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7.738 km
so prevozili prostovoljci  
Civilne zaščite Idrija.

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

Epidemija počasi 
izgublja moč
Damijan Bogataj

Epidemija koronavirusa le počasi izgublja svojo moč. 
Potem ko so v vseh treh domovih za starejše zaprli rdeče 
cone in zaživeli skoraj običajno življenje, se je pojavila 
nova različica virusa in ta zaradi večje kužnosti in 
pogostejše smrtnosti v najbolj ogroženih skupinah 
prebivalcev vsem vlila novega strahu.

Primorska regija, kamor sodita 
tudi občini Idrija in Cerkno, ob 
prvih ukrepih sproščanja ni dobila 
dovoljenja za odpiranje šol in 
vrtcev. Število okuženih se v tej in 
še dveh regijah v državi še vedno ni 
zmanjšalo na raven, ki bi po oceni 
epidemiologov omogočala varno 
nadaljevanje običajnih vzgojno-
izobraževalnih procesov v šolah in 
vrtcih.

prebivalcev. V obeh občinah je zaradi 
virusa in pridruženih bolezni umrlo 
19 občanov. To so odgovorni potrdili 
tudi ob delovnem obisku ministra 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Janeza Ciglerja 
Kralja na Tolminskem in Idrijskem. 
V Domu upokojencev Idrija se je 
minister sestal z vodstvom doma 
in lastniki, ki so mu predstavili tudi 
načrte za dograditev in prenovo 
doma na Marofu. Kdaj bo načrtovana 
prenova stekla, še ni znano. 

Kot so potrdili na občinskem štabu 
za Civilno zaščito, se je v prvi polovici 
januarja število ljudi s potrjeno 
koronavirusno okužbo v občini 
Idrija več kot podvojilo, in sicer z 82, 
kolikor jih je bilo 1. januarja, na kar 
166, kolikor jih je bilo 18. januarja. 
Ta podatek občino uvršča na četrto 
mesto med 13 občinami v goriški 
regiji. Več jih imajo Nova Gorica, 
Ajdovščina in Tolmin. 14-dnevna 
pojavnost na 100.000 prebivalcev 
znaša v občini Idrija 1.405,5. Višja 
je tako od povprečja v regiji (1.295) 
kot od povprečja v državi (1.062). 

Pomembno orodje za odkrivanje 
okužb in preprečevanje širjenja virusa 
je hitro testiranje. To je namenjeno 
predvsem ljudem brez bolezenskih 

znakov. Zdravstveni dom Idrija hitro 
testiranje za splošno populacijo izvaja 
v pritličju Magazina. Do 15. januarja 
so v Idriji in Cerknem opravili 500 
hitrih antigenskih testov, od tega je 
bilo 30 pozitivnih, kar predstavlja 6 
odstotkov. Hitro testiranje so za svoje 
zaposlene uvedli tudi na Kolektorju 
in v Hidrii. Kot so sporočili iz 
Kolektorja, so od začetka decembra 
testirali skoraj 800 delavcev, pri 
štirih je bil rezultat pozitiven. V 
Hidrii pa so na svojih petih lokacijah 
po Sloveniji doslej testirali 1.500 

zaposlenih, eden je bil pozitiven. 
Občinska Civilna zaščita še naprej 

pozorno spremlja epidemiološke 
razmere v občini ter izvaja in 
usklajuje številne dejavnosti, kot so 
pomoč občanom pri nujni oskrbi 
s hrano in zdravili, prevozi brisov 
v Ljubljano, razvoz prehranskih 
paketov učencem in dijakom, 
razkuževanje prostorov, razna 
dežurstva in podobno. 

»Od razglasitve epidemije 19. 
oktobra 2020 je pri dejavnostih 
Civi lne zaščite sodelovalo 35 
prostovoljcev, še več jih je izrazilo 
pripravljenost pomagati, če bo to 
potrebno. Prostovoljci so v tem 
obdobju prevozili 7.738 km in 
opravili preko 250 ur prostovoljskega 
dela. Za vso pomoč smo jim zelo 
hvaležni,« je za Idrijske novice 
povedal poveljnik štaba Boštjan 
Br e l ih .  V  N o v i  G o r i c i  s e  j e 
znova povečano števi lo ljudi, 

pri katerih so ob hitrih testih 
ugotovili okužbo. To naj bi bilo 
po mnenju predstavnikov Civilne 
zaščite predvsem posledica tega, 
ker  občane  na  odvz em br i sa 
napotijo podjetja. Ob tem pa so 
v Novi Gorici še opazili, da na 
hitro testiranje prihajajo tudi 
posamezniki, ki so se pred kratkim 
že testirali s PCR metodo in so bili 
pozitivni ter so, oziroma bi morali 
biti, v samoizolaciji. »Prihajajo tudi 
taki, ki imajo očitne simptome 
koronavir usa in bi  se  moral i 
najprej javiti osebnemu zdravniku, 
ki bi jih po protokolu in navodilih 
pristojnih napotil na PCR test. 
Skoraj pri vseh teh so bili hitri 
testi pozitivni,« so še sporočili iz 
štaba Civilne zaščite ter dodali, da 
»je vse skupaj zelo neodgovorno 
saj s tem prihaja tudi do ogrožanja 
tako osebja, ki izvaja testiranje, kot 
tudi drugih čakajočih«.

V Idriji in Cerknem bodo 
testiranje občanov izvajali 
še do konca meseca 
januarja, ko bodo po 
predvidevanjih porabili vse 
razpoložljive teste.

051 610 589

Do 15. januarja so v Idriji in Cerknem opravili 500 hitrih antigenskih testov in odkrili 30 pozitivnih. / Foto: DABO

Kot koristen in dobrodošel ukrep se 
je izkazalo testiranje za vse občane. 
V Idriji so ga zdravstveni delavci 
ob pomoči prostovoljcev Rdečega 
križa in Civilne zaščite organizirali 
v pritličju Magazina. 

Po uradnih podatkih Covid-19 
sledilnika je bilo doslej v občini 
Idrija okuženih 986 prebivalcev, 
kar predstavlja 8,4 odstotka vseh 
prebivalcev. V občini Cerkno se 
je v enakem obdobju okužilo 265 
občanov ali 5,8 odstotka vseh 
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Kretenokracija 
nas vodi v 
avtokracijo
Drago Mislej Mef

Ali je najbolj demokratična od demokratičnih velesil 
pred novo državljansko vojno? Možnosti za kaj 
takega sicer ni, toda vzdušje ob tem, ko so Trumpovi 
podporniki vdrli v kongres, ko je razglašena 
policijska ura in vpoklicana nacionalna garda, ni 
daleč od tega.
Predsednik Trump je naročil, naj mu najdejo manjkajoče glasove, s 
katerimi bi zmagal na že končanih volitvah. Že od takrat vztrajno 
zatrjuje, da so mu ukradli volilno zmago in da je Amerika njegova, 
ne pa v lasti tistih, ki mu niso naklonili zmage.
Takšno razmišljanje in posledično obnašanje njegovih privržencev bi 
prej sodilo v kakšen Kafkin roman ali Nušičevo tagikomedijo, toda 
dogodki so vse prej kot zgolj »ameriška stvar«. Dejstvo je, da je, skupaj 
s kapitalizmom, ki je zašel na poti od koder se zdi, da ni povratka, 
zašla tudi demokracija. Ta sveti gral ureditve sveta, ta beseda, ki ne 
zapusti ust nobenega politika, ta nikoli doživeta ideja o ljudstvu, ki 
je na oblasti. Ni se še zgodilo.
Še najbližji ji je bil morda samoupravni socializem, če bi mu odvzeli 
napuh partije in grabežljivost posameznikov. Kardeljeva vizija 
samoupravljanja ni bila daleč od kooperativ iz razvitega sveta, le 
da je imel to smolo, da so veliki igralci hitro ugotovili, da bi duh 
demokracije lahko zbežal iz steklenice. Namesto tega so ga lepo 
varno zaprli v nepredušni prostor in ga zdaj uporabljajo kot blagovno 
znamko sistema, v katerem ljudstvo nima prav nobene možnosti 
odločanja, kaj šele vladanja, kar demokracija dobesedno pomeni.
Neverjetno, kako je bivšemu ameriškemu predsedniku uspelo 
prepričati volivce, da je prav on tisti, ki jim vrača oblast v roke, 
čeprav je jasno, da mu to ne pade na pamet. Dejansko je s svojim 
populističnim pristopom, ki je bližje rumenemu tisku kot univerzitetni 
knjižnici, pri velikemu številu ljudi v možgane posadil spoznanje: »Saj 
to lahko naredim tudi jaz.«
Tako se je bivši predsednik zgolj navidezno približal vsakdanjemu 
človeku, predvsem belemu, ter mu dal občutek, da lahko o čem 
odloča, čeprav se to, vsaj v njegovem mandatu, pa tudi v vseh 
prejšnjih, ni nikoli zgodilo. S svojimi tvitanji je dal politikom drugod 
po svetu vedeti, da je moč voditi državo in svet tudi tako, da ne napiše 
enciklopedije ampak zgolj par vrstic, ki jih razume vsak bedak in si 
reče: »To bi lahko storil tudi jaz.« Banalizacija družbenih odnosov je 
dosegla svoje dno. Amerika je dokaz. 
Občutek, da vsak človek lahko stori isto kot nekdo, ki vodi igro, mi 
je znan še iz časov, ko sem na Radiu Koper vodil različne oddaje s 
pogovori »v živo«. Začelo se je s sogovorniki, ki so imeli kaj povedati, 
nadaljevalo s tistimi, ki niso imeli kaj povedati, preraslo v tiste, ki so 
govorili neumnosti in na koncu je ta radijska demokracija pripeljala 
do ukinitve oddaj.
Isto se danes dogaja v politiki. Ameriški in katerikoli drugi. Tudi naši. 
Začelo se je s »tvitokracijo«, kjer so kratki tviti nadomestili resolucije, 
nadaljevalo z »agresokracijo« oziroma napadanjem vseh drugače 
mislečih. Potem se je zgodila »kretenokracija«, ki je ni treba razlagati, 
na koncu pa avtokracija. Ta svet je preprost samo za nevedne.

Čipka na 
40.000 
poštnih 
znamkah

Pošta Slovenije bo v petek, 
29. januarja, v obtok 
poslala novo poštno 
znamko iz serije Sodobni 
rokodelci Slovenije z 
motivom idrijske čipke. 
Avtorica motiva je Tina 
Koder Grajzar, ki v tem 
projektu združuje klasične 
tehnike s sodobnimi vzorci.

Na Pošti Slovenija so ob izdaji 
te poštne znamke zapisali, da je 
izdelovanje klekljanih čipk morda 
edino rokodelsko ustvarjanje, ki je v 
primerjavi z drugimi rokodelskimi 
p a n o g a m i  n a j b o l j  o d l o č i l n o 
usmerilo svojo ustvarjalnost v 
različne sodobne, tehnološke, 
o b l i k o v a l s k e ,  f u n k c i o n a l n e 
možnost i .  Po  mnenju Janeza 
Bogataja je namreč »izdelovanje 
klekljanih čipk eno od značilnih 

r o kod e l sk ih  zna nj ,  k i  i ma j o 
bogato dediščino, torej razvoj 
vse do sodobnega časa. Vendar 
iskanje novih, ustvarjalnih rešitev 
na temeljih te dediščine zahteva 
predvsem ustrezno znanje,  ki 
ni zgolj tehnološko, ampak tudi 
oblikovalsko«. 

Pomemben korak je bil narejen na 
tem področju z ustreznim šolanjem, 
ne le v temeljnih čipkarskih šolah 
in tečajih ampak tudi z ustreznimi 
univerzitetnimi programi, v katerih 
so poiskale in iščejo svoje kreativne 
možnosti predstavnice sodobnega 
klekljanja. Med njimi je tudi Tina 
Koder Grajzar, ki prihaja iz Idrije, 
središča slovenskega klekljanja, in 
se posveča predvsem ustvarjanju 
sodobnega klekljanega nakita. Ne 
toliko v sami tehniki, ki ji omogoča 
ohranjanje istovetnosti izdelkov s 
pretežno uporabo tradicionalnega 
idrijskega ozkega risa, ampak 
predvsem v ustvarjanju sodobnih 
vzorcev, se pravi v oblikovanju. Taka 

je tudi ogrlica na novi poštni znamki.
Fotografijo za poštno znamko in 

motiv na priložnostni kuverti je 
posnel Gregor Grajzar, znamko 
i n  k u ve r to  p a  j e  o b l i kov a l a 
Pavla Bonča. Znamki so določili 
nominalno vrednost 1,37 evra, kar 
je v času izida vrednost pisemske 
pošiljke v tujino in je nominalno 
enakovredna poštni znamki z 
oznako D. Znamka je velikosti 48,28 
x 35,50 mm, tiskana je v štiribarvni 
ofset tehniki v polah po 16 znamk in 
z grebenastim zobčenjem v razmerju 
14 : 14. V tiskarni »Agencije za 
komercijalnu djelatnost d.o.o.« v 
Zagrebu na Hrvaškem so znamke 
natisnili na 102-gramski papir Tullis 
Russell Chancellor Litho. Skupna 
naklada te znamke je 40.000 kosov 
in bo v rednem obtoku na vseh 
poštah po državi do 29. januarja 
2022. V petek, 29. januarja, bodo 
vse poštne pošiljke na pošti v Idriji 
žigosane s posebnim priložnostnim 
žigom prvega dne.
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Na rednem januarskem 
zasedanju Državnega zbora 
RS je poslanec Samo Bevk 
ministru za infrastrukturo 
Jerneju Vrtovcu zastavil 
poslansko vprašanje in 
v njem terjal pojasnila 
o načrtih in časovnicah 
rekonstrukcije Keltike. 
Posebej ga je zanimalo 
stališče ministrstva do 
prepotrebne obnove odseka 
od Želina do Idrije, saj je 
ta cesta zelo obremenjena 
in na številnih mestih 
potrebna takojšnje sanacije. 

Na ministrstvu so v obsežnem 
pojasnilu zapisali, da so načrti za 
rekonstrukcijo odseka Cerkno-
Želin že izdelani. Vključujejo pa 
tako rekonstrukcijo cestišča in 
sanacijo mostu čez Cerknico kot 
tudi zavarovanje brežin. Izdelana 
je tudi idejna zasnova kolesarske 
povezave Cerkno-Želin. Cerkljanski 
se obeta tudi pospešitev priprav na 
gradnjo nove ceste od Cerknega 
do Gorenje Vasi. Strokovnjaki so 
izračunali, da so med številnimi 
najugodnejše južne variante, ki so 
cenejše za kar okoli 100 do 130 
milijonov evrov. Do konca meseca 
februarja naj bi bile izdelane 
pred študije, ki bodo podlaga za 
pripravo prostorske dokumentacije 
in državnega prostorskega načrta. 
Še pred tem pa bo država za 
sanacijo plazov na obstoječi cestni 
povezavi namenila 8,3 milijona 
evrov. Pogodbe z izvajalci so 
podpisali že lansko leto in v letu 
2021 naj bi bila dela končana.

Že pred petimi leti je bil na vladi 
sprejet sklep o začetku priprav 
na gradnjo obvoznice v Spodnji 
Idriji. Ta bi potekala mimo starega 
mestnega jedra skozi 275 metrov 
dolg predor pod pokopališčem in 
preko novega 70 metrov dolgega 
mostu na obstoječo cesto. Nova 
trasa bi bila dolga dobrih 550 
metrov. V tem letu naj bi začeli šele 
s postopki priprav projektnih nalog 
za izdelavo državnega prostorskega 
načrta in strokovnih podlag.

Še pred novo obvoznico v Spodnji 
Idriji pa naj bi rekonstruirali 
cesto od Marofa do Spodnje Idrije 
v dolžini 1.415 metrov in ob 
cesti zgradili tudi prepotrebno 

kolesarsko stezo. Za rekonstrukcijo 
ceste je že izdelan projekt za 
izvedbo, ki ob cesti vključuje 
tudi za gradnjo brvi za pešce in 
kolesarje čez

reko Idrijco v Mokraški vasi. Za 
obnovo te ceste naj bi država plača 
slabih 9 milijonov evrov, od tega 
je predvideno približno 4 milijone 
evrov iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

V drugi polovici leta 2021 naj bi 
začeli z rekonstrukcijo in obnovo 
ceste od Idrije do Podroteje, ki bo 
vključevala tudi gradnjo kolesarske 
steze do odcepa za Idrijsko Belo. 
Pred podpisom je sporazum 
med državo in občino, ki bo 
sofinancirala to investicijo.

Letos naj bi začeli obnavljati 
tudi most v Spodnji Idriji, ki 
je v zelo slabem stanju. Že leta 
2016 so strokovnjaki pregledali 
most in ugotovili, da je vsaj 
polovica zgornjega dela pilotov že 
razpadla in da so piloti vmesnega 

podpornika razkriti, poškodovane 
pa so tudi prekladne konstrukcije 
in robni venci. Ob sanaciji naj 
bi most utrdili, obnovili naj bi 
tudi 100 metrov vozišča, uredili 
odvodnjavanje, strugo Idrijce pod 
mostom ter cestne priključke. Za 
ta dela naj bi država plačala dober 
milijon evrov. Prihodnje leto pa 
država načrtuje tudi sanacijo mostu 
v Špehovi grapi, za kar naj bi 
plačali 377.313 evrov. 

Z deli naj bi nadaljevali tudi v 
Zali, kjer bodo na nekaj odsekih 
izboljšali vozne razmere in s tem 
omogočili varno srečevanje velikih 
tovornjakov. Med realno bolj 
oddaljene cestne investicije pa po 
navedbi ministra Jerneja Vatovca 
sodi gradnja novega priključka 
na avtocesto med Kalcami in 
Logatcem. S tem bi se predvsem 
potniki iz Keltike izognili počasni 
vožnji skozi Logatec in se po 
najbližji različici priključili na 
avtocestni križ. / DABO

O Keltiki in kolesarjih v Državnem zboru RS

9 milijonov  
eurov bo stala rekonstrukcija 

ceste Marof - Spodnja Idrija

Razpadli podporni zidovi med cesto in Idrijco na Marofu. Pogled od trgovine Eurospin / Foto: arhiv Idrijskih novic
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Knjiga rudniškega zdravnika 
250 let čakala na prevod
V začetku leta je v sozaložništvu Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, ki je bila pobudnica, 
ter založbe Maks Viktor, 250 let po izidu, izšel prevod prve od štirih knjig Oriktografija 
Kranjske ali fizikalno zemljepisje vojvodine Kranjske, Istre in deloma sosednjih 
dežel avtorja Baltazarja Hacqueta, ki je bil sedem let nastanjen kot zdravnik v Idriji. 
Najpomembnejše znanstveno delo 18. stoletja o naših krajih poleg geografskih in 
geoloških opisov vsebuje tudi narodopisne vsebine.

Zaposleni v domovih so 
heroji te epidemije
Stanovalci in zaposleni v domovih za starejše so se v času 
epidemije znašli v težkih razmerah. V idrijskem domu 
upokojencev je bilo tudi kar hudo in tam je bolezen terjala 
hud davek. Za tiste, ki so vse to preživljali, pa je bila to 
težka preizkušnja s takšnimi in drugačnimi posledicami.

Ena od preživelih je tudi 91-letna 
Justina Peternelj iz Spodnje Idrije. 
Vesela, da se ji je uspelo prebiti skozi 
čas bolezni Covid-19 je povedala, 
kako težki so bili dnevi v rdeči coni 
in kako neznansko veliko je obolelim 
pomenila vsaka topla beseda.

P r a v  p o s e b n a  z a h v a l a  g r e 
zdravstvenim delavcem, ki so z 
veliko skrbjo bdeli nad njimi, jim 
lajšali bolečine in jih bodrili. Med 
temi je bila tudi mlada prostovoljka 
Neža, doma iz Lenarta v Slovenskih 
goricah. S predanostjo in prijaznostjo 
je opogumljala obolele. Justina 
Peternelj ji je v skromno zahvalo 
podarila knjižico svojih pesmi. 

Neža ji je pisala za novo leto. 
Kako malo, hkrati pa zelo veliko za 
starejše, ki so bili v hudih stiskah 
in skrbeh za svoje življenje. Da bi 
se lahko na svoj način v svojem in 
imenu vseh stanovalcev zahvalila 
vsem, ki so s svojim požrtvovalnim 
delom premagovali težke izzive, 
povezane z boleznijo, je Justina 
Peternelj napisala tole pesem:

Hvala
Komaj pomlad je zacvetela,
tratica ozelenela, 
ptičica na okno priletela
in pomladno pesem je zapela.

Iznenada, kot da udarila je 
strela,
bolezen huda je ves svet zajela
in mnogo je življenj vzela.

Kaj se na tem svetu je zgodilo,
da se vse je spremenilo,
kot da bi prišli na drug planet 
živet in umret.

Virus je bolezen zasejal, 
zanj ni meja in ovir
in nihče v tej preizkušnji ni 
izvzet,
res, spremenil se je ta svet.

Betlehemska lučka zažari
in upanje se v nas rodi.
V sebi še dolgo bomo nosili,
kar smo v tem letu občutili,
a s skupnimi močmi le 
prebrodili.

Bolezen zdaj je popustila
in hvaležnost se je porodila.
Veliko med nami dobrih je ljudi, 
ki nam pomagajo, 
da bi nam bolje bilo:
utrujeni so, 
a tega ne pokažejo.

Hvala vsem, ki ste nam stregli,
nemočnim, žejnim, obolelim.
Ko zdelo se je, da ni več pomoči,
sestra s čajem prihiti in 
z dobro besedo nas poživi.
Zahvaljujemo iskreno se vam 
za vse, 
kar prijazno nudile nam ste.

Justina Peternelj

V prvem delu, ki je sedaj preveden 
in je izšel leta 1778, avtor opisuje 
podzemne jame, slovensko pogorje in 
gorovje, okamnine in fosile ter vode 
in slapove. Celostranska ilustracija na 
začetku prvega zvezka velja za prvo 
znano upodobitev Triglava. Narejena 
je po predlogi kartografa Franca 
Ksaverja Barage iz leta 1776. Na 
koncu zvezka je priložen pregledni 
zemljevid goratega dela Kranjske 
od Celovca do Save s poudarkom na 
površju in vodovju.

H a c q u e t  j e  b i l  e d e n  p r v i h 
raziskovalcev slovenskih planin 
in sosednjih delov Alp. Prvi se je 
povzpel na Mali Triglav leta 1777 in 
do ledenika pod Pasterzo leta 1779, 
dvakrat pa mu je uspelo osvojiti tudi 
sam vrh Triglava. Velja za enega 
prvih, ki je poskušal znanstveno 
opisati Kras in kraške pojave. Kot 
geolog je Hacquet razvijal samostojne 
nazore o razvoju zemeljske površine, 
ki so bili osnovani na podlagi 
kritičnega vrednotenja sočasnih 
teorij ter lastnih izkušenj, hkrati pa 
se je zavzemal za razvoj kemije, ki 
bi geologom pomagala pri njihovem 
delu.

V prvem zvezku tega dela je zapisal: 
»Jaz trdim le to, kar sem videl, s 
preudarkom raziskal in natančno 
opazoval, ne da bi hotel to, kar 
sem videl in izkusil, predstaviti 
kot obče veljavno; nasprotno, jaz 
se zavedam, kako malo se skladajo 
splošni sistemi o postanku zemlje do 
te ure s posameznimi opazovanji in 
izkustvi.« Avtor predvsem poudarja 
počasen razvoj zgodovine zemeljske 
površine.

V dr ugem delu knjige,  ki  še 
čaka na prevod, je opisana Idrija, 
kamnine in kristali ter rudnik 
živega srebra s sistemom rovov. Na 
začetku je upodobljeno mesto na 
celostranski ilustraciji, na koncu pa 
so priloženi prikazi z natančnimi 
izrisi notranjosti rudniških rovov. 
Drugi del je izšel leta 1781. V tretjem 
delu, ki je izšel leta 1784, so opisani 
Cerkniško jezero, Bohinjsko jezero in 
Bled, gorske reke, kamnine, kristali 
in Alpe. Na celostranski ilustraciji na 
začetku je upodobljeno Cerkniško 
jezero, na koncu zvezka so dodane 
vedute iz alpskega sveta. Četrti, 
zadnji zvezek se prične s celostransko 
ilustracijo, na kateri je veduta slapov 
na turški meji bosanskega kraljestva. 
Nadalje je opisano ozemlje tega 
kraljestva, reke in kamnine. Zadnji 
del je izšel leta 1789.

Baltazar Hacquet (1739 ali 1740 – 
1815), polihistor francoskega rodu (Le 
Coquet v Bretanji), se je v zgodovino 
zapisal predvsem kot botanik, 
mineralog in geolog, pomemben pa 

je tudi kot raziskovalec Julijskih Alp, 
krasoslovec in eden od začetnikov 
narodopisja na Slovenskem. Kot 
vojaški kirurg je v sedemletni 
vojni (1756-1763) služil  spr va 
francoskim in pozneje avstrijskim 
silam. Na Dunaju se je spoznal z 
Gerhardom van Swietenom, osebnim 
zdravnikom cesarice Marije Terezije, 
ki mu je 1766 izpolnil željo in mu 
dodelil službo rudarskega kirurga v 
Idriji. V mestecu, kjer je kot zdravnik 
služboval znameniti botanik Antonio 
Giovanni Scopoli, je raziskovalno 
deloval predvsem na področjih 
mineralogije, geologije in botanike, 
hkrati pa je kot navdušen gornik 
odkrival Julijske Alpe.

Na svojo prošnjo je leta 1766 dobil 
službo rudniškega zdravnika v Idriji, 
kjer je nasledil tudi slavnega Janeza 
Antona Scopolija, in tam je ostal 
sedem let.

Leta 1773 se je iz Idrije preselil v 
Ljubljano, kjer je na ljubljanskem 
l i c e j u  p r e d a v a l  a n a t o m i j o , 
kirurgijo in porodništvo ter veliko 

potoval  predvsem po deželah 
jugovzhodne Evrope. Ustvaril je 
pomembno naravoslovno zbirko 
»Naturalienkabinet«, obnovil tako 
imenovano »anatomsko gledališče« in 
si dopisoval s številnimi znanstveniki 
iz vse Evrope. Njegova zbirka je bila 
tako znamenita, da si jo leta 1784 ob 
obisku v Ljubljani ogledal tudi cesar 
Jožef II. Leta 1787 se je odzval vabilu 
univerze v Lvovu, takrat prestolnica 
Galicije, danes Lviv v Ukrajini, in tam 
poučeval naravoslovje do leta 1805, 
ko je bil premeščen v Krakov, kjer je 
leta 1807 postal dekan medicinske 
fakultete. Leta 1810 se je upokojil in 
zadnja leta preživel na Dunaju.

Vse življenje se je srečeval z 
uglednimi veljaki. Tako se je na 
primer družil s sestro cesarja Jožefa, 
knezom Pavlom, kasnejšim ruskim 
carjem, pa cesarjem Jožefon II, 
sprejel je celo papeža Pija VI., ko je 
ta prenočeval v Ljubljani. 

Po Baltazarju Hacquetu se danes 
imenuje šest rastlin in en hrošč. V 
Ljubljani, Idriji in na Velem olju so 
plošče v spomin na znamenitega 
znanstvenika in zdravnika,  v 
Ljubljani je po njem imenovana ulica, 
pa tudi revija Biološkega inštituta 
pri ZRC SAZU. Baltazar Hacquet se 
je čutil Kranjca in Slovana. Obvladal 
je slovenščino in tako je prolog k 
Oryctographii napisal v slovenščini 
in je na zemljevide, ki so priloga h 
knjigi, vsa krajevna imena napisal 
v slovenščini. Po 250 letih od prve 
objave v Leipzigu je knjiga dočakala 
tudi prevod v slovenščino. 

Prevodu avtorjevega besedila so 
v slovenski izdaji dodali obsežno 
kazalo toponimov, slovarček manj 
znanih izrazov, prevodov latinskih 
in drugih odlomkov, avtorjeve vire, 
življenjepis ter recenzijo izpod peresa 
Mihaela Brenčiča.

Justina Peternelj  
/Foto: družinski arhiv
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Na podlagi 15. člena odloka o podelitvi 
naziva častni občan in nagradah občine 
Idrija  (Ur.l. RS št. 110/99)  Komisija za 
nagrade občinskega sveta občine Idrija 
objavlja

R   A   Z   P   I   S
za  podelitev  občinskih  
nagrad  za  leto  2021 

Občina Idrija bo ob občinskem prazniku 
22. 06. 2021 na predlog Komisije za 
nagrade podelila nagrade po Odloku o 
podelitvi naziva častni občan in nagradah 
občine Idrija.

Nagrada Jožefa Mraka je najvišja 
občinska nagrada, ki jo podeljuje občinski 
svet posameznikom, delovnim skupinam, 
KS, podjetjem in drugim organizacijam in 
skupnostim za življenjsko delo oziroma za 
izjemne uspehe na posameznih področjih 
življenja in dela, razen na področju kulture 
in umetnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu 
razvoju in ugledu občine Idrija. Vsako leto 
se lahko podeli največ 1 nagrada.

Pirnatova nagrada je najvišja občinska 
nagrada, ki jo podeljuje občinski svet 
posameznikom, skupinam, organizacijam 
in skupnostim za dolgoletno uspešno in 
ustvarjalno delo ter za vidne dosežke s 
področja kulture in umetnosti v občini in 
širšem prostoru. Vsako leto se lahko podeli 
največ 1 nagrada.

Nagrado občine Idr i ja  podel juje 
občinski svet posameznikom, skupini 
posameznikov, društvom ter drugim 
organizacijam in skupnostim za enkratne 
- izjemne dosežke in kot spodbudo za 
nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na 
posameznih področjih življenja in dela. 
Vsako leto se lahko podeli največ 3 nagrade.

Nagrado za mlade ustvarjalce podeljuje 
občinski svet mladim ustvarjalcem do 
dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe 
in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma 
delovanja. Vsako leto se lahko podeli največ 
1 nagrada.

Naziv častni občan lahko podeli občinski 
svet državljanom Republike Slovenije, 
kakor tudi državljanom tujih držav, ki 
imajo posebne zasluge za napredek 
znanosti, umetnosti in kulture ter za druge 
izjemne dosežke, ki pomenijo pomemben 
prispevek pri razvoju in ugledu občine 
Idrija. Naziv častni občan se podeli izjemoma 
in se ne podeljuje posthumno.

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko 
občani občine Idrija, skupine občanov, 
stranke, župan, krajevne skupnosti, 
podjetja in druge organizacije ter 
skupnosti.

Da bo Komisija za nagrade lahko 
pravočasno opravila izbor in oblikovala 
pr ed log  pode l i t ve  nagr ad,  k i  ga 
obravnava in potrdi Občinski svet, vas 
prosimo, da nam skrbno pretehtane 
in izčrpno obrazložene in podpisane 
pr ed loge  posr edu je t e  na  nas lov 
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 
Idrija – Komisija za nagrade ali e mail:  
obcina.idrija@idrija.si  najkasneje do 
srede, 31. marca 2021.

  

Številka: 900-2/2021-1  
Predsednik Komisije za nagrade 

Kristjan Brus

Natečaj za izbor izvajalca 
prireditve  
Praznik idrijskih žlikrofov v 
letih 2021 in 2022

Vsebina natečajnega postopka in razpisni 
pogoji:

1. Opredelitev naloge in ciljev

2. Vsebina natečajnega elaborata

3. Povabljeni avtorji

4. Roki

5. Končne določbe

1. Opredelitev nalog in ciljev
Občina Idrija želi z natečajem pridobiti 
izvajalca celodnevne prireditve Praznik 
idrijskih žlikrofov za proračunski leti 2021 
in 2022.

Leta 2021 bo praznik idrijskih žlikrofov 
potekal v soboto, 21. avgusta 2021, v 
Mejci v Idriji. Za leto 2022 se točen datum 
v mesecu avgustu določi naknadno, vendar 
pred izvedbo praznika idrijskih žlikrofov v 
letu 2021.

Praznik idrijskih žlikrofov je ena izmed 
osrednjih prireditev Občine Idrija, s 
katero se promovira Idrijo, veča njeno 
prepoznavnost in ugled ter dela v smeri 
desezonalizacije turizma. Z njo se 
prispeva k ohranjanju tradicije izdelave 
idrijskih žlikrofov, ki so zaščiteni kot 
»zajamčena tradicionalna  posebnost« in 
so glavna kulinarična posebnost Idrije ter 
spodbujanja izdelave in prodaje idrijskih 
žlikrofov, zato je potrebno vključevati 
lokalne certif icirane proizvajalce, ki jih 
izdelujejo po zaščitenem receptu.

Praznik idrijskih žlikrofov je v letu 2019 
postal prejemnik certifikata Idrija izbrano, 
zato mora izvajalec zagotoviti, da certifikat 
v bodoče ohrani.

Glede na to, da je Slovenija Evropska 
gastronomska regija v letu 2021 je 
potrebno poskrbeti da bodo izjemni 
kuharski mojstri  bogato tradicijo 
nadgradili z inovativnimi pristopi v 
edinstvena gastronomska doživetja tako 
v letu 2021 kot v letu 2022.

Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati, 
da prireditev poteka cel  dan, od 
dopoldanskih do večernih ur na prostem 
v Mejci, v Idriji. Prireditev naj ponudi 
raznovrstna doživetja, ki bodo privabila 
številne obiskovalce. 

Pričakuje se tudi sodelovanje s KS Mesto 
Idrija pri izvedbi Dneva KS.

2. Vsebina natečajnega elaborata
Prijavni elaborat za izvedbo prireditve 
mora vsebovati:

- predstavitev koncepta prireditve ter 
utemeljitev doseganja zastavljenih ciljev;

- navedbo potrebne opreme;

- program, iz katerega bo razvidno, da so 
vključene zahtevane vsebine;

- načrt promocije prireditve;

- f inančno konstrukcijo, ki bi zagotovila 
uspešno izpeljavo prireditve

Maksimalen znesek, ki je namenjen za 
izvedbo prireditve je 13.500,00 EUR 
bruto.

3. Objava natečaja za izbor izvajalca
Natečaj za izbor izvajalca prireditve 
Praznik idrijskih žlikrofov bo objavljen 
v Idrijskih novicah in na spletni strani 
Občine Idrija.

Vsak prijavitelj lahko sodeluje z eno 
prijavo. Prednost bodo imele tiste prijave, 
ki bodo izvirnejše in katerih elaborat bo 
vseboval čim večjo povezanost glavnih 
akterjev turizma v Idriji.

4. Roki
Prijava mora biti oddana do 15. 2. 2021. 
Za datum oddaje se upošteva poštni žig.

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Idrija za programsko 
obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 
10/16) in Odloka o proračunu Občine 
Idrija za leto 2021 (Uradni list RS, 
št.189/2020) Občina Idrija objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev državnih pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini 
Idrija v letu 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih f inančnih sredstev za 
namene, ki prispevajo k ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Idrija v skupni višini 
39.500,00 EUR, v obliki dotacij, ki se 
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in 
Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA 
UPRAVIČENCE
P o m o č  s e  l a h k o  d o d e l i  s a m o 
upravičencem, ki so opredeljeni v III. točki.

Upravičenec mora predložiti izjavo, da za 
iste upravičene stroške in za isti namen ni 
pridobil sredstev oziroma ni v postopku 
pridobivanja sredstev iz kateregakoli 

Prijavitelji oddajo prijavo v zaprti ovojnici. 
Ovojnico s pripisom: »Praznik idrijskih 
žlikrofov« naj prijavitelji s priporočeno 
pošto pošljejo na naslov: 

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija

Prijavitelji morajo navesti naslednje 
podatke:

- ime in priimek avtorja,

- naslov,

- naziv organizacije, sedež in pravno-
organizacijsko obliko, če se  vlagatelj 
prijavlja v okviru pravne osebe,

- priporočila.

5. Končne določbe
Prispele prijave bo pregledala strokovna 
komisija, imenovana s strani naročnika. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna 
komisija bo prispevke vrednotila po 
naslednjih merilih: 

- smiselno oblikovan in konceptualno 
dodelan predlog prireditve,

- novosti in svež pristop,

- priporočila,

- izpolnjevanje razpisnih pogojev,

- finančna ugodnost.

Sklepi komisije so dokončni. Iz natečaja 
bodo izločeni predlogi:

- ki bodo smiselno in konceptualno 
odstopali od izhodišč, navedenih v tem 
natečaju,

- ki ne bodo vsebovali vseh zahtevanih 
sestavnih delov.

Po sklepu komisije se bo z izbranim 
prijaviteljem sklenila pogodba, ki bo 
opredeljevala sodelovanje in vsebinsko 
ter finančno poročanje o izvedbi 
prireditve.  
Dodatne informacije v zvezi z natečajem 
lahko dobite vsak delovni dan od 8.00 
do 16.00 na Občini Idrija, Mestni trg 
1, Idrija, po telefonu: 05 3734 514 
oziroma po e-pošti: 
karmen.makuc@idrija.si. 

Župan:
Tomaž Vencelj

drugega javnega vira.

Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki 
vsebuje osnovne podatke o upravičencu, 
podatke o naložbi, časovni potek in 
predvidene stroške.

Odobrene naložbe oziroma dela ali 
storitve, ki so odobrene z javnim razpisom 
morajo biti zaključene pred zadnjim 
izplačilom zahtevka.

Po zaključku investicije mora investicija 
biti v uporabi za namen, za katerega je 
upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let 
po izplačilu sredstev.

Upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi 
tega razpisa mora voditi predpisano 
dokumentacijo, ki je določena z javnim 
razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev 
in jo mora hraniti še najmanj 10 let po 
zadnjem izplačilu sredstev.

Upravičeni prejemnik sredstev ne sme 
uporabljati  naložbe v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev. 

Vsak upravičenec lahko kandidira samo 
z eno vlogo.

Pri dodeljevanju pomoči se upošteva 
kumulacija pomoči, ki določa, da se 
pomoči, ki jih prejme upravičenec 
iz kateregakoli javnega vira za iste 
upravičene stroške, seštevajo in ne 
smejo preseči maksimalne višine pomoči 
določene s pravilnikom. 

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:

1) pravne in f izične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, dejavna v primarni 
kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih 
ukrepov po členih 17 in 21 Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v 
kmetijskem sektorju, ter v primeru ukrepa 
po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, 
ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev;

2) pravne in f izične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro, majhna in srednje 
velika podjetja v primerih ukrepov za 
pomoči de minimis  po Uredbi komisije 
(EU) št. 1407/2013, imajo sedež na 
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev in ima 
sedež  na območju občine;

3) pravne in fizične osebe, registrirane za 
opravljanje dejavnosti cestnega tovornega 
prometa;

4) registrirana stanovska in interesna 
združenja, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine.

IV. UKREPI, PREDMETI PODPORE, 
VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI 
STROŠKI, POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV IN VIŠINA POMOČI  

UKREP 1: Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo 
(14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 
10.000,00 EUR.

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega 
od naslednjih ciljev:

- Izboljšanje splošne učinkovitosti in 
trajnosti kmetijskega gospodarstva, 
zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 
ali  izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, 
če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem, prilagajanjem 
in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, 
komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo 
in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:

- nakup proizvodnih pravic, pravic do 
plačila in letnih rastlin;

- zasaditev letnih rastlin;

- dela v zvezi z odvodnjavanjem; 

- nakup živali in samostojen nakup 
kmetijskih zemljišč;

- naložbe za skladnost s standardi Unije, 
z izjemo pomoči, dodeljene mladim 
kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

- za že izvedena dela, razen za izdelavo 
projektne dokumentacije;

- investicije, ki se izvajajo izven območja 
občine;

- investicije, ki so f inancirane iz drugih 
javn ih  v i r ov  Republ ike  S loven i je 
ali EU, vključno s sof inanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

-  s t roške,  povezane z  zakupnimi 
pogodbami;

- obratna sredstva.

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo 
se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev,

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč 
in pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v 
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

- stroški izdelave projektne dokumentacije 
za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov 
in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali 
adaptacije hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter 
ureditev izpustov (stroški materiala, ki so 
povezani z naložbami);

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije 
do njene tržne vrednosti;

- stroški opreme hlevov in gospodarskih 
poslopij;

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih 
naprav;

- stroški nakupa in postavitev zaščite 
pred neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočne mreže…);

- stroški nakupa računalniške programske 
opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic 
in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:

- kmetijska gospodarstva, (vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev,) ki 
ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

Pogoji za pridobitev:

- predložitev ustreznega dovoljenja za 
izvedbo investicije, če je s predpisi s 
področja gradnje objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar 
so upravičeni do sofinanciranja;

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

-  ponudbe oziroma predračun za 
načrtovano naložbo;

- predložitev oddane zbirne vloge 
(subvencijska vloga) v tekočem oziroma 
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba.

Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
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kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno 
naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 2.000 EUR. 

V l o g o  z a  p o m o č  v  o k v i r u  t e g a 
ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva. 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja 
kmetijskih zemljišč in pašnikov

Upravičeni stroški:

-  stroški  izdelave načr ta ureditve 
kmetijskega zemljišča (nezahtevne 
agromelioracije, pašniki); 

- stroški izvedbe del za nezahtevne 
agromelioracije; 

- stroški nakupa opreme za ograditev in 
pregraditev pašnikov z ograjo;

- stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:

- posamezna kmetijska gospodarstva in ali 
več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna 
skupnost…);

- kmetijska gospodarstva (vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev), ki 
ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna 
dokumentacija za izvedbo naložbe 
ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč;

- kopija katastrskega načrta in program 
del,  ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore 
ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo 
naložbe v primeru zakupa zemljišča.

Intenzivnost pomoči: 

do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno 
naložbo na kmetijskem gospodarstvu 
lahko znaša do 2.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa 
predloži nosilec kmetijskega gospodarstva 
oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblasti jo vsi  nosi lci  kmeti jskih 
gospodarstev, ki so vključeni v skupno 
naložbo. 

UKREP 3: Pomoč za dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja 
(21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 
3.000,00 EUR.

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja 
strokovne izobraženosti in usposobljenosti 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, 
ki so del javno veljavnih izobraževalnih 
programov poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja ter 
javno veljavnih študijskih programov.

Upravičeni stroški: 

- stroški za izobraževanje, usposabljanje in 
informiranje ter izvajanje delavnic.

Upravičenci do pomoči:

-  č lan i  in  de lavc i  na  kmet i j sk ih 
gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo sedež na območju 
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in 
informiranja:

- pravna ali f izična oseba, ne glede na 

njeno velikost,  ki je ustrezno registrirana 
in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja 
osebja za opravljanje dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči: 

- pomoč se izplača izvajalcu storitev 
prenosa znanja in informiranja.

Pogoji za pridobitev:

- dokazila o ustrezni registraciji in 
usposobljenosti;

- program dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja s predračunom stroškov.

Do subvencionirane storitve so na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev 
upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko in gozdarsko 
dejavnostjo na območju občine. 

Vsebina in način izvedbe dejavnosti 
pr enosa  znanja  in  in for mir anja , 
pogoj i ,  k i  j ih  mor a  i zpo ln je v at i 
izvajalec usposabljanja, merila za 
izbor najugodnejšega izvajalca, in 
druge morebitne obveznosti izvajalca 
usposabljanj se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnost i  prenosa znanja  in 
informiranja zagotavljajo skupine in 
organizacije proizvajalcev, članstvo v 
takih skupinah ali organizacijah ni pogoj 
za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih 
stroškov zadevne skupine ali organizacije 
proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je 
predmet podpore.

Intenzivnost pomoči: 

- do 100% upravičenih stroškov.

UKREP 4: Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
de minimis

Okvirna višina razpisnih sredstev je 
10.000,00 EUR.

Cilj pomoči je diverzif ikacija dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

- stroški izdelave projektne dokumentacije 
za naložbo v predelavo in tr ženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov, ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za 
dejavnosti predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav 
za dejavnosti predelave in trženja na 
kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:

- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo 
s predelavo in tr ženjem oziroma z 
nekmetijskimi dejavnostmi in naložbo 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu;

- dokazilo o registraciji dejavnosti, v 
kolikor upravičenec pomoči še nima 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še 
vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;

- predložitev ustreznega dovoljenja za 
izvedbo investicije, če je s predpisi s 
področja gradnje objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar 
so upravičeni do sofinanciranja;

- poslovni načrt za izvedbo naložbe s 

predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov oziroma 
do 10.000 EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se 
pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz šestega odstavka 22. 
člena tega pravilnika.

UKREP 5: Pokrivanje operativnih 
stroškov cestnega  tovornega 
prometa iz odročnih krajev 

Okvirna višina razpisanih sredstev je 
14.000,00 EUR.

Namen ukrepa je pokrivati operativne 
stroške cestnega tovornega prometa na 
odročnih, razpršenih območjih občine.

Cilji ukrepa:

- ohraniti dejavnost transpor ta in 
transportne mreže na odročnih krajih.

Predmet podpore:

- financiranje stroškov tovornega prometa 
za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

Upravičenci:

- subjekti, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa.

Splošni pogoji upravičenosti:

- upravičenec mora predložiti dokazilo 
o opravljenem tovornem prometu na 
odročnih območjih, z navedbo lokacij 
(prog) in razdalj;

- letno število prevozov;

- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega 
tovornega prometa, skladno s področno 
zakonodajo.

Upravičeni stroški

- operativni stroški tovornega prevoza/
kilometer v odročnih krajih. 

Finančne določbe:

- bruto intenzivnost pomoči je do 50 
% upravičenih operativnih stroškov 
tovornega transporta. 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se 
pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli skupni znesek 100.000 
EUR/upravičenca oziroma na enotno 
podjetje v kateremkoli obdobju treh 
poslovnih let, kot je določen za dejavnosti 
cestnega tovornega prometa. 

UKREP 6  Podpora delovanju 
društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja

Okvirna višina razpisanih sredstev je 
2.500,00 EUR.

Namen ukrepa je  sof inanci r anje 
neprof itnih aktivnosti in materialnih 
stroškov društev oziroma združenj s 
področja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja iz območja občine, ki ne 
predstavljajo državno pomoč ter njihov 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni 
pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe 
programov dela navedenih društev 
oziroma združenj in dvigniti kvaliteto 
življenja na podeželju.

Upravičeni stroški:

- stroški povezani s predstavitvijo oziroma 
promocijo dejavnosti društva, kot so: 
predavanja, tečaji, krožki, strokovne 
ekskur zije, seminarji,  udeležbe na 
posvetih, okrogle mize…

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo 
različnih aktivnosti društev oziroma 
združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti 
občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, 
organizacija samostojnih prireditev…

- stroški povezani z organizacijo in 
izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo 

iz ohranjanja kulturne in tehnične 
dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi 
tradicionalnih domačih obrti in običajev, 
prikazi tehnične dediščine, razstave, 
tekmovanja….

- stroški povezani s sodelovanje in 
predstavitvijo društev na prireditvah 
lokalnega, regionalnega, državnega in 
mednarodnega pomena ter na prireditvah 
drugih društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev sredstev:

- predložitev f inančno in vsebinsko 
ovrednotenega letnega programa dela 
društva oziroma združenja,

- seznam članov in 

- poročilo o delu društva oziroma 
združenja v preteklem letu. 

Upravičenci do pomoči:

- registrirana društva in združenja, 
ki delujejo na področju kmetijstva in 
gozdarstva na območju občine in imajo 
sedež na območju občine.

Intenzivnost pomoči:

- do 100 % upravičenih sredstev.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno 
vlogo, ki vsebuje:

- ustrezni prijavni obrazec za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Idrija za programsko obdobje 2015-2020 
v letu 2021;

- obvezne priloge k vlogi, vključno 
s podpisano izjavo, da vlagatelj ni 
v  postopku pr idobivanja pomoči 
za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih virov, da vlagatelj ni naslovnik 
neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije 
EU, s katerim je bila pomoč razglašena 
za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom ter da ni podjetje v težavah.

Razpisna dokumentacija bo vlagateljem 
na voljo od petka 29. 1. 2021 na spletni 
strani Občine Idrija www.idrija.si.

Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti 
dob i jo  v  S lužb i  za  gospodar ske 
dejavnosti Občine Idrija, pri Karmen 
Makuc, telefon 05/37 34 514,  e-mail:  
karmen.makuc@idrija.si. 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem 
prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v 
obrazcu zahtevane podatke in priloge in 
mora biti na ustreznih mestih podpisana 
in žigosana. 

Vloge se oddajo osebno ali po pošti v 
zapečateni ovojnici na naslov: Občina 
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija z označbo: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA  NA JAVNI 
RAZPIS KMETIJSTVO 2020«

Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
navedeno ime in naslov vlagatelja.

Kot pravočasno prispele se bodo 
upoštevale tiste vloge, ki bodo do 
1.3.2021 vložene v glavni pisarni Občine 
Idrija ali oddane na pošti  (zadnji dan 
oddaje priporočeno) na naslov Občina 
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. 

VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK 
ODOBRITVE
O dodelitvi sredstev upravičencem bo 
odločala pooblaščena oseba na podlagi 
predloga strokovne komisije, ki bo 
imenovana s strani župana. Komisija 
bo opravila pregled prispelih vlog in jih 
ocenila na podlagi pogojev, ki so navedeni 
v tem javnem razpisu. O odpiranju vlog 
bo komisija vodila zapisnik.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo 
prispele pravočasno in bodo v skladu 
s pogoji javnega razpisa iz razpisne 
dokumentacije. Prepozno prispele 
oziroma neustrezno izpolnjene vloge 
bodo zavržene, neutemeljene vloge pa 
zavrnjene. V primeru, da vloga ne bo 

popolna bo predlagatelj v roku 8 dni 
od odpiranja vlog, pisno pozvan na 
dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 
dni od dneva prejema obvestila.

Upravičenci bodo o izidu razpisa 
obveščeni s sklepom strokovne službe 
Občine Idrija v roku 30 dni od odpiranja 
vlog. Zoper to odločitev lahko upravičenec 
vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Odločitev Župana je 
dokončna.

Medsebojne obveznosti med občino 
in prejemnikom pomoči se uredijo s 
pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna 
občine izplačajo na transakcijski račun 
na podlagi zahtevka.  Zahtevek mora 
vsebovati dokazila o plačilu obveznosti 
in račune oziroma dokumentacijo glede 
na  posamezen  ukrep. Zahtevek in računi 
morajo biti dostavljeni na Občino Idrija 
najkasneje do 30. 11. 2021.

VII. RAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor bo na posamezen ukrep prispelo 
manjše število vlog kot je razpisanih 
sredstev, se prosta sredstva lahko 
prerazporedijo na drug ukrep znotraj 
okvira tega javnega razpisa.

Datum: 29. 1. 2021   
Številka: 331-0001/2021    

Župan Občine Idrija:

Tomaž Vencelj 

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o 
humanitarnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in Odloka o proračunu Občine Idrija za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 189/20) 
objavlja
 

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV NA 
PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V LETU 2021

 I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:

- društva tehnične kulture,

- društva s področja socialnega varstva in 
humanitarnih dejavnosti,

- strokovna društva,

- društva s področja samopomoči za starejše.
 
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce 
programov:

- sedež morajo imeti v Občini Idrija, 
če imajo sedež v drugi občini, morajo 
vključevati člane in uporabnike s stalnim 
prebivališčem v Občini Idrija,

- imeti morajo urejeno evidenco o 
članstvu,

- morajo biti registrirani in delovati 
najmanj eno leto,

- imeti morajo zagotovljene materialne, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev programa in biti registrirani 
za opravljanje dejavnosti, za katero se 
prijavljajo,

-  programi izvajalcev morajo bit i 
namenjeni določeni ciljni skupini ali 
posameznikom na območju občine Idrija 
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Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija  
na podlagi Pravilnika o sof inanciranju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Idrija (Uradni list RS, št. 28/11 
in 18/15), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  in Odloka 
o proračunu Občine Idrija za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 189/20) objavlja
 
JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE REDNE 
DEJAVNOSTI LJUBITELJSKIH 
KULTURNIH DRUŠTEV V 
LETU 2021
 

I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:

- imajo sedež in delujejo na območju 
Občine Idrija,

- so registrirana za opravljanje dejavnosti 
na področju kulture,

- aktivno delujejo najmanj eno leto.
  
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji:

-  imajo zagotovl jene mater ia lne, 
prostorske in kadrovske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih aktivnosti,

- imajo urejeno evidenco o članstvu,

- se v preteklem letu udeležijo vsaj enega 
preglednega srečanja ali revije, ki je 
strokovno spremljana; v primeru, da za 
posamezno vrsto dejavnosti preglednih 
srečanj oz. revij ni organiziranih ali da 
se društvo srečanja ali revije ne more 
udeležiti, odloča o upravičenosti do 
sof inanciranja dejavnosti in projektov 
komisija za vodenje in izvedbo postopka 
za dodeljevanje sredstev,

- oddajo letno poročilo o realizaciji 
programa v preteklem letu z dokazili in 
načrt dela za tekoče leto (letno poročilo 
in načrt dela sta sestavni del obrazca za 
prijavo na razpis).
 

III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih 
sredstev je 30.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1318020. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2021. Sredstva morajo biti 
porabljena v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.
  
IV. Merila za dodelitev sredstev
Izbrane programe bomo sofinancirali na 
podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Idrija.  
  
V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne 
aplikacije e-razpisi na naslovu www.
idrija.e-razpisi.si.  Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, 
ki so navedena na razpisnem obrazcu in 
biti izpolnjena v skladu z navodili. Prijav 
ne spenjajte, oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani  
www.idrija.e-razpisi.si je od dneva 
objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.
  
VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zapr ti 
ovojnici pošljite na naslov: Občina 
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali 
osebno oddajte v glavni pisarni Občine 
Idrija z oznako »Javni razpis -  ljubiteljske 
kulturne dejavnosti  2021« – NE 
ODPIRAJ, do vključno 1. 3. 2021. Za 
pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka 
roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan 
prispe na naslov naročnika oziroma je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika. 
Na hrbtni strani ovojnice morata biti 
navedeno ime in naslov prijavitelja. 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na Lenko 
Grošelj, svetovalko za družbene dejavnosti 
in šport na Občini Idrija (tel. št. 05 37 34 
527 ali e-naslov lenka.groselj@idrija.si).

VII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru   
Po poteku prijavnega roka bo strokovna 
komisija pregledala prispele prijave ter 
ugotovila njihovo pravočasnost, popolnost 
in upravičenost prijavitelja. Nepravočasne 
prijave ali prijave, ki jih ni vložila upravičena 
oseba, se s sklepom zavrže. Prijavitelje 
nepopolnih vlog se pozove k dopolnitvi 
prijave v 8 dneh po prejemu poziva. Če 
prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, 
se s sklepom zavrže kot nepopolna.

Prijavitelji bodo po zaključku razpisa s 
sklepom pooblaščene osebe Občinske 
uprave Občine Idri ja obveščeni o 
sof inanciranju prijavljenih programov. 
Z upravičenci bo sklenjena pogodba 
o sof inanciranju redne dejavnosti 
ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2021, s 
katero se uredijo vsa medsebojna razmerja. 
 

Številka: 410-0008/2021-2 
V Idriji, 29. 1. 2021

 ŽUPAN 
Tomaž Vencelj

Občina Idrija na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju programov in projektov 
društev na področju turizma v Občini 
Idrija (Uradni list RS, št. 16/17) in Odloka 
o proračunu Občine Idrija za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 189/20) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV DRUŠTEV NA 
PODROČJU TURIZMA V 
OBČINI IDRIJA ZA LETO 2021

I. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov in projektov društev na 

in se izvajati na območju občine Idrija,

interes uporabnikov iz Občine Idrija 
mora biti razviden iz poročila o izvedbi 
programa, ki je predmet razpisa in se je 
izvajal v preteklem letu,

- program mora imeti pregledno in jasno 
f inančno konstrukcijo, ki vključuje vse 
prihodke in odhodke programa,

- prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idrija,

- dodeljena sredstva morajo izvajalci 
programov porabiti do 31. 12. 2021.
 

III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev 
znaša 11.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1318112. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov socialnih društev, društev 
tehnične kulture in strokovnih društev. 
Sof inancira se do 80 % upravičenih 
stroškov. Upravičeni so stroški, za 
katere je iz dokumenta (račun) razvidna 
povezava z odobreno dejavnostjo. 

IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz  proračunskih sredstev se bodo 
sof inancirali posamezni prijavljeni 
programi v skladu z merili.

Merila                Število točk 

Ustreznost posameznih  
vsebin v programu in  
potreba po izvedbi                    do 5 točk

Dostopnost programa  
in številčnost udeležencev  
iz občine Idrija                           do 5 točk

Čas trajanja programov (letni  
programi, krajše oblike)           do 5 točk

Reference izvajalca glede  
na uspešnost izvedbe  
programov v preteklem letu   do 3 točke 

Realnost finančne  
konstrukcije programa            do 3 točke 

Aktualnost programa             do 3 točke 

Število točk iz zgoraj navedenih meril se 
korigira z dodatnim merilom:

Predlagateljem s sedežem v Občini Idrija 
se prizna 80–100 % dobljenih točk iz 
zgoraj navedenih meril.

Predlagateljem s sedežem v drugi občini 
(medobčinsko društvo), ki imajo v občini 
Idrija samostojno enoto ali izvajajo svoj 
program tudi v Občini Idrija, se prizna 50–
80 % dobljenih točk iz zgoraj navedenih 
meril.

Predlagateljem s sedežem v drugi občini 
(značaj medobčinskega, regijskega, 
državnega pomena) se prizna do 50 % 
dobljenih točk iz zgoraj navedenih meril.

Programe bo presojala strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Idrija, na podlagi podatkov iz prijave. 
Za sof inanciranje bodo predlagani 
programi, ki bodo zbrali višje število točk. 

V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne 
aplikacije e-razpisi na naslovu www.
idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijav 
ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-
razpisi.si je od dneva objave razpisa do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Idrija www.idrija.si. 

VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zapr ti 
ovojnici pošljite na naslov: Občina 
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali 
osebno oddajte v glavni pisarni Občine 
Idrija z oznako »Javni razpis programov 
s področja družbenih dejavnosti v letu 
2021« – NE ODPIRAJ, do vključno 22. 
2. 2021.  Za pravočasno se šteje prijava, 
ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in 
naslednji dan prispe na naslov naročnika, 
oziroma je vložena v sprejemni pisarni 
naročnika. Na hrbtni strani ovojnice 
morata biti navedena ime in naslov 
vlagatelja.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na 
Lenko Grošelj, svetovalko za družbene 
dejavnosti in šport na Občini Idrija (tel. št. 
05 37 34 527 ali e-naslov lenka.groselj@
idrija.si).

VII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru
Po poteku prijavnega roka bo strokovna 
komisija pregledala prispele prijave 
ter ugotovila njihovo pravočasnost, 
popolnost in upravičenost prijavitelja. 
Nepravočasne prijave ali prijave, ki jih ni 
vložila upravičena oseba, se s sklepom 
zavrže. Prijavitelje nepopolnih vlog se 
pozove k dopolnitvi v 8 dneh po prejemu 
poziva. Če prijava ni dopolnjena v 
predpisanem roku, se s sklepom zavrže 
kot nepopolna.

Prijavitelji bodo po zaključku razpisa s 
sklepom pooblaščene osebe Občinske 
uprave Občine Idri ja obveščeni o 
sof inanciranju prijavljenih programov. 
Z upravičenci bo sklenjena pogodba o 
sof inanciranju programov s področja 
družbenih dejavnosti v letu 2021, s katero 
se uredijo vsa medsebojna razmerja. 

Številka: 410-0005/2021-2 
V Idriji, 29. 1. 2021

ŽUPAN 
Tomaž Vencelj

področju turizma za leto 2021, ki prispevajo 
k promociji Občine Idrija v lokalnem 
in mednarodnem okolju in pomenijo 
obogatitev turistične ponudbe občine.

Cil j  razpisa je omogočit i  izvedbo 
posamičnih aktivnosti ali zaokroženih 
programskih enot turističnega značaja, 
ki so v celoti dostopne javnosti ter jim ni 
možno pripisati pretežno komercialnega 
pomena. 

II. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:

- imajo sedež in delujejo na območju 
občine Idrija,

- delujejo na področju turizma ali pa s 
projekti izkazujejo aktivnosti na področju 
turizma,

- aktivno delujejo najmanj eno leto. 

III. Splošni pogoji 
Pravico do sofinanciranja programov in 
projektov društev na področju turizma 
imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

- so registrirana skladno z veljavnim 
Zakonom o društvih,

-  imajo zagotovl jene mater ia lne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje prijavljenih 
programov in projektov,

- prijavljeni programi in projekti ne smejo 
biti f inancirani iz drugih proračunskih 
virov Občine Idrija. 

IV. Višina razpoložljivih sredstev 
V i š i n a  s r e d s t e v  n a m e n j e n i h  z a 
sof inanciranje programov in projektov 
društev na področju turizma v letu 2021 
je 10.000,00 EUR. Posamezno društvo 
lahko v okviru razpisa prijavi program in 
do največ 3 projekte oziroma prireditve.

Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1314031. 

V. Upravičeni stroški
Stroški, povezani z izvedbo projektov 
in programa morajo nastati v obdobju 
priprave in izvedbe projektov od 1. 12. 
2020 do 30. 11. 2021. Sofinancira se do 
80 % upravičenih stroškov.

Na projektih so upravičeni stroški le tisti, 
za katere je iz dokazil (računov, pogodb, 
promocijskega materiala, objav v medijih, 
fotografij ) razvidna povezava z izvedenim 
projektom. Samo dejansko nastali in 
plačani stroški z dokazili o plačilu se 
štejejo kot upravičen strošek.

Stroški dela članov društva in stroški, 
ki nastanejo pri prenosu organizacije in 
izvedbe projektov na drugo pravno osebo, 
predstavljajo neupravičen strošek, ki ga 
Občina Idrija ne sofinancira.

Upravičeni stroški so le programski stroški, 
neprogramski (ali posredni) stroški, ki 
so vezani na stalne stroške delovanja, so 
neupravičeni stroški (telekomunikacije, 
komunalne storitve, ogrevanje, najemnina 
društvenih prostorov). 

V. Merila za dodelitev sredstev
Programi in projekti društev se ocenjujejo 
v skladu s Pravilnikom. Odobrena 
vrednost sredstev za posamezen projekt 
ali program je odvisna od števila točk, ki 
jih bo vlagatelj dobil glede na kakovost 
projektne prijave, in vrednosti točke. 
Vrednost točke bo določena tako, da 
se bo višina razpoložljivih sredstev 
delila s seštevkom vseh ocen vlagateljev. 
Odobrena vrednost zaprošenih sredstev 
posameznega prijavitelja bo določena 
tako, da se bo njegovo število točk 
pomnožilo z vrednostjo točke. 

Pri izboru za sofinanciranje programov in 
projektov na področju turizma bo strokovna 
komisija upošteva naslednja merila:

a) Merila za vrednotenje programov:

Elementi za                           Maksimalno
vrednotenje:                            število točk

1. Delovanje in izvajanje 

aktivnosti v okviru Geoparka Idrija      20

2. Vključevanje v prireditve 

in projekte občinskega pomena           10

b) Merila za vrednotenje projektov:

Elementi za                           Maksimalno
vrednotenje:                            število točk

1. Organizacija in izvedba  
osrednje prireditve, tudi  
z mednarodno udeležbo                      20

2. Organizacija in izvedba  
manjše prireditve                                     5

3. Ohranjanje kulturne dediščine          5

4. Ohranjanje naravne dediščine           5

5. Oblikovanje nove turistične  
ponudbe lokalnega območja                 5

6. Nadgradnja obstoječe turistične 
ponudbe lokalnega območja                 5

7. Sodelovanje z izobraževalnimi  
ustanovami                                              5

8. Delo z mladimi                                    5

9. Strokovno izobraževanje članov        5

10. Promocijska, informativna in 
trženjska dejavnost                                10

Vsebine prijavljene v programski sklop se ne 
smejo podvojiti v projektnem in obratno.

VI. Razpisna dokumentacija
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis 
je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine 
Idrija www.idrija.si, ali pa jo zainteresirani 
lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Idrija. 

VII. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici 
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v 
glavni pisarni Občine Idrija, z oznako 
»JAVNI RAZPIS – TURIZEM 2021 – NE 
ODPIRAJ«, do vključno 22. 2. 2021. Za 
pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka 
roka vložena v glavni pisarni Občine Idrija 
ali je zadnji dan roka oddana na pošti 
priporočeno na naslov Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija. 

Na hrbtni strani ovojnice morata biti 
navedena naziv in naslov prijavitelja. 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na Lenko 
Grošelj, svetovalko za družbene dejavnosti 
in šport na Občini Idrija (tel. št. 05 37 34 
527 ali e-naslov lenka.groselj@idrija.si). 

VIII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru
Župan imenuje tričlansko komisijo, ki 
bo v roku petih delovnih dni od izteka 
razpisnega roka odprla vloge po vrstnem 
redu prispetja. O odpiranju vlog bo 
komisija vodila zapisnik. Vloge, ki ne bodo 
prispele v predpisanem roku in vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih 
razpisne dokumentacije, bodo s sklepom 
zavržene. Vlagatelje nepopolnih vlog bo 
pooblaščena oseba občinske uprave v 
roku petih delovnih dni od odpiranja 
vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v 
roku osmih dni od prejema obvestila. 
Vloge, ki jih vlagatelji v predpisanem 
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 
Pravočasno dopolnjene vloge bo komisija 
ocenila na podlagi meril, ki so sestavni del 
tega razpisa. 

Upravičenci bodo po zaključku razpisa 
z odločbo pooblaščene osebe Občinske 
uprave Občine Idrija, obveščeni o 
sofinanciranju programov in projektov. 
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je 
možna pritožba na župana v roku 8 dni od 
prejema odločbe. Župan odloči o pritožbi 
v roku 15 dni. Odločitev župana o pritožbi 
je dokončna. 

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju. Če upravičenec pogodbe 
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Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 
Idrija na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 189/20) in Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Uradni l ist RS, št. Uradni l ist 
R S ,  š t .  5 0 / 07 ,  61 / 0 8 ,  9 9 / 0 9  – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV BORČEVSKIH 
IN VETERANSKIH 
ORGANIZACIJ V LETU 2021

I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:

- društva in neprof itne organizacije, ki 
združujejo borce NOB, častnike, veterane 
in podobno.

II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce 
programov:

- sedež morajo imeti v Občini Idrija, 
če imajo sedež v drugi občini, morajo 
vključevati člane in uporabnike s stalnim 
prebivališčem v Občini Idrija;

- imeti morajo urejeno evidenco o 
članstvu;

- morajo biti registrirani in delovati 
najmanj eno leto;

- morajo imeti zagotovljene materialne, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev programa in biti registrirani 
za opravljanje dejavnosti, za katero se 
prijavljajo;

- program mora biti izveden v obdobju 
od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021;

- programi izvajalcev morajo bit i 
namenjeni določeni ciljni skupini ali 
posameznikom na območju občine Idrija;

- interes uporabnikov iz Občine Idrija 
mora biti razviden iz poročila o izvedbi 
programa, ki je predmet razpisa in se je 
izvajal v preteklem letu;

- program mora imeti pregledno in jasno 
f inančno konstrukcijo, ki vključuje vse 
prihodke in odhodke programa;

- prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idrija;

- dodeljena sredstva morajo izvajalci 
programov porabiti do 30. 11. 2021.
 

III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih 

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10 in 62/16), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  in Odloka 
o proračunu Občine Idrija za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 189/20) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE JAVNIH 
KULTURNIH PROJEKTOV V 
LETU 2021
  
I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:

- pravne osebe zasebnega prava,

- samostojni podjetniki, registrirani 
za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji.
  
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji:

- izvajalci kulturnih projektov morajo 
imeti sedež in delujejo v Občini Idrija,

- so registrirani in delujejo najmanj eno 
leto,

- javni kulturni projekt mora biti izveden v 
obdobju od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021,

- v pogodbenem roku oddajo poročila o 
realizaciji kulturnih projektov za preteklo 
leto in poročilo o namenski porabi 
sredstev,

- prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idrija.

 

III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih 
sredstev v letu 2021 je 15.500,00 EUR, od 
tega je produkciji kulturnih projektov 
namenjeno 9.500,00 EUR, založništvu 
pa 6.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1318096. 

Sofinancira se 80 % upravičenih stroškov 
samostojnih kulturnih projektov. 
Upravičeni stroški za organizacijo 
kultur nih projektov so honorar j i 
nastopajočih, stroški ozvočenja, luči 
in druge opreme, potrebne za izvedbo 
dogodka in stroški najema prostora. 
Upravičeni stroški na področju založništva 
so stroški lektoriranja, oblikovanja in 
tiska.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v obdobju od 1. 12. 2020 do 30. 11. 
2021. Sredstva morajo biti porabljena v 
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.
  
IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz  proračunskih sredstev se bodo 
sofinancirali javni kulturni projekti:

- na področju organizacije kulturnih 
dogodkov,

- na področju založništva.

Cil j  razpisa je omogočit i  izvedbo 
posamičnih kulturnih aktivnosti ali 

Občina Idrija,  Mestni trg 1, 5280 
Idrija na podlagi Zakona o javnem 
i n t e r e s u  v  m l a d i n s ke m  s e k t o r j u 
(Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – 
ZNOr g)  in  Od lok a  o  p r or ačunu 
Občine Idrija za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 189/20) objavlja
 

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
MLADINSKIH PROJEKTOV V 
LETU 2021
  
I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:

- društva, ki organizirajo projekte, 
namenjene mladim.
  
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji:

- izvajalci mladinskih projektov morajo 
imeti sedež in delujejo v Občini Idrija,

- so registrirani skladno z veljavnim Zakonom 
o društvih in delujejo najmanj eno leto,

- v pogodbenem roku oddajo poročila o 
realizaciji za preteklo leto in poročilo o 
namenski rabi sredstev,

- projekt mora biti izveden v obdobju od 
1. 12. 2020 do 30. 11. 2021,

- prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idrija.
 

III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpisanih proračunskih 
sredstev je 4.000,00 EUR. 

Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1318054. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
materialnih stroškov samostojnih 
mladinskih projektov v letu 2021, ki so 
namenjeni ustvarjalnemu preživljanju 
prostega časa mladih.

Sof inancira se do 80 % upravičenih 
stroškov. Upravičeni so stroški, za katere je 
iz dokumenta  (računa) razvidna povezava 
z izvedbo projekta.

Dodeljena sredstva morajo upravičenci 
porabiti v obdobju od 1. 12. 2020 do 30. 
11. 2021. Sredstva morajo biti porabljena 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.
  
IV. Merila za dodelitev sredstev
Merilo                                      Število točk

1 Stopnja aktivne udeležbe  
mladih v projektu                      do 5 točk 

2 Stopnja izražanja  
mladinske iniciativnosti n         do 5 točk

3 Predviden pozitiven  
prispevek k razvoju novih  
znanj in veščin udeležencev  
projekta                                      do 5 točk

4 Aktualnost projekta               do 5 točk

5 Izvedljivost projekta               do 5 točk

6 Ekonomičnost projekta         do 5 točk

7 Dosedanji dosežki in  
reference ponudnika                 do 5 točk

Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ 
tri projekte.  

ne bo podpisal in dostavil na Občino 
Idrijo v roku osmih dni, se šteje, da od 
zahteve za sofinanciranje odstopa. 

Številka: 322-0001/2021-2 

V Idriji, dne 29. 1. 2021 

Župan

Tomaž Vencelj

zaokroženih programskih enot,  ki 
odražajo javni interes in so v celoti 
dostopne javnosti ter jim ni možno 
pripisati pretežno komercialnega pomena.

Organizacija kulturnih dogodkov
Merila                                      Število točk

1Reference predlagatelja,  
stopnja prepoznavnosti – glede  
na izvedene projekte na  
območju Občine Idrija v  
zadnjih 3 letih                          do 10 točk

2 Izkazovanje izvirne zasnove  
in ustvarjalnosti v pristopu in  
izvedbi, tehtnost vsebinske 
obrazložitve in utemeljitve  
projekta                                    do 20 točk

3 Predvidena dostopnost  
- število obiskovalcev oz.  
udeležencev                              do 10 točk

4 Stopnja izvedljivosti projekta 
– glede na obseg in vsebino  
realno ovrednoten in 
 uravnotežen projekt               do 10 točk

5 Projekt pozitivno prispeva  
k obogatitvi kulturnega  
življenja v lokalni skupnosti  
- projekt je pridobil sredstva  
za izvedbo na drugih  
javnih razpisih                         do 10 točk

Najvišje možno število doseženih točk za 
posamezni projekt je 60 točk. Projekte bo 
presojala strokovna komisija na podlagi 
podatkov iz prijave. Za sof inanciranje 
bodo predlagani projekti, ki bodo zbrali 
višje število točk.

Založništvo
Merila                                      Število točk

1 Reference predlagatelja  
– glede na izvedene projekte  
v zadnjih 3 letih                       do 10 točk

2 Pomen izdanega knjižnega  
dela za lokalno skupnost       do 20 točk

3 Predvideno število  
izvodov                                     do 10 točk

4 Stopnja izvedljivosti  
projekta – glede na obseg  
in vsebino realno  
ovrednoten in uravnotežen  
projekt                                      do 10 točk

5 Projekt pozitivno prispeva  
k obogatitvi kulturnega  
življenja v lokalni skupnosti  
- projekt je pridobil sredstva  
za izvedbo na drugih javnih  
razpisih                                     do 10 točk

Najvišje možno število doseženih točk za 
posamezni projekt je 60 točk. Projekte bo 
presojala strokovna komisija na podlagi 
podatkov iz prijave. Za sof inanciranje 
bodo predlagani projekti, ki bodo zbrali 
višje število točk.

V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne 
a p l i k a c i j e  e - r a z p i s i  n a  n a s l o v u  
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Prijav ne spenjajte oziroma ne 
vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani  
www.idrija.e-razpisi.si je od dneva 
objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.
  
VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zapr ti 
ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali osebno 
oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z 
oznako »Javni razpis - javni kulturni 
projekti 2021« – NE ODPIRAJ, do 
vključno 1. 3. 2021. Za pravočasno se 
šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena 
v aplikacijo in naslednji dan prispe na 
naslov naročnika, oziroma je vložena v 
sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni 
strani ovojnice morata biti navedena ime 
in naslov prijavitelja. 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na Lenko 

Grošelj, svetovalko za družbene dejavnosti in 
šport na Občini Idrija (tel. št. 05 37 34 527 
ali e-naslov lenka.groselj@idrija.si).
 

VII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru
Po poteku prijavnega roka bo strokovna 
komisija pregledala prispele prijave ter 
ugotovila njihovo pravočasnost, popolnost 
in upravičenost prijavitelja. Nepravočasne 
prijave ali prijave, ki jih ni vložila upravičena 
oseba, se s sklepom zavrže. Prijavitelje 
nepopolnih vlog se pozove k dopolnitvi 
prijave v 5 dneh po prejemu poziva. Če 
prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, 
se s sklepom zavrže kot nepopolna.

Prijavitelji bodo po zaključku razpisa s 
sklepom pooblaščene osebe Občinske uprave 
Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju 
prijavljenih projektov. Z upravičenci bo 
sklenjena pogodba o sofinanciranju javnih 
kulturnih projektov v letu 2021, s katero se 
uredijo vsa medsebojna razmerja. 

Številka: 410-0007/2021-2 
V Idriji, 29 1. 2021

ŽUPAN 
Tomaž Vencelj

sredstev je 3.900,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1318114. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
prireditev, proslav in publikacij.

Sof inancira se do 80 % upravičenih 
stroškov. Upravičeni stroški prireditev 
in proslav so organizacija prireditve 
oziroma proslave, honorar nastopajočih, 
stroški ozvočenja, luči in druge opreme, 
potrebne za izvedbo dogodka. Upravičeni 
stroški pri izdaji publikacije so honorar, 
stroški lektoriranja, oblikovanja in tiska. 

IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz  proračunskih sredstev se bodo 
sof inancirali posamezni prijavljeni 
programi v skladu z merili.

Merila                                      Število točk

1 Sedež v občini                         do 5 točk

2 Članstvo – število aktivnih  
članov s plačano članarino      do 5 točk 

3 Interes – izvajalec s svojim 
programom prispeva in koristi 
interesom lokalne skupnosti  do 10 točk

4Reference izvajalca glede  
na uspešnost izvedbe  
programov v preteklem letu   do 3 točke 

5 Sodelovanje – izvajalci redno 
sodelujejo pri aktivnostih, ki jih 
organizira Občina Idrija           do 5 točk

6 Realnost – ocenjuje se  
izvedljivost glede na finančno  
konstrukcijo                             do 3 točke

Najvišje možno število doseženih točk 
za posamezni program  je 31 točk. 
Programe bo presojala strokovna komisija 
na podlagi podatkov iz prijave. Za 
sofinanciranje bodo predlagani programi, 
ki  bodo dosegli  najmanj 16 točk. 

V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne 
a p l i k a c i j e  e - r a z p i s i  n a  n a s l o v u  
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Prijav ne spenjajte oziroma ne 
vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani  
www.idrija.e-razpisi.si je od dneva 
objave razpisa so izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si. 

VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zapr ti 
ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali osebno 
oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z 
oznako »Javni razpis s področja borčevskih 
in veteranskih programov v letu 2021« – 
NE ODPIRAJ, do vključno 22. 2. 2021. Za 
pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka 
roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan 
prispe na naslov naročnika, oziroma je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na 
hrbtni strani ovojnice morata biti navedena 
ime in naslov prijavitelja. 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na 
Lenko Grošelj, svetovalko za družbene 
dejavnosti in šport na Občini Idrija 
(tel. št. 05 37 34 527 ali e-naslov  
lenka.groselj@idrija.si).

VII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru
Po poteku prijavnega roka bo strokovna 
komisija pregledala prispele prijave 
ter ugotovila njihovo pravočasnost, 
popolnost in upravičenost prijavitelja. 
Nepravočasne prijave ali prijave, ki jih ni 
vložila upravičena oseba, se s sklepom 
zavrže. Prijavitelje nepopolnih vlog se 
pozove k dopolnitvi prijave v 8 dneh po 
prejemu poziva. Če prijava ni dopolnjena 
v predpisanem roku, se s sklepom zavrže 
kot nepopolna. 

Prijavitelji bodo po zaključku razpisa s 
sklepom pooblaščene osebe Občinske 
uprave Občine Idri ja obveščeni o 
sof inanciranju prijavljenih programov. 
Z upravičenci bo sklenjena pogodba o 

sof inanciranju programov borčevskih 
in veteranskih organizacij v letu 2021,  s 
katero se uredijo vsa medsebojna 
razmerja. 

Številka: 410-0006/2021-2 
V Idriji, 29. 1. 2021

ŽUPAN 
Tomaž Vencelj
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Najviš je  možno števi lo doseženih 
t o č k  z a  p o s a m e z n i  p r o j e k t  j e 
35  točk .  Pr ogr ame bo pr esoja la 
s t r o k o v n a  k o m i s i j a  n a  p o d l a g i 
podatkov iz prijave. Za sof inanciranje 
b o d o  p r e d l a g a n i  p r o j e k t i ,  k i 
b o d o  d o s e g l i  n a j m a n j  24  t o č k .  

V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne 
a p l i k a c i j e  e - r a z p i s i  n a  n a s l o v u  
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Prijav ne spenjajte, oziroma ne 
vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani  
www.idrija.e-razpisi.si je od dneva 
objave razpisa so izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.
 

VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zapr ti 
ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali osebno 
oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z 
oznako »Javni razpis mladinski projekti 
2021« – NE ODPIRAJ, do vključno 1. 3. 
2021. Za pravočasno se šteje prijava, ki 
je do izteka roka vnesena v aplikacijo in 
naslednji dan prispe na naslov naročnika 
oziroma je vložena v sprejemni pisarni 
naročnika. Na hrbtni strani ovojnice 
morata biti navedena ime in naslov 
prijavitelja.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na 
Lenko Grošelj, svetovalko za družbene 
dejavnosti in šport na Občini Idrija 
(tel. št. 05 37 34 527 ali e-naslov 
lenka.groselj@idrija.si).
 

VII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru

Po poteku prijavnega roka bo strokovna 
komisija pregledala prispele prijave 
ter ugotovila njihovo pravočasnost, 
popolnost in upravičenost prijavitelja. 
Nepravočasne prijave ali prijave, ki 
jih ni vložila upravičena oseba, se s 
sklepom zavrže. Prijavitelje nepopolnih 
vlog se pozove k dopolnitvi prijave v 8 
dneh po prejemu poziva. Če prijava ni 
dopolnjena v predpisanem roku, se s 
sklepom zavrže kot nepopolna.

Prijavitelji bodo po zaključku razpisa s 
sklepom pooblaščene osebe Občinske 
uprave Občine Idri ja obveščeni o 
sof inanciranju prijavljenih projektov. 
Z upravičenci bo sklenjena pogodba 
o sof inanciranju mladinskih projektov 
v letu 2021, s katero se uredijo vsa 
medsebojna razmerja. 

Številka: 410-0004/2021-2 
V Idriji, 29. 1. 2021 

ŽUPAN 
Tomaž Vencelj

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
na podlagi Pravilnika o sof inanciranju 
letnega programa športa v Občini Idrija 
(Uradni list RS, št. 70/17 in 19/18), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in Odloka o proračunu Občine Idrija za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 189/20) 
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ŠPORTA, KI 
SO V JAVNEM INTERESU V 
OBČINI IDRIJA V LETU 2021
  
I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:

-športna društva in klubi ter zveze 
športnih društev,

- pravne in fizične osebe, ki so 
registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa in izvajajo programe, 
določene z Nacionalnim programom 
športa v Republiki Sloveniji,

- zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja.
  
II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji:

- izvajalci športnih programov morajo 
imeti sedež in delujejo v Občini Idrija,

- so registrirani za opravljanje dejavnosti 
na področju športa in aktivno delujejo 
najmanj eno leto,

- imajo zagotovljene prostorske, kadrovske 
in organizacijske pogoje za uresničevanje 
načrtovanih športnih programov,

- imajo urejene kadrovske zadeve (potrdila 
oz. licence pristojnih institucij),

- imajo urejeno evidenco o članstvu in 
evidenco o registriranih tekmovalcih,

- imajo najmanj 15 članov s plačano 
članarino (če so registrirani po Zakonu 
o društvih),

- v pogodbenem roku oddajo poročila 
o realizaciji letnega programa športa 
za preteklo leto in poročilo o namenski 
porabi sredstev,

- imajo organizirano športno dejavnost 
najmanj 30 tednov v letu, razen v primeru, 
ko izvajalec kandidira za sredstva za 
enkratne akcije,

- izvajajo program neprofitno, oziroma 
nekomercialne narave,

- prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idrija.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih 
sredstev v letu 2021 je 350.000,00 EUR, 
od tega 115.000,00 EUR za sofinanciranje 
programov športa in 235.000,00 EUR za 
stroške objektov za programe športa.

Sredstva so zagotovljena na proračunskih 
postavkah 1318044 in 1318088.  

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2021. Sredstva morajo biti 
porabljena v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.
  
IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz  proračunskih sredstev se bodo 
sof inancirali programi, kot  jih določa 
Letni program športa za leto 2021, in sicer:

1. Prostočasna športna  
vzgoja otrok in mladine  44.300,00 EUR

1.1 prostočasna športna  
vzgoja predšolskih otrok   2.700,00 EUR

1.2 Prostočasna športna  
vzgoja šoloobveznih otrok

- redna vadba                  33.600,00 EUR

- šol. tekmovanja               1.600,00 EUR

- programi  za šole             1.000,00 EUR

1.3 Prostočasna športna  
vzgoja mladine                   5.400,00 EUR

2.  Športna vzgoja otrok  
in mladine s posebnimi  
potrebami                          1.600,00 EUR

3. Obštudijska športna 
dejavnost                            1.000,00 EUR

4. Športna vzgoja otrok in  
mladine, usmerjene v  
kakovostni in vrhunski  
šport                                 33.700,00 EUR

4.1  Športna vzgoja otrok  
usmerjenih v kakovostni  
in vrhunski šport             20.200,00 EUR

4.2  Športna vzgoja mladine  
usmerjene v kakovostni  
in vrhunski šport             13.500,00 EUR

5. Kakovostni šport         11.900,00 EUR

6. Vrhunski šport              3.000,00 EUR

7. Šport invalidov                  800,00 EUR

8. Športna rekreacija        3.300,00 EUR

9. Šport starejših                  900,00 EUR

10. Izobraževanje,  
usposabljanje in  
izpopolnjevanje  
strokovnih kadrov             4.500,00 EUR

11. Založniška dejavnost  
v športu                              2.000,00 EUR

12. Športne prireditve       8.000,00 EUR

Za uporabo objektov za šport se 
nameni:

1. Uporaba objektov za  
šport za športne programe,  
ki ne koristijo objektov  
(telovadnic)        18.000,00 EUR 

2. Uporaba občinskih  
objektov za šport  
(dodeljene ure vadbe)   217.000,00 EUR

Posebni pogoji kandidiranja: 
- športna društva in klubi kandidirajo 
samostojno.

Izbrani programi bodo sofinancirani na 
podlagi pogojev, meril in metodologije za 
vrednotenje in izbor programov športa v 
občini Idrija, upoštevaje razpoložljiva 
sredstva.
  
V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne 
a p l i k a c i j e  e - r a z p i s i  n a  n a s l o v u  
www.idrija.e-razpisi.si. Če prijavitelj 
prijavlja več programov, mora za vsak 
posamični program izpolniti ločen 
obrazec. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena na razpisnem obrazcu in 
biti izpolnjena v skladu z navodili. Prijav 
ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani  
www.idrija.e-razpisi.si je od dneva 
objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.

VI. Roki in način prijave
Prijavo, ki jo natisnete iz aplikacije 
e-razpisi, skupaj z vsemi prilogami, ki jih 
niste vnesli v aplikacijo, v zaprti ovojnici 
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v 
glavni pisarni Občine Idrija z oznako 
»Javni razpis – šport 2021« – NE 
ODPIRAJ, do vključno 1. 3. 2021. Za 
pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka 
roka vnesena v aplikacijo in je naslednji 
dan dostavljena na naslov naročnika. 
Na hrbtni strani ovojnice morata biti 
navedena ime in naslov prijavitelja.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom se zainteresirani obrnite na 
Lenko Grošelj, svetovalko za družbene 
dejavnosti in šport na Občini Idrija 
(tel. št. 05 37 34 527 ali e-naslov  
lenka.groselj@idrija.si).

VII. Obravnava vlog in obveščanje o 
izboru
Po poteku prijavnega roka bo strokovna 
komisija pregledala prispele prijave ter 
ugotovila njihovo pravočasnost, popolnost 
in upravičenost prijavitelja. Nepravočasne 
prijave ali prijave, ki jih ni vložila upravičena 
oseba, se s sklepom zavrže. Prijavitelje 
nepopolnih vlog se pozove k dopolnitvi 
v 8 dneh po prejemu poziva. Če prijava 
ni dopolnjena v predpisanem roku, se s 
sklepom zavrže kot nepopolna.

Prijavitelji bodo po zaključku razpisa s 
sklepom pooblaščene osebe Občinske 
uprave Občine Idrija obveščeni o 
sof inanciranju prijavljenih programov. 
Z upravičenci bo sklenjena pogodba o 
sofinanciranju programov športa, ki so v 
javnem interesu v Občini Idrija v letu 2021, s 
katero se uredijo vsa medsebojna razmerja. 

Številka: 410-0009/2021-2 
V Idriji, 29. 1. 2021

Župan 
Tomaž Vencelj

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

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

izven rednega urnika
Nudimo vam rezano cvetje,  

lončnice, darilni program, keramiko. 
 

Izdelujemo cvetlične aranžmaje  
za vse priložnosti. 

 
Aranžiramo darila. 

 
Brezplačna dostava žalnih  

aranžmajev in ureditev mrliške vežice.
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Dedek Mraz premagal virus!
Za nami je še zadnji mesec 
nenavadnega leta 2020 
in kljub vsem težavam 
in preprekam, ki jih je 
to leto za nas pripravilo, 
lahko rečemo, da je bil 
december kljub vsemu lep in 
prazničen. 

Kar velik del meseca smo se kot 
pridni palčki ukvarjali z novoletnimi 
darili za otroke, ki smo jih vključili v 
vseslovensko akcijo Trije zimski botri. 
Otroci so že novembra oddali pisma s 
svojimi željami in tako smo s pomočjo 
ljudi iz cele Slovenije še pred božičem 
obdarili mnogo otrok iz občin Idrija 
in Cerkno.

Sredi decembra, ko so bili otroci 
doma že več kot mesec dni, smo si vsi 
želeli začutiti vsaj nekaj medsebojne 
povezanosti. Zato smo z vrtcema Idrija 
in Cerkno, osnovnimi šolami Cerkno, 
Spodnja Idrija, Idrija in Črni Vrh ter 
Gimnazijo Jurija Vege Idrija pripravili 
skupno video voščilo. V posnetku so 
otroci povedali česa si v novem letu 
želijo, vsem zaželeli srečno in zdravo 
leto 2021 ter na lep in prisrčen način 
podali pomembno sporočilo – tudi v 
teh časih nismo sami.

Ker pa šolanje na daljavo ne pomeni 
le pomanjkanja socialnih stikov ampak 
za marsikoga tudi veliko stisko zaradi 
težav z osvajanjem novega znanja, 

smo se z veseljem odzvali in začeli z 
nudenjem organizirane učne pomoči. 
V predprazničnih dneh smo tako že 
izvedli nekaj ur učne pomoči za otroke 

iz 2., 5. in 7. razreda osnovne šole, z 
urami pa bomo nadaljevali tudi v 
novem letu, vsaj dokler se otroci ne 
vrnejo v šolske klopi.

Za otroke smo pripravili tudi video 
ustvarjalno delavnico, v kateri smo 
skupaj ustvarjali novoletne okraske, 
ki so nato krasili našo smrečico, ki 
je bila postavljena pred Osnovno 
šolo Idrija. Smrečico smo postavili v 
sodelovanju z Zavodom za turizem 
Idrija in je bila ena izmed dvanajstih 
smrečic, ki smo jih po mestu postavila 
različna društva in organizacije.

Seveda pa konec leta ne prinaša le 
praznikov in počitnic ampak tudi 
težko pričakovan prihod Dedka 
Mraza. Z obiski dobrega moža smo 
morali biti letos še posebej inovativni, 
saj  so mu preventivni ukrepi 
preprečevali, da bi se z najmlajšimi 
družil na ustaljen način. Dedek Mraz 
se je tako z veseljem pridružil video 
skupnemu voščilu, od hiše do hiše 
je obiskal otroke na Vojskem in v 
Ledinah ter pripravil pravi novoletni 
sprevod za otroke v Idriji in Spodnji 
Idriji. Na svoji praznično okrašeni 
kočiji se je popeljal skozi Spodnjo 
Idrijo, kjer ga je že takoj pričakalo 
veliko število otrok. Na trgu se je za 
nekaj trenutkov ustavil in nagovoril 
otroke, nato pa je pot nadaljeval 
proti Idriji. Med potjo se je ustavil 
še pri stanovalcih doma starejših na 
Marofu, jim zaželel zdravja in veselja 
v prihajajočem letu ter se dodatno 
zahvalil vsem zdravstvenim in ostalim 
delavcem doma, ki v teh težkih 
časih skrbijo za stanovalce. Pridna 
konjička sta ga nato popeljala naprej 

do Idrije, kjer je prav tako pozdravil 
stanovalce doma starejših, od tam pa 
se je podal na pravo malo turnejo po 
mestu. Celotno pot so ga s pločnikov 
spremljali otroci skupaj s starši, 
ki so dedka navdušeno pozdravili. 
Manjkalo ni niti petja otroških 
pesmi in sploh se ne spomnimo kdaj 
smo nazadnje videli toliko sreče in 
nasmejanih obrazov v enem dnevu.

Ker se Dedek Mraz letos ni mogel 
dolgo zadržati na enem mestu, smo 
v sodelovanju s TV studiem Idrijskih 
novic pripravili še oddajo, v kateri se 
je dobri mož pogovoril z voditeljico 
programa Vesno Marinac. Z našo 
pomočjo so se v program vključili tudi 
otroci iz različnih krajev Idrijskega in 
Cerkljanskega. 

Ob vseh lepih dogodkih, ki so za 
nami, v novo leto vstopamo polni 
optimizma in novega delovnega 
zagona. Vsem sodelujočim pa se na 
tem mestu iskreno zahvaljujemo 
za  sodelovanje  in  pomoč pr i 
pripravi programa. Hvala tudi 
vsem posameznikom, ki so nam 
z denarnimi sredstvi, z odstopom 
0,5 % dohodnine, storitvami ali v 
materialu pomagali pri izvedbi vseh 
programov v letu 2020. Posebej se 
zahvaljujemo družinama Jelka Kašce 
in Vide Kokošar, ki sta se odpovedali 
cvetju in svečam, ter Milošu Šturmu, 
ki se je ob praznovanju rojstnega 
dne odpovedal darilom v korist ZPM 
Idrija. / ZPM Idrija

Zlati rog v roke Florjanu Lampetu
Lovrenc Habe

Kulturno umetniško 
društvo Sloga Črni Vrh 
je letošnjo tradicionalno 
Inventuro, v kateri 
pregledajo dogodke na 
planoti in dodajo humorne 
in glasbene vložke, zaradi 
epidemije preselilo na splet. 
Potekala je v treh dejanjih.

Prvo dejanje se je zgodilo v soboto, 
16. januarja zjutraj. V njem so 
pregledali zimsko in pomladansko 
d o g a j a nj e ,  s  p o u d a r ko m  n a 
prepevanju Kekčeve pesmi v času 
prve karantene, pregledu dela 
krajevne skupnosti in občinski 
proslavi. Ravno ko so želeli ugibati, 
ali bodo zid na pokopališču uspeli 
sanirati do konca naslednjega leta, 
je vsem zmanjkalo elektrike.

Zato so v drugem dejanju, ki se je 
zgodil istega dne, le da 12 ur kasneje, 
govorili o poletju in poletnem 
prostem dogajanju na planoti. 
Omenili so 15. letnico oratorija, 
pa dva f ilma mladih f ilmarjev, 
novo zastavo na Veliki peči in 
svežo fasado koče na Javorniku. V 

pregledu niso spregledali obletnice 
edine še živeče prebivalke vasi 
Javornik, ki bo avgusta praznovala 
100. rojstni dan. Zimsko pravljico 
so pričarali Rudolfovi zvončki s 
pesmijo Glej zvezdice božje. Drugi 
del inventure pa se je nepričakovano 

in hitro končal, saj je moral »gospod 
predsednik Štefan Habe« urediti 
jaslice, v katerih so svojo vlogo imele 
tudi pijane ovce, industrijska cona v 
Črnem Vrhu in Jelko Kacin.

Se je pa zato najbolj resen in 
slovesen del Inventure zgodil v 

nedeljo, 17. januarja zvečer. Tedaj 
so člani upravnega odbora KUD-a 
Sloga Valentina Rupnik, Štefan 
Habe, Neža Rudolf, Manca Rudolf in 
Lovrenc Habe podelili priznanje zlati 
rog. Gre za priznanje posamezniku 
ali  društvu, ki je v preteklem 

letu s svojim delom ali dosežkom 
pripomogel k prepoznavnosti 
kraja ali pa je poskrbel, da se 
imajo vsi, ki tam živijo, še boljše. 
Letos so zmagovalca izbrali člani 
upravnega odbora KUD-a Sloga, v 
prihodnjih letih pa bodo zmagovalca 
z glasovanjem določili vsi člani 
društva.

»Zlati rog izhaja iz starodavne 
zgodbe o Bkožajfarjih, rog, kot tak, 
pa je simbol borbenosti, vztrajnosti 
in zanesljivosti. In prav borbenost, 
vztrajnost in zanesljivost so vrednote, 
ki jih ima letošnji dobitnik zlatega 
roga leta,« so zapisali v obrazložitvi. 
Priznanje zlati rog je prejel oče 
Storžic in predsednik društva 
Trma Florjan Lampe. V f ilmski 
predstavitvi je bila predstavljena 
celotna zgodba Storžic, od mlake, 
ki je služila živini, do slovesne 
otvoritve lanskega septembra. Da je 
do otvoritve prišlo, se gre zahvaliti 
prav letošnjemu dobitniku. Florjan 
Lampe je po prevzemu priznanja 
povedal, da je to priznanje vsem, ki 
so bili pri izgradnji Storžic zraven. 
»To priznanje bo viselo v družabnem 
prostoru v Zadlogu, ko ga bomo 
imeli,« je še povedal Florjan Lampe.

Z veselimi in dobrimi mislimi ter 
skladbo Sex bomb kvinteta Vrh Male 
gore pa so zaključili tradicionalno 
prireditev.

Priznanje zlati rog je prejel oče Storžic in predsednik društva Trma Florjan Lampe / Foto: Johan Habe 
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Klekljarice preganjajo virus z 
ustvarjalnostjo

Klekljanje je od nekdaj 
dejavnost skupnosti. 
Klekljarice so včasih poleti 
klekljale pred prhauzi, 
ob slabem vremenu in 
v času zime pa so se 
dobivale po domovih. Iz 
teh klekljarskih srečanj pa 
niso nastale samo čipke. 
V časih brez interneta, 
televizije in drugih 
današnjih informacijskih 
kanalov je mnogim 
skupinsko klekljanje 
pomenilo tudi priložnost, 
da so izvedele novice in 
da so kaj zanimivega tudi 
same povedale drugim 
klekljaricam. 

S pojavom novega virusa pa so vsa 
druženja prepovedana. Klekljarice 
so zaradi tega občutile veliko 
nelagodje, saj so bile ukinjene vse 
oblike druženja, izobraževanja, 
izletov in podobno. Andreja Uršič, 
predsednica Društva klekljaric 
idrijske čipke, se je domisli la 
zanimive ideje, ki je naletela na 
izjemen odmev. Preko Facebooka 
je povezala klekljarice in jih v 
dneh pred prazniki navdušila za 
klekljanje dveh motivov. Sama je 
narisala grobe obrise papircev za 
10 centimetrov velikega angelčka 
in 8 centimetrov velik zvonček. V 
narisanem osnutku papirca pa ni 
določila tehnike in uporabljenih 
materialov, saj je želela klekljarice 
spodbuditi k ustvarjalnosti. Odziv 
je bil nad pričakovanji.

Klekljarice so vsaka na svoj način 
pristopile k izdelavi motivov. Ene so se 

odločile za klasičen idrijskih ris, druge 
so v okviru narisanega motiva izdelale 
bolj drzne kombinacije tehnik. Med 
materiali so uporabljale klasičen lanen 
ali bombažni sukanec različnih debelin 
in v različnih barvnih odtenkih. 
Bolj drzne so za polnilo elementov 
uporabile celo volno. 

In tako je na bulah 38 udeleženk 
n a s t a l o  4 0  z v o n č k o v  i n  37 
angelčkov. In dva nista enaka. 
Klekljarice so izdelke fotografirale 
in sliko poslale na elektronski 
naslov društva. Petra Marinko 
je vse gradivo zbrala in objavila 
n e ve r j e t n o  fo to g r a f i j o  v s e h 
izdelkov, ki je prava izkaznica 
k lek ljar ske  us tvar ja lnost i  in 
predanosti v času epidemije.

V e č i n a  u d e l e ž e n k  t e g a 
klekljarskega projekta je bilo iz 
Slovenije, tri pa so klekljale tudi 
v tujini. To so bile Margreeth 
Heijs z Nizozemske, Vivienne 
Wood iz Velike Britanije in Katica 
Kaštelan iz  Splita na Hrvaškem. 
Klekljanje očitno res ne pozna meja 
in z zanimivimi projekti ob uporabi 

sodobnih komunikacijskih kanalov 
potrjeno lahko poveže klekljarice z 
vsega sveta. 

Ko je Andreja Uršič 16. novembra 
objavila samo osnovne obrise 
angelčka in zvončka, ni niti slutila, 
da iz te preproste ideje lahko 
nastane tako velik projekt. 

»Kako lepo jih je bilo gledati in 
proučevati njihove vsebine, res 
praznični občutki. Se mi zdi, da 
smo se s to akcijo še bolj povezale, 
saj samo klekljarice vemo, kaj 
občutimo ob čipki, ko jo počasi in 
previdno odpenjamo, jo položimo v 
naše dlani, ko vsaka čipka po svoje 

vstopi v naša življenja,« je povedala 
pobudnica projekta Andreja Uršič, 
predsednica Društva klekljaric 
idrijske čipke.

Klekljarice so v čipke spustile svoj 
navdih, barve, vse mogoče tehnike 
in bile pri tem ustvarjalne. Bolj kot 
se je širila objava preko spleta, več 
fotografij je prihajalo na elektronski 
naslov društva in kmalu je bilo 
jasno, da bo projekt povezal zelo 
veliko klekljaric. 

» N a  z a č e t k u  p r o j e k t a  s e m 
klekljarice nagovorila s stavkom, da 
jih ne poznam. Ob koncu dodajam, 
da jih sedaj poznam v njihovi 

najpomembnejši vrlini in to je 
njihova ustvarjalnost,« je še dodala 
Andreja Uršič.

Navdušeni nad velikim odzivom 
klekljaric v društvu že snujejo nove 
zamisli, kako bodo s podobnimi 
projekti nadaljevali. Če bo šlo vse 
po prvih načrtih, se bodo klekljarice 
spet povezale v prvih dneh pomladi 
pred veliko nočjo. Podrobnosti pa 
zaenkrat še ne razkrijejo. Idrija 
bo v tem letu obeleževala tudi 40. 
Festival idrijske čipke in takrat bo 
nova priložnost za to, da klekljarice 
z vseh koncev v Idriji pokažejo svojo 
ustvarjalnost in mojstrstvo. / DABO

Andreja Uršič je 
narisala grobe 
obrise papircev 
za angelčka in za 
zvonček. Klekljarice 
so potem lahko 
vsaka na svoj način 
pristopile k izdelavi 
motivov. 

Kulturno brez Kulturnega maratona 
 Letošnje šolsko leto v 
celoti kroji epidemija 
koronavirusa, ki nam je 
odnesla tudi IX. Kulturni 
maraton. Spletni dogodki 
ne dosežejo toliko publike 
in takega namena, kot bi si 
želeli, zato bomo naše ideje 
prenesli na normalne čase. 
Ker imamo ambiciozne 
načrte, povezane s 
praznovanjem 120-letnice 
šole, bi jih radi uresničili v 
času klasičnega pouka, saj 
je ustvarjanje na daljavo 
nehvaležno in upam si 
trditi, da ne tako učinkovito, 
kot je ob fizični prisotnosti 
umetnika ali umetnice, ki 
dijake motivira k določeni 
izraznosti.

Da pa bi se vsaj malo izognili 
enoličnosti šolanja od doma, občasno 
ure prek Zooma popestrimo z 
ustvarjalnostjo. V okviru projekta 
Skum, v katerem sodelujemo že 
od leta 2018, smo tudi v letošnjem 
šolskem letu izvedli ugledališčeno 
antiko z Ano Duša. Lansko leto smo 
z dramaturginjo že izpeljali zanimivo 
uro v tretjih letnikih na temo 
Kosovela in konstruktivizma, letos 
pa smo si v prvih letnikih gimnazije 
zadali ambicioznejši cilj. S pomočjo 
izkušene mentorice smo želeli 
mladim gledališkim nadarjencem 
približati antične teme Sofoklesove 
Antigone,  j ih aktualizirati  in 
zaokrožiti s pogovorom za okroglo 
mizo. V štirih šolskih urah smo 
najprej skozi pogovor izluščili po 
tri teme v vsakem razredu, kot so 
omejevanje človekove svobode, 
izkoriščanje  pozicije  moči .  V 
nadaljevanju pogovora so j ih 
odkrivali v aktualnih vprašanjih, 
kot  so  prot ikoronski  ukrepi , 
gibanje BLM, revščina in svoboda 
posameznika. Nato so se razdelili v 
pare, kje so skozi stališča izbranega 
Sofoklesovega lika (Antigone, 
Kreona, Hajmona, …) izražali 

trditve oziroma mnenja do izbrane 
aktualne teme. Tako so se aktivno 
pripravili na okroglo mizo, za katero 
so naslednji dan v treh skupinah 
debatirali o aktualnih temah, po 
katerih jih je s provokativnimi 
vprašanji spretno vodila Ana Duša. 
Dijaki so se izkazali za kritične in 
razmišljujoče sogovorce, razgovorili 
so se kljub oteževalnim okoliščinam 

spletnega pogovora. Bojazen, da so 
prvi letniki še premladi za precej 
zahtevno obliko pouka in za cilje, ki 
smo si jih zastavili, se je na koncu 
razblinila. Bili smo zadovoljni s 
potekom, izplenom in učinkom, ki 
ga je potrdila še evalvacija in visoka 
ocena dijakov. 

Dijakinja Eva Močnik je zapisala: 
»Delavnica je bila zelo dobra in 
zanimiva. Razlikovala se je od 
vsakdanjega pouka. Najbolj mi je bil 
všeč drugi del zaradi debate, kjer smo 
lahko slišali mnenja vseh sošolcev ter 
jih komentirali in skoznje raziskovali 
različne, globlje in tudi skrite teme. 
Gospa Ana Duša je namenila veliko 
pozornosti vsakemu odgovoru ter 
skoznje z nadaljnjimi vprašanji vodila 
do nekih globljih smislov, čeprav je 
bila časovno zelo omejena. Ni mi 
bilo všeč le to, da so bile ure preko 
Zoom-a, kar je precejšna ovira za 
vzpostavljanja stika in izmenjavanje 
mnenj. A v današnjih razmerah pač 
ne gre drugače, in pravzaprav je kljub 
temu šlo krasno. Take ure se mi zdijo 
pomembne, saj širijo naše poglede, 
nas naučijo razmišljati izven okvirja 
in povezovati literaturo z resničnim 
svetom. Obenem pa tudi popestrijo 

šolo v dnevih karantene.«
Dijaki so ustvarjalni predvsem pri 

likovnem snovanju s profesorico 
Irmo Gnezda. Kako koristna in 
pomembna je  ustvarjalnost  v 
teh zahtevnih časih, dokazujejo 
njihova dela, ki nas vedno znova 
razveseljujejo na spletnih omrežjih. 
O načinu dela je mentorica takole 
zapisala: »V času šolanja na daljavo 
so dijakinje in dijaki 1. letnikov 
GJV Idrija skozi likovno ustvarjanje 
predstavili svoj odnos do mesta 
Idrija. S prepletanjem različnih 
motivov (arhitektura, klekljanje, 
rudnik, žlikrofi, …) so narisali svoj 
pogled na mesto in nekam umestili 
tudi sebe (portret, detajl, senco 
telesa, …) in tako ustvarjali svoj 
»Idrijski ris«. Ker smo bili omejeni 
z likovnim materialom, so ustvarjali 
s svinčnikom in če so želeli tudi z 
barvicami. Risbo so skušali čim bolj 
osenčiti.« 

Da ustvarjalnost na Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija ne miruje, vam 
bomo razkrili v prihodnjih člankih, 
v katerih bomo predstavili nov 
predmet v okviru izbirnega predmeta 
»KulArt«, obisk pisatelja Gorana 
Vojnovića in še kaj. Okno / Neža Gnezda, 1.aMaja Justin Jerman
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Ponosni na državo in zastavo

Na OŠ Idrija smo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 
in trideseti obletnici 
plebiscita za samostojno 
Slovenijo pripravili virtualno 
prireditev.

Ko smo se v septembru 
organizatorke prvič 
sestale, smo imele v mislih 
običajno šolsko prireditev, 
kot že toliko let doslej. 
Čeprav je bila izkušnja 
pomladanskega šolanja 
na daljavo še zelo živa, 
nismo pomislile na to, da 
nas od novembra dalje 
čaka ponovna izkušnja 
pouka preko Zoom srečanj 
in spletnih učilnic. Dolgo 
smo upale, da se bo vsaj del 
učencev vrnil v šolske klopi 
in da bomo prireditev lahko 
izpeljali v živo. Na koncu 
smo v začetku decembra 
spremenile prvotni načrt 
prireditve in ustvarile 
novega. 

Želja organizatork prireditve je 
bila, da obeležimo praznovanje 
30-letnice plebiscita, da učencem 
na  jasen  in  enost aven nač in 
predstavimo prizadevanja  za 
ustanovitev lastne države ter da 
izpostavimo pomen slovenske 
zastave. Opažamo namreč, da 
zadnja leta učenci vse manj poznajo 
pomen slovenske zastave in da je ob 
državnih praznikih na naših hišah 
in stanovanjskih blokih videti 
vse manj zastav. V ta namen smo 
oblikovale razpis za fotonatečaj, 
na katerega se je odzvalo preko sto 

učencev. Obiskali so različne kotičke 
naše občine in se fotograf irali 
ob slovenski zastavi.  Poleg že 
omenjenega natečaja smo za učence 
pripravile posebno darilo. Vsaka 
razredna skupnost bo ob prihodu 
v šolo dobila svojo slovensko 
zastavo, ki  jo bo ob državnih 
praznikih izobesila na častno mesto 
v razredu. Hvala učiteljici Nadi Božič 
in Šolskemu skladu OŠ Idrija za 
finančno pomoč. 

Druga močna želja organizatork je 
bila, da v prireditev vključimo čim 
več učencev. Nekatere smo povabile 
k recitaciji pesmi, druge k pripravi 
glasbenih točk, tretje k izdelovanju 
likovnih izdelkov in četrte k pripravi 
voščil Sloveniji. Svoje prispevke 
k prireditvi je tako dalo preko 40 
učencev, če pa dodamo še avtorje 
fotografij, učiteljice, ravnateljico, 
župana in druge zunanje sodelavce 
(Anja Istenič, Marijan Novak in 
Matic Miklavčič) se številka povzpne 
na 120. 

Velik izziv je bil vse te raznolike 
in pestre prispevke povezati v 
zaključeno celoto. Na začetek smo 
uvrstile himno, ki je bila zaigrana na 
orgle, nadaljevali smo z nagovorom 
ravnateljice in župana ter nato 
prešli na predstavitev praznika 
samostojnosti in enotnosti. Drugi 
del prireditve so zaznamovale 
skrbno izbrane recitacije, ki govorijo 
o domu, o ljubezni do domovine, o 
ponosu in hrepenenju Slovencev. 
V tret jem delu so se  zavr tele 
fotografije in likovni izdelki naših 
učencev, v ozadju pa se je vrtela 

glasba, ki govori o lepotah Slovenije, 
o uresničenih sanjah mnogih rodov 
in hvaležnosti, da imamo svojo 
državo. 

Ko smo ves material zbrale na 
kup in ko smo vse naše želje in 
podrobnosti zapisale v scenarij, 
smo delo predale našemu sodelavcu 
Petru Tončiču. Z velikim občutkom 
in tehnično podkovanostjo je 
združil vse prispevke v celoto in dal 
prireditvi končno vizualno podobo. 

Prireditev so si učenci osnovne 
šole premierno ogledali v četrtek, 
24. decembra 2020, o njej pa so 
spregovorili tudi na razrednih video 
srečanjih. Povezavo do prireditve 
smo organizatorke kasneje razširile 
še med druge prebivalce naše občine, 
naše prijatelje in znance. Vesele smo 
pozitivnih odzivov. Predvsem pa nas 
veseli to, da je mnogim gledalcem 
pustila svojevrsten pečat. Ob ogledu 
prireditve se je orosilo marsikatero 
oko, na marsikatera usta se je 
prikradel nasmeh in v srcih se je 
(vz)budil ponos.  

Kdor bi si želel prireditev še 
ogledati, je dostopna na povezavi 
tudi preko šolske spletne strani.  
/ Tamara Velikanje, El izabeta 
Lampe, Maria Ana Kremžar Jerman 

Draga Slovenija,
vse najboljše za 30. rojstni dan!

V času pred božično-novoletnimi prazniki smo Slovenci obhajali veliko 
in pomembno obletnico. 23. decembra pred 30 leti se je namreč uresničila 
naša stoletna želja po samostojni državi. Z odločnim da na plebiscitu smo 
povedali, da želimo začeti to lepo in ne vedno lahko pot samostojnosti, kar 
je bilo razglašeno 26. decembra, ki je postal tudi državni praznik – dan 
samostojnosti. Ker smo Slovenci s tem dejanjem izrazili ogromno mero 
enotnosti, se je praznik leta 2005 preimenoval v dan samostojnosti in 
enotnosti. Ob tej okrogli obletnici so učenci od 6. do 9. razreda Osnovne 
šole Spodnja Idrija svoji državi ob njenem prazniku napisali lepa iskrena 
osebna voščila, iz katerih lahko začutimo, da so ponosni na svojo državo, 
jo imajo radi in so svojim prednikom hvaležni za ves trud in vztrajnost. 

Vabimo vas, da si nekaj njihovih voščil, ki smo jih vključili tudi v šolsko 
prireditev ob prazniku, preberete v nadaljevanju.

 / Nataša Hvala in Vanda Trošt

Draga Slovenija! 
Čestitam ti ob tvoji 30-letnici! 
Včasih si bila pod drugimi narodi, 
med drugim si spadala pod Avstro-
Ogrsko, deloma tudi pod Italijo in 
Madžarsko, kasneje pod Jugoslavijo. 
Naši predniki so stoletja sanjali in 
si prizadevali, da bi lahko ti nekoč 
postala samostojna. Torej lahko 
najprej izrazim zahvalo našim 
pradedom, ki so ogromno naredili 
in se borili za nas, da smo lahko 
leta 1991 postali samostojni. Danes 
praznujemo 30-letnico plebiscita. 
Žal pa ne znamo ceniti vsega, kar 
imamo, kar nam ponujaš. Lahko 
smo hvaležni, saj imamo svoje 
športnike, na katere smo ponosni in 
za katere lahko navijamo, imamo 
priznana podjetja, ki so pomembna 
za gospodarski razvoj. Ponosni 
moramo biti nate in spoštovati vsa 
pravila, se med sabo razumeti in 
imeti radi. Zavedati pa se moramo, 
da je zelo pomembna tudi pravica do 
svobode. Rada te imam in mislim, da 
bi se vsi morali včasih ozreti okrog 
sebe in opazovati tvoje lepote. Iskrene 
čestitke, draga Slovenija.
/ Lara Rupar

Ko za plebiscit odločili smo se, 
takrat samostojna rodila si se. 
Naj ti bo v spomin ta dan,  
ko je bil predsednik Jugoslavije 
čisto poklapan. 
In sedaj lepo se imej,  
za 30 let se pa še malo posmej. 
Trenutno pa rajši ne praznuj,  
saj po državi giblje se virus Fuj Fuj.
/ Janž Magajne

Draga država! 
Ob tvoji 30. obletnici se ti iskreno 
zahvaljujem za vse, kar nam nudiš: 
varnost, možnost šolanja, skrb za 
državljane, omogočena nam je dobra 
medicinska oskrba, ... V državi 
vlada mir, nikjer ni nobene vojne in 
morije. Res živimo v krasni državi, 
polna je kulturnih znamenitosti in 
krajevnih posebnosti. V državo so 
sprejeti vsi, ki so drugačni, lepo 
se sprejme priseljence. Tudi zanje 
je šola obvezna ... Za vse to je 
zaslužena država. V državi se skrbi 
za biotsko raznolikost vrst rastlin in 
živali. Posebno občutljiva območja so 
zavarovana. V Sloveniji varujemo 
redke vrste in skrbimo za to, da si 
hitro opomorejo. Najlepša hvala za 
vse to.
/ Iskra Eržen

Letos mineva 30 let, odkar smo 
se tvoji državljani odločili, da 
želimo imeti Slovenijo kot državo 
samostojnosti in enotnosti. Želim 
ti, da bi še veliko let ostala trdna, 
samostojna in zdrava država. 
Vsem svojim prebivalcem bodi 
še naprej prijazna domovina in 
dežela priložnosti in miru. Želim 
ti, da ostaneš zaželena in uspešna 
v družini skupine držav na naši 
stari celini. Naj tvoje lepote še 
naprej čudijo obiskovalce širom 
sveta,  tvoj i  državljani  pa se 
zavedamo lepot, ki jih kot dežela 
nudiš nesebično in ne glede na 
letni čas.
/ Žana Lipužič

Majhna si, dežela moja ti,  
vendar skrivaš čudovite stvari. 
Čas, ki se ga v tvoji naravi preživi, 
nikoli iz srca mojega zbrisan ni. 
Čudovite nudiš razglede mi,  
ko v gorah tvojih odpočijem si. 
Obala je mala, veliko je ni,  
pa vendar za aktiven oddih 
prikupna se mi zdi. 
Zato danes, ko voščim ti,  
želim še naprej skrbnih ljudi, 
naroda, ki v tebi živi in lepoto 
pomaga ohranjati ti.
/ Manca Kogoj

Verjamem, da smo vsi ponosni 
na to, da lahko živimo v svoji 
samostojni državi. Ponosna sem 
na to, da smo lahko svobodni. 
Voščim ti vesel trideseti rojstni dan.  
Želim ti, da bi bili vsi državljani 
enakopravni, da bi živeli v čistem 
okolju in se med seboj spoštovali. 
Upam, da bomo skupaj premagali 
vse ovire in ustvarjali  svet lo 
prihodnost za vse rodove. Slovenija, 
ostani še naprej tako lepa, vse od 
Triglava pa tja do morja
/ Melisa Uršič

Slovenija, ponosna sem, da sem 
se rodila v tebi. Ponosna sem na 
vse razglede, vse hribe in doline. 
Ponosna sem na prijateljstva, ki 
se prepletajo v tebi, na vse ljudi, 
ki so se zaljubili zaradi tvojih 
razgledov. Vesela sem, da je toliko 
gozdov, v katerih lahko opazujemo 
živali, se igramo in ustvarjamo 
spomine. Tukaj rada živim zaradi 
vseh prijateljev, ki jih imam, in še 
posebej družine. Hvala, da si nam 
dala vse to.
/ Maja Pirih
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Iz zapisnikov 
starešinstvenih 
sej Županije 
cerkljanske
Marko Razpet

Stari zapisniki sej lokalnih organov 
iz obdobja pred prvo svetovno vojno 
so bogat vir podatkov, kako so ljudje 
takrat živeli in kaj se je dogajalo na 
lokalni ravni, pa tudi širše. 

V začetku 20. stoletja je bilo ozemlje današnje 
Občine Cerkno razdeljeno na dva dela: 
na Županijo Cerkno in Županijo Šebrelje. 
Cerkljanskemu delu, po starem Županiji 
cerkljanski, je načeloval župan, ki je redno, 
navadno vsak mesec, skliceval tako imenovane 
starešinstvene seje, katerih so se udeleževale 
starešine, predstavniki po nekaj sosednjih 
vasi. Na sejah so vodili zapisnike. Ohranilo 
se jih je kar precej, napisanih na roko, v lepi 
pisavi in v razmeroma lepem slovenskem jeziku. 
Denarna enota v tistih časih je bila avstrijska 
krona (K). Pred prvo svetovno vojno so bile 
v načrtu gradnje novih železnic, tudi skozi 
Idrijo. O železnicah je bilo na starešinskih 
sejah Županstva cerkljanskega večkrat govora, 
kar so zabeležili v zapisnikih. Nekatere točke iz 
teh zapisnikov bomo navedli v ležečem tisku, in 
sicer brez popravkov. 

Iz zapisnika z dne 16. januarja 1908.
4. Prečita se odlok c. kr. okr. glavarstva v 

Tolminu z dne 10/I. 1907 štv. 329, da je c. kr. 
železniško ministerstvo dovolilo z odlokom z 
dne 29/XII. 1907 št. 60984/2 po dogovoru s 
prizadetimi ministerstvi konsorciju za zgradbo 
lokalne železnice od Vrhnike v Idrijo, da sme 
izvršiti tehnična pripravljalna dela za zgradbe 
lokalne železnice z normalnim tirom od Sv. 
Lucije do kranjskih meja v dobi enega leta.

Sprejme se na znanje.

Iz zapisnika z dne 25. junija 1908.
29. Župan poroča, da so se ustanovili v Idriji, Žireh, 

Horjulu in Polhovem gradcu konsorciji za trasiranje nove 
železnice Ljubljana - Idrija - Sv. Lucija in so tudi že deloma 
zbrali in zagotovili potrebni kapital za napravo podrobnih 
načrtov. Delo trasiranja izročili so g. Oskarju Englisch-u 
nadzorniku c. kr. državnih železnic v Ljubljani. 

Ker se navedeni konsorciji ozirajo edino na njihovo lokalno 
korist ne vpoštevaje prirodne lege dolin obljudenega sodnega 
okraja cerkljanskega, ne glede na vodne moči, rudosledstva 
z nado na uspeh, na bogato zalogo stavbnega lesa, drv za 
kurjavo, cementno kamenje pri Želinu, razvito živinorejo, 
mlekarstvo, sadjerejo i. t. d v tukajšnjem okraju - ter hočejo 
speljati železnico iz Spodnje Idrije skozi Kanomljo v Dol. 
Tribušo, odnosno na Reko ter bi se na ta način cerkljanski 
okraj popolnoma izoliral od železniškega prometa v veliko 
škodo prebivalstva, sklene se soglasno vročiti dež. odboru 
v Gorici spomenico s prošnjo, da blagovoli visoko isti 
odrediti, da se v smislu sklepa visokega dež. zbora goriško-
gradiščanskega z dne 12/II 1904 prične tudi na goriški 
strani v trasiranju železniške proge Sv. Lucija - Želin do 
kranjske meje z železniškimi postajami Otalež, Želin-
Cerkno, Reka in Stopnik v tuk. sodnem okraju ter z napravo 
tozadevnih podrobnih načrtov.

Spomenico naj vroči visokorodnemu g. deželnemu glavarju 
odposlanstvo in sicer: župan in g. Vinko Buda in Tavčar 
Fran ter je naprositi tudi občini Šebrelje in St. Viška gora, 
da se istemu pridružijo po svojih zastopnikih in skupno 
nastopijo za korist in blagor prebivalcev celega tuk. sodnega 
okraja. 

Po italijanski okupaciji gradnja železnic na Primorskem 
ni bila več aktualna. Bilo je v času Jugoslavije še nekaj 
načrtov, da bi železnico zgradili po Poljanski dolini skozi 
Cerkno do Mosta na Soči, kar pa ni bilo nikoli realizirano. 
Od načrtov naših dedov pa smo dobili leta 1919 vsaj svojo 
univerzo.

Na to se prečita pismo g. Andreja Gabršček-a 
v Gorici z dne 14. t. m. glede pripravljalnih del 
za železnico Sv. Lucija do kranjske meje, glasom 
katerega je naznanil državni poslanec g. Ivan 
Hribar, da konsorcij ne začne dela prej, dokler 
ni skupaj potreben denar in ker bi po njegovi 
izjavi manjkala glavnica 10.000 K, obrača se na 
korporacije in občine v svrho podpore. 

Ker pa ima za imenovano železnico od Sv. Lucije 
do kranjske meje v svrho izvršitve pripravljalnih del 
komisijo tudi dež. odbor goriški ter je isti dež. zbor 
zato tudi že dovolil znesek 12.000 K in ker je znano, 
da je dež. odbor goriški že v dogovoru z neko firmo 
za trasiranje črte in napravo podrobnih načrtov, 
starešinstvo ne more in noče posegati v delokrog 
dež. odbora in tudi nikacega prispevka dovoliti ne 
more ter se za sedaj isti soglasno odkloni. Sklene pa 
se soglasno, da se ima predložiti deželnemu zboru 
prošnjo v svrho, da dovoli še manjkajoči znesek in da 
se pripravljalna dela čim prej pričnejo. 

 Iz zapisnika z dne 13. aprila 1908.
35. Obč. zastopnik Ivan Seljak predlaga, da se vloži 

prošnja za postajališče na progi bohinjske železnice 
»Zarakovcem«, katero bi ne ustrezalo samo davč. 
občini Bukovo, temveč celemu cerkljanskemu okraju. 

Sklene se soglasno, da naj županstvo vloži 
tozadevno prošnjo na ravnateljstvo c. kr. državnih 
železnic.
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Gimnazija pripravljena na 
novo obdobje

Karmen Vidmar

V času karantene, ko 
živi vsak od nas v svojem 
mehurčku in čaka na 
rahljanje ukrepov ter benti 
nad neletom in si celo želi 
biti negativen, nas šolnike 
in dijake Gimnazije Jurija 
Vege Idrija najbolj muči 
šolotožje!* Naša šola sameva, 
učilnice so prazne, hodniki 
si želijo živahno množico 
mladih, topotanje korakov, 
prešerno govorjenje, 
smeh. Verjamemo, da bo 
potrpežljivost nagrajena in 
da bo šola zaživela že zgodaj 
spomladi, v polnem razcvetu 
pa jeseni, ko pridejo k nam 
novi dijaki, prvošolci! 

Gimnazija Jurija Vege Idrija je šola 
z dolgoletno tradicijo in ponosna 
naslednica prve slovenske realke. Prav 
letos bomo praznovali 120. obletnico 
njene ustanovitve. Z inovativnimi 

pristopi k poučevanju poskušamo 
danes, ko je naša šola sodobna ter 
odprta v lokalno in širše okolje, 
pripraviti dijake na prihodnost, 
jih opremiti z veščinami timskega 
dela in načrtovanja ter vzpodbujati 
ustvarjalnost in raziskovalnega 
duha. V aprilu 2016 je gimnazija 
postala članica Evropske mreže 
za podporo nadarjenim dijakom 
in prejela naziv Evropska točka za 
nadarjene, februarja 2020 pa je 
za svoje delo z dijaki na področju 
športa prejela certifikat Športnikom 
prijazno izobraževanje. Šola izvaja 
tri srednješolske programe: štiriletni 
splošnoizobraževalni program 
gimnazija, štiriletni strokovni 
program strojni tehnik in triletni 
program srednjega poklicnega 
izobraževanja mehatronik operater. 
Z okrog 330 vpisanimi dijaki sodimo 
sicer med manjše šole, kar pa je 
naša prednost, saj se tako na šoli vsi 
poznamo, se medsebojno spoštujemo, 
si pomagamo in sodelujemo. Dijaki 
prihajajo k nam iz osnovnih šol iz 
Idrije, Spodnje Idrije, Cerknega, 
Črnega Vrha, Žirov, Logatca, Vrhnike, 
Rovt in Mosta na Soči.

Okoli 190 naših dijakov obiskuje 
program gimnazije. Ta sodi med 

najzahtevnejše, a vpisani dijaki 
uspešno opravijo tako s štirimi 
leti šolanja kot z maturo. V pomoč 
so jim tudi konzultacije in osebni 
pristopi učiteljev. V izbirnem delu 
programa in z vključevanjem dijakov 
v številne mednarodne dejavnosti 
omogočamo pridobivanje novih 
veščin, neformalnega znanja in 
izkušenj.

V programu strojni tehnik je v 
štirih oddelkih okrog 90 dijakov, tudi 
dekleta. Na poklicni maturi dosegajo 
lepe uspehe. V četrtem letniku 
nudimo pomoč tistim dijakom, ki 
se odločijo, da bodo opravljali peti 
maturitetni predmet, saj imajo tako 
več možnosti za vpis na univerzitetne 
študijske programe.

V triletnem programu mehatronik 
operater se trenutno šola okrog 50 
dijakov in dijakinj. Večina nadaljuje 
šolanje v dvoletnem programu 
poklicno-tehničnega izobraževanja 
(PTI) ali v tretjem letniku programa 
strojni tehnik na naši šoli. Program 
o d l i k uj e  ve l i ko  p r a k t i č n e g a 
usposabljanja,  tako v šolskih 
delavnicah kakor tudi v podjetjih.

* V uvodu je uporabljenih kar pet 
izrazov, ki so se uvrstili v finale za 
izbor besede leta 2020!

V petek, 12. februarja, 
šola na virtualni način 
odpira svoja vrata med  
9. in 15. uro. V soboto,  
13. februarja, bomo 
ob 9. uri v okviru 
informativnega dne 
v živo predstavili 
vse izobraževalne 
programe ter številne 
dejavnosti, ki jih nudimo 
našim dijakom! Vse 
predstavitve bodo tekle v 
živo s pomočjo aplikacije 
Zoom. Spletne povezave 
bodo nekaj dni pred 
informativnim dnevom 
objavljene na spletni 
strani naše šole.

Naravoslovje je zanimivo
Ko sem prišla v Idrijo kot prostovoljka Evropske 
solidarnostne enote in začela delati v mladinskem centru, 
sem želela začeti lasten projekt. Malo sem razmislila 
in se spomnila, da lahko s pomočjo znanja, ki sem ga 
pridobila med študijem kemije, organiziram STEM 
delavnice iz kemije in biologije ter na zanimiv način, skozi 
eksperimente, otroke učim o tem.

Zamisel se mi je zdela zelo zanimiva. Prepričana sem bila, da se lahko 
otroci, ki jih zanima naravoslovje, učijo skozi igro. Hkrati pa je projekt tudi 
odlična priložnost zame, da izboljšam znanje slovenskega jezika. Danes, ko 
smo blizu konca delavnic, lahko rečem, da sem zelo ponosna in vesela, ker 
so mi v Mladinskem centru Idrija zaupali in sem dobila njihovo podporo. 
Posebej pa sem ponosna na svoje udeležence, saj še danes težko verjamem, 
koliko so se naučili, čeprav nihče od njih v šoli še nima kemije. Prepričana 
sem, da v prihodnosti ne bodo imeli težav z naravoslovjem.

Na začetku smo delavnice organizirali v mladinskem centru, kasneje, ko 
se je zaradi novih ukrepov proti koronavirusu vse zaprlo, pa smo nadaljevali 
z delavnicami preko spleta. Skrbelo me je, da takšen način ne bo najboljši, 
vendar je šlo bolje, kot sem sprva pričakovala. Prav tako so vsi redno prihajali 
na delavnice in se odločili, da nadaljujemo z dodatnim sklopom prek spleta.

Veselila sem se ponedeljkovih delavnic in tega, da jim pokažem nekaj 
novega. Vsi otroci so imeli pripravljen material za delavnico, doma so naredili 
eksperiment. Med temi so se nam zdeli najbolj zanimivi določanje pH snovi 
s pomočjo rdečega zelja, sluz iz naravnih materialov, milo in izoliranje 
genskega zapisa iz sadežev. / Midheta Bašić

STEM je angleška kratica, ki predstavlja 
znanost (science), tehnologijo 
(technology), inženiring (engineering) 
in matematiko (mathematics). STEM 
izobraževanje otrokom pomaga, da lažje 
obvladajo in razumejo gradivo v šoli 
ter si razvijejo logično in kritično razmišljanje. Temelji na 
praktičnem delu, ki otrokom omogoča, da na zanimiv način pridejo 
do zaključka in razvijejo občutek za timsko delo.

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

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

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

pet. od 8. do 12.

 »Aktivirajte paketni popust, občutno znižajte ceno  
avtomobilskega zavarovanja!«

Ne, treslo pa ne bo!
Še lani bi smatrali za dober filmski scenarij, kar se nam je potem 

tekom leta dogajalo z virusom. Bi sedaj verjeli, da se lahko ponovi? 
Kaj pa potresi? Ti pa so bili, a sedaj jih ne bo več, mi je še lani 
zagotovila ena od strank ob sklepanju premoženjskega zavarovanja …

Ko razbijemo avto, smo obsojeni na avtobus, ko izgubimo dom, dobimo (mogoče!) 
šotor ali kontejner. Če se s tem strinjate, potem zavarovanja vašega doma 
ne potrebujete, sicer pa ne odlašajte! Tu še posebej priporočam vsem lastnikom 
stanovanj, da se pri upravniku pozanimajo, kaj imajo zavarovano in česa 
ne. Upravitelj običajno skupinsko zavaruje objekt – nepremičnino, ne pa tudi 
stanovanjske opreme – premičnine! Bo pokrita škoda spodnjemu sosedu, ko mu 
bo stanovanje namočila voda iz vašega pralnega stroja? Kaj bodo dobili stanovalci 
nad vami, ko bo požar v vašem stanovanju uničil tudi njihovega? Premoženjska 
zavarovanja so v primerjavi z avtomobilskimi zavarovanji neprimerno cenejša, 
zato za nekaj evrov mesečno prepustite te skrbi zavarovalnici.

Nov produkt Zavarovalnice SAVA d.d. pa posega na področje otroških in 
mladinskih nezgodnih zavarovanj. Celostno zavarovanje otroka odslej ne 
krije več le njegovih poškodb, marveč tudi nezgodne primere, ki bi se zgodile 
njegovemu staršu. Starš je nedvoumno tisti, ki tudi materialno skrbi za otroka 
in izguba starša lahko pahne otroka v težke socialne stiske. Odslej se preudarni 
starši lahko temu izognete! 

Obe navedeni zavarovanji dodatno aktivirata veliki paketni popust, ki se pozna 
pri vsakoletnem avtomobilskem zavarovanju. 

                                                                                   Vaš Aleksander Paglavec
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Šola skrbi za kakovost 
in pretok znanja

Na Višji strokovni šoli 
Postojna izvajamo tri 
višješolske študijske programe 
za pridobitev šeste stopnje 
izobrazbe (raven VI/I), in 
sicer strojništvo, gozdarstvo in 
lovstvo ter program poslovni 
sekretar.

Šola je usmerjena v praktična 
znanja, zato imajo diplomanti veliko 
možnosti za zaposlitev. Študenti 
in diplomanti v svojih evalvacijah 
potrjujejo naše delo. Študentje gredo 
vsako leto na 10-tedensko praktično 
izobraževanje v izbrana podjetja, 
kjer s pomočjo mentorjev spoznajo 
delovne procese in pridobijo bogate 
izkušnje.

Glavne prednosti študija na Višji 
strokovni šoli Postojna, kot jih vidijo 
naši študenti, so: sodelovanje in 
izvajanje praktičnega usposabljanja v 
podjetjih, strokovnost predavateljev, 
dobri odnosi med predavatelji 
in  š tudent i ,  p r i l agod l j i vos t , 
interaktivnost in E-izobraževanje 
ter bližina šole.

Z  mednar odnim pr ojektom 
Erasmus+ omogočamo študentom 
praktično izobraževanje v tujini. 
Študentom in zaposlenim nudimo 

možnost nadaljnjega osebnega in 
delovnega razvoja, spodbujamo 
ustvarjalnost in vseživljenjsko 
izobraževanje. 

Razvojno možnost  vidimo v 
pripravi študijskih programov 
z a  i z p o p o l nj eva nj e ,  k i  b o d o 
diplomantom omogočili poglobljen 
študij področja, ki je zanimivo tudi za 
podjetja. Želimo si, da bi bil predlog 
programa: Projektant/projektantka 
spravila lesa z gozdarsko žičnico, 
ki  smo ga pripravil i  skupaj  s 
slovenskimi strokovnjaki s področja 

gozdarstva, kmalu akreditiran in bi 
tako zaživel med inženirji gozdarstva. 
Pri svojem delu se povezujemo s 
podjetji, skrbimo za kakovost in 
pretok strokovnega znanja, odprtost 
in moderne metode poučevanja. 

Izgradnja Izobraževalnega centra 
sodobnih tehnologij ICST študentom 
strojništva omogoča konstruiranje 
orodij in načrtovanje CNC tehnologij. 
Z vpisom v naše programe imajo 
študentje zagotovljeno poklicno 
prihodnost, nenehen razvoj in vedno 
nove izzive.

Vabljeni na informativne 
dneve preko Zoom-a, 12. in 13. 
februarja 2021, na spletni strani 
www.vspo.si pa si oglejte 
naš film in naredite virtualni 
sprehod 360°

Mojca Terbižan Leskovec

Biti vzgojitelj ni samo 
poklic, je poslanstvo. In 
prav v teh časih je še kako 
pomembno, da so vzgojitelji 
srčni in hkrati strokovni. 
Naša naloga je, da otroci 
vedo kaj se dogaja, hkrati 
pa živijo otroštvo v pravem 
pomenu besede. 

Skoraj eno leto se vse vrti okrog 
novega virusa, seveda ni vrtec 
nobena izjema. Kot javna ustanova 
je pravzaprav v središču dogajanja. 
Ko so se marca 2020 vrtci prvič 
zaprli, nihče ni vedel koliko časa 
bo to trajalo. Vsi smo si želeli, 
da se čim prej vrnemo na stare 
tirnice. Tako smo doma ostali kar 
dva meseca in ko je napočil čas za 
povratek, smo se tega zelo veselili. 
Veselili in hkrati bali, saj nismo 
vedeli kako bo z vsemi novimi 
ukrepi. Želeli smo poskrbeti za 
zdravje otrok, po drugi strani pa 
vemo, da otroci potrebujejo bližino, 
nasmeh, objem in varno naročje. 

In  t ako  smo ot r oke  z ju t r a j 
pričakali z nasmehom na obrazu, 

maska ga je zakrila le pri vratih, 
kjer smo srečali starše. Z otroki 
smo vedno veliko govorili o skrbi za 
osebno higieno, letos pa smo temu 
namenili res veliko pozornosti in 
tako za otroke to ni predstavljalo 
velikih sprememb. Umivanje rok je 
postalo le še bolj temeljito in redno, 
robčki so še bolj vestno pristajali 
v koših za odpadke. Kihanje v 
rokav so nekateri že dobro osvojili, 
druge pa je čakalo še nekaj vaje. 
Vzgojiteljice v vrtcu skrbimo, da so 
igrače čiste, v tem času pa še toliko 
bolj. Večkrat razkužimo stvari, ki 
se jih dotikamo, še posebej smo 
pozorni pri deljenju hrane. Veliko 
časa namenjamo dejavnostim v 
naravi, na travniku, ki je naša 
telovadnica, gozdni kotiček pa 
igralnica. 

Novo šolsko leto se je komaj dobro 
začelo, vrata vrtca pa so se konec 
oktobra že spet zaprla. Tokrat 
s to spremembo, da je varstvo 
omogočeno za vse otroke, katerih 
starši potrebujejo nujno varstvo. 
Tako je pri nas vrtec že ves čas 
odprt na treh lokacijah: v enoti 
Arkova, enoti Črni Vrh in oddelku 
v Ledinah.

V  t e m  č a s u  s e  j e  z g o d i l a 
velika sprememba na področju 
s o d e l o v a n j a  ( z  z u n a n j i m i 

strokovnjaki, raznimi gledališči, 
starši, … ). Vrtec Idrija je znan po 
zelo dobremu sodelovanju s starši. 
Starši predstavljajo pomembno 
ve z  m e d  v r t c e m  i n  d o m o m . 
Vsako leto za starše pripravimo 
delavnice,  dr uženja v naravi, 
rajanja. Vsi starši so lepo vabljeni, 
da sodelujejo pri praznovanju 
rojstnega dne njihovega otroka. 
V veliko pomoč so nam tudi pri 
zbiranju raznoraznega materiala/
gradiva. Vse to pa v letošnjem letu 
ne pride v poštev. Zato smo morali 
vzgojitelji poiskati nove načine, da 
kljub razdalji ohranjamo povezavo 
z otroki in starši. Vezi smo ohranili 
preko elektronske pošte z raznimi 
sporočili  ter aplikacije Zoom, 
kjer pripravimo dejavnosti, kot 
so prebiranje pravljic, staršem 
pošiljamo ideje za dejavnosti z 
otroki, … Vsi pa smo bili najbolj 
veseli, ko smo se videli v živo, 
čeprav le preko ekranov. 

Zaposleni v vrtcu se resnično 
trudimo, da upoštevamo priporočila 
stroke in s tem preprečimo vdor 
virusa v vrtčevsko okolje. Seveda 
pa je odgovornost tudi na strani 
staršev, da v vrtec pripeljejo zdrave 
otroke. Le s skupnimi močmi nam 
lahko uspe, da se čim prej vrnemo 
v »stare tirnice«.

Vrtec v času 
epidemije

Igre na snegu v času zagotavljanja nujnega varstva  
/ Foto: Mojca Terbižan Leskovec
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Kidričeva cesta 53,  
4000 KRANJ
tel.: 04/20 10 430
e-pošta: info@dsd-kranj.si

www.dsd-kranj.si

V DŠD Kranj nudimo dijakom  
kranjskih srednjih šol celovito  
oskrbo v času šolanja. 

PREDNOSTI BIVANJA V DOMU:

- bližina srednjih šol,
- pomoč pri učenju in šolskem delu, 
- urejena in kvalitetna prehrana,
- delo in življenje potekata po ustaljenem     
  domskem redu, 
- sodelovanje v prostočasnih dejavnostih v     
  domu, 
- brezžična povezava z internetom preko   
  omrežja Eduroam,
- subvencija za prevoz domov ob koncu tedna,
- subvencija oskrbnine ob istočasnem bivanju  
  dveh ali več otrok iz iste družine v dijaškem    
  domu.

Predvsem pa je bivanje v dijaškem domu za 
mlade pomemben korak na poti k odraslosti, 
samostojnosti in odgovornosti.

Vabimo vas, da si ob 

informativnih dnevih 12. in 13. februarja 2021 
ogledate našo domsko spletno stran, na kateri 
bodo objavljene vse potrebne informacije.  

Za dodatna vprašanja in pojasnila pa pripravljamo 

zoom srečanja v petek ob 11. in 17. uri ter v 
soboto ob 11. uri. 
Povezava bo objavljena od 10. 2. 2021 dalje.

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

Inventura
Dragica Čuk Novak

Ob popisih, kot temu početju rečemo v lepi zborni 

slovenščini, se vsaj moja generacija spomni obvestil na 

vratih trgovin v prvih dneh januarja pred desetletji, 

ko je bilo nekaj samoumevnega, da so bile trgovine ob 

nedeljah in praznikih zaprte. 

Nekateri drugi iz iste generacije, in tudi kasnejših, pa seznamov 
z nazivi, v katere so se vnašale količine po preštetih, stehtanih in 
premerjenih količinah. Vendar s popisom količin se inventurna 
zgodba še ni končala, popisane količine so se primerjale z 
evidencami, pri teh primerjavah pa je prihajalo do ugotovitev 
viškov, manjkov, sestavljali so se seznami predlogov za odpis 
iztrošene in neuporabne opreme. »Zaradi viškov nikogar ne boli 
glava,« je imel navado reči nek moj znanec, druga zgodba pa so 
bili manjki količin in odpisi. Primanjkljaj se je moralo vedno 
pokriti, prakse so bile različne, običajno je odgovorni moral iz 
lastnega žepa poravnati vrednost blaga, ki ji je bil dodan obvezni 
davek. Odpisi so bili vedno zgodba zase, člani komisij so običajno 
pripravljali zelo kratke sezname opreme, ki ni bila več za nobeno 
rabo. Mize, stoli in omare, ki jih je nekaj vijakov komaj še držalo 
skupaj, so ostajali del opreme, ki je polnila prostore v kleteh, 
na podstrešjih in še kje, po nekem načelu, ki ga je bilo na nek 
način lahko razumeti, da bo pa mogoče še prišla za kaj prav, za 
rezervi del, za …, dokler ni kakšen odločen popisovalec naredil 
s temi zbirkami navlake to, kar bi se z njo moralo že zdavnaj 
zgoditi. Ni moj namen, da vas silim razmišljati o obračunskih 
in računovodskih temah, v katere po svojem izvirnem pomenu 
opisana opravila sodijo, o nekih drugih manjkih in odpisih bo 
tekla beseda.

Začela bom z negativnimi razlikami nekje drugje, na seznamu 
evidenc, ki jim rečemo vrednote. Kje je najprej nastal največji 
primanjkljaj, bi se po mojem skromnem znanju in vedenju 
težko odločila. Če bi trdila, da primanjkljajev nikdar ni bilo, bi 
moja trditev ne zdržala niti tiste osnovne preverbe, le da jih je 
tokrat epidemija, ki nas je potisnila v izolacijo med štiri stene 
naših bivališč, še bolj razgalila. Vsaj nekateri imamo več časa za 
razmislek, sedaj v času kratkih dni in dolgih noči, če se nam uspe 
odklopiti od strmenja v svetleče ekrane, preko katerih nas dan 
za dnem prepričujejo o novih aparatih, ki jih moramo imeti, da 
bo priprava obrokov hitrejša, čiščenje lažje ter nas obveščajo o 
ukrepih in njihovem trajanju. Neskončno časa za razmislek imamo 
o lastnem početju v zadnjih treh desetletjih, o tem, kako smo z 
neskončno lahkostjo sprejemali lastno in tuje zavržno početje 
in pristajali na to, da nas je večino državljanov potiskalo do 
roba in čez rob. Ta trenutek mu ne najdem pravega imena, robu 
namreč. O primanjkljajih vrednot sem imela namen pisati, pa me 
kar nekam odnaša saj ne vem, pri kateri bi začela. Mogoče pri 
poštenju, tu res ni dileme, lahko smo samo pošteni, ne moremo 
biti bolj ali manj. Resnicoljubnost, lahko bi ponovila prvo trditev, 
nekje sem prebrala, da ima ta vrednota toliko obrazov, kot je ljudi, 
vendar nekje je tista črta, ki ločuje dokazljivost od domneve in 
poneverbe. Spoštovanje – učili so me, da si ga je potrebno zaslužiti 
in ne zahtevati. Solidarnost in sočutje bi lahko dala kar na isti 
imenovalec, nič ne bi bilo narobe, če bi jima dodala še dobroto in 
skromnost. Na pogum in podporo bi skoraj pozabila, ki jima ne 
sme manjkati enotnost. Na znanje in vedenje, brez katerih tehtni 
premislek, ali po »zdravi kmečki pameti« sploh ni mogoč, bi 
skoraj pozabila. Pa bi to naštevanje lahko skrajšala v en sam rek: 
»Ne počni drugim tistega, kar nočeš, da drugi počnejo tebi.«

Še nekaj besed o odpisih, tudi tu ne poznamo neke prave mere, 
od tistega krčevitega oklepanja vseh vrst, tudi zavržnega početja, 
do hlastanja po novem in novem, ki nas velikokrat pušča prazne, 
kar ne znamo ločiti zrnja od plev. Ko se čas ustavi, kot se je 
sedaj, je čas za to, je čas za razmislek, kako bomo pokrili manjko 
vrednosti. 
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Po več letih sušnih zim je 
letošnja idrijskim sankačem 
le ponudila nekaj več 
možnosti treninga in 
rekreacije na domači 
sankaški progi. Le-ta je 
bila urejena takoj, ko so 
to dovoljevale temperature 
in snežne razmere ter je 
ob sončnih popoldnevih 
tudi lepo obiskana. Na 
ledenih stezah v tujini pa 
se s svetovno konkurenco 
spoprijema državna 
reprezentantka Nuša Šubic.

Sankaška proga s Talerja do 
Pringla je zaradi nizke in nekoliko 
sončne lege sicer zahtevala nekaj 
več vzdrževanja, a je sankaškim 
delavcem v veselje predvsem zaradi 
vsakodnevnega obiska številnih 
družin z manjšimi otroki. Varno 
sankanje v spodnjem delu steze jim 
zagotavljata dobro zaščitena ciljna 
ravnina in položen ciljni iztek. 
Zgornji del proge pa so s pridom 
izkoristili tako tekmovalci idrijskega 
kluba, ki  se sicer udeležujejo 
tekmovanj s športnimi sanmi, kot 
tudi mladinska in članska državna 
reprezentantka Nuša Šubic. Slednja 
se v letošnji sezoni redno udeležuje 
tekem mladinskega svetovnega 
pokala, posameznih tekem članskega 
svetovnega pokala, načrtuje pa še 
nastop na mladinskem evropskem 
in članskem svetovnem prvenstvu. 
Prvega bo v začetku februarja gostil 

Sankamo na Talerju in  
v svetovnem pokalu

italijanski Jaufental, drugega nekaj dni kasneje 
avstrijski Umhausen. Zaradi ukrepov, ki so 
onemogočali treninge in priprave mladinskih 
selekcij pred sezono, letos rezultatski cilji morda 
ne bodo v celoti izpolnjeni, a želi strokovni štab 
tekmovalni program vseeno v celoti izpeljati in 
skušati ostati v stiku s konkurenco. 

Tekmovalne športne aktivnosti so v trenutnih 

razmerah podvržene številnim omejitvam 
in ukrepom, od nastopov pred praznimi 
tribunami, zaščitno-higienskih predpisov do 
rednih testiranj. Velja pa izpostaviti, da so tudi 
obiskovalci Talerja zgledno upoštevali ukrepe 
NIJZ za zajezitev širjenja okužb. Sankaški klub 
Idrija verjame in naproša, da tako ostane tudi 
v prihodnje. / David Velikanje

Končno spet na Talerju / Foto: Špela Velikanje 

Nuša Šubic v avstrijskem  Winterleitenu  
/ Foto: Bine Mekina 

Kalcij za zdrave zobe in kosti
Vsi vemo, da igra kalcij 
ključno vlogo pri zdravju 
okostja ter zob, zato že 
otrokom dajemo mleko 
in mlečne izdelke. Koliko 
kalcija dnevno moramo 
zaužiti? Katera živila so 
najbogatejša s kalcijem in 
kaj se zgodi, če naše telo 
ne razpolaga z zadostnimi 
količinami kalcija?

Kalcij je najbolj pogost mineral 
v telesu. Še posebej je pomemben 
v času adolescence, ko se telo in 
okostje še razvijata, prav tako pa 
je pomembno, da so s kalcijem 
dobro preskrbljeni tudi starejši 
l judje,  sa j  igra ključno vlogo 
p r i  p r e p r e č e v a nj u  n a s t a n k a 
osteoporoze. Večje potrebe po 
k a l c i j u  s e  p o k a ž ej o  t u d i  p r i 
ženskah v času menopavze, saj 
hormonske spremembe vplivajo 
na absorpcijo tega minerala.

Kalcij tudi pri večerji
Naše telo za normalno delovanje 

potrebuje ustrezno količino kalcija. 
Če ga s hrano ne zaužijemo dovolj, 
ga bo začelo jemati iz kosti, kar pa 
se hitro pokaže v zmanjšanju kostne 
gostote. Odrasel človek bi tako moral 
zaužiti približno 800 miligramov 
kalcija na dan. Takšno količino 
lahko na primer skupno zaužijemo 
z 250 grami tekočega jogurta, enim 
jajcem, s 150 grami kuhane špinače 
ter s 30 grami sira. Če živila, bogata 
s kalcijem, uživamo v večernih 

urah, lahko na ta način preprečimo 
razgrajevanje kosti ponoči.

Ko kalcija ni dovolj
Raziskava v Sloveniji je pokazala, 

da kar 79 odstotkov predšolskih 
otrok ne dosega dnevno priporočene 
absorpcije kalcija, ki je v tem obdobju 
ključna za razvoj. Njegov vnos je še 
posebej pomemben med adolescenco, 
saj se v tem času zgradi kar 90 
odstotkov naše celotne mineralne 
kostne gostote. Ob nezadostnem 
vnosu kalcija se mladostniki lahko 
soočijo z mineralizacijo kosti in 
upočasnitvijo rasti.

Kalcij v zrelih letih
Na kalcij ne smemo pozabiti tudi 

v ostalih starostnih obdobjih – že 
okoli štiridesetega leta lahko namreč 
postopno opazimo zmanjševanje 
kostne gostote, zato je izjemno 
pomembno uživanje kalcija, ki nam 
pomaga vzpostaviti ravnotežje med 
njegovo vgradnjo in resorpcijo. Z 
nizko vsebnostjo kalcija se zaradi 
hormonskih sprememb soočajo 
tudi ženske v menopavzi, kar ob 
nepravilnem ukrepanju lahko 
privede do hudih posledic. Znižana 
mineralna kostna gostota al i 
osteopenija predstavlja tveganje za 
nastanek osteoporoze in zlome.

Manj ni več in več ni manj
Kalcij na naše telo vpliva izjemno 

blagodejno – skrbi za naš razvoj, 
pravilno delovanje mišic in še mnogo 
drugega. Kljub pozitivnim učinkom 
pa je pri njegovem uživanju izjemno 
pomembno, da v naše telo vnesemo 
pravšnjo količino. Manj ni več in več 
ni manj, s kalcijem je najbolje ubrati 
zlato sredino. Pretiravanje z vnosom 
kalcija ima na naše telo lahko povsem 
obraten učinek. Zgornja meja kalcija v 
našem telesu je 1.500 miligramov, ob 
prekoračenju te količine pa se naše telo 
lahko sooči z vrsto neželenih posledic, 
med drugim tudi ledvičnih kamnov.

Kalcij ni samo v mleku
Najpomembnejši vir kalcija so 

nedvomno mleko in mlečni izdelki, 
vsekakor pa se kalcij nahaja tudi v 
nekaterih ribah in živilih rastlinskega 
izvora, kot so žita, zelenjava in 
oreščki. Primeri živil z zelo visoko 
vrednostjo kalcija so na primer trdi 
siri, sardele in mandlji.

Stavimo na lokalno pridelano 
hrano

Če si želimo zagotoviti zares 
kakovosten vir kalcija, posegajmo 
po mleku in mlečnih izdelkih, ki so 
pridelani in predelani v Sloveniji. Zaradi 
kakovostne krme živali in zmerne 
mlečnosti je slovensko mleko bogato s 
kalcijem in ostalimi hranili, hkrati pa 
zaradi kratkih transportnih poti ostaja 
dlje časa sveže. Slovenske kakovostne 
mlečne izdelke najdemo pod znakom 
Izbrana kakovost Slovenija.
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PRIDRUŽITE SE NAM

(P)ostanite naša dobra družba na številnih poteh širom 
Slovenije, zavarovani za odgovornost in reševanje v gorah Evrope 
in Turčije, z možnostjo 30-50 % cenejšega bivanja v slovenskih 
planinskih kočah, z možnostjo cenejšega nakupa planinske 
literature Planinske založbe Slovenije in koriščenja številnih 
ugodnosti pri partnerjih Planinske zveze Slovenije. 

Več podrobnejših in uporabnih informacij na clanarina.pzs.si in 
pri poverjenici za članarino Katarini Filipič, tel. 031 615 245. 

Priporočamo vam, da obiščete tudi spletno in Facebook stran 
Planinskega društva Cerkno in morda tam najdete kakšno 
zanimivost ali novico.

www.planinsko-drustvo-cerkno.si

/PDCerkno/

Pot na Zavrte 26
5282 Cerkno

pdcerkno@pzs.si

Tako kot za številna 
društva in organizacije 
je bilo tudi za Planinsko 
društvo Cerkno leto 2020 
nekaj posebnega. A tu 
je že novo, za katerega 
upamo, da ne bo z raznimi 
prepovedmi in omejitvami 
v tolikšni meri posegalo v 
dejavnosti društva, kot je 
lansko.

Planinstvo kot način življenja 
je glavno poslanstvo društva. V 
našem društvu lahko člani, ki se 
vanj vključijo prostovoljno, svoj 
interes in željo po udejstvovanju 
uresničujejo v sedmih odsekih in 
sicer v alpinističnem, gospodar-
skem, markacijskem, mladinskem, 
naravovarstvenem, turno kole-
sarskem in vodniškem.

Zaradi epidemioloških razmer, ki 
še vedno ne omogočajo izvajanja 
aktivnosti za mlade po ustaljenih 
n ava d a h ,  s m o  v  P l a n i n ske m 

d r u š t v u  C e r k n o  d e c e m b r a 
pripravili akcijo z naslovom »Z 
domačega praga na pot« in v zvezi 
z njo tudi dnevnik oziroma knjižico 
pohodov. Akcija, ki bo trajala do 
10. aprila 2021, je podrobneje 
predstavljena na spletni strani 
društva, kjer dobite tudi knjižico 
in si jo lahko natisnete. Če bo 
korona vztrajala tudi še po izteku 
akcije, bomo pripravili novo. Veseli 
bomo, če se boste akciji pridružili, 
časa je še vedno dovolj.

Za nami so tudi štiri leta akcije 
»Prijatelji Porezna«. Cilj te akcije je 
promocija naravnih lepot Porezna, 
druženja, spodbujanja k aktivnemu 
preživljanju prostega časa v naravi 
in zdravemu življenjskemu slogu. 
Od udeležencev akcije pričakujemo 
pet vzponov v enem koledarskem 
letu za otroke do dopolnjenega 
osmega leta starosti (letos letnik 
rojstva 2013), deset vzponov za 
otroke od starosti devet let do 
dopolnjenega 15. leta (rojeni leta 
2006 do 2012), ali pa 15 pohodov 
za vse ostale pohodnike, starejše 
od 15 let. Vsakemu, ki izpolni 

z a h t e vo ,  P l a n i n s ko  d r u š t vo 
Cerkno ob posebni priložnosti 
p o d e l i  p r a k t i č n o  n a g r a d o , 
o b i č a j n o  m a j i c o  z  n a p i s o m 
»Prijatelji Porezna« z letnico akcije. 
Priznamo po en vzpon na dan in 
ne dovoljujemo poskusov goljufij.

Ob začetku vsakega koledarskega 
leta pa se ureja tudi plačevanje 
članarine. Letos je bilo kar nekaj 
časa potrebno počakati na navodila 
Planinske zveze Slovenije v zvezi s 
članarino. Tako zdaj velja vabilo, 
da lahko članarino poravnate 
v pisarni Planinskega društva 
Cerkno nad trgovino kmetijske 
zadruge vsako sredo od 14. do 16. 
ure ob upoštevanju navodil NIJZ 
za preprečevanje širjenja Covid-19. 
Ob plačevanju članarine pripravite 
točen znesek. Hitro, enostavno 
in varno pa se lahko včlanite ali 
pa plačate č lanarino oziroma 
podaljšate članstvo tudi preko 
prenovljenega članskega portala, 
ki ga najdete na spletni strani 
clanarina.pzs.si.

Pa veliko planinskih užitkov in 
varen korak vam želimo!

Z domačega praga na 
planinsko pot

Ivan Rupnik

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

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h

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

T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com
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Raje kot v 
smeti, hrano 
pretvorimo v 
nove jedi
V kuhinji se nam pogosto zgodi, da nam 
pri pripravi obrokov ostanejo nekatera 
živila, na primer krompir, testenine, riž, 
kruh ali zelenjava. Že z malo domišljije 
jih lahko koristno uporabimo za pripravo 
novih jedi ter tako bistveno zmanjšamo 
količino zavržkov in hkrati tudi 
prihranimo.

Pripravili smo nekaj idej, kako uporabiti živila, ki v 
kuhinji najpogosteje ostanejo.

Tudi iz starejšega kruha lahko ustvarite marsikaj

V mnogih receptih je star kruh osnovna sestavina, zato lahko pobrskate 
v bogati knjižnici idej. Ena izmed možnosti je slasten kruhov narastek z 
jabolki in rozinami, lahko pa pripravite tudi okusne ocvrte šnite, ki so 
hitra rešitev za malico. Starejše žemlje lahko zmehčate v jušni osnovi ali 
mleku ter jih uporabite v mesnih cmokih ali polpetih iz mletega mesa, 
lahko pa tudi pripravite okusne kruhove cmoke. Ena izmed možnosti 
je tudi, da suh kruh s strgalom naribate ter tako pripravite domače 
drobtine.

Kako porabiti kuhan krompir?

Kuhan krompir je mogoče porabiti na mnogo načinov. Lahko ga 
uporabite v hladni krompirjevi solati ali pa ga pretlačite, mu dodate 
jušno osnovo in zelišča ter ustvarite okusno juho. Odlična ideja je 
tudi priprava krompirjevega narastka ali krompirjevih polpetov, ki 
jih naredite tako, da zmešate krompir z jajcem ter dodate sol, poper, 
česen, peteršilj in nasekljano čebulo. Nato polpete samo še popečete 
in že lahko uživate v okusni jedi. Eden izmed odličnih receptov je 
tudi dušeno kislo zelje s krompirjem, saj je potrebno kuhan krompir 
dodati posebej.

Ponovno  
uporabite  
ostanke riža

Ostanke riža 

lahko pripravite kot 

raznovrstno prilogo, 

ki ji dodate popečeno 

zelenjavo. Ena od 

ustvarjalnih možnosti pa 

je tudi priprava riževih 

palačink, ki jih naredite 

tako, da ostanek riža 

zmešate z moko, mlekom 

in jajci ter maso spečete 

v okusne palačinke, ki 

jih pojeste z namazom 

po izbiri.

So vam ostale testenine?

Tudi hladne testenine so idealne za pripravo 

različnih vrst solat, ki jim dodate želeno 

zelenjavo, lahko pa tudi koščke mesa ali 

tunino. Začinite jo s kisom, olivnim oljem, 

soljo in poprom. Ena izmed prednosti je tudi 

ta, da so solate iz testenin okusne tudi, kadar 

jih pustite nekaj časa počivati, zato so lahko 

odlična malica za v službo ali na poti.

Zelenjava naj nikar ne 
roma v koš

Različne vrste kuhane ali pečene 

zelenjave lahko prav tako uporabite 

na mnogo različnih načinov. Ena od 

možnosti porabe kuhane zelenjave je, 

da jo v plasteh naložite ter dodate še 

kuhan krompir, nato pa vse prelijete 

s smetano ali bešamelom, potresete s 

sirom in spečete. Prav tako je vedno 

dobra odločitev priprava okusnega 

zelenjavnega pireja, ki mu lahko za 

dodatno aromo dodate malo jušne 

osnove ali smetane ter ga ustrezno 

začinite.
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Nomago je celovit ponudnik prevozov 
in popotniških storitev. Je največji 
slovenski organizator potovanj – tako 
tistih, vznemirljivih v neznano, kot tistih 
hitrih, vsakodnevnih. Z Nomagom se 
potovanja začnejo in končajo na pragu 
– domačem, službenem, šolskem, 
ali na letališču, koncertu, zabavišču, 
letovišču. Medse vabimo kompetentne 
in zavzete posameznike, ki želijo v 
sproščenem in sodelovalnem okolju 
graditi mednarodno, sodobno znamko.

V naš tim vabimo osebe za zasedbo delovnega mesta:

VOZNIK / VOZNICA AVTOBUSA 
v poslovnih enotah Idrija in Tolmin

Nudimo sklenitev delovnega razmerja za določen čas s poskusno dobo 4 mesecev 
ter možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, redno in korektno plačilo z možnostjo napredovanja, 

redno izobraževanje.

Več informacij o zaposlitvi najdete na naši spletni strani 
https://www.nomago.si/zaposlujemo ter na telefonski številki 05 3303 113 

ob delavnikih med 8:00 in 12:00 ter med 13:00 in 16:00 uro. 

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da prijave pošljete do 15. 2. 2021 na naslov: kadri@nomago.si.

SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, IDRIJA
išče sodelavca za opravljanje del na delovnem mestu

VOZNIK TOVORNIH VOZIL

Pogoji za zaposlitev:
-  vozniški izpit za C in E kategorijo s pridobljeno temeljno kvalifikacijo – kodo 95 
-  3 leta delovnih izkušenj na enakih delih.

Vaše prijave s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj in znanj ter ustrezna dokazila 
pričakujemo na naš naslov: SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, 5 280 Idrija ali na  
e naslov: zidgrad@sgpzidgrad.si
Dodatna pojasnila o delu in drugih pogojih zaposlitve lahko dobite na T: 05 37 27 800.

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

Mala pozornost za veliko veselje
Učiteljice in učenci 2. in 5. razreda smo se tudi letos 
pridružili akciji, s katero skušamo razveseliti in polepšati 
praznične dni oskrbovancem domov starejših občanov v 
naši občini. 

Drugošolci so izdelali mnogo voščilnic in lastnoročno napisali prisrčna 
voščila. Petošolci so napisali daljša pisma, nekateri so napisali tudi svoj naslov 
v upanju, da bodo dobili odgovor ali možnost dopisovanja. Nekateri so poleg 
pisma izdelali še voščilnice. 

Skupaj smo našteli skoraj 400 voščilnic in pisem, ki smo jih razdelili med 
vse tri domove starejših v Idriji, na Marofu in v Črnem Vrhu. Učiteljice smo 
zelo ponosne na svoje učence, ki so se pri delu zelo potrudili.
/ Sabina Gnjezda

Voščilnice in pisma šolarjev OŠ Idrija za starejše.
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Sprehodi  
po nebu 
2021 
Niko Jereb

Vladar leta 2021 je po 
stari pratiki planet Saturn 
s svojim prstanom. Po 
kitajskem zodiakalnem 
krogu pa je letošnje leto 
v znamenju bivola. Vse 
predstave, ki nam jih bo 
letos ponudilo nebo, je 
nemogoče napovedati. 
Moderna astronomija 
lahko do sekunde natančno 
izračuna čas pojava mrkov 
Sonca in Lune, gibanje 
planetov, napove vidnost 
znanih kometov in še 
mnogo drugega. 

K lj u b  te m u  p a  n e b o  ve d n o 
preseneča. Lani julija je komet 
Neowise nenapovedano pripravil 
lepo predstavo. Tudi februarski 
bolid, ki se je razpočil na meji 
med Slovenijo in Hrvaško, je bil 
dogodek. Pozabljamo pa na človeške 
'čudeže'. Prav sedaj se vračata na 
Zemljo ameriška sonda Osiris in 
japonska Hayabusa 2, ki sta vsaka 
na svojem asteroidu Bennu in 
Ryugu nabrali kamniti drobir za 
raziskave. Pozabljamo tudi, da nad 
nami v višini 400 kilometrov pluje 
mednarodna vesoljska postaja, 
ki obkroži Zemljo v devetdesetih 
minutah. Posadka šteje šest članov 
in se praviloma na pol leta zamenja. 
Postaja je sestavljena iz 16 modulov, 
ki so skupaj veliki kot nogometni 
stadion. Če boste v temni noči 
opazili drobno lučko, ki ne utripa 

in se hitro pomika čez nebo, vedite, 
da je to zavidljiv uspeh človeka, 
ki išče pot v neskončno vesolje. 
Konec koncev pa lahko eksplodira 
zvezda Betelgeza v Orionu. To je 
napihnjena rdeča orjakinja, 700-
krat večja od Sonca. Je v zadnji fazi 
svojega življenja in obstaja možnost, 
da za časa naše civilizacije pride 
do eksplozije supernove. To bi bil 
dogodek biblijskih razsežnosti. Pa 
še nekaj nam grozi. V ozvezdju 
Kačenosec je znamenita Barnardova 
zvezda, ki jo imenujejo 'bežeča', 
saj se po vesolju giblje neznansko 
h i t ro .  Ta ,  dr uga 

najbližja zvezda, se nam namreč 
neustavljivo približuje. Pa le mirno, 
saj bo čez osem tisoč let še vedno 
štiri svetlobna leta oddaljena od nas!

Mrki, meteorji, kometi
Letošnje leto je glede mrkov 

revno. Sicer se bosta zgodila dva 
Sončeva in dva Lunina mrka, ki 
pa jih iz naših krajev jih ne bomo 
mogli opazovati, razen delček 
obročastega Sončevega mrka, 
ki bo 10. junija. Ob 12:30 CEST 
(srednjeevropski poletni čas) bo 
možno zaznati skromno prekritje 
Sonca, komaj 10 odstotkov ploskve. 
Pri tem je potrebna obvezna zaščita 
oči! Ostali trije mrki bodo 26. maja 
in 19. novembra, ko bo mrknila 
Luna, 4. decembra pa bo popoln 
Sončev mrk. Ničesar od tega ne bo 
moč videti iz naših zemljepisnih 
širin.

Zemlja vztrajno kroži po isti 
tirnici okrog Sonca in se srečuje 
z istimi izvori meteorskega dežja. 
Že 4. januarja se je gibala skozi 
meteorski roj Kvadrantidov, 22. 
aprila bo potovala skozi dokaj 
redek snop Liridov, 6. maja se 
bo znašla v roju Akvaridov s 
kakimi šestdesetimi utrinki na 
uro. Te bo težko opazovati , ker 
bodo nastopali okrog pete ure 
zjutraj. Utrinke z radiantom v 
ozvezdju Perzeja bomo opazovali 
sredi  avgusta.  Vrhunec naj 

bi bil 12. avgusta. 22. oktobra 
se  bodo utr injal i  Orionidi  in 
sredi novembra prav tako revni 
Leonidi, kakih 20 utrinkov na 
uro, ki pa bodo vrhunec dosegli 
dopoldan. In z opazovanjem ne bo 
nič. Močan meteorski dež prši iz 
ozvezdja Dvojčkov. Tako imenovani 
Geminidi, kakih 120 utrinkov v eni 
uri naj bi jih našteli. Toda žal bodo 
tudi ti 'rojili' dopoldan.

Napovedi vidnosti kometov v letu 
2021 so skromne. S prostim očesom 
naj ne bi bilo nič vidnega, razen če 
se ne pojavi kakšna nova repatica, 
tako kot se je lani Neowise.

Gibanje planetov 
S  p r o s t i m  o č e s o m  l a h k o 

opazujemo pet planetov. Merkur, 
hitri  planet,  nekoč imenovan 
Stilbon, kar pomeni iskreč, je viden 
nizko na vzhodu pred Sončevim 
vzhodom in nizko na zahodu po 
Sončevem zahodu. Najboljši 
pogoj i  za  opazovanje  so 
zjutraj od konca oktobra, 
zvečer pa sredi maja. 

Venera, nekoč imenovana 
kot Hesperos – Večernica 
in Fosforos – prinašalec 
s v e t l o b e ,  D a n i c a ,  j e 
n a j s ve t l e j š i  o b j e k t  n a 
jutranjem nebu tja do srede 
februarja, potem se izgubi 
v sončni svetlobi. Znova se 
pojavi na zahodnem nebu 

kot Večernica v začetku maja, kjer 
ostane na zahodnem nebu do konca 
leta.

Mars,  nekoč Piroj  – ognjen, 
plameneč, je viden kot rdečkasto-
oranžen objekt in je trenutno 
v ozvezdju Ribi. Vidimo ga do 
avgusta, nato se konec novembra 
pojavi na jutranjem nebu v ozvezdju 
Tehtnica.

Jupiter, nekoč Faeton – bleščeč, 
sijajen, se pojavi na jutranjem 
nebu v drugi polovici februarja. Ob 
koncu maja ga je videti že več kot 
polovico noči, od avgusta dalje pa 
krasi nebo vso noč. Koncem leta pa 
sveti le na večernem nebu.

Saturn, pri starih Grkih imenovan 
Fenon – s ijoč.  Dr ugi  teden v 
februarju se pojavi na jutranjem 
nebu, od maja dalje pa je v čedalje 
boljši legi za opazovanje in ga lahko 
opazujemo že dobršen del noči, od 
avgusta dalje jeona nebu vso noč. 
Ob koncu leta pa krasi le večerno   

   nebo.
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Vidnost svetlejših ozvezdij do 
polnočnih ur

Vsako leto se srečujemo z istimi 
ozvezdji, ko Zemlja ubira pot okrog 
Sonca. Če pa bi se iztirila, bi bila 
ozvezdja drugačna. Žal, mi tega ne bi 
več videli.

Čez zimo in spomladi je na nebu 
ozvezdje Perzej, čez katerega gre 
Rimska cesta. Migota nam z zvezdo 
spremenljivko Algolom (pošast ali 
hudič po arabsko). Nadalje se vidi 
Andromeda z znamenito meglico M 
31, ki je s prostim očesom videti kot 
oblaček, zraven se vidi pa razpotegnjeni 
'm' Kasiopeje in zodiakalno ozvezdje 
Bik z orjaško zvezdo Aldebaran, ki 
je 65 svetlobnih let oddaljen. Bik 
ima še zvezdni kopici Plejade oz. 
Gostosevci in Hijade oz. Deževnice. 
Svetlo ozvezdje Kočijaž krasi bleščeča 
Kozica, ki je tesno dvozvezdje, nadalje 
Dvojčka, Kastor in svetlejši Poluks in 
seveda pod Bikom najlepše ozvezdje, 
legendarni lovec Orion z vodilnima 
zvezdama Betelgeza in Rigel. In čisto 
spodaj Veliki pes z najsvetlejšo zvezdo 
neba, imenovano Sirij. Egipčani so ga 
imenovali Sotis. Mislili so, da je solza 
boginje Izide.

Aprila, maja, junija in julija so 
na nebu ozvezdja Volar, v katerem 
sveti zvezda Arktur, najsvetlejša 
na severnem nebu, Lev z zvezdo 
prve velikosti Regulom, Devica s 
Spiko, značilno ozvezdje Škorpijon 
z rdečkastim orjakom Antaresom, 
Labod, imenovan tudi Severni oziroma 
Šmarni križ z zvezdo Deneb, ki v 
daljnogledu krasno žari. 

Noči v avgustu, septembru, oktobru 
in novembru krasijo ozvezdja Tehtnica, 
ki pa ni nič podobna napravi. Sonce 
v navideznem gibanju med zvezdami 
pride v to ozvezdje ravno takrat, ko je 
dan enak noči, torej sta v ravnotežju, 
kar simbolizira tehtnico. Orel z zvezdo 
Atair, Lira z bleščečo Vego, Strelec, za 
katerim je središče naše Rimske ceste, 
zvezde slabotnega sija sestavljajo 
ozvezdje Kozorog, nadalje značilno 
jesensko ozvezdje Pegaz, s kroglasto 
kopico M 15, ki je najbolj zgoščena 
kopica, kar jih poznamo. V njej je vsaj 
pol milijona zvezd. Od nas je oddaljena 
nepredstavljivih 40 tisoč svetlobnih 
let. Človeka zazebe pri srcu ob tako 
pošastno veliki razdalji. Omenjena 
so le najbolj značilna ozvezdja, ki jih 
lahko opazujemo brez pripomočkov.

Za ljubitelje pratike
Pomlad se začne 20. 3. ob 10:37 uri, 

poletje 21. 6. ob 5:32 uri, jesen 22. 9. 
ob 21:21 uri ter zima 21. 12. ob 16:59 
uri. Pust bo 16. februarja, velika noč 
pa 4. aprila. Muslimansko novo leto 
se začne ob Sončevem zahodu 9. 8. 
in Judovsko novo leto ob Sončevem 
zahodu 6. septembra.

Vladar leta 2021 je velik planet 
Saturn. Astrologi imajo za vsak dan v 
tednu svojega vladarja. Poleg Sonca in 
Lune je še pet, s prostimi očmi vidnih 
planetov. V nedeljo vlada Sonce, 
v ponedeljek Luna, torek Merkur, 
potem si sledijo Jupiter, Venera in 
Saturn. V mnogih jezikih so dnevi 
v tednu izvedeni iz navedenih. Po 
stoletni pratiki je nedeljska črka c, 
epakta letošnjega leta je 16, sončni 
krog in rimsko število sta 14, zlato 
število je 8. Vse to služi za različna 
koledarska izračunavanja in določanje 
starosti Lune v različnih letih.
Vir: Astronomske efemeride 2021

	 				 		

Strojništvo
- strojni tehnik (SSI)
- strojni tehnik (PTI)
- oblikovalec kovin – orodjar (šolska in  
  vajeniška oblika izobraževanja)
- strojni mehanik (šolska in vajeniška     
  oblika izobraževanja)
- inštalater strojnih inštalacij
- pomočnik v tehnoloških procesih
- inženir strojništva

Avtoremontna dejavnost
- avtoserviser (šolska in vajeniška oblika  
  izobraževanja)
- avtokaroserist 
  (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
- avtoservisni tehnik (PTI)

Lesarstvo
- lesarski tehnik (SSI)
- lesarski tehnik (PTI)
- mizar (šolska in vajeniška oblika     
  izobraževanja)
- tapetnik
- obdelovalec lesa
- inženir lesarstva

DOBRODOŠLI V DIJAŠKEM DOMU ŠKOFJA LOKA

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

Kdo lahko biva v dijaškem domu?

Vsi dijaki, ki se želijo vpisati na določeno šolo, pa 
je ta preveč oddaljena za vsakodnevno vožnjo. 
V dijaškem domu lahko bivajo tudi študentje višjih 
strokovnih šol. 
 
Katere šole so v bližini Dijaškega doma 
Škofja Loka?

Dijaški dom je del Šolskega centra Škofja Loka, 
ki dijakom omogoča izobraževanje za široko 
paleto poklicev. Hkrati pa smo največja šola v 
Sloveniji, ki ponuja možnost izobraževanja po 
vajeniški obliki.

Ali se v dijaškem domu ves čas učiš?

Imamo obvezne učne ure, ko se dijaki učijo 
in opravljajo svoje šolske obveznosti. Vendar 
pa je dijaški dom veliko več kot samo učenje. 
Dijaki imajo na voljo različne športne dejavnosti 
(strelstvo, namizni tenis, fitnes, rekreacija, pohodi), 
dogodke (športna tekmovanja, filmski večeri, 
predavanja, namizni nogomet) in delavnice 
(kuhanje, ročne spretnosti, pogovori). Tukaj 
spoznavajo prijatelje iz cele Slovenije. 

Zakaj je Dijaški dom Škofja Loka prava 
izbira?

Smo majhen dom, zato se pri nas občuti 
domačnost. Sodelujemo s šolo, da lahko 
dijakom pomagamo pri uspešnem šolanju. Ker 
se dijaki med seboj dobro poznajo, jim je težko 
dolgčas. Vedno lahko stopijo do »cimra«, soseda 
ali vzgojitelja in najdejo nekoga za pogovor in 
druženje. Iz naše kuhinje pa pogosto zadiši tudi 
po sladkih dobrotah.
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Sadje in zelenjava 
pomembno vplivata 
na zdravje

Ob mednarodnem letu 

sadja in zelenjave bo 

svetovna organizacija za 

hrano in kmetijstvo (FAO) 

še posebej izpostavila 

njun vpliv na zdravje. 

Sadje in zelenjava 

sta namreč dober vir 

prehranskih vlaknin, 

vitaminov in mineralov, 

kot so folati, vitamini A 

in C, kalij ter koristne 

fitokemikalije.

Kot del zdrave prehrane 

lahko sadje in zelenjava 

pomagata zmanjšati 

dejavnike tveganja za 

nenalezljive bolezni, kot 

so prekomerna telesna 

teža, kronično vnetje, 

visok krvni tlak in visok 

holesterol.

Generalna skupščina 
Združenih narodov je 
na predlog Organizacije 
Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo 
(FAO) sprejela resolucije, ki 
leto 2021 razglašujejo za 
mednarodno leto sadja in 
zelenjave.

Združeni narodi želijo z medna-
rodnim letom sadja in zelenjave 
poudariti pomen sadja in zelenjave 
za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti 
na škodo, ki jo naredimo z 
odpadno hrano. Sadje in 
zelenjava spadajo med hitro 
pokvarljivo blago in zato 
so pomembni primeren 
transport, 
skladiščenje 
in njihovo  

shranjevanje tako v trgovini kot v 
gospodinjstvu. Hkrati želijo spod-
buditi večjo odločnost v smeri 
promocije pravičnejšega, bolj 
trajnostnega in bolj učinkovitega 
prehranskega sistema. Po pripo-
ročilih FAO in WHO (Svetovne 
organizacije za zdravje) predstavljajo 
sadje in zelenjava temeljni del zdrave 
prehrane, zato je priporočljivo, da naj 
bi odrasla oseba pojedla vsaj 400 
gramov sadja in zelenjave dnevno 
za preprečevanje kroničnih 
nenalez l j iv ih  bo lezni , 
vključno z boleznimi 
srca in ožilja, rakom, 
sladkorno boleznijo in 

debelostjo, kot tudi za preprečevanje 
pomanjkanja mikrohranil.

Leto 2021 bo zato v znamenju 
številnih promocijskih aktivnosti 
in ozaveščanja potrošnikov o 
pomenu uživanja sadja in zelenjave 
v vsakodnevni prehrani, prehranski 
varnosti in prehranski samooskrbi 
ter doseganju ciljev trajnostnega 
razvoja iz Agende za trajnostni razvoj 
do leta 2030.

Ste vedeli?
-  d a  j e  p r e b i v a l e c 
Slovenije v letu 2019 

p o j e d e l  117  k g 
zelenjave in 75 kg 
svežega sadja ter 67 

Evropo (UNECE) objavila priporočila 
za  manj  izgub in  odpadnega 
sadja in zelenjave za proizvajalce, 
distributerje in trgovce;
- da se za proizvodnjo 1 jabolka 
porabi 70 l vode, za 1 paradižnik 13 
l in 1 krompir 25 l (vir: Organizacija 
ZN za prehrano in kmetijstvo - FAO)
- da sta sadje in zelenjava odličen vir 
vlaknin, mineralov in vitaminov kar 
imata varovalen učinek na zdravje.

Pomembno je, da sta sadje in 
zelenjava visoke kakovosti

Sadje in zelenjava imata številne 
koristi  za zdrav je,  vključno z 
okrepitvijo imunskega sistema, 
ki je še posebej sedaj bistvenega 
pomena. Glede na priporočila FAO 
moramo na dan užiti minimalno 
400 g sadja in zelenjave, najbolje v 
vsakem obroku. V otroško prehrano 
ju lahko začnemo uvajati že pri 
šestih mesecih starosti in otroka 
spodbujamo, da ostaneta del redne 
zdrave prehrane skozi vse življenje.

Zakaj ob nakupu sadja in 
zelenjave poiskati znak 
»izbrana kakovost – 
Slovenija?«

Potrebno se je zavedati, da je 
hranilno najbolj bogata hrana tista, 
ki je pridelana v bližini in jo od vil do 
vilic ločijo kratke transportne poti. Z 
odločitvijo za sadje z oznako »izbrana 

kakovost – Slovenija« ste lahko 
prepričani, da kupujete sadje in 
zelenjavo, ki dosega nadstandardne 

kakovostne kriterije. Transport 
od pridelo-valca do kupca je v 
okviru sheme dovoljen v obsegu 

največ 250 km zračne razdalje od 
geometričnega središča Slovenije, 

sadje in zelenjava pa sta optimalno 
zrela in polnega okusa.

kg krompirja (vir: SURS)
- da imamo v Sloveniji 32 avtohtonih 
ter 17 tradicionalnih sort sadja 
in zelenjave ter 4 domače sorte 
krompirja
- da v Sloveniji od sadja pridelamo 
največ jabolk in da lahko vsak 
prebivalec Slovenije zaužije 1 
slovensko jabolko na dan,
- da je Ptujski lük, ki ga na Ptujskem 
polju pridelujejo več kot 200 let, 
prva slovenska zelenjava, zaščitena 
pri Evropski komisiji;
- da je sektor sadja vstopil v nacio-
nalno shemo »Izbrana kakovost 
– Slovenija«. Pridelovalci in prede-
lovalci so za sadje iz te sheme 
postavili dodatne zahteve glede 
načina pridelave in predelave, 
kakovosti svežega sadja in predelanih 
proizvodov iz sadja, posebnih 
pogojev trženja ter transparentnosti 

in sledljivosti porekla skozi 
celoten proizvodni postopek;
- da sta tudi sadje in zelenjava 
»nepravilnih« oblik enako 
zdrava in okusna kot tista I in 

II kakovosti. Z zauživanjem 
takšnega sadja in zelenjave 
pa prispevamo k zmanjšanju 

odpadne hrane;
- da je Ekononska 

komisija 
Združenih 

narodov za 

Leto sadja 
in zelenjave
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V spomin dr. Alfredu Bogomirju Kobalu

V tem čudnem in nerazumljivem času se je od nas v 87. letu starosti nepričakovano poslovil  
dr. Alfred Bogomir Kobal, zdravnik, raziskovalec, glasbenik, Idrijčan in častni občan Občine Idrija.  
Za nas je bil na prvem mestu človek s posluhom za človeka, knapa. Odšel je v času, ko še ni zaključil 
svoje znanstveno-raziskovalne poti. Pred izdajo v Združenih državah Amerike je namreč njegova knjiga 

o živosrebrovih in drugih toksičnih dodatkih v cepivih in tveganjem za razvoj avtizma.

Z vplivi živega srebra na človeka se je pričel prim. dr. Kobal, 
dr. med., spec. med. dela ukvarjati že na začetku svoje 
profesionalne poti. Po diplomi na ljubljanski Medicinski 
fakulteti leta 1963 je nadaljeval s podiplomskim študijem s 
področja medicine dela. Magisterij je opravil leta 1976 na 
univerzi v Zagrebu, specializacijo medicine dela pa leta 1977 
v Ljubljani na Univerzitetnem inštitutu za medicino dela. Leta 
1992 je doktoriral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 
z disertacijo: Poklicna izpostavljenost elementarnemu živemu 
srebru in vsebnost živega srebra v krvi, eritrocitih, plazmi, 
izdihanem zraku in urinu ter aktivnost katalaze v eritrocitih. 
Leta 1992 je pridobil naslov primarija. 
Leta 1964 je Alfred Kobal začel z delom v Obratni ambulanti 
Rudnika živega srebra Idrija, ki jo je takrat vodil idrijski 
zdravnik Ivan Hribernik. Po njegovi upokojitvi leto kasneje 
je Alfred Kobal prevzel vodenje rudniške ambulante in 
vse do leta 1977 skrbel za zdravstveno varstvo aktivnih in 
upokojenih rudarjev ter njihovih družin. Idrijski rudnik je na 
njegovo pobudo leta 1968 opremil svojo obratno ambulanto v 
Zdravstvenem domu Idrija s sodobnim rentgenskim aparatom, 
ki je zelo olajšal diagnosticiranje pljučnih bolezni in silikozo 
pljuč pri rudarjih. Ko je pozneje Alfred Kobal vodil dispanzer 
medicine dela v Zdravstvenem domu Idrija, je ob tem še vedno 
opravljal preventivno zdravstveno varstvo rudarjev. Ti so se 
v vseh svojih stiskah vedno obračali nanj in on jim je vedno 
poskušal pomagati s svojim obsežnim znanjem. Leta 1985 se 
je deloma zaposlil na Zavodu za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje, kjer je deloval kot predsednik Invalidske komisije 
za območje Ljubljane. 
Koncem 80. let prejšnjega stoletja je bil Alfred Kobal član 
razširjenega strokovnega kolegija Inštituta medicine dela in 
Zdravstvenega sveta republike Slovenije, kjer je sodeloval pri 
oblikovanju strokovnih usmeritev in organiziranosti medicine 
dela prometa in športa ter celotnega zdravstva v Sloveniji. 
Koncem 90. let prejšnjega stoletja se je intenzivno zavzemal 
za reformo invalidskega zavarovanja.
Že na začetku svoje poklicne poti je Alfred Kobal raziskoval 
zdravstvene težave, ki sta jih rudarjem povzročala živo srebro 
in kremenov prah, kasneje, po vedno bolj prepoznanih 
škodljivostih, tudi ionizirno sevanje. Poklicna bolezen 
silikoza, ki je prizadevala rudarje, je bila pogosto smrtna. Ta 
problematika ga je spodbudila, da se je na področju diagnostike 
pljuč dodatno izobraževal v Bolnišnici za pljučne bolezni na 
Golniku. Poglobljeno se je loteval tudi proučevanja vplivov 
živega srebra pri poklicni izpostavljenosti. Prizadeval si je za 
povezanost rudniške obratne ambulante s tehnično službo 

jamskega obrata, rudniško službo za varstvo pri delu in 
laboratorijem za okolje in analizo živega srebra pri Rudniku 
živega srebra Idrija. Rezultati skupnega delovanja so se pokazali 
že v nekaj letih. 
In prav v času, ko se je oblikoval uspešen program varovanja 
zdravja in delovne zmogljivosti delavcev, ki so bili pri svojem 
delu izpostavljeni samorodnemu živemu srebru, sem na 
začetku svoje poklicne poti kot rudarska inženirka, zadolžena 
za varnost in zdravje pri delu na idrijskem rudniku, spoznala 
Alfreda Kobala. Seveda sem o njem poslušala že kot otrok, ko 
je oče rudar večkrat omenjal Mikija, kot so Idrijčani prijazno 
klicali Alfreda Kobala, in si seveda kasneje nikoli nisem 
predstavljala, da se bosta najini poklicni poti srečali. Od leta 
1995, ko smo na rudniku pričeli z mednarodnim projektom, 
ki ga je vodil Center za raziskavo raka v Lyonu-IARC, kjer se 
je proučevala umrljivost rudarjev v evropskih rudnikih živega 
srebra (Almadén, Idrija, Monte Amiata, Nikitovka) zaradi 
pljučnega raka, je bil Alfred Kobal tisti, ki me je uvedel v svet 
znanstveno-raziskovalnega dela, pri čemer sem iz leta v leto 
spoznavala veličino njegovega znanja in osebnosti. Že v tistem 
času je bil na področju toksikologije živega srebra in njegovega 
vpliva na človeka prepoznan strokovnjak v svetovnem merilu, 
kar dokazujejo tudi njegova znanstvena dela, razprave in članki, 
objavljeni v številnih uglednih domačih in tujih publikacijah. 
Govoriti o Alfredu Kobalu pomeni govoriti o ljudeh in živem 
srebru. S posledicami 500-letnega rudarjenja in škodljivimi 
vplivi živega srebra, kremenovega prahu in radona, ki 
obremenjujejo rudarje, prebivalce in okolje v Idriji, se je 
ukvarjal več kot pol stoletja. Eden pomembnejših znanstveno-
raziskovalnih projektov, v katerem smo koncem 90. let 
prejšnjega stoletja pri Rudniku živega srebra Idrija sodelovali z 
Alfredom Kobalom, je nosil naslov »Obremenjenost prebivalcev 
Idrije z živim srebrom«. Velikega pomena za raziskovalno delo 
Alfreda Kobala je bilo njegovo sodelovanje s strokovnim kadrom 
Rudnika živega srebra Idrija, Ivico Kavčič, Vesno Miklavčič 
ter Markom Cigaletom, ki je imel kot direktor podjetja vedno 
posluh za znanstvene raziskave tudi na področju živega 
srebra, z Mileno Horvat in sodelavci z Oddelka za znanosti 
o okolju na Institutu Jožef Stefan, z Vero Pompe-Kirn in 
sodelavci iz Onkološkega inštituta Ljubljana, s strokovnimi 
sodelavci Urško Močnik, Zdenko Kumer in Jerico Kašca iz 
Zdravstvenega doma Idrija ter Bojano Križaj iz Psihiatrične 
bolnišnice Idrija, z Joškom Osredkarjem in Nikom Arnerićem 
iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, z Oddelkom za 
psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in drugimi 
raziskovalnimi ustanovami doma in na tujem.

V času znanstveno-raziskovalnega dela in mednarodnega 
sodelovanja sva do njegove poklicne upokojitve z Alfredom 
Kobalom večkrat skupaj potovala daleč v neznano in spoznavala 
znano, malega človeka, izpostavljenega škodljivim delovnim in 
bivalnim razmeram. Skupna izkušnja v Minamati na Japonskem 
leta 2001 je bila neprecenljiva.  
Ko je svetovna in evropska javnost v začetku drugega tisočletja 
dokončno prepoznala živo srebro kot globalnega in neuničljivega 
onesnaževalca okolja s posledicami na živih bitjih in okolju, sva 
z Alfredom Kobalom leta 2005 skupaj z drugimi slovenskimi 
strokovnjaki, na pobudo takratnega Ministrstva za okolje in 
prostor, sodelovala pri začetkih priprave Strategije Evropske 
unije za živo srebro. Strategija, ki prepoveduje proizvodnjo, 
uporabo in trgovanje z živim srebrom, je v EU stopila v veljavo 
leta 2008. V istem času smo pri idrijskem rudniku skupaj tudi že 
intenzivno pripravljali projekt monitoringa vplivnega območja 
idrijskega rudnika po končanih zapiralnih delih. Projekt, 
za katerega je takratno Ministrstvo za gospodarstvo izdalo 
dovoljenje za izvajanje del in zagotovilo finančna sredstva, se 
neprekinjeno izvaja od leta 2010, po likvidaciji Rudnika živega 
srebra Idrija pa ga nadaljuje Center za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija. 
Alfred Kobal je v svoji karieri uspešno združeval družinsko 
življenje z delom zdravnika in raziskovalca. Žena Marta, sin 
Cveto in hčerki Darja in Barbara z družinami, ki jih je pogosto 
omenjal, so mu bili vedno v veliko oporo. Za svoje znanstveno-
raziskovalno delo na področju vplivov živega srebra je Alfred 
Kobal leta 1996 prejel priznanje Občine Idrija, leta 2020 pa 
naziv častni občan Občine Idrija.
Poleg medicine je imela v življenju Alfreda Kobala velik pomen 
tudi glasba, s katero se je kot član Idrijske godbe na pihala 
začel ukvarjati že v nižji srednji šoli v Idriji. Bil je član velikega 
Plesnega in zabavnega orkestra rudarjev, leta 1960 tudi njegov 
vodja. Občasno je igral v Primorskem plesnem orkestru in 
kasneje redno v Akademskem plesnem orkestru v Ljubljani. 
Po letu 1979 je bil predsednik Izvršnega odbora Godbenega 
društva rudarjev Idrija in kot dirigent sodeloval z velikim 
Plesnim in zabavnim orkestrom Idrija. V svojem zadnjem 
javnem intervjuju v TV studiu Idrijskih novic je povedal, da 
»če ne bi bil zdravnik, bi bil zagotovo glasbenik«. Leta 2017 
je v Idrijski rudniški dvorani še zadnjič dirigiral Idrijskemu 
plesnemu orkestru njegovo najljubšo skladbo »Trumpet blues«. 
Naj mu ta melodija igra v neskončnosti. 

Tatjana Dizdarevič, 
Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
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ALBINA ZELENC
(15. 12. 1932 – 26. 12. 2020)

Ob nenadni izgubi drage mame, sestre, tete in none se iskreno 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 

in bivšim sodelavkam za izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje 

in sveče. Iskrena hvala zdravnicama Ani Mariji Novak Knap in 

Ani Ogrič Lapajne, zdravnikom in medicinskemu osebju NMP 

Zdravstvenega doma Idrija in uslužbenkam Pomoči na domu  

Doma upokojencev Idrija.

Zahvaljujemo se duhovnikoma Marku Rijavcu in Alanu Tedešku, 

Marku Gnezdi in sodelavcem Komunale Idrija ter trobentaču  

Borisu Peternelju.

Hvala vsem, ki ste se poklonili spominu nanjo na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Adelka Vončina
(1953 – 2020)

Zapustila nas je Adelka 
Vončina, vzgojiteljica v 

službi človekoljubja.

Živahna, pisana gosenica predšolskih 
malčkov, ki se vije v sončen dan, 
glasno čebljajoč pod budnim varstvom 
prijaznih vzgojiteljic in spremljevalk. 
Radovedni pogledi zvedavih otroških 
oči, prijetno čebljanje, prešeren 
otroški smeh, pa tudi zgodnja 
skrivnostna molčečnost, ki govori o 
previdno prebujajočih se čustvih v 
svetu skrivnostne domišljije. To je bil 
njen svet, otroški svet spoznavanja 
in učenja osnovnih zakonitosti 
človekovega sobivanja, svet na novo 
prepoznanih izkušenj ter neizmerne 
domišljije, svet malih zgodnjih 
nesoglasij, pa tudi svet neizmerne 
ljubezni in prijateljstva. Predana 
mu je bila s srcem in dušo vse svoje 
življenje. Predana je bila otrokom 
številnih generacij, svoji družini in 
svoji mami, sodelavcem, prijateljem 
in znancem, globoko predana je bila 
svoji veri in množici anonimnih ljudi 
v stiski, ki jim je v dobrodelnih akcijah 
nesebično priskočila na pomoč. 
Ob slehernem srečanju z njo, je bila 
takoj prepoznavna svežina in odprtost, 
pa tudi samozavestna odločnost 
primorskega temperamenta. Rojena 
je bila v zaselku Plače pri Ajdovščini, 
a usoda je hotela, da ji je kmalu po 
rojstvu umrl oče, tako da sta se z 
mamo sami prebijali skozi življenje 
ter med seboj spletli tesne vezi, ki 
so ju ves čas globoko povezovale. 
Preselili sta se v Gorico, od koder 
je Adelka nadaljevala srednješolsko 
izobraževanje, ki jo je v zgodnjih 
sedemdesetih pripeljalo v Idrijo, na 
takratno vzgojiteljsko šolo. Prijazno, 
a odločno dekle odprtega srca, si je 
znalo v sivini zatohlega rudarskega 
mesta skupaj s številnimi vrstnicami 
že takrat ustvariti sprejetost v novem 
okolju, predvsem z vključevanjem v 
številne dejavnosti in prireditve, s 
katerimi so znale bodoče vzgojiteljice 
v tistem času oplemenititi javno 
življenje v kraju ter ga odmevno 
popestriti v korist najmlajših. A že 

v tistem času neusmiljenih pritiskov 
na osebna ideološka prepričanja, 
ni nikdar prikrivala svoje iskrene 
katoliške vere. Globoko je dojemala 
njeno humano sporočilo ter iskreno 
cenila tudi človekoljubne vsebine 
kateregakoli drugega ideološkega 
prepričanja. Po uspešno končani šoli 
jo je pot zanesla v Cerkno, kjer sta z 
možem Miranom ustvarila družino, 
sama pa se je vključila v pedagoški 
kolektiv naglo razvijajočega se vrtca, 
ki je takrat deloval še v stavbi 
dijaškega doma ter kasneje prerasel 
v Vrtec Peter Klepec pri Osnovni 
šoli Cerkno. Zavedna in predana 
pedagoška delavka je svoj poklic 
vedno dojemala kot poslanstvo. 
Otrokom se ni nikoli posvečala 
rutinsko, z vsako besedo ali dejanjem 

se je skušala vživeti v njihov svet 
ter jih pripraviti na življenjske 
izzive, vedno je znala med njimi 
širiti sporočilo sožitja, poštenosti 
in medsebojnega razumevanja. 
Od leta 2008 pa vse do upokojitve 
2016 je cerkljanski vrtec tudi vodila 
ter ob tem skupaj s sodelavkami 
zvesto ohranjala sodobne razvojne 
zakonitosti predšolske vzgoje, skrb 
za zdravo življenje in dragoceno 
kvaliteto pedagoškega dela. 
Vestno in predano delo z otroki pa je 
Adelka Vončina stalno dopolnjevala 
s  š t ev i ln imi  p ros tovo l jn imi 
človekoljubnimi dejavnostmi, ki niso 
ostale prezrte v lokalni skupnosti in 
je zanje leta 2003 prejela Bevkovo 
nagrado občine Cerkno. Nikoli ni 
izbirala, od kod prihaja klic po 
pomoči, odzivala se je na različne 
stiske in potrebe pri Centru za 
socialno delo, Zvezi prijateljev 
mladine, Karitasu, seniorski skupini 
skavtske organizacije ali v mladosti 
s prostovoljnim pedagoškim delom 
v kolonijah za socialno ogrožene 
o t roke .  Kot  u s t anov i t e l j i c a 
humanitarnega društva Karitas v 
Cerknem je odmevno sodelovala 
tudi pri človekoljubni donatorski 
organizaciji slikarskih kolonij na 
Sinjem vrhu nad Ajdovščino.
Za večni počitek si je Adelka izbrala 
slikovito obrobje rodne Vipavske 
doline, kamor se je s srcem in dušo 
vedno znova vračala in od koder bo 
še naprej tiho spremljala številne 
generacije otrok, katerim je pomagala 
spoznavati svet v najbolj dojemljivih 
in občutljivih letih. Tudi odrasli 
namreč vse življenje nosimo v sebi 
vsak svojega otroka, ki pomembno 
usmerja naša doživljanja in dejanja. 
Nepregledno je število tistih, ki se 
bodo Adelke hvaležno spominjali ter 
se z njeno pomočjo lažje prebijali 
skozi življenje.
/ Milan Koželj,  
upokojeni ravnatelj OŠ Cerkno

Izvir življenja našega so 
nežne korenine,  

iz njih prihodnost se 
napaja, iz njih izvirajo 

modrosti globočine.

DR. ALFRED BOGOMIR KOBAL
(1934 - 2021)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in starega očeta, 

dr. Alfreda Bogomirja Kobala, se zahvaljujemo vsem, ki ste ga 

pospremili na zadnjo pot, poslali sožalje, darovali cvetje in sveče 

ter vsem, ki ste mislili nanj ob težkih trenutkih slovesa. Posebna 

zahvala vsem, ki ste pripravili tako čustveno in nepozabno slovo.  

Našega Mikija ni več, ohranili ga bomo v najboljšem spominu.

 

Hvala še enkrat vsem.

Vsi njegovi

Lansko leto več smrti in manj rojstev
V Sloveniji se je v novembru 2020 po začasnih podatkih Statističnega urada rodilo 1.357 
otrok, 11,4 % manj kot v novembru 2019, umrlo pa je 3.059 prebivalcev Slovenije, 89,5 
% več kot v novembru 2019. Od začetka januarja do konca novembra 2020 se je po 
začasnih podatkih v Sloveniji rodilo 16.897 otrok; 20.634 prebivalcev Slovenije pa je v 
tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje 
za 5,3 %, število umrlih pa višje za 10,2 %.

Do novembra 2020 je bil mesec 
z najvišjim številom umrlih januar 
2017 (2.425), ko je v Sloveniji dosegla 
vrhunec sezonska gripa, ki je bila v 
zimski sezoni 2016/2017 razširjena po 
vsej Evropi. 29. januar 2017 je bil vse 
do epidemije covida-19 tudi edini dan 
v zadnjih 20 letih, ko je število umrlih 
v enem dnevu preseglo sto (101).

Mesec november 2020 je bil po 
začasnih podatkih v zadnjih 20 letih 
prvi mesec, v katerem je umrlo več 
kot 3.000 prebivalcev. V 18 dnevih 
tega meseca je umrlo po 100 ali več 
prebivalcev na dan.

V povprečju sta v novembr u 
2020 na dan umrla 102 prebivalca 
(za primerjavo: v novembru 2019 

je povprečno na dan umrlo 54 
prebivalcev). Največ jih je umrlo 
23. in 26. novembra 2020: po 123. 
Teden z največjim številom umrlih 
v novembru 2020 je bil četr ti 
teden tega meseca (od 23. do 29. 
novembra). V tem tednu je umrlo 
777 prebivalcev.

Na Statističnem uradu ugotavljajo, 
da je v času od 1. do 20. decembra 
2020 umrlo 2.097 prebivalcev in 
ocenjujejo, da bo končno število 
vseh umrlih v Sloveniji v letu 2020 
najvišje letno število umrlih po 
koncu druge svetovne vojne.

1.357 otrok  
se je rodilo v novembru 2020 

11,4 % 
manj kot v novembru 2019

3.059 prebivalcev  
Slovenije je umrlo v novembru 2020

89,5 %
več kot v novembru 2019
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MARIJA VONČINA
(7. 12. 1947 – 20. 12. 2020)

Tiho, kot je živela, nas je zapustila profesorica ruščine in nemščine, 
Marija Vončina iz Idrije. Marija v tem času nima več nobenega 
znanega živega sorodnika. Ob njenem pogrebu smo se tako na 
pokopališču zbrali njeni sošolci in prijatelji. Ravno veliko nas ni bilo, 
ker se je Marija počutila kot riba v vodi le v samoti svojega doma 
ali svojih poti in zato prijateljev ni iskala. Bila pa je naša sopotnica, 
sošolka, znanka z ulice, s prireditev v mestu in iz cerkve, prav 
poznal pa je verjetno ni nihče od nas. Vedno jo je družba plašila in 

jo odmikala v nek svoj svet. 
Z večino od nas so se ji poti prvič križale na naši idrijski gimnaziji. 
Marija, naš razred je bil živahen kolektiv, a se vanj nisi vključevala 
preveč aktivno, občutili pa smo tvoje prijateljstvo in ti naše. 
Občudovali smo tvoje zanimive risbe, tvojo nadarjenost za likovno 
izražanje. Nič manj nisi presenečala z izrednim smislom za tuje 
jezike. Marsikomu od sošolcev je prišla prav kaka tvoja domača 
naloga. Radi smo te imeli, zavedajoč se, da nisi imela doma najboljših 
pogojev za življenje in razvoj v svojih najbolj občutljivih najstniških 
letih. Poskušali smo te razumeti, če se nam nisi pridružila pri kaki 
družabni dejavnosti. Si pa znala v svojih komentarjih biti zelo 

duhovita, predvsem pa odkrita in direktna.
Po končani gimnaziji so se naše poti sicer razšle, a smo te srečevali na 
fakulteti in v študentskem naselju, kasneje pa na idrijskih ulicah in 
na kulturnih prireditvah. Če si le bila dobre volje, smo s teboj prijetno 
pokramljali. Vemo, da si doma prevajala iz ruščine in nemščine, 
ki si ju doštudirala. O čem pa si sama razmišljala v drugih dolgih 
samotnih urah, veš le ti. Ko je Idrija potrebovala prav tvojo hišo za 
spodobno glavno križišče, si jo bila uvidevno pripravljena zamenjati 
za stanovanje v bloku na drugi strani Idrijce. Smo ti kdaj rekli hvala 
za to, da je zdaj pretočnost prometa iz Grilčeve ulice dobra in varna? 
Z žalostjo smo sprejeli novico, da si zatisnila svoje trudne oči v prav 
taki samoti, v kakršni si živela desetletja. Na klic pozornih sosedov 
so te morale najti uradne službe, ko si že odšla v novo resničnost ...
Draga Marija, v našem spominu boš ostala kot posebno, čeprav 

občutljivo dekle.

Počivaj v miru! 

Sošolci in prijatelji

Ni res, da je odšla,

ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, 

bo vsak naš korak spremljala v tišini. 

ALBINCA MARKIČ
(1958 – 2020)

Z žalostjo v srcu smo se v Selnici ob Dravi poslovili od naše drage 

Albince Markič.  

 

Vsi tvoji, ki smo te imeli iskreno radi

Matilde v Cerknem ni več
Priljubljena babica in 
požrtvovalna zdravstvena 
prosvetljevalka Matilda 
Kranjc iz Cerknega se je 
poslovila v decembru 2020. 
Za njo gotovo ni veljala le 
poklicna zaveza Hipokratu, 
temveč tudi Gregorčičevo 
vodilo »Ne kar veleva ti 
stan, kar more, to si storiti 
dolžan«. 

Rodila se je v Šebreljah sredi 
februarja leta 1939. Otroštvo je 
doživljala v vojnem času, ko je 
izgubila očeta in tudi povojna stiska 
družini ni prizanašala. Matilda pa 
je bila ob naravni obdarjenosti tudi 
vedoželjna. Po domači osnovni šoli 
je samoiniciativno in v nasprotju z 
mamino voljo zgrabila star kovček in 
nadaljevala izobraževanje v Tolminu, 
kjer je v enem letu opravila kar 
dva razreda. Od otroštva je bila 
prepričana, da bo babica in tako se 
je leta 1957 v Ljubljani vpisala na 
babiško šolo. Po diplomi leta 1959 je 
začela službovati v domačih krajih. 
Njen teren je bil velik in geografsko 
zahteven, »moje grape in grive« je 
pogosto rekla. Prva leta je hodila 
peš, nato je presedlala na predelan 
moped, kasneje se je po terenu 
prevažala z avtomobilom. Bila je 
vedno dosegljiva, do ljudi je vedno 
prišla, če ni šlo drugače je pešačila 
ure daleč. Vrata njenega doma so bila 
pomoči potrebnim odprta noč in dan. 

Nesebično se je razdajala ljudem in 
družbi, saj je bila ob svojem poklicnem 
delu intenzivno vpeta v družbene 
tokove takratnega časa. Njeno delo se 
ni končalo pri babištvu in patronaži. 
Med drugim je bila članica delavskega 
sveta Zdravstvenega doma Idrija 
in centralnega delavskega sveta 
Notranjskih zdravstvenih domov ter 
delegatka za zdravstvo v takratnem 
tretjem državnem zboru. Leta 1994 
je prejela priznanje Občine Idrija za 
življenjsko delo predane zdravstvene 
delavke. Leta 2011 je aktivno 
sodelovala v dokumentarnem filmu 
režiserja Dušana Moravca »Klanec 
do doma«. 
Vseh  35  l e t  j e  de lova la  na 
Cerkljanskem, kjer je spremljala 
nosečnice in pozneje mlade mamice, 
jim posredovala potrebno zdravstveno 
razgledanost, neredko razbijala stare 
predsodke in spremljala razvoj otrok. 
Bolnim in obnemoglim je prevezovala 

rane in jim lajšala bolečine, mnogim 
je iz podirajočih hiš pomagala do 
preselitve v boljše okolje. Imela je 
izreden posluh za starejše in pogosto 
jim je pomagala tudi skozi labirinte 
uradniških procedur. Zavzemala se je 
za izobraževanje mladih in je zanje 
pogosto posredovala pri omahujočih 
starših. 
Ljudi je povezovala, se zavzemala za 
neprestan napredek in izboljšave, 
uresničevala je misel, da s skupnimi 
močmi lahko ljudje premagajo 
včasih nepremagljive ovire. Na 
strokovnem področju je vpeljevala 
novosti z vztrajnostjo, a postopoma, 
in ljudje so njena prizadevanja 
dobro sprejemali. Posvečala se je 
izboljševanju življenjskih razmer 
ter aktivno podpirala ženske 
pri vzpostavitvi enakopravnega 
položaja v družbi. Zavzemala se je 
za zdravje telesa in duha ter pri tem 
sodelovala s številnimi strokovnjaki 
iz zdravstvenega, socialnega in 
izobraževalnega področja. 
Cerk l j ansko  j e  zaznamova la 
z napredno in ljudem prijazno 
zdravstveno službo. Ljudem je bila 
blizu, bila do njih odkrita, odločna, 
a vedno poštena. Rekla je, da si to 
zaslužijo, ker trdo delajo in težko 
živijo. Bila je priljubljena, saj je z 
vsem srcem in vsemi razpoložljivimi 
močmi pomagala s svojim znanjem 
in izkušnjami, lajšala je telesne in 
pogosto tudi duševne bolečine. S 
svojim delom in življenjem Matilda 
ostaja med ljudmi Cerkljanske v 
hvaležnem spominu.

Izidor Golob, 8. januarja 2021

Pisma bralcev

Podtikanja, širjenje laži in razdor 
V zvezi z javim opravičilom, objavljenim v Idrijskih 

novicah 23. decembra 2020, v katerem se mi je občan 
Idrijskih Krnic javno opravičil, ker me je 24. novembra 
2020 po krivem obdolžil, da sem mu na parkirnem 
prostoru poškodoval njegov avto, pri čemer navaja, da 
ni imel namena škoditi moji časti in dobremu imenu, 
štejem da je s tem v celoti oprana kakršna koli moja 
krivda, še posebej zato, ker se mi za nastalo situacijo 
iskreno opravičuje. 

Čedalje manj pa verjamem, da je odločitev za lažno 
obdolžitev »zrastla na njegovem zelniku«, saj so verjetno 
iz ozadja botrovali nekateri, ki že nekaj časa bolj ali 
manj nasprotujejo organizaciji in izvedbi proslav, ki jih 
organizira KO ZB za vrednote NOB, Krnice-Masore, čeprav 
gre za zakonito in legalno apolitično civilno družbo, katere 
glavna in primarna naloga je ohranjanje vrednot NOB 
in obujanje spomina na pobite in umorjene partizane ter 
umorjene nedolžne civilne prebivalce, ki so jih zagrešili 
fašisti in nacisti v aktivnem sodelovanju kolaborantov, 
katerih je bilo nekaj tudi v naši gorski vasici. 

Lahko smo torej upravičeno zaskrbljeni, ker se 
podtikanje, širjenje laži, razdor ter čedalje večje sovraštvo 
med ljudmi dogaja prav v času, ko v nekaterih državah, 
zlasti v zahodni Evropi, dvigajo glave pristaši fašizma 
in nacizma, v Slovenji pa tudi nekdanji kolaboranti, 
s katerimi simpatizira, če ne celo vzpodbuja sedanja 
politična vodilna garnitura, ki je trenutno na oblasti, 
še posebej pa nekatere stranke iz desne opcije. Utegne 
se torej zgoditi, da bo spričo diktatorske politike v 
Sloveniji, ki dobesedno zanemarja in omejuje človekove 

pravice in svoboščine, prišlo do prevladovanja fašističnih 
in nacističnih teženj tudi v Sloveniji, čemer se morajo 
pošteni ljudje z vsemi sredstvi aktivno upreti. Pri tem 
pa mora biti še posebej aktivna ZB za vrednote NOB in 
ohranjanja spomina na padle partizane in umorjene 
številne civilne žrtve, ki jih je pobil in umoril okupator v 
tesnem sodelovanju z domačimi domobranci. Žalostno in 
zaskrbljujoče je, da se tudi v naši majhni hribovski vasici 
najdejo posamezniki, ki rovarijo proti drugače mislečim 
ljudem. Pred leti je eden izmed provokatorjev člana ZB v 
njegovi hiši toliko časa izzival in provociral do te mere, 
da je bilo tik pred tem, da bi prišlo do medsebojnega 
pretepa, nakar je izzivalec sramotno pobegnil in se skril. 
Ta isti provokator je osebi, ki se je udeležila pogreba 
umrlega nekdanjega partizana, ki je v partizane odšel 
star komaj šestnajst let, očital udeležbo na pogrebu. 
Iz pietetnega načela do pokojnih, po katerem je treba 
imeti do pokojnih globoko spoštovanje, je tak očitek 
vprašljiv tudi z moralnega vidika. Po drugi strani pa 
je neizpodbitno, da je z vmešavanjem v zasebne pravice 
posameznika kršena ustavna pravica do zasebnosti in 
vmešavanja v odločitev nekoga, ki se svobodno odloči, da 
se bo udeležil pogreba, katere koli umrle osebe. Dodati je 
treba, da so domobranci umrlega tik pred koncem druge 
svetovne vojne pobili štiri člane njegove družine, med 
drugim tudi štirinajst let starega brata ter ostarele tete 
ter do tal požgali in oropali njegovo domačijo vključno z 
vsemi gospodarskimi poslopji.

                                              Aldo Carli, Idrijske Krnice
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POSLOVILI SO SE 

Albina Tušar  
iz Idrije, stara 80 let
Franc Čelik  
iz Idrije, star 81 let
Frančiška – Fanči Habe 
iz Idrije, stara 85 let
Ana Maučec  
iz Idrije, stara 63 let
Vida Grmovšek  
iz Godoviča, stara 98 let
dr. Alfred Bogomir Kobal  
iz Idrije, star 86 let
Janko Kacin  
s Spodnjega Vrsnika,  
star 59 let
Marija Lahajnar  
iz Čepleza, stara 87 let
Marijan Pavšič  
iz Idrije, star 77 let
Stanislav Lapanja  
iz Idrije, star 74 let
Mitja Štucin  
z Idrijskega Razpotja, 
star 42 let
Marija Vončina  
iz Idrije, stara 72 let
Ivan Gostiša  
iz Idrije, star 69 let
Albina Zelenc  
iz Idrije, stara 88 let
Emil Vidmar  
iz Idrije, star 85 let
Ivan Tušar  
iz Idrije, star 82 let
Adelka Vončina  
iz Cerknega, stara 67 let
Marija Lapanja  
iz Idrije, stara 92 let
Marko Černalogar  
iz Idrije, star 66 let
Jožef Žonta - Pepi  
iz Idrije, star 70 let
Milena Mlakar  
iz Trebenč, stara 70 let
Jožef Rejc  
iz Pluženj, star 81 let
Cvetka Vidmar  
iz Idrije, stara 93 let
Rozalija - Rožica 
Lukančič  
z Gor, stara 92 let
Marija Grošelj  
iz Idrije, stara 85 let
Magdalena Likar  
z Gor, stara 86 let
Ivana Rejc  
iz Idrije, stara 82 let
Julijana Eržen  
iz Idrije, stara 98 let
Marija Brelih  
iz Pluženj, stara 78 let
Marija Razpet  
iz Raven pri Cerknem, 
stara 87 let
Katarina Mlakar  
iz Dolenjih Novakov, 
stara 81 let
Marija Jurjavčič  
z Idrijskega Razpotja, 
stara 84 let
Metoda Kacin  
iz Idrijskih Krnic, stara 
98 let
Slavko Lukač  
iz Ljubljane, star 78 let

JOŽEF ŽONTA - PEPI 
(1950 – 2020)

Dragi ati!

Življenje. Tako minljivo. Dan, ki si ga nisem želela nikoli 

doživeti, a vendar je prišel. Prehitro.

Življenje, ki si ga živel, je bilo polno trenutkov, ki si se jih 

rad spominjal. Spomnim se, kako si velikokrat pripovedoval o 

svoji mladosti, kako sta plavšela z mamo, kako sta se trudila 

zame, pa tudi o marsikateri dogodivščini, ki si jo doživel s 

prijatelji.

Po naravi si bil tih človek, verjetno je to posledica tvojega 

otroštva, pa vendar si se tako rad vključeval v pogovore, ki 

so te zanimali. V teh dneh so tvoji prijatelji, sorodniki in 

znanci delili z nama toliko lepih misli o tebi. Predvsem o 

tem, kako si rad pomagal, čeprav si kljub temu kar nekajkrat 

dobil polena pod noge.

Oh, spomini. Tako rada sem ustvarjala s tabo, pa čeprav sva 

velikokrat trdila vsak svoje. Na koncu pa sva vedno postavila 

na ogled in pokušino čudovite stvaritve, s katerimi sva 

razveseljevala mnoge. Obljubim, da bodo te umetnije živele 

dalje, pri ustvarjanju pa mi bo sedaj pomagala mama.

Bil si moja skala. Velika opora. Znal si svetovati, jokati, 

bodriti, vse to zame, saj si mi vedno hotel le najboljše.

Vedela sem, da tvoja bolezen ne prinaša dobrega zaključka, pa 

vendar ga nisem pričakovala tako hitro. Menim, da si čutil, 

da je prišel tvoj čas, pa naju nisi hotel preveč obremenjevati 

s tem. Tvoj zadnji objem, tvoje božanje po licih in najin 

pogovor bodo za vedno z mano. In na koncu še naš skupni 

objem v našem brlogu na kavču. Hvala ti zanj … od naju obeh.

Hvala obema osebnima zdravnikoma, ostalim zdravnikom 

in medicinskemu osebju, patronažni službi Zdravstvenega 

doma Idrija ter zaposlenim Bolnišnice Sežana (pulmološki 

oddelek), kjer ste še zadnje dni skrbeli za ata.

Hvala atovim sestram in bratom, ki ste bili zadnji četrtek z 

nama prisotni na njegovi zadnji poti, tako fizično, kot tudi 

v mislih in molitvah.

Hvala atovim sorodnikom, sorodnikom po mamini strani, 

prijateljem, atovim »petičkom«, družinam tvojih varovancev, 

atovim bivšim sodelavcem, mojim sodelavkam, prijateljem, 

sosedom in znancem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot ter 

za vsa izrečena sožalja.

Hvala vsem prijateljem duhovnikom, ki ste molili zanj. 

Predvsem pa hvala idrijskemu župniku, ki mi je s čudovitimi 

spomini na ata vlil moč, da sva se skupaj podala na najin 

zadnji sprehod. Zadnji samo v fizični obliki, v srcu in mislih 

pa bova vedno skupaj.

Najdi svoj mir v objemu svojih najdražjih. Sveti nama in naju 

spremljaj na najinih poteh. Radi te imava. Hvala ti za vse.

Žalujoči hči Damjana in žena Olga

VERA MAROLT
(1922 – 2020)

V 98. letu se je od nas poslovila naša draga mama Vera. 

S hvaležnostjo se oziramo na preteklo desetletje, ki ga je preživela v 

Domu starejših občanov Bor v Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer je bila 

z vso srčnostjo in razumevanjem njene bolezni deležna oskrbe, ki ji 

je sami nismo mogli nuditi. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili spominu nanjo in 

nam izrazili sožalje.

Njeni Adelka, Miran, Tina in Robert z družino

ADELKA VONČINA
(1953 – 2020)

Osmega januarja smo se po kratki in težki bolezni poslovili od 

naše drage Adelke.

Njeno življenjsko poslanstvo je bilo delo z otroki. Življenj drugih 

ljudi ni spreminjala le kot odgovorna vzgojiteljica in kasneje vodja 

vrtca, ampak tudi kot prizadevna sodelavka Zveze prijateljev 

mladine, ustanoviteljica Župnijske Karitas v Cerknem, občinska 

svetnica in odrasla skavtinja, največkrat pa le kot – preprosto – 

Adelka. Tudi s sodelovanjem s Centrom za socialno delo je bilo 

izboljšanih kar precej težkih razmer posameznikov. Njeno največje 

zadovoljstvo je bilo srečati nekdanje vrtičkarje, ki so ji z veseljem 

in hvaležnostjo pripovedovali o svojih nadaljnjih poteh ali prosili 

za nasvet o vzgoji svojih otrok. Največkrat jih je spomnila na njeno 

vodilo: otroke je treba imeti rad, jim pustiti igro, predvsem pa jim 

nameniti svoj čas. Kljub temu, da ji je Občina Cerkno za njena 

prizadevanja podelila Bevkovo nagrado, in pri vsem vloženem 

trudu, pa ena njena velika želja le ni bila uresničena – Cerkljanski 

otroci si zaslužijo nov, predvsem pa bolj zdrav vrtec.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji v njeni bolezni stali ob strani, še 

posebej osebju Zdravstvenega doma Idrija in najožjim prijateljem. 

Hvala tudi mnogim, ki ste nam izrazili sožalje in delili svoje 

spomine nanjo, čeprav se zaradi razmer od nje niste mogli osebno 

posloviti. Njena zadnja želja je bila, da namesto cvetja in sveč 

darujete v dobrodelne namene, še raje pa na svoj način pomagate 

pomoči potrebnim.

Miran, Tina, Robert, Urška, Anže in Tevž
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Mali oglasi

PETER GROŠELJ
(22. 2. 1942 – 17. 12. 2020)

Ob izgubi dragega moža, očeta, nonota in pranonota se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili spominu nanj, nam izrazili 

sožalje, darovali cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se njegovi osebni zdravnici dr. Nataši Habe, prav tako 
urgentnim zdravnikom, še posebej dr. Tini Jereb in patronažni službi.
Hvala gospodu Marku Gnezdi s Komunale Idrija za vse informacije 

in organizacijo.
Posebno zahvalo pa izrekamo PGD Idrija za zelo lepo izpeljan gasilski 

pogreb.
Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej.

Žena Dora, hčerki Bojana in Vanja z družinami

S tvojim odhodom  
je nastala neskončna praznina,
ki jo bomo napolnili  
z bogatimi spomini.
Hvaležni smo za dni,  
ki smo jih preživeli  
v tvoji bližini.

IVANA REJC 
(1938 - 2020)

Ob slovesu naše ljube mame in none se iskreno zahvaljujemo 

Domu upokojencev Postojna za čutečo oskrbo v zadnjem tednu 

ter vsem, ki ste jo poznali in jo imeli radi.

Iskrena hvala župniku Marku za lep poslovilni obred, vsem, ki ste 

se prišli posloviti od nje, ter osebju Komunale Idrija za pomoč pri 

organizaciji in izvedbi pogrebne slovesnosti.

Žalujoča sinova Marko in Tomaž z družinama, brata Andrej in Franc 
z družinama ter ostalo sorodstvo

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

VIKTORIJA ŠINKOVEC
p.d. Trčkova Vika iz Cerknega

(14. 12. 1927 – 9. 12. 2020)

Ob izgubi drage mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam izrekli sožalje, se od nje poslovili pred vežico, 

darovali sveče ali svoj dar namenili za svete maše.
Posebna zahvala osebju Zdravstvenega doma Cerkno za dolgoletno 
zdravljenje. Zahvaljujemo se tudi službi Pomoči družini na domu 
ter zdravstvenemu in negovalnemu osebju Doma upokojencev Idrija.

Hvaležni smo vsem, ki ste jo obiskovali.
Hvala župniku in osebju Komunale Idrija za opravljen  

pogrebni obred.

Vsi njeni

Cilj je izpolnjen, pot je dokončana
in konec upov je in hrepenenja 
in konec zmot, bolesti in trpljenja.
(Alojz Gradnik)

V soboto, 19. 12. 2020, je za vedno odšla naša draga mama,  

stara mama in prababica

METODA KACIN
(1922 – 2020)

Najprej hvala vsem, ki ste ji z obiski polepšali zadnja leta življenja! 

Še posebej se zahvaljujemo zdravniku dr. Silviju Strausu in 

zdravstveno-negovalnemu osebju Doma upokojencev Idrija za nego, 

čustveno podporo in prijazen odnos do nje.

Iskreno smo hvaležni vsem, ki ste s poslednjim obiskom na dan 

slovesa izrazili spoštovanje do naše mame. Vemo, da se mnogi, 

zaradi znanih razmer, niste mogli udeležiti pogreba, ste pa mislili 

nanjo in nam izrazili sožalje.

Hvala za darovano cvetje in svečke, ki jih bomo prižigali na kraju 

njenega večnega počivališča!

Vikarju g. Bogdanu hvala za pogrebni obred, Ireni za napisane 

besede v slovo in vnuku Iztoku, ki jih je prebral ob poslavljanju!

Za dostojno izvedbo pogrebne slovesnosti hvala tudi delavcem 

Komunalnega podjetja Idrija!

Žalujoči vsi njeni

Kot plamen, ki ga ugasne piš vetra, tako je 
ugasnilo njeno življenje. Odšla je tiho in mirno 
… vdana v usodo neizbežnega. Za njo ostajajo 
sadovi njenega bivanja. Kacinov rod se bo 
nadaljeval v vnukih in pravnukih. Radi se bomo 
spominjali njene dobrote in ljubezni, s katero nas 
je sprejela in nam jo delila na svojem potovanju 
skozi čas!
 

MARIJA JURJAVČIČ
(19. 8. 1963 – 21. 12. 2020)

V ponedeljek, 28. decembra, smo se na idrijskem pokopališču za 
vedno poslovili od naše drage mame in none Marije Jurjavčič iz 

Kanomeljskega Razpotja 2.
Z različnimi dogodki se je popisalo tvojih 84 let življenja 
in kot pravi pesnica Makarovičeva: zemlja bo vzela, kar je 
njenega. Ostali pa bodo svetli spomini nate in na tvoj smeh. 
Draga mama in nona, vedno boš del nas! Z ljubeznijo zapisana v 

naših srcih. Tvoje dobrote in ljubezni se ne da pozabiti.

Mirno in spokojno sanjaj svoje večne sanje!

Vsi njeni

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

 

Gradivo za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  

abc@abc-merkur.si ali marketing@abc-merkur.si. 

Dodatne informacije na:  

05 37 222 80 ali 051 358 215.  

Prodaja se stanovanje na Arkovi 45 v Idriji, 
v velikosti 45,5 m2. / Inf.: 030 603 077

V Spodnji Idriji na Mladinski ulici 1 
prodamo 2,5-sobno stanovanje.  
/ Inf.: 031 310 743 (Damjan)

Prodam neposušene deske javorja, 
jesena, hrasta, češnje in lipe.  
/ Inf.: 031 602 401

Nudim inštrukcije iz matematike in fizike. 
/ Inf.: 051 689 202

Prodam stanovanje v Idriji, Mestni trg 2, 
v izmeri 82 m2, adaptirano.  
/ Inf.: 040 893 594

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

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

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

Prodamo primorsko vino cabernet 
sauvignon, chardonnay, beli pinot, merlot 
– od 1,50 EUR do 1,70 EUR za liter. Nad 50 
litrov možna dostava. / Inf.: 031 318 230 
Prodamo prostorno, 169 m2 veliko, takoj 
vseljivo hišo v Idriji v neposredni bližini 
šole, vrtca in zdravstvenega doma.  
/ Inf.: 041 483 106

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

Najamem stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji.  
/ Inf.: 041 482 931

Kupim traktor in ostale kmetijske stroje. 
Stroji so lahko tudi v okvari oz. potrebni 
obnove. / Inf.: 040 651 403

V centru Idrije prodam stanovanje v 
izmeri 40 m2. Stanovanju pripadajo še 
klet (8 m2), drvarnica (8 m2) in lastno 
parkirišče. / Inf.: 040 321 235 

Zelo ugodno prodam raztegljivo 
kuhinjsko mizo in štiri stole.  
/ Inf. 041 693 750 

Prodam krmilni krompir, možna dostava. 
/ Inf.: 041 212 996 (Jože)

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

Prodam prašičje polovice s kožo ali brez 
kože. Cena s kožo 2,80 evra, brez kože pa 
3 evre. Teža od 48 kg naprej (polovica). 
Dostava na dom po celi Sloveniji, prevoz 
je že vključen v ceni polovice. Prodam 
tudi slanino za mast, ocvirke in krvavice. 
Slanina 2.50 evra/kg, krvavice 5 evrov/kg. 
/ Inf.: 030 740 999

Mlad poročen par brez otrok, redno 
zaposlena, nekadilca, najame dvosobno 
stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji za dlje časa.  
/ Inf.: 069 915 564

V Idriji najamem garsonjero za daljše 
obdobje (ali stanovanje, primerno za eno 
osebo). Sem mlajša samska oseba, redno 
zaposlen, nekadilec, skrben najemnik. 
Rad sem fizično aktiven, zato stopnice 
niso problem. Prednost sta kolesarnica in 
parkirni prostor. / Inf.: 041 300 150 (Tjan)
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

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

GANTAR INŠTALACIJE

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

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

• Pomagamo pri 
urejevanju okoljskih 
kreditov.

• Urejamo dokumentacijo 
za okoljske subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

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

Vaš partner 
za prijazno 
ogrevanje

Pozabila je na ročno zavoro
Policisti Policijske postaje Idrija so v soboto, 23. 

januarja zvečer, obravnavali nenavadno prometno 
nesrečo na Gorah, v kateri se je osebno vozilo brez 
voznika speljalo v globel. Policisti so ugotovili, da je 
voznica osebnega avtomobila parkirala avtomobil 
na dovozni poti k eni od stanovanjskih hiš ob robu 
strme brežine. Pri parkiranju je pozabila zategniti 
ročno zavoro in odšla v stanovanjski objekt. 
Kmalu za tem se je osebno vozilo nezavarovano 
speljalo oziroma zdrsnilo približno 200 metrov 
po strmi brežini in obstalo med drevesi. Policisti 
so si ogledali kraj nenavadne prometne nesreče in 
nepazljivo voznico kaznovali. Ob tem so ji napisali 
še položnico za plačilo globe, saj je kršila Zakon o 
nalezljivih boleznih.

Podor v Spodnji Kanomlji
V soboto, 23. januarja, je zaradi obilnega 

dežja in taljenja snega nekaj po 16. uri v bližini 
stanovanjskega objekta v Spodnji Kanomlji 
prišlo do podora zemljine. Predstavniki Civilne 
zaščite Občine Idrija so postavili opozorilno 
signalizacijo in obvestili pristojne službe.

Kokain za volanom
Policisti Policijske postaje Idrija so v torek, 

19. januarja, nekaj po 23. uri v Idriji zaustavili 
39-letnega voznika osebnega avtomobila in mu 
odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog. Rezultat odrejenega hitrega 
testa bil pozitiven na kokain in zato so ga napotili 
na strokovni pregled v Zdravstveni dom Idrija. 
Voznik je to odločno odklonil zato so mu odvzeli 
vozniško dovoljenje, čaka pa ga še srečanje s 
sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni 
predlog na pristojno okrajno sodišče.

Zagorel kuhinjski pult
V ponedeljek, 18. januarja, so ob 15. uri in 

47 minut na pomoč klicali gasilce iz Rožne 

V Plužnjah zagorela 
stanovanjska hiša

V torek, 19. januarja, je okoli 20. 
ure v vasi Plužnje zagorela starejša 
stanovanjska hiša. Po ugotovitvah 
policije je ogenj izbruhnil ob sobni peči 
na drva. Ogenj se je potem razširil na 
druge predmete v prostoru, tako da je 
v celoti pogorela dnevna soba in del 
kuhinje.

Ogenj se je hitro razširil tudi na lesen strop, tako da 
je delno pogorela tudi plošča med prvim in drugim 
nadstropjem. Po nestrokovni oceni je zaradi požara 
nastala materialna škoda v višini približno 8.000 
evrov.

Gasilci PGD Plužnje so prejeli poziv na intervencijo 
ob 20. uri in 19 minut. Že pred prihodom gasilcev 
so sosedje potegnili cevi iz bližnjega hidranta in 
takoj pričeli z gašenjem. Gasilci so vstopili v gorečo 
hišo, kjer so z vodo gasili požarišče. Del ekipe je 
zavaroval sosednje objekte, tako da se ogenj ni 
razširil naprej. Požar so uspešno lokalizirali in ga 
potem tudi uspešno pogasili. Ob 20. uri in 37 minut 
so se jim na kraju požara pridružili še gasilci PGD 
Cerkno s štirimi vozili in 20 gasilci, ki so s pomočjo 
ventilatorja prezračili prostore in s termovizijsko 
kamero pregledali vse prostore in določili mesta, 
kjer je bil še tleči material. Po končani intervenciji so 
vzpostavili gasilsko stražo v izmenah po dva gasilca 
na dve uri. Z gasilsko stražo so zaključili ob 8. uri 
prihodnjega dne. Gasilci PGD Plužnje so posredovali 
z 18 gasilci in dvema voziloma.

Lastnik stanovanjske hiše se je pri gašenju 
začetnega požara poškodoval, prvo pomoč so mu 
nudili gasilci PGD Cerkno in ga odpeljali na urgenco 
v Zdravstveni dom Idrija.

Idrijski policisti so si ogledali kraj požara in zbrali 
informacije. Tujo krivdo so izključili in bodo o vseh 
ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili 
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

ulice v Idriji, kjer je zagorelo v stanovanju 
večstanovanjskega objekta. Posredovali so 
gasilci PGD Idrija, ki so ugotovili, da je zaradi 
poškodovane šamotne plošče v peči ogenj 
preskočil na kuhinjski pult, ki je zagorel. 
Požar so pogasili, poškodovani inventar iznesli 
iz stanovanja, prezračili prostore in dvema 
osebama zaradi vdihavanja dima implicirali 
kisik.

Droge za volanom
V soboto, 16. januarja, popoldne so policisti 

Policijske postaje Idrija na območju Črnega Vrha 
nad Idrijo zaustavili 20-letnega voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili hitri test zaradi 
suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi. Rezultat odrejenega hitrega testa je bil 
pozitiven na prepovedano drogo kanabis, 
zato so mu idrijski policisti odredili strokovni 
pregled v zdravstvenem domu, ki pa ga je voznik 
odločno odklonil. Policisti so vozilo zasegli, 
kršitelju pa prepovedali nadaljnjo vožnjo. Čaka 
ga še srečanje s sodnikom, saj bodo zoper njega 
napisali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Požar v Zadlogu
V četrtek, 14. januarja, so gasilce klicali na 

pomoč iz Zadloga. Tam je kmalu po 7. uri zjutraj 
54-letni domačin zakuril v štedilnik in ogenj se 
je iz kurišča razširil v dimnik, tako da so začele 
goreti saje. Klicu na pomoč so se odzvali gasilci 
PGD Idrija in PGD Črni Vrh. Ob prihodu na kraj 
požara so rdečega petelina dokončno ukrotili 
in objekt pregledali s termo kamero. Na upravi 
policije so potrdili, da ob požaru ni nastala večja 
škoda.

Najditelj si je prilastil denar
Policisti Policijske postaje Idrija so v četrtek, 

7. januarja, dopoldne obravnavali tatvino 
denarnice. 

Po doslej zbranih podatkih je neznanec konec 
decembra lanskega leta našel in si prilastil 

denarnico z vso vsebino. V njej so 
bili osebni dokumenti in večja vsota 
gotovine, ki jo je oškodovanka 
najverjetneje pozabila na blagajni 
ene od večjih trgovin. Ukradena 
denarnica je bila po nekaj dneh 
najdena brez gotovine v drugem 
trgovskem objektu v Idriji.

Gasilci rešili otroka
V ponedeljek, 11. januarja, so 

ob 11. uri in 28 minut gasilci 
PGD Dobračeva v ulici Bedrih v 
Žireh s tehničnim posegom odprli 
zaklenjeno osebno vozilo in iz njega 
rešili otroka.

Na vozeči avtomobil 
padlo drevo

V sredo, 6. januarja, se je ob 6. 
uri in 48 minut uri v Baški grapi 
pripetila prometna nesreča. Na 
koncu naselja Klavže proti vasi Kneža 
se je pod težo snega zrušilo drevo in 
padlo na cestišče prav v trenutku, 
ko je mimo peljal 19-letni voznik. 
Avtomobil je bil hudo poškodovan, 
voznik pa jo je odnesel brez praske. 
Tolminski policist i  so primer 
zaključili z uradnim zaznamkom za 
zavarovalnico.

Na Travniku trčila v 
košuto

V petek, 1. januarja, se je ob 
20. uri in 14 minut na Keltiki 
zgodila prometna nesreča. Policisti 
Policijske postaje Idrija so potrdili, 
da je voznica peljala iz Spodnje 
Idrije proti Straži, med vožnjo pa 
ji je pred vozilo skočila košuta. 
Prišlo je do neizbežnega trčenja, 
ki je na vozilu povzročilo kar 
veliko škode. Policisti so primer 
zaključili z uradnim zaznamkom 
za zavarovalnico in priporočilom, 
naj vozniki budno pazijo na živali 
ob cestah.

Ljubitelj glasne glasbe 
žalil policiste

V ponedeljek, 28. decembra pozno 
zvečer, so policisti Policijske postaje 
Idrija obravnavali kršitev javnega 
reda in miru zaradi preglasne 
glasbe v Cerknem. Kršitelj se je 
med postopkom do policistov 
neprimerno vedel, zato mu bodo 
zaradi kršitve Zakona o varstvu 
javnega reda in miru napisali 
položnico za plačilo kazni.
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DIMNIKARSTVO IDRIJA     
Dejan Šukalo s.p.

Levstikova 5, 5280 Idrija

M: 041 775 362, 041 351 876,

E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Uršič Darko s.p. 
Strmica 19, 1370 Logatec 
T: 01 756 43 33, M: 041 651 716 
roletarstvo.ursic@siol.net

www.roletarstvo-ursic.si

proizvodnja plastičnih in  
aluminijastih rolet
možnost izdelave po sistemu 
ekonomik, predokenskih,  
podometnih in nadokenskih rolet
možnost ugraditve komarnikov  
v sistem
nudimo montažo rolet naše  
proizvodnje
popravilo rolet vseh sistemov

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST
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Novorojenčki Šala tedna

Z A D N J A  S T R A N

FALAUZA-PRESS Blondinka bi raje brez ...
Carinik pomoli glavo v kupe 
vagona in vpraša potnike: 
"Cigarete, alkohol, mamila?"
"Ne, hvala, jaz bi raje kaj 
brezalkoholnega!" se oglasi 
blondinka. 

Samomor
"Če me ne boš uslišala, se bom 
vrgel pod kokoš," je rekel črv svoji 
izvoljenki.

deklica Iva, starša Špela Jereb Pišljar in Marko Jereb 
iz Godoviča 
deklica Lina, starša Zehra in Asmir 
Hozdić iz Idrije 
deček Martin, starša Tamara in Matija Lapajne 
iz Pečnika 
deček Aleks, starša Monika Ferfolja in Domen 
Kamenšček iz Idrije 
deček Ažbe, starša Martina Pišlar in Jaka Florjančič 
iz Idrije 
deček Luka, starša Špela Rudolf in Igor Jereb  
iz Idrije 
deček Tomo, starša Polona Pagon in Matej  
Gamser iz Črnega Vrha nad Idrijo

Graparski Kravneval v dobrem in slabem
Letos v Idriji sicer ne bo 
»Graparskega kravnevala« 
v tradicionalni izvedbi s 
programom na Mestnem 
trgu in povorko po ulicah 
Idrije. Prizadevni člani 
Kulturnega pustnega 
društva Grapa ga bodo 
izvedli v tem razmeram 
prilagojeni obliki, saj ne 
želijo izpustiti priložnosti 
za redno letno češčenje 
lokalnih, državnih in 
globalnih družbeno-
političnih dosežkov ter 
presežkov. Sami pravijo, 
da jim je vse skupaj »že 
popolnoma jasno, … razen, 
da še ni«.

Prvi del priprav na tradicionalno 
prireditev se v osnovi ni razlikoval 
od vsakoletnih. Graparji preko 
leta beležijo vse, kar se jim zdi 
beleženja vredno, prekopljejo 
a r h i v e  l o k a l n i h  m e d i j e v  i n 
pripravijo nabor tem, ki si jih 
skupine ali posamezniki v pustni 
druščini razdelijo med seboj. 

Od tu dalje pa bo letos nekoliko 
drugače. Ker se zaradi prepovedi 

prehajanja med občinami in regijami 
Kravnevala na Mestnem trgu ne bi 
mogla udeležiti predsednik države 
in predsednik vlade (kdorkoli že v 
pustnem času to bo), so se v društvu 
odločili za alternativne prijeme. 
Do zveste publike bodo pristopili 
na brezstičnih prevzemnih točkah 
preko interneta, preko televizijskih in 
radijskih valov, mestnega ozvočenja, 
umetniške instalacije,  … ter na 
rahlostični način v obliki časopisa. 

	
Načrtovan program Kravnevala 2021*
Vsak večer v tednu pred pustom
Objava kompilacije video posnetkov s preteklih prireditev 
na spletnih platformah. 

Predpustni petek 
Izid druge številke Idrijskih Noric v poštnih nabiralnikih 
širom občine.

Pustna sobota 
- Nesvečana otvoritev umetniške instalacije na Mestnem trgu.
- Radijska igra za odrasle na valovih lokalne radijske  
  postaje.
- Predvajanje glasbenih točk s preteklih prireditev prek  
  mestnega ozvočenja.
- Posebna pustna oddaja TV studia Idrijskih novic. 
Če se boste, ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil NIJZ za zajezitev širjenja okužb, sprehodili po mestu, znate naleteti na kako larfo, morda tudi pustno skupino, izvirajočo iz skupnega gospodinjstva ali celo iste postelje.

Pustni torek
Predvajanje glasbenih točk s preteklih prireditev z mobilne 
enote. Pred domovi starejših občanov in po idrijskih ulicah.
Termin obiska DSO Vita Črni Vrh še ni znan.

*KPD Grapa si pridržuje pravico do morebitnih sprememb 
programa. Naslednjih štirinajst dni bo … delovnih!

Prireditev bo izpeljana v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ 
za zajezitev širjenja okužb.

Spletni naslov društva: www.kpdg-drustvo.si

Da bi vsi zainteresirani imeli možnost 
prevzema brez čakanja v vrstah, bo 
tudi časovno Kravneval letos trajal 
nekoliko dlje. Točne ure in virtualne 
lokacije dogodkov bodo objavljene na 
internetni ter Facebook strani društva, 
med aktualnimi novicami na spletnem 
portalu idrija.com, če bodo na žulj 
stopili ustreznim javnim osebam, 
pa tudi na njihovih Twitter profilih 
(tako imenovani Novi Uradni list). 
 / Društveni govorec za Pust-21

Dinohodka / Foto: Robert Zabukovec

Predor bodo vrtali s črvi
Iz Društva za gojenje črvov Slovenije so sporočili, da 
podpirajo nove zamisli za gradnjo ceste od Želina do 
Hotavelj. Posebej so navdušeni nad tem, da bodo pod 

Kladjem vrtali skoraj kilometer dolg predor.

Kot je znano, so po desetletjih praznih obljub in izdelovanja neskončnih 
študij za novo cesto med Želinom in Škofjo Loko na ministrstvu v 
Ljubljani uprizorili novo epizodo nikoli končane nadaljevanke. Kot so 
poročali osrednji paradržavni mediji, gre tokrat povsem zares. Država 
bo naredila novo cesto in s tem bo omogočena neposredna povezava 
med Gorenjsko in Primorsko. Kdo bo gradil novo cesto, še ni znano. Na 
ministrstvu za dezinformiranje pa so potrdili, da so k oddaji ponudbe 
za vrtanje predora pod Kladjami povabili tudi konzorcij izvajalcev iz 
Slovenije, Belorusije in Tađikistana. Tri tehnološko napredna podjetja 
iz omenjenih držav so namreč sporočila, da uspešno napredujejo z 
osvajanjem nove bio-steel tehnologije, ki predstavlja pravo revolucijo 
na področju vrtanja cestnih predorov. Prav v predoru pod Kladjem 
naj bi namreč predorsko cev zvrtali s pomočjo črvov velikanov. Gre 
za pomemben dosežek bio inženiringa, ki nastaja v sodelovanju z 
znanstveniki s Kitajske. Tam so po ukinitvi znanega inštituta za bacile 
in viruse v kraju HanVu znanstvenike preusmerili v razvijanje črvov 
velikanov. Ti so po podatkih Državne direkcije za transport dokazano 
najuspešnejši pri vrtanju novih cestnih predorov. Kljub temu, da 
tehnologija v Evropi še ni uradno potrjena, iz Ljubljane sporočajo, da gre 
za prebojno tehnologijo, ki bo korenito pocenila tudi vrtanje predorov.

Uporabo te tehnologije posebej pozdravljajo tudi v Občini Dolenja 
Vas blizu Poljan, saj bodo tam za izvedbo projekta zgradili novo farmo 
z inkubatorji za črve velikane. Novice, da so si proizvodnjo podobnih 
črvov pri Dolenjcu v Cerknem pol tajno že ogledali novi ovaduhi, pa 
nam do zaključka redakcije ni uspelo preveriti.                          / FIŠER


