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Minister za kulturo Zoran 
Poznič se je na povabilo 
poslanca Sama Bevka v 
torek, 14. januarja, mudil 
na delovnem obisku v Idriji. 
Srečal se je županoma 
Občine Idrija in Občine 
Cerkno ter si ogledal 
najpomembnejše kulturne 
spomenike v Idriji.  
V Mestni hiši se je srečal 
tudi z direktorji domala 
vseh javnih zavodov s 
področja kulture.

Gostitelji so ministru predstavili 
delovanje zavodov in razvojne 
načr te. Minister se je posebej 
zanimal za konkretne načrte pri 
obnavljanju nekdanjih rudniških 
poslopij. Zbranim je povedal, da 
bo ministrstvo v času njegovega 
vodenja posebno skrb posvetilo 
prav obnavljanju tehnične dediščine 
ter  pospešeni  digi ta l izacij i  v 
najširšem pomenu besede. Njegova 
pričakovanja, da mu bodo gostitelji 
izročili že izdelane projekte za 
prenove opuščenih poslopij, se 
niso izpolnila. Ob informaciji, da si 
v Magazinu želijo postaviti dvigalo, 
pa je pripomnil, naj odgovorni iz 
Idrije končno pošljejo projekt in 
prošnjo za sofinanciranje postavitve 
v Ljubljano. »Nič ne obljubim, da 

se bo kaj zgodilo čez noč. Nekaj pa 
se vedno da storiti, ampak najprej 
potrebujemo projekte,« je povedal 
minister ob ogledu Magazina na 
Ahacijevem trgu v Idriji.

Zaradi neodložljivih obveznosti 
v Ljubljani, je bil obisk ministra 
skrajšan. V popoldanskem delu bi 
se moral odpraviti še v Cerkno, kjer 
bi si ogledal muzej ter se seznanil s 
projektom Divje babe.  Delovni dan 
naj bi sklenil na srečanju z vodstvi 
podružnic stranke SD iz Idrije in 
Cerknega ter občinskimi svetniki te 
stranke. Tudi to srečanje je odpadlo. 
Po kosilu v Hotelu Jožef se je minister 
poslovil in Cerkljanom obljubil, da bo 
v spremstvu poslanca Sama Bevka 
njihovo občino obiskal marca ali  
aprila.                                       STRAN 3

Dva kandidata
Na upravi idrijske 
komunale so potrdili, da 
sta se na razpis za novega 
direktorja komunale 
prijavila dva kandidata.

Člani nadzornega sveta javnega 
podjetja Komunala Idrija so v 
četrtek, 16. januarja, odprli in 
pregledali prispele prijave na javni 
razpis za novega direktorja. Rok za 
prijave se je iztekel 13. januarja in 
do tega dne sta prispeli dve prijavi. 
Člani nadzornega sveta so preverili 
pravočasnost in popolnost prijav 
ter njihovo skladnost z zahtevami 
razpisa in izpolnjevanje razpisnih 
pogojev. Nadzorniki so ugotovili, da 
sta obe prijavi prispeli pravočasno, 
da sta popolni in da kandidata 
izpolnjujeta osnovne pogoje iz 
razpisa. V naslednjih 30 dneh 
bo nadzorni svet opravil izbirni 
postopek, na pogovor povabil oba 
kandidata ter oblikoval predlog 
izbire in imenovanja direktorja. 

Ker se je dosedanjemu direktorju 
Benu Fekonji redni mandat iztekel 
31. decembra 2019, je nadzorni svet 
za obdobje do rednega imenovanja 
novega direktorja imenoval vršilca 
dolžnosti. To funkcijo od 1. januarja 
dalje opravlja gradbeni inženir 
Marjan Mržek iz Idrije. Kot so 
zapisali v sporočilu za javnost, tekoče 
poslovanje komunale v letu 2020 
poteka nemoteno. Poslovodstvo je že 
sredi priprav poročil o poslovanju za 
minulo koledarsko leto in oblikovanja 
načrta poslovanja za leto 2020. 
Dokument bo moral zagotavljati 
temelje za pozitivno poslovanje 
podjetja. Kot je za Idrijske novice 
povedal župan Tomaž Vencelj, 
komunala pri izvajanju javnih služb 
za občino Idrija posluje pozitivno, 
v občini Cerkno pa se iz meseca v 
mesec izguba povečuje. / DAB

Spoštovane bralke, 
cenjeni bralci 
Idrijskih novic

Novo koledarsko leto 2020 je 
prineslo kar nekaj novosti na 
področju medijev v naši lokalni 
skupnosti. 

Prva je ta, da so se Idrijske novice s 
polnoletnostjo omožile z dobro desetletje 
starejšim ABC biltenom in dobili smo 
združen časopis na 32 straneh. Pred 
uresničitvijo te »medijske poroke« 
smo sledili predvsem bralcem, ki si 
želite čim več uredniško urejenih in 
verodostojnih informacij. Na Idrijskem 
in Cerkljanskem, v ožjem pomenu, ter na 
območjih sosednjih občin se dogaja veliko 
zanimivih dogodkov in nov združen 
časopis želi biti ogledalo tega dogajanja. 

Druga pomembna novost je ta, da 
so Idrijske novice s to številko dobile 
tudi barve. Za uspešen prehod iz črno 
belih časov v barvno podobo so se več 
mesecev trudili tako oblikovalci in 
grafični mojstri na uredništvu v Idriji 
kot tudi tiskarski mojstri v Ljubljani. 
To izdajo smo označili s številko 479, 
saj s tem nadaljujemo zgodbo Idrijskih 
novic, ki so prvič izšle leta 2001.

Za dostavo časopisa do bralcev bodo od 
te številke naprej skrbeli poštarji Pošte 
Slovenija. Uredništvo ostaja odprto za 
predloge, pobude in nove informacijske 
poti. V tem duhu smo že lanskega 
novembra povsem prenovili spletni 
portal idrija.com, ki si ga mesečno 
ogleda skoraj 100.000 obiskovalcev. 

Ob prvi izdaji v novi obliki zahvala 
vsem, ki ste nas opogumljali, nam 
doslej stali ob strani in obljubljali 
pomoč v prihodnje.  Hvala tudi 
oglaševalcem, ki s plačilom za objavo 
oglasnih vsebin omogočajo izhajanje 
časopisa, ki ga delimo brezplačno.

Damijan Bogataj,
urednik

Je 500-letna 
dediščina 
rudnika breme 
ali razvojna 
priložnost?

Damijan Bogataj
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Petrol  je  sredstva  za  nakup 
poslovnih daril tudi v letu 2019 
namenil za družbeno odgovoren 
projekt, v katerega se lahko aktivno 
vključijo vsi delavci na Petrolovih 
bencinskih servisih. »V Petrolu, 
kjer sta spoštovanje in srčnost 
pomembni vrednoti, tako ponovno 
izvajamo akcijo Naša energija 

Petrolova energija za idrijski 
varstveno delovni center
Petrol že vrsto let izvaja projekt »Naša energija povezuje«, preko katerega povezuje 
zaposlene v Petrolu s pomoči potrebnimi v lokalnih okoljih. Akciji se vsako leto pridružijo 
tudi zaposleni na bencinskem servisu Petrola v Idriji.

povezuje. Osnovni namen projekta je 
s pomočjo zaposlenih na Petrolovih 
bencinskih servisih podpreti pomoči 
potrebne posameznike ali projekte, 
ki bodo v lokalnih skupnostih 
pripomogli k boljšemu življenju. 
Zaposleni na vsakem bencinskem 
servisu tako za donacijo v svojem 
okolju namenijo po 200 evrov,« so 

zapisali ob izvedbi projekta v Petrolu. 
Idrijski bencinski servis Petrola 

vsako  le to  obdar i  varovance 
domačega varstveno delovnega 
centra. V imenu družbe Petrol je 
bon tudi izročil Vito Rupnik, vodja 
bencinskega servisa Idrija.

»Vsi uporabniki in zaposleni 
Varstveno delovnega centra Idrija 
se za prejeto donacijo iskreno 
zahva l jujemo.  Sreds tva  nam 
bodo pripomogla k lažji izvedbi 
nadstandardnega programa, ki ga v 
okviru dejavnosti izvajamo. Po vsej 
verjetnosti bomo prejeta sredstva 
porabili za izlet. V katero smer nas 
bo tokrat vodila pot, pa se bomo 
še odločili,« pa so po prevzemu 
darilnega bona povedali v vodstvu 
Varstveno delovnega centra Vrhnika-
Idrija. / Anka Kogej

Približno tako se je glasil eden od sloganov 
študentskega gibanja iz vedno bolj opevanega leta 
1968, ko je v svetu zadnjič zadišalo po tem, da bi 
človek lahko postal pomembnejši od kapitala.

Bodimo realni, 
zahtevajmo 
nemogoče
Drago Mislej Mef

Minister za kulturo Zoran 
Poznič se je v torek, 
14. januarja, mudil na 
Idrijskem. Zjutraj ga je na 
upravi podjetja Kolektor 
sprejel Stojan Petrič, 
kasneje pa se je oglasil v 
Mestni hiši. Tam ga je v 
spremstvu vodij javnih 
zavodov in poslanca Sama 
Bevka sprejel župan Tomaž 
Vencelj. 

na področju kulture v prihodnjih 
petih letih. Ob tem pa je poudaril, 
da bo ministrstvo sofinanciralo 
le projekte, ki bodo dediščino 
postavljali v funkcijo. To pomeni, 
da ne bo več denarja za obnove 
poslopij, če v njih v prihodnje 
ne bo dejavnosti z zagotovljenim 
modelom financiranja.

Svetovalka župana Maja Majnik 
je v zavzetem nastopu pred 
zbranimi v Mestni hiši izpostavila, 
da občinska uprava in Ministrstvo 
za kulturo delijo iste misli o 
prihodnosti na tem področju. 
Idrija ima po njenem mnenju velik 
problem predvsem zaradi dejstva, 
da je v občini zelo veliko kulturne 
dediščine in tehničnih objektov, 
ki so nacionalnega pomena. Zato 
podpira nove rešitve z uvajanjem 
digitalizacije in s konkretnimi 
vsebinami. 

Direktorica Mestnega muzeja 
Idrija Ivana Leskovec je zbrane 
spomnila na to, da muzej upravlja 
s sedmimi objekti v občinah Idrija 
in Cerkno, ki jih letno obišče 
tudi do 50.000 obiskovalcev. 
Imajo pa težave s kadri, ki bi 
znali upravljati s sodobnimi 
tehnologijami in z vključevanjem 
teh novih tehnologij v prezentacije 
muzejskih zbirk in objektov. Velik 
problem predstavlja tudi to, da 
muzej nima denarja za zaposlitev 
kustusa arheologa. Območje občin 
Idrija in Cerkno na področju 
arheologije je prava bela lisa v 
državi. Težave imajo tudi, ker jim 
primanjkuje depojev za hrambo 
tehnične dediščine, ki bi jo lahko 

hranili v objektih na območju 
Kajzer.

Direktorica CUD Hg Tatjana 
Dizdarević si v prihodnje želi 
dokončanja obnove Topilnice 
Hg, ki je sedaj urejena le v prvi 
fazi. Antonijev rov sicer obišče 
23.000 obiskovalcev letno, čemur 
pa ne sledi tudi obisk Topilnice 
Hg. Ministrstvo za kulturo je v 
preteklih letih naredilo pomembne 
korake k ohranjanju rudarske 
dediščine in vzpostavitvi javnega 
zavoda v povezavi s še drugimi 
ministrstvi. Ob tej priložnosti se 
je še posebej zahvalila Silvestru 
Gabrščku, ki je spremljal ministra 
na obisku v Idriji. Prihodnost 
zavoda vidi skozi pet mednarodnih 
projektov, ki denar za izvedbo 
dobijo izven državnega in 
občinskega proračuna.

Dolgoletni župan in poslanec 
Samo Bevk je zbrane v Mestni hiši 
spomnil, da je že pred desetletji kot 
prvopodpisani sprožil kampanjo 
za uvedbo takrat kulturnega 
tolarja. Tega je sedaj nadomestil 
Zakon o kulturnem evru, a se 
pri razvoju kulture in ohranjanju 
dediščine zelo pozna obdobje 
zadnjih šestih let, ko država tega 
zakona ni imela. Ob dejstvu, da 
je bil sedaj Zakon o kulturnem 
evru v parlamentu sprejet, pa je 
opozoril, da gre v tem primeru za 
zakon brez konkretnega denarja. 
Zato je pozval odgovorne in tudi 
ministra, ki prihaja iz vrst njegove 
stranke Socialnih demokratov, da 
v prihodnje napne vse sile, da bi 
znotraj državnega proračuna zakon 

dobil tudi sredstva za njegovo 
izvajanje. 

Minister Zoran Poznič je v 
sklepnem nagovoru poudaril, da je 
njegova ekipa prišla praktično na 
pogorišče. Ministrstvo je bilo brez 
vlaganj v mlade kadre in v znanje, 
ki je predpogoj za kakršen koli 
napredek. Napovedal je skorajšnjo 
ustanovitev direktorata, ki bo skrbel 
za digitalizacijo in uvajanje novih 
tehnologij na področju dediščine 
in kulture. Pri zagotavljanju 
sredstev za izvajanje Zakona o 
kulturnem evru si bo prizadeval 
za pridobitev vsaj 60 milijonov 
evrov ob novem razdeljevanju 
EU denarja v prihodnji finančni 
perspektivi. Konkretno in v zelo 
kratkem roku pa bo spodbudil 
izvedbo petih ali šestih projektov 
s področja varovanja kulturne in 
predvsem tehnične dediščine v 

državi. Tu pa ima Idrija priložnost, 
da se z dobrimi projekti prijavi na 
razpise in za izvedbo tam dobi tudi 
potreben denar. Župan Tomaž 
Vencelj je še napovedal, da bo v 
nekaj dneh sklical odgovorne in 
oblikoval nabor projektov, ki bi 
lahko dobili sredstva iz državnega 
proračuna.

Srečanja z ministrom Zoranom 
Pozničem sta se kot predstavnika 
Občine Cerkno udeležila tudi 
župan Gašper Uršič in podžupan 
Domen Uršič. Prvi je v nagovoru 
v dvorani Mestne hiše poudaril, da 
ima Cerkljanska vrsto nacionalno 
pomembnih spomenikov, ki pa še 
niso primerno urejeni. S tem v zvezi 
je izpostavil arheološko najdišče 
Divje babe z najstarejšo piščaljo, ki 
ima izjemen razvojni potencial in 
bi z uporabo digitalni tehnologij 
lahko bilo primer dobre prakse na 
področju digitalizacije dediščine.

V sklopu programa si je minister 
za kulturo ogledal še najstarejše 
zidano gledališko poslopje v državi 
ter nekdanje žitno skladišče in 
se z Ahacijevega trga sprehodil 
do Antonijevega rova in strojnice 
jaška Inzagi, kjer so ga sprejeli 
predstavniki Društva Idrija 2020. 
Obisk Idrije je sklenil s kosilom v 
Hotelu Jožef, kjer so ga gostitelji 
seznanili tudi s kulinaričnimi 
presežki te lokalne skupnosti. 
Načrtovani popoldanski del obiska 
na Cerkljanskem pa so odpovedali 
zaradi neodložljivih obveznosti 
ministra v Ljubljani. Člani 
lokalnega vodstva stranke SD so se 
z njim srečali po kosilu v Idriji.

Ob robu srečanja na Ahacijevem 
trgu je župan Tomaž Vencelj 
ministru za kulturo izročil nekaj 
protokolarnih daril in med njimi 
tudi pravkar natisnjen koledar 
skupine Kuzle. Ta punk zasedba 
letos obeležuje 40-letnico začetka 
delovanja in minister Zoran Poznič 
se je v zahvalnem nagovoru ob 
prevzemu darila posebej zahvalil 
za to pozornost, saj ga bo koledar 
spominjal tudi na njegova mlada 
leta.

Minister Zoran Poznič v Idriji 
pozorno poslušal kulturnike

Damijan Bogataj

Direktorji javnih zavodov s področja kulture s poslancem Samom Bevkom in ministrom za kulturo Zoranom 
Pozničem po ogledu rudniškega gledališča in Magazina na Trgu svetega Ahacija v Idriji. / Foto: Damijan Bogataj

»Kultura ni samo petje v 
zboru ali slikanje v likovni 
delavnici. Kultura je način 
življenja, ki mora prežeti 
vse življenje skupnosti.«

Zoran Poznič 

Foto: Simon Bačar

M islim, da imam kar nekaj izkušenj s politiko. Spoznal sem 
jo z vseh strani, od zunaj in od znotraj in upam si zatrditi, 
da politika ni znanost. Znanost je ekzaktna veda, politika 

pa je sposobnost kalkuliranja, trgovanja, propagande in prikrivanja, 
vse z enim samim ciljem, ki se mu pravi oblast.

Še najbližje znanosti pride, če jo primerjamo s šahom, kjer obstajajo 
vsem znane otvoritve in poteze in zaključki. Politika je postala neke 
vrste šahiranja, le da figure niso le bele in črne ampak imajo vmes tudi 
kakšno nianso, čeprav je res, da na koncu vedno zmagajo le beli ali 
črni. Šah in politika se razlikujeta le v tem, da pri šahu obstaja remi, 
v politiki pač ne.

Politika remi pozna kot parlamentarno ali vladno krizo, ki se lahko 
razreši tako, da obe strani gresta nekaj potez nazaj in se pod mizo 
dogovorita kako in kaj ali pa se odločita za novo partijo oziroma volitve.

Seveda samo naivni mislijo, da so šahisti politiki in da je oblast v rokah 
politikov. Niti tistega lepega 1968 ni bila in je zdaj še toliko manj. V 
resnici šahirajo mojstri, mednarodni mojstri in velemojstri kapitala, 
ki politikom zgolj govorijo kam naj premaknejo kakšno figuro, da 
bo partija, v kateri se odloča o vladanju občini, državi, kontinentu ali 
planetu, obstala v pat poziciji, saj jim takšen položaj najbolj ustreza.

To seveda pomeni vztrajanje pri klasičnih potezah, vse tiste, ki niso 
zapisane v teoriji, pa so deležne posmeha, prijaznega trepljanja po 
ramenih in tolažbe, češ, »mladi ste še, boste že še spoznali, da ne gre 
tako, svet je bolj kompliciran, kot si mislite« ...

Tako dolgo nas že prepričujejo v to, da resne spremembe niso mogoče, 
da smo še sami začeli verjeti v to in je revolucija samo še beseda iz 
zgodovinskih knjig. Recimo, o izstopu iz Nato zavezništva. Takoj nas 
skrbi, kdo nas bo branil, čeprav ne vemo, kdo naj bi nas ogrožal. Sledi 
skrb, da bomo naše potomce spet pošiljali na služenje vojaškega roka, 
čeprav to počnejo marsikje, tudi v razvitem svetu.

Za konec pa bi nas skrbelo, da se bomo zamerili velikim proizvajalcem 
orožja, ki rabijo stalno nevarnost ali celo prave vojne, da ne izgubijo 
svojega zaslužka.

Če kdo v parlamentu govori o dvigu plač in pokojnin, uvedbi 
univerzalnega temeljnega dohodka, koncu razprodaje državnih podjetij, 
o skrbi za zdravstvo, znanost in kulturo in predvsem skrbi za ljudi in 
ne za kapital, ga še mi razglasimo za sanjača. Kar sprijaznili smo se s 
tem, da je to nemogoče doseči, čeprav se število slovenskih milijonarjev 
nenehno veča. Ideale velike večine ljudi smo razglasili za sanje. Bojim 
se, da slogana »Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče« nove generacije 
niti razumejo ne več.

,,

M inister Zoran Poznič 
je zbranim v dvorani 
Mestne hiše spregovoril 

o trenutnem položaju kulture v 
državi. Ministrstvo je sredi priprav 
novih programov, ki bodo osnova 
za delovanje kulture v prihodnjih 
letih. Velik poudarek bodo dali 
uporabi novih tehnologij, ki na 
področje kulture prinašajo  nove 
možnosti predvsem na področju 
prezentacije in interaktivnega 
raziskovanja dediščine. Ob iskanju 
virov za te nove projekte minister 
računa tudi na to, da bodo uspeli v 
novi finančni perspektivi iz skladov 
EU dobiti vsaj 60 milijonov evrov 
za prezentacijo kulturne dediščine 
s sodobnimi tehnologijami in, 
kot je dejal, »Idrija bi morala 
nositi zastavo napredka na tem 
področju«.

Po njegovih ugotovitvah se 
vsak evro, ki ga država nameni 
kulturnemu turizmu, investitorju 
vrne šestkrat povečan. Vse to pa še 
posebej velja za mlade generacije, 
ki so jim nove tehnologije blizu. 
Aktualna vlada Marjana Šarca 
ima po ugotovitvi ministra za 
kulturo Zorana Pozniča še dve 
leti in pol rednega mandata. V 
tem času želijo vzpostaviti sistem 
novih tehnologij, ki bo v prihodnje 
sposoben samoobnavljanja in 
lastnega razvoja. »Kultura ni samo 
petje v zboru ali slikanje v likovni 
delavnici. Kultura je način življenja, 
ki mora prežeti vse življenje 
skupnosti,« je povedal minister ter 
dodal, da v državi ni prav veliko 
občin, kjer župani vedo, kaj si želijo 

Župan Tomaž 
Vencelj je 
ministru za 
kulturo izročil 
tudi koledar 
skupine Kuzle.  
/ Foto: 
Damijan 
Bogataj
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VIII. kulturni Prihodnost je lokalna
Andraž Kosmač

V ponedeljek, 6. januarja, je idrijska gimnazija gostila Karierni dan, v sklopu katerega 
je potekal tudi pogovor z županom Tomažem Vencljem. Dogodek je bil pripravljen v 
sodelovanju z zavodom Nefiks, ki je poskrbel, da so se pogovori z župani odvijali v istem 
času po celotni Sloveniji, prav tako pa so bila pripravljena že osnovna vprašanja. 

Župan Tomaž Vencelj med dijaki gimnazije. / Foto: arhiv GJV

Dobrodošli v Dijaškem domu Škofja Loka 
Bivanje v dijaškem domu je namenjeno dijakom in študentom višjih strokovnih šol, 
ki se želijo vpisati na določeno šolo pa je ta preveč oddaljena za dnevno vožnjo. 
Pogoj za vpis v dijaški dom je status dijaka ali vajenca oziroma študenta višje 
strokovne šole.
V Dijaškem domu Škofja Loka bivajo dijaki, ki letos obiskujejo Srednjo šolo za 
strojništvo, Srednjo šolo za lesarstvo, Gimnazijo Škofja Loka, nekaj se jih šola 
tudi v drugih krajih (npr. Naklo) ter študenti Višje strokovne šole za strojništvo in 
lesarstvo. 
Majhno število omogoča individualni pristop, spremljanje in usmerjanje dijakov 
pri šolskem delu, nudenje učne pomoči ter lažje reševanje težav. Poleg učenja pa 
v dijaškem domu potekajo tudi interesne dejavnosti – športne aktivnosti (strelstvo, 
fitnes, rekreacija, namizni tenis), ustvarjalne dejavnosti, različne delavnice, filmske 
večere itd., tako da nam ni dolgčas.

Dijaki o bivanju v našem domu povedo:

Življenje v Dijaškem domu Škofja Loka sploh ni tako slabo, kot sva sprva pričakovala, saj 
nas je malo in se vsi razumemo. Ob večerih se pogosto družimo v skupnem prostoru, kjer 
se smejemo in veselimo. Matic in Andraž, 1. letnik, vajeniški program – mizar 

V dijaškem domu mi je všeč, med sabo se razumemo. V zadnjem času smo pridobili ve-
liko novosti, pa tudi vzgojiteljice so prijazne in nam večkrat priredijo zanimive delavnice.
Nejc, 4. letnik, strojni tehnik

V dijaškem domu sem zato, ker mi prihrani veliko časa, kot če bi se vozila domov. Velik plus 
dijaškega doma v Škofji Loki je to, da je manjša zasedba dijakov, kar pripomore k večjemu 
redu in zadovoljstvu med sovrstniki. Nina, 2. letnik, kmetijsko podjetniški tehnik (Naklo)

V dijaškem domu mi je všeč, ker se spoznavamo iz različnih krajev Slovenije. Všeč so 
mi tudi interesne dejavnosti, kot so namizni tenis in strelstvo. V dijaškem domu sem zato,, 
ker sem zelo oddaljen od Škofje Loke. Primož, 5. letnik, lesarski tehnik

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

Vabimo vas na  
informativne dneve
v petek in soboto,
14. in 15. februarja 2020:

Dijaški dom: 
Podlubnik 1b, petek od 8. do 17. ure 
ter sobota od 8. do 13. ure

Srednja šola za strojništvo: 
Podlubnik 1b, petek ob 9. in 15. uri 
(velika predavalnica v pritličju ŠC) ter 
sobota ob 9. uri (predavalnica  
v MIC-u)

Srednja šola za lesarstvo: 
Kidričeva 59 (Trata), petek ob 9.  
in 15. uri ter sobota ob 9. uri

Višja strokovna šola: 
Podlubnik 1b, petek ob 11. uri in 
16.30 ter sobota ob 11. uri

Parkiranje na parkirišču ŠC Škofja 
Loka je zagotovljeno do zasedbe 
mest – dovoz iz smeri Novi svet.

Cerkljanski taborniki uspeli 
na evropskem razpisu
Iz Društva tabornikov Rod aragonitnih ježkov Cerkno 
so sporočili veselo novico, da so bili uspešni na razpisu 
Evropske komisije z nazivom Evropska solidarnostna 
enota.

Evropska solidarnostna enota združuje mlade ljudi v gradnji bolj 
vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam ljudi in odzivanju na 
družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki 
želijo pomagati, se učiti in razvijati ter zagotavlja enotno vstopno točko 
za takšne solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji.

Taborniki so bili na razpisu Evropske solidarnostne enote uspešni 
s solidarnostnim projektom »Skozi leto ’dvajstdvajst’«, ki zajema 
taborniški program v letu 2020 in vključuje vse aktivnosti od petkovih 
vodovih sestankov do taborjenja. Mladi prostovoljci bodo izvajali 
program, namenjen osnovnošolskim otrokom predvsem iz Cerknega in 
okolice. 

S projektom želijo izvajati neformalno izobraževanje otrok in 
mladih preko skrbno vnaprej pripravljenega programa in v lokalnem 
okolju ponuditi program s poudarkom na odkrivanju, spoznavanju, 
spoštovanju in zaščiti narave. Povečevati želijo aktivnosti in 
samostojnosti otrok ter mladih, zmanjševati nestrpnost med vrstniki, 
spodbujati dobrodelnost, solidarnost in socialni čut med otroki in 
mladimi ter ponuditi možnost za aktivno preživljanje prostega časa, 
stran od novodobne elektronike. Ob tem pa želijo še spodbujati 
zdrav način življenja in preprečevati različne oblike odvisnosti, učiti 
taborniške, naravoslovne, družboslovne in socialne veščine, kot 
so: strpnost, delavnost, komunikativnost, odgovornost, varčnost, 
organiziranje, spoznavanje gozda, skrb za okolje, kuharska znanja in 
mnogo drugih ter izvajati aktivnosti, ob katerih se mladina sprošča in 
zabava na aktiven, kreativen in zdrav način.

»S celotnim taborniškim programom želimo doseči, da vsak naš 
član postane avtonomen, angažiran, solidaren in odgovoren član 
lokalne, nacionalne in mednarodne skupnosti, v kateri živi in deluje. 
Taborništvo je šola za življenje,« je še v izjavi za javnost zapisal Blaž 
Makuc, starešina Društva tabornikov RAJ Cerkno. / ITA

Moderatorja, dijaka tretjega 
letnika gimnazije, Andraž 
Kosmač in Daša Vončina, sta 
spretno izkoristila možnost, da 
na koncu zastavita tudi nekaj 
konkretnejših vprašanj v navezi 
z načrtovanjem novih projektov 
v naši občini. Župan je tako 
odgovarjal na različna vprašanja, 
predvsem s področja mladinske 
problematike, ki so se dotaknila 
možnosti zaposlovanja za mlade 
v prihodnosti, upoštevanja 
mladih v oblikovanju in izvajanju 
lokalne politike ter smeri poklicev 
prihodnosti. Besed ni manjkalo 
tudi na temo stanovanj za bodoče 
generacije in na temo okoljske 

problematike. Govorili smo tudi 
o konkretnih projektih idrijske 
občine. Dijaki so bili radovedni 
predvsem glede bodočih načrtov 
s parkom Zgornja Idrijca, 
»na Lajštu«, ter s prostorom 
nekdanjega rudniškega poslopja 
»Pr’ Kajzer«.

Župan je napovedal poživitev, 
za katero bodo lahko poskrbeli le 
mladi, ki bodo prevzeli iniciativo, 
podali sveže, nove in drugačne 
ideje za razvoj Idrije oziroma za 
izboljšanje življenja v občini, za 
svoje delovanje pa bodo prostor 
našli sami v sodelovanju z občino. 
Le tako se lahko ustvari mladim 
prijazno okolje.

maraton na gimnaziji 
Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija se že osmič posvečamo 
maratonskemu kulturnemu dogajanju, ki ga letos še bolj 
intenzivno razpenjamo čez celoten dan. Prav tako se nas 
v obrisih še vedno drži Scopolijev vpliv, a le kot navdih in 
ne historična obveza. Tudi dopoldanski del namenjamo 
ustvarjalnim delavnicam, ki so namenjene zgolj našim 
dijakom, s čimer jim omogočimo, v skladu s smernicami 
projekta Skum, da podoživijo uro ali več z umetnikom 
in so tako deležni avtentične izkušnje z ustvarjalci. Prvi 
letniki bodo letos likovno aktivni. 

Del dijakov bo pod mentorstvom likovnice Tamare Bregar ustvarjal 
spominske plošče iz gline, posvečene Scopoliju, druge pa bo mentorica 
Andrea Volk popeljala v likovno izražanje s pomočjo zemeljskih barv. Tisti, 
ki se na likovnem področju ne bodo našli, se bodo priključili skupini tretjih 
letnikov pri skladateljici Bojani Šaljić Podešva. Z njeno pomočjo bodo 
skozi zvok raziskovali, kaj imata skupnega znanost in umetnost. Tudi v 
gledališki delavnici Ane Duša bodo skozi ustvarjalnost giba in izraza sledili 
Scopolijevemu zgledu. Od te teme se bodo nekoliko oddaljili dijaki drugih 
letnikov, ki bodo v pogovoru s pisateljico Sonjo Porle, oblikovalko Majo 
Štamol Droljc in humanitarko Irmo Vončina s Tremi nitkami tkali poti do 
Afrike in jo tako spoznavali. Dijaki četrtih letnikov pa bodo zasledovali 
maturitetne cilje z delavnico dr. Katje Mihurko Poniž o Cankarju in njegovih 
ženskih likih. Dopoldanski del bomo zaokrožili s pogovorom O umetniški 
izkušnji z dijaki in mentorji, ki ga bo vodila Ana Duša. Nanj še posebej 
vabimo, saj je vodja dela projekta Skum, v okviru katerega Kulturni 
maraton tudi nastaja, Idrijčanka, plesna pedagoginja Vesna Geršak, ki bo 
v pogovoru tudi sodelovala.  

V popoldanskem delu, ki je na široko odprt vsem radovednim generacijam, 
bomo predstavili knjižico J. A. Scopoli – univerzalni naravoslovec in 
zdravnik v stripu, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom za turizem 
Idrija in Občino Idrija. Strip so ustvarjali dijaki Tara Caruso Bizjak, Karin 
Martinšek, Lina Rupnik in Lovro Vehar Menegatti pod mentorstvom 
Martina Ramoveša, ki je lani novembra izdal pisatelja Ivana Roba v stripu. 

Knjižica in skodelica s Scopolijevimi motivi bosta sledili Scopolijevemu 
duhu na okrogli mizi Na ramenih velikana. Z uveljavljenimi znanstveniki, 
botanikom Jožetom Bavconom in zoologom Matjažem Kuntnerjem, 
meteorologom Žigo Zaplotnikom ter mlajšo generacijo znanstvenikov, 
kot so nekdanji dijaki GJV: Bojan Hiti, Miha Troha in Nina Troha ter Saša 
Jereb, s katerima se bomo slišali kar po Skypu, in Alijem Žerdinom, se 
bosta pogovarjala dijaka Tit Gantar in Tamara Humar. Zvečer bodo sledili še 
Ohranjeni spomini II Dušana Moravca in Matjaža Mraka skozi oči dijakov 
Pie Brelih, Andraža Kosmača, Petra Lazarja, Jošta Rovtarja, Maruše Mlakar 
in Tereze Hladnik. Po ogledu na novo zmontiranega filma bomo sledili 
pogovoru dijakov z letošnjimi portretiranci: Pavlo Hribernik Sbrizaj, 
Marijo Medved in Pavlom Pivkom. Dogajalno napolnjeno popoldne bomo 
prebrodili ob prigrizkih kulinarične delavnice Klavdija Piriha, s katerimi 
nas že tradicionalno oskrbuje.  / Maja Justin Jerman

Tam, 
kjer se križajo  
potrebe sveta  
in tvoji talenti,  
tam je mesto 
tvojega poklica. 

Aristotel
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Funkcijo župana ste nastopili 
6. decembra 2018. Kako 
ocenjujete vaših prvih 13 mesecev 
županovanja v Idriji?

Delo župana je približno takšno, 
kot sem pričakoval še pred izvolitvijo. 
Priznati moram, da so mi v tem 
dobrem letu zelo pomagale izkušnje, 
ki sem si jih pridobil z dolgoletnim 
delom v  kra jevni  sk upnost i , 
občinskem svetu, številnih komisijah 
in odborih in predvsem v stalnem 
kontaktu s someščani in drugimi 
prebivalci  občine. Ko sem bil 
predsednik Krajevne skupnosti 
Idrija, smo intenzivno reševali 
številne probleme in to je bila dobra 
šola, v kateri sem se naučil poslušati, 
se posvetovati in potem tudi sprejeti 
pravo odločitev. Vedeti pa moramo, 
da je Krajevna skupnost Idrija večja 
kot dve tretjini slovenskih občin.

Med presenečenja začetka tega 
mandata bi uvrstil spoznanje, da se 
želi neverjetno veliko število občanov 
neposredno srečati z županom 
in mu predstaviti svoj problem. 
Pomagam, kolikor morem pri 
reševanju zadreg, nimam pa čarobne 
palice, s katero bi v hipu rešil kar 
vsepovprek. Veliko ljudi se oglasi in 
prosi za pomoč, so pa tudi taki, ki 
od župana pričakujejo celo reševanje 
medsosedskih prepirov, kjer pa res 
ne morem pomagati in za to tudi 
nimam pooblastil.

Skupni problem domala vseh 
prebivalcev občine Idrija pa so 
ceste.

To drži. Celotna javna infra-
struktura je naš skupni problem in 
znotraj tega je seveda tudi cestno 
omrežje. Če pogledamo od daleč, 
vidimo, da na številnih področjih 
zaostajamo s primerljivimi občinami. 
Na tem seznamu nujnih skupnih 
potreb so vsekakor ceste, potrebe 
pa so tudi na področju družbenih 
dejavnosti, saj bi v občini morali 
imeti vsaj eno sodobno gledališko 
ali koncertno dvorano. Nimamo 
tudi ustreznih športnih objektov, 
obstoječi so zaradi pomanjkljivega 
vzdrževanja v preteklosti v slabem 
stanju. Na podeželju bi morali 
zagotoviti ustreznejše šolske objekte, 
tu naj poleg Zavratca omenim 
šolo v Ledinah, kjer še ne sledimo 
potrebam kraja in pričakovanjem 
domačinov.

Kje so vzroki za tako stanje?
Po mojem in po prepričanju 

številnih županov je temu kriva 
država. Že moji predhodni župani so 
javnost pogosto opozarjali, da sistem 
financiranja občin iz državnega 
proračuna ni pravičen. Konkretno. 
Občina Idrija na kilometer ceste 
dobi povsem enako denarja kot 
občina Piran ali Lendava. Sami lahko 
veste, da to sploh ni primerljivo. Ko 
se v Idriji lotimo popravila ceste, 
imamo podporne zidove pod cesto, 

nad cesto, imamo propuste za 
odvodnjavanje in še sto drugih zadev, 
ki jih je treba narediti, da dobimo 
primerno cestišče. Da ne govorim 
potem o vzdrževanju teh cest v 
zimskem času, ko na primer v Izoli 
sploh nimajo pluženja, pri nas pa za 
zimsko službo in prevoznost teh cest 
porabimo ogromno denarja. 

Koliko?
Ob blagi zimi porabimo okoli pol 

milijona za pluženje, posipanje in 
sanacijo škode na cestiščih zaradi 
soli. 

Letos so ti stroški nižji?
Prvi del zime smo jo res odnesli 

še kar dobro. Snega skoraj ni bilo 
in stroškov zaradi pluženja tudi 
ne, je pa bilo nekaj preventivnega 
posipanja. Takoj podpišem dogovor, 
da tako ostane do meseca marca. 
Spomnimo pa se leta 2018, ko 
smo samo v februarju porabili 
res ogromno denarja. Vse, kar 
bomo »prihranili« pri pluženju in 
posipanju, bomo lahko tekom leta 
namenili za popravila in izboljšave 
cestnega omrežja. Lani smo imeli 
srečo, da je država zaradi zapore 
v Zali pristala na sofinanciranje 
popravila obvoznih cest iz Idrijske 
Bele v Idrijski Log in iz Idrije preko 
Kovačevega Rovta. Za slednjo so nam 
v Ljubljani po končanju del v Zali 
obljubili še nekaj denarja. Tudi po tej 

sanaciji pa bodo v zelo slabem stanju 
še vedno ostale ceste proti Zavratcu, 
v Jelični Vrh, Mrzli vrh, Čekovnik in 
proti Vojskemu ter še mnoge druge.

Zakaj občina ne kandidira za 
pridobitev sredstev evropske 
zveze?

Evropskega denarja za infra-
strukturo v tem obdobju ni. Lahko 
ga dobijo le večji projekti, kot so 
na primer vodovodi za 10.000 
ljudi, kanalizacije za območja z 
2.000 prebivalci ali za trajnostno 
mobilnost, kar vključuje kolesarske 
steze in še te le v primerih, ko s 
kolesarsko stezo povežemo dva kraja. 
Naše kolesarske steze do Podroteje 
tako nikakor ne moremo prijaviti na 
ta razpis. 

Da Evropa kaj denarja za Unesco 
dediščino?

Prav nič. Unesco vpiše na seznam 
svetovne dediščine in potem si 
prepuščen sam sebi. Občina Idrija 
je tako lastnik kar nekaj objektov, 
ki sodijo pod Unesco, a denarja za 
vzdrževanje in revitalizacijo občina 
nima. 

Mislite na Kajzer park?
Tudi območje nekdanjega rudni-

škega jaška Kajzer danes res kaže 
slabo podobo in nima prave vsebine. 
Tu je še druga stavbna dediščina s 
starimi rudarskimi hišami. Ne gre 
prezreti najstarejšega rudniškega 

gledališča, ki je najstarejše ohranjeno 
zidano gledališko poslopje v državi. 
V pripravah na naslednjo kohezijsko 
perspektivo si prizadevamo, da bi se 
omogočilo tudi prijavljanje obnove 
takih objektov in tu vidimo skoraj 
edino možnost za pridobitev EU 
sredstev. Če tega denarja ne bo, se 
nam bo zares lahko kak objekt tudi 
sam od sebe preprosto podrl. 

V slabem stanju so tudi športni 
objekti. Streha na Modri dvorani 
celo pušča.

Na strehi Modre dvorane smo 
naredili kar nekaj nujnih zadev. 
Streho smo uspeli zatesniti, a s 
tem vseh problemov še nismo 
odpravili. Strokovnjaki ugotavljajo, 
da težave sedaj povzročajo svetlobne 
kupole, ki so nameščene na strehi 
Modre dvorane. Te kupole so iz 
plastike in znano je, da plastika z 
leti izgubi svoje prvotne lastnosti. 
Kupole so dotrajane in treba jih bo 
zamenjati. Nujno. Sedaj zamakanje 
preprečujemo tako, da so vse kupole 
na strehi prekrite s PVC folijo. Voda, 
ki je med novoletnimi prazniki 
povzročila nekaj nevšečnosti na 
parketu v dvorani, pa ni posledica 
puščanja strehe ampak kondenza, 
ki se nabira na toplotnih mostovih 
na konstrukciji objekta. V letu 2020 
moramo nujno zamenjati streho na 
starem športnem centru. Tam je 

streha prekrita s posebno folijo, ki 
zdrži približno 20 let. V tem primeru 
je zdržala še več, a jo je zadnja toča 
tako prerešetala, da sedaj streha 
preprosto pušča. 

Kako bo z nogometnim igriščem?
Za ureditev stadiona smo naročili 

izdelavo projektov, ki naj bi bili 
dokončani do februarja. Ideja je, 
da bi nivo stadiona dvignili za 
dober meter in pol, približno na 
višino sedaj nasutega parkirišča 
pred novim mostom v Mejco. S 
tem dvigom nivoja se bo uporabna 
površina stadiona povečala in dobili 
bomo dovolj prostora za ureditev 
štirih tekaških prog za šprint 
na 100 metrov in okoli stadiona 
bomo lahko uredili še dve tekaški 
stezi. S temi posegi bomo zadostili 
zahtevam šolske telovadbe. Sliši se 
neverjetno, ampak je res. Danes v 
celi občini nimamo niti ene tekaške 
steze. Projekt bo rešil tudi problem 
razsvetljave, namestitve umetne trave 
in drugo.

Kdaj začnete z izvedbo?
Težko vprašanje. Če bi imeli denar, 

že takoj spomladi. Ker pa denarja 
ni, bomo začeli z iskanjem različnih 
virov za f inanciranje izvedbe. 
Pomembno je,  da bomo imeli 
kakovostne projekte, saj so ti osnova 
za kandidiranje na najrazličnejše 
razpise. 

Razmišljate o javno-zasebnem 
partnerstvu?

Tudi o tej obliki razmišljamo. 
Vedeti pa moramo, da je za lokalno 
skupnost javno-zasebno partnerstvo 
kar draga oblika. Občina na dolgi rok 
da zelo veliko denarja za določen 
projekt. Najbolje bi bilo, če bi za 
izvedbo teh investicij najeli bančne 
kredite. Ker pa država zadržuje 
prekomerno zadolževanje občin, 
imamo tu nekoliko zvezane roke. 
Sedaj smo najeli kredite za vrtec in 
šolo v Spodnji Idriji in poplačevanje 
teh kreditov teče brez zapletov. Ko 
bomo del teh kreditov poplačali, 
bomo lahko najeli nove. 

Zakaj bo vrtec v Spodnji Idriji tako 
drag?

Pri tem vrtcu je res kar nekaj 
težav. Domačini vedo, da je pod 
starim vrtcem javno zaklonišče. 
Ministrstvo za obrambo je zahtevalo, 
da se zaklonišče ohrani in usposobi 
za uporabo. To pomeni, da so 
morali projektanti narisati vrtec čez 
obstoječe zaklonišče in vse skupaj 
povezati s šolskim poslopjem. Ob 
nastopu funkcije sem ugotovil, 
da bi morali dati za tak vrtec kar 
neverjetnih pet milijonov evrov. 
V projekt se je poglobil podžupan 
Branko Lapajne in dosegel, da so se 
nekatere rešitve preprojektirale in da 
so se pri izvedbi nekateri nerazumno 

dragi materiali zamenjali za še vedno 
ustrezne, a cenejše. 

Koliko bo stal vrtec po tej 
racionalizaciji?

Vrtec bo stal okoli 4 milijone 
evrov. Potem pa nas čaka še pre-
nova in dograditev pritličja šolskega 
poslopja, kjer imamo vrtec sedaj. 
Šolsko poslopje bo treba tudi 
energetsko sanirati, saj imamo tam 
velike toplotne izgube. 

Kako bo s kulturno dvorano?
V celi občini res nimamo ene 

sodobnemu času in potrebam 
izvajalcev gledaliških in glasbenih 
programov primerne kulturne 
dvorane. Na občini se zavedamo te 
potrebe in iščemo najboljše rešitve. 
Kje jo postaviti in kako veliko, 
je seveda tehtno vprašanje. Ob 
načrtovanih investicijah v športne in 
šolske objekte bo dvorana pač morala 
še nekaj let počakati. Vse naenkrat 
pač ne gre. Po pravici je treba 
povedati, da imamo nekatere skupne 
zadeve rešene bolje, kot nekatera 
okolja, kjer imajo lepe dvorane. 
Med dobro urejenimi zadevami 
ne gre prezreti novega vodovoda 
in kanalizacije v Idriji in Spodnji 
Idriji. Prihodnje leto začnemo z 
gradnjo nove čistilne naprave v 
Godoviču, za kar imamo že gradbeno 
dovoljenje. Tam se bo začela že 
pomladi velika rekonstrukcija ceste 
od Loga do krožišča. Cesto se bo 
osvetlilo, zgradili bodo pločnike in 
kolesarsko stezo ter prepotrebno 
dvojno avtobusno postajališče v 
Logu. Zaselek bo dobil vodovod in 
kanalizacijo.

Kako je s komunalo?
Na komunali sem bil zaposlen 

skoraj 17 let in delovanje tega javnega 
podjetja dobro poznam. Niti v sanjah 
pa si nisem predstavljal, da bom 
moral prvo leto županovanja toliko 
časa in energije posvetiti urejanju 
razmer na komunali. Kot veste, je 
podjetje z novim letom dobilo vršilca 
dolžnosti direktorja. Nadzorni svet 
je na to mesto imenoval Marijana 
Mržka, v postopku pa je tudi razpis 
izbire novega direktorja, na katerega 
so bile možne prijave do 13. januarja.

Komunalno podjetje si lastita 
idrijska in cerkljanska občina.

To drži in to pomeni, da bomo 
morali v prihodnje občani obeh 
občin razumeti, kakšni so stroški z 
izvajanje javnih gospodarskih služb. 
V občini Idrija smo cene na odpadkih 
že poleti prilagodili stroškom, v 
občini Cerkno pa do tega dviga cen 
še ni prišlo. To zamujanje je sila 
neprijetno, saj to še dodatno povečuje 
primanjkljaj podjetja.

Kdo bo plačal izgubo?
Da bom povsem jasen. Stroški 

poslovanja se beležijo za vsako 
občino ločeno. Idrija sedaj pokriva 
stroške, Cerkno ne. Ves primanjkljaj, 
nastal v občini Cerkno, bodo morali 
plačati občani občine Cerkno sami. 
Zatiskanje oči pred tem dejstvom ne 
pelje nikamor.

Lahko občina namesto občanov 
poravna stroške za odvažanje 
odpadkov?

Po sedaj veljavni zakonodaji ne. 
Občani morajo mesečno sami 
poravnavati stroške za izvajanje tega 
programa, pokrivanje teh stroškov 
neposredno iz proračuna občine ni 
možno.

V gospodarstvo se občina ne vtika.
Moram poudariti, da imam zelo 

korektne odnose z vodstvi vseh 
velikih podjetij, ki delujejo v naši 
občini. Zelo tudi spoštujem vse male 
podjetnike, ki skupaj zagotavljajo 
zelo veliko delovnih mest. Prav je, 
da občina pomaga vsem, ki opravljajo 
kakršnokoli gospodarsko dejavnost 
na tem območju.

Pri vzdrževanju infrastrukture, 
ki jo uporabljajo tudi podjetja, 
je kar nekaj težav. Most pod 
napihljivim jezom pri Kolektorju 
je v nevarnosti, če sanacija 
podslapja jezu, ki je v lasti in 
uporabi Soških elektrarn, ne bo 
kmalu izvedena.

Tako hudo ni, je pa res, da je treba 
konstrukcijo jezu pod nekdanjim 
topilniškim mostom urgentno 
sanirati. Občina ni lastnica tega 
jezu, niti mostu, po svojih močeh 
pa bomo pomagali odgovorne 
za nastalo situacijo spodbuditi k 
takojšnji sanaciji podslapja. Idrijčani 
vedo, da so pod samim jezom, ki ga 
Soške elektrarne uporabljajo kot 
zbirališče vode za elektrarno na 
Marofu, zgrajena pretočna polja 
s kombinacijo lesa in betona. Ta 
konstrukcija je dotrajana in ob 
zadnji povodnji je bila tudi resneje 
poškodovana. Računam na to, 
da bodo odgovorne inštitucije v 
najkrajšem možnem času nastali 
problem rešile. 

Ima občina več pristojnosti pri 
mostu od Debele skale do Mejce?

Ta most je občinski. V taki obliki, 
kot je sedaj, ga ni mogoče obnoviti. 
Strokovnjaki so ugotovili, da so 
jeklene vrvi, ki so bile ponesrečeno 
oblečene s plastiko, preprosto 
zgnile. Kako so pred desetletji dobili 
ustrezne papirje za tako izvedbo, 
ne vem, strokovnjaki pa so me 
prepričali, da v taki izvedbi danes 
mostu ne smemo več narediti, saj 
ne ustreza veljavnim predpisom za 
varno uporabo. 

Kako torej naprej? Idrijčani most 
pogrešajo.

Naredili bomo tak most, ki bo varen 
za uporabnike. Sam sem pregledal 
obsežno fotografsko dokumentacijo 
in v duhu obnavljanja stare Mejce 
bi bil tak most, kot je bil v začetku 
prejšnjega stoletja. Zgrajen je bil 
tako, da je bilo na bregu v Mejci 
večje leseno stopnišče, po katerem 
so se uporabniki povzpeli pet metrov 
višje in od tam so bile jeklenice 
napete na vrh Debele skale na desni 
breg reke Idrijce. Tak most bi bil 
tudi danes varen pred visokimi 
vodami in bi lahko odlično služil 
svojemu namenu. Ker so sedaj zelo 
lepo urejeni dostopi v Mejco preko 
Lejnštata in preko novega mostu 
pri stadionu, lahko gradnja novega 
mostu ob Debeli skali počaka kako 
leto ali dve. Letos bomo dorekli 
rešitev, ko bomo lahko zagotovili 
sredstva, pa zgradili tam nov objekt.

Kako je z jezom pri Kobili? 
Prod za jezom je povsem zasul 
akumulacijsko jezero.

Z upravo Soških elektrarn, ki 
je lastnica objekta, smo sklenili 
dogovor,  da se  bo letos  prod 
izza Kobile odstranil do višine 
izpusta vode v kanal Rake. Ko 
bodo nakopičeni prod odpeljali, 
bodo dobili dovoljenje, da bodo 

Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija

Prvih  
415 dni  
v Mestni hiši

lahko ob visokih vodah spuščali 
prod mimo zapornic v strugo 
Idrijce pod jez. Sodobne usmeritve 
strokovnjakov za vode pravijo, da 
je potrebno omogočiti rekam, da 
po njih prod preprosto potuje. To je 
najbolj naraven način vzdrževanja 
vodotokov in tudi življenje v rekah 
se temu prilagodi. Če s pregradami 
zapremo vse reke, bomo v nekaj letih 
izgubili prodišča in dobili skalne 
tolmune in povsem drugačno sliko 
vodotokov. Tega si ne želimo, saj 
so prodišča prepoznavni okoljski 
element naših rek. 

Kako je z zadrževalniki proda na 
Nikovi in pritokih?

Ti objekti so bili zgrajeni zaradi 
varovanja mesta ob visokih vodah. 
Te zadrževalnike proda morajo 
koncesionarji, ki so zadolženi 
za vodotoke, redno prazniti in 
vzdrževati. Stanje je slabo. 

Kako je z upravljavskim načrtom 
za krajinski park?

Intenzivno delamo na tem projektu, 
a do sprejetja tega dokumenta na 
svetu občine bo potrebnega še nekaj 
časa. Upravljavski načrt ni nek bau-
bau. Gre za dolgoročni načrt del, 
ki jih morajo potrditi občinski 
in državni organi. Intenzivno se 
pogovarjamo z ljudmi, ki so take 
dokumente že izdelali za primerljive 
projekte. Imamo stike z Notranjskim 
parkom in Škocjanskimi jamami.

Kako je z reko Idrijco neposredno 
povezana tudi prihodnost Ute?

Kot veste, je območje Ute sedaj 
namenjeno predvsem parkiranju 
osebnih avtomobilov. Za zemljišče, ki 
je v zasebni lasti, občina sedaj letno 
plačuje lastniku okoli 20.000 evrov 
najemnine. Če hočemo Uto pozidati, 
moramo zagotovit i  poplavno 
varnost. Ker je to območje zelo 
nizko, bi ga lahko Idrijca ob visokih 
vodah tudi poplavila. Zato urbanisti 
zahtevajo, da moramo zgraditi 
protipoplavni zid od Zaspane grape 
do glavnega križišča v Idriji. Ta zid 
naj bi bil visok dobrega pol metra. V 
Ljubljano smo poslali dokumentacijo 
za rešitev poplavne varnosti in sedaj 
že štiri mesece čakamo, da pristojni 
odločijo, kako in kaj. Seveda pa bo ob 
tem potrebno rešiti tudi financiranje 
in zagotovili delež države in vodne 
skupnosti pri izvedbi tega projekta. 

Kakšni programi bodo v prihodnje 
na Uti?

Na tem območju ne bi smelo biti 
kakšnega trgovskega središča. Sam 
podpiram zamisli, da bi tam zgradili 
poslovno-stanovanjske objekte. 
Nekateri predlagajo tudi selitev 
avtobusne postaje na to območje.

V predvolilni tekmi ste 
napovedovali več veljave 
krajevnim skupnostim.

To napoved dobro uresničujemo. 
Tako svet občine kot tudi strokovne 
službe na občini z veliko pozornostjo 
prisluhnejo predlogom krajevnih 
skupnosti, ko te predlagajo take 
ali drugačne izboljšave. Mislim, da 
se nov veter na tem področju zelo 
opazi. Pomembno delo pri tem 
opravita podžupana. Kristjan Brus 
se posveča lokalni samoupravi, 
Branko Lapajne pa investicijam. 
Njun prispevek v celotnem delovanju 
občine je neprecenljiv. 

Ste res izpeljali reorganizacijo 
občinske uprave?

Z novim letom je stopila v veljavo 
drugačna ureditev služb znotraj 
občinske uprave. Imamo oblikovanih 
pet sektorjev z enakim številom 
zaposlenih kot doslej. Prvi sektor 
skrbi za finance in računovodstvo, 
drugi za družbene dejavnosti, tretji 
za investicije, četrti za splošne 
zadeve, peti pa je sektor za prostor.

Z razpisom ste iskali novega 
medobčinskega inšpektorja.

To drži. Razpis se je iztekel in 
dobili smo tri prijave strokovno 
usposobljenih kandidatov, ki že sedaj 
delajo na podobnih nalogah. Pri tem 
je pomembno, da se povezujemo z 
Občino Cerkno, saj imamo skupni 
inšpektorat. V prihodnje naj bi v 
sklop te službe sodili tudi mestni 
redarji. Če nam bo uspelo z Občino 
Cerkno doseči dogovor, potem bomo 
imeli skupaj inšpektorje, ki nadzirajo 
obnašanje ljudi v okolju, in redarje, ki 
so represivni organ obeh občin. Tako 
povezovanje dveh občinskih uprav 
prinaša tudi prihranke, saj država 
s subvencijami spodbuja občine pri 
skupnih službah. Žal pa smo se sedaj 
znašli v nenavadni zadregi. Država 
po novem ne subvencionira več 
povezovanja le dveh občin, ampak 
najmanj treh občin. Ko pogledujemo 
k sosedom, vidimo, da so v glavnem 
vsi povezani v neke druge povezave 
in nam zato ne ostaja prav veliko 
možnosti za združevanje strokovnih 
služb. Vendar ne bomo odnehali. Še 
naprej bomo iskali rešitve, s katerimi 
bi znižali stroške uprave na tak ali 
drugačen način. 

Kdaj bo zaživel projekt Sopotnik?
S prevozi v okviru tega projekta 

pričenjamo 20. januarja. Sam se 
veselim tega projekta, ki bo olajšal 
življenje predvsem socialno ranljivim 
skupinam ljudi. Za izvajanje tega 
programa smo na občini že zaposlili 
sodelavko in v zadnji fazi so tudi 
obnovitvena dela ter predelava 
pritličnega lokala v poslopju Pri 
Golitu na Mestnem trgu. Prostor 
bo uporabnikom prijazen in bo 
pomembna pridobitev za mesto in 
celo občino. Vesel sem tudi dobrega 
odziva prostovoljcev, ki bodo izvajali 
ta program ter podjetja Hidria, 
ki nam je brezplačno posodilo 
avtomobil, dober odziv se kaže 
tudi pri drugih sponzorjih. Podjetje 
Comcom je doniralo računalniško 
opremo, lokalni gostinci bodo 
zagotavljali brezplačne malice za 
prostovoljce.

Kaj sporočate bralcem Idrijskih 
novic ob začetku koledarskega 
leta 2020?

Zdravja, sreče in predvsem miru 
želim vsem. Bodimo strpni drug do 
drugega, spoštujemo ljudi okoli sebe 
in optimistično glejmo v prihodnost.

Besedilo: Damijan Bogataj
Foto: Robert Zabukovec

,,
Občina Idrija na 
kilometer ceste 
dobi povsem enako 
denarja kot Piran 
ali Lendava.  
To je absurd!
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Lidija Kacin

Predzadnji in zadnji dan starega koledarskega šolskega leta se je že tradicionalno v 
Rudniški dvorani v Idriji odvijala prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, letos 
poimenovana »Pogledi skozi okna Slovenije«. Tokrat je bilo zrcalo prireditve nastavljeno 
lepotam Slovenije v besedah, slikah, pesmih in plesih. V predbožičnem večeru je bila 
praznična prireditev izvedena za vse krajane, naslednji dan dopoldne pa za vse učence 
Osnovne šole Idrija v treh ponovitvah.

V začetnem delu večera so nam 
nastopajoči učenci Osnovne šole 
Idrija skozi mozaik raznovrstnih 
točk pokazali, kako velika mora 
biti ljubezen do domovine in njenih 
simbolov. Večer se je začel s himno 
in uvodno recitacijo Najlepša si 
Slovenija, kjer so učenci ob videu, 
glasbi in recitaciji občutili lepote svoje 
države v vseh podobah. Prireditev 
so v nadaljevanju prepletale pevske 
recitacijske, plesne in instrumentalne 
točke, s katerimi so sodelujoči učenci 
na različne načine čustveno izražali 
slikovite in raznolike lepote Slovenije. 
Poudarili so tudi pomen kulturne 
dediščine, kjer je vsak Slovenec 
lahko v sebi pesnik, slikar, kuhar, 
plesalec, vinar, glasbenik, režiser, 
igralec in rezbar. Iz vsega, kar ljubi, 
zna narediti umetnost, saj je kulturna 
dediščina vse tisto, kar je rezultat 
ustvarjalnosti človeka in njegovih 
različnih dejavnosti, družbenega 
razvoja in dogajanj, značilnih za 
posamezna obdobja v slovenskem 
prostoru. Posebno mesto smo na 
prireditvi namenili tudi simbolu naše 
domovine, katerega vršna piramida 
je razločno vidna ob blizu in daleč 

in kjer zlata svetloba v skalah gori. 
Našemu Triglavu.

Prireditev je bila na koncu v duhu 
prihajajočih praznikov sklenjena s 
pesmijo Lepa božična noč, plesom 
in tradicionalno skladbo Za Slovenijo 
živim, kjer so združeni v eno, 
nastopili vsi sodelujoči učenci.

Večera v čast državnemu prazniku 
so  se  tradic ionalno udelež i l i 
tudi člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija-
Cerkno. Na javni prireditvi je tako 
spregovoril tudi gospod Danijel 
Božič, podpredsednik Zveze vojnih 
veteranov Slovenije in delegat v 
skupščini Republike Slovenije v času, 
ko se je odločalo o samostojnosti 
Slovenije; nekdanji poslanec in župan 
ter predsednik številnih odborov, 
trenutno zaposlen na univerzi v 
Kopru. Poudaril je predvsem pomen 
mladih pri uresničevanju nadaljnjih 
uspešnih poti slovenske države. Na 
vseh dopoldanskih prireditvah je 
kot vedno učence nagovorila tudi 
ravnateljica Osnovne šole Idrija Ivica 
Vončina, ki je učence spomnila na 
pomen praznika in domoljubja, ki 
naj jo učenci gojijo do svoje države. 

Pogledi skozi okna Slovenije

Zadnjo prireditev za najstarejše 
učence šole pa je s svojim obiskom 
počastil tudi župan Občine Idrija 
Tomaž Vencelj, ki je misli učencev 
prav tako usmeril v duh slovenskega 
državnega praznika.

Da bi se čim več božičnih in 
novoletnih želja uresničilo tudi 
bralcem Idrijskih novic, voščimo 
v novem letu tudi vsi ustvarjalci 
prireditve, ki smo skupaj in hkrati 
vsak posebej pripomogli k izjemno 
uspešni izvedbi večera:
-  mladinski pevski zbor Mladi 
upi in vokalna skupina OŠ Idrija 
(zborovodkinja Marina Bizjak),
- solistke (Marina Bizjak, Hana 
Pavšič, Gaja Vončina, Sara Grošelj),
- recitatorji (Valentin Kavčič, Drejc 
Boškovič, Dunja Majnik, Nal Kacin, 
Petja Tončič Petkovšek, Ana Mlakar 
Trček),
-  p lesalc i  (Nika Kastr in,  Aj la 
Kavazović, Larisa Gantar, Ella Pellis, 
Maša Mohorič, Lija Vidmar, Aneja 
Kacin, Naja Kacin, Teja Lampe, 
Vita Velikanje, Žana Mohorič, Maša 
Mohorič),
-  instr umentalisti  (Tea Logar, 
Aljaž Kos, Lenart Petkovšek, Žan 
Podobnik, Drejc Boškovič),
- Edvard Božič (ozvočevalec),
- povezovalca prireditve (Zarja 
Prezelj, Naj Švab Žigon),
- Lidija Kacin in Peter Tončič (scenski 
elementi, luč, računalniška obdelava, 
izbor in priprava recitacijskih točk, 
zasnova programskega lista, scenarij 
in režija).

Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi 
prireditve, Občini Idrija za najem 
Rudniške dvorane v času generalke 
in vseh prireditev ter Glasbeni šoli 
Idrija za izposojo klavirja in izveden 
program.

Smeh je pol zdravja
Lovrenc Habe

Prvi nedeljski večer v letu 2020 je bil za krajane Črnega 
Vrha in številno zainteresirano širšo javnost poln 
smeha. Na odru kulturne dvorane sta nastopala Dino 
Kapetanovič in Rok Škrlep, ki se je predstavil z avtorsko 
monokomedijo Svetovne fore.

Kranjčana se med seboj dobro poznata. To je dokazal Kapetanovič, ki je 
Škrlepa v uvodu natančno opisal. Navdušen je nad njegovimi spontanimi 
dogodki in totalno neorganizacijo, a ga hkrati občuduje, da mu vse dobro 
uspeva. Tudi naključna potovanja, ki jih ima za sabo.

V nadaljevanju je Škrlep, ki je zaigral tudi na ukulele, predstavil otroška 
potovanja po Pohorju, kjer je skupaj s starši vedno spal na neznanih mestih. 
V najstniških letih je prehodil 16 slovenskih dvotisočakov, najbolj kritičen 
pa je bil do poeta Vlada Kreslina, ki opeva pot iz Goričkega v Piran. Kot 
pravi, se je treba za to pot pošteno potruditi, občudoval pa je le narečja, ki 
se spreminjajo hitreje, kot lahko hodimo.

Rok Šrklep je skupaj s prijatelji obiskal tudi tuje dežele, med drugimi 
Makedonijo, Češko, Kanado, Veliko Britanijo in dežele bližnjega vzhoda. 
Nazorno je nakazal precej nenavadnih pripetljajev, kot so bili poskus 
samomora delodajalke v Londonu, ženitvene ponudbe v Iranu in srečanje 
z izjemno prijaznimi Makedonci. Poleg pesmi, ki so vključevale imena držav, 
pa je bil vrhunec predstave Korejec, ki ga je srečal na poti enega od potovanj. 
Po nekaj vrčkih piva se je opogumil in začel govoriti v slovenščini. To pa je 
Rok ujel tudi v svojo kamero, kar je med poslušalci sprožilo ovacije smeha.

POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V TUJINI  
VZPODBUJA  KREATIVNOST, POGUM IN PODJETNOST 

V Šolskem centru Škofja Loka dijake spodbujamo, 
da sodelujejo v programu Erasmus+, ki ga 
izvajamo že od leta 2009, takrat še t.i. Leonardo 
in Comenius. Tako omogočamo dijakom in 
študentom, da pridobijo nova  znanja, veščine 
in kompetence na malo drugačen način, kot so 
ga vajeni v šoli. Dijaki in študenti odidejo na 
prakso v podjetja v tujini. Poleg strokovnih znanj 
nadgrajujejo tudi jezikovne in medkulturne veščine 
in kompetence. Gradijo tudi na svoji samopodobi, 
saj so vpeti v mednarodno okolje, zunaj cone 
udobja, ko morajo sami poskrbeti zase in se vesti 
kot odrasle osebe s polno odgovornostjo.
Dijaki in študenti pridobijo izkušnje, znanje in 
veščine, ki jim v življenju zelo koristijo, saj se 
usposabljajo v realnih življenjskih situacijah. 
Učijo se na delovnem mestu,  spoznavajo tuje 
države, različne kulture in komunicirajo v tujem 
jeziku. V programu Erasmus+ je na Šolskem centru 
Škofja Loka sodelovalo že več kot 250 dijakov 
in učiteljev. Zadnja leta na izmenjavo odide 
več kot 50 dijakov in učiteljev letno. Dijaki in 
študenti odhajajo na prakso v Nemčijo in Belgijo 
ter na Češko, Slovaško in Hrvaško. Na prakso 
odhajajo dijaki in študenti vseh izobraževalnih 
smeri strojništva, avtoremontne in avtoservisne 
dejavnosti  ter lesarstva. Potujejo z letalom, 
vlakom, avtobusom ali pa kar z lastnim prevozom.  
Nastanjeni so v dijaških domovih partnerskih šol, 
apartmajih ali hotelih.
Vabimo vas, da postanete naš partner v 
izobraževanju in si zagotovite dobre priložnosti 
za vašo prihodnost. Ne obljubljamo vam lahkega 
dela, kajti za uspeh in zadovoljstvo v življenju se 
je treba potruditi, omogočimo pa lahko vsakomur, 
da z odgovornim učenjem, dobro voljo,  
zaupanjem vase in v svoje sposobnosti uresniči 
svoje sanje. 
Ponujamo široko paleto poklicev različnih stopenj 
zahtevnosti, to so programi nižjega, srednjega 
poklicnega, poklicno-tehniškega, srednjega 
strokovnega in višješolskega izobraževanja.

Strojništvo
- strojni tehnik (SSI)

- strojni tehnik (PTI)

- oblikovalec kovin-orodja (šolska in vajeniška      

  oblika izobraževanja)

- strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika     

  izobraževanja)

- inštalater strojnih inštalacij

- pomočnik v tehnoloških procesih

- inženir strojništva

Avtoremontna dejavnost
- avtoserviser

- avtokaroserist

- avtoservisni tehnik (PTI)

Lesarstvo 
- lesarski tehnik (SSI)

- lesarski tehnik (PTI)

- mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)

- tapetnik

- obdelovalec lesa

- inženir lesarstva

Vabimo vas na informativne dneve 

v petek in soboto,14. in 15. februarja 2020:

Srednja šola za strojništvo:  
Podlubnik 1b,  
petek ob 9. in 15. uri (velika predavalnica v pritličju ŠC) 
ter sobota ob 9. uri (predavalnica v MIC-u)

Srednja šola za lesarstvo:  
Kidričeva 59 (Trata),  
petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri

Višja strokovna šola: 
Podlubnik 1b,  
petek ob 11. uri in 16.30 ter sobota ob 11. uri

Dijaški dom: 
Podlubnik 1b,  
petek od 8. do 17. ure ter sobota od 8. do 13. ure

Parkiranje na parkirišču ŠC Škofja Loka je zagotovljeno 
do zasedbe mest – dovoz iz smeri Novi svet.

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.

Inštalater strojnih instalacij, na praksi 
v Nemčiji, v podjetju Thor, kjer se je 
14 dni usposabljal v učnem centru 
podjetja THOR, nato pa delal na terenu 
v podjetju WKT.

International Village - Mednarodni jezikovni tabor na Slovaškem 13.–17. 9. 2019

V letošnjem letu bomo izvedli tudi prvi 
dve dolgotrajni mobilnosti ErasmusPro, 
ko bosta dva vajenca – orodjarja odšla 
na trimesečno prakso na Češko, v 
mesto Tabor, kjer se bosta usposabljala 
v podjetju Motor Jikov, kjer sta bila  
lansko leto na enomesečni praksi že 
dva dijaka strojništva, oba strojna 
tehnika. 

Praktično usposabljanje dijakov za 
poklic lesarski tehnik se v tujini izvaja v 
podjetjih v Belgiji.

Avtoserviserji in Avtoservisni tehniki se 
lahko odločijo za praktično  
usposabljanje v avtoservisnih 
delavnicah Mercedes ali Audi v  
Nemčiji. V času usposabljanja jih 
obiščejo tudi učitelji iz naše šole.
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Inovacija, ki poganja razvoj Hidria in Poclain Hydraulics med 
šolarji v Kranju
Predstavniki podjetij Hidria in Poclain Hydraulics so na 
kariernem dnevu, ki so ga organizirali v šolskem centru 
v Kranju, predstavili delovanje podjetij in zaposlitvene 
možnosti za bodoče dijake in študente različnih profilov.

V podjetju Kolektor ATP 
so razvili avtomatsko 
linijo R2R z modularnimi 
komponentami, ki jim 
zaradi svojega inovativnega 
modularnega oblikovanja 
omogoča enostavno 
prilagajanje potrebam 
kupcev.

V  z a d nj i h  l e t i h  j e  e l e k t r o -
avtomobilska industrija v velikem 
razcvetu, zato se je še dodatno 
povečala potreba po različnih 
hibridnih komponentah. Pri večini 
hibridnih komponent so kontakti 
oplaščeni oziroma metalizirani z 
različnimi kovinami. Večji del teh 
komponent je metaliziran na linijah, 
pri katerih neskončen trak potuje 
skozi različne kadi, kjer poteka 
metalizacija. Takšno linijo so razvili 
v podjetju Kolektorju ATP.

»Nova linija za metalizacijo trakov 

je zelo pomembna pridobitev za 
naš hibridni program,« je za medije 
povedal Marko Vihtelič, direktor 
podjetja Kolektor ATP, in dodal, da 
so v zadnjem času pridobili kar nekaj 
novih projektov za avtomobilsko 
industrijo, pri katerih je zahtevana 
selektivna metalizacija na kovinskem 
delu izdelka. »Ta tehnologija je 
ključna za naše izdelke in trenutno 
je v Evropi samo nekaj proizvajalcev 
za selektivno metalizacijo trakov. 
Ti, ki so, imajo zaradi premajhnih 
proizvodnih zmogljivosti zelo dolge 
dobavne roke. Tudi do enega leta prej 
moraš rezervirati njihove kapacitete. 
Sicer se je v zadnjem času ta rok 
dobave skrajšal na nekaj mesecev, 
pa vendar. Ta linija nam bo zdaj 
omogočala večjo fleksibilnost in 
občutno krajše roke za to storitev, 
ki jo uporabljajo tudi druge naše 
tovarne po Evropi. Poleg tega pa 
osvojitev tega procesa in inovativnost 
te linije pomenita veliko dodano 
vrednost v našem končnem izdelku.« 
/ ITA

Nova linija za 
metalizacijo trakov je zelo 
pomembna pridobitev za 
naš hibridni program

Marko Vihtelič

G O S P O D A R S T V OŠ O L S T V O

David Stegu

Odlične uvrstitve  
kratkega filma  
v produkciji filmskega 
krožka OŠ Idrija, 
Generacija Z: Ne al’ ja?,  
so pripeljale do organizacije 
dogodka z naslovom 
»Kratki filmi mladih 
idrijskih ustvarjalcev«, 
ki ga je gostilo Filmsko 
gledališče Idrija v 
ponedeljek in torek,  
9. in 10. decembra. 

čitelj Robert Jereb, ki že 
vrsto let vodi filmski krožek 
na OŠ Idrija, je dogodek 

zgodba filma, pa tudi nekatere 
druge pr vine, kot so vzdušje, 
gibanje, dramaturgija, oblačila, 
elementi scenografije in drugo. 
Članice krožka je ta tema zelo 
pritegnila in z zavzetim delom so 
ustvarile prepričljiv film z močnim 
sporočilom.«

Dogodek, ki si ga mladi ustvarjalci 
vsekakor zaslužijo, kazi le dejstvo, 
da je bila udeležba publike zelo 
skromna. Tako bi se rad še posebej 
zahvalil vsem, ki ste se udeležili 
projekcije in s svojo prisotnostjo tako 
na dragoceni način podprli mlade 
ustvarjalce. 

Zaključim pa lahko z veselo novico, 
da se za film navdušuje vedno več 
društev in organizacij ter nenazadnje 
šol, ki se jim zdi tematika odvisnosti 
od moderne tehnologije aktualna. Če 
pa bo film tudi na ta način dosegel 
kakšen lep rezultat v smislu pomoči 
tistim, ki se soočajo s težavami 
zaradi tovrstne odvisnosti, pa bo to 
seveda zmaga prav posebne vrste. Ne 
dvomim, da se bo to tudi zgodilo, saj 
smo navdušenih odzivov v kratkem 
času prejeli že veliko.

Voščilnice za varovance domov v 
idrijski občini
Urška Gostiša in Nuša Kogej

December je mesec, ki ga vsi pričakujemo, govorimo o 
tem, da je veseli december, otroci radostno pričakujejo 
vse tri dobre može in darila. Med nami pa so tudi taki, 
na katere se nihče več ne spomni, nimajo več svojcev in 
prijateljev ali pa imajo njihovi sorodniki premalo časa za 
obisk. 

V tem hitrem tempu življenja si v božično-novoletnih praznikih velikokrat 
pozabimo izreči vse dobro ali pa se vse bolj poslužujemo multimedijskih 
naprav, socialnih omrežij. Na roke pisana beseda počasi izginja, lastnoročno 
napisano pismo ali voščilo pa dandanes zelo redko prejmemo. Prav na roke 
napisano sporočilo je posebno darilo, saj vključuje neko dodano vrednost.

Na Osnovno šolo Idrija smo v začetku decembra učitelji prejeli zanimivo 
pobudo. Iz Centra starejših Notranje Gorice Deos je prišla ideja o vsakoletnem 
projektu »Mala pozornost za veliko veselje«. Gre za uresničitev želje, da ima 
čim več starostnikov, ki bivajo po domovih za starejše po Sloveniji, vsaj 
eno iskrico v decembrskih prazničnih dneh. To iskrico predstavlja božično-
novoletna voščilnica s prijetnim voščilom.

Cilj njihovega projekta je bil zbrati 5.000 prazničnih voščil, pisem, risb, 
voščilnic za 5.000 starejših po domovih in centrih za starejše po Sloveniji. 
Renata Hvala, učiteljica 2. razreda OŠ Idrija, je v aktivu učiteljic razredne 
stopnje dala pobudo o tem, da bi na šoli izdelali novoletne voščilnice za 
oskrbovance vseh treh domov za upokojence naše občine. Preostale učiteljice 
razredne stopnje smo idejo podprle. Tako smo v oddelkih od prvega do petega 
razreda ter v oddelkih podaljšanega bivanja pod mentorstvom učiteljic v 
dobrem tednu izdelali nekaj manj kot 500 voščilnic ter jih razdelili v obe 
enoti Doma upokojencev Idrija in v Dom za starejše Bor v Črnem Vrhu.

Z majhnimi pozornostmi lahko v današnjem tempu življenja resnično 
vplivamo na dobro počutje in zadovoljstvo starejših. Gre za majhno voščilo, ki 
pa požanje veliko veselja in varovancem polepša praznike. Drobna, prijazna 
gesta je lepo darilo vsem generacijam, z leti pa tovrstna sporočila le še bolj 
cenimo. Verjamemo, da se je na veliko obrazih narisal širok nasmeh in 
utrnila tudi kaka solza ganjenosti. Prav medgeneracijsko sodelovanje je 
tisto, ki bogati življenja vseh in prinaša srečo v različne domove.

Zaposlitvena kavarna, ki je potekala v okviru Kariernega dne Šolskega 
centra Kranj, je odlična priložnost tako za mlade, ki še iščejo svoje karierne 
priložnosti, kot tudi za zaposlovalce, ki na ta način spoznavajo svoj bodoči 
kader. V Šolskem centru Kranj so dogodek organizirali za svoje dijake zadnjih 
letnikov srednješolskih programov s področij elektrotehnike, računalništva 
in mehatronike ter študente višje strokovne šole.

Mladi so dogodek dobro sprejeli, saj so se ga udeležili v velikem številu. 
V kratkih, 7-minutnih intervjujih so jim strokovnjaki iz podjetij Hidria in 
Poclain Hydraulics predstavili delovanje skupine in inovativne tehnologije, s 
katerimi načrtujejo, razvijajo in proizvajajo izdelke in rešitve. Poleg tega pa so 
se udeleženci seznanili tudi z možnostmi štipendiranja, opravljanja strokovne 
prakse, mentorstva in kasnejših zaposlitvenih priložnosti v podjetjih. / ITA

Tina Podgornik, Blaž Buh, Živa Trtnik, Nejc Klavišar in Urban Hrovat

Po Ljubljani, Rimu in Izoli film 

končno na sporedu tudi v Idriji

U
opisal z naslednjimi besedami: »Na 
projekciji filmov OŠ Idrija in GJV 
Idrija se je osnovnošolski filmski 
krožek predstavil z dvema kratkima 
filmoma. Krožek je nastal predvsem 
z namenom gledanja kakovostnejših 
f ilmov in pogovoru o njih – o 
temi, sporočilu, junakih, njihovem 
ravnanju, ... Večji del smo imeli tako 
predvsem filmsko vzgojo. Seveda 
pa je bil cilj krožka tudi snemanje 
filmov. Prvi z naslovom Utrinki 
iz idrijske zgodovine je nastal leta 
2017. Namen je bil, da bi naredili 
nekakšno zabavno zgodovino Idrije 
v posameznih prizorih, kjer so 
dejstva začinjena z nekaj domišljije. 
Glede na to, da je gledalce spravil 
v dobro voljo, nam je kar dobro 
uspelo. Drugi film Generacija Z: 
Ne al’ ja? pa je nastal za natečaj 
Korak v prihodnost. Pri njegovem 
snovanju se je posebej pokazalo, 
kako pomembna je izhodiščna ideja, 
ki je že vsebovala osnovni zaplet in 
razplet in iz katere se je oblikovala 

,,
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Veseli december z Zvezo prijateljev mladine Idrija
December je čas luči, miru, 
topline, drobnih pozornosti 
in lepih želja. Je čas 
čarobnosti in pričakovanja, 
pa vendar tudi čas, ko 
večkrat pomislimo kako 
hitro nam bežijo leta. 
Zato nam je toliko bolj 
pomembno, da našim 
najmlajšim omogočimo čim 
bolj pravljičen zadnji mesec 
v letu.

Praznično dogajanje smo popestrili z organizacijo več kot sedemdesetih 
dogodkov, predstav in delavnic za otroke iz občin Idrija in Cerkno. Otroci so 
še posebej težko pričakovali obisk Dedka Mraza in njegovega spremstva, ki 
jih je v celem mesecu obiskal na preko dvajsetih lokacijah. Veseli nas, da smo 
se uspešno povezali s KS Idrija, MC Idrija, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija 
ter Zavodom za turizem in skupaj izpeljali kar nekaj decembrskih dogodkov.

Za uspešno izvedeno dogajanje so zaslužni tudi drugi posamezniki in 
organizacije, zato se na tem mestu zahvaljujemo DPM Črni vrh, vsem 
osnovnim šolam, vrtcem, gimnaziji Jurija Vege Idrija, domu upokojencev 
Idrija, krajevnim skupnostim, župnijam, Glasbeni šoli Idrija in PŠ Cerkno, 
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, KŠD Šeškarji Bukovo, TD Fara, DKŽD 
Vojsko, KUD Zora Ravne in KUD Sloga Črni vrh.

Hvala tudi vsem posameznikom, samostojnim podjetnikom in podjetjem, 
ki so se prijazno odzvali prošnjam in z denarnimi sredstvi, storitvami ali v 
materialu pomagali pri izvedbi vseh programov v letu 2019. 
Zdenka Šturm, predsednica ZPM Idrija

ETA CERKNO D.O.O.
HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O.
ALMAPEK D.O.O.
BEVK DIMITRIJ
BLT INŽENIRING D.O.O.
BRLOŽNIK DANIJELA
COM COM D.O.O.
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA
DRUŽINA LAPANJA
FRELIH STANA
GEOLOGIJA D.O.O.
GOTRADE D.O.O.
HIPERMARKET SPAR IDRIJA
KLEINDIENST LIDIJA IN JURIJ
KOGOJ TATJANA
KOLEKTOR EVT-SISTEMI D.O.O.
KOMUNALA D.O.O.
KRIŽAJ TJAŠA IN IGOR

LAPANJE LIDIJA MARIJA
LAZAR NATAŠA
LUBEC D.O.O.
MEŠKO DAMIJAN 
NOMAGO D.O.O.
OGRIČ IRENA
PAGON VIKTOR
PAVŠIČ METKA
RAČUNOVODSKI SERVIS OBLAK
RCT TRANS BORIS RŽEK S.P.
REBEC DARKO
ROVTAR ZORAN
SELJAK ANDRI
ŠTUCIN MAJA
ŠTURM MILOŠ
ŠVIGELJ ALBIN
TERPIN MATJAŽ
ZAVAROVALNICA SAVA
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Društvo prijateljev mladine Črni Vrh se za pomoč zahvaljuje vsem donatorjem, ki so s 
svojimi prispevki omogočili izvedbo programov v Črnem Vrhu.

DAMIJANA KODELJA S.P
DOLOMIT JANKO KOSMAČ S.P
EBM-PAPST SLOVENIJA D.O.O
ELTOM FLORIJAN TOMINEC S.P
EUROMOG GABRIJEL KAVČIČ S.P.
EUROPRINT D.O.O
FLORJAN LAMPE
GREGOR RUPNIK S.P
HEKTAR D.O.O
HELGA LIKAR
NATAŠA HVALA 
KGZ IDRIJA
KOLEKTOR CPG D.O.O
KS ČRNI VRH
LEA LAMPE ŽIVKOVIČ 

MAJA ČUK FELC 
MELITA KOKELJ S.P
META DEMŠAR ZAJEC
MILENA LOGAR
NATURAL JUST D.O.O
NIKO VIDMAR S.P
OCG D.O.O
OZBIČ AVTOKLEPARSTVO IN 
AVTOMEHANIKA D.O.O.
PETER LAMPE
RENATA NAGODE
POLONA RUDOLF ŽIGON 
SKRB D.O.O
MARJETKA ŠEMRL DOS REIS 
ŽUPNIJSKA KARITAS ČRNI VRH

Posebej se zahvaljujemo družinama 
Rajka Govekarja in Andrejke 
Rupnik, ki so se v korist DPM 
odpovedali cvetju in svečam. 
Zahvala gre tudi  č lanom za 
plačano članarino, Miklavžu, 
Dedku Mrazu in dramski skupini,  
vsem prostovoljcem, ki ste s 
svojim delom in časom ogromno 
pomagali, OŠ Črni Vrh in KUD 
Sloga Črni Vrh za uporabo njihovih 
prostorov ter  ZPM Idrija  za 
finančno in organizacijsko pomoč.
Andrejka Bizjak, predsednica 
DPM Črni Vrh

Donatorji ZPM Idrija 2019

Maja Likar

Ozaveščanje ljudi o vplivu 
našega življenjskega stila 
na okolje je povečalo tudi 
priljubljenost oblačil in 
dodatkov iz druge roke 
oziroma tako imenovane 
»second hand« stvari. 
Izmenjava pomeni svež 
veter v naši garderobi, 
manjšo potrošnjo, 
posledično pa privarčujemo 
in zmanjšamo količino 
odpadkov. 

blačila,  ki  j ih navadno 
kupujemo v trgovinah, 
so prepojena s številnim 

takrat popolnoma drugačna, saj z 
novimi udeleženci pridejo tudi novi 
modni kosi. Kot vsako nakupovanje, 
pa te seveda tudi izmenjava lahko 
malo utrudi, zato smo poskrbeli za 
poseben »chill kotiček«, kjer je bilo 
moč sesti, popiti tople napitke in 
se posladkati s piškoti. Za prijetno 
glasbeno ozadje pa je ves čas skrbela 
Looni, ki je pričarala prav poseben 
»vibe« na dogodku.

Izmenjevalnico načrtujemo tudi v 
tem letu, zato vabljeni, da se nam 
pridružite na spomladansko-poletni 
verziji!

Naj pet stvari na izmenjevalnici:
1. Vzdušje!
2. Glasba.
3. Število udeležencev in njihovo 
zadovoljstvo z novimi modnimi kosi.
4. Stremenje k organizaciji 
»ZERO WASTE« dogodkov in 
podpiranje lokalne skupnosti.
**Peka piškotov s skrbno 
izbranimi sestavinami za čim 
manjše število odpadkov.
**Okraševanje prostora po 
principu ponovne uporabe.
**Nakup mleka z okoliške kmetije.
5. Svež zagon za tovrstne 
dogodke.

Tekstilna industrija onesnažuje naš planet

Kam z lesnim pepelom? 
Če vas doma grejeta kamin ali peč na drva, lahko z lesnim pepelom, ki ga pridelate v hladnejših mesecih, spomladi in jeseni 

izboljšate kakovost kompotnega kupa ali ga potresete po vrtnih gredah. Če nimate svojega kompostnika ali vrta, lahko 

ohlajen pepel odložite v rjave zabojnike za biološko razgradljive odpadke, kjer je ta možnost, oziroma v zabojnike za mešane 

komunalne odpadke. A pomembno je, da je pepel povsem ohlajen in da ne vsebuje nevarnih snovi. 

OBVEŠČAMO JAVNOST

Pepel je eno najstarejših gnojil, s katerim 
lahko spomladi rastline oskrbimo s hranili 
oziroma določenimi minerali, potrebnimi za 
rast. Še zlasti bogat s kalijem, ki prispeva 
k odpornosti rastlin proti boleznim in 
škodljivcem, je pepel iz bukovega lesa. 
Ker lesni pepel pomaga pri procesu razgradnje 
organskega materiala, ga lahko dodamo tudi 
na kompostni kup, še zlasti, če je na kupu veliko 
mokrih organskih odpadkov (sveže pokošena 
trava, listje …). Za uporabo na vrtu je primeren 
le pepel, ki ostane po gorenju čistega lesa (ne 
pa na primer iz lesonita, pohištva, pobarvanega 
lesa ipd.), ki ne vsebuje nevarnih snovi, kot so 
lepila, topila, ostanki premazov in barv. 

Na kakšen način shranjevati pepel? 
Pepel najprej dobro ohladite in ga nato 
shranite tako, da ostane do uporabe suh, 
najbolje v posodi s pokrovom. Nikoli ga ne 
puščajte zunaj in zavarujte ga pred dežjem. 
Če ga dodate v kompostni kup, naj bo 
povsem suh. Ne dodajte vsega naenkrat, 
raje popršite vsako plast komposta posebej. 
Prav tako ga ne nasujte v debeli plasti pri 
uporabi na vrtu, saj se bo na ta način kalij iz 
njega izpral, namesto uporabnega gnojila pa 
boste tako le škodili rastlinam. 

Če pepel odložite v rjave zabojnike za BIO odpadke oziroma zelene zabojnike za mešane 
komunalne odpadke, bodite prepričani, da je povsem ohlajen. V zbirnih centrih Komunale 
namreč prihaja tudi do vžigov odpadkov zaradi tlečega pepela. Nedavno so zaradi požara 
v Zbirnem centru Ljubevč posredovali tudi gasilci PGD Idrija, saj je neznani uporabnik 
odvrgel tleč pepel med BIO odpadke in odpadno vejevje, kljub zagotovilu, da je bil pepel 
predhodno dobro ohlajen.

V CERKNEM SLEDI ŠE EN KOLIČINSKI 
PORAČUN
Komunala Idrija za storitve zbiranja odpadkov ter 
obdelavo in odlaganje odpadkov uporabnikom izstavlja 
mesečne račune, pri čemer obračunava predvidene 
mesečne količine zbranih in oddanih odpadkov. Ti so 
kot normativi vsako leto vnaprej določeni v elaboratu 
o oblikovanju cen obveznih gospodarskih javnih služb. 
V Občini Cerkno so bili normativi zadnjič določeni v 
elaboratu septembra 2016, po teh normativih pa se 
je obračunavalo tudi storitve v letih 2017 in 2018 ter 
v obdobju od januarja do septembra 2019. Zaradi 
prenizko obračunanih količin v letu 2017 in 2018 je 
Komunala oktobra 2019  v Cerknem že izvedla količinski 
poračun ravnanja z odpadki, za leto 2019, ko se je 
obračun še izvajal po normativih iz leta 2016, pa bo 
v letu 2020 izveden dodaten količinski poračun. Več 
informacij o poračunu bo objavljenih na spletni strani 
Komunale Idrija, za vprašanja pa se lahko uporabniki 
obrnejo tudi na info@komunalaidrija.si.

NA RAZPIS ZA DIREKTORJA  
KOMUNALE PRISPELI DVE PRIJAVI 
13. januarja 2020 se je zaključil Javni razpis za 
direktorja Komunale Idrija. V roku sta prispeli dve 
prijavi, o imenovanju direktorja Komunale za naslednji 
mandat pa bo odločal Nadzorni svet Komunale Idrija. 
Do imenovanja bo podjetje vodil v. d. direktor Marijan 
Mržek iz Idrije.  

Požar v ZC Ljubevč zaradi tlečega lesnega pepela

 Kam z BIO odpadki in zelenim vrtnim odrezom? 
Na spletni strani Komunale Idrija si preberite, kaj še spada v rjave zabojnike za biološko 
razgradljive odpadke in kako lahko tovrstne odpadke ter zeleni vrtni odrez uporabite v 
hišnih kompostnikih. 

O
kemikalijami. Te se nahajajo v 
barvah oblačil ali pa so jim dodana, 
da preprečijo morebitne poškodbe pri 
transportu iz drugih držav, večinoma 
z azijske celine. Vse to pa lahko 
vnesemo v svoje telo, če oblačil pred 
prvo uporabo ne operemo dobro. 
Z izmenjavo oblačil to tveganje še 
dodatno zmanjšamo, saj so bila le-ta 
pred tem že vsaj nekajkrat oprana. 

Koncept izmenjave in trajnosten 
način življenja želimo ohraniti in nad-
graditi tudi v naši lokalni skupnosti, 
zato smo v sklopu decembrskega 
dogajanja v Idrij i  organizirali 
decembrsko izmenjevalnico. Naša 
vrata so bila odprta od 9. do 13. 
ure, v tem času pa nas je obiskalo 
kar lepo število ljudi. Vsak je lahko s 
seboj prinesel svoja zimska oblačila in 
dodatke, ki jih ne potrebuje več, med 
že prejetim pa si je bilo možno izbrati 
nekaj modnih kosov za popestritev 
svoje domače garderobe. Vsa oblačila 
in dodatke je bilo možno pomeriti v 
dveh preoblačilnicah.

Kaj je najboljše? Na izmenjevalnicah 
se oblačila stalno menjujejo! Če si torej 
pred nekaj minutami pregledal že vsa 
oblačila in dodatke, je lahko situacija 
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GSM: 041 636 346GSM: 041 636 346
www.spekter-idrija.siwww.spekter-idrija.si

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

SLIKOPLESKARSTVOSLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne izolaci-
je fasad, dekorativne barve, bordure, lepljenje 
vseh vrst tapet, ...

MONTAŽA GIPS PLOŠČMONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, stenske ob-
loge, suhi omet, mansarde, kasetni stropovi, 
suhi estrihi

PODOPOLAGALSKA DELAPODOPOLAGALSKA DELA
polaganje laminatov, gotovih in panelnih 
parketov, PVC podov, tekstilnih podov, ...

Predzadnji dan starega 
leta so v Postojnski jami 
še zadnjič v lanskem letu 
pripravili ogled živih jaslic. 
Pred 30 leti so bili prvi, ki 
so si drzno upali postaviti 
žive jaslice v Sloveniji izven 
cerkva. V treh desetletjih 
je živa postavitev jaslic 
v podzemlju prerasla v 
enega osrednjih prazničnih 
dogodkov, ki privablja zelo 
veliko obiskovalcev.

ubilejne 30. Žive jaslice v 
Postojnski jami je navdahnila 
znamenita snežna krogla.

odlikoval za »edinstveno iznajdbo«.
Žive jaslice v Postojnski jami veljajo 
za eno od desetih najlepših podob 
božiča na svetu in s petimi kilometri 
še vedno ohranjajo rekord najdaljših 
živih jaslic v podzemlju na planetu. 
V jubilejni postavitvi je sodelovalo 
več kot 150 nastopajočih in med 
njimi sta bila poleg Urške Kastelic 
tudi Nuša Derenda in Luka Sešek. 
Poseben mejnik pa so z jubilejno 
postavitvijo Božične pravljice napisali 
kostumografi. Kar kilometer in pol 
dragocenega pozlačenega blaga so 
porabili za svečan kostum Angela, 
ki začara vrhunec ob zaključku v 
Koncertni dvorani. Nadnaravno 
lepoto angelov poudarjajo tudi uni-
katni elementi v obliki originalnih 

kostumskih metafor jamskih oblik. 
Duh bibličnega časa je osvežen s 
kreativno igro sodobnih tkanin, z 
likovno stilizacijo gub in s plastenjem. 
Ko je v preprosti delavnici svojega 
sovaščana Marjan Batagelj prvič 
zagledal maketo Postojnske jame, 
je bil povsem navdušen. Natančno 
je opazoval takrat še nedokončane 
mehanske  j as l i ce  31 - l e tnega 
Bernarda Boleta in ga prevzet vzpo-
dbudil, da jih nadgradi. Tako je 
počasi, a vztrajno zrasel še Jamski 
dvorec, skozi Jamo je bila postavljena 
železnica, zrasli so novi »špageti« in 
človeška ribica je dobila mladičke. 
Mimo svete družine pelje vlakec, sliši 
se klepanje, ribič je iz Pivke pravkar 
potegnil ščuko, vse se premika. 

Unikatne mehanske jaslice, ki jih je 
ljubitelj miniatur oblikoval kar deset 
let, so oživele. Ob gledanju se tudi 
»najbolj odraslim« prižgejo iskrice v 
očeh in vsi postanemo otroci. Žive 
jaslice v Postojnski jami so približek 
originalu, ki ga je pred skoraj 800 
leti v votlini samotnega kraja Greccio 
postavil sv. Frančišek Asiški. Pred 30 
leti se je tako ob pogledu na jamsko 
kuliso povsem spontano rodila ideja 
o živih jaslicah v Postojnski jami. Prve 
so bile skromne, v obliki statičnega 
gledališča in postavljene v Tartarusu, 
delu jame, ki danes ni vključen v 
redni ogled. Ideja je bila drzna, 
revolucionarna, saj so bile to prve 
žive jaslice v Sloveniji, postavljene 
izven sakralnih objektov. Kljub 

tveganju je bila predstava izredno 
dobro sprejeta in povpraševanje 
je bilo iz leta v leto večje.  Po 
začetkih, ki so vključevali zgolj tri 
svetopisemske prizore, je božično 
doživetje postajalo iz leta v leto 
bolj dinamično in obsežno. Konec 
90. let se dogajanje razpotegne 
vzdolž turistične poti, dodajajo se 
prizori, leta 2005 prvič nastopi 
pevka Elda Viler. Po 30 letih so žive 
jaslice 90-minutni spektakel, ki se 
večkrat dnevno odvije v kar petih 
prireditvenih dneh. O veličastni 
predstavi z 18 svetopisemskimi in 
glasbenimi prizori v živih jaslicah so 
v prazničnih dneh poročali številni 
mediji, televizijske in radijske hiše 
ter spletni portali. / ITA

Žive jaslice v Postojnski jami so bile čarobne
Lovrenc Habe

V preteklih letih se je delovanje KUD-a Sloga korenito 
spremenilo. Število prireditev se je povečalo, »na sceno« 
pa je prišla mlada sila. Februarja 2019 je bil izvoljen tudi 
nov upravni odbor Kulturno-umetniškega društva Sloga. 
Člani odbora so se odločili, da prevetrijo tudi celostno 
grafično podobo društva, ki so jo predstavili tudi na 
občnem zboru, prvo nedeljo v januarju. 

Logotip, ki ga je izdelala grafična 
oblikovalka Nika Čepin, vsebuje 
več elementov,  ki  prikazujejo 
delovanje KUD-a Sloga. Maskoti 
ponazarjata gledališko igro, ki je 
na Črnovrškem še precej bogata 
– letno organizirajo  vsaj  dve 
gledališki predstavi, na eno pa 
se odpeljejo z avtobusom, igrana 
Inventura pa je že tradicionalna.

Filmski trak nad maskotama 
ponazarja filmsko in fotografsko 
produkcijo. V KUD-u zadnja leta 
organizirajo fotonatečaj, predvajajo 
vsaj dva filma letno, vrhunec leta pa 

KUD Sloga z novim logotipom

Mladi črnovrški gledališčniki, upravni odbor KUD-a Sloga in gledališki kolegi iz teatra pedagoške fakultete. 
/ Foto: Franc Habe

je vsakoletna premiera domačega 
f ilma, ki ga posnamejo mladi 
zadloški filmarji. Mikrofon ponazarja 
vodenje prireditev, recitacije, pevske 
prireditve ter stand-upe, ki so v 
zadnjih letih čedalje bolj popularni. 
Maska s filmom, ki spominja na 
lase, pa ponazarja delavnice, ki jih 
pripravljajo v KUD-u za otroke in 
včasih tudi za odrasle. Ime Sloga 
izhaja še iz časov ustanovitve društva, 
iz leta 1947. 

Ker so nekatere prireditve tra-
dicionalne, se z imenom spominjajo 
in poklanjajo prav tem. Da spomini 

ne zbledijo, vsako leto pripravijo dve 
prireditvi, ki se dotikata preteklosti: 
Nostalgičen večer in Bernardov večer.

Sicer pa bodo v KUD-a Sloga tudi 
v letu 2020 pripravili pestre manjše 
in večje prireditve za krajane in 
zainteresirano širšo javnost. En 
stand-up nastop je že za njimi, dru-
gega načrtujejo konec marca.

Spomladi pa vas bodo vabili še na 
pustovanje za otroke, futuristični 
večer s časovno kapsulo, krajevno 
pevsko revijo, Bernardov večer na 
predvečer kulturnega praznika, 
fotonatečaj, ...

Stare igre so super
Anka Sedej

Vzgojno-izobraževalni zavodi niso samo kraj, kjer se otroci 
srečujejo in so v interakciji z odraslimi in sovrstniki. So 
tudi kraj, kjer se otroci srečujejo s preteklostjo, sedanjostjo 
in prihodnostjo. Letos smo si v vrtcu v Črnem Vrhu 
za temo izbrali igre v pozabi. To je idealna priložnost, 
da se lahko tudi v vsakodnevnih dejavnostih vračamo 
več desetletij nazaj, se o tem pogovarjamo z ljudmi, s 
starejšimi, iščemo ideje za igre in aktivnosti.

Že v začetku vrtčevskega leta smo naše vsakoletno druženje v jesenskem 
času osredotočili na igre, ki so včasih potekale na domačih igriščih, v 
soseskah in šolah. Na igrišču vrtca v Črnem Vrhu smo strokovne delavke 
pripravile več iger, ki smo se jih igrali skupaj z otroki, starši in starimi 
starši. Na šestih točkah so bile različne stare igre, kot na primer volkalca, 
ristanc, poskoki v vrečah, podiranje pločevink z žogo, .. Te so otroke s 
starši vabile, da so se z njimi igrali. Za konec pa smo še skupaj zaplesali 
Belo lilijo in Rdeče češnje.

Nadaljevali smo z novoletnim obiskom Vita doma, kamor smo šli 
z lučkami-laternicami. Obiskali smo varovance doma, jim okrasili 
novoletno jelko, zapeli in se z njimi družili.

V začetku januarja smo zaman čakali na sneg. Zato smo šli v gozd in 
na travnik ter si tam kar sami pričarali igre v naravi. Kotalili smo se po 
bregu, se drsali po zadnji plati, plezali po strmem pobočju in nabirali 
»palčiče«. V gozdu smo naredili kup iz vej, po njem plezali, hodili in se 
kotalili.

Mnogo drugih iger smo dobili od staršev, starih staršev, obiskali pa smo 
tudi knjižnico in se ob pomoči knjižničarke in literature poučili, kaj vse 
nas še lahko razveseli pri igri, tako kot je včasih naše prednike. Ob tem 
smo se zelo zabavali in se še bolj povezali.

J
»Gre za element, ki ljudem prinaša 
čarobnost in veselje,« je za medije 
med prazniki  povedal  Marjan 
Batagelj, »prav to pa je tudi bistvo 
božičnih praznikov, kajne?« A za 
simboliko snežne krogle, v katero je 
postavljena najveličastnejša glasbena 
točka z operno pevko Urško Kastelic 
v Koncertni dvorani, je globlji pomen. 
V minulem letu so praznovali 200 let 
turističnega obiskovanja Postojnske 
jame in se spominjali prvih obisko-
valcev. Med njimi je Postojnsko jamo 
največkrat obiskal avstrijski cesar 
Franc Jožef, velik ljubitelj in zbiralec 
snežnih krogel, obenem pa tudi tisti, 
ki je iznajditelja E. Perzya leta 1908 
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Šest kratkih zgodb v knjižnem 
prvencu Alenke Koželj
V juniju lanskega leta je Mladinska knjiga med bralce poslala 
knjigo Lovilci sanj, avtorice Alenke Koželj. Gre za avtoričino prvo 
natisnjeno knjigo, s katero stopa med prodorne avtorje nove 
generacije slovenskih literarnih ustvarjalcev. Založba bo knjigo v 
Idriji predstavila v dneh pred letošnjim praznikom kulture,  
v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 

Damijan Bogataj

Založnik o knjigi

Psihološke miniature Alenke 

Koželj razkrivajo, kako se 

za videzom utečenega in 

predvidljivega sveta skrivata 

neizpolnjenost in konfliktnost, 

odgovori na življenjska 

vprašanja pa niso nikoli 

samoumevni ali enoznačni: 

Kako je, ko se mlad izobraženec 

po propadli zvezi preseli nazaj 

k staršem? Kakšne metamorfoze 

doživlja ljubezenski odnos, 

medtem ko fant in dekle 

odraščata? Je bolj osamljeno 

dekle, ki je zaradi agorafobije 

ukleščeno v stanovanje, ali 

njena sestra, ki jo obiskuje? 

Se pod plastjo melanholične 

refleksije o izginuli ženski res 

skriva idealna soproga? In kako 

vidimo ljubezenski trikotnik, če 

na prevaro pogledamo z vseh 

stranic?

S kakšnimi občutki ste sprejeli 
prve izvode svoje prve knjige?

Občutki so bili krasni. Navdušena 
sem bila že ob prvi informaciji, 
da je gradivo sprejeto na založbi 
in uvrščeno na seznam za objavo 
v knjigi. Situacija se zdi kar malo 
nadrealna. Sedaj se soočam z odzivi, 
ljudje knjigo berejo in mi sporočajo 
svoja mnenja, zapisi o delu se 
pojavljajo v različnih medijih. 

Pišete že dolgo?
Skoraj odkar pomnim. Že v osnovni 

šoli sem pisala. Spominjam se, da 
sem si strašno želela Barbiko. In 
ko se mi je ta želja uresničila, sem 
se lotila pisanja zgodb o njej. V 
drugem razredu sem pisala pesmice 
in številne začete romane. Imela sem 
zamisel, da bom napisala roman in 
tako je nastalo kar nekaj zametkov, 
ki pa seveda niso dokončani. Ko sem 
bila v osmem razredu osnovne šole, 
je Mladinska knjiga izdala knjigo 50 
zlatih zrnc in v tej knjigi so objavili 
50 prispevkov osmošolcev. Eden od 
teh je bil tudi moj.

Ste pisali z namenom, da bo 
objavljeno?

Sploh ne. Vedno sem pisala zase. 
Gradiva sploh nisem želela kazati 
drugim. Učiteljice so me vedno 
spodbujale, naj odstopim zapise 
za objavo. Nerada sem poslušala te 
nasvete. Cenila sem svoj mir. 

Vam je to ostalo do danes?
Pišem zaradi  svoje  notranje 

potrebe. Brez pisanja preprosto ne 
morem funkcionirati.

Res pišete na roko?
Res. Vse najprej napišem na roko 

in šele potem besedila pretipkam 
v računalnik. Besedila seveda ob 
prepisovanju doživijo vse potrebne 
spremembe, tako na ravni zgodbe 
kot tudi pri stilističnem oblikovanju 
zapisanega. V računalniku potem vse 
zapisano doživi še kopico izboljšav 
in zato ustvarjanje knjige pri meni 
traja res dolgo. V tem konkretnem 
primeru je na primer trajalo to vsaj 
deset let. 

V knjigi objavljate kratke zgodbe. 
Zakaj so tako popularne?

Ne vem. Morda zaradi stiske s 
časom. Danes si ljudje težko vzamejo 
več ur dnevno za neprekinjeno 
branje zahtevnih besedil. Mislim 
celo, da je naše sedanje življenje, 
oziroma sodoben način življenja, 
bolj podobno kratki zgodbi, kot pa 
pravemu romanu. Živimo tako, da 
spajamo različne kratke epizode in 
ker tudi avtorji doživljamo to, nam 

pri zapisovanju teh zgodb res ni 
težko. 

Lahko potegnete vzporednice s 
srednjeveško literaturo? Tej ste se 
posvečali med študijem.

Zelo težko. V Sloveniji v srednjem 
veku skoraj ni bilo literarnega 
ustvarjanja oziroma ni skoraj nič 
materialnih ostalin tega ustvarjanja. 
Drugače je bilo v Franciji in v 
deželah, kjer so francoščino govorili. 
Študij srednjeveške literature na 
francoskem me je strašno zanimal 
in kar potopila sem se v te avtorje in 
v njihove zgodbe.

Je roman še vedno kraljevska 
forma?

Zagotovo je in bo še dolgo. To je 
oblika, skozi katero avtor bralca 
celovito popelje v svet svojih junakov 
v več plasteh. To me še čaka. 

Kateri temi se boste posvetili?
Odraščanju.
Kako zgleda prodor mladega 

literarnega ustvarjalca?
Zapleteno. Svojo pot sem začela z 

objavljanjem v revijah, kjer zapise 
berejo tudi knjižni uredniki. Tako je 
bilo tudi v primeru prve objave pri 
Mladinski knjigi. Priznam, nisem 
imela nobenih botrov ali pa stricev 
iz ozadja. 

Vas zanimajo odzivi bralcev?
Niti ne. Sama uživam v pisanju in 

sem s tem kar zadovoljna. Morda 

me nekoliko bolj zanimajo mnenja 
strokovnjakov ali pa kritiški zapisi v 
strokovnih publikacijah. Ne hodim 
na družabne dogodke in se ne 
družim z drugimi ustvarjalci. To me 
ne zanima. Zadovoljna sem s svojim 
ustvarjalnim mirom. Če pa me kam 
povabijo, se seveda odzovem. 

Bodo sodobne tehnologije izrinile 
knjigo?

Ne verjamem. Sama sodim v 
generacijo, ki ceni tradicionalno 
knjigo. Računalnik je uporaben za 
marsikaj, povsem neprimeren pa je 
za branje literature. Knjigo moraš 
držati v roki, občutiti vsak list in se 
preko zapisanega na papirju potopiti 
v svet pisatelja. Kako bo v prihodnje, 
težko napovem. Prihajajo generacije, 
ki že od malih nog v rokah držijo 
tablice in telefone. Kako, kaj in če 
sploh bodo brali, bomo videli.

Sami torej ostajate zavezani 
knjigi.

Zagotovo. Ostajam s knjigo in v 
svetu mojih literarnih junakov. To 
preprosto moram početi in s tem 
bom nadaljevala. Pa ne glede na to, 
če bo kdaj kdo to natisnil in objavil.

Študirali ste francoščino, pišete 
tudi v tem jeziku?

Ne, prej bi pisala v angleščini. V 
gimnazijskih letih sem pisala tudi 
v francoščini, z zgodbo v angleščini 
pa sem zmagala na natečaju Oxford 

Centra. Sicer pa res razmišljam, da bi 
tudi danes kaj napisala v angleščini.

Živite samo od ustvarjanja?
Posredno. Sem samozaposlena v 

kulturi in se preživljam s prevajanjem 
iz francoščine in angleščine ter 
seveda pišem. 

Zasledil sem, da ste tudi predavali 
v Ameriki.

Podatek drži. V ZDA sem predavala 
na Univerzi v Arizoni o pesnici 
Sylviji Plath. Z možem Andrejem, 
ki je raziskovalec na inštitutu Nove 
revije, sva bila tudi na Poljskem, kjer 
sem predavala o enem od francoskih 
filozofov iz 16. stoletja. Odzivi so bili 
zelo spodbudni in ugodne ocene 
strokovne javnosti.

Živite v Ljubljani, odraščali pa 
ste vendarle v Spodnji Idriji. Je to 
prednost ali slabost?

To je bogastvo. Ob odhodu v 
srednjo šolo v Ljubljano sem imela 
neizmeren občutek svobode. 

Takrat mi je to zelo veliko pomenilo. 
Danes razmišljam nekoliko drugače 
in se vse pogosteje rada vračam v 
domače kraje. Ne morem pritegniti 
vaši navezavi na to, da bodo v 
romanu o odraščanju prav podobe 
iz krajev mojega odraščanja. Roman 
mora slediti univerzalnosti, a kljub 
temu mu pravo sol dajo avtorjeve 
reminiscence. Rada sem v Idriji in 
Spodnji Idriji.

Alenka Koželj se je rodila 
leta 1980 v Ljubljani. Leta 
2011 je magistrirala na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani 
z magistrskim delom Razvoj 
religiozne simbolike v 
francoskem srednjeveškem 
romanu 12. in 13. stoletja; leta 
2019 je uspešno zagovarjala 
doktorsko nalogo s področja 
francoske književnosti: 
Kulturnofilozofski kontekst 
francoskih romanov o gralu  
v 12. in 13. stoletju. 
Doslej je svoje kratke zgodbe 
med drugim objavila v 
revijah Literatura, Sodobnost, 
Apokalipsa, Mentor in 
Otočje, literarne recenzije 
pa v Pogledih in Apokalipsi. 
Je članica uredništva revije 
Apokalipsa, kjer ureja  
rubriko Kritika. 
Živi in dela v Ljubljani.

Besedilo: Elizabeta Lampe 
Foto: Damjan Makuc

Idrijski neoktet je v 
sodelovanju z Mešanim 
pevskim zborom sv. Jožefa 
Delavca in Osnovno šolo 
Idrija pripravil praznični 
koncert, s katerim so 
sodelujoči obogatili 
božično praznovanje, 
obeležili dan samostojnosti 
in enotnosti ter se 
spomnili na cerkvene 
idrijske skladatelje. 
»Lepa noč« se je zgodila 
v četrtek, 26. decembra 
2019, v polni cerkvi sv. 
Jožefa Delavca, katere 50. 
obletnico posvetitve smo 
praznovali v minulem 
koledarskem letu.

prvih decembrski dneh 
s m o  p o  m e s t u  l a h k o 
opazili plakate in vabila 

Župnija Idrija v jubilejnem 
letu prazniku v pozdrav

»Božič je tam, kjer so otroci polni 
upanja in radosti, in tam, kjer so 
starci potrpežljivi in sivi.«  
Zaprta so učka,pri jaslicah lučka 
ob Jezusu bdi.

Božična  
/Zorko Prelovec, Ivo Peruzzi, 
izvedba OPZ Zlata roža OŠ Idrija/

v izvedbi Mance in Neže Strel ter 
Neli in Sabrine Kunc, je v poltemi 
pričarala čarobno vzdušje, ki so ga 
s petjem nadgradili pevci Idrijskega 
neokteta pod vodstvom Elizabete 
Lampe ter recitatorji in bralci Hana 
Pavšič, Nik Jezeršek, Zarja Prezelj, 
Tinkara Rupnik, Klara Jereb, Petja 
Tončič Petkovšek, Naja Kacin in 
Gašper Golob Rupnik, ki jih je na 
nastop pripravila Tjaša Petkovšek. 
Svetopisemska besedila o božjem 
rojstvu, zapisi o ljudskih šegah in 
verovanjih, povezanih z božičem, 
ter poezija so napolnili prostor, 
osvet ljene jas l ice  in množica 
drobnih lučk po vsem prireditvenem 
prostoru pa so srca poslušalcev 

umirila in pobožala. Glasbena 
podlaga Orffovih glasbil v izvedbi 
učenk neobveznega izbirnega 
predmeta glasbena umetnost je 
dopolnjevala celoto.

Drugi sklop koncerta so oblikovali 
pevci Cerkvenega mešanega zbora 
župnije sv. Jožefa Delavca pod 
vodstvom Stanke Močnik in ob 
orgelski spremljavi Metke Buček. 
Prezrta idrijska skladatelja Leopold 
Belar in Leopold Cvek sta ob 
glasovih domačih pevcev zazvenela v 
vsej svoji preprostosti in ljudskosti. 
Koliko Idrijčanov sploh ve, da je 
znano božično pesem Glej zvezdice 
božje napisal rojak Leopold Belar? 
Njegove pesmi so blizu ljudskemu 

čustvovanju. Prav tako se je ljudem 
priljubila njegova božična pesem Že 
počiva vsa narava. 

Slišali smo še tri pesmi Leopolda 
Cveka, prav tako v izvedbi pevcev 
cerkvenega  mešanega  zbora . 
Prisluhnili smo tudi skladbi Bog, 
pred tvojim veličastvom Danila 
Fajglja, ki jo je na orgle zaigrala 
Metka Buček. Omenjeni so bili še 
Zorko Prelovec, člani Otroškega 
pevskega zbora Zlata roža so zapeli 
skladbo Božična, ki jo je posvetil svoji 
vnukinji Medi, Jakob Petelin Gallus 
in Ivan Rijavec. Vsi trije so prispevali 
svoj delež k razvoju sakralne glasbe 
na Idrijskem. Podatke o življenju 
idrijskih cerkvenih skladateljev 
nam je posredoval Drejc Boškovič, 
zbrala pa jih je dolgoletna učiteljica 
in bivša ravnateljica Glasbene 
šole Idrija Stanka Močnik. Zadnji 
del koncerta je bil priložnost, da 
izrazimo ponos, da imamo svojo 
domovino, lastno državo, da smo 
se majhni, a vztrajni Slovenci kot 
narod ohranili skozi stoletja in si 
pred skoraj tremi desetletji izborili 
neodvisnost. 

Doživeto povedane in zapete besede 
je obogatil nagovor župnika Marka 
Rijavca, ki se je s preprostimi, a 
globokimi mislimi dotaknil prav 
vsakega poslušalca. Takole je povedal: 
»Tako smo postali država, hoteli smo 
živeti. 

Tako bomo država ostali,  ko 
bomo hoteli in se odločili živeti 
sredi narodov sveta na slovenski 
način, marljivo, pošteno do Boga 
in predsednika, z našo, nežno in 
nekoliko okorno ljubeznijo do ljudi 
in narave, do svoje besede in zemlje, 
iz katere je zrasla, s pesmijo na ustih 
in s ponosom v srcu …«

Ponosni na slovensko domovino, 
prelepo domačo župnijsko cerkev 
in idrijske cerkvene skladatelje smo 
večer zaključili z božično skrivnostjo. 

Pesem Sveta noč in zapeti sklepni 
del pesmi Oče večni v visokosti 
Leopolda Belarja sta koncert pripeljali 
do zaključka. Preplet otroških 
glasov, moškega sestava, mešanega 
zbora ob spremljavi orgel, trojnost 
praznovanja, lučke, zvončki, božične 
pesmi idrijskih skladateljev, otroškost 
jaslic, napolnjena cerkev s poslušalci, 
… Ja, res je bila ena lepa noč.

Noč božična, sveta noč
Noč božična, sveta noč!
Lepše zemlja ni imela,
žarneje še ni blestela,
nam ljubezni božje moč.

/Elizabeta Kremžar, Patrick 
Quaggiato, izvedba Idrijski neoktet/

Bratje! 
Naša pomlad gre iz tal, bistra 
ko burja, močna kot val, v naša 
domovja se je zagnala, tmo 
razklala, sonce skovala, sonce 
kralja Matjaža dan.

Naprej /Rudolf Maister, Jani Golob, 
izvedba Idrijski neoktet/ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

V
na praznični koncert. Idrijski 
umetnik Nande Rupnik je s svojo 
izvirno idejo prepleta slovenskih 
barv, notnega zapisa in pridiha 
božiča že na oblikovanih plakatih 
pokazal, da se pripravlja večer, ki 
bo v sebi združeval troje: božični 
praznik, praznik rojstva domovine in 
obujen spomin na idrijske cerkvene 
skladatelje. 

Mnogim ljudem najlepši, najbolj 
topel praznik božič, je v prazničnem 
koncertu Nocoj je ena lepa noč 
predstavljal začetek programa. 
Sveta noč, zaigrana na metalofone 
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V letu 2019 so vsak konec tedna v rubriki Kmet s 
ponosom predstavljali različne slovenske kmetije 
in bralci so z glasovi izbirali najboljše. 

Kot na spletu piše Metka Prezelj, so vse kmetije 
prejele skupaj 4.367 glasov, največ glasov pa 
je prejela zgodba Saše Černalogar Mrak, ki je 
»staro propadajočo kmetijo spremenila v butično 
turistično kmetijo Na kupčku in s svojimi 
ustvarjalnimi rokami za goste ustvarila pravo oazo 
miru« so zapisali na spletnem portalu Siol.net.

Saša Černalogar Mrak je bralce spletnega portala 
navdušila s svojo pozitivno energijo in neverjetno 
spretnimi rokami, s katerimi počne čisto vse, kar 
si zamisli, pa naj bo to kopanje jarkov okoli hiše, 
ometavanje sten, ročna dela, s katerimi prostorom 
doda piko na i, kuhanje ali sproščujoča masaža 
za goste.

Saši in njeni družini posestvo nudi dom in je 
hkrati vir zaslužka, s katerim se lahko razvija 
naprej in zaradi česar Saša lahko ves čas išče nove 
priložnosti in izboljšave.

Da je na tem posestvu ustvarila unikatno zgodbo, 

       Siolova Kmetija leta je posestvo  
»Na kupčku« v Čekovniku

Bralci spletnega 
portala Siol.net 
so za »Siolovo 
kmetijo leta 2019« 
izbrali posestvo 
Na kupčku, ki ga 
v Čekovniku vodi 
Saša Černalogar 
Mrak.

v kateri bo lahko sledila svojim sanjam in zato 
tudi vsak dan delala z velikim veseljem, je 
potrebovala veliko poguma, iznajdljivosti, volje 
in vztrajnosti, pa tudi veščine preskakovanja 
polen, ki so ji kdaj priletela pod noge.

»Prepričana je, da kupljeno ni vedno najboljše, 
zato raje ustvarja in obnavlja s svojimi rokami, 
kar cenijo tudi gosti, ki se k njej radi vračajo. 
Kmetija je nekoliko drugačna od klasičnih in 
tudi vam je ogrela srce, dragi bralci, zato smo 
veseli, da je to naša prva Siolova kmetija,« je 
na portalu zapisala Metka Prezelj.

Saša Černalogar Mrak je po objavi novice o 
izboru v izjavi za Idrijske novice poudarila, da 
»prejetje naziva razume kot potrditev njenega 
dela. S projektom butične turistične  ponudbe 
na podeželju so uveljavili  inovativni pristop, 
ki se je v praksi  izkazal za uspešnega«. 

Z razvojem projekta se Saša Černalogar Mrak 
ukvarja že štiri leta. Dejstvo, da ima goste 
praktično vse leto, pa priča o tem, da je to v 
resnici primer dobre prakse, ki se je potrdil 
na trgu. 

V prvem obdobju so imeli največ gostov iz 
tujine, v zadnjem času pa se vse pogosteje 
za oddih v Čekovniku odločajo tudi gostje iz 
Slovenije. / ITA

Janusa, božanstvo začetka in konca, je začel slaviti 
že Romul, mitski ustanovitelj Rima, mesta na sedmih 
gričih ob Tiberi, že 753 let pred našim štetjem. Drugi 
rimski kralj Numa Pompilij, znan tudi kot velik 
reformator, je desetim mesecem, ki so jih poznali stari 
Latini, dodal še januar in februar, uskladil lunino 
in sončevo leto ter na Janiluku, enem izmed rimskih 
gričev, dal zgraditi tempelj božanstvu začetkov in 
koncev. 

Janusova vrata
Dragica Čuk Novak 

Knjižnico vodi Nada Božić Eržen 
Milanka Trušnovec, ki je knjižnico v Idriji vodila zadnjih 15 let, je v ponedeljek, 13. januarja, 
predala posle Nadi Božić Eržen, ki bo kot vršilka dolžnosti direktorice vodila knjižnico do 

novega rednega razpisa.

Sprememba na vodilnem položaju v 
osrednjem javnem zavodu s področja 
kulture v občini v življenje knjižnice 
ni prinesla nobenih pretresov. Nova 
vršilka dolžnosti direktorice delo 
knjižnice dobro pozna, ob tem pa 
v kolektivu ostaja tudi dosedanja 
direktorica Milanka Trušnovec, 
ki je zasnovala in z zunanjimi 
izvajalc i  dogovori la  program 
galerije, pravljic, predstavitev knjig, 
literarnih večerov ter delovanje 
filmskega gledališča.

Že drugi delovni dan je nova 
direktorica v Magazinu in filmskem 

gledališču, ki deluje v najstarejšem 
zidanem gledališkem poslopju 
v državi, pozdravila ministra za 
kulturo Zorana Pozniča, ki je z 
zanimanjem prisluhnil idejam za 
prenovo in revitalizacijo poslopja. 
Podprl je zamisel o gradnji dvigala v 
Magazinu in spodbudil odgovorne, 
naj naredijo projekte in jih pošljejo 
na ministrstvo.

Nada Božić Eržen stanuje v Cer-
knem in je diplomirana  profe-
sorica hrvaškega, srbskega in make-
donskega jezika in književnosti. 
V idrijski knjižnici je zaposlena od 

leta 2001 in dobro pozna njeno 
delovanje. Pred njo je oblikovanje 
petletnega načrta delovanja in raz-
voja knjižnice, ki je osrednja javna 
inštitucija na področju kulture v 
mestu in občini.

Kot je v izjavi za Idrijske novice 
povedala predsednica sveta Lidija 
Kle indienst ,  bo nova vrš i lka 
dolžnosti direktorice zavod vodila 
do izpeljave novega rednega raz-
pisa, a največ eno leto. Odločitev 
sveta zavoda o imenovanju vršilke 
dolžnosti direktorice je dokončna 
in je stopila v veljavo takoj. / DAB

Ročno izdelana darilca slovenskih ustvarjalk v Knjigarni ABC
Lapajnetova ul. 19, 

5280 Idrija, 
T: 05 37 71 242

A li je rimska beseda za vrata janua nastala po imenu boga 
Janusa ali obratno, bo verjetno ostala nerešljiva uganka, 
so pa vrata Janusovega templja bila vedno zaprta v času 

miru in odprta takrat, ko so bili Rimljani v vojni. Morda je nekaj 
na tem, da smo še danes ob prehodu iz starega v novo leto za kratek 
čas bolj spoštljivi drug do drugega in se pogovarjamo z izbranimi in 
premišljenimi besedami. Rimski zaščitnik prehoda, začetka, preteklosti 
in prihodnosti nas je spustil skozi vrata in jih na srečo tudi takoj zaprl. 
Novo leto, kot nov začetek, naj bi bilo še ena možnost za vsakega izmed 
nas. Cilji, ki si jih postavljamo, naj bi bili lažje dosegljivi in obljube, ki 
si jih dajemo, naj bi bile lažje izpolnjene. 

Za nami, za zaprtimi vrati preteklosti, so ostali naši uspehi in naše 
napake. V hipu odpiranja in zapiranja smo s seboj uspeli prinesti samo 
izkušnje. V pričakovanju novega postavljamo nove cilje in si dajemo 
obljube. Ob poplavi vsega, kar vdira v naše podzavedno, od sklepov 
in obljub, največkrat že po nekaj dneh ali tednih ne ostane prav dosti. 
Zgodba se nadaljuje, do naslednjega odpiranja in zapiranja Janusovih 
vrat in zopet naslednjega. Ker smo že globoko v januarju, me prav 
zanima, katere obljube še držijo. Da je treba stvari početi s tresočo roko, 
je nekdo dejal, ne spominjam se več, na kaj se je nanašala ta trditev, 
vendar za obljube to zagotovo velja. Verjetno ni nobenega med nami, ki 
še iz otroštva nosi z seboj grenak spomin na neko neizpolnjeno obljubo, 
še vedno zaboli samo spomin nanjo. Zelo sem previdna pri dajanju 
obljub, ne delam si seznamov sklepov, edini je tisti, s katerim grem po 
nakupih. Vendar se trudim in še vedno se učim, kako ločevati zrnje od 
plev, če uporabim star in že pozabljen rek in se ob tem zavedam lastne 
nepopolnosti. Imela sem srečo, da sem v beganju in iskanju svoje poti 
srečala ljudi, ki so me naučili veščine, kako povezovati posamezna 
znanja in izkušnje. 

Ko je pred dnevi postala inženirka leta, je Aida Kamišalić Latifić dejala: 
»Lahko ti vzamejo vse, razen znanja.« S hvaležnostjo sem se spomnila 
na ta nauk, ki me je spremljal že od otroštva, na ljudi, ki so me podpirali 
pri učenju in iskanju. Vedno se uči, za to ni nikdar prepozno. Ne vem, 
ali je to moj sklep in obljuba, tudi o držanju in izpolnjevanju bi lahko 
kaj rekla. Včasih so mi bile stvari bližje in z njimi nisem imela težav, 
drugič pa sta nerazumevanje in strah, kljub neštetim uram s knjigo v 
roki, naredila svoje in je bila v glavi strahotna nerazumna praznina. Še 
vedno se učim, ob odkrivanju novih znanj se iz dneva v dan vedno bolj 
zavedam neskončnosti svojega neznanja. To je moj sklep in moja obljuba.

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

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

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

Izvajamo:

- gradbena dela

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

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

- vzdrževanje okolice in zelenic
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T: 05 377 36 77 / T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 

Nudimo vam rezano cvetje,  
lončnice, darilni program, keramiko. 
Izdelujemo cvetlične aranžmaje  

za vse priložnosti. 
Aranžiramo darila. 

Brezplačna dostava žalnih 
aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

Prihaja 
Valentinovo ...

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

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

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

•	Pomagamo	
pri	urejevanju	
okoljskih	
kreditov.

•	Urejamo	
dokumentacijo	
za	okoljske	
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

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

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

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

Nabava vseh vrst 
barvnih kovin,  
pohodnih,  
ekspandiranih in  
perforiranih pločevin

IZDELAVA  
NADSTREŠKOV

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

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

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

T: 031 724 333T: 031 724 333

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

M: 041 775 362

Veterani med količki

Sezona FIS Masters 
Cup 2019/20 v alpskem 
smučanju za veterane nad 
30 let je v polnem teku, tudi 
z uspešno udeležbo članic in 
članov Smučarskega kluba 
Idrija.

Na prvi evropski tekmi v avstrij-
skem Hausu v mesecu decembru je 
na zmagovalni oder stopil Boštjan 
Brus, saj je v slalomu osvojil drugo 
mesto v kategoriji A4. Sledilo je pet 
tekem v dveh vikendih v italijanski 
Pili. 

Prvi vikend je Samuel Borovinšek 
zasedel drugo mesto v kategoriji 
A5 v veleslalomu in tretje mesto 
v superveleslalomu, Boštjan Brus 
pa tretje mesto v kategoriji A4 v 
superveleslalomu in slalomu. Drugi 
vikend sta bila na sporedu dva 
veleslaloma, kjer je Boštjan Brus 

prismučal na drugo in tretje mesto v 
kategoriji A4, Samuel Borovinšek pa 
na tretje in sedmo mesto v kategoriji 
A5.

V januarju so sledile odlično 
organizirane domače tekme na 
Smučarskem centru Cerkno, kjer sta 
bila v petek in nedeljo veleslaloma, 
v soboto pa slalom. Medalje za SK 
Idrija so v petkovem veleslalomu 
prismučali Patricija Demšar – 
drugo mesto v C4, Nina Gantar – 
drugo mesto v C3, Boštjan Bernik 
– drugo mesto v A2 in Dejan Mrak 
– tretje mesto v A2. V nedeljskem 
veleslalomu je Patricija Demšar 
zasedla drugo mesto v kategoriji 
C4, Nina Gantar drugo mesto v C3, 

Samuel Borovinšek tretje mesto v 
A5, Boštjan Brus drugo mesto v A4, 
Boštjan Bernik drugo mesto v A2, 
Rudi Istenič tretje mesto v A2 in 
Jernej Hvala tretje mesto v A1.

Drugi konec tedna v januarju pa 
so se tekme preselile v avstrijski 
Reiteralm, kjer je bil v petek na 
sporedu superveleslalom, v soboto 
pa veleslalom. Na zmagovalni oder 
je v super G stopil Samuel Borovinšek 
s tretjim mestom v kategoriji A5. 
Zaradi odpovedi tekme v nemškem 
Goetschnu, sledijo konec meseca 
štiri tekme (dve nočni) na hrvaškem 
Sljemenu, v alpski kombinaciji, 
superveleslalomu, veleslalomu in 
slalomu. / PEB

Tatjana Pivk  

Na Gimnaziji Jurija Vege 
Idrija že tretje leto poteka 
projekt Erasmus+ KA2 
pRobot, ki skuša dijakom 
z uporabo lego robota in 
programiranjem v Pythonu 
približati naravoslovne 
vsebine. V projektu poleg 
naše gimnazije sodelujejo še 
šole iz Italije, Litve, Poljske, 
Makedonije in Grčije. Vodja 
projekta je Univerza Slaski 
iz Katowic na Poljskem. 
Projekt sofinancira tudi 
EDU-RES fondacija.

V projektu mora vsaka šola 
ustvariti tri intelektualne rezultate 
oziroma delovne liste na teme, ki 
so del učnih načrtov in primerne za 
dijake. Vsaka šola mora te delovne 
liste prevesti in izvesti učno uro. 
Sodelujoči učitelji se redno srečujejo, 
saj šole na teh srečanjih druga drugi 
predstavijo svoje primere s področja 
matematike, fizike, kemije in glasbe. 

Naša šola je ustvarila prispevke 
na temo Pitagorovega izreka, temo 
risanja stožnic - krivulj, ki nastanejo 
v preseku dveh neskončno velikih 
stožcev s skupno osjo ter vrhom in 
ravnino ter na temo zaznavanja in 
izrisa terena s pomočjo senzorja na 
robotu. Prvo nalogo so izvedli dijaki 
drugega letnika programa strojni 
tehnik, drugo dijaki tretjega letnika 
gimnazije, tretjo nalogo pa dijaki, 
ki obiskujejo krožek. Ta poteka 
vsak četrtek 8. in 9. šolsko uro na 
gimnaziji, vodi pa ga Jan Pivk. 

Tokratno srečanje vseh sodelujočih 
je potekalo 5. in 6. decembra v 
Strumici v Makedoniji na Srednji 
šoli Jana Sandanskega. Strumica je 
lepo zasnovano, zelo živahno mesto 
z okoli 35.000 prebivalci. Mesto 
leži v bližini grške in bolgarske 
meje. Veliko prebivalcev ima tudi 
bolgarsko državljanstvo. Na šoli 
je trenutno okrog tisoč dijakov, 
v preteklosti pa jih je bilo tisoč 
štiristo. Tudi oni se, podobno kot 

Strumica gostila naravoslovce

mi, soočajo z upadanjem števila 
otrok in vpisa.

M a k e d o n sk i  d i j a k i  s o  z e l o 
motivirani,  žel ijo si  študirati 
v tujini. Največkrat je njihova 
prva izbira Ljubljana. Zelo dobro 
govorijo angleško. Za oglede nismo 
imeli veliko časa, dnevi pa so bili 
kratki in megleni. Kljub temu smo 
si ogledali dva samostana, ki sta 
zelo lepa in urejena ter v čistem 
nasprotju z okolico. Zvečer so bili 
lokali z živo glasbo in dobro hrano 
v mestu nabito polni. Zanimivo je, 
da je kajenje v lokalih še dovoljeno. 
V Makedoniji gradijo nove avtoceste 

in priključke nanje, tako da se zelo 
lahko izgubiš. Ne bo odveč nasvet: ne 
uporabljajte mobilnih podatkov za 
načrtovanje poti z google maps, saj 
je tako načrtovanje tam zelo drago. 
Zadnji dan sva z Janom imela čas še 
za kratek ogled Skopja, ki je hitro 
rastoče mesto, malo kičasto, polno 
kipov vseh velikosti in tematik, 
podeželje pa je obstalo v preteklem 
času. Idrija je gostila udeležence 
projekta poleti v avgustu. Naši gostje 
so bili nad mestom, okolico in šolo 
zelo navdušeni in polni pohval. 
Naslednje srečanje pa bo potekalo 
v maju v Grčiji, v kraju blizu Patrasa.

Izjemna Taja Primožič 
pometla s konkurenco
Cerkljanski plavalci so odlično sklenili tekmovalni niz v 
lanskem koledarskem letu. Uspešno so nastopili v Ljubljani 
in Celju.

Preko tristo plavalcev je napolnilo ljubljanski bazen Tivoli na zadnji 
tekmi lanske koledarske sezone. Taja Primožič je postala zmagovalka v 
disciplinah 100 metrov in 200 metrov prosto ter 200 metrov prsno in bila 
druga v disciplini 100 metrov prsno. An Primožič je najboljšo uvrstitev 
dosegel v disciplini 200 metrov prsno, kjer je osvojil osmo mesto. Za 
plavalci je zelo uspešno obdobje tekmovanj in tudi z mesecem januarjem 
ta ritem nadaljujejo. »Želimo si in upamo, da bodo plavalci z dobrim 
delom na treningu dobre rezultate odnesli tudi v novo koledarsko in 
plavalno sezono 2020,« pa je za medije povedala plavalna trenerka Ana 
Hadalin. 

V nedeljo, 12. januarja, pa je na Bazenu Golovec potekal četrti razvojni 
pokal v plavanju za mlajše kategorije. Plavalni klub Cerkno je imel 
na tekmovanju šest plavalcev, ki so odlično odplavali vse discipline. 
Po dobrih rezultatih je bila v ospredju Taja Primožič, ki je osvojila 
tudi srebrno kolajno v disciplini 200 metrov prosto. Takoj za njo velja 
pohvaliti Janža Magajneta, Jonasa Lapanjeta in Zalo Močnik za vse 
odlične osebne rekorde. Čestitke tudi Klari Močnik in Janji Lapanje, ki sta 
svoje osebne rekorde postavili v treh od štirih odplavanih disciplinah.  
/ CTA

Avtomobili bodo varnejši 
za potnike
5. januarja je začela veljati evropska uredba o splošni 
varnosti vozil, v skladu s katero bodo morali biti od julija 
2022 vsi novi modeli vozil na evropskem trgu opremljeni 
z naprednimi varnostnimi sistemi. To so med drugim 
sistemi za opozarjanje na zaspanost in nepozornost 
voznika, za ohranjanje voznega pasu ter za zmanjšanje 
mrtvih kotov.

Cilj novih pravil je po navedbah Evropske komisije zmanjšati število 
smrtnih žrtev in hudih poškodb na cestah v EU. Poleg tega bodo nova 
pravila izboljšala konkurenčnost evropskih avtomobilskih proizvajalcev 
na globalnem trgu. Po novih pravilih bodo morala biti vsa motorna 
vozila - tudi tovornjaki, avtobusi, kombiji in športni terenci - opremljena 
z več varnostnimi sistemi. Med te sodijo sistemi, ki voznika opozarjajo 
na utrujenost ali mu preprečujejo vožnjo pod vplivom alkohola, do takih, 
ki pomagajo vozniku pri vožnji, zaviranju v sili, varni vzvratni vožnji in 
podobno.

Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, bodo morali proizvajalci 
vozila opremiti s sistemi, ki beležijo podatke o nesreči in jih sporočajo 
reševalcem. Na seznamu je skupno 30 varnostnih sistemov. Osebna 
vozila in kombiji bodo morali prilagoditi karoserijo za zmanjšanje 
poškodb pešcev ali kolesarjev ob trčenju. Tovornjakom in avtobusom pa 
bodo morali konstruktorji povečati voznikovo preglednost in zmanjšati 
možnost mrtvih kotov. Prav tako bodo morali biti opremljeni s sistemi za 
zaznavo pešcev ali kolesarjev. / ITA
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Turnir v spomin na Vasjo Pirca
Idrijski šahisti so konec minulega leta 
pripravili božično-novoletni šahovski turnir 
in tako obeležili rojstni dan rojaka šahovskega 
velemojstra Vasje Pirca, ki se je rodil 19. 
decembra 1907.

Hitropotezni šahovski turnir posameznikov je v prostorih 
Društva upokojencev Idrija potekal v soboto, 21. decembra. Kljub 
skromni udeležbi, na turnirju je sodelovalo šest šahistov iz Idrije, 
Spodnje Idrije in Žirov, so bile borbe na črno-belih poljih zanimive. 
Prepričljiv zmagovalec dvokrožnega turnirja je postal mojstrski 
kandidat Štefan Hozjan (9,5 točk), pred Romanom Trčkom (7,5 
točk). Na tretjem mestu je turnir zaključil Silvo Kovač (6,5 točk), 
sledijo Muradif Hadžič (2,5 točke), Silvij Persoglia (2 točki) in Miran 
Likar (2 točki). Idrijski ljubitelji hitropoteznega šaha so s turnirjem 
sklenili letošnjo šahovsko sezono in se dogovorili za aktivnosti v 
prihodnjem letu. / ITA

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

SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

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

V E L I K A  I Z B I R A  -  I Z D E L A V A 
P O  M E R I -  S V E T O V A N J E  - 

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E
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Tanja Žakelj najboljša v 
ciklokrosu
Tanja Žakelj je na dirki slovenskega pokala v ciklokrosu, 
ki je štela za državno prvenstvo, pometla z vso 
konkurenco. Tekmovanje v Vipavski dolini je potekalo 
v sončnem vremenu s temperaturami nad 12 stopinj 
Celzija. 

Tekmovalci so se pomerili okrog mestnega stadiona na progi z dolžino 
kroga 2,1 kilometra. Med članicami Tanja Žakelj (Unior Devinci Factory 
Racing) ni imela prave konkurence, zato tudi ni vozila na polno. »Sprva sem 
imela okoli sebe še mladince, a so nekateri prehitri zame. Težko je stisniti 
vse iz sebe, če ni nikogar, ki bi te v to prisilil. Na koncu je malo zmanjkalo 
motivacije. Bi pa se v takem tempu lahko vozila še nekaj krogov,« je po 
dirki v Vipavi za medije povedala Tanja Žakelj. Med mlajšimi mladinci je 
prvo mesto osvojil Jure Rus (MBK Črni Vrh), državne naslove pa so podelili 
še v štirih kategorijah.

S tretjim mestom se je izkazal Jernej Kavčič (KD Sloga 1902 Idrija), ki si je 
v kategoriji mlajših mladincev, v konkurenci dvanajstih kolesarjev, privozil 
prve letošnje stopničke. Za zmagovalcem in novim državnim prvakom 
Juretom Rusom (MBK Črni Vrh) je zaostal 43 sekund. 

Kategorije dečkov in deklic niso štele za državno prvenstvo. Pripravili so 
tudi cici dirko deklic in dečkov mešano, mlajših od 10 let, kjer je zmagal 
Miha Dakskobler (Črni Vrh). / ITA

Na Faletovšu bo poligon  
za gorske kolesarje

Idrija bo na območju 
Faletovša dobila prvi 
poligon za skoke in vadbo 
gorsko kolesarskih veščin. 
Ob soglasju lastnikov 
zemljišča bodo poligon 
uredili gorski kolesarji iz 
Društva Zakonctedna.

Eno najprimernejših lokacij 
za ureditev poligona so našli na 
območju Faletovša nad idrijsko 
Zaspano grapo, kjer je nekdaj 
stala manjša kmetija. Podjetje 
Kolektor Koling d.o.o., ki je lastnik 
zemljišča, je društvu dovolil, da si 
tam začasno uredi funkcionalen in 
za občane koristen prostor.

Aktivni člani društva ga bodo 
prostovoljno uredili v kolesarski 
poligon, pri delih pa bodo 
prostovoljno sodelovali tudi 
zunanji izvajalci, izkušeni na 
področju tovrstnih del.

Kolesarski poligon oziroma park 
bo namenjen vsem občankam in 
občanom ter ostalim obiskovalcem, 
ki jih veselijo kolesarjenje in drugi 
športi v naravi. Kolesarske linije 
bodo prilagojene za kolesarje z 
različnim predznanjem in bodo 
primerne tako za začetnike in 
otroke kot tudi za naprednejše 
in izkušene kolesarje, ki si 
želijo več kolesarskih užitkov in 
adrenalina. Pripravljalna dela 
ureditve kolesarskega poligona so 
se že pričela, celotna ureditev, ki 
naj bi bila končana do poletja, pa 
bo obsegala odstranitev grmovja 
in zemeljska dela z uporabo 
lažje gradbene mehanizacije in 
motornih žag. 

Miha Tratnik Bajc, predsednik 
društva, je povedal: »V novo leto 
stopamo smelo. Z novimi dogodki, 
obsežnejšimi projekti in še večjo 
motivacijo. Vse z namenom, 
da odpremo poti za gorsko 
kolesarstvo in druge športne 
aktivnosti na prostem v Idriji ter 
izkoristimo izjemen potencial 
terenov, ki jih ponuja naše mesto.« 
/ ITA

Foto: Miha Tratnik Bajc

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

ZIMSKI URNIK:  ponedeljk	-	petek 9.00	-	
12.30	in	14.00	-	17.30.	Sobota zaprto!		
Po	dogovoru	tudi	izven	ustaljenega	urnika!	

Vabimo vas na sledeč izlet:
Kopalni	izlet	Laško,	1.	2.	20	-	zagotovljeno

Zastopstvo	za	skoraj	vse	slovenske	
turistične	agencije	–	iste	cene	kot	pri	
organizatorju.
Na	policah	so	že	številni	katalogi	za	
počitnice 2020.	Izkoristite	ugodne	
first minute popuste	in	si	rezervirajte	
svoj	zaslužen	dopust	že	zdaj.
Darilni bon	je	lepo	darilo	ob	vsaki	
priliki	(obdarjenec	ima	široko	možnost	
koriščenje	od		bivanja	v	termah,	počitnic	
na	morju,	izletov	vseh	organizatorjev,	
katerih	ponudba	je	na	voljo	v	agenciji).

Zmaga Manje 
Leban na Kaninu
Na italijanski strani Kanina 
je potekala druga tekma 
notranjsko-primorskega 
pokala v alpskem smučanju. 
Najuspešnejši klub je bil 
Javornik, ki je s Kanina 
odnesel kar deset odličij.

Na slalomski progi s 120 metri 
višinske razlike, ki jo je s 34 vratci 
zakoličil novogoriški trener Peter 
Carli, sta absolutno najhitrejša časa 
dosegla tekmovalca Smučarskega 
društva Postojna. Anžej Arčon (53,74) 
je pri fantih že kot kadet prehitel 
najboljšega mladinca, Logatčana 
Miho Kokalja (1:03,75). Med dekleti 
je bila pričakovano najhitrejša 
postojnska mladinka Urša Poženel 
Vilhar (54,91). V kadetski konkurenci 
deklet je slavila Idrijčanka Manja 
Leban (1:01,34) pred Bistričanko Ano 
Samokec (1:02,30), članico Snežnika. 
Med fanti sta se za Arčonom zvrstila 
član bovškega Kanina Daniel Šmid 
(56,73) in smučar tolminskega 
Matajurja Rok Lavrenčič (57,67). V 
veleslalomu mlajših kategorij, od 
cicibanov do U-12, sta bila najhitrejša 
Novogoričan Kevin Fontanini in 
Bistričanka Corina Škrabolje. Sezona 
notranjsko-primorskega pokala, 
namenjenega smučarjem do 21. leta 
starosti, se bo nadaljevala 25. januarja 
na SC Cerkno. Dan kasneje bodo 
Cerkljani gostili še slovenski pokal 
za mlajše kategorije. / ITA

Serija infarktnih končnic pod košem
Besedilo: Klemen Pavrič 
Foto: Robert Zabukovec

Članska košarkarska ekipa 
je novo koledarsko leto 
otvorila z dvema zmagama. 
Po novoletnem premoru je 
za uvod v Modri dvorani 
gostoval Tolmin, za razliko 
od prvega srečanja, ki 
so ga Idrijčani dobili za 
štiriindvajset točk, pa so 
se tokrat morali za zmago 
pošteno potruditi. 

Gostje so ponovno pokazali svoj 
nepopustljiv karakter, ki jim je 
tudi tokrat omogočil vrnitev iz že 
izgubljenega položaja. Domačini so 
sicer vodili skozi celotno srečanje, 
največ za osemnajst točk sredi tretje 
četrtine, vendar so borbenemu 
nasprotniku dopustili, da se je nekaj 
minut do konca skoraj popolnoma 
približal. O zmagovalcu je odločala 
napeta končnica, na veselje številčne 
publike pa so domači košarkarji v 
najpomembnejših trenutkih potegnili 
prave poteze in vknjižili dve novi 
točki. Serija infarktnih končnic se 
ni prekinila niti na gostovanju v 
Ajdovščini. Motivirani domačini, ki 
se nahajajo na petem mestu lestvice, 

so orožje položili šele v izdihljajih 
tekme. Idrijski košarkarji niso 
imeli dobrega strelskega večera, 
so pa neuspešne mete iz razdalje 
kompenzirali z dominantno igro pod 
obročem. Tekma je bila pomembna 
za obe moštvi, kar se je kazalo na 
igrišču tekom vseh štiridesetih minut 
igralnega časa. Nobena od ekip si ni 
uspela priigrati izdatnejše prednosti, 

na koncu pa so o zmagovalcu odločale 
malenkosti. Tehtnica se je na stran 
Idrijčanov prevesila po nekaj dobrih 
obrambnih akcijah ter uspešno 
izvedenih prostih metih v zadnjih 
sekundah srečanja.

S peto zaporedno zmago je ekipa 
Hidrie točno tam, kjer si je pred 
sezono želela biti – še vedno trdno v 
igri za dodatne kvalifikacije za vstop 

v 2. SKL. Do konca rednega dela 
so preostali še trije krogi, naslednji 
dve srečanji pa bodo Idrijčani igrali 
pred domačimi navijači. Že danes, 
v petek, 24. januarja, ob 19. uri je 
na sporedu obračun s Pivko, prvega 
februarja pa se nato obeta težko 
pričakovani košarkarski derbi, ki 
bo najverjetneje že dal odgovore 
na določena vprašanja o razpletu 
v naši skupini. Na vročem parketu 
Modre dvorani bo namreč gostoval 
okrepljeni Slovan, s katerim si v tem 
trenutku idrijsko moštvo, ob enakem 
izkupičku zmag in porazov (9:2), 
deli drugo mesto. Na vrhu lestvice 
z zmago več še vedno sameva Nova 
Gorica, že to soboto pa v tekmi, 
ki je pomembna tudi za idrijske 
košarkarje, gosti prav Kodeljevčane. 

Na tur nir ju  pr ve  l ige  so  na 
d o m a č e m  p a rke t u  n av d u š i l i 
pionirji U13. V prvem srečanju so 
premagali ekipo Helios A, nato pa 
še Koper Primorsko. Prejšnji vikend 
so zaigrale tudi ostale selekcije: 
kadeti so izgubili na gostovanju v 
Kopru, pionirji U15 pa so se v Modri 
dvorani veselili zmage nad vodilnim 
Portorožem. Najmlajši pionirju U11 
so odigrali prvi turnir pod okriljem 
KZS v Tolminu, kjer so po zaslugi 
kolektivne in borbene
igre premagali 
Novogoričane ter
domačine.

Mladi strelci na 
mednarodni 
tekmi
V Mengšu je potekalo 
mednarodno strelsko 
prvenstvo z zračnim orožjem, 
24. Skirca Borisa Peternostra. 

Strelci so se pomerili v večnamenski 
športni dvorani na montažnem 
elektronskem 70-steznem strelišču. 
Tekmovali so strelci iz Slovenije, 
Švedske, Češke, Avstrije, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Nemčije, 
Madžarske, Romunije,  Srbije, 
Slovaške, El Salvadorja in Bolgarije. 
Iz strelskega društva Jožeta Mihevca 
Idrija so se tekme udeležili kadeti s 
standard zračno puško. Tekmovali 
so v zelo močni enotni mladinski 
konkurenci in osvojili sledeča mesta: 
43. mesto Izak Bolčina (552 krogov), 
44. mesto Teo Šmit (546,5 krogov), 
47. mesto Matevž Mažgon (509,9 
krogov), ekipno so zasedli osmo 
mesto; standard zračna pištola, 
mladinci: 18. mesto Jakob Mažgon 
(487 krogov); člani: 35. mesto 
Vladimir Kržišnik (524 krogov). 
Perspektivni strelci mladinci iz 
Idrije so dokazali, da so konkurenčni 
tudi v bojih s korenito močnejšim 
nasprotnikom. / VK

 Foto: prijavim.se
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a je  tema aktualna,  je 
potrdila udeležba s širšega 
območja.  Predstavitve 

strokovnih podlag za Naturo 2000 
v Sloveniji stalno zadrževalo od 30-
50 volkov in okrog 500 medvedov. 
Tedaj so bile škode znosne in 
sobivanje vzdržno. Po mnenju stroke 
je to število z ozirom na habitate 
predstavljalo ugodno ohranitveno 
stanje. Ob 10 % letnem prirastu 
(Krofel) se v primeru neposeganja 
v populacijo v osmih letih število 
volkov podvoji. Navedba, da je letna 
rast populacije volkov v Sloveniji 
samo 10-odstotna, je vprašljiva. V 
Franciji so v projektu spremljanja 

volkov ugotovili 23-odstotno rast 
populacije v preseku več zaporednih 
zimskih štetij, pri tej letni rasti se 
populacija podvoji v manj kot štirih 
letih. Zato v Franciji povečujejo 
odstrel volkov. V Latviji je volk lovna 
divjad. Države EU nimajo enotno 
urejenega upravljanja populacij 
volkov. 

V letu 2019 naj bi bilo v Sloveniji 
po različnih virih od 75 do 100 
volkov in okrog 1.000 medvedov. 
Škode in konfliktne situacije so se 
močno povečale. Interventni zakon je 
omogočil delno uskladitev populacij 
z zmogljivostjo okolja in zmanjšal 
škode.

Ugotavljanje števila zveri v naravi 
je težka naloga. Znotraj populacije 
potekajo migracije, ki jih je mogoče 
spremljati le z namestitvijo GPS 
ovratnic.  Pri  medvedih dokaj 
zanesljive podatke lahko zagotovijo 
kamere,  ki  so postavljene na 
ustrezna mesta. Izvedeni so bili ra-
zlični projekti ugotavljanja števila 
medvedov in volkov v Sloveniji. 
Njih rezultati se značilno razlikujejo. 
Dolgoročno se je izkazalo, da je ZGS 
v sodelovanju z lovci zagotavljal še 
najbolj zanesljive ocene.

Nekatere nevladne organizacije so 
namerno prikazovale nižje število 
osebkov in na vse načine ovirale 
aktivno upravljanje. Postavili so 
se na skrajno stališče neposeganja 
v populacijo volkov in medvedov, 

glavni regulator populacij rastli-
nojedov. Vrsta, ki nima regulatorja, 
se prenamnoži do te mere, da 
porabi vso razpoložljivo hrano, 
nato pa zaradi pomanjkanja hrane 
propade. To se je pokazalo na 
izoliranih otoških populacijah 
jelenjadi. Primer negativnih učinkov 
na okolje poznamo iz notranjskih 
gozdov, kjer je preštevilna jelenjad 
onemogočala obnovo gozdov. V 
naravnih ekosistemih obstaja jasna 
povezanost gibanja populacije 
plena in predatorjev. V raziskavi 
Petre Kaczensky o medvedih z 
GPS ovratnicami se je izkazalo, 
da so medvedje veliki oportunisti. 
Natančno si zapomnijo lokacije, kjer 
lahko dobijo hrano, to so krmišča, 
smetišča,  zabojniki  za smeti , 
čebelnjaki, sadno drevje. Ko iščejo 
hrano, se premikajo od ene lokacije 
na drugo. Takšno povečanje dostopne 
energije se odraža v višji nataliteti in 
hitrem naraščanju gostote osebkov. 
Volk in medved sta nedvomno zelo 
inteligentni bitji.

Upravno sodišče je v letih 2013, 
2015 in 2016 zadržalo izvajanje 
odločb o odvzemu zveri. Po mne-
nju mnogih je s tem naredilo 
več škode, kot koristi. Sledilo je 
navedbam nevladnih organizacij, 
da bi bila z odvzemom volkov 
narejena nepopravljiva škoda. Pri 
odločanju sodišče ni upoštevalo 
določil Konvencije o ohranjanju 
biotske pestrosti, ki izrecno poudarja 
ekosistemski pristop in spoštovanje 
pravic ljudi na podeželju. Slovensko 
podeželje je v polpretekli zgodovini 
trpelo zaradi terorja okupatorjev 
in paravojaških tolp, komunistični 
teror po drugi svetovni vojni, ki se 
nadaljuje z izvajanjem okoljskega 
terorja. Sedaj na podeželju oblast 
tepta človekove pravice. 

Del hrane volkovi dobijo v narav-
nem okolju s plenjenjem divjadi. 
Vedno večji delež plena so domače 
živali. Znani so primeri, ko so 
medvedje in volkovi napadli domače 
živali v hlevih. Napadi medvedov na 
čebelnjake so stalnica. Povečano bo 
plenjenje divjadi. Izgube divjadi 
naraščajo z naraščanjem številčnosti 
volkov ter  v  zadnjih let ih na 

Volkovi 
so od nekdaj v naših gozdovih

V novembru 2019 je v osnovni šoli v Idriji doc. dr. Miha Krofel predaval o volkovih v 
Sloveniji. Predstavil je biologijo, etogijo in ekologijo o volku. Poudarek je bil v glavnem 
na ohranjanju volčje populacije na področju Slovenije in v sosednjih pokrajinah držav 

Avstrije in Italije.

Maksimilijan Mohorič

k ar  s i cer  n i  osamljen  pojav. 
Predlagajo izključno preventivne 
ukrepe. To pa kaže na to, da ne 
razumejo ekosistemskega pristopa 
pri ohranjanju biotske pestrosti. Če 
nekritično podpiramo eno vrsto, 
škodimo drugim. Ravnotežje v 
ekosistemu bo porušeno.

Konvencija o ohranjanju biotske 
pestrosti določa, da se ohranjanje 
biodiverzitete zagotavlja skozi 
trajnostne adaptivne programe 
ohranjanja habitatov in prilagajanja 
gostote populacij. Ekosistemski 

pristop je strategija za integralno 
upravljanje zemljišč voda in živih 
bitij, ki promovira ohranjanje in 
trajnostno rabo na pravičen način. 
Upošteva, da so ljudje z njihovo 
kulturno raznolikostjo sestavni 
del ekosistemov. Cilji konvencije 
so ohranjanje biotske pestrosti, 
trajnostna raba njih komponent in 
poštena ter pravična delitev koristi 
iz rabe genskih virov. Avtohtoni 
prebivalci in druge lokalne sku-
pnosti, ki živijo na območju, so 
pomembne zainteresirane strani, 
zato bi morale biti njihove pravice 
in interesi spoštovani.

N a j ve č  n a p a d o v  v o l k o v  i n 
medvedov v Sloveniji je na drobnici. 
V okoljih, kjer ni živali na pašnikih, 
je škode po volkovih malo. Volkovi 
se preživljajo s plenjenjem divjadi. 
Številni škodni primeri po medvedih 
pa se pojavljajo na čebelnjakih. 
Dogajajo se že primeri opuščanja 
čebelarjenja zaradi ponavljajočih 
se škod. Težava pri volkovih in 
medvedih je, da pokoljejo več plena, 
kot ga potrebujejo za hrano, v tem 
primeru gre za tako imenovano 
presežno ubijanje (Krofel in Jerina, 
2012).

Upravljanje populacij naj bi po-
tekalo na znanstvenih osnovah. 
Izjava dr. Krofla, da odstrel ne bo 
zmanjšal škod, ne drži. To dokazuje 
stanje pred letom 2003, ko je bilo 
zveri, pa tudi škod, manj. Trditev 
Mihe Krofla, navedena v časopisu 
Mladina, da so se po letu 2008, ko 
ni bil odstreljen noben volk, škode 
celo nekoliko zmanjšale in da z veliko 
verjetnostjo lahko sklepamo, da se 
zaradi odstrela volkov napadi na 
drobnico ne bodo bistveno zmanjšali, 
ne drži. Nedvomno je bilo napadov 
manj, ko je bilo zveri manj. Obseg 
škod ni odvisen samo od števila 
volkov, na to vpliva več dejavnikov. 
Pomembna je stopnja in ustreznost 
zaščite čred in hlevov ter možnost 
širjenja pregoste populacije na z 
volkovi nezasedena območja. Učinki 
odvzema pa tudi niso takojšnji.

Volk je v naravnih ekosistemih 

nekaterih območjih predstavljajo 
že čez 20 odstotkov načrtovanega 
odvzema pri teh vrstah. (ZGS) 
Posledično se je njihova gostota 
začela zmanjševati. Večje število 
volkov na nekem območju pomeni 
več hrane za preživetje osebkov 
ter večje izgube zaradi presežnega 
ubijanja, volk pokolje vse živali, ki 
jih lahko obvlada. Prevelika gostota 
volkov se bo odražala na zmanjšanju 
gostote muflona, jelenjadi in srnjadi 
in tako dalje. Tudi trditev, da medved 
nima naravnega sovražnika, ne drži 
popolnoma. Trop volkov zlahka 
obvlada mlajšega medveda ali 
mladiča. Tako zgodbo predstavlja 
Franc Černigoj v svoji knjigi. 

Poseganje v populacijo volka 
in medveda naj bi potekalo na 
znanstvenih osnovah. V kolikor 
pa znanstveniki  pr ihaja jo  do 
nerazumnih zaključkov, jim ni 
mogoče pritrditi. Če bi upravljanje 
populacije volka potekalo kon-
tinuirano, bi se lahko odvzem 
izvajal po sprejetih kriterijih. Ker 
pa je bila zaradi odločb upravnega 
sodišča Vlada RS prisiljena sprejeti 
interventni zakon, je bilo potrebno 
odstrel izvršiti v časovni stiski. Tako 
ni bilo mogoče izvest selektivnega 
odstrela in je bila povzročena velika 
ekološka škoda. Nastala pa je tudi 
nepopravljiva gospodarska škoda, 
saj ni bilo mogoče zagotoviti lovskih 
gostov za lovsko pravično uplenitev 
medvedov. V ekosistemu opravlja 
vsaka vrsta svojo funkcijo. Vrhovni 
regulator je človek.

Problematika krmišč je podce-
njena. Krmljenje povzroči desta-
bilizacijo ekosistema in je v na-
sprotju z načeli ekosistemskega 
pristopa. Številčnost medvedov na 
določenem območju je neposredno 
odvisno od količine hrane. Krmišča 

povzročijo koncentracije zveri, ki 
se nanje navadijo in se tam redno 
hranijo. Ob krmilniku na Hudem 
polju se redno zadržuje mlajši 
medved, ki se pri hranjenju ne da 
motiti. Zaradi krmišč se lokalno še 
poveča gostota lisic in kun, danes 
tudi volka in šakala, kar ima številne 
negativne učinke na divjad, pa tudi 
na ogrožene vrste, kot so divje 
kure. Medved, ki zazna prisotnost 
hrane, bo pozimi večkrat prekinil 
hibernacijo. S tem se povečuje 
možnost škod. Odstrel medvedov 
se opravi večinoma na krmiščih, 
namesto da bi odstranili medvede, 
ki se zadržujejo v bližini naselij. To 
je katastrofalno slabo upravljanje.

Nevladne organizacije so nekritično 
nastrojene proti  poseganju v 
populacijo volka in medveda, s 
tem terorizirajo podeželje. Da pred 
našimi očmi izumirajo avtohtone 
vrste, to so predvsem gozdne kure, 
pa jih ne zanima.

Izjava Mihe Krofla, da redukcija 
števila volkov (odstrel) nima vpliva 
na obseg škod, je dokaj neresna. 
Število volkov je linearno povezano 
s količino razpoložljive hrane. Znano 
je, da gostota plena vpliva na velikost 
teritorija, na katerem se zadržuje 
trop. Večja je koncentracija hrane, 
manjši teritorij rabi trop in obratno. 
Vsak osebek za preživetje in razvoj 
porabi določeno količino energije, ki 
jo pridobi iz plena. 

Plen volka = A (plen, potreben 
za prehranjevanje) + B (plen, ki je 
posledica presežnega ubijanja).

Količina A je za dano populacijo 
v danem okolju dokaj konstantna. 
Spremenlj ivka B v  tej  enačbi 
predstavlja presežno ubijanje 
živali. Ta je v veliki meri odvisna 
od lokalno povečanih koncentracij 
plena (črede v ogradah in kon-
centracije jelenjadi in srnjadi 
okrog krmišč) in učinkovitosti zava-
rovanja čred. 

Nagon presežnega ubijanja v 
naravnih ekosistemih skrbi, da ne 
pride do pretiranega povečanja 
š tev i la  osebkov  ene  vr s te  in 
prekomerne izrabe prehranske 
baze. V bistvu zagotavlja trajnostni 
razvoj. Ekosistemi, katerih sestavni 

člen sta medved in volk, so se 
razvijali in ohranjali v soodvisnosti 
in optimalnem delovanju vseh 
sestavnih delov. Danes ne moremo 
več govoriti o naravnih ekosistemih. 
Človek je zasedel vrh prehrambene, 
ali bolje energetske, piramide 
in prevzel vlogo in odgovornost 
trajnostnega razvoja. Prenamnožitev 
volkov in medvedov ima negativne 
učinke na ostale sestavine eko-
sistema, predvsem pa na ljudi, ki 
prebivajo na podeželju. Slovenija 
ljudem na podeželju ne zagotavlja 
človekovih pravic. V slovenskem 
pravnem sistemu se pojavljajo 
prvorazredni in drugorazredni, 
kamor sodijo tudi  prebivalci 
podeželja. Pri raziskavah javnega 
mnenja njihove želje in pravice 
preglasujejo prebivalci mest, ki se z 
problematiko volkov in medvedov 
ne srečujejo. 

V teku je obsežna razprava ali 
so živali čuteča bitja. Seveda so! 
Nekateri pa se ne vprašajo ali so 
ljudje na podeželju čuteča bitja. Ali ti 
ne občutijo strahu, ko jim medvedje 
ponoči hodijo okoli domovanj in 
pri belem dnevu napadajo črede in 
čebelnjake? Ali trajno zadrževanje 
ljudi v strahu ni mučenje? Ni jim 
zagotovljena pravica do varnosti. 
Slovenija spada med države z najvišjo 
stopnjo kršenja človekovih pravic. 
Avtohtonim prebivalcem, ki sobivajo 
z zvermi, bi morale biti zagotovljene 
človekove pravice in njih interesi bi 
morali biti spoštovani.

Upokojeni gozdar Albin Podobnik stoji ob opuščeni volčji jami pod 
Hleviško planino. V tej jami so imeli partizani v začetku druge svetovne 
vojne sanitetno postajo za ranjence. / Foto: Maksimilijan Mohorič

Ostanki volčje jame na Krekovšeh. Dobro se vidijo obronki jarka in 
sredinskega otoka, na katerega so gozdarji privezali vabo. Volk se ji je 
približal in padel v okrog 3 metre globok jarek, iz katerega pa se ni mogel 
rešiti. / Foto: Maksimilijan Mohorič

Čebelnjak v Čekovniku po »obisku« 
medveda. Ta je izpod ograje izkopal 
več kot 1m3 materiala, da se je 
lahko pod pastirjem splazil do 
panjev. V letu 2019 so medvedje 
poškodovali štiri čebelnjake v 
Čekovniku.  
/ Foto: Maksimilijan Mohorič

Okoljski minister Simon Zajc je obiskal Cerkljansko, kjer imajo v zadnjem času vse več težav z volkovi.

D
so se udeležili prebivalci Idrije in 
okolice, pa tudi iz občin Cerkno, 
Žiri in Gorenja vas. Težave z medvedi 
in volkovi  občutijo predvsem 
prebivalci podeželja. Tekom leta 
smo spremljali poročila o pokolih 
ovac in škodi po medvedih. Medvedje 
so že habituirani in hrano iščejo v 
naseljih, kar povečuje verjetnost 
konfliktnih srečanj. Znanih je več 
nedavnih primerov, ko so zveri 
napadle domače živali in čebelnjake 
neposredno ob bivališčih.

Volkovi so na območju zahodne 
Slovenije prisotni že od nekdaj. 
To potrjujejo številne zgodbe. 
Po pripovedovanju sorodnice 
Angelce je v Predgrižah pri Črnem 
Vrhu v začetku tr idesetih let 
prejšnjega stoletja volk odnesel 
jagnje. Tistega volka je baje uplenil 
Klančar iz Predgriž. Na domačiji 
na Hudem Polju v Mrzli Rupi je 
po pripovedovanju volk odnesel 
otroka. Družina se je potem odselila. 
V Vodonosu v Čekovniku so po 
pripovedovanju zveri požrle pastirja. 
Antonu Mohoriču je medved raztrgal 
vola, erar mu je izplačal škodo. 
Podobnih zgodb je še veliko. Na 
idrijskem so za kontrolo zveri nekoč 
skrbeli gozdarji, ki so zgradili in 
vzdrževali več volčjih jam, v katere so 
lovili volkove. Ohranili so se ostanki 
volčjih jam pod Hleviško planino, 
na Krekovšah in na križišču Vojsko - 
Mrzla rupa - Idrija. Kraj se še danes 
imenuje Pri vovkovi jami.

Volk in medved sta po Habitatni 
direktivi uvrščena v dodatka II in IV, 
ki ščitita vrste v interesu skupnosti. 
Za vrste v dodatku II je potrebno 
določiti posebna varstvena območja. 
Dodatek IV določa vrste, ki jih je 
potrebno v interesu skupnosti strogo 
varovati. Za te vrste je potrebno 
zagotavljati ugodno ohranitveno 
stanje.  Varstvena območja so 
določena v Naturi 2000. Ščiti jih tudi 
Bernska konvencija.

Leta 2003 naj bi se po podatkih 
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Tinka Gantar

Ste že slišali za Grabče ali 
za Kočevnik? Mogoče, bolj 
verjetno pa poznate reko 
Radovno in istoimensko 
dolino ter Gorje, kjer 
»zvoni, da se turn maje«. 
In kjer se vaščani radi 
pohecajo, da je med 
Zgornjimi in Spodnjimi 
Gorjami ... kaj drugega, 
kot Medžugorje!

Valovi Radovne se poigravajo 
s sončnimi žarki, srebrno se 
svetlikajo in mežikajo ...

rugi dan novega leta me je 
lepo sončno vreme vabilo iz 
tople in po dobrotah dišeče 

nižje je preko jezov bobnela belo 
razpenjena in narasla reka, ki se 
je prav tu, ob vznožju Kočevnika, 
razveselila toplega sonca. Dotlej je 
od izvira pod Jutrovo skalo v Zgornji 
Radovni tekla v senci med planotama 
Pokljuko in Mežaklo. Pa tudi do 
izliva v Savo Dolinko jo sonce pozimi 
le malo obsveti. Hladno in čisto jo 
domačini pijemo in se hvalimo, da 
pijemo Triglavski biser.

Na višini skoraj 800 metrov, pod 
skalnatim vrhom, je tik ob stezi 
zamrežen vhod v Šimnov brezen ali 
Gorjansko jamo, ki jo je leta 1938 
odkril domačin Simon Zima. Bil 

je zaveden Slovenec, po mučenju 
v begunjskih zaporih so ga leta 
1943 Nemci ustrelili. V spomin je 
maja meseca Šimnov pohod in tudi 
Jamarsko društvo nosi njegovo 
ime. Jama je dva kilometra dolga 
in 153 metrov globoka. Znana je 
po zanimivih, v več nadstropjih 
speljanih vodoravnih rovih, ima 
stalen tok s šestmetrskim slapom in 
podzemno jezerce. Spust vanjo je le 
za izkušene jamarje. Pokukali sva v 
brezno, nisva videli dna. Držeč se za 
napeljane vrvi sva opravili z zadnjim 
delom vzpona. Ko sva prisopihali na 
greben, se je začel najlepši del poti. 
Stezica se je vila tik ob robu, med 
mogočnimi debli bukev so se kazali 
pobeljeni vrhovi Karavank, nad 
temnimi pokljuškimi gozdovi pa v 
soncu bleščeče Triglavsko pogorje. 
Nad vso to lepoto pa modro nebo, 

naokoli tišina, v duši mir. Z nekaj 
sreče sva našli kolovoz, ki naju je 
pripeljal na začetek, v Grabče. 

Kako lepe barve je Radovna! Čez 
jezove se belo peni, v globokih 
tolmunih je  temno zelena,  v 
plitvinah tako čista, da zgleda, kot 
da je poniknila, valovi se poigravajo s 
sončnimi žarki, srebrno se svetlikajo 
in mežikajo. Naslonjeni na leseno 
ograjo mostu uživava v glasni 
pesmi reke, ki s svojimi hladnimi in 
čistimi vodami pomaga tudi zdravju 
Blejskega jezera. Tu, v Grabču, so v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
del voda speljali po ceveh v jezersko 
dno. Iz znamenja, postavljenega v 
reki, naju gledata sv. Florjan, Janez 
Nepomuk pa nama s prstom na ustih 
sporoča, da je molčati ob pravem 
času velika čednost. In redka! 

Posloviva se od Mihove kovačnice z 
zanimivim stolpom ter od Grajskega 
mlina, ki stoji na 2.000 let starih 
temeljih, kjer so poleg Rimljanov 
tudi vitezi templarji pustili svoje sledi 
in je svojevrsten in lepo obnovljen 
kulturni in tehnični spomenik. Se 
bova odžejali v gostilni Pr’ Kunavcu 
ali bova zdržali do doma? Žejo bi še 
prenesli, ampak firbec je močnejši. 
Kaj razstavljajo jamarji v svoji sobi v 
tej gostilni, to naju je mučilo. 

Poleg mineralov in fosilov iz 
Šimnovega brezna (amonit, kamena 
strela, jamski biser, blestnik, ...) je na 
ogled tudi kopija meteorita »Bojo«, 
ki je leta 2009 padel na Mežaklo in 
dobil ime po najditeljih Bojani in 
Jožetu. 

Kako se končajo najini izleti? 
Zadovoljni sva, še bolje, navdušeni 
in vedno dobiva navdih za nove poti, 
tudi tokrat. Rumene školjke so vabile 
po Jakobovi poti skozi Radovno do 
Višarij, rumene smerne table pa po 
novi poti Juliana, ki obkroža Julijske 
Alpe. Ta del poti je speljan z Bleda 
skozi Pokljuško sotesko na Pokljuko 
in navzdol v Bohinj. Kako prikladno 
in vabljivo, kajne?

 

Kako lepe barve je 
Radovna! Čez jezove se 
belo peni, v globokih 
tolmunih je temno 
zelena, v plitvinah tako 
čista, da zgleda, kot da 
je poniknila, valovi se 
poigravajo s sončnimi 
žarki, srebrno se 
svetlikajo in mežikajo.

Planinsko društvo Idrija vabi na 

REDNI	LETNI	OBČNI	ZBOR	
PLANINSKEGA	DRUŠTVA	
IDRIJA,

ki	bo	

v soboto, 22. februarja 2020, ob 18. uri 

v	prostorih	Magazina		

v	pritličju	Mestne	knjižnice	in	čitalnice	Idrija.

Tudi letos tradicionalne 
Partizanske smučine
Franci Ferjančič

V soboto, 25. januarja, bo potekala spominska smučarska 
prireditev »Partizanske smučine – Cerkno 45«. Otvoritev in 
tekmovalni del bosta dopoldne na Smučarskem centru Cerkno, 
zaključek pa popoldne v hotelu v Cerknem.

Dan na snegu za slepe

Letos poteka že 75 let od znane 
»Partizanske olimpijade« v Cerknem, 
prvega smučarskega tekmovanja v 
takratni okupirani Evropi, ki se je na 
osvobojenem ozemlju Cerkljanske 
odvijalo 20. in 21. januarja 1945. 
Na tekmah je več kot 40 partizanov 
tekmovalo v veleslalomu, patruljnem 
teku in skokih. Kraj je bil med 
organizacijo tekem v krogu 80 
kilometrov obdan s 15.000 pripadniki 
nemških in drugih sovražnih enot. 
Tekmovanja pa si je kljub vsemu 
ogledalo več kot tisoč obiskovalcev.

Letošnja spominska prireditev je že 
43. po vrsti. Za uvod se bodo prestavili 
člani demonstracijske skupine Edmunda 
Čibeja in Turističnega društva Novaki. V 
veleslalomu se bodo pomerili člani ZZB 
za vrednote NOB Slovenije. Potekalo bo 
tudi tekmovanje pripadnikov Slovenske 
vojske v veleslalomu, prvenstvo Zveze 

slovenskih častnikov in tekma Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever 
ter 16. odprto prvenstvo ZVVS - Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo - Lom 
3 in 4. Narava nas letos s snegom ni 
posebej obilno obdarila, na srečo pa 
nizke temperature omogočajo umetno 
zasneževanje smučišč, na katerih smuka 
poteka že od sredine prejšnjega meseca. 
Na predvečer prireditve, v petek, 24. 
januarja, bo ob 18. uri v prostorih 
Osnovne šole Cerkno potekala 
slavnostna akademija v spomin na prve 
organizirane partizanske smučarske 
tekme sredi tedanje okupirane Evrope. 
Na akademiji, ki jo pripravljajo učenci 
osnovne šole in njihovi mentorji, bo 
slavnostni govornik generalmajor 
Ladislav Lipič, predsednik Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo. Kulturni 
program bodo pripravili in izvedli učenci 
Osnovne šole Cerkno.

Lions klub Idrija je 
minuli konec tedna v 
sodelovanju z Zvezo slepih 
in slabovidnih Slovenije, 
Medobčinskim društvom 
slepih in slabovidnih 
Nova Gorica, Hotelom 
Cerkno in Smučarskim 
društvom Novinar že 
petič pripravil Dan 
na snegu za slepe in 
slabovidne.

Za prijave in prevoz udeležencev 
na smučišče sta tudi tokrat 
poskrbela Zveza slepih in slabo-
vidnih Slovenije ter Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih 
Nov a  G o r i c a .  D o g o d k a  s e 
je udeležilo preko 40 slepih 
in slabovidnih ter njihovih 
družinskih članov. Da je bil dan 
na snegu res nepozabna izkušnja, 
so udeležencem, tako kot lani, 
omogočili člani Lions kluba 
Idrija, njihovi družinski člani in 

predstavniki ostalih Lions klubov iz severnoprimorske regije, 
ki so skrbeli za spremstvo na smučišču.

Poleg prostega smučanja v spremstvu so se lahko slepi in 
slabovidni ter njihovi družinski člani preizkusili tudi v teku 
na smučeh, sankanju ali si privoščili sprehod v naravi. Za vse 
dejavnosti je bilo na voljo ustrezno spremstvo članov Lions 
klubov. 

Hotel Cerkno, ki upravlja s Smučarskim centrom Cerkno, je 
zagotovil brezplačne smučarske karte in tople obroke, Smučarsko 
društvo Novinar pa je udeležencem posodilo smučarsko opremo. 
Dan na snegu za slepe in slabovidne je zanje izjemen dogodek, 
ki je letos sovpadel tudi s 100-letnico organiziranega delovanja 
slepih in slabovidnih v Sloveniji. / ITA

D
kuhinje in na pobudo sestre Jerce sva 
se odločili za vzpon na 838 metrov 
visoki Kočevnik. Z višino se res ne 
more postavljati, ta poraščeni vrh 
nad levim bregom bistre Radovne, 
steza nanj je pa speljana po strašno 
strmem pobočju. Še dobro, da je bila 
na sončni strani in suha. Telohi so se 
zardelih ličk nastavljali soncu, resje 
je odpiralo prve cvetove in od nekod 
je prifrčal celo metuljček cekinček. 
Pomislite, v začetku januarja! Pod 
nogami je šumelo suho listje, še 
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

NAŠ CILJ SO VAŠE POSLOVNE ZMAGE

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

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

STROKOVNOST VARNOST

PARTNERSTVO

DIGITALNO  
POSLOVANJE 

NEODVISNOST  
OD LOKACIJE

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

Počila cev na cisterni
Idrija – V četrtek, 16. januarja, so nekaj pred 14. uro v Idriji na Mestnem trgu gasilci 

PGD Idrija preprečili iztekanje kurilnega olja iz avtocisterne zaradi počene cevi ter z 
vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine na cestišču in pločniku.

Stiskalnica padla na delavca
Spodnja Idrija – V četrtek, 16. januarja, se je nekaj po 8. uri v eni od tovarn zgodila 

delovna nesreča. Posredovali so gasilci in reševalci ekipe nujne medicinske pomoči iz 
Idrije. Kot so potrdili na upravi policije v Novi Gorici, se je poškodoval 46-letni delavec. 
Na kraju dogodka so policisti Policijske postaje Idrija ugotovili, da je do delovne nezgode 
prišlo okoli 8. ure in 35 minut v skladišču, kjer se je na delavca prevrnila stiskalnica 
in ga poškodovala. Stroj se je prevrnil ravno v trenutku, ko je mimo njega šel delavec. 
Na kraju so poškodovanemu delavcu, ki je utrpel poškodbo na levi nogi, prvo pomoč 
nudili sodelavci v podjetju, nato pa so ga oskrbeli še reševalci ekipe nujne medicinske 
pomoči iz ZD Idrija. Ti so ga s kraja nesreče z reševalnim vozilom takoj odpeljali na 
nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policistom in reševalcem so na kraju 
pomoč nudili tudi gasilci PGD Spodnja Idrija. O nezgodi so policisti poleg preiskovalne 
sodnice Okrožnega sodišča in Državnega tožilstva v Novi Gorici obvestili tudi pristojno 
inšpekcijsko službo. 

Kdo lomi brisalce?
Idrija – Policisti Policijske postaje Idrija so v torek, 14. januarja dopoldne, obravnavali 

poškodovanje osebnega avtomobila v Idriji. Ugotovili so, da je še neznani nepridiprav 
poškodoval oziroma odlomil zadnji brisalec na osebnem avtomobilu znamke Volvo, ki 
je bilo parkirano pred enim od stanovanjskih blokov v Idriji. S tem dejanjem je lastniku 
vozila povzročil za vsaj 100 evrov škode. Oškodovanec je odstopil od predloga za pregon 
storilca, zato bodo idrijski policisti o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom 
obvestili le Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Gasilci pomagali reševalcem
Gore – V torek, 14. januarja, so ob 4. uri in 41 minut na Gorah gasilci PGD Dole, kot 

prvi posredovalci, nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev ekipe nujne 
medicinske pomoči iz Idrije.

Helikopter odpeljal bolnika
Ledine – V torek, 14. januarja, so nekaj po 15. uri v Pečniku na zahtevo dežurnega 

zdravnika ekipe nujne medicinske pomoči Idrija posredovali prvi posredovalci gasilske 
enote PGD Ledine. Oboleli osebi so do prihoda reševalcev nudili pomoč in zavarovali 
kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske, ki je obolelo osebo prepeljal na urgenco 
v ljubljanski UKC.

Zagorel zabojnik
Idrija – V nedeljo, 12. januarja, je na Partizanski ulici nekaj po 10. uri zagorel zabojnik 

za biološke odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Idrija.

Pokvarjen hidrant
Spodnja Idrija – V nedeljo, 12. januarja, so bili nekaj po 22. uri gasilci obveščeni o 

tem, da na dvorišču podjetja Rotomatika v Spodnji Idriji izteka voda iz pokvarjenega 
hidranta. Gasilci so napako odpravili.

Ujeli pijanega voznika
Idrija – Policisti Policijske postaje Idrija so med nadzorom cestnega prometa v soboto, 4. 

januarja, ob 14. uri in 57 minut v Idriji zaustavili 56-letnega voznika osebnega avtomobila 
in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je voznik odločno odklonil. Policisti 
so mu na podlagi Zakona o prekrških odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali 
nadaljnjo vožnjo. Kršitelja čaka tudi srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan 
obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Gasilci pomagali reševalcem
Godovič – V nedeljo, 29. decembra, so ob 2. uri in 50 minut gasilci PGD Godovič 

pomagali oboleli domačinki do prihoda reševalcev ekipe nujne medicinske pomoči iz 
Idrije.

Bombni preplah v Podlanišču
Cerkno – V petek, 27. decembra zvečer, je policija posredovala v vasi Podlanišče 

na Cerkljanskem. Ob 21. uri in 50 minut je bila policija v Novi Gorici obveščena 
o tem, da naj bi eden od domačinov v Podlanišču izdelal pirotehnično napravo s 
priklopom na mobilni aparat, ta pa je izgledala kot eksplozivna naprava. Po zbranih 
prvih obvestilih je na kraj odšla dežurna patrulja s Policijske postaje Idrija, ki je na 
varno razdaljo evakuirala dva tamkajšnja stanovalca in kraj v skladu s pravili stroke 
zavarovala. Primer so potem prevzeli kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica, 
aktivirana je bila specialna enota policije, bombni tehnik in pogajalec, ki so prišli na 
kraj dogodka. Po pogovoru s pogajalcem je 44-letni osumljenec, državljan Slovenije, 
prišel iz stanovanjske hiše, kjer se je nahajal. Prijetje je nato brez posebnosti izvedla 
specialna enota policije. Osumljenec je domnevno eksplozivno napravo nato izročil 
policistom. V nadaljevanju je bombni tehnik po pregledu ugotovil, da je naprava 
lažna in da ne gre za eksplozivno napravo. O dogodku sta bila obveščena dežurni 
preiskovalni sodnik in dežurna okrožna tožilka.

Črna kronika O idrijskih čipkah  
na televiziji v Egiptu
V decembru je bila na egiptovskem programu TV Nile Culture 
predvajana pogovorna oddaja o Sloveniji, v kateri so predstavili 
tudi klekljanje čipk.

Kot poroča STA, sta v oddaji 
sodelovali Andreja Naraks, 
namestnica veleposlanice 
v Kairu, in Salwa Hegazi, 
predsednica egiptovsko-sloven-
skega društva Snežinka. V 
oddaji, ki je bila predvajana v 
decembru 2019, so predstavili 
Slovenijo, izpostavili kuli-
nariko in kulturno dediščino 
klekljanja čipk. 

Gospa Naraks je predstavila 
Slovenijo, njeno lokacijo, 
kulinariko in zgodovino. 
Voditeljica oddaje je omenila, 
da  s ta  The Guardian in 
Washington Post predstavila 
Slovenijo kot »hidden gem«. 
Gospa Naraks je izpostavila 
naravne lepote naše dežele, 
predvsem obalo, Blejsko jezero 
in gore ter aktivnosti, ki jih 
naša dežela nudi turistom, 
kot so planinarjenje, plavanje, 
smučanje, …

Na vprašanje o dvostranskih 
odnosih med Slovenijo in 
Egiptom je Naraksova poudarila, da so le-ti zelo dobri in se gradijo na odličnih političnih 
odnosih, ki pomagajo k gospodarski, kulturni in izobraževalni izmenjavi med državama. 
Egipt zanimajo tudi slovenske investicije. Zelo dobra transportna in gospodarska 
povezava je bila vzpostavljena med Luko Koper, ki ima pomemben geografski položaj, 
in pristaniščema v Aleksandriji in Damietti. Luka Koper vsako leto organizira Dneve 
Luke Koper v Kairu, ki logističnim podjetjem in izvoznikom daje priložnost izvažanja v 
Evropo preko Luke Koper.

Salwa Hegazi je predstavila delo egiptovsko-slovenskega društva Snežinka, ki s svojim 
delovanjem poskuša novim generacijam slovenskih potomcev približati Slovenijo in s tem 
ohranjati slovensko kulturo in jezik. Predstavila je razstavo čipk iz Idrije, ki jo je društvo 
organiziralo novembra letos v Kairu, prevod knjige Les Goreciennes v angleški jezik, ki 
je bila izdana novembra 2019, in obisk folklornega društva iz Slovenije leta 2017.

Voditeljica je Hegazijevo vprašala o razlikah in podobnostih med Slovenijo in Egiptom. 
Povedala je, da obe državi cenita družino in zavednost lastnemu narodu. Slovenija je v 
primerjavi z Egiptom zelo mirna, čista, ekološko osveščena in zelo dobro organizirana, 
skratka omenila je vse, za kar je ocenila, da Egiptu manjka. Povedala je tudi, da veliko 
Slovencev obišče Egipt, predvsem Hurgado in Sharm El Sheikh, da pa Slovenija sprejme 
veliko obiskovalcev predvsem iz Zaliva.

Med intervjujem so predvajali videoposnetke o Sloveniji in klekljanju čipk ter prikazali 
motive razstave čipk. / ITA

Slavljenka Antonija Jereb in Vili 
Makuc / Foto: Vanja Leskovec

Antonija Jereb praznovala 101. rojstni dan 
Kdo bi si mislil, da je živahna in vedra gospa iz Riž v Idriji 
prestopila iz stotega v stoprvo leto življenja. 

Živi v hiši, ki sta jo s pokojnim možem zgradila 
v skromnih razmerah. Še vedno si najraje sama 
skuha, kar ji najbolj ustreza. Res je, da v najbližji 
soseski prebiva hčerka, ki ob klicu z mobilnega 
telefona priteče pogledat, če mama kaj potrebuje. 
Gospa Antonija Jereb obvlada mobilni telefon, 
ki ji pomaga, da v visoki starosti še vedno lahko 
samostojno živi.

Je zgovorna in rada pripoveduje, kako je bilo, ko 
je bila mlajša, ko so se v soseski veliko družili, si 
pomagali in so bili dobre volje. Živeli so skromno. 
Vedno so bili veseli, ko je komu uspelo uresničiti to 
ali ono željo. Pravi, da to danes pogreša, predvsem 
pa pogreša igro in tekanje otrok v okolici. Želi si, da 
bi bila še naprej zdrava in s svojimi dragimi doživela 
še veliko pomladi. Gospa Antonija Jereb je najstarejša članica Društva upokojencev 
Idrija. Ob njenem častitljivem jubileju so ji čestitali in ji zaželeli, da bi bila še dolgo tako 
vedra, zdrava in čvrsta kot doslej. / Vanja Leskovec
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Kot hrast sredi polja življenja
V torek, 17. decembra, se je velika množica prijateljev, znancev, lovskih in gasilskih tovarišev, 
pa tudi številčno sorodstvo, na pokopališču v Spodnji Idriji poslovila od Slavija Hladnika, 
ki je pomembno zaznamoval življenje Fare in širše skupnosti v zadnjega pol stoletja. Z 
njegovim preranim odhodom je družina izgubila soproga, očeta, brata, starega ata, … 
lokalna skupnost pa zavzetega Prfarca, ki se je dejavno zavzemal za dobrobit domačega 

kraja na številnih področjih. 

lavijo Hladnik ni bil le požrtvovalen gasilec in 
član domače lovske bratovščine, ampak tudi 
Spodnjeidrijčan, ki se je bil vedno pripravljen 

stalnega diakona Jureta Vončine vodil domači župnik 
Miro Marinič. V pridigi je ugotovil, da je nenadna smrt 
Slavija Hladnika vse našla nepripravljene in je bila 
povsem nepričakovana. »Bil je zelo delaven, zelo skrben 
in čudovit vzgojitelj kot mož, kot oče, kot stari oče in kot 
kristijan. Bil je zgled sodelovanja v tej naši župniji. Živel 
je skromno, a je kljub temu zapustil veliko dediščino,« je 
še poudaril župnik Miro Marinič v pridigi med pogrebno 
mašo.

Na zadnji poti od cerkve proti gornjemu delu pokopališča 
so krsto pokojnika nesli med žalnim špalirjem več kot 
120 uniformiranih predstavnikov lovske in gasilske 
organizacije. Ob odprtem grobu se je od lovskega tovariša 
še zadnjič poslovil Ivan Janko Hladnik. Pokojni je v vrste 
zelene bratovščine vstopil leta 1972. Napredoval je do 
vodje lovskega revirja in pooblaščenega lovskega čuvaja 
ter tudi predsednika lovske družine. »Lovski tovariši nikoli 
ne bomo pozabili, kolikokrat si nas s svojo vedro in šegavo 
naravo razveseljeval. Tvoja brezmejna energija nam je 
pomagala tako v delovnih kot tudi prazničnih trenutkih. 
Bil si svetal zgled tudi mladim,« je v nagovoru še dodal 
predstavnik lovske družine. Pokojni je bil ob številnih 
aktivnostih tudi zavzet pevec. Desetletja je bil nepogrešljiv 
v Oktetu Pr’ Farci in sočasno tudi stalni pevec cerkvenega 
pevskega zbora v župniji Spodnja Idrija.

Z minuto molka so se pokojnika spomnili na zadnji lanski 
seji člani občinskega sveta v Idriji, o njegovem življenju 
in delu pa so v žalnem sporočilu za javnost nekaj misli 
zapisali tudi v lokalni organizaciji stranke Nova Slovenija. 
»Kot krščanski demokrat, član SKD, združene stranke 
SLS+SKD in član Nove Slovenije je bil aktiven v Krajevni 
skupnosti Spodnja Idrija in Občini Idrija, kjer je deloval kot 
občinski svetnik dva mandata. Vedno je zastopal krščanske 
vrednote in načela krščanske demokracije. Morda nas je 
zapustil prezgodaj, morda pa je izpolnil svoje poslanstvo, 
zato ga je Bog poklical k počitku in plačilu za njegovo 
zvestobo,« so med drugim še zapisali v stranki NSi Idrija 
ob smrti Slavia Hladnika. 

S šestimi častnimi salvami s treh bregov spodnjeidrijske 
kotline in žalno skladbo lovskih hornistov ter gasilsko 
sireno se je sklenil pogreb Slavija Hladnika v Spodnji Idriji. 
Njegov korak je zastal pet dni prej, nekaj deset metrov 
nad mestom zadnjega slovesa, kjer je desetletja obdeloval 
zemljo in urejal gozd. Kot je v uvodnem nagovoru 
povedal eden njegovih sinov v tem gozdu »Na Brd« ob 
številnih smrekah in macesnih raste le en sam hrast. Je 
močan in ima globoke korenine. Ob sončni pripeki daje 
senco, ob hudi uri pa varno zavetje vsem, ki se zatečejo 
pod njegovo krošnjo. Tak bo tudi spomin na pokojnega 
Slavija Hladnika, ki je v življenju Spodnje Idrije in širše 
skupnosti na mnogih področjih pustil globoko sled.  
/ Damijan Bogataj

V času adventa, ko je nebo odprto, je k Bogu odšel moj dragi mož, 
spoštovani ata, ljubeči tast in nono, brat in stric 

STANISLAV SLAVIJO HLADNIK

Z globoko hvaležnostjo se spominjamo vseh vas, ki ste z nami delili 
zadnje trenutke njegove bližine.

Dragi sorodniki in prijatelji, s hvaležnostjo v srcu se bomo vedno 
spominjali vaših besed tolažbe in dobrih misli. Hvala vam, ker nas 
povezuje molitev in predanost dobremu. Hvala spoštovanim članom 
LD Jelenk in članom sosednjih lovskih družin. Hvala g. Ivanu Janku 
Hladniku za oris Slavijove predanosti poštenemu delu v lovskih vrstah. 
Hvala članom GD Sp. Idrija, članom sosednjih gasilskih društev in 
govorcu g. Cvetu Svetliku za besede o zavzetosti in delavnosti zvestega 
člana. Hvala molivcem rožnega venca in delavcem Komunalnega 

podjetja Idrija. 
Bog lonaj g. župniku Miru Mariniču za daritev svete maše in misli, 
ki so tako resnično in občuteno zaokrožile Slavijovo zemeljsko 
življenje kot pripravo na večnost. Hvala somaševalcema, župniku 
Blažu Lapanjetu in diakonu Juretu Vončini. Hvala pevcem cerkvenega 
pevskega zbora domače župnije, Idrijskim rogistom za poslednje zvoke 
lovskega roga in trobentaču Borisu Peternelju za skladbo slovesa.

Hvala vsem, ki ste darovali za svete maše, cvetje, sveče, in hvala za 
darove, ki ste jih namenili za cerkev Marije Device Vnebovzete.

Hvala vsem, ki se Slavija spominjate v molitvi.

V bolečini zaznamo tudi globoko moč v sebi, ki se je prej nismo zavedali.
Na nov način začenjamo razumeti smisel Kristusa,

luči v temi in smisel njegovega trpljenja,
kajti spustil se je v našo bolečino,
temo in smrt, nato pa znova vstal.

Zato nobena izkušnja ni tako globoka,
da v njej ne bi bila navzoča odrešujoča Božja moč.

(Gerard W. Hughes)

Hvaležni
žena Branka,

sin Martin z ženo Tatjano in hčerkami Saro, Tinko in Jasno,
sin Tomaž z ženo Špelo, hčerko Emo in sinovoma Aljažem in Lovrencem,  

sin Gašper z ženo Tjašo in sinom Jakobom,
brat Franjo s hčerko Ano, Lucijanom in Nejo

in hčerko Nežo z Andrejem

V Gospodovi hiši boš počival,  
moj dragi Slavijo,  
in moje srce bo s teboj.

MITJA JEREB
(22. 9. 1955 – 4. 1. 2020)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata in starega ata se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom 

in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala 
tudi nujni medicinski pomoči, patronažnim sestram ter dr. Silviju 

Strausu. Iskrena hvala tudi Marku Gnezdi, Komunali Idrija in 
trobentaču za lepo izveden pogreb.

Žalujoči vsi njegovi

MARIJA MIMI MRAK
(8. 12. 1928 – 10. 12. 2019)

V 91. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica in 
prababica Mimi. Iskreno se zahvaljujemo doktorju Silviju Strausu, 
osebju Zdravstvenega doma Idrija ter patronažni sestri Adi za 
strokovno pomoč in podporo. Zahvaljujemo se Karitasu za obiske 
na domu ter projektu Starejši za starejše. Hvala Marku Gnezdi in 
ostalim uslužbencem Komunale Idrija za organizacijo pri pogrebu. 
Hvala pevskemu kvartetu Spomin za zapete pesmi ter Ivici Pirih za 
napisan poslovilni govor. Hvala osebju Centra za geriatrično medicino 
v Bolnišnici dr. Petra Držaja, kjer so ji nudili zadnjo pomoč. Hvala 
Zvezi borcev Idrija ter vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 

ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni: hčerka Sonja, vnuka Anita in Aljoša ter pravnukinja Vanessa

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, 
ki močno boli.
(Tone Pavček)

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji.  
/ Inf.: 069 935 558

Kupim zazidljivo parcelo v Godoviču.  
/ Inf.: 041 226 633

Prodamo stanovanjsko hišo na lepi lokaciji 
nad Spodnjo Idrijo. / Inf.: 041 733 227

V Idriji prodamo dupleks stanovanje z 
garažo v dvostanovanjski hiši, z ločenim 
vhodom, v skupni izmeri 169 m2. Takoj 
vseljivo, neposredna bližina vrtca, šole, 
zdravstvenega doma. / Inf.: 031 616 411

Prodam domače marelično žganje.  
/ Inf.: 041 692 706

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

Prodam unikatno leseno kolo.  
/ Inf.: 041 692 706

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

V Idriji, Triglavska ulica 29, oddamo v 
najem stanovanje 30 m2, CK - kurilno olje. 
/ Inf.: 051 654 088

Prodam dvostanovanjsko hišo z delavnico 
ali menjam za enosobno stanovanje z 
doplačilom. / Inf.: 041 64 55 64 (Dragan)

Ugodno prodamo rabljeno, a zelo dobro 
ohranjeno delno masivno kuhinjo.  
/ Inf.: 031 798 190 (popoldne)

Prodam deblo tise, primerno za lovske 
trofeje. / Inf.: 041 540 676

Prodam več umetniških del idrijske 
slikarke Fanči Gostiša. / Inf.: 041 417 146

Prodam stensko uro Loros Japonska, teče 
30 dni z enim navitjem.  
/ Inf.: 041 540 676

Prodam 3-sobno svetlo delno opremljeno 
stanovanje z lepim razgledom v centru 
Idrije. Možnost nakupa garaže v neposredni 
bližini. / Inf.: 051 820 817

Prodamo 2,5-sobno popolnoma 
prenovljeno stanovanje v Spodnji Idriji, 
Mladinska 1. Prodaja se  opremljeno.  
/ Inf.: 041 310 743 (Damjan)

V Sp. Idriji oddam v najem 2-sobno 
stanovanje. / Inf.: 041 442 865 (po 16.uri)

V idrijski občini ali Cerknem najamem 
garsonjero, enosobno stanovanje ali 
manjšo hišo na mirni lokaciji.  
/ Inf.: 068 639 535

Prodamo stanovanjsko hišo dvojček v 
Srednji Kanomlji v izmeri 125 m2 z vrtom in 
teraso. / Inf.: 041 407 669

Prodam ali oddam v najem garažo v 
Spodnji Idriji na Šolski ulici 3.  
/ Inf.: 031 679 926

Za simbolično ceno prodam rabljen 
monitor, tipkovnico in par zvočnikov.  
/ Inf.: 041 733 227

Prodam stanovanje v centru Idrije 
(Kosovelova 10), v velikosti 56 m2.  
/ Inf.: 031 867 811 (po 16. uri)

V Idriji oziroma njeni okolici kupim manjšo 
hišo (lahko starejša, potrebna obnove) ali 
manjšo parcelo za gradnjo.  
/ Inf.: 040 817 324 (David)

Prodamo 5-sobno opremljeno stanovanje 
v centru Idrije v Rožni ulici. Stanovanje je 
v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske 
stavbe, z lepim balkonom in ima svoje 
ločene števce. Stanovanje je, glede na že 
obstoječe stanje inštalacij, možno razdeliti 
na dve enoti. / Inf.: 051 688 424

Zelo ugodno prodamo popolnoma 
opremljen poslovni prostor, bar in 
slaščičarna, v centru Idrije. Skupna velikost 
prostora je 196 m2. Celoto prostora 
predstavljata dve povezani enoti, ki 
se ju po potrebi da tudi ločiti. Zgornji 
del je primeren tudi za preureditev v 
stanovanjsko enoto. Trenutno je na voljo 
tudi še zunanja pokrita terasa.  
/ Inf.: 051 688 424

Mali oglasi

Gradivo za zahvale in male oglase 
nam lahko pošljete po elektronski 

pošti na:  
abcmerkur.idrija@gmail.com ali 

abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na:  

05 37 22 947 ali 05 37 222 80.  
Za vsebino zahval v uredništvu 

ne odgovarjamo.

MILENA MLAKAR 
(1942 – 2019)

Sredi decembra se je od nas tiho poslovila draga mama, stara mama, 
sestra in teta Milena. Težko smo sprejeli dejstvo, da je ni več med 
nami. In vendar ste bili v teh najtežjih trenutkih slovesa ob nas vsi, ki 
ste jo imeli radi in vam je za časa svojega življenja pomenila dragoceni 

kamenček v mozaiku naših življenj.
Hvala za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede, dragi prijatelji, 
znanci, njeni nekdanji sodelavci. Hvala vsem, ki ste jo v zadnjih tednih 
obiskovali in s toplo besedo blažili težke dneve. Hvala prijaznemu 
osebju Doma upokojencev Idrija in zdravniku dr. Silviju Strausu. V 
času slovesa se toplo zahvaljujemo Eriki za prebrane misli, pevcema 
za občuteno zapete pesmi slovesa ter Komunali Idrija za pomoč pri 

organizaciji pogreba.
Hvala vsem, ki jo boste takšno, kot ste jo poznali, vedno nosili v srcih.

Sin Andrej z družino ter sestra Tanja in brat Ivan z družinama

Od daleč k nam prihajajo,  
vse neuhojene poti. 
In vsak od nas le svojo si izbere. 
Neznano nam odkrivajo, 
združujejo, razdvajajo, 
na koncu pa, kot voda,  
vse zlijejo se v eno.

ROZINA BAJT
(1947 – 2019)

Od nas je v 73. letu za vedno odšla naša draga žena, mama in 
babica Rozina Bajt iz Cerknega.

Vsem sorodnikom in prijateljem, sošolcem in sodelavcem, ki ste 
nam ob boleči izgubi stisnili roko, izrekli sožalje in spodbudne 

besede, iskrena hvala. Posebno se zahvaljujemo osebju Zdravstvene 
postaje Cerkno, ambulanti dr. Fenjvešija. Hvala duhovniku, 

Marinki, Jožici in Vanji, pevcem in pogrebni službi Komunale 
Idrija za lepo opravljen pogreb.

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti in tistim, ki jo boste vedno nosili v srcu.

Vsi njeni

Kogar imaš rad,  
nikoli ne umre,  
le daleč, daleč je …

S
izpostaviti, ko je zgodovinski trenutek terjal jasno izražanje 
pričakovanj in zahtev lokalne skupnosti. Zato ob njegovem 
odhodu mnogi občutijo veliko praznino in zdi se, da sedaj 
kraj nima več prav veliko tako zavzetih in v napredek 
skupnosti usmerjenih mož.

Na čelo vrste govornikov, ki so spregovorili ob krsti 
pokojnika, se je postavila pokojnikova žena Branka. 
V ganljivem in čustveno izpovednem pismu, ki ga je 
napisala pokojnemu možu Slaviju, se je spomnila na 45 
let skupnega življenja, ki je ob preizkušnjah prineslo tudi 
obilo družinske sreče in razumevanja. »Vse, prav vse sva 
izpolnila. Zaobljube, pričakovanja, hrepenenja, vedno 
znova sva ugotavljala, da v srcu nikoli ne zmanjka prostora 
za ljubezen. Zato naju čaka še zadnja preizkušnja. Tebe 
srečanje z vsemi dragimi, k si jih v srcu tako zelo pogrešal 
in srečanje z Gospodom iz obličja v obličje. Mene mogoče 
še kakšno spoznanje, kako velik je Gospod v vsem,« je 
zbranim na pogrebu povedala Branka Hladnik. Poudarila 
je še navezanost pokojnika na vse tri sinove in spomnila 
na ponos, ki ga je pokojni ob vsakem uspehu sinov delil 
z najbližjimi. 

Zbrane na pogrebni slovesnosti so nagovorili tudi vsi 
trije pokojnikovi sinovi. »Hladnikovi fantje smo ata 
doživljali kot odločnega, doslednega in nezlomljivega. 
Taka lupina je bila znana tudi v njegovi službi. Vsak 
logist vam zna povedati, da je ata v službi reševal najtežje 
logistične probleme. Čeprav je včasih veljal za zahtevnega 
sogovornika, smo v družini poznali tudi njegovo mehko 
sredico. Skozi leta se je trda lupina topila. K temu so vsaka 
na svoj način prispevale snahe, najbolj pa se je spremenil 
ob prihodu vnukov. Danes se poslavljamo le od telesa. 
Žalujemo za atom, ker se ne bomo več srečali, tako kot 
smo bili vajeni, a ne jočimo preveč za njim. Veselimo se z 
dušo, ki je že na poti proti nebesom. Zahvalimo se Bogu za 
vse, kar nam je dal po našem atu,« je še povedal žalnemu 
zboru eden od sinov.

Slavio Hladnik je bil ob številnih funkcijah desetletja 
aktiven tudi v domačem gasilskem društvu.  Predstavnik 
tega je zbrane spomnil, da se je Slavijo že s 15 leti včlanil 
v gasilsko društvo, v katerem je hitro napredoval. Kot 
predsednik je društvo vodil kar v dveh mandatih od leta 
1976 naprej. V času njegovega vodenja je društvo korenito 
posodobilo opremo in predvsem gasilski dom. Na pročelju 
ob glavni cesti je v času njegovega vodenja društvo naročilo 
izdelavo edinstvenega zgrafita s podobo svetega Florjana, 
zavetnika gasilcev. 

Pogrebno mašo v cerkvi Marije Device na Skalci nad 
Spodnjo Idrijo je ob somaševanju škofijskega tajnika 
Blaža Lapanjeta, domačina z Idrijskih Krnic, in asistenci 
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Peter Debeljak ujel trofejnega sulca
Damijan Bogataj

Peter Debeljak je v četrtek, 
19. decembra, v Poljanski 
Sori, kjer poteka lov na 
sulca samo v zimskih 
mesecih od novembra do 
februarja, ujel trofejnega 
sulca. Debeljak je pridružen 
član Ribiške družine 
Visoko, ki upravlja s 
Poljansko Soro od jezu na 
Hotavljah do mostu na 
Logu.

štirimi desetletji. Življenje ob reki 
mu je dajalo obilo priložnosti za 
spoznavanje življenjskega okolja. 
Poljanska Sora sodi med z ribami 
najbogatejše slovenske vodotoke. 
Tam imajo življenjski prostor 
postrvi, lipani, mrene, podusti, 
kleni in nenazadnje tudi sulci, ki 
jih poznavalci opisujejo kot kralje 
naših vodotokov. 

V četrtek, 19. decembra, se je 

Peter Debeljak v spremstvu očeta 
Mihe že zarana odpravil na breg 
Poljanske Sore. Po celodnevnem 
metanju vabe brez pravega 
uspeha je že skoraj obupal. Zgodaj 
popoldne se je v tretje vrnil pod 
jez v Gorenjo Vas in vrgel vabo. 
»Ko sem vrgel tretjič, sem začutil 
prijem. Takoj mi je bilo jasno, da je 
sulec zgrabil silikonsko  
15 centimetrov veliko imitacijo 

ribe.« Izvleči kapitalskega sulca 
iz reke pa ni prav preprosto, saj 
sodi med velike in zelo močne 
sladkovodne ribe. To pomeni, da 
mora ribič dobro obvladati vse 
tehnike od utrujanja do vlečenja 
ribe na suho. »Takoj sem videl, da 
je bila riba slabo pripeta na trnek 
in kaj lahko bi se zgodilo, da bi 
se snela in pobegnila, kot se je 
to zgodilo že ničkolikokrat.« Po 

desetih minutah je sulec omagal in 
Peter ga je potegnil na breg. Pred 
tem ga je vrsto let hodil loviti na 
Krko, Kolpo, Savo, Ljubljanico, 
Savinjo in na koncu ga je ujel v 
domači reki Sori. Uplenjeni sulec 
je bil dolg 115,5 centimetra in 
težak 14,5 kilograma. Po oceni 
preparatorja je bil uplenjeni 
sulec zagotovo star 16 let ali več. 
Gospodar Ribiške družine Visoko, 
ki odlično pozna razmere v reki, je 
ob tem ulovu zatrdil, da v dolini ne 
pomnijo, kdaj bi kdo v tem revirju 
Poljanske Sore ujel tako velikega 
sulca. Ulov so preverili tudi ribiški 
čuvaji in ribiču Petru so takoj 
čestitali številni člani domače RD 
Visoko.

Uplenjeni sulec bo po obdelavi v 
preparatorski delavnici krasil Petrovo 
ribiško sobo v Zakrižu, kjer bo delal 
družbo trofejni 86 centimetrov dolgi 
soški postrvi, ki jo je Peter Debeljak 
uplenil pod mostom na Želinu leta 
2012. Ob skorajšnjem občnem zboru 
pa bo trofejni sulec za en dan na 
ogled tudi v Gorenji Vasi.

Idrijo bodo preimenovali
Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da na občini  

resno razmišljajo o preimenovanju Idrije.  
Zataknilo se je pri določitvi novega imena.

Iz Društva za zdravo življenje živosrebrnih paličnjakov so sporočili, da 
podpirajo namero občine, da bo Idrijo preimenovala. Sedanje ime za mesto 
na sotočju Idrijce in Nikove ima zelo slab ugled, saj je sinonim za hude 
bolezni, zaostalost in kraj, kjer se skoraj nič ne da storiti. Nov val optimizma 
naj bi meščanom vlilo novo ime naselja. Izvedeli smo, da na občini tehtajo 
več različic. Med najpogosteje omenjenimi so Srebrni Log, Venceljgrad in 
Bevkovše. Zavzeti germanofili navijajo za Heilige Barbarenstadt, ljubitelji 
italijanske opere pa za Piccolo fiore di Nikova. Zadnji delovni sestanek na to 
temo pa naj bi v Mestni hiši prekinili v trenutku, ko sta znana oporečnika 
Dare K. In Bojan L. preko dobrih zvez v občinski upravi uspela na dnevni 
red vtihotapiti predlog, da naj se Idrija spet preimenuje kar v Kuzlograd. 
Tej zamisli naj bi bil na skrivaj naklonjen tudi župan Tomaž V., za kar je 
poskušal navdušiti še znanega Zorana P., ki je edini s srebrno verigo v žepu 
med zasedanji vlade. Če bo Zoran P. res odnesel koledar skupine Kuzle, na 
katerem je novo ime za Idrijo že opisano, Marjanu Š., pa še ni znano. Če 
bi za ta predlog vedel znameniti Fran Milčinski, ki je med službovanjem 
v Idriji pred stoletjem pisal Butalce, bi to zgodbo zagotovo objavil v knjigi 
z naslovom Živel Kuzlograd! Za ilustratorja se je že javil Dado A. / FIŠER
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V dolini ne pomnijo, 
kdaj bi kdo v tem 
revirju Poljanske Sore 
ujel tako velikega 
sulca
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Podnevi je svetlo
Kaj je pomembnejše, luna 
ali sonce?
Seveda luna, ker sveti 
ponoči. Podnevi je že tako 
ali tako svetlo.

Blondinka in krema
Blondinka pripoveduje prijateljici: »Sovražim, 
kadar po končanem kopanju vzamem kremo, 
da se namažem, in na njej piše ’Za zunanjo 
uporabo’ potem pa moram ven pred hišo, 
da se namažem. Poleti še nekako gre, ampak 
zdaj pozimi pa res ni prijetno.«

Najpomembnejša stvar v življenju 
je jutrišnji dan. Opolnoči pride 
zelo čist. Ves popoln se izroči v 
naše roke in upa, da smo se kaj 
naučili od včerajšnjega dne.  
(John Wayne)

P oljanska Sora nudi odlično 
življenjsko okolje številnim 
ribjim vrstam. Kralj med 

temi pa je sulec, ki sodi med 
salmonidne ribje vrste. Zraste tudi 
do metra in pol, prehranjuje se z 
manjšimi ribami. Sulca imenujejo 
tudi podonavski losos, saj je 
njegovo matično življenjsko okolje 
širše porečje Donave. Sulci v času 
drstenja pripotujejo po Donavi in 
Savi v manjše vodotoke in tako jih 
vsako leto opazijo tudi v Poljanski 
Sori.

Peter Debeljak že desetletja 
živi v Zakrižu, mladost pa je 
preživel ob reki Sori v Gorenji 
vasi. Prvič je prijel za ribiško 
palico kot mladinec pred vsaj 
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