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Ostanimo 
zdravi!

Mikroskopsko majhen virus 
je v nekaj tednih povsem 
spremenil naša življenja. 

Zaprte so šole in vrtci, v tovarne in 
trgovine smemo samo z maskami, 
zaprte so tudi nenujne poti med 
občinami. Majhnega števila uradno 
okuženih pa ne smemo jemati 
zlahka. Bolezen, ki jo virus povzroča, 
je zelo nevarna in ob razmahu 
epidemije bi v bolnišnicah zmanjkalo 
mest za najhuje bolne.

Na mestu pa je tudi posebna skrb 
za ohranitev delovnih mest. V treh 
največjih tovarnah na Idrijskem in 
Cerkljanskem v omejenem obsegu 
nadaljujejo s proizvodnjo. Zaskrbljeni 
so tako za zdravje zaposlenih kot 
tudi za ohranitev naročil. Prekinjene 
dobavne verige bi brez dvoma čez 
mesece pomenile tudi prekinitev 
delovanja posameznih programov 
in odpuščanja. Vlada sicer rešuje 
delovna mesta s subvencijami, a te na 
dolgi rok ne bodo mogle nadomestiti 
morebiti izgubljenih kupcev. Ko je 
ves svet zazrt v reševanje največje 
zdravstvene krize sodobnega časa, se 
gospodarstveniki že ozirajo v čas po 
epidemiji. Njihova mnenja so enotna: 
čaka nas težko obdobje. 

Kolektor je takoj po izbruhu novega 
koronavirusa na Kitajskem uveljavil 
interni protokol, ki velja za vse 
družbe in vse zaposlene v podjetjih 
celotne skupine Kolektor doma 
in v tujini, ter vrsto preventivnih 
varnostnih ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa. Za varnost zaposlenih 
so poskrbeli po najboljših močeh in 
zato so prepričani, da zaradi visokega 
standarda zaščite ni razlogov, da 
proizvodni proces ne bi nemoteno 
tekel naprej. Kljub temu, da imajo 
na Kolektorju v programih za 
avtomobilsko industrijo zagotovljene 
vse možnosti za redno obratovanje, 

pa stanje na tržišču kaže povsem 
dr ugačno sl iko.  Dobavitelj i  v 
avtomobilski industriji zmanjšujejo 
ali pa ustavljajo proizvodnjo. Zaradi 
negotovosti in padca prodaje ter 
nejasne slike, koliko časa bo kriza 
trajala, strokovnjaki avtomobilski 
industriji napovedujejo dolgotrajno 
okrevanje. »Vse to bo tudi pri nas 
pripeljalo do zmanjšanja proizvodnje 
in s tem do težav pri zagotavljanju 
delovnih mest,« so v sporočilu za 
javnost zapisali na Kolektorju ter 

dodali, da so na izziv, s katerim se 
soočajo, pripravljeni. »Stanje na 
trgu in pri naših kupcih intenzivno 
spremljamo in usklajujemo naročila. 
Optimistično zremo na vzhod, kjer 
se življenje zaradi usihanja okužb s 
koronavirusom že vrača v ustaljene 
tirnice. Priča smo ponovnemu 
zagonu tamkajšnjega gospodarstva. 
Azijsko-parifiška regija, znotraj 
nje predvsem Kitajska in Južna 
Koreja, sta zato trenutno naša 
najpomembnejša trga. Tam že 

povečujemo dobave našim kupcem.« 
Globalizacija in nesluten razvoj 

komunikacij s prostim pretokom ljudi 
in blaga sta ustvarila nov svet. Planet 
je postal mala vas in ko se v kitajskem 
mestu Wuhan pojavi mali virus, to v 
nekaj tednih občuti cel planet. Javno 
življenje je usahnilo, zdravniki rotijo 
vse, naj ostanemo doma in naj se ne 
družimo. Prihaja pomlad in za njo 
poletje. Optimisti napovedujejo, da 
bodo lepo vreme in višje temperature 
virus pregnali iz naših krajev. Zato 

je ob zaskrbljenosti za današnji dan 
vsekakor na mestu optimizem s 
pogledom v prihodnost. V zadnjih 
tednih se je uveljavil  pozdrav 
»Ostanimo zdravi«. V dveh besedah je 
strnjeno sporočilo upanja in zazrtosti 
v prihodnje. Če bomo zdravi, bomo 
zadovoljni, ustvarjalni na delovnih 
mestih in srečni v krogu svojih 
najbližjih. Tem pa lahko podarimo 
največ, če skupaj zaustavimo širjenje 
virusa in ostanemo predvsem doma. 
Zato – Ostanimo zdravi! / ITA

V tovarni Kolektor so uvedli stroge preventivne ukrepe za zavarovanje zdravja zaposlenih / Foto: Damijan Bogataj
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Blažijo socialne  
      stiske družin z roba
Območno združenje 
Rdečega križa Idrija je 
lanskoletni program 
dela uresničilo tako na 
področju javnih pooblastil 
kot humanitarnih in 
socialnih programov. V 
preteklem letu niso zaznali 
povečevanja števila novih 
uporabnikov, niti upadanja 
števila le-teh pri koriščenju 
materialne in finančne 
pomoči, ki jo nudijo v 
okviru svojih programov in 
dejavnosti. 

Kot so poudarili v letnem 
poročilu, so na rdečem križu 
v Idriji lani več aktivnosti 

usmerili v analizo posameznikovih 
potreb, glede na skupino ranljivosti, 
z namenom, da razvijejo strategijo 
ukrepov 2020-2023, ki jo bodo vpeljali 
v lokalnem okolju v povezovanju z 
občinama Idrija in Cerkno, centrom 
za socialno delo, Službo za pomoč na 
domu, Centrom za krepitev zdravja, 
šolsko svetovalno službo osnovnih 
šol, Društvoma upokojencev Idrija 
in Cerkno ter drugimi.

V Sloveniji se revščina po podatkih 
Eurostata povečuje, saj se je stiska 
v zadnjih letih prenesla predvsem 
na zaposlene in posameznike, ki so 
delali tri ali štiri desetletja, pa jim 
pokojnina ali plača ne zadošča za 
plačilo tekočih položnic. V letu 2019 
je pomoč Rdečega križa Slovenije 
prejelo več kot 121.500 ljudi. V tej 
številki se ocenjuje, da je vsak osmi 
mladoletni otok, kar statistično 
pomeni po štiri otroke iz vsakega 
osnovnošolskega razreda in vsakega 
petega upokojenca. Tako po zadnjih 

statističnih podatkih v letu 2019 v 
Sloveniji živi pod pragom revščine 
268.000 oseb (13,3 % prebivalcev), 
89.000 upokojencev (18,1 % vseh 
upokojencev) in 45.000 mladoletnih 
otrok (11,7% vseh otrok). 

Podatki o delovanju Rdečega križa 
Idrija so zaskrbljujoči. Lansko leto so 
imeli 314 registriranih uporabnikov, 
skupaj z družinskimi člani to pomeni 
da so pomagali 547 ljudem. Od tega 
jih je bilo v Cerknem 48, Črnem 
Vrhu 17, Godoviču 4, Idriji 203 in 
v Spodnji Idriji 44. Struktura ljudi: 
298 žensk, 249 moških, 30 oseb 
starejših od 65 let, 13 tujcev, 1 invalid 
in 40 otrok, mlajših od 15 let. Novo 
registriranih je bilo lani 12.

V letu 2019 je bilo uporabnikom 
s strani Območnega združenja 
Idrija razdeljeno 228 prehranskih 
paketov in pralnega praška ter 8 
ton osnovnih živil kot so mleko, olje, 
moka, testenine, riž, pelati, fižol. V 
okviru humanitarne akcije »Zbiramo 
hrano, lahko prispevaš?« se je zbralo 
še 2 toni različnih izdelkov. Prejeli so 
donacijo domačih marmelad Uroša in 
Valentine iz Vipave ter sokov družbe 
Fructal. Med donacijami je bilo tudi 
35 novoletnih daril za starejše, ki so 
jih pripravili prostovoljci.

Pregled socialno-
humanitarnih programov:
1. Materialno humanitarno pomoč v 
višini 12 ton hrane in 2 toni oblačil 
je prejelo 540 ljudi. 
2. Finančne pomoči za nakup 
delovnih zvezkov je prejelo 21 družin 
oziroma 43 otrok. V projekt Rešilni 
pas (donacija družbe Hidria) je bilo 
vključenih 10 oseb, iz naslova XXL 
pomoč (sredstva zbrana z zamaški: 
cca 2 toni) pa je bilo deležnih 
finančne pomoči 18 oseb.
3. Pridružili so se humanitarni akciji 
zbiranja sredstev za nakup dvigala za 
družino Kalak 
4. Omogočili so 7-dnevno brezplačno 
letovanje 14 otrokom iz občin Idrija 
in Cerkno ter 3 starostnikom na 
Debelem rtiču.
5. Skupaj z Društvom upokojencev 
Idrija so na domu obiskali in razdelili 

darila prostovoljcev 55 starejšim v 
Idriji in Cerknem
6. V Medgeneracijskem centru 
Idrija so izvedli predavanje na temo 
uravnotežene prehrane, tri delavnice 
temeljnega postopka oživljanja, 
meritve tlaka in sladkorja pa dvakrat v 
Knjižnici Cerkno. Temeljne postopke 
oživljanja za občane so izvedli na 
Mestnem trgu v Idriji ter decembra 
še delavnico peke medenjakov 
v slaščičarni Emilija in druženje 
uporabnikov na sedežu Rdečega križa. 
7. Sedem delavnic za uporabnike 
so izvedli skupaj s Centrom za 
krepitev  zdrav ja .  Akt ivno so 
sodelovali pri projektu Sopotnik 
(napotitev prostovoljcev) in projektu 
Re-GrowCity Občine Idrija pri 
vzpostavitvi dnevnega centra Pr 
Golitu. 
8. Tudi lani so obeležili svetovne in 
mednarodne dneve: prve pomoči, 
Evropski teden mobilnosti, svetovni 
dan oživljanja, mednarodni dan 
prostovoljcev, rožnati oktober, teden 
Rdečega križa. 
9. Podprli so drugo medicinsko 
odpravo v Kenijo petih prostovoljcev 
(bodočih zdravnikov), kjer se je preko 
SMS donacij zbiralo sredstva.
10. Za šest prostovoljk so skupaj s 
partnerjem izvedli delavnico v petih 
sklopih o prepoznavanju depresije in 
kako pomagati osebam v stiski.

,,
»V letu 2019 je vrednost 
socialnih programov 
za materialne in 
finančne stroške znašala 
22.307 evrov, skupaj s 
humanitarnimi akcijami 
pa malo manj kot 38.200 
evrov,« je v letnem poročilu 
o delu Rdečega križa Idrija 
zapisala sekretarka Tanja 
Tominec.

Izolirani,  
ampak ljudje

Drago Mislej Mef

Kdaj ste zadnjič poklicali mater v dom za upokojence 
ali očeta, ki sam živi v četrtem nadstropju bloka brez 
dvigala?

Bom vprašal drugače. Koliko časa dnevno preživite s telefonom v roki v 
interakciji z neznanci, ki vas oblegajo z vsemi mogočimi informacijami, v 
primerjavi s časom, ki ga preživite v pogovoru z vašimi bližnjimi? Bojim 
se, da veliko več časa posvečamo neznanim ljudem in nepotrebnim  
vestem, naši medsebojni odnosi pa medtem trpijo. Socialna omrežja 
nam vztrajno jemljejo občutek pripadnosti družini, soseščini, mestu, 
celo državi. Naenkrat ni več razlike v tem, s kom se pogovarjamo, cel 
svet je postal naš sogovornik, če le razumemo njegov jezik.

»Kaj ni super,« mi pravijo tisti, dve generaciji mlajši, najmlajši pa 
problema niti ne opazijo več. Kot da je svet postal ena velika klepetalnica 
ali pa čakalnica na lepše čase, kjer si imamo vsi neverjetno veliko 
povedati, na koncu pa se nihče ne spomni o čem so sploh govorili.

Po domače rečeno. Verjetno še nikoli ni po svetu potovalo toliko besed 
in tako malo modrosti.

Ko govorim o fizični izolaciji, imam v mislih prodajalke v prehrambenih 
trgovinah, ki smo jih očitno žrtvovali za našo končno zmago. Z vsakim 
izdelkom, ki ga primejo z rokami, z vsako plačilno kartico, z vsako 
vrečko, z vsakim vdihom so kot borci, ki so jih poveljujoči poslali na 
juriš za končno zmago.

To seveda ne pomeni, da jih ob prihodu v trgovino ni treba pozdraviti, 
pa čeprav smo pred tem četrt ure stali v vrsti pred trgovino ali pošto. 
Pokažimo jim, da se od njih izoliramo le fizično, sicer pa jim ostajamo 
blizu in jih spoštujemo. One se namreč žrtvujejo za nas.

Ohranimo trezno glavo in dobre živce. Ta trenutek smo kot posadka 
majhne jadrnice na plovbi okrog sveta, kjer se ni moč izogniti drug 
drugemu in prej ali slej pride do vroče krvi. Tudi o tem poslušamo od 
tistih, ki ne morejo v fizično izolacijo, ker morajo biti v kontaktu z 
nami. In bi jih radi še socialno izolirali, pa se do njih obnašamo, kot 
da so avtomatske blagajne in ne ljudje. Ko bo vsega konec, bodo vedele 
marsikaj povedati o nas.

To velja za vse, ki so na tej liniji žrtvovanja: zdravnike, medicinske 
sestre, uradnice, trgovke, poštarje, policiste, novinarje in še mnoge 
druge. Moramo jim znati povedati ali pokazati, da spoštujemo njihovo 
žrtev. Kaj nam bo pomagala fizična izolacija, če ne bomo ohranili 
medčloveških odnosov?

Posebej pozorni bodimo do tistih, ki se ne morejo fizično izolirati, ker 
se nimajo kam. Ne le, da smo jim zaprli njihova pribežališča, preganjamo 
jih še s klopi, kjer niso izolirani, ne fizično, ne socialno. Ali pa tisti, ki 
nujnosti takega načina življenja enostavno ne dojemajo.

Predvsem pa bodimo prijazni sami s seboj in z našimi soizoliranci. 
Smo na skupni barki in če hočemo pripluti do konca sveta, ne smemo 
niti za trenutek pozabiti, da smo ljudje. Izolirani, ampak ljudje.

Kam po pomoč

OBČINA CERKNO
Krizna številka: 051 222 880 / od 9. do 13. ure /
Lekarna Cerkno: 01 23 06 100
Psihološka pomoč, Center za krepitev zdravja Idrija:  
05 37 34 246, 051 399 777

OBČINA IDRIJA
Občina: 05 37 34 500 / samo za nujne zadeve /
Krizna številka za oskrbo: 051 620 589 / od 8. do 15. ure /
Zdravstveni dom Idrija: 05 37 34 212 / za NMP ali izven dela 
administrativne ambulante v primeru suma na Covid / - 24 ur/dan
Zdravstveni dom Idrija: 05 37 34 215 ali 05 37 34 230 / akutna 
stanja – 7. - 20. ure - ne glede na osebnega izbranega zdravnika
Zdravstveni dom Idrija: 05 37 34 220 ali 05 37 34 221 / 
administracija – 7. – 14. ure - recepti, bolniške, v primeru suma 
na Covid  .../ - ne glede na osebnega izbranega zdravnika
Lekarna Idrija: 01 23 06 100
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Kako deluje zdravstveni dom 
v teh zaostrenih zdravstvenih 
razmerah?

Že od začetka širjenja epidemije 
smo se v našem zavodu pripravljali na 
delovanje v teh zaostrenih razmerah. 
Ko smo pred 14 dnevi videli, da 
število obolelih v Sloveniji narašča, 
smo uvedli reorganizacijo. Vse pa z 
namenom, da bi v teh zaostrenih 
razmerah zdržali kar največ časa. 
Znotraj  doma smo uredil i  tr i 
delovišča: nujno medicinsko pomoč, 
ambulanto Covid-19, ambulanto za 
nujne primere in zadnje delovišče 
za pisanje receptov in bolniških 
odsotnosti.

Zdravstveni dom je praktično 
zaprt.

Ta ukrep se mi zdi zelo pomemben. 
Poslopje je zaprto na tak način, da 
posameznik ne more v dom, ne da bi 
bil vprašan zakaj je pravzaprav prišel. 
Vsi bolniki sedaj pridejo naročeni, 
vsem preverimo telesno temperaturo 
in zdravnike v ambulanti takoj 
obvestimo kdo in zakaj prihaja. To je 
izjemno pomembno za to, da smo kar 
se da zavarovali bolnike in tudi osebje 
zdravstvenega doma in da ni možen 
prenos virusa na zdrave osebe.

Kako je z zobozdravstvom?
Z odredbo ministra za zdravje 

so bile vse ambulante ukinjene. V 
našem zdravstvenem domu delujeta 
dve triažni ambulanti. Če občana 
boli zob, pokliče v zdravstveni 
dom in dežurna zobozdravnica po 
pogovoru z njim presodi ali lahko 
pomaga na daljavo tako, da napiše 
recept, če gre za vnetje, ali bolnika 
napoti v ambulanto za nujne primere 
v zobozdravstvu, ki deluje v Novi 
Gorici ali Ljubljani.

Zdravstveni dom zagotavlja 24-
urno neprekinjeno službo nujne 
medicinske pomoči. Kako je s tem 
v času epidemije?

Nujna medicinska pomoč deluje 

nemoteno in neprekinjeno. Ta služba 
mora biti zaščitena tako, da reševalci 
in zdravniki niso potencialno 
ogroženi zaradi okužb z virusom. Ko 
se odpravijo na intervencijo, nikoli 
ne vedo, kaj jih na cilju čaka.

Zdravstveno postajo v Cerknem 
ste zaprli in to je povzročilo kar 
nekaj negodovanja.

Že ko smo pripravljali reorga-
nizacijo, smo predvidevali ta ukrep. 
Zanj smo se odločili iz dveh razlogov. 
Prvi je bil ta, da na zdravstveni 
postaji z razpoložljivim kadrom ne 
bi zmogli zagotavljati potrebnega 
visokega standarda varnosti tako za 
zaposlene kot tudi za obolele. Drugi 
razlog pa je bil v tem, da zaposlene 
bistveno lažje razporejamo na tri 
oziroma štiri delovišča, o katerih sva 
govorila na začetku.

Kako je z zaposlenimi? Imate 
dovolj medicinskega kadra?

V tem trenutku imamo dovolj 
zaposlenih. Z racionalno raz-
poreditvijo delamo res le najnujnejše 
stvari.

Kako pa je s potrošnim 
materialom? Imate dovolj osebne 
zaščitne opreme?

To je problem, s katerim se ne 
soočamo samo v Sloveniji ampak 
praktično po vsem svetu. Mi smo 
že pred epidemijo kupili nekaj več 
materiala na zalogo. Sedaj nam 
te zaloge nekako zadoščajo. Če 
pa potrebnih zalog ne bi sproti 
dopolnjevali, bi se sedaj soočali 
s hudo krizo. Na tem mestu se 
moram zahvaliti podjetju Eta iz 
Cerknega, ki nam je podarilo 
100 visokokakovostnih mask, ki 
jih potrebujejo naši reševalci ob 
posredovanjih in za delo v Covid-19 
ambulanti pri odvzemanju brisov. 
Te maske so nujne za zaščito 
zdravstvenih delavcev. Če jih ne 
bi imeli, bi verjetno zelo težko 
zagotavlja l i  pobiranje  br isov 

tukaj v Idriji. To, da smo Covid-19 
ambulanto uspeli ohraniti v Idriji, 
se mi zdi zelo pomembno iz vsaj 
treh razlogov. Ugotavljamo, da je iz 
Idrije daleč, kamorkoli se obrnemo. 
Če te ambulante ne bi imeli v Idriji, 
bi morali v Ljubljano, Novo Gorico, 
Tolmin ali Postojno. Na območju 
občine Idrija delujejo trije domovi 
za upokojence in še psihiatrična 
bolnišnica, ki je regijskega pomena. 
Ob vsem naštetem je na mestu skrb 
za naše zaposlene in zaposlene v 
omenjenih zdravstvenih zavodih, 
ki se morajo ob najmanjšem sumu 
za okužbo takoj izločiti iz ekip in 
zapustiti delovno mesto. Pri teh je 
nujno čimprejšnje testiranje.

Kako ocenjujete sodelovanje 
s pristojnimi službami kot so 
Civilna zaščita, gasilci, občine, …?

Oba župana že dva tedna orga-
nizirata videokonference, na katerih 
si izmenjujemo podatke in mnenja 
s predstavniki največjih podjetij, 
štabov Civilne zaščite in občinskih 
uprav. To sodelovanje je nujno in 
mislim, da skupno delo v občinah 
Idrija in Cerkno poteka usklajeno.

Ob tem, da opravljate delo 
direktorice, ste po osnovni 
izobrazbi zdravnica. Ljudje 
zaupajo vaši presoji.

Ob osnovni diplomi na Medicinski 
fakulteti sem tudi specialistka 
epidemiologije ,  kar  mi  v  teh 
zahtevnih časih pomaga pri reševanju 
in usmerjanju številnih težav. V moji 
prvi službi po specializaciji sem se 
ukvarjala prav s preprečevanjem 
širjenja nalezljivih bolezni. Takrat 
smo se sicer borili proti drugim 
vrstam bolezni, vendar za večino 
nalezljivih bolezni velja, da se 
povzročitelji obnašajo zelo podobno.

Povedati moram, da se s tako 
boleznijo zdravniki in epidemiologi 
še nikoli nismo srečevali. Ta virus 
ima po doslej znanih ugotovitvah 
dve pomembni lastnosti. Prva je ta, 

da se virus zelo hitro širi od človeka 
do človeka in druga je ta, da virus 
pri nekaterih lahko povzroča zelo 
hude bolezni. Če pa želimo zajeziti 
to njegovo hitro širjenje, je izjemnega 
pomena, da upoštevamo to, kar so 
odredile pristojne službe. Tu mislim 
predvsem na zmanjševanje socialnih 
stikov med ljudmi. To je ključni 
napotek, ki ga moramo zdravniki 
in mediji posredovati ljudem. V času 
omejitve stikov ne moremo hoditi 
na kavo k prijateljem, ne smemo se 
družiti tudi na odprtih prostorih v 
večjih skupinah in ne smemo niti 
obiskovati izletniških točk. Vsega 
tega res ne smemo početi.

Razumem ljudi, da potrebujejo 
nekaj svežega zraku. Naj gredo za 
nekaj minut na prosto, a to le v 
družbi ljudi iz istega gospodinjstva.

Prvi znak obolelosti pa je 
pravzaprav povišana telesna 
temperatura.

Običajno so prvi znaki kašelj, 
bolečina v grlu, izcedek iz nosu in kot 
ste rekli tudi povišana temperatura. 
Pri tem pa velja, da se omenjeni 
simptomi pri vseh ljudeh niti ne 
pojavijo. Nekateri nimajo povišane 
temperature niti bolečin v grlu, a 
so kljub temu okuženi z virusom. 
Vsak dan na naše telefone pokliče 
veliko občanov z vprašanjem, 
kaj naj naredijo, saj so opazili 
prej omenjene simptome. Takim 
svetujemo naj ostanejo za 14 dni 
doma v samoizolaciji in bolezen bo 
minila. Ostrejša navodila imamo pri 
zdravstvenih delavcih, saj se morajo 
ti testirati in šele ko dobijo pisno 
odločbo o tem, da niso okuženi, 
lahko pridejo v službo.

V bolnišnico torej le ob resnejših 
zapletih.

K d a j  b o  o k u ž e n i  s p r e j e t  v 
bolnišnično oskrbo, bo odločil 
osebni zdravnik. To velja za vse 
kategorije prebivalstva. Res pa 
je, da se najpogosteje zdravniki 

odločajo za napotitev v bolnišnico 
pri starejši bolnikih. Vedno pa so 
v bolnišnico napoteni bolniki, ki 
imajo znake oteženega dihanja. V 
teh primerih je treba takoj poklicati 
nujno medicinsko pomoč oziroma 
zdravnika,  ki  se  bo odloči l  o 
nadaljnjih korakih pri zdravljenju.

Virus torej napade pljuča.
Drži. Gre za tipičen respioratorni 

virus, ki prizadene dihalne poti. 
V nekaterih primerih prizadene 
zgornja dihala, v primerih, ko pa 
močno prizadene pljuča, lahko 
pride do težjih obolenj in pljučnice. 
Slednja lahko izzveni sama, lahko 
pa pride do zapletov in takrat je 
potrebna intenzivna nega, saj se 
v teh primerih zdravniki borijo za 
življenje obolelega.Koliko bomo 
pri zajezitvi epidemije uspešni, je 
odvisno predvsem od nas samih. 
Bolj kot bomo upoštevali navodila, 
bolj je verjetno, da bomo znižali 
vrh epidemije in da bo ta prišel v 
blažji obliki nekoliko kasneje. V 
tem primeru lahko računamo, da 
bo zdravstveni sistem zdržal.

Ostanimo torej doma.
Absolutno. To je najbolj pomembno 

navodilo v tem času. Ko pa vendarle 
moramo v trgovino, nosimo masko, 
umivajmo si roke, razkužujmo 
predmete in roke. Predvsem pa se 
pred vsakim izhodom vprašajmo ali 
je res tako nujno, da odidemo danes. 
Ali bi morda lahko odhod preložili 
za dan ali dva in s tem pomembno 
prispevali k zmanjševanju možnosti 
za širjenje tega nevarnega virusa. 
Panika res ni potrebna, na mestu pa 
je odgovorna skrb za naše lastno in 
zdravje naših najbližjih. Ostanimo 
torej doma in ostanimo zdravi!

Videoposnetek pogovora je 
objavljen na spletni strani  
www.idrija.com v kategoriji Studio 
in na platformi YouTube na kanalu 
Idrijske novice – Studio.

Odgovorni smo za naše zdravje  
in za zdravje naših najbližjih, ostanimo 
torej doma in ostanimo zdravi!

Marija Magajne, 
zdravnica in 
specialistka 

epidemiologije 
ter direktorica 
Zdravstvenega 

doma Idrija
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Kako Občina Idrija deluje v teh zaostrenih 
časih?

Moram reči, da so se občina in občani 
že dobro prilagodili razmeram in samo 
delovanje občine je za slovenske razmere 
kar zgledno. Občinski štab Civilne zaščite se 
sestaja dnevno, smo nenehno v kontaktu. 
Štab se sestaja v sejni sobi Občine Idrija, kjer 
lahko zagotavljamo minimalne razmike med 
nami. Na licu mesta smo trije ali štirje, vsi 
ostali opravljajo svoje delo na terenu oz. na 
točkah, kjer je to potrebno.

Občinski uradi so v tem času zaprti.
Tako je, občinski uradi so zaprti po vsej 

Sloveniji. Že v začetku smo pozvali vse 
občane, da v primeru potrebe po potrdilih 
in podobnih stvareh s strani občine, le-te 
uredijo preko interneta ali preko navadne 
pošte. V teh dneh in tednih, menim da ni 
stvari, ki bi bila tako zelo pomembna, da se 
je ne bi dalo urediti na tak način.

Kako občani upoštevajo navodila o 
nezdruževanju in nepribliževanju na ulici 
in v trgovini?

Nekateri člani štaba Civilne zaščite so 
šli na ogled trgovin. Ugotovili so, da se 
trgovci zgledno držijo navodil o odmikih 
in poslovanju v teh razmerah. Moram pa 
reči, da vsi občani le še niso popolnoma 
prilagojeni tem razmeram in nekatere 
je potrebno še malo opozoriti oziroma 
pocukati za rokav.

Izdali ste uredbo o prepovedi kurjenja 
odprtega ognja v naravnem okolju. 
Nekateri pa se tega vendarle ne držijo.

Res je, bilo je nekaj požarov. Lahko bi jih 
bilo tudi še več. Predvsem prejšnji vikend, 
ko je bilo zelo vetrovno in suho vreme, 
so nekateri kmetje v okolici Idrije veselo 
požigali grmovje in suho travo. Kljub 
opozorilom, tega nekateri ne upoštevajo. 
Velika sreča je, da se ni karkoli zgodilo. 
Kurjenje v naravnem okolju je zdaj 
prepovedano tudi na državni ravni. Moram 
poudariti, da vsaka intervencija pomeni 

dodatno možnost okužb med gasilci in tudi 
zmanjšanje pripravljenosti za tiste prave 
probleme, ki lahko še pridejo v naše kraje.

Kako deluje zdravstvena služba v tem 
segmentu, ki je v pristojnosti lokalne 
samouprave?

Z Marijo Magajne, direktorico 
Zdravstvenega doma Idrija, se slišiva 
dnevno. Poleg tega imamo tudi 
vsakodnevne videokonference z Gašperjem 
Uršičem, županom Občine Cerkno, in 
z gospodarstveniki največjih podjetij, 
Kolektorja, Hidrie, Ete in Lindaba. Na 
teh sestankih sta vedno prisotna tudi 
predsednika štabov Civilne zaščite Občine 
Idrija in Cerkno ter Marija Magajne, 
direktorica Zdravstvenega doma Idrija. 
Dnevno si izmenjujemo informacije. Kar 
se tiče zdravstvenega doma, moram reči, 
da vse deluje, kot je treba. Zdravstveni dom 
Idrija tudi še vedno deluje kot vstopna točka 
za testiranje, čeprav je nekaj časa izgledalo, 
da je ne bo. Na tem mestu bi še enkrat 
prosil vse, da se držijo pravil glede tega, 
kako postopati v primeru suma na okužbo. 
Torej, da ne gremo takoj v zdravstveni dom 
ampak se poslužujemo procedure o klicanju 
po telefonu in ostalih navodil. Tisti, ki pa 
imajo kronične bolezni oz. so drugače resno 
bolni, pa tudi vedo, kako priti do zdravnika 
v zdravstvenem domu. 

Kako so v večjih podjetnih poskrbeli za 
varnost delavcev?

Moram reči, da so se v podjetjih v teh 
dveh tednih zelo dobro prilagodili nastali 
situaciji. Na vstopnih točkah se meri 
telesno temperaturo, vrši se razkuževanje, 
zaposlenim se deli maske. Pomembno je 
razumeti, da nedelovanje podjetja v tem 
času najverjetneje pomeni nedelovanje 
podjetja tudi v času po koncu krize. Če 
ima podjetje naročnike, jih mora tudi 
maksimalno »servisirati« in z njimi 
sodelovati, kar se le da. Zelo pomembno je, 
da tovarne delujejo tudi v tem času. Seveda z 
maksimalnimi varnostnimi ukrepi.

Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi v občini 
so v tem času zaprti.

Drži, vse je zaprto. Z državnim odlokom 
oz. dekretom je bilo rečeno, da se obvesti 
šole in vrtce, da obstaja možnost, da se bo 
potrebovalo njihove kuharje v primeru večje 
epidemije. Ti bi šli pomagati v bolnišnice, 
kjer bi jih potrebovali. Zaenkrat te potrebe 
na srečo še ni čutiti. Sicer pa, glede na to, 
da imam doma prvošolko, moram reči, 
da mora eden od staršev zelo aktivno 
sodelovati v izobraževalnem procesu, ki je 
podan preko interneta. Na dnevni ravni je 
kar nekaj ur dela, da se naredi vse, kar je 
potrebno.

Komunala opravlja svoje storitve? Se 
odpadki odvažajo?

Odpadke se pobira redno po planu. V 
zadnjem tednu se je zagotovilo tudi nekaj 
zaščitne opreme za te delavce. Zadnje dva 
tedna so bili več ali manj vsi komunalni 
delavci na dopustu oziroma koriščenju 
presežnih ur, ki so jih imeli. V tem tednu 
pa, kolikor bo le mogoče in z upoštevanjem 
varnostnih ukrepov, se bo začelo 
opravljati dela, ki so v tem času možna, 
od obrezovanja drevja do čiščenja kanalov 
ob cestah in podobnega. Ob zmanjšanem 
prometu se bo ta dela še lažje opravilo.

Izdali ste tudi uredbo o organizaciji 
pogrebov v teh zaostrenih pogojih.

Pri organizaciji pogrebov smo sledili 
trendom na državni ravni. Omejili smo 
število prisotnih ljudi pri pogrebu, omejili 
vstop v mrliško vežico, dali priporočilo, 
naj se na pogrebih ne kropi, da še s tem 
zmanjšamo možnost prenosa virusa. Vse 
poteka tako, kot smo si zamislili.

Kako bo s položnicami? Občane zanima, 
če bodo za to obdobje morali plačevati 
osnovne položnice javnih zavodov za 
vrtec, vodo, odpadke?

Tukaj bomo počakali na odločitve 
države. Vedeti moramo, da ima občina 
zelo omejena sredstva za svoje delovanje. 

Vsak prihodek je tudi odhodek občine, 
namenjen za določeno stvar. Tako da 
občina se ne bo mogla kar odpovedovati 
raznoraznim nadomestilom in podobnim 
stvarem. V zadnjih dneh je bilo veliko 
govora okrog nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Nadomestilo pobira 
Finančna uprava RS, je pa res prihodek 
občin. Počakati moramo na zakon in 
bomo videli, česa bo kdo opravičen. 
Kolikor mi je znano, se vrtca ne bo 
plačevalo, in tukaj je občina že v položaju, 
ko bo morala plačati precej več, kot je 
plačevala doslej.

Odpovedano je bilo marčevsko zasedanje 
občinskega sveta.

Drži, glede na trenutne razmere je bila to 
edina logična odločitev. Glavna tema tega 
zasedanja bi bil rebalans proračuna. Vendar 
pa, po koncu krize, ko se bomo ponovno 
dobili, bo verjetno le nekaj točk rebalansa 
še aktualnih. Vse ostalo bo treba postavljati 
na novo, ko bomo videli, kje bomo s 
financami, za kaj jih bomo potrebovali, za 
kaj jih porabljamo v teh dneh, ... Trenutno 
namreč pospešeno nakupujemo zaščitno 
opremo z vseh koncev in krajev, od kjer jo le 
lahko dobimo, da je primerna pa da seveda 
ni predraga – tudi na to gledamo, saj ne 
moramo kupovati od vseh dobičkarjev. V 
teh dneh se trudimo kar se le da, mislim da 
nam zaenkrat kar dobro uspeva.

Kaj bi v teh dneh svetovali občanom?
Občanom bi predvsem rekel, naj zdržijo te 

dni in tedne, ki trajajo in bodo najverjetneje 
še malo trajali. Osebno si ne predstavljam, 
kdaj bo nekdo rekel, da zdaj pa lahko spet 
zaživimo normalno. Občanom svetujem 
predvsem, naj se držijo pravil, naj bodo 
odgovorni do sebe in drugih in naj preživijo 
te čase v čim boljšem razpoloženju.

Videoposnetek pogovora je objavljen na 
spletni strani www.idrija.com v kategoriji 
Studio in na platformi YouTube na kanalu 
Idrijske novice – Studio.

V  S R E D I Š Č U

Ostanimo 
trdni  

in  
solidarni

Tomaž Vencelj, župan  
Občine Idrija
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Pozdravljeni, dragi upokojenci!

Precej časa sem razmišljala ali naj 
vas nagovorim, priznam, da sem 
v tej situaciji kar malo zmedena. 
Končno pa sem se vendarle odločila, 
da vas vsaj pozdravim.

Sredi marca bi v normalnih razmerah imeli tradicionalni letni občni 
zbor, na katerem bi se seznanili z delom društva v preteklem letu, 
ga ocenili in predlagali delovanje v bodoče, nato pa bi se v prijetnem 
druženju malo poveselili. Tega seveda ni bilo, bo pa še, ko bo primeren 
čas za to. Kaj pa zdaj, ko smo doma, ko si vsak krajša čas kakor ve in 
zna? Tako pač je, treba bo zdržati še naprej. Smo pač tista kategorija 
prebivalstva, ki se mora virusa resnično bati. Zato upoštevajmo vsa 
navodila za varno življenje in se po njih striktno ravnajmo. Sicer pa 
smo upokojenci že vajeni, da se nenehno prilagajamo, ker poskušamo 
vsaj za silo slediti tehnološkemu napredku.

Kaj početi v tem kriznem času? Mi, upokojenci, pravzaprav nikoli 
nimamo časa – vedno imamo ogromno opraviti s pospravljanjem, in 
ko pospravimo, pospravimo tako, da stvari, ki jih potrebujemo, ne 
najdemo. Potem potrebujemo čas za iskanje … Torej, pospravljajmo in 
iščimo! Pa kaj preberimo, rešujmo križanke, telovadimo doma, ženske, 
lotimo se ročnih del! Upam, da ostanemo zdravi, najpomembneje je, 
da smo optimistični in da razmišljamo, kaj vse nas še čaka, ko bo spet 
po starem!

Vanja Leskovec, predsednica Društva upokojencev Idrija

V  S R E D I Š Č U

Zatonilo je Obzorje
Po izidu januarske številke 
glasila Obzorje je bila 
sprejeta odločitev, da bo 
Občina Idrija obveščanje 
odslej izvajala prek 
časopisa Idrijske novice, ki 

Kot rečeno, januarja to še ni bilo povsem odločeno, zato o tem v Obzorju 
ni pisalo. Abzerji Obzorja se zato od vas poslavljamo s tem zapisom v 
Idrijskih novicah.  

Naj vam povemo, da smo bili vsi ustvarjalci in sodelavci Obzorja s srcem 
pri ustvarjanju vsebin in da smo včasih v zadnjih dneh pred oddajo v tisk 
»dihali na škrge«, še zlasti tisti, ki so imeli končno besedo pri oblikovanju 
glasila.

Ker smo bili v ta projekt vključeni tudi tisti, ki prej s takimi zadevami 
nismo imeli opravka, smo verjetno naredili marsikatero napako, sploh na 
začetku. Trudili pa smo se, da bi bilo kiksov čim manj, naš glavni cilj pa je 
bil, da na dva meseca dobite kratke informacije o dogajanju v občini tudi 
tisti, ki niste uporabniki računalnikov in internetnih novic. Zato smo bili 
včasih deležni tudi očitkov, da informacije niso povsem sveže, a kot rečeno, 
skušalo se je na dva meseca povzeti glavne zadeve. Za mesečno izhajanje, ki 
bi pomenilo bolj ažurno obveščanje, občinski proračun sredstev ne premore.

Informacije bodo torej odslej do vas prihajale mesečno prek Idrijskih novic. 
Skupaj z izdajateljem časopisa se bomo trudili za čim boljše in verodostojno 
obveščanje. Vemo, da so bile nekatere informacije še posebej brane, zato 
boste v časopisu našli tudi razveseljive podatke o novorojenčkih in tiste bolj 
žalostne o smrti naših občank in občanov. 

V svojem imenu in v imenu abzerjev – ožje ekipe, ki je bila zadolžena za 
občinsko glasilo, se zahvaljujem vsem našim bralkam in bralcem, da ste 
nas brali. Zahvala gre tudi tistim, ki ste nas kritizirali, saj smo kritike 
jemali resno in v mejah možnega skušali delati bolje. Posebej bi se radi 
zahvalili tudi vsem zunanjim sodelavcem, ki ste nam pomagali ustvarjati 
vsebine, nekatere stalne, druge občasne, pa tudi vsem, ki ste prispevali, da 
je Obzorje lepo oblikovano in natisnjeno na ekološkem papirju pravočasno 
prišlo v nabiralnike naših domov. Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki ste 
nam prijazno odprli vrata svojega doma za prispevek Tu smo doma, ki ste 
ga mnogi najprej in najraje prebrali.

Zaključujemo eno zgodbo in začenjamo novo, za katero se bomo trudili, 
da bo dobra. Vaš odziv, drage bralke in bralci, je najboljše merilo uspešnosti 
našega truda. Pri Obzorju je bil ta odziv dober in upamo, da bo tako tudi 
naprej.
                                                                                            Marija Benčina

ga sedaj brezplačno prejemate vsa gospodinjstva.

ODREDBA O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN

Številka: 846-0001/2020-9
Datum: 26. 3. 2020
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) 39. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
107/13, 13/19) in v zvezi z Odredbo o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) 
izdaja župan Občine Idrija naslednjo

O D R E D B O
 
1.
Najemnike poslovnih prostorov Občine Idrija, za katere 
velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
25/20 in 29/20) in društva, ki imajo v najemu poslovne 
prostore, ki so v lasti Občine Idrija, se v obdobju od 
16.3.2020 do 30.4.2020 oprosti plačila najemnin.

2.
Najemnike javnih površin v Občini Idrija se za obdobje 
od 16.3.2020 do 30.4.2020 oprosti plačila najemnin.

3.
Ta odredba začne veljati takoj.
 
Župan:
Tomaž Vencelj 

ODREDBA O PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM 
OKOLJU NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA

Številka: 846-0001/2020-7
Datum: 17. 3. 2020           
 
Na podlagi 2., 5., 8. in 85. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 
– ZNOrg) poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite 
Občine Idrija izdaja

ODREDBO O PREPOVEDI KURJENJA V 
NARAVNEM OKOLJU NA OBMOČJU OBČINE 
IDRIJA
 
1. člen
S to odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v 
naravnem okolju na območju občine Idrija, z namenom 
zagotavljanja delovanja PGD za namene epidemije 
koronavirusa v občini Idrija.

2. člen
Ta odredba začne veljati dne 17.3.2020 ob 12. uri in 
velja do preklica.
 
Poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Idrija
Boštjan Brelih

UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S 
KORONAVIRUSOM PRI POGREBIH

Številka: 846-0001/2020-6
Datum: 16. 3. 2020
 
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16), Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 
21/18 – ZNOrg), 39. in 40. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 107/13, 13/19) v zvezi z Odredbo o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) 
in izvajanjem zaščitnih ukrepov župan Občine Idrija in 
poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Idrija 
izdajata naslednje
 
UKREPE ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S 
KORONAVIRUSOM PRI POGREBIH
 
Z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim 
koronavirusom svojcem pokojnega sporočamo:

- Pogrebna slovesnost se izvaja na prostem in v najožjem 
družinskem krogu, do največ 12 ljudi.
- Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti. 
To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva 
z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih 
dogodkov.
- Trajanje pogreba je omejeno na maksimalno 20 min.
- Čas odprtja mrliške vežice je 1 ura pred pogrebom.
- Za izrekanje sožalja v času pred pogrebom je dovoljen 
vstop v mrliško vežico največ dvema osebama hkrati, 
poleg že prisotnih najožjih družinskih članov.
- Pozivamo tudi, da se po končani pogrebni slovesnosti 
ne zadržujete v skupinah.
- Priporočamo, da se kropljenje pokojnega ne izvaja 
oziroma se nadomesti s poklonom pokojnemu.

Prosimo vas za razumevanje in se vam iskreno 
zahvaljujemo, ker pomagate pri omejevanju širjenja 
okužb.
 
Župan:
Tomaž Vencelj

ODREDBA O PREPOVEDI UPORABE VSEH JAVNIH 
OTROŠKIH IGRIŠČ V OBČINI IDRIJA

Številka: 846-0001/2020-4
Datum: 15. 3. 2020
 
Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 39. in 40. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) v zvezi z Odredbo 
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 19/20) in izvajanjem zaščitnih ukrepov župan 
Občine Idrija in poveljnik Občinskega štaba Civilne 
zaščite Občine Idrija izdajata naslednjo
 
O D R E D B O
 
1.
S to odredbo se prepove uporaba vseh javnih otroških 
igrišč v Občini Idrija.

 2.
Ta odredba začne veljati takoj in traja do preklica.

Župan:
Tomaž Vencelj
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Seja občinskega sveta prvič preko videokonference
Gašper Uršič, župan Občine Cerkno

Kakšne so razmere v občini Cerkno po razglasitvi 
epidemije koronavirusa?

Glede na razmere, je poslovanje občine nemoteno. Vse 
tekoče zadeve uspemo redno procesirati. Edina razlika je, 
da smo, kot večina občin in upravnih enot, omejili fizične 
obiske na občini in da smo zaklenjeni za fizične kontakte. 
Sodelavcem smo omogočili delo od doma, ki poteka 
nemoteno. Koristimo odprte tehnološke možnosti, tako da 
bi bilo čim manj stika tudi med sodelavci v uradih. Kar pa 
se tiče obiskov na občini in papirnatega poslovanja, imamo 
vpeljano prakso, da občani prej pokličejo, sodelavci pripravijo 
potrebne dokumente in te potem izročimo na hodniku pred 
uradom občine.

Aktivirali ste tudi Civilno zaščito.
Izredne razmere trajajo že skoraj tri tedne in res je, aktivirali 

smo Civilno zaščito. Občinski štab Civilne zaščite deluje v ožjem 
sestavu. Še vedno imamo težave pri dobavi zaščitne opreme 
s strani državnih rezerv, ampak smo s skupnimi močmi in 
sodelovanjem s sosednjimi občinami ter gospodarstvom našli 
alternativne poti za dobavo dezinfekcijskih sredstev za prostore 
in maske, ki so bile dobavljene danes in bodo še v začetku 
naslednjega tedna. Zaščitno opremo smo najprej razdelili 
izvajalcem pomoči na domu in nekaterim posameznikom, 
ki skrbijo za starejše sokrajanke in sokrajane. V drugi fazi 
smo uveljavili brezstično komuniciranje, kar pomeni, da 
se o vseh zadevah dogovarjamo preko telefonov ali preko 
videokonferenc. Uporabljamo vso sodobno tehnologijo, ki 
nam je na voljo.

Kako pa so Cerkljani sprejeli prepoved združevanja na 
javnih krajih?

Prvih nekaj dni se mi je zdelo, da nihče v državi zadev 
ni jemal dovolj resno. Ko pa so prišli prvi oboleli v občini 
Cerkno in Idrija, pa so ljudje le spoznali, da problem na terenu 
dejansko obstaja. Občani se še kar dosledno držijo navodil in 
predpisanih zadev. So posamezni primeri, ki niso za zgled. 
Nekateri se družijo na zasebnih igriščih ali na zasebnih 
zabavah. Ampak teh primerov je res malo. Veseli me, da velika 
večina ljudi odredbe spoštuje in vse prosim, da jih spoštujejo 
tudi v prihodnje.

Kot župan ste sprejeli tudi nekaj odredb.
Sledili smo navodilom državnih organov in pozitivnim 

zgledom podobnih občin. Izdali smo uredbo o prepovedi 
kurjenja z odprtim ognjem v naravi ter prepoved združevanja 
na javnih mestih, kar smo usklajevali tudi z Občino Idrija. 
Prav posebnih ukrepov, ki bi se ločili od podobnih v sosednjih 
občinah, pa v Cerknem nismo sprejemali.

Zdravstvena postaja v Cerknem je ob začetku epidemije 
zaprla svoja vrata. Kar nekaj Cerkljanov je bilo zaradi 
tega v skrbeh.

Res je bilo nekaj slabe volje. Na tem mestu moram posebej 
poudariti, da gre za strokovno odločitev vodstva Zdravstvenega 
doma Idrija, kateremu moram kot župan zaupati. Glede na 
vse predstavljene scenarije pri koordinaciji razpoložljivih 
zdravstvenih delavcev je bila to edina možnost, da zagotovimo 
kolikor toliko dolgoročno oskrbo na področju zdravstva za 
čim daljše obdobje na območju celotne upravne enote, ki jo 
pokriva Zdravstveni dom Idrija.

Kako je z delovnimi mesti, delo v tovarni Eta poteka 
nemoteno?

Tako Eta kot tudi ostala največja podjetja na Idrijskem in 
Cerkljanskem delajo naprej, prilagajajo pa se trenutnemu 
povpraševanju. Preko rednih videokonferenc med Občinami 
Cerkno, Idrija in Tolmin, Zdravstvenim domom Idrija ter 
večjimi zaposlovalci (ETA Cerkno, Kolektor, Hidria, Lindab) 
skrbimo za reden pretok informacij glede zaščitne opreme, 
dobaviteljev, varnosti ter zdravja občank in občanov. Podjetja 
so zagotovila ustrezne ukrepe, da ne bi prišlo do okužb in 
morebitnih prenosov virusov na delovnih mestih. Ocenjujem, 
da je to dejstvo v tem trenutku zelo pomembno. Nihče namreč 
ne ve, kako bo delovalo gospodarstvo po koncu te krize, zato 
je zelo pomembno, da se naročila ne prekinejo.

Imate dovolj osebne zaščitne opreme?
V tem trenutku imamo srečo, da so najbolj nujne zadeve že 

prispele v naše skladišče. Imamo dovolj zaščitnih mask, rokavic 
in dezinfekcijskega sredstva. Ta material smo dobili po svojih 
»kanalih«, saj država pri dobavah daje prednost zdravstvenim 
domovom in domovom za upokojence. Vse občine imamo 
isti problem. Težko dobimo dobavitelje s primernimi cenami, 

roki in količinami. Ta trenutek pa lahko za Občino Cerkno 
zagotovim, da imamo dovolj opreme za primer, če se v občini 
karkoli zgodi.

Vrtec je zaprt in starši vrtčevskih otrok se sprašujejo, kaj 
bo s položnicami.

Če starši storitve ne koristijo, položnice ne bodo dobili. Smo 
se pa, kot občina, znašli v neugodnem položaju, saj tudi ob 
zaprtih vratih vrtca nekateri stroški vendarle nastajajo. Po 
prvih izračunih bosta, ob predpostavki, da bosta šola in vrtec 
zaprta za tri mesece, šola in vrtec terjala dodatnih 53.000 in 
60.000 evrov, ki jih bomo morali kot občina nekje dobiti, če 
tega ne bo pokrila država.

V teh dneh bi moral zasedati občinski svet. Kdaj boste v 
tej situaciji sklicali prvo letošnje zasedanje?

Znašli smo se v neugodni situaciji, ko občina še nima 
potrjenega proračuna za koledarsko leto 2020. S strani 
Skupnosti občin Slovenije in dodatnih pravnih podjetij, ki 
sodelujejo s to zvezo, smo dobili možnost, da sejo opravimo 
na daljavo. Sedaj preverjamo vse pravne in tehnične možnosti 
za izvedbo občinske seje na daljavo in bomo vzorčni primer, 
kako tako sejo izvesti. Eden od pogojev je ta, da mora vsak 
svetnik sporočiti s kakšno elektronsko napravo razpolaga. 
Pred nami je še dokončanje preverjanja vseh pravnih vidikov 
take seje na daljavo. Sistem bomo testirali in kot prvo sejo na 
daljavo bomo sklicali odbor za družbene dejavnosti.

Kaj bi v teh dneh sporočili občanom?
Po uradnih informacijah je ta trenutek na Cerkljanskem še 

vedno zaznana samo ena potrjena okužba s koronavirusom. 
Skupaj poskrbimo, da tako ostane in še naprej ostanimo 
doma. Kar se le da omejimo neposredne socialne stike in 
dosledno izvajajmo higienske ukrepe, predvsem umivanje in 
razkuževanje rok, ter skrbimo za higieno kašlja. Izogibajmo 
se tudi prostočasnim dejavnostim, pri katerih bi tvegali 
poškodbo. Na tem mestu pa bi se rad posebej zahvalil tudi 
preko 60 prostovoljcem, ki so v naslednjih tednih pripravljeni 
pomagati pri varstvu otrok, prevozih, dostavi hrane in širjenju 
potrebnih informacij. Občanom pa svetujem, naj se držijo 
navodil s strani občin in štabov Civilne zaščite ter vlade. 
Ostanimo torej še nekaj časa doma!
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Kako je Kekec iz Godoviča premagal koronavirus

Čudežno zdravilo
Povedal vam bom zgodbo, ki ima srečen konec.  

Nekega dne je Kekec odpotoval na Kitajsko. Odločil se je,  
da obišče Mojco, ki je tam študirala vzhodno medicino. Na  

potovanju se mu je pridružil Rožle, ki si je od nekdaj želel ogledati  
to ogromno deželo. Pot na Daljni vzhod je bila z letalom prijetna, a  

naporna. Po prihodu sta se namestila v hotelu Sveti zmaji. Nekaj dni po  
prihodu se je Kekec začel zelo slabo počutiti. Dobil je visoko vročino,  
močno je kašljal in imel izcedek. Rožle je takoj posumil na okužbo s 

koronavirusom, kar je s testom potrdila tudi Mojca. Žalostni in obupani niso 
vedeli kaj storiti. Rožletu se utrne odlična zamisel. Pošljimo sporočilo Teti 
Pehti, da pripravi čudežno zdravilo. Teta Pehta je šla nemudoma v akcijo. 
Pripravila je zdravilo iz mete, materine dušice, ščepca gorskega zraka  
in stotih kaplic bistrega studenca. Zdravilo je obsijalo jutranje sonce,  
ki je dalo zdravilu učinek. V steklenički ga je poslala Kekcu, ki  

je v nekaj dneh popolnoma ozdravel. Sledila so naročila iz  
vseh koncev sveta in Pehtino zdravilo je  

rešilo človeštvo. 

Gal Dežela, 2. g, POŠ Godovič

Učiteljica Maja Mivšek, ki poučuje na podružnični 
osnovni šoli v Godoviču, je sledila civilni iniciativi,  
ki s prepevanjem Kekčeve pesmi v tem kraju  
bodri domačine in širi optimizem.

Malim šolarjem je predlagala, naj si  
doma ogledajo film Kekec in jih  
spodbudila k poustvarjanju na  

temo »Kekec se okuži s koronavirusom«.  
Na povabilo so se odzvali številni učenci 
 in med njimi tudi Gal Dežela, ki je  
svoje besedilo naslovil s še bolj  
optimističnim naslovom »Čudežno  
zdravilo«. Spis Gala Dežele je na  
internetu našel predsednik republike  
Borut Pahor. Nad ustvarjalnostjo  
malega Gala iz Godoviča je bil tako  
navdušen, da je celoten spis prebral  
in posnetek objavil na svojem  
Instagram profilu.

Na spletni strani idrijske osnovne  
šole so v rubriki o delovanju  
podružnice v Godoviču oblikovali  
posebno stran z naslovom »Sošolec na  
daljavo«. Ustvarjanje strani je rešitev  
učnega izziva, kako poleg vodenja od 
 zgoraj navzdol vzpostaviti še sodelovanje  
med učenci na daljavo. »Zavedam sem, da 
 je vodenje razreda in krmarjenje v učnem  
letu z vsemi učnimi cilji in standardi pomembno,  
pomembno pa je tudi to, da zaupamo v moč  
samoizobraževanja, kjer pridejo na dan interesi,  
močna področja učencev, ki jih otroci nujno morajo  
samoiniciativno razvijati, če želimo ohranjati njihovo  
notranjo motivacijo, veselje do učenja in ustvarjalnost,«  
je zapisala učiteljica Maja Mivšek. »Veseli me, ko vidim številne

odzive učencev, kako se učijo in  
ustvarjajo v naravi. Mislim, da tako  

narava kot država nista samoumevni.  
Za oboje se je potrebno boriti. Pa ne s  

pestmi, tudi ne z besedami, ampak  
z lastnim zgledom. V tem trenutku  

imamo tako starši kot učitelji veliko  
priložnost, da se izkažemo z našim 

 načinom delovanja. Če bomo prednost  
dali spletnim nalogam in vajam, sebe  
kot učitelje, starše, sorojence in ostale  

vire bogatega učnega okolja  
neupravičeno in nepremišljeno potiskamo  

v ozadje. Vsem učencem, predvsem pa  
staršem, ki se trudijo po svojih močeh  

pomagati učiteljem, se zahvaljujem  
za odlično opravljene naloge in si želim, da bi  
si zaupali in se medsebojno podprli v procesu  

učenja,« je za Idrijske novice povedala učiteljica  
Maja Mivšek. »V teh trenutno močno  

nepredvidljivih in za mnoge težkih časih pričujoča 
otroška pravljica z nam znanimi liki sporoča vero 

 v upanje in vedrino. Je tudi lep primer inovativnosti 
učiteljev in spodbujanja učencev pri učenju na daljavo,« pa 

je inovativnost na podružnični šoli v Godoviču komentirala 
Zdenka Skrt, pomočnica ravnateljice na OŠ Idrija.
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Roman Rupnik na maratonu v Rusiji

Boštjan Brus je zmagovalec svetovnega pokala

Lovrenc Habe

Na letošnji prestopni dan, 
29. februarja in 1. marca, 
je v ruskem Deminu, ki leži 
350 kilometrov severno od 
Moskve, potekal »Demino 
ski maraton«. Tekmovanja 
v teku na smučeh se je kot 
edini predstavnik občine 
Idrija udeležil Roman 
Rupnik iz Črnega Vrha.

Prvi dan so tekmovalci pretekli 
50 kilometrov v drsalni 
tehniki, drugi dan je bil v 

znamenju 25 kilometrov teka 
v klasični tehniki. Slovenijo je 

predstavljalo 17 članov, med njimi 
so bili bivši tekači, reprezentanti, 
trenerji, demonstratorji in tudi 
udeleženec olimpijskih iger 
Andraž Vehovar. Tekel je tudi 
dvokratni »worldoppet master« 
Roman Rupnik. Tak naziv si 
pridobi tekač, ki preteče vsaj deset 
največjih maratonov na svetu, med 
katerimi mora biti vsaj eden izven 
kontinenta prebivališča. 

Črnovrščan je kar dvakrat 
pretekel največje maratone v 
Evropi – v Italiji, Španiji, Avstriji, 
Nemčiji, Franciji, Švici, na Češkem, 
Finskem, Švedskem, Norveškem, 
v Estoniji in Rusiji, tekmoval pa 
je tudi v Kanadi, Ameriki, na 
Japonskem, v Avstraliji ter na 
Novi Zelandiji in si s tem pridobil 
naziv dvokratni worldloppet 

master. Pohvali se lahko z 20-letno 
aktivnostjo v ekipi slovenskih 
maratoncev, najvidnejši uspeh v 
Worldloppet FIS tekmovanju pa 
je dosegel v sezoni 1994/95, ko je 
sezono končal na devetem mestu 
na svetu.

Letos se je prvič udeležil 
maratona v Rusiji. Prvi dan je 
zelo dobro pretekel 50 kilometrov 
v drsalni tehniki, saj je bil kot 
najstarejši iz nacionalne ekipe 
tretji najboljši Slovenec. Prvo 
mesto v ekipi si je pritekel Jani 
Kršinar na absolutnem sedmem 
mestu, drugi dan pa je v klasični 
tehniki, v glavnem v soročnem 
odrivu, v cilj prišel le minuto 
za bivšim olimpijcem v kajaku 
Andražem Vehovarjem. V Deminu 
je tekmovalo 2.500 maratoncev.

Z uradno odpovedjo 
finala v Strpskem Plesu 
na Slovaškem se je tudi za 
veterane predčasno končalo 
tekmovanje »FIS MASTERS 
CUP 2019/20«. Zgodovinski 
dosežek Boštjana Brusa iz 
Idrije.

V  l e to š nj i ,  z a r a d i  i z r e d n i h 
zdravstvenih razmer skrajšani sezoni 
svetovnega pokala, je bilo izvedenih 
39 tekem, od katerih je najboljših 
dvanajst uvrstitev v sezoni štelo za 
skupni seštevek. Tudi letos so se 
tekmovanja udeleževali tekmovalci 
Smučarskega kluba Idrija. Najbolje 
sta se odrezala Boštjan Brus ter 
Samuel Borovinšek.

Boštjanu Brusu je uspel zgodovinski 
dosežek, saj je v kategoriji A4 osvojil 
prvo mesto ter s tem postal dobitnik 
velikega kristalnega globusa. Prav 

tako je odlično nastopal tudi Samuel 
Borovinšek, ki je v najštevilčnejši 
kategoriji A5 sezono končal na 
odličnem petem mestu.

Lansko  sez ono se  j e  zače la 
uveljavljati tudi posebna »overall« 
razvrstitev,  kjer pa slovenski 
veterani še niso zabeležili osvojitve 

pokala. Gre za skupne razvrstitve, 
po osvojenih točkah, v kategorijah 
A, B in C. V »overall« razvrstitvi 
kategorije A je bil najuspešnejši 
Slovenec Samuel Borovinšek, ki je 
osvojil 15. mesto. Boštjan Brus je 
osvojil 36. mesto, Tadej Prebil (SK 
Komenda) pa 38. mesto. / ITA

Foto: osebni arhiv

Bo v Črnem Vrhu res 
velika farma puranov?
Potem, ko so v KUD-u Sloga v začetku leta 2018 za krajane 
in zainteresirano javnost pripravili anketo o zadovoljstvu 
z dogodki na Črnovrškem, so v letošnjem letu preko ankete 
občane spraševali kakšen bo Črni Vrh leta 2040 in kako se 
krajani počutijo danes. 

Na anketo se je odzvalo 372 ljudi, člani upravnega odbora KUD-a 
Sloga pa so 2. februarja ob 20:20 odgovore zapečatili in jih dali 
v časovno kapsulo. Slednjo bodo odprli 4. 4. 2040 in preverili, 

kateri od sodelujočih je najbolj zadel napovedi. Za nagrado bo prejel naziv 
»Napovedovalec stoletja«, liter vina ter ducat jajc.

Na anketo je odgovorilo 49 odstotkov moških in 51 odstotkov žensk ter 
90 odstotkov ljudi s Črnega Vrha in okolice ter 10 odstotkov tistih, ki so od 
drugod. 71 odstotkov ljudi je zaposlenih, 21 odstotkov dijakov ali študentov, 
7 odstotkov upokojencev ter odstotek osnovnošolcev. 

Na vprašanje, kakšno bo življenje v Črnem Vrhu leta 2040, so bili anketiranci 
v odgovorih precej skrajni, tako v dobro, kot slabo. Nekateri so bili konkretni, 
spet drugi pa abstraktni. V Zadlogu bo atletski stadion, pravi prvi, v Črnem 
Vrhu pa urejen »plac« s pločniki do bencinske črpalke in do Podklanca, je 
menil drugi. »V domu krajanov bomo imeli moderne prostore povsod, razen 
v dvorani,« pravi optimist, realist pa, da bo leta 2040 vse ostalo tako, kot je. 
Pagonova hiša bo prazna, trgovini bosta delovali, novost bo le brezplačen 
WIFI. »V parku bodo igrala, v podružnični šoli Črni Vrh bo moški ravnatelj 
in 160 otrok, stolp na Špičastem vrhu bo nov,« se je zapisalo krajanu. 

Nekateri so bili v svojih odgovorih kratki, zapisali so, da bo tudi leta 2040 
Črni Vrh poln življenja, drugi so menja, da bo tu mrtvilo oziroma, da ga 
sploh ne bo, tretji pa so prepričani, da bo v Hotedršici spet meja. Večkrat se 
v odgovorih pojavi črnovrški plac, ki je v izjemno slabem stanju, o obnovi 
pa se govori in se jo prestavlja že več kot osem let. Anketiranci niso soglasni, 
nekateri menijo, da bo oblasti uspelo, drugi pa, da bo plac še slabši, kot je 
danes. Dolgo pričakovana čistilna naprava bo končno zaživela.

Dotaknimo se še turizma. Nekateri ljudje bodo hiše spremenili v apartmaje 
in se odselili, zim ne bo več, živelo pa bo pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, 
zipline z Javornika in moderni glamping v Lomeh. V Pagonovi hiši bodo 
oskrbovana stanovanja, ki bodo hrano dobivala iz Gostilne Metka, ki bo imela 
novega šefa. Sicer pa Slovenija ne bo več pod našo jurizdikcijo, Črni Vrh bo 
spadal pod Italijo, a bo zaradi nudenja življenja z naravo, pridelovanja lastne 
zdrave hrane in sorazmerno neonesnaženega okolja precej povpraševana 
destinacija, ki bo nudila kvalitetno življenje. Za zdravje štirinožnih prijateljev 
bo poskrbljeno v Veterinarski kliniki Pr' Kovač v Zadlogu.

Nekateri anketiranci upajo, da bo več povezanosti med ljudmi in da bo 
večina doumela, da se nič ne vzame s sabo na drug svet.  

Na cestah bo manj vozil, več jih bo v zraku. Planota bo bolj zaraščena, torej 
bo več gozda. V Zadlogu bodo postavili tretjo slovensko vetrno elektrarno. 
Ob fontani v parku se anketiranka ne bo več jezila na otroke, ampak bo 
sedela z vnuki. V Črnem Vrhu bo bolje, pravijo optimisti, saj ljudje že danes 
spoznavajo, da je življenje na vasi bolj umirjeno. »Ne vem, kako bo z javnim 
potniškim prometom, pa tudi prehoda za pešce še ne bo, žal,« je dejal nekdo 
in dodal, da bosta na placu picerija in slaščičarna, pozimi pa bo urejena 
tekaška proga s tehničnim snegom. Predvsem mlajši krajani si na planoti 
želijo bolj pestre kulinarične ponudbe, zato upajo, da bodo v Gostišču Metka 
na meni kmalu dodali pice in burgerje, Pavle pa bo pice menda zamenjal 
za kebab. Branili se ne bi niti biljarda in namiznega nogometa, v kateri od 
vaških gostiln. 

Med zanimivejše odgovore lahko štejemo odgovor enega od anketirancev, 
ki je zapisal, da bo Črni Vrh postal evropsko središče reje puranov s fitnesom 
v parku. Sicer bo v vasi le še 300 prebivalcev, starih nad 60 let.

»V Črnem Vrhu ne bo gostilne, hrepeneli bomo po miru, sevanja nas 
bodo ogrožala in divje zveri, saj se bo Javornik zaraščal,« pravi anketiranec 
in še dodaja, da bodo ljudje postali poduhovljeni. »Trgovali bomo preko 
spleta, prebivalci bodo izobraženi in podaljšala se bo življenjska doba. Za 
nas, ki bomo ali na Hladnikovem travniku (pokopališču op. a.) ali v domu 
upokojencev, bo poskrbljeno, imeli bomo pošteno zaslužene pokojnine, 
ostanek bomo zapravljali po centrih za kvaliteto življenja, plac bo še vedno 
problem in center bo prazen,« je daljši zapis sklenila odrasla oseba. 

Zaključujemo optimistično. Ena od anketirank napoveduje, da bomo imeli 
nov dom krajanov z odlično akustiko za čudovite zbore ter bazen in bar na 
smučišču s hudimi žurkami, kar bo privlačilo polno turistov. 

V zadnjem delu ankete pa so spraševali, kako so krajani danes, torej 
leta 2020, zadovoljni s kulturnim, političnim in športnim dogajanjem 
v kraju, pa tudi z odnosi med ljudmi, življenjem na splošno in državno 
politiko. Najboljšo oceno, 3 od 4, je dobilo kulturno dogajanje, 
življenje na splošno je prav tako dobilo oceno 3 od 4. Oceno med 2 in 
3 sta dobili kategoriji športno dogajanje in odnosi med ljudmi. Manj 
kot oceno 2 sta dobili lokalna in državna politika. / Lovrenc Habe 
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Nemški popotnik bi prenočil 
v mrzli mlekarni
Lovrenc Habe

Ko je domačin v vasi Zadlog 
pri Črnem Vrhu nad Idrijo 
na mrzel ponedeljkov večer, 
nekaj pred 21. uro, odnesel 
embalažo v ekološki otok, 
si ni mogel predstavljati, 
kaj se mu bo tistega večera 
zgodilo. Medtem ko je metal 
smeti v kontejner, je iz dva 
metra oddaljene opuščene 
mlekarne pritekel nemško 
govoreči moški, star okoli 
30 let, in ga prosil za 
cigareto. 

»Seveda sem se ga ustrašil in mu 
odvrnil, da nimam cigaretov. Ko pa 
sem se odpeljal nazaj proti domu, 
sem o tujcu močno razmišljal,« je 
dejal domačin. »Doma smo tuhtali, 
kaj bi z njim storili, saj hladne noči 
v mlekarni morda ne bi preživel.« V 
Zadlogu se je namreč temperatura 
tisto noč gibala med -2 in -4 stopinje 
Celzija, poleg tega pa je pihala še 
močna burja.

Šokiran krajan je poklical 
policijo in od dežurnih prejel 
informacijo, da se policija z 
njim ne bo ukvarjala. Poklical 
je še Civilno zaščito in tam so 
bili sogovorniki nekoliko bolj 
razumevajoči in dejali, da bodo 
poklicali nazaj čez nekaj minut. 
»Čez slabih 10 minut so me iz 
Civilne zaščite res poklicali in 
dejali, da policija nima kombija, 
s katerim bi ga peljali v zbirni 
center za tujce v Novo Gorico. 
Hkrati pa so me tudi vprašali, 
če lahko jaz ali naša družina 
kaj naredi, če ga lahko kje 
prenočimo. Opozorili so, da 
naj ga zaradi koronavirusa ne 
sprejmemo pod domačo streho 
in spomnili na vse ukrepe ob 
koronavirusu.«

V družini domačina so staknili 
glave in ugotovili, da imajo staro 
vzmetnico in nekaj odej, ki jih ne 
potrebujejo več. Odpeljali so jih na 
hodnik dvorane v Črnem Vrhu, 
kamor so namestili še kalorifer, 
da se je prostor vsaj malo segrel. 

Kasneje so se vrnili v Zadlog, 
sogovornik pa se je z dvema 
kolesoma odpravil do mlekarne: 
»Prvo kolo je bilo zame, drugo 
pa za Nemca, s katerim sva imela 
vedno zadostno fizično razdaljo,« 
je dejal krajan in dodal, da mu je 
podaril kapo in rokavice ter nekaj 
kruha in čaja. »Popotnik ni imel 
zimske opreme. Le kaj bi bilo, če bi 
ga pustil v zapuščeni mlekarni,« se 
še danes sprašuje domačin. 

Ko sta prišla do doma krajanov, 
sta se poslovila. Nemec je odšel 
spat v pripravljen prostor skupaj 
s svojim psom, domačin pa 
domov v Zadlog. Zjutraj ob 7. uri 
in 20 minut je domačin prejel 
klic Nemca, ki mu je sporočil, da 
je vstal in da se odpravlja proti 
Ljubljani. »Večkrat se je zahvalil 
za pomoč in se poslovil,« je dejal 
krajan, ki se je okoli 8. ure odpravil 
zaklenit dom krajanov. »Tam ga 
spet zagledam, pred trgovino. 
Spet se mi je zahvaljeval in me 
naposled vprašal, v kateri smeri 
je Ljubljana, češ, da se odpravlja 
na veleposlaništvo. Povedal sem 
mu, da ga čaka 60 kilometrov 
poti, začenjši proti Godoviču in 
da lahko čez dan še zasneži. Pa mi 
je zagotovil, da toliko kilometrov 
na dan lahko brez problema 
naredi,« je še dejal krajan, ki je bil 
vidno zadovoljen, da je navkljub 
neprijetnim časom pomagal 
sočloveku. »Samo nečlovek bi 
reagiral drugače,« je še dodal.

Ko sem domačina še vprašal, 
kakšen se mu je zdel popotnik, mi 
je povedal, da je bil prijeten, malo 
neurejen, umetniški mladenič 
s kitaro, psom in umazanim 
nahrbtnikom, ki po svetu potuje 
že štiri leta: »Zadnji dve leti je bival 
in potoval po Sloveniji, zadnje 
mesece je bil menda v Idriji,« je 
še dejal sogovornik in povedal, 
da ima popotnik zaradi trenutne 
situacije krizo, saj so se vsi zaprli v 
svoje domove, podjetja ali kmetje 
pa tudi ne potrebujejo več tuje 
pomoči. »Vse kar hoče je, da pride 
do dokumentov na Nemškem 
veleposlaništvu v Ljubljani in da 
se odpravi nazaj domov,« je še v 
upanju, da se bo to res zgodilo, 
povedal domačin iz Zadloga.

Tik pred zaključkom pisanja tega 
zapisa me je domačin iz Zadloga 
poklical in mi povedal, da se je 
ponovno slišal s popotnikom: 
»Spet se mi je zahvalil za vse. 
Rekel je, da so mu uredili dva 
dni bivanja v hostlu v Ljubljani, 
veleposlaništvo mu je brezplačno 
uredilo dokumente in, če bo vse 
po sreči, bo že čez 5 dni skupaj z 
drugimi Nemci odpotoval nazaj v 
domovino.«

Ni kaj, sreča spremlja pogumne. 
Kljub težkim časom ne smemo 
pozabiti na lastno varnost in na 
sočloveka. Loči naj nas le fizična 
in ne socialna distanca. Resnična 
zgodba, ki ste jo prebrali, nam je 
lahko za izjemen zgled.

Mehaniki v izrednih razmerah
Med službe, ki morajo delovati tudi v izrednih razmerah, 
sodijo tudi pooblaščeni mehaniki. Za delovanje vseh 
reševalnih avtomobilov v Idriji skrbijo mehaniki iz 
avtomehanične delavnice Peljhan.

Reševalna vozila, ki jih ob posredovanjih uporabljajo ekipe nujne medicinske 
pomoči, so nepogrešljiva pri domala vsakem posredovanju. Reševanje na 
Idrijskem in Cerkljanskem pa je zaradi izredno razvejane cestne mreže še 
zahtevnejše. Zato zdravstveni dom skrbi, da imajo reševalci ustrezna vozila, 
ki so opremljena za reševanje tudi v najzahtevnejših pogojih. Ker pa vsak 
avtomobil potrebuje tudi svojega tehničnega skrbnika, ima Zdravstveni dom 
Idrija podpisano dolgoročno pogodbo o vzdrževanju vozil s pooblaščenim 
serviserjem - Mehaniko Peljhan v Idriji. Tam zaposleni strokovnjaki dobro 
poznajo predvsem vozila skupine Volkswagen. Reševalna vozila tega 
proizvajalca se na zahtevnih terenih v vseh mogočih vremenskih pogojih 
na Idrijskem in Cerkljanskem najbolje izkažejo.

»Življenjska doba se ob redni skrbi za brezhibno delovanje lahko podaljša 
tudi za več let,« povedo strokovnjaki, ki se spoznajo na delovanje avtomobilov. 
Zato so tudi v dneh epidemije vrata delavnice Peljhan za nujne primere 
odprta. / ITA

Maruša Velikajne osvojila zlato 
Cankarjevo priznanje

Na Osnovni šoli Spodnja Šiška v Ljubljani je 7. marca 
potekalo državno tekmovanje iz znanja slovenščine za 
Cankarjevo priznanje. Osnovnošolci so pisali razlagalni 
spis o besedilih iz zbirke kratke proze Geniji z nasmehom 
in romana Preživetje Igorja Karlovška. Osnovno šolo 
Idrija je zastopala Maruša Velikajne iz 8.c razreda, ki si 
je uvrstitev prislužila z odličnim rezultatom na regijskem 
tekmovanju. Na državnem tekmovanju se je uvrstila na 
visoko deseto mesto in osvojila zlato Cankarjevo priznanje. 

Pisanje spisa je bilo kar zahtevna 
naloga, saj so učenci morali 
razlago uvodnega celostranskega 
razmišljanja Igorja Karlovška 
o svojem romanu povezati še 
z obema knjigama, ki sta si 
dokaj različni. Preživetje je 
namreč mladinski problemsko-
pustolovsko-kriminalni roman, 
Geniji z nasmehom pa zbirka 
kratke proze z žanrsko raznolikimi 
zgodbami (doživljajske, 
spominske, ljubezenske, socialno-
psihološke, nonsensne). O 
letošnjem tekmovanju in veselju 
do branja je Maruša takole strnila 
vtise: »Regijsko tekmovanje je 
temeljilo na knjigi Preživetje, za 
državno pa sem se morala le v 
slabem mesecu pripraviti na celo 
zbirko kratkih zgodb. Kaj hitro 
sem morala poprijeti za delo, saj 
sem imela še veliko drugih šolskih 
obveznosti. Nisem vedela, ali bo 
tekmovanje temeljilo na prvi ali 
drugi knjigi oziroma celo na obeh. 
Skratka, možnosti je bilo veliko, 
ampak ali ni nepredvidljivost 
čar pustolovščine? Tako sem se 
v soboto odpravila v osnovno 
šolo Spodnja Šiška. Kot vsi ostali 
sem bila malce živčna, a po drugi 
strani sem vedela, da sem knjigo 
analizirala po dolgem in počez. 
Na koncu smo morali povezati 
obe knjigi. Tema je bila Sladke 
skrivnosti; pisati smo morali o 
samem sporočilu knjige ter kako 
ga razumemo sami. Zelo rada 
berem knjige, v katero zvrst se 
podam, pa je povsem odvisno 

od mojega razpoloženja. Knjiga 
me mora prepričati. Ob velikem 
številu prebranih knjig imam 
tudi vedno večja pričakovanja, 
tekmujem pa že od drugega 
razreda. Pri Cankarjevem 
tekmovanju so zelo pomembne 
priprave. Tu gre zahvala mojemu 
mentorju Robertu Jerebu. 
Zanimiva knjiga Preživetje, dober 
pisatelj in moja vztrajnost so me 
pripeljali do zlatega priznanja.« 
Maruši za osvojeno priznanje 
iskreno čestitamo. 
/ ROJ

Maruša Velikajne
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Mladinci na Nizozemskem

V mesecu februarju se je delegacija 
šestih mladincev iz Idrije udeležila 
mednarodne izmenjave v Ommnu, 
manjšem mestu na vzhodu 
Nizozemske. Glavna tema je 
bilo socialno podjetništvo, ki pa 
se je prepletalo skozi aktivnosti 
o komunikaciji, plesu bachate 
in kizombe, igram s kartami, 
snemanju bollywoodskih filmov, 
razvijanju podjetniških idej, 
ki so bile kasneje predstavljene 
pred komisijo, samooklicano za 
»sharks«, izdelovanje družabnih 
iger, ptičjih hišic, hišic za žuželke, 
glinastih kroglic s semeni, ki bodo 
služile za pogozdovanje, ... 

Se še vedno sprašuješ, zakaj so mladinske 
izmenjave tako privlačne? Si predstavljaš 
jutro, ko se zbudiš, se počasi odpraviš na 

zajtrk, ki ti ga že prej pripravi skupina, ki je 
tisti dan odgovorna za to opravilo? Seveda 

prideš tudi ti enkrat v času izmenjave na vrsto 
za pripravo zajtrka. Ti se na dan, ko kuhajo 
drugi, samo prikotališ še na pol zaspan/a po 
stopnicah in vstopiš v jedilnico. Pogumnejši 
se pred tem že odpravijo na svoj prvi jutranji 
tek – redki primerki. V jedilnici se že družijo 
ljudje iz osmih različnih držav in ti enostavno 
samo prisedeš in že imaš nove prijatelje, se 
naučiš kakšno tujo besedo več, izveš kaj novega 
o njihovi kulturi, glasbi, različnih hobijih, ... 
Medtem ti nekdo že ponuja drugo skodelico 
kave ali čaja, ob vsem tem pa se že zjutraj 
od srca nasmejiš v dobri družbi. Po zajtrku 
dežurna skupina pospravi in pomije, ostali 
pa imajo še nekaj časa, da se pripravijo na 
aktivnosti. Kaj te čaka, je vsak dan popolno 
presenečenje, tako se z največjim »firbcem« 
odpraviš v skupni prostor, da čim več izveš 
o novem izzivu. Ob vstopu v skupni prostor 
te pričakata glasba in ples organizatorjev, 
kar povleče tudi tebe, da malce pomigaš in 
vstopiš v delovni dan z dodatno energijo. 
Tako se en dan znajdeš v vlogi Indijca in igraš 
v bollywoodskem filmu, se izuriš v montiranju 
videa, še prej pa seveda s skupino sestaviš 
scenarij. Drugi dan že zjutraj dobiš v roke karto 
za vlak, ki pripelje vse na skupno destinacijo, 
kjer želi vodilna organizacija v naslednjih letih 

zgraditi eko vas. Po ogledu vsako skupino 
pričaka kuverta z navodili, ki vodijo do 
različnih manjših mest, kjer moraš opraviti 
določene izzive, preko njih pa spoznavaš 
domačine in življenje v mestu. Hkrati imaš 
priliko v manjši skupinici spiti kavico in bolje 
spoznati ljudi, ki jih mogoče v preteklih dneh 
še nisi. Tako je vsak dan poln aktivnosti, ki 
vsakega na svoj način preženejo iz cone udobja, 
kjer doživiš stvari na drugačen način in skozi 
to tudi osebno rasteš. Ekipa organizatorjev 
te vsak dan postreže s kosilom, za večerjo pa 
te dežurna skupina udeležencev preseneti s 
svojim kulinaričnim dosežkom. Malo manj 
vesela teh kulinaričnih izzivov je sicer skupina, 
ki mora za njimi pomivati, ampak verjeli ali 
ne, zabavati se da tudi ob pomivanju zažgane 
posode! Malo Queenov, Belle Vite Italie, 
Stevieja Wonderja, pa tudi kakšna Demi 
Lovato in podobne se znajdejo vmes, pa vse 
hitreje mine. V večernem programu vsak dan 
podrobneje spoznaš države, iz katerih prihajajo 
drugi, se naučiš njihovega plesa, okusiš njihovo 
lokalno hrano in se preizkusiš v Kahoot! kvizu. 
Po celodnevnem programu pa je zvečer še čas 
za sproščeno neformalno druženje v »cosy 
roomu« ob klepetu, družabnih igrah, igranju 
kitare, petju, ...  / MCI

Kaj na izkušnjo prve letošnje 
izmenjave pravijo udeleženci?

Zala Kopač, udeleženka: 
»Izjemna izmenjava! Čudoviti ljudje, sploh 

glavni team, ki je poskrbel za vse. Če si za 
nekaj prosil, so ti željo uresničili najkasneje 
v nekaj dneh. Res super program, domiseln 
in kreativen, od njega smo res lahko kaj 
odnesli. Tudi Ommen je res lepo mesto, 
majhno ampak polno lepih stvari, ki si jih 
lahko obiskal in občudoval.« 

Martin Straus, udeleženec: 
»Izmenjavo si bom najbolj zapomnil po 

novih krajih in ljudeh, ki sem jih spoznal. 
Skozi nenaporne dnevne aktivnosti 
smo krepili medkulturna prijateljstva 
in spoznavali pristope v socialnem 
podjetništvu. Začrtanega cilja, kupiti 
delček gozda, nam ni uspelo popolnoma 
doseči, smo pa zagotovo naredili korak 
bližje za naslednjo izmenjavo. Upam, 
da nam s poletno izmenjavo ’No planet 
B’ uspe doseči enako zadovoljstvo vseh 
udeležencev!« 

Tonja Hladnik, udeleženka:
»Izmenjave se mi zdijo navdihujoča 

stvar, zato sem se prijavila na Just arrange 
it - izmenjavo na Nizozemskem v sklopu 
Mladinskega centra Idrija. Dva dni pred 
začetkom zimskih počitnic smo polni 
pričakovanj odleteli v Ommen, majhno 
a prisrčno mesto (z mlini in tulipani) 
na vzhodu Nizozemske. Okoli petdeset 
udeležencev iz devetih držav nas je 
stanovalo v stari vili ob jezeru. Menim, 
da je prvotni namen izmenjav spoznavanje 
novih krajev, ljudi in kultur. V desetih 
dneh smo to zagotovo doživeli, poleg 
tega pa smo se osredotočali na potencialne 
projekte, ki bi v čim večji meri združili 
ljudi in naravo. Program mi je bil zelo 
všeč, vodilna ekipa je bila ustvarjalna in 
odprta za naše ideje. Skratka, izmenjavo 
bi priporočila prav vsem, ki so pripravljeni 
rahlo zapustiti cono udobja in bi se radi 
odklopili od vsakdana, saj je v Ommnu 
čas tekel drugače, a zagotovo prehitro.« 

Poleti Rijavčeva čaša nesmrtnosti
Ob 40. obletnici smrti priznanega 
pevovodje, glasbenega pedagoga 
in skladatelja Janeza Rijavca so se 
v Kulturno umetniškem društvu 
Planika Vojsko odločili, da v 
sodelovanju z njegovimi sorodniki 
pripravijo nekaj kulturnih 
dogodkov v njegov spomin.

Prvi v nizu tako imenovanih Rijavčevih 
dnevov 2020 je potekal že v nedeljo, 2. 
februarja, v dvorani doma krajanov in 

gasilcev na Vojskem. Prireditev se je pričela 
z nastopom mladih članov KUD-a Glasbene 
muze pod vodstvom Rijavčeve vnukinje, 
poklicne glasbenice in učiteljice klavirja, 
Maje Tajnšek. Članica domačega kulturnega 
društva Irena Hvala pa je v uvodu v dogajanje, 
ki je nosilo naslov »Spomini na domačo vas«, 

povedala, da se vsakdo, ki je zapustil rojstni 
kraj, rad vrača. Ne glede na to, kam ga je 
vodila pot, ne glede na vzrok za odhod, ga kot 
magnet nazaj vabijo spomini na otroštvo in 
mladost. »Tisti, ki so jim bili v zibelko položeni 
posebni darovi, z različnimi izraznimi sredstvi 
udejanjajo to silno hrepenenje. Tako se rojevajo 
lepe misli, kujejo se verzi in rime, nastanejo 
najlepši opisi pokrajin, dragih ljudi, šeg in 
navad,« je zbranim v dvorani na Vojskem 
povedala Irena Hvala. Umetniki s področja 
glasbe ustvarjajo glasbena dela, posvečena 
domači zemlji. Slikarji v svojih umetniških 
stvaritvah upodobijo svoje videnje tega, kar 
jim pomenita dom in domovina. Kiparjevo 
dleto ji postavlja trajen pomnik. 

Ivan Rijavec starejši, po domače Navinški 
Janeza, je moral zapustiti rodne kraje. Ne 
le zaradi želje po novih znanjih s področja 
glasbe. Delil je usodo številnih primorskih 
kulturnikov, ki so v temnih urah zgodovine 

zaradi svoje narodne zavednosti in pripadnosti 
slovenstvu morali poiskati zatočišče v krajih 
onkraj Rapalske meje. Šele boljši in prijaznejši 
čas ga je privabil nazaj na Idrijsko. Tu je s 
svojim delom na področju glasbene kulture 
pustil trajen pečat. Vse življenje je ostal 
povezan s svojimi rojaki in sorodniki na 
Vojskem. Rad je prihajal domov v družbi svojih 
pevcev in drugih glasbenih ustvarjalcev. Pod 
njegovim vodstvom so obogatili marsikateri 
dogodek v vasi. Letos mineva štirideset let, ko 
se je sklenila njegova zemeljska pot. »Ostala 
pa so nam srečanja prav posebne vrste. To 
so srečevanja z njegovo bogato glasbeno 
dediščino in tako je še naprej prisoten v naši 
sredini,« je povedala Irena Hvala.

Pes ter  g lasbeno - l i te r ar n i  več er  so 
sooblikovali priznani glasbeniki: flavtistka 
Jurka Zoroja, solopevka Eva Lahajnar, violinist 
Branko Brezavšček in pianistka Maja Tajnšek. 
Poslušalci so lahko prisluhnili stvaritvam 

velikih glasbenih mojstrov, zazvenele pa so 
tudi nekatere skladbe iz bogate Rijavčeve 
glasbene dediščine. Vojskarski kulturniki so 
za tokratni nastop izbrali v rime ujete misli o 
domovini, kot so jih zapisali Črtomir Šinkovec, 
Alojz Gradnik, Simon Gregorčič, Tone Pavček 
in drugi slovenski opisovalci lepot dežele, 
ki se razprostira od prekmurskih ravnic do 
morja, od Triglava do mejne reke Kolpe. Ob 
bližajočem kulturnem prazniku pa seveda ni 
manjkala Prešernova pesem o domači Vrbi.

Organizatorji so naslednje srečanje v okviru 
Rijavčevih spominskih dnevov načrtovali 
v mesecu aprilu. To bo zaradi zaostrenih 
zdravstvenih razmer v državi zagotovo 
prestavljeno v čas poletja, ko bo nevarna 
bolezen premagana. Skozi izpovedi krajanov 
Vojskega, sorodnikov, njegovih nekdanjih 
pevcev in učencev glasbene šole bodo 
oblikovali prireditev z naslovom »Njegova 
čaša nesmrtnosti!«.
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Mali oglasi

Gradivo za zahvale in male oglase  
nam lahko pošljete  

po elektronski pošti na:  
abcmerkur.idrija@gmail.com  

ali abc@abc-merkur.si . 
 

Dodatne informacije na:  
05 37 22 947 ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval v uredništvu 
ne odgovarjamo.

JOŽE KOSMAČ
(1934 – 2020)

Tik pred svojim 86. letom starosti je svoj življenjski krog zaokrožil naš 
dragi nono, oče in mož Jože Kosmač. V naših spominih ostaja za večno 
zapisan kot hraber in močan mož, ki je neizmerno ljubil življenje in 
ki je svet okoli sebe polnil s svojo vnemo – na vseh možnih področjih. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste 
pomagali pri pogrebnem obredu. Posebna hvala cerkljanskim pevcem 
in pevkam za občuteno zapete pesmi ter župniku Mateju Kobalu za 
lepo opravljen pogreb. Iz srca hvala vsem, ki ste Jožeta pospremili na 
njegovi zadnji poti, ter vsem, ki ste darovali sveče in darove za cerkev 

sv. Pavla na Straži. 
Iskrena hvala znancem od blizu in daleč za vsa izrečena sožalja in 
molivcem in molivkam za lepo molitev v pokojnikovi domači hiši. 

Hvala srčnemu osebju Doma upokojencev Idrija za oskrbo med 
njegovim tamkajšnjim bivanjem. 

Hvala vsem, ki ste se ali se še boste v molitvi spomnili na našega 
dragega pokojnika. 

Žena Ivica, sin Danilo ter hčerki Marta in Mira z družinama

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je, z zvezdami posuta,
v očeh tvojih dragih,
vseh, ki si jih ljubil nekoč. 
(T. Pavček)

VALERIJA ŠTUCIN
(1929 – 2020)

Ob boleči izgubi drage mame, tašče, babice in prababice Valerije Štucin 
se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podporo ter dobre namere, 

ki ste nam jih namenili v teh dneh.
Lepa hvala zdravniku Silviju Strausu, dr. med., ki je vrsto let skrbel 
za mamino zdravje, kakor tudi zaposlenim Doma upokojencev Idrija, 
še posebej osebju varovanega oddelka, za nudeno skrb in toplino, ki 

so jo namenili mami v zadnjih letih njenega življenja.
Hvala tudi Marku Gnezdi in ekipi Komunale Idrija za organizacijo 
pogrebne slovesnosti in trobentaču Borisu Peternelju za odigrane 

pesmi ob slovesu.

Žalujoči: sin Dušan in hči Mira z družinama

Ni smrt tisto, kar nas loči;
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše – 
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

Prodam enkrat rabljene jumbo vreče, dimenzije 90x90x120 cm, nosilnost 1.000 kg. / Inf.: 031 754 955
Oddam stanovanje v centru Idrije. / Inf.: 070 772 397
Oddam ali prodam dve dokončani pisarni po 25 m2 in še nedokončan prostor v nadstropju v tretji 
gradbeni fazi v velikosti 200 m2 na Arkovi ulici 13 v Idriji. / Inf.: 041 610 914
Najameva enosobno ali dvosobno stanovanje v Idriji ali njeni bližnji okolici. Lahko je v hiši ali v 
stanovanjskem bloku. / Inf.: oblacek7@gmail.com ali 040 892 170
Prodam manjšo hišo v izmeri 65 m2 blizu Poreča. / Inf.: 070 770 712
Prodam deblo tise, primerno za lovske trofeje. / Inf.: 041 540 676
Prodam stensko uro Loros Japonska, teče 30 dni z enim navitjem. / Inf.: 041 540 676
Prodam krompir, primeren za saditev. / Inf.: 041 212 996
V Idriji na Arkovi ulici se ugodno oddaja poslovni prostor v skupni velikosti 80 m2 in z lastnimi parkirišči 
ter lastnimi sanitarijami. Prostor obsega 5 pisarn. Možna je tudi oddaja po delih. / Inf.: 041 437 030
Kupim zazidljivo parcelo v Godoviču ali v bližnji okolici. / Inf.: 051 369 955 (Martin)
V Idriji in Sp. Idriji oddamo stanovanji, primerni za samske delavce. Stanovanji sta opremljeni.  
/ Inf.: 031 263 161
Prodamo otroško kolo 24 col. Cena: 100 evrov / Inf.: 031 364 886
Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. / Inf.: 069 935 582
Mamica s hčerko nujno išče stanovanje do 40 m2 v Idriji za daljše obdobje. / Inf: 070 686 973
Mlad poročen par brez otrok, oba zaposlena, najame dvosobno stanovanje v Idriji.  
/ Inf.: 069 915 564
Oddam stanovanje v izmeri 61 m2, prvo nadstropje, blok Rožna 7 , Idrija, komplet obnovljeno.  
/ Inf.: 041 717 444 (Vojko) 
Prodam gorsko električno kolo, motor spredaj, polnilec, akumulator. Cena: 400 EUR. / Inf.: 041 482 938 
Prodam garažo v Sp. Idriji v stanovanjsko-poslovnih prostorih na Slovenski cesti. / Inf.: 041 438 272 (Ivo)
Ugodno prodam pol leta star brezhiben prenosnik Lenovo IdeaPad S130 N4000 4/64 z računom, 
dveletno garancijo in vso opremo. Prodam za manj kot pol cene novega. / Inf.: 070 334 597
Najamem 3-sobno ali 4-sobno stanovanje v Sp. Idriji ali Idriji. / Inf: 051 422 322

Med epidemijo kradli 
baker

Bazara - Policisti Policijske postaje 
Nova Gorica so v petek, 27. marca, 
nekaj pred 10. uro dopoldne 
pri kontroli prometa na Bazari 
zaustavili 32-letnega voznika 
kombija, v katerem so bili še trije 
sopotniki stari 19, 25, in 26 let. V 
nadaljevanju postopka so policisti 
ugotovili, da so v tovornem delu 
vozila prevažali večjo količino 
pločevine iz bakra, za katero pa 
niso znali pojasniti izvora in zato 
so jim policisti pločevino zasegli. 
V sklopu nadaljnje policijske 
preiskave je bilo ugotovljeno, 
da je bila pločevina odvzeta iz 
gostinskega lokala na Goriškem. Po 
prvih zbranih podatkih so storilci 
vlomili skozi vrata v zaprt gostinski 
objekt in z balkona objekta 
odmontirali oziroma odvzeli več 
kosov bakrene pločevine ter si jo 
protipravno prilastili.

Policisti bodo zoper omenjene 
osumljence podali kazensko 
ovadbo na Okrožno državno 
tožilstvo v Novi Gorici zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja 
velike tatvine in suma kaznivega 
dejanja »prikrivanja«. Prav tako 
bodo novogoriški policisti zoper 
vse štiri potnike v kombiju podali 
še predlog za uvedbo postopka o 
prekršku drugemu pristojnemu 
prekrškovnemu organu zaradi 
kršitve vladnega odloka o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi, ki je 
bil izdan na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih.

Droge za volanom?
Idrija - Idrijski policisti so v 

sredo, 25. marca, ob 18. uri in 25 
minut v Idriji pri kontroli cestnega 
prometa zaustavili 32-letnega 
voznika osebnega avtomobila in 
mu odredili hitri test zaradi suma 
vožnje pod vplivom prepovedanih 

Črna kronika

drog. Voznik je test odklonil, 
prav tako pa je odločno odklonil 
tudi odrejen strokovni pregled v 
zdravstveni ustanovi. Policisti so 
hujšemu kršitelju cestnoprometnih 
predpisov prepovedali nadaljevanje 
vožnje in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje. Zoper kršitelja bo 
podan obdolžilni predlog na 
okrajno sodišče.

Trčila BMW in srna
Cerkno - Policisti iz Idrije so 

v sredo, 25. marca dopoldne, 
obravnavali trk divje živali in 
osebnega avtomobila. Voznica 
osebnega avtomobila BMW je 
vozila po naselju Cerkno in trčila 
v srno. Po trčenju z divjadjo je na 
vozilu nastala majhna materialna 
škoda. Policisti so primer zaključili 
z uradnim zaznamkom za 
zavarovalnico.

Kradejo kot srake
Idrija - Idrijski policisti so imeli 

v sredo, 25. marca, polne roke 
dela s tatovi. Ti pa tokrat niso vzeli 
na piko dragih tehničnih naprav 
ampak drva. Idrijski policisti so si 
že zarana, nekaj po 8. uri zjutraj, 
v Idriji ogledali kraj prve tatvine. 
Še neznani zmikavti so z dvorišča 
ene od stanovanjskih hiš neznano 
kam odpeljali kar 5 kubičnih 
metrov krojenih in okroglih drv. 
Kasneje pa so policiste klicali 
še v Ljubevč, kjer je še neznani 
ljubiteljski gozdar na lastno 
pest v strugi potoka Ljubevščica 
posekal nekaj dreves, da bi iz debel 
pripravil drva za kurjavo. Po oceni 
policistov bi iz podrtih debel lahko 
pripravil vsaj 5 kubičnih metrov 
drv. S tem posekom je lastniku 
gozda povzročil za vsaj 500 evrov 
materialne škode. O dvojni kraji 
drv so idrijski policisti že obvestili 
preiskovalnega sodnika okrožnega 
sodišča in Državno tožilstvo v 

Novi Gorici. V prihodnjih dneh 
bodo policisti zbirali informacije in 
kasneje o zaključkih preiskave tega 
kaznivega dejanja in na podlagi 
vseh ugotovljenih dejstev podali 
še kazensko ovadbo na Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ogenj v dimniku
Gorenja Kanomlja - Nekaj minut 

čez polnoč so v torek, 24. marca, 
iz Gorenje Kanomlje na pomoč 
klicali gasilce. V dimniku ene od 
stanovanjskih hiš so zagorele saje. 
Posredovali so gasilci iz Spodnje 
Idrije, ki so rdečega petelina 
ukrotili. O gmotni škodi ni poročil.

Vozil brez dovoljenja
Cerkno - Policisti Policijske 

postaje Idrija so v ponedeljek, 23. 
marca, ob 14. uri in 32 minut v 
Cerknem zaustavili 30-letnega 
voznika osebnega avtomobila 
in ugotovili, da je vozil brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja. 
Policisti so mu osebno vozilo 
zasegli, kršitelja pa čaka še srečanje 
s sodnikom, saj bodo zoper njega 
napisali obdolžilni predlog na 
okrajno sodišče.

Požar v Stari Mejci
Idrija - V pondeljek, 23. marca, 

so nekaj po 13. uri idrijski gasilci 
posredovali na območju Stare 
Mejce, kjer je izbruhnil travniški 
požar. Gasilci PGD Idrija so požar 
na okoli 300 m2 veliki površini 
ukrotili. Na kraju dogodka so bili 
tudi policisti, ki bodo o izsledkih 
preiskave poročali nadrejenim.

Smetnjak v ognju
Spodnja Idrija – V ponedeljek, 

16. marca, je nekaj po 16. uri v 
Mladinski ulici v Spodnji Idriji 
zagorel plastični smetnjak. Požar 
so pogasili gasilci PGD Spodnja 
Idrija. Kdo je podtaknil požar v 
smetnjaku, raziskujejo policisti.

Alkohol za volanom
Idrija – Policisti Policijske postaje 

Idrija so v soboto, 14. marca, v 
nočnem času v Idriji zaustavili 
35-letnega voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili 
preizkus alkoholiziranosti. Ta je 
pokazal, da je voznik vozil pod 
vplivom alkohola, saj je imel 
0.60 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Policisti so mu 
prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu 
odvzeli vozniško dovoljenje.

Trgovina Hofer: 8.00 - 18.00, nedelja zaprto 
Trgovina Eurospin: 8.00 - 18.00, nedelja zaprto 
Trgovina Spar: 8.00 - 18.00, nedelja zaprto 
Trgovina Tuš: 8.00 - 18.00, nedelja zaprto 
Trgovina Mercator Lapajnetova: 8.00 - 18.00, nedelja zaprto 
Trgovina Mercator Likarca: 7:30 - 20:00, nedelja zaprto  
Trgovine KGZ Idrija, Sp. Idrija in Črni Vrh: 8:00 - 16:00,  
sobota 8:00 - 12:00, nedelja zaprto 
Trgovine KGZ tehnična Idrija, Cerkno: 8:00 - 15:00,  
sobota 8:00 - 12:00, nedelja zaprto 
Trgovina KGZ tehnična Črni Vrh: 8:00 - 14:00, sobota 8:00 - 12:00, 
nedelja zaprto 
Lekarna Idrija: 8:00 - 18:00, sobota 8:00 - 13:00,  
nedelja in prazniki 10:00 - 12:00 
Lekarna Cerkno: 9:00 - 16:00 
Bencinski servis OMV Spodnja Idrija: 6:00 – 21:00 
Bencinski servis Petrol Idrija: 5:30 - 21:30 
 
Ne pozabite na zaščitne rokavice in obrazne maske ali šale,  
ki jih je trenutno treba nositi v vseh zaprtih javnih prostorih, npr. v 
trgovini ali lekarni!

Odpiralni časi v obdobju koronavirusa:
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Koronavirus:  
Higienski preventivni ukrepi
- Če zbolimo, ostanemo doma.
- Upoštevamo pravila higiene kašlja.
- Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo.
- Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
- Izogibamo se zaprtih prostorov, poskrbimo za redno zračenje.
- Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi

Pse na povodce v času 
epidemije
Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov 
priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. 
Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število 
sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi 
pobegnejo oziroma pride do neželenih srečanj med njimi. 
V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne 
družijo in igrajo.

Veterinarske ambulante v skladu s priporočili za preprečevanje okužb ljudi 
s koronavirusom omejujejo svoje poslovanje. Za preprečevanje neželenih 
zapletov, katerih posledica so tudi poškodbe živali, naj lastniki namenijo 
še več pozornosti varnosti živali in dodatno pazijo na svoje ljubljence. 
Veterinarji, zaposleni v zavetiščih za zapuščene živali, javnost obveščajo, da 
zavetišča izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom 
živali priporočajo, da vsako pogrešanje svoje živali takoj javijo pristojnemu 
zavetišču, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. Prav tako je priporočljivo, 
da je na ovratnici psa zabeležen lastnikov kontakt. Vsem najditeljem živali 
svetujejo, naj živali ne vozijo neposredno v zavetišča, temveč naj zavetišče 
predhodno obvestijo o najdbi živali in preverijo, če je žival pogrešana. Morda 
je skrbnik živali le korak ali dva stran. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, 
ali je na njej zapisan kontakt skrbnika. Tudi skrbnikom mačk se priporoča, 
da mačk ne spuščajo brez nadzora. / ITA

Jakob Kobal in Danijel Bogataj na Valu 202

V sredo, 25. marca, sta 
Jakob Kobal in Danijel 
Bogataj nastopila na šolsko 
uro dolgem koncertu v 
živo na programu Val 202. 
Glasbenika sta potrdila 
sloves odličnih glasbenih 
ustvarjalcev.

Radio Slovenija ob popoldnevih 
glasbenikom v šolsko uro 
dolgem terminu omogoča 

nastopanje in neposreden prenos 
preko radijskih valov s ponovitvijo 
z dodano sliko v večernem terminu 
na nacionalni televiziji.

Jakob Kobal sodi med mlajše 
slovenske kantavtorje. 25-letni 
Idrijčan je nase opozoril z izjemnim 

singlom Cloudless Skies, ki je bil 
leta 2016 med najbolj predvajanimi 
slovenskimi skladbami na Valu 202. 
Napisal jo je pri rosnih 19 letih in 
je druga skladba nasploh, ki jo je 
napisal kot kantavtor. Nedavno je 
izšel njegov melanholično romantični 
glasbeni prvenec Cloudless.

Jakob Kobal ni nikoli obiskoval 
glasbene šole. Po osnovni šoli v Idriji 
se je vpisal na Srednjo računalniško 
šolo v Novi Gorici, kjer ga je najprej 
zasvojil skejt, v drugem letniku pa 
je za rojstni dan od matere prejel še 
akustično kitaro in njegovo življenje 
je zatem ubralo popolnoma drugačno 
pot. Jakob Kobal je izoblikoval 
zvok, ki veliko stavi na atmosfero in 
globlja občutenja. Ta izpričuje skozi 
zelo poetična besedila. Vsa so sicer 
v angleščini, v kateri se tekstopisec 
počuti zelo domače in sproščeno. 

V zadnjem obdobju nastajajo tudi 
skladbe v slovenščini in eno teh je 
ob sklepu koncertnega nastopa na 
Valu 202 tudi zaigral.

V iol inist  in  ki tar ist  Danije l 
Bogataj je pomembno dopolnil 
koncertni nastop. Za ta nastop sta 
glasbenika napisala nekaj novih 
priredb, saj je Kobal večino skladb 
v originalni podobi zasnoval za glas 
in spremljajoči večinstrumentalni 
sestav. Na radijskem koncertu smo 
slišali minimalistične glasbene 
mojstrovine,  ki  j ih predvsem 
poznavalci zelo cenijo. Celoten 
program je bil izveden v živo. / ITA

Videoposnetek koncerta si lahko 
ogledate na spletni strani  
www.idrija.com v kategoriji Glasba 
ter v spletnem arhivu RTV Slovenija. 

Maske gor!
 
Iz Društva za zaščito inovacij Slovenije so nam sporočili, 
da podpirajo zamisel o zaščiti novega tipa obraznih mask 

s šifro PNG3*, ki so jo patentirali v Idriji.
Kot še piše v sporočilu za javnost, gre v primeru zaščite novega tipa 

maske za pomembno inovacijo. Znano je, da so po vseh zgodovinskih 
dogodkih v uporabi ostali določeni predmeti ali na novo uveljavljene 
družbene norme. Od epidemije malega koronavirusa bo na tem planetu 
zagotovo še dolgo ostala uporaba mask. Vendar pa novo patentirana 
maska z oznako PNG3* prinaša pomembno novost. Kot je moč razumeti 
iz šifrirane oznake izdelka, bodo te nove maske s pridom uporabljali 
tudi v javnem življenju. Po zgledu slovenske vlade, ki se je na prvi seji 
dala fotografirati z maskami na obrazih, bodo po novem obrazne maske 
nosili tudi poslanci in občinski svetniki. Tako se v Idriji župan Tomaž 
Vencelj že pripravlja, da bo ob vsakem primeru nestrpnega govora in 
govorjenja neumnosti svetnike pozval z ukazom: »Maske gor!« Tako ne 
bo okrnjena pravica zastopnikov ljudstva, da govorijo kar jim pač tisti 
trenutek pade na pamet, hkrati pa bodo ostali v prostoru zaščiteni pred 
virusi nespameti in nestrpnosti.

Ni kaj. Idrijčani znajo iz vsake neumnosti narediti nekaj koristnega.
/ FIŠER

                                                           *PNG3 = ProtiNeumnemuGovoru3

Šala tedna
Pa kako lepi pes!

Gorenjc in Štajerc se 
odpravita v gore. Bila je 
zima in zgodilo se je, da 
ju je zasul snežni plaz. Po 
dolgem razkopavanju snega 
se nekako le uspeta prebiti na 
površje in tam ju čaka velik 
bernardinec s sodčkom ruma 
okoli vratu.
Gorenjc ves vesel vzklikne: 
»Poglej, človekov najboljši 
prijatelj!«
Štajerc pa takoj za njim: »Pa 
kako lepi pes ga je prinesel!«

Nikoli ni prepozno,  
da si, kar bi lahko bil.

- George Eliot

Modra misel


