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30 let samostojne Slovenije naj povezuje
Damijan Bogataj

V soboto, 26. junija, je 
minilo natanko 30 let 
od trenutka, ko so na 
priložnostni svečanosti na 
sotočju Idrijce in Nikove 
pred novo šolo v Idriji 
posadili lipo in izobesili 
slovensko zastavo. 

Botri tega dogodka so bili takratni 
predsednik Skupščine občine Idrija, 
zdravnik in kasneje poklicni politik 
Janez Podobnik, arhitekt in v času 
osamosvojitve predsednik Izvršnega 
sveta SO Idrija Milan Božič in 
takratni župnik in dekan Stanko 
Medvešček. Slednji je blagoslovil 
lipo in ji zaželel, da bi dolgo rasla ter 
spominjala nove rodove na prelomne 
čase naše samostojnosti.

Osrednjo proslavo ob 30-letnem 
jubileju Slovenije so po zamisli 
Elizabete Lampe in po scenariju 
in v režiji Tjaše Petkovšek v Idriji 
pripravili veterani vojne za Slovenijo, 
Osnovna šola Idrija in Občina Idrija.

Pr vi, uradni del proslave, so 
avtorji  zasnovali svečano in v 
duhu domoljubja. Zbrani so z 
dolgim aplavzom pozdravili prihod 
praporščakov, ki so nosili zastave 
in prapore.Z državno himno, ki so 
jo zaigrali člani pihalnega orkestra 
Godbenega društva rudarjev Idrija 
pod dirigentskim vodstvom Domna 
Prezlja, je bil uvodni del proslave 
končan. Zbrane so nagovorili trije 
govorci. Župan Tomaž Vencelj je 
posebej pozdravil veterane vojne 
za Slovenijo, ki so bili prisotni 
na proslavi. Pozval je k enotnosti 
pri doseganju skupnega cilja. »To 
pa je država, v kateri bodo ljudje 
dobro in radi živeli.« Zbranim je 
obljubil, da bo občina v prihodnjih 

mesecih ob osamosvojitveni lipi 
postavila klopi in poskrbela za 
primerno ureditev celotnega parka. 
»Zaslužimo si, da imamo primerno 
spominsko obeležje, ki nas spominja 
na prelomne čase. Občani pa naj 
državljanski ponos izrazijo tudi tako, 
da ob prazniku izobesijo državno 
zastavo.«

Mar jan  P la t i še ,  predsednik 
veteranske organizacije in tudi sam 
udeleženec vojne za Slovenijo, je v 
svečanem nagovoru izpostavil, da 
smo iz razkrajajoče se Jugoslavije 
želeli iziti v miru. »V dneh, ki so 
sledili razglasitvi samostojnosti, 
je več kot tisoč mož TO Idrija 
prijelo za orožje in se zoperstavilo 
agresorju ... brez njihove srčnosti 
in vere, da bo v novi državi bolje, 
samostojna Slovenija ne bi bila in 

to naj ne bo nikoli pozabljeno.« 
Mladinini je položil na srce, da je 
do osamosvojitve prišlo na temeljih 
stoletnih sanj in prizadevanj neštetih 
generacij, da bi živeli v samostojni in 
ustvarjalni državi Sloveniji.

Osrednji govornik na proslavi 
je  bi l  novinar Uroš Lipušček, 
ki ga poznamo kot poročevalca 
slovenskih medijev iz različnih 
delov sveta. Povzel je zgodovinsko 
pot samostojne Slovenije in zbrane 
spomni l ,  da  b i  se  zgodovina 
lahko obrnila tudi drugače. Kot 
zgodovinar sam dobro ve, da bi 
se lahko v letih po drugi svetovni 
vojni uveljavilo tudi načelo, da 
se meja držav ne bo spreminjalo 
in Idrija bi še naprej spadala pod 
Italijo. Ob analizi trenutnih razmer 
je ugotovil, da se nivo politične 

diskusije iz leta v leto niža in da se 
vodilni politiki vse bolj oddaljujejo 
od tradicionalnih vrednot evropske 
liberalne demokracije. Monopol 
ene stranke, omejevanje svobode 
medijev in podobno nas spet vodijo 
v model enopartijske države, iz 
katerega smo izšli ob osamosvojitvi 
Slovenije. Opozoril je še na razmah 
korupcije in povečevanje števila 
ljudi, ki živijo na obrobju družbe. 
Javnost je opozoril na to, da Idrija 
nima primerne kulturne dvorane, 
ki bi s pridom služila domačinom, 
in nagovor sklenil z verzi pesnika 
Črtomirja Šinkovca z Vojskega.

Po  o d h o d u  p r a p o r š č a kov  s 
prizorišča se je nadaljeval kulturni 
program, v katerem sta se prepletala 
ustvarjalnost mladih in sporočila 
s tarejš ih generacij .  Glasbene 

točke je s priredbami narodnih 
pesmi oblikoval Rado Božič, ob 
godbenikih pihalnega orkestra 
Godbenega društva rudarjev Idrija 
pa so nastopili tudi učenci Glasbene 
šole Idrija. Pevski program sta 
oblikovala Idrijski neoktet, ki ga 
vodi Elizabeta Lampe, in Vokalna 
skupina Radost, ki jo vodi Damjana 
Vončina. V Avsenikovi Slovenija, 
odkod lepote tvoje in Jenkovi Lipi 
pa sta oba pevska sestava združila 
moči in publiki pričarala enkratno 
doživetje.

S pomenljivo mislijo »Spoštujemo 
Slovenijo« sta mlada povezovalca 
programa Zarja Prezelj in Drejc 
Boškovič sklenila praznični večer, ki 
bo zaradi odlične priprave in izvedbe 
ostal vsem udeležencem še dolgo v 
spominu.
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Kaj bodo pa 
ljudje rekli?

Dragica Čuk Novak

Zgodi se, da naslov vesti ali kak komentar, ki je največkrat anonimen, v katerem 
izmed medijev, teh je danes mnogo na izbiro, v meni sproži spomine, ki niso najbolj 
prijetni. Kar malo tesno mi je pri srcu ob tem, ko se vračam v čase svojega otroštva, 
ko je bilo zadnje opozorilo ob odhodu od doma: »Pazi, kaj bodo ljudje rekli.« 

Vedno je obstajal nekdo med odraslimi, ki 
je imel ali pa si je vzel pravico soditi o početju 
vseh in izrekati sodbe, ki so bile redko pravične, 
pristransko pohvalne in vse, kar ne bi smele biti. 
Obstajali so posamezniki, ki so bili nedotakljivi, 
popolni, brezgrešni že zato, ker so bili iz določene 
družine. Tudi kraji, kjer so se te sodbe izrekale in 
širile, so bili drugje. Časopisi so bili redki, lahko bi 
jih preštela na prste ene roke, radijski sprejemniki 
nekaj nedosegljivega za večino, telefoniralo se 
je lahko na pošti in še na nekaj redkih naslovih. 
Vendar sodbe in obsodbe niso bile nič manj krute 
za pogosto nedolžno žrtev, tudi če so bile izrečene 
pod cerkvenim zvonikom po nedeljski maši v krogu 
zelo dušebrižnih posameznic, pred trgovino, za 
šankom v vaški gostilni, med košnjo in žetvijo, 
ob obiskih zelo zaskrbljenih sorodnikov za usodo 
domače hčere, redkeje sina. Tudi takrat dolge 
skupne pešpoti v šolo in domov niso bile vedno 
polne otroške igrivosti, ampak tudi zavržnega 
početja, ki se je, kolikor imam možnost prebrati, 
preselilo na splet.

Kdaj mi je uspelo zagrabiti za ročaj 
Damoklejevega meča in pretrgati nit, na katerem 
je visel, ne vem. Nekje v letih odraščanja sem 
refren, ki se je še vedno vztrajno ponavljal ob skoraj 
vsakemu mojemu odhodu od doma: »Le glej, kaj 
počneš, kaj bodo ljudje rekli« in strah, zamenjati z 
vrednotami, ki so mi vodilo še danes. Mogoče so mi 
pri tem pomagale pravljice, ki sem si jih izposojala 
v šolski knjižnici, posebno ena izmed njih, ki je 
pripovedovala o tančicah, ovitih okrog bogataševe 
duše. Ne smem pozabiti tudi zapovedi, da moramo 
otroci molčati, ko odrasli govorijo, zato sem se 
učila s poslušanjem in opazovanjem. Le nekaj na 
hitro izrečenih besed, pogledov, kretenj, se je kot 
drobni kamenčki sestavilo v mozaik podob o vseh 

tistih zelo popolnih posameznikih, ki še zdaleč 
niso bile tako bleščeče, kot so si sami želeli. Še 
nekaj imajo skupnega ti ustvarjalci javnega mnenja 
in sodniki o vsem in vsakomur iz časov mojega 
otroštva s svojimi današnjimi nasledniki. Vem, o 
čem govorim. Vsem žrtvam svojih sodb pripisujejo 
lastna zavržna dejanja, tako pripravno vzdržujejo 
z vsemi sredstvi bleščečo lastno javno podobo. Pri 
svojem početju ne odkrivajo smodnika in Amerike, 
oboje so že storili Kitajci in Kolumb. Tudi početje 
je neponovljivo opisal Oskar Wilde v romanu Slika 
Doriana Greya, pa še kje bi našli kakšen podoben 
primer. Asociacija se mi nehote vsiljuje ob glasnih 
očitkih delavcem v kulturi, da so prisesani na 
državne jasli. Koliko podobe Wildovega Doriana 
lahko najdemo v razsodnikih tega trenutka, ki 
se čutijo poklicane, da lahko sodijo in odločajo o 
vsem, se prav na vse spoznajo, imajo samo oni 
edini v vsem in o vsakomer nezmotljivi prav. 
Poznam kar nekaj ljudi, ki si kaj takega ne bi upali 
zase trditi v najbolj norih sanjah, pa tudi nekaj 
posameznikov, ki hočejo vsakega, ki ima minuto 
časa, prepričati v svoj edini prav. Kdo in koliko časa 
prebije na državnih jaslih, je vprašanje, ki nima 
pavšalnega odgovora, sploh pa ne tako na hitro, 
čez palec. Predvsem bi si to vprašanje sebi morali 
zastaviti avtorji izjave.

Pred dnevi sem po predstavitvi nekega zbornika 
malo poklepetala na temo dodane vrednosti. S 
sogovornikom sva se strinjala, da dodano vrednost 
lahko ustvarimo samo z znanjem, ki ga ni brez 
znanosti, ta pa potrebuje etični in moralni korektiv, 
ki ga daje kultura. 

Vsak posameznik, sama nisem nobena izjema, 
ustvarja podobo sedanjega časa. Koliko svetlobe in 
koliko teme bo v njej, pa odločamo in bomo odločili 
sami, vsi brez izjeme.

Kaj za vraga 
je narobe s 
prazniki?
Drago Mislej Mef

Že beseda praznik deluje praznično. Ali pa obratno. 
Vsekakor praznik ni navaden dan. Je dan, ki je nekaj 
več. Prazniki so torej zato, da se nam tisti dan zgodi 
ali imamo nekaj več.

V Ameriki imajo praznike zato, da se srečajo raztepene družine. Z 
vseh koncev širne dežele priletijo domov, da bi v družinskem okolju 
pojedli purana ali si zgolj razdelili darila, potem pa spet odletijo vsak 
po svoje. Pri nas je bilo tega za praznike nekoliko manj, a vendarle 
so se ob prazničnih dneh spomladi in jeseni valile kolone meščanov 
proti domačemu podeželju, kjer so nas obdarili s kolinami ali pravimi 
češnjami. Temu bi lahko rekli praznik ozimnice. Tistih pravih praznikov 
z nabojem je bilo bolj malo. Spomnim se prvega maja in dneva mladosti, 
vsi ostali državni prazniki pa so bili že takrat bolj namenjeni televiziji 
in političnim funkcionarjem. Tudi s cerkvenimi ni bilo veliko bolje. 
Velika noč, božič in konec.

In če nam ni bilo veliko do državnih praznikov, si lahko mislimo, 
koliko nam je bilo do občinskih. Za povrh takrat niti občinskih zastav 
nismo imeli, pa so nas na naše lokalno praznovanje spominjale kar 
državne zastave. Če so državne praznike določali politiki in morda 
še zgodovinarji, so občinski prazniki imeli manj strokovne botre. 
Velikokrat so to počeli občinski funkcionarji pod pokroviteljstvom 
partije in ker je bilo treba najti primeren dan, ko se je v njihovi občini 
kaj pomembnega zgodilo, po možnosti v času narodno osvobodilnega 
boja ali pa daleč nazaj, da ne bi bilo pomislekov, da so izbrali praznik na 
napačen dan. To pravzaprav počnejo tudi novodobni politiki, ki bi radi 
črtali praznik, ki so ga izbrali tisti pred njimi in namesto tega ustoličili 
nov praznik, ki ga bodo črtali tisti, ki bodo prišli na oblast za njimi.

Tudi v primeru našega mesta je bilo nekaj pomislekov, da 11. julij 
ni ravno tako pomemben dan v zgodovini, da bi mu dali praznično 
konotacijo, a je obveljalo spoznanje, da je praznik pač en dan v letu, ki 
smo ga določili, tako kot je svetovni dan hrane ali svetovni dan brisače. V 
resnici ni bistveno, zakaj je takrat praznik, ampak gre bolj za vprašanje, 
kaj s tem praznikom početi. Zaenkrat ga izkoriščamo tako, da našim 
soobčanom podeljujemo nagrade, zraven pa postrežemo še s kulturnim 
dogodkom. Ta bo letos še kako občinsko-praznični, saj bodo nastopili, v 
takšni ali drugačni obliki, najbolj domači, Faraoni. In to v Arrigoniju! S 
tem pa še ni konec. Tudi sam naboj prazničnosti letošnjega občinskega 
praznika je krepko nadpovprečen, glede na to, da bo praznik padel na 
nedeljo, kar ga naredi, vsaj za večji del prebivalstva, dela prost dan, 
praznovali pa ga ne bomo, kot je v navadi, na najbližji petek, ampak 
prav tako v nedeljo. Lahko bi rekli, da bodo tokrat protokolarni gostje 
tisti, ki bodo delali za praznike.

Istočasno pa iz Amerike, spet te Amerike, poslušamo, kako so v Dallasu 
kot nekakšen občinski praznik na predlog nekakšnega pokrajinskega 
komiteja, šesti julij določili za Dan Luke Dončića, ki za tamkajšnjo 
ekipo igra vsega tri leta. In spet se vprašamo: kaj sploh potrebujemo 
praznike? Sploh takšne, ki niso dela prosti dnevi? Pa ne samo to. Koliko 
časa smo že potrebovali, da smo neimenovani park poimenovali po 
našem sokrajanu, kulturniku, ki je v Izoli ustvarjal nekaj več kot tri leta?
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Ivica Kavčič je častna občanka

Plato pod stopniščem pri 
cerkvi svetega Antona 
v Idriji je bil v torek, 
22. junija, prizorišče 
slavnostnega zasedanja 
sveta Občine Idrija ob 
občinskem prazniku. 
Osrednji nagovor je že po 
tradiciji pripadel županu 
in v njem se je Tomaž 
Vencelj najprej spomnil 
tudi nedavno preminulega 
častnega občana Alfreda 
Kobala. Zbrani so se z 
minuto molka poklonili 
njegovemu spominu.

V odsotnosti podžupana Kristjana 
Brusa, ki je že vrsto let predsednik 
komisije za nagrade in priznanja, 
sta član te komisije Dejan Mrak 
in župan Tomaž Vencelj podelila 
dve nagradi, Pirnatovo priznanje 
in nagrado Jožefa Mraka. Slednjo 
je za življenjsko delo na področju 
geologije in publicistike prejel Jože 
Čar. Pirnatovo nagrado je občinski 
svet letos namenil radijskemu 

programu Primorski val, ki ga izdaja 
Radio Cerkno. Nagrado za mlade 
ustvarjalce je Občina Idrija letos 
namenila nogometnemu vratarju 
Žigi Frelihu, ki pa se zaradi klubskih 
obveznosti ni mogel udeležiti 
podelitve v Idriji.  V njegovem 
imenu je nagrado prevzela njegova 
spremljevalka Marlena Fortuna. 
Nagrado občine so letos namenili 
občinskemu štabu Civilne zaščite, 
ki se je v zadnjem letu izkazal s 
požrtvovalnostjo, predanostjo 
in strokovnostjo pri soočanju z 
epidemijo virusa covid-19.

Najdalj š i  aplavz  med vsemi 
nagrajenci pa je prejela Ivica 
Kavčič. Župan Tomaž Vencelj ji je 
izročil listino, s katero so ji podelili 
naziv častne občanke Občine Idrija. 
V obsežni obrazložitvi je Sanja 
Rejc povedala, da si je nova častna 
občanka vse življenje prizadevala 
za dobro skupnosti v najširšem 
pomenu te besede. Njeno delovanje 
tako pri vodenju rudnika v času 
njegove zadnje krize kot pri pisanju 
knjige Živo srebro, temeljnega dela s 
področja predstavljanja živega srebra, 
je tako za laično kot tudi strokovno 
javnost neprecenljivega pomena.

V imenu prejemnikov priznanja 

je zbrane nagovorila nova častna 
občanka Ivica Kavčič. Zahvalila se je 
za pozornost in dodeljene časti, ki 
spremljajo vsako nagrado. 

Slovesnega zasedanja občinskega 
sveta ob prazniku občine so se 
udeleži l i  občinski  svetniki  in 
sorodniki nagrajencev. Prišli so tudi 
občinski svetovalci, ki so v dneh 
pred praznikom glasno dvomili v 
pravilnost napovedi, da bo slovesno 
zasedanje potekalo v cerkvi svetega 
Antona. Zadovoljni ob odločitvi 
župana, da zasedanje sveta iz cerkve 
umakne na plato pod stopniščem, so 
se zasedanja tudi sami udeležili. Med 
uglednimi gosti na slovesnosti so bili 
ob občinskih svetnikih direktorji 
javnih zavodov, nekdanja župana 
Samo Bevk in Cveto Koder ter 
tudi častni občan, zdravnik Damijan 
Meško.

Dr ugi  del  s lovesnost i  je  b i l 
namenjen kulturi. Harmonikar 
Marko Hatlak je v cerkvi nastopil 
z izborom svojih najpopularnejših 
interpretacij skladb iz svetovne 
zakladnice glasbe, po tem koncertu 
pa je župan Tomaž Vencelj zbrane 
povabil še k praznično obloženi mizi, 
ki so jo pripravile kuharice Gostilne 
Kos. / DaBo

Ivica Kavčič je ob podelitvi naziva »častna občanka 
Občine Idrija« 22. junija 2021 povedala:

Spoštovani!
V imenu vseh nagrajencev se iskreno zahvaljujem gospodu županu, 

predlagateljem in svetu Občine Idrija za podeljena priznanja. Veseli 
smo, da smo jih prejeli na tem zgodovinskem kraju, ob cerkvi sv. 
Antona in pod Kalvarijo. Saj, kaj pa je bila več stoletna zgodovina 
Idrije, kot ena sama kalvarija! Že sloviti zdravnik in alkimist 
Paracelsus je leta 1527 ob obisku Idrije zapisal, da so vsi ljudje, ki 
tu žive, skrivljeni in hromi, nadušljevi in prezebli, brez upanja, da 
bi še kdaj popolnoma ozdraveli. Še 150 let kasneje, v času, ko je bila 
zgrajena cerkev sv. Antona, je Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske 
pretresljivo opisal posledice rudarjenja v Idriji: »Zakaj merkurjevi 
hlapi vdirajo v človeka in ga tako prepoje, da se mu, ko pride spet 
na zrak, tresejo glava, roke, noge in vse telo; potemtakem je za 
katerokoli delo brez moči in nesposoben do počivališča svoje tegobe, 
namreč do smrti. Odslej mora beračiti in se hraniti z miloščino.« 
Taka je bila torej idrijska stvarnost več stoletij. Sčasoma so se razmere 
sicer izboljševale, a popolnoma izzvenele niso vse do konca.

Seveda ima zgodovina Idrije tudi drugo, svetlejšo plat. Ob grobem 
podzemnem delu so rudarji razvili čisto posebno, z izvirnim 
humorjem navdahnjeno kulturo, ki jim je pomagala blažiti tegobe 
prebednega življenja. Razen tega so si naši predniki v tej, od sveta 
odrezani kotlini, od nekdaj prizadevali za izpopolnjevanje šolstva in 
izobraževanja ter dosegli vrh z ustanovitvijo prve slovenske realke 
pred 120 leti! »Idrijčani so jo tako rekoč iztrgali iz cesarjevih rok, 
zbrali zanjo rekordnih 400.000 goldinarjev, kar je pomenilo 600 
letnih učiteljskih plač, in ji zato lahko zapovedali, da bo učni jezik 
v njej slovenščina,« je ob 85-letnici te sijajne ustanove zapisal dr. 
Matjaž Kmecl. A to ni bila le prva slovenska, temveč tudi elitna 
šola, primerljiva z marsikatero današnjih univerz. Nanjo bi se 
morali večkrat spomniti in se po njej in njenih ustanoviteljih tudi 
zgledovati. Med svetle strani zgodovine sodi tudi uspešen prehod 
Idrije iz rudarske v sodobno industrijsko mesto v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Ta prehod je z velikimi prizadevanji uspel tudi 
zato, ker se je izkazalo, da se ni motil slavni kirurg in naravoslovec 
Balthasar Hacquet, ko je pred 250 leti zapisal, da so idrijski rudarji 
najspretnejši v monarhiji in morda celo v vsej Evropi, sposobni 
najrazličnejših del! Zdaj se svet ponovno spreminja, zdaj se obrača 
vse hitreje. Vse hitreje bo zato treba osvajati nova znanja in uvajati 
nove tehnologije na vseh področjih. Bolj kot doslej bo treba ločiti 
zrno od plevela in dati podporo sposobnim mladim, delu in kraju z 
vsem srcem predanim ljudem. To je nekaj misli, ki se mi utrinjajo ob 
tem, ko se s tega razglednega hriba oziram v dolino in v zgodovino.

Zdaj pa mi dovolite, spoštovani gospod župan, predlagatelji in 
člani občinskega sveta, da se še enkrat iskreno zahvalim za izjemno 
priznanje in čast, ki ste mi jo danes podelili. V tem slovesnem trenutku 
mi je žal le to, da ni več med nami lanskoletnega prejemnika naziva 
častnega občana Idrije dr. Alfreda Kobala. Rada se spominjam časov, 
ko smo se skupaj z njim, pokojnim dr. Urošem Bajžljem in drugimi 
rudniškimi sodelavci in prijatelji trudili za izboljšanje delovnih 
razmer in zdravja rudarjev ter s spoštljivim medsebojnim odnosom 
uspeli uresničiti trdno zastavljene cilje. Zahvaljujem se tudi vsem 
znancem in prijateljem, ki mi izražate čestitke, za katere čutim, da 
so iskrene in mi s tem pomagate jemati z ramen breme odgovornosti, 
ki obvezno spremlja prav vsako podeljeno čast. Hvala in srečno!

Zadaj Boštjan Brelih, Marlena Fortuna in Tea Florjančič, spredaj Tomaž Vencelj, Damijan Meško, Ivica Kavčič in 
Jože Čar / Foto: DaBo
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Občina in podjetniki vsak na svojem bregu
Damijan Bogataj

Svetniki Občine Cerkno 
so se na 27. rednem 
zasedanju seznanili s 
stališči pripravljavcev 
prostorske dokumentacije 
do dvanajstih pripomb, 
ki so jih v času javne 
razgrnitve prostorskega 
načrta na občino naslovili 
občani in gospodarske 
družbe. Najbolj se je zapletlo 
ob načrtovani spremembi 
namembnosti dela območja 
na stari Eti, kjer občina 
načrtuje zmanjšanje 
industrijske cone in 
preselitev zdravstvene 
postaje, občinske uprave 
ter dnevnega centra za 
starostnike v nekdanjo 
upravno zgradbo tovarne 
Eta. S takimi načrti 
se ne strinjajo lastniki 
proizvodnih hal, saj so 
prepričani, da tako različne 
dejavnosti ne morejo 
uspešno sobivati na istem 
prostoru.

Pred leti je podjetje Eta opustilo 
proizvodnjo v tovarniških halah 
in nekdanji vojašnici, ki so jo v 
Cerknem zgradili v letih med obema 
svetovnima vojnama. Opuščene 
proizvodne hale je pokupilo več 
zasebnikov, upravno zgradbo pa 
za 300.000 evrov občina z idejo, 
da bodo v njej uredili zdravstveno 
postajo, lekarno, občinsko upravo 
in dnevni center za starostnike. 
Podrobnejši vpogled v veljavno 
prostorsko ureditev pa je pokazal, 
da zdravstvene postaje ni mogoče 
seliti  na območje industrijske 
cone.  Zato je  občina začela  s 
postopkom spreminjanja občinskega 
prostorskega načrta, v katerem bi 
zmanjšali obseg industrijske cone. 
Upravno zgradbo in okoliška 
zemljišča bi  prekvalif icirali  v 
območje centralnih dejavnosti in s 
tem omogočili selitev zdravstvene 
postaje v nekdanjo upravno zgradbo 
Ete. Z uveljavitvijo nove ureditve pa 
bi morala podjetja prilagoditi svoje 
delovanje novemu sosedu. To potezo 
so razumeli kot zelo slab obet za 
prihodnost podjetništva v občini, ki 
se tudi zaradi pomanjkanja delovnih 
mest sooča z odhajanjem mladih v 
druga okolja. 

Kot je na zasedanju občinskega 
sveta povedala občinska urbanistka 
Mojca Gros,  sta se delegacij i 
občine in podjetnikov v času 
javne razgrnitve dvakrat sestali 
in poskušali najti za obe strani 
zadovoljivo rešitev, a do zbližanja 
stališč ni prišlo. Podjetniki vztrajajo 
pri tem, da na zmanjševanje obrtne 

cone ter oteževanje poslovanja ne 
pristajajo. Predstavniki občine pa so 
prepričani, da je selitev zdravstvene 
postaje prava rešitev, saj je »javni 
interes nad interesom zasebnega 
kapitala«, kot je na zasedanju sveta 
občine povedal podžupan Domen 
Uršič.

Razglasitev območja upravne 
zgradbe na stari Eti za območje 
centralnih dejavnosti omogoča 
»prepletanje trgovskih, oskrbnih, 
storitvenih, upravnih, socialnih, 
z d r a v s t v e n i h ,  v z g o j n i h , 
izobraževalnih, kulturnih, verskih 

in podobnih dejavnosti ter bivanje« 
kot določa Pravilnik o prostorskih 
načrtih. Na to so po pregledu 
dokumentacije opozorili tudi na 
Ministrstvu za okolje in prostor. Kot 
je zapisal sekretar Mojmir Prelog, 
bi morali med industrijsko cono in 
območjem centralnih dejavnosti 
zagotoviti območje, na katerem 
bi izničili  vplive industrije na 
kakovost bivanja oziroma izvajanje 
zdravstvene dejavnosti. Opozorili 
so še na to, da načrtovano območje 
centralnih dejavnosti v industrijski 
coni  ne bi  bi lo  funkcionalno 
povezano s središčem kraja, kjer 
se sedaj prepletajo te dejavnosti. 
Zato so na ministrstvu predlagali 
občini, naj resno prouči še druge 
lokacije, kamor bi lahko brez škode 
za delovanje industrije preselila 
zdravstveno postajo. 

Podjetniki so sedaj soočeni z 
resno grožnjo, da se bo po selitvi 
zdravstvene postaje, lekarne in 
dnevnega centra za upokojence 
v neposredno soseščino njihovih 
tovarn delovanje le-teh resno otežilo. 
Premikati bi morali celo dovozno 
cesto in na račun novih sosedov 
zniževati raven hrupa, ki je sedaj 
taka, kot v vsaki industrijski coni. 
Kako se lahko zapletejo odnosi med 
industrijo in bližnjimi stanovalci, pa 
v Cerknem dobro vedo stanovalci in 
novi lastniki prostorov v nekdanji 
tovarni Celes. Eden od lastnikov ni 
našel druge rešitve kot preselitev 
proizvodnje na območje stare Ete 
in sedaj ga skrbi, da se bo zgodba 
ponovila.

Zmanjševanje industrijske cone 
je slaba rešitev tudi za prihodnost 
o b č i n e ,  p a  s o  p r e p r i č a n i  n a 
območni podjetniški zbornici v 

Idriji. »Zmanjševanje obstoječih 
gospodarskih con z dolgoletno 
tradicijo ter uvajanje dejavnosti, 
k i  s  pr o izvodno  dejavnos t jo 
n i so  zdr už l j i ve ,  neposr edno 
v gospodarsko cono in s  tem 
omejitev,  neizogibno pomeni 
oviranje razvoja podjetništva na tem 
območju, čemur obrtno podjetniška 
zbornica ostro nasprotuje,« je 
zapisal predsednik zbornice Rado 
Raspet. Na zbornici so občino 
pozvali naj umakne sporni predlog 
in prekine postopke spreminjanja 
urbanističnega načrta na območju 
industrijske cone.

Kot je moč razumeti predstavnike 
občine,  pa  temu ne  bo  t ako. 
Občinska urbanistka Mojca Gros 
je na zasedanju sveta povedala, da 
bo občina s postopkom nadaljevala. 
Podžupan Domen Uršič pa je še 
dodal, da »občina plana b nima in 

da ga tudi ne bo iskala«. 
Stanislav Eržen iz podjetja Set-

trade je povedal, da so podjetniki 
nad nameni občine razočarani. 
»Namesto spodbud za hitrejši 
razvoj in odpiranje novih delovnih 
mesto smo soočeni z namero, da se 
industrijska cona zmanjša, kar bo 
imelo na dolgi rok zagotovo slabe 
posledice za vse. Občini smo že 
predlagali drugačne rešitve, ki bi 
bile sprejemljive za vse, a pravega 
posluha za pametno rešitev zapleta 
na strani občine ni. Škoda.«

2.200 m2 
uporabnih površin je v nekdanji 
upravi tovarne Eta 

1.500 m2 
površin je namenjenih za 
parkiranje avtomobilov

33 % 
pritličja bi rada zasedla lekarna

300.000 €
je plačala občina za nakup 
poslopja in parkirišča

68.000 €
so v prvi fazi plačali 
projektantom za pripravo načrtov

V industrijski coni Stara 
Eta delujejo podjetja:
Set-Trade d.o.o.

L.O.S. Cerkno d.o.o. 

Stotnkar d.o.o.

Podžupan Občine Cerkno Domen Uršič in direktor občinske uprave Oton 
Lahajnar podpirata projekt. / Foto: arhiv IN 
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Banke nočejo sodelovati z občino

Vprašanja in pobude občinskih 
svetnikov
Na zadnjem predpočitniškem zasedanju občinskega sveta so 
idrijski občinski svetniki predstavili vrsto pobud in vprašanj. 
Objavljamo nekaj najzanimivejših.

Nada Golja Vastič je predlagala, naj komunala spet izvaja nekdaj dobro delujoči 
sistem zbiranja kosovnih odpadkov v določenih terminih po določenih krajih in 
zaselkih v občini.

Erik Logar je opozoril na to, da so bili že pred časom narejeni idejni načrti za 
izdelavo poti od Nebes v Žabjo vas ob strugi Nikove. Prosil je za podatke o tem, v 
kakšni fazi je ta zamisel, saj bi s to potjo zelo olajšali pot vsem pešcem, kolesarjem 
in mamicam z vozički, ki se sedaj do stanovanjskih blokov za gradom prebijajo 
po ozki in nevarni cesti mimo gradu Gewerkenegg.

Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, da na občini načrtujejo vključitev tega projekta 
v nabor projektov, s katerimi bodo kandidirali za pridobitev EU sredstev za 
okrevanje po epidemiji. Za izdelavo projektov celostnega urejanja hudournika 
Nikove naj bi občina plačala okoli 70.000 evrov. Ko bo občina imela gradbeno 
dovoljenje, ji bo šele odprta pot do EU sredstev za gradnjo.

Milovana Lukan je predlagala, naj se pospešijo postopki za določitev prvega 
uradnega šotorišča na območju občine. Opozorila je še na to, da je občinsko 
središče polno plevela, nekontrolirano pa se razrašča tudi ambrozija. Pozdravila 
je načrt za krajinski park in opozorila na to, da bi bilo treba določiti primerno 
ulično opremo za to območje. »Kovinski sodi z napisom Castrol niso primerni za 
nameščanje v krajinski park,« je še povedala Milovana Lukan in pohvalila čipkarsko 
šolo za promocijo in krasno skulpturo pred poslopjem stare šole. Župan Tomaž 
Vencelj je še dodal, da je občina zamenjala drog za zastavo pred šolo, saj je bil 
prejšnji povsem dotrajan. Šotorišče bo občina dobila, a šele po sprejetju novega 
prostorskega načrta. Invazivne tujerodne rastline so prišle v Idrijo od novega 
trgovskega središča Tuš in od takrat se nekontrolirano razraščajo večinoma na 
obvodnih zemljiščih. Za zatiranje v priobalnem pasu je odgovoren Hidrotehnik, 
ki ima z državo sklenjeno koncesijsko pogodbo za urejanje vodotokov. Japonski 
dresnik se je razširil tudi na območje mestnega stadiona in pod Kajzer park. Župan 
Tomaž Vencelj se je strinjal z oceno, da so kovinski sodi neestetski, občina pa bi 
morala za celostno ureditev zbiranja odpadkov v krajinskem parku zagotoviti 
več kot 10.000 evrov.

Franci Medic je predlagal, da bi ob 30-letnici države občina vsem gospodinjstvom 
podarila državno zastavo.

Dorica Gnjezda je pohvalila vse, ki so zaslužni za zgledno urejeno cepljenje 
na balinišču. Opozorila je na težave, ki jih imajo v krajevnih skupnostih, saj jim 
komunala pošilja račune za odvažanje odpadkov iz pokopališč še preden občina 
izstavi občanom račune za grobarino.

Dejan Mrak je opozoril na to, da se za urejanje makadamskih cest uporablja 
neustrezen posipni material. Zanimalo ga je, če ima občina nadzor nad kakovostjo 
opravljenih del. Vprašal je še, kako napreduje nameščanje odbojnih odsevnikov 
zoper divjad ob cestah. Opozoril je tudi na to, da je v parkirni hiši Sparove trgovine 
nezasedenih 134 parkirnih mest, ki bi jih lahko oddali bližnjim stanovalcem. Po 
pojasnilu župana Tomaža Venclja so se glede tega že dogovarjali, vendar Spar 
parkirnih mest noče oddati v trajni zakup Idrijčanom.

Karin Peternelj je vprašala, kako se bodo pokrili stroški, ki so nastali s 
prevažanjem vode ob okvari črpalke za vodovod v Godoviču. Po pojasnilu župana 
Tomaža Venclja se bodo skladno z veljavno metodologijo ti stroški razdelili med 
vse uporabnike javnega vodovoda na območju občine in dodal, da »se pri celotni 
masi porabljene vode zaradi stroškov prevažanja vode v Godovič cena ne bi smela 
posebej dvigniti«. Po njegovem mnenju je na komunali prišlo do zastoja informacij. 
Komunala ima za napajanje vodovoda Godovič tudi rezervno vrtino, ki pa ni bila 
v pogonu že več let. Po nedavnih težavah so sklenili, da bo rezervna vrtina poslej 
vsaj dvakrat letno v pogonu in s tem bo tveganje za težave z vodooskrbo zmanjšano. 

Bojan Režun je prosil za informacijo o gradnji kolesarske steze Idrija – Spodnja 
Idrija. Gradnja naj bi bila odložena, saj naj bi se zataknilo pri financiranju. 
Predlagal je še, naj se na območju občine z odlokom določi, da smejo kmetje za 
ovijanje senenih bal uporabljali le plastično folijo zelene barve.

Župan Tomaž Vencelj je potrdil informacije občinskega svetnika, da se zatika pri 
projektu kolesarske steze do Spodnje Idrije, saj je v državnem proračunu zmanjkalo 
70 milijonov evrov. V tem znesku je tudi štiri milijone evrov za kolesarsko stezo 
med Marofom in Spodnjo Idrijo. Dobra novica pa je ta, da bodo začeli z gradnjo 
odseka Podroteja - Likarca v Idriji in odseka od Poklona do Apurna v Spodnji 
Kanomlji.

Gregor Rupnik je povedal, da lovci beležijo veliko število prometnih nesreč, 
v katerih pride do trka med divjimi živalmi in avtomobili. Lovci so že vložili 
prijavo na direkcijo za ceste, a končnega dogovora še ni. Opozoril je še na to, da 
vodovod v Godoviču na več mestih pušča in predlagal, naj novo traso vodovoda 
določijo izven cestišča.

Robert Šinkovec je ugotovil, da so smetnjaki prepolni z embalažo, položnice 
pa občani redno plačujejo. Zanimalo ga je, če občina načrtuje širitev mreže e-koles 
tudi na območje Spodnje Idrije. 

Erik Logar je pohvalil vse pripravljavce in nastopajoče na proslavi ob 30-letnici 
Slovenije pred osnovno šolo v Idriji.

Občina bo prenovo vodila sama

Pred sklenitvijo pogodbe o energetski sanaciji 
po modelu zasebnega partnerstva mora občina 
izdelati vrsto študij in dokumentov, v katerih 
strokovnjaki izračunajo upravičenost takega 
sodelovanja. Izdelovalci študije iz podjetja Golea 
so študijo sklenili s priporočilom, naj Občina 
Idrija ne sklene pogodbe s Petrolom pri energetski 
sanaciji objektov. Namesto tega naj občina 
sanacije izpelje po načelu neposrednega naročila, 
saj bo na ta način sanacija izpeljana ceneje.

Na seznam nujnih energetskih sanacij javnih 
objektov so vpisali Modro dvorano in Športni 
center v Idriji ter šoli v Spodnji Idriji in Črnem 
Vrhu. Sprva je bil na seznamu tudi nekdanji 
dijaški dom, ki pa so ga kasneje z liste načrtovanih 
sanacij umaknili s pojasnilom, da bo poslopje v 
prihodnje spremenilo namembnost.

Za energetsko sanacijo naj bi občina iz kohezijskih 
sredstev pridobila 49 % investicije, 51% pa bi morali 
nameniti za te projekte iz lastnih virov.

V razpravi na zasedanju sveta občine je 
podžupan Branko Lapajne povedal, da bo letos 
nemogoče pripraviti dokumentacijo za prijavo 
na državni razpis, poleg tega pa občina v tem 
proračunu tudi nima na razpolago potrebnega 
deleža. Po oceni župana Tomaža Venclja bo 
morala občina v rekonstrukcijo Modre dvorane 
vložiti vsaj milijon evrov, tri četrtine tega bo 
potrebno odšteti za toplotno sanacijo, preostalo 
četrtino pa za novo streho, saj sedanja ob večjih 
nalivih pušča. Ker lastnega deleža občina ne bi 
mogla zagotoviti iz tekočega dela proračuna, 
bo morala najeti kredit. Tega pa lahko dobi šele 
konec prihodnjega leta.

Občinski svetniki so soglasno potrdili sklep, 
s katerim se bodo pri energetski sanaciji štirih 
občinskih poslopij odpovedali modelu javno-
zasebnega partnerstva. Sanacije bodo izpeljali 
po klasičnem naročniško-izvajalskem modelu.

Ob tem so se seznanili tudi z načrtovano 
dinamiko izpeljave investicij. Modro dvorano naj 
bi popravljali in energetsko sanirali v letih 2022 
in 2023, Športni center leta 2023, osnovno šolo 
v Spodnji Idriji leta 2024, osnovno šolo v Črnem 
Vrhu nad Idrijo pa v letih 2025 in 2026. / ITA

3,5
milijona evrov
naj bi stala energetska 
sanacija štirih objektov

Na seznam nujnih energetskih sanacij 
javnih objektov so vpisali Modro dvorano 
in Športni center v Idriji ter šoli v Spodnji 
Idriji in Črnem Vrhu

Na zadnjem zasedanju sveta občine v Idriji so se 
svetniki odločali med javno-zasebnim partnerstvom in 
neposrednim naročilom pri energetski sanaciji štirih 
javnih objektov. Zamisli o javno-zasebnem partnerstvu 
s podjetjem Petrol niso potrdili.

Občina Idrija je doslej vsako leto 
preko razpisa izbirala banko, preko 
katere je občanom subvencionirala 
obrestno mero pri najetih 
stanovanjskih kreditih. Enak 
postopek izbiranja so ponovili tudi 
letos, a se nobena od pozvanih bank 
ni odločila za sodelovanje z Občino 
Idrija pri kreditiranju občanov. V 
luči teh in še drugih okoliščin je 
občinska služba pripravila predlog 
izboljšanega pravilnika, ki so ga 
občanski svetniki obravnavali na 
redni junijski seji.

Upravičenci do subvencije iz občinskega 
proračuna bodo po novem fizične osebe, ki so 
državljani Republike Slovenije in ki na območju 

občine Idrija rešujejo stanovanjski problem. 
Izpolnjevati bodo morali v razpisu določene splošne 
pogoje ter posebne pogoje, kot so: da prijavitelj in 
njegov partner ter otroci niso lastniki primernega 
stanovanja, da še niso koristili subvencije Občine 
Idrija za reševanje stanovanjskega problema, da 
dosegajo dohodkovne cenzuse ter imajo ustrezno 
dokumentacijo glede na namen.

Subvencije za najete stanovanjske kredite bodo 
razpisali za dva sklopa: za mlade upravičence ter 
za ostale upravičence. Pod mlade upravičence se 
štejejo mladi do 34 let, ki so samski oziroma pari 
brez otrok ter mlade družine, ki imajo vsaj enega 
otroka in starši niso starejši od 34 let. Med ostale 
upravičence spadajo vsi ostali.

Kot je na zasedanju občinskega sveta napovedala 
Karmen Makuc iz občinske uprave, bo občina 
letos razpis objavila v mesecu juliju in tako vsem 
zainteresiranim omogočila koriščenje sredstev še do 
konca tega koledarskega leta. V tem razpisu bo na 
voljo 30.000 evrov. Občinski svetniki so popravljeni 
pravilnik sprejeli brez razprave. / ITA
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Tri evre za uro parkiranja na Lajštu

Alpsko mesto leta je italijanska Biella
V četrtek, 1. julija, so se župan Tomaž Vencelj, Tina Benčina in Karmen Makuc udeležili 
slovesnosti v mestu Biella, na kateri je mesto, ki leži v regiji Piemont, prevzelo naziv in listino 
Alpsko mesto leta. Organizatorji svečanosti so posebno pozornost namenili dosedanjim 
alpskim mestom in med temi sta tudi Tolmin in Idrija, ki je ta naziv nosila leta 2011.

Damijan Bogataj

Na zadnjem 
predpočitniškem zasedanju 
sveta občine v Idriji so 
se svetniki posvetili tudi 
razpravi o urejanju 
krajinskega parka in 
predlogu občinske uprave, 
da letos za parkiranje 
osebnih avtomobilov na 
širšem območju letnega 
kopališča na Lajštu uvedejo 
parkirnino. Obiskovalci 
bodo morali za vsako uro 
parkiranja plačati po 3 
evre. V Idrijsko Belo bo vozil 
brezplačni avtobus.

Kot je še pred razpravo na 
zasedanju občinskega sveta 
povedal župan Tomaž Vencelj, 
namen uvedbe parkirnine ni 
zbiranje denarja za občinski 
proračun ampak zmanjšanje 
števila osebnih avtomobilov v 
Krajinskem parku Zgornja Idrijca. 
Visoka parkirnina naj bi odvrnila 
prišleke, da bi se v Idrijsko Belo 
podali z avtomobilom. Občina bo 
plačala stroške avtobusne povezave 
med Idrijo in Idrijsko Belo, ki 
bo za potnike brezplačna. Kot 
ugotavlja župan Tomaž Vencelj, 
je preobremenjenost okolja z 
osebnimi vozili v krajinskem 
parku že neznosna. Izkušnje iz 
drugih delov Slovenije pa kažejo 
na to, da je mogoče samo z visoko 
parkirnino odvrniti voznike od 
parkiranja na določenem območju.

V razpravi je Samo Kuščer 
ugotovil, da ima občina na 
področju turizma vrsto težav. 
Po njegovem mnenju Zavod za 

turizem Idrija »veliko stane, naredi 
pa nič«. Uvedbo parkirnine v Beli je 
označil za »katastrofalno napako, 
ki jo bo župan zagotovo obžaloval«. 
Zavzel se je za omejevanje 
avtomobilov tako v krajinskem 
parku kot tudi za preganjanje 
le-teh iz mestnega središča Idrije. 
Predlagal je, naj župan umakne 
obravnavo te točke in opusti misel 
na zaračunavanje parkirnine na 
Lajštu. Župan Tomaž Vencelj tega 
nasveta ni upošteval in je oporekal 
podatkom, ki jih je objavil eden 
od dnevnih časopisov v zvezi s 
stanjem v Idrijski Beli.

Erik Logar je podprl uvedbo 
parkirnine in opozoril na to, da bo 
v času pobiranja parkirnine vozil 
brezplačni avtobus. Opozoril pa 

je, da bi morali poskrbeti tudi za 
invalide in družine z majhnimi 
otroki. Avtobusi bi morali 
omogočati varen prevoz za otroške 
vozičke in invalidske vozičke. Po 
njegovem mnenju bi morala občina 
sočasno z uvedbo parkirnine 
poskrbeti tudi za kakovostno 
gostinsko ponudbo, saj se bo po 
tej spremembi povpraševanje po 
gostinskih storitvah povečalo.

Na občini so ob oblikovanju 
predloga za uvedbo parkirnine že 
razmišljali o invalidskih parkirnih 
mestih. Na Lajštu bodo zagotovili 
štiri taka parkirna mesta, kar 
naj bi zadostovalo za nemoteno 
parkiranje upravičencev.

Tatjana Majnik, ki živi v 
Idrijski Beli, je opozorila na to, 

da ob prometnih konicah in ob 
nedeljah v primeru požara gasilski 
tovornjak v Idrijsko Belo praktično 
ne more, saj je ob konicah zloščene 
pločevine res ogromno.

Branko Lapajne je šel še korak 
dalje in predlagal, naj se uvede 
parkirnina 5 evrov na uro, Robert 
Šinkovec pa je predlagal določitev 
zgornje meje parkirnine na 20 evrov 
in opozoril, da se bodo pojavili 
problemi na drugih parcelah ob 
cestah, ki niso namenjene varnemu 
parkiranju. Med redne obiskovalce 
sodijo tudi ribiči, za katere pa 
niso urejena primerna parkirišča. 
Podprl ga je Bojan Režun, ki se z 
uvedbo take parkirnine ni strinjal. 
Pričakoval je bolj celotno obravnavo 
krajinskega parka in »ne samo 

uvedbo najdražjega parkiranja v 
občini«. Z besedami »kar nekaj 
let si imel možnost soodločati 
kot podžupan, pa se stvari niso 
naredile« pa ga je ostro zavrnil 
župan Tomaž Vencelj.

Aleksander Paglavec je namesto 
parkirnine predlagal omejitev 
števila motornih vozil v Idrijski Beli, 
Franci Medic pa umiritev razprave 
in strpen pogovor o varnosti na tem 
območju. Erik Logar je še opozoril 
na nerešeno vprašanje financiranja 
brezplačnega avtobusa od Idrije do 
kopališča na Lajštu.

Idrijski občinski svetniki so 
razpravo sklenili z glasovanjem. 
Štirje so glasovali proti, 12 jih je 
glasovalo za, trije pa niso želeli 
glasovati.

Vrtec zmanjšuje število oddelkov
V novem šolskem letu bodo v Vrtcu Idrija zmanjšali 
število oddelkov, saj se zmanjšuje povpraševanje po 
vključevanju otrok v programe vrtca. Po mnenju 
poznavalcev gre za znan in pričakovan pojav, ki 
redno sledi zmanjševanju števila otrok v posamezni 
generaciji.

Ravnateljica vrtca Nadja Brence je na zadnjem zasedanju občinskega 
sveta v Idriji poudarila, da bodo v vrtec jeseni sprejeli vse otroke. 
Po odprtju vrtca v Spodnji Idriji se razmere v vseh oddelkih vrtca 
počasi normalizirajo. Tako bodo v enoti na Arkovi ulici vsa mesta 
zasedena, v enoti Prelovčeva pa je še nekaj prostih mest. Vrtec v Spodnji 
Idriji je polno zaseden, saj bo od 1. decembra naprej tam deloval tudi 
oddelek jasli. V Ledinah jeseni novih vpisov ne bo, v Godoviču pa bodo 
organizirali varovanje v treh oddelkih in pol. Vrtec v Črnem Vrhu bo 
jeseni polno zaseden.

Ravnateljica je na zasedanju občinskega sveta še poudarila, da bodo 
novo šolsko leto začeli s 26 oddelki in da bo 21 mest, ki so ta trenutek 
še prosta, do začetka šolskega leta jeseni zagotovo popolnjenih.

Občinski svetniki so s prepričljivo večino glasov za in enim proti 
predlagano sistematizacijo delovnih mest v vrtcu sprejeli. V novem 
šolskem letu bo tako Vrtec Idrija v vseh oddelkih obiskovalo 423 otrok, 
kar je 29 manj kot v prejšnjem šolskem letu. Za otroke bo skrbelo 74 
zaposlenih, od čistilk in hišnikov do vzgojiteljic in specialnih svetovalk. 
/ ITA

Kot so sporočili iz Občine Idrija, je na svečanosti v 
Bielli listino prevzel župan mesta Claudio Corradino. 
Slavnostne prireditve ter ostalih dogodkov v okviru 
mreže alpskih mest leta se udeležujejo delegacije alpskih 
mest, ki so doslej že prejela ta naziv, med njimi tudi iz 
obeh slovenskih alpskih mest leta – Idrije in Tolmina.

V Bielli živi 44.000 prebivalcev. Ti si prizadevajo 
za sonaravni razvoj po načelih Alpske konvencije. 
Mednarodna žirija je v obrazložitvi izbora izpostavila 
povezanost mesta s podeželjem in njegova prizadevanja 
pri doseganju trajnostnih ciljev ne le pri projektih, ki 
se nanašajo na hribovita območja, temveč tudi pri 
projektih, ki zadevajo urbano okolje.

Biella je leta 2019 pridobila naziv Unescovega 
ustvarjalnega mesta, s čimer se je pridružila Unescovi 
mreži »Creative Cities«. Cilj te pa je povezovanje mest 
celega sveta za izmenjavo izkušenj na umetnostnem in 
kulturnem področju.

Čez leto dni bo naziv Alpsko mesto leta od mesta Biella 
prevzelo mesto Passy v Franciji. /ITA

Lajšt / Foto: FlyUpToTheSky
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Veterani počastili jubilej 
Franci Ferjančič

Člani Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Idrija – Cerkno 
so po mnogih uspešnih 
aktivnostih v juniju dan 
državnosti počastili na 
prireditvah z dvigom 
zastave v Cerknem in 
Idriji ter nato nadaljevali 
z izredno pestrim 
programom. 

Praznovanje dneva državnosti in 
30-letnice osamosvojitve Slovenije 
se je začelo na dan pred praznikom, 
v četrtek, 24. junija dopoldne, pred 
osnovno šolo v Cerknem. Svečanost 
je  potekala  pod pomenlj iv im 
naslovom »Tam, kjer smo doma«. 
Ob prisotnosti župana Gašperja 
Uršiča in državnega svetnika 
Bojana Režuna so na proslavi 
sodeloval i  veterani  –  nosi lc i 
zastave, praporščaki veteranskih in 
domoljubnih ter drugih organizacij 
pod vodstvom Jožeta Erjavca, 
učenci osnovne šole ter godbeniki 
Godbenega društva Cerkno. Po 
svečanem prinosu in dvigu slovenske 
zastave je udeležence uvodoma 
nagovoril župan Gašper Uršič. 
Zastavo je dvignil Darko Svetičič, 
ki je v času osamosvojitvene vojne 
poveljeval enoti pri barikadi na 
Kladju.  V  imenu veteranskih 
in domoljubnih organizacij  je 
udeležence pozdravil Angel Vidmar, 
predsednik Policijskega veteranskega 
društva Sever severne Primorske. 
Marijan Platiše, častni občan in 
predsednik OZ VVS Idrija – Cerkno, 
je v slavnostnem nagovoru orisal 
zgodovinsko ozadje, ki je pripeljalo 
do osamosvojitve in tudi desetdnevno 
vojno, ki je terjala tudi žr tve. 
Izpostavil je velik pomen razlike 
med državo, ki postavlja zakone in 
pravila, v nasprotju z domovino, 
ki ne terja ničesar drugega kot 
ljubezen njenih ljudi. V kulturnem 
programu so nastopili glasbeniki 
Godbenega društva Cerkno in 
pevke mladinskega pevskega zbora 
Osnovne šole Cerkno pod vodstvom 

Vanje Lampič. Na prireditvi so 
predstavili tudi literarne prispevke 
učencev iz Osnovne šole Cerkno, ki 
so se tudi letos udeležili literarnega 
natečaja na temo »Tudi pri nas je 
potekalo osamosvajanje Slovenije«. 
Vsi avtorji literarnih prispevkov 
so poleg obsežnega biltena prejeli 
še simbolično darilo – slovensko 
zastavo. Učenki Ani Zali Razpet, 
ki je po mnenju strokovne komisije 
napisala najboljši prispevek, pa je 
pripadla čast, da je svoj sestavek na 
prireditvi tudi prebrala.

V  nedeljo ,  27.  junija ,  so  se 
pripadniki nekdanjega 120. jurišnega 
odreda TO Idrija in drugi udeležili 
pohoda po spominskih poteh 
Teritorialne obrambe in spominskega 
srečanja odreda. Dobro obiskano 
prireditev je s pomočjo nekdanjih 
soborcev organiziral Vlado Sedej. 
Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija 
je potekal od domačije Pr’ Svetletu 
na Gorah skozi Dole in Rupe do 
domačije Na Pesku nad Godovičem 
in cilju pohoda. Pohod »po bojnih 
poteh enot TO Idrija« in srečanje 
njihovih nekdanjih pripadnikov, je 
aktivnost, s katero želijo veterani 
vojne za Slovenijo ohranjati spoštljiv 
spomin na bojne aktivnosti, ki so jih 

v osamosvojitveni vojni za Slovenijo 
izvajali pripadniki enot Teritorialne 
obrambe Idrija. Pri izvedbi je bila 
neprecenljiva pomoč Romana Žusta 
in prizadevnih članov PGD Dole. 
Pohodniki so prehodili isto pot, 
le v obratni smeri, kot glavnina 
odreda 1. in 2. julija 1991. Imeli so 
za približno dve uri prijetne hoje. 
Zaustavili so se na domačijah, kjer je 
odred prenočeval med vojno. Krajše 
postanke so imeli na razglednih 
točkah nad dolino Zale in v Rupah 
ob obeležju na mestu, kjer je leta 
1944 padel bombnik Liberator. Pri 
obeležju Liberatorju so prisluhnili 
zanimivi pripovedi Mirana Wahla. 
Na domačiji Na Pesku so pohodnike 
z aplavzom pozdravili še drugi 
udeleženci spominskega srečanja. 
Vsi skupaj so prisostvovali krajši 
spominski svečanosti, na kateri 
sta j ih nagovorila predsednik 
veteranskega združenja Marijan 
Platiše in gospodar Roman Žust. 
O bojni  poti  nekdanjega 120. 
jurišnega odreda pa je spregovoril 
nekdanji poveljnik Vladimir Sedej. 
V kulturnem programu sta nastopili 
recitatorki KUD Jurko z Gor Lucija 
in Ema Kavčič, Milena Kržišnik pa 
je prebrala dva prispevka udeležencev 

literarnega natečaja, ki opisujeta 
delovanje pripadnikov jurišnega 
odreda med osamosvojitveno vojno. 
Z izročitvijo zahvalnih listin so se 
gospodarjem in predstavnikom 
domačij Na Pesku, Na Režišeh, Pr’ 
Ejnšku, Pr’ Cigalet, Pr’ Lužerju in 
Pr’ Svetletu, ki so leta 1991 nudile 
gostoljubje pripadnikom jurišnega 
odreda Teritorialne obrambe Idrija, 
zahvalili za srčnost, pogum in 
gostoljubje, ki so ga teritorialcem 
izkazali v tistem prelomnem času.

V soboto, 10. julija, so se zbrali 
na Vojskem in na stre l išču v 
Rovtarjevem vrhu pripravili že  17. 
odprto tekmovanje v streljanju 
z  m a l o k a l i b r s ko  p u š ko  p o d 
vodstvom Iva Baniča. Tekmovanje 
je potekalo tekoče, na zadovoljstvo 
vseh udeležencev. Udeležilo se ga 
je 82 strelk in strelcev iz dvanajstih 
različnih prijateljskih organizacij. 
Rezultati niso bili najbolj pomembni, 
pa kljub vsemu so se na strelni črti vsi 
trudili za čim boljši rezultat. Najbolj 
natančni so bili strelci iz Logatca. 
V absolutni kategoriji zmagal Sašo 
Mehle iz OZ VVS Logatec, na drugem 
in tretjem mestu pa sta bila Gorazd 
Bošnjak in Mitja Albreht iz PVD 
Sever Logatec. Med domačimi strelci 

so bili najboljši Jurko Petrič na 
devetem mestu, Marta Jordan na 
14. in Zoran Albreht na 16. mestu. 
Ekipno je prvo mesto osvojila ekipa 
PVD Sever Logatec, drugo Veteran 
Zgornja Gorenjska, tretje SŠD Mosta 
na Soči in četrto domača ekipa 
(Zoran Albreht, Robert Lapanja, 
Slavko Zidarič). Pri ženskah je 
zmagala Martina Šmit iz OZ VVS 
Zgornja Gorenjska, pred Marto 
Jordan iz OZ VVS Idrija- Cerkno in 
Eriko Gerbec iz PVD Sever Tolmin.

Pohoda po Vojskarski planoti se je 
udeležilo okrog petnajst pohodnikov, 
ki sta j ih vodila Srečko Skok 
in Vlado Sedej. Skupno se je na 
prireditvi z vsemi organizatorji, svojci 
in drugimi obiskovalci zbralo okrog 
150 udeležencev, ki so se popoldne 
zadržali ob malici in prijateljskem 
druženju. Skupni zaključek je bil: »Na 
svidenje drugo leto na 18. srečanju.«

Že naslednji dan, v nedeljo, 11. 
julija, so se pripadniki nekdanjega 
120. jurišnega odreda, nekateri s 
svojci in prijatelji, zbrali na svojem 
že tret jem srečanju.  Tokrat  v 
Govejku, na območju, kjer je manjša 
skupina pripadnikov tega odreda 
pod poveljstvom Janeza Pivka v 
času od 27. junija do 7. julija 1991 
organizirala barikado in izvajala 
kontrolo prometa na cesti Žiri – 
Idrija. Kljub temu, da je bila tokrat 
pričakovana manjša udeležba, se 
je devetnajst pohodnikov zjutraj 
odpravilo na krajši, a zelo prijeten 
krožni pohod po razgibanem svetu 
med Govejkom in Ledinami. Spotoma 
so se ustavili na domačijah Pri Špičku 
(Fortuna) in pri Horvatovih, kjer 
so med osamosvojitveno vojno za 
teritorialce kuhali kosila, pohod pa 
so zaključili na domačiji na Kluk 
(sedaj B&B), kjer so takrat v stari 
hiši prenočevali. Tako kot med 
vojno, so jih domačini tudi tokrat 
sprejeli prijazno in gostoljubno. Na 
priložnostni prireditvi ob zaključku 
pohoda so pohodniki in drugi 
udeleženci, vseh skupaj je bilo 
skoraj štirideset, obudili spomine 
na dogajanje med osamosvojitveno 
vojno in se zahvalili takratnim 
gostiteljem. Ob tem so poudarili, da 
so bili teritorialci med vojno deležni 
podpore celotnega kraja. Številni 
udeleženci so nadaljevali s prijetnim 
druženjem še pozno v popoldne.

Srečko Skok je vodil pohodnike po Vojskarski planoti. Spredaj desno podpoolkovnik Slovenske vojske Branko 
Tušar / Foto: arhiv

Proslava v Cerknem / Foto: arhiv
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Zlata plaketa Zvezi 
borcev Krnice-Masore
Aldo Carli

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je 
Krajevni organizaciji ZB za vrednote NOB Krnice-Masore 
podelila zlato plaketo ZZB NOB Slovenije, kot eni izmed 
najboljših krajevnih organizacij ZB v Sloveniji. To visoko 
priznanje je predsedniku krajevne borčevske organizacije 
Pavletu Carlu 22. junija na slavnostni seji predsedstva 
svečano izročil predsednik Zveze združenj borcev NOB 
Slovenije Marjan Križman. 

Člani te organizacije smo bili ob podelitvi prijetno presenečeni, hkrati 
po smo izredno ponosni na visoko priznanje za naše delo, kar pa nas 
bo nedvomno spodbujalo k še aktivnejšemu delu v tej organizaciji. Tako 
priznanje predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
podeljuje med drugim za uspešno promocijo vrednot dogodkov NOB, za 
ohranjanje številčnosti organizaciji ZB, skrb za vzdrževanje in urejanje 
spomenikov in spominskih obeležji na padle partizane in umorjene aktiviste 
NOB ter civilno prebivalstvo med NOB. Na območju gorskih vasi Krnice-
Masore so med drugo svetovno vojno bili, razen redkih izjem, vsi krajani 
naklonjeni OF, in veliko jih je aktivno sodelovalo z OF. Velika večina 
krajanov je odšla tudi v partizane, šest udeležencev je žrtvovalo svoje 
življenje. Številni so bili med umorjenimi aktivisti NOB in nedolžni civilni 
prebivalci s strani nacističnega in fašističnega okupatorja ter domobrancev 
pobiti, požgane pa so bile tudi njihove domačije. Zaradi ohranjanja spomina 
na padle partizane in umorjene žrtve je borčevska organizacija ZB Krnice-
Masore posebno skrb posvečala postavitvi spomenikov in spominskih 
obeležij na padle in umorjene žrtve. V ta namen je postavila kar devet 
spomenikov in spominskih obeležji, med katerimi je bila postavljena tudi 
spominska plošča na delovanje Okrevališča št. 2 v Peklu Vojaške partizanske 
bolnišnice Pavla in spominska plošča v spomin delovanja partizanske 
osnovne šole v sedanji lovski koči Jelenk med NOB. 

Izhajajoč iz temeljih nalog organizacije ZB, naša organizacija posveča veliko 
skrb vzdrževanju številnih spominskih obeležij in ohranjanju ter počastitvi 
spomina na padle partizane in umorjene žrtve med NOB. Organiziramo 
spominske prireditve, pri čemer pa se srečujemo tudi z določenimi 
problemi, saj so posamezni občani izraziti nasprotniki organizacije takih 
spominskih prireditev. Zaradi očitnega sovraštva do ZB poskušajo celo 
onemogočiti prireditve tudi z nasiljem in lažnim obdolžitvami nekaterih 
članov ZB, pri čemer jih lažno obdolžijo, češ, da so jim povzročili škodo 
na premoženju. Naši člani ZB se torej upravičeno sprašujemo, zakaj 
tako nekulturno in primitivno ravnanje posameznikov, saj se po naših 
informacijah to ne dogaja v nobeni drugi krajevni organizaciji ZB. Po 
drugi strani pa je nesporno, da imajo organizirane prireditve v počastitev 
spomina na padle partizane in umorjene žrtve med NOB tudi pozitivne 
učinke, saj prihajajo na te prireditve ljudje tudi iz drugih krajev Slovenije, 
s čemer se na nek način promovira naša gorska vas. 

Foto: arhiv Bojana Režuna

Komunalni prispevek po novem
Tatjana Bedene Benčina iz občinske službe za okolje in prostor je svetnikom na zadnjem 
zasedanju sveta občine v Idriji predstavila glavne razloge za to, da je Občina Idrija 
pripravila nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine Idrija.

Koga skrbi prikrita centralizacija?
Slovenske občine se že 
več let soočajo z načrti 
za regionalno razdelitev 
države. Ker pa ti postopki 
odpirajo več vprašanj kot 
odgovorov, so občinski 
svetniki po občinah do 
načrtovane regionalizacije 
zelo skeptični.

Da marsikomu še marsikaj ni 
jasno, je potrdila tudi razprava na 
zadnjem zasedanju sveta v Idriji. Kot 
je povedal direktor občinske uprave 
Gregor Prezelj, so občine zavezane 
k temu, da do poletja oblikujejo 
stališča do predlaganih rešitev in 
jih pošljejo na pristojno službo v 
Ljubljano. Osnutek teh stališč so 
pripravili tudi v idrijski občinski 
upravi. Sledila je obravnava teme na 
zasedanju kolegija občinskega sveta 
in kasneje še oblikovanje predloga 
enotnega stališča.

V razpravi na zasedanju sveta 
Občine Idrija je Samo Kuščer potek 
sprejemanja ocenil kot zelo žalostno 
zgodbo in dodal, da na konkretna 
vprašanja v prvi obravnavi sploh 
ni dobil odgovorov. Pohvalil je 
teoretično plat tega projekta in 

ugotovil, da se teorija bistveno 
loči od rešitev v praksi. Pohvalil 
je spreminjanje imena Goriške v 
Severnoprimorsko pokrajino. Ocenil 
je, da je državni svetnik Bojan Režun 
doslej slabo koordiniral razpravo 
in predlagal, naj občina ustanovi 
delovno skupino, ki bo bdela nad 
tem projektom.

Po izjavi župana Tomaža Venclja 
se v domala vseh občinah bojijo, 
da se načrtovana regionalizacija 
ne bi sprevrgla v prikrito novo 
c e n t r a l i z a c i j o  p o d  p r e t ve z o 
pospešene digitalizacije, saj se 
vse pogosteje pojavljajo primeri 
zapiranja neposrednih stikov med 
občani in državnimi organi. Po 

izjavi župana bo Idrija dobila sedež 
pokrajinskega parlamenta.

Bojan Režun je povzel razpravo in 
ugotovil, da Občina Idrija podpira 
regionalizacijo, dokler pa ni jasen 
sistem financiranja pokrajin, je ta 
projekt zelo problematičen. »Strah 
čutimo tudi državni svetniki, vse 
je strah nove centralizacije in to je 
glavni problem tega projekta,« je še 
povedal občinski in državni svetnik.

Občinski svetniki so sklenili, da bo 
občina ustanovila delovno telo, ki 
bo bdelo nad potekom sprejemanja 
regionalne zakonodaje, oblikovalo 
s ta l i šča  občine  in  le - t a  bodo 
potem posredovali odločevalcem v 
Ljubljano. / ITA

Ž e  v  m e s e c u  f e b r u a r j u  j e 
občinski svet novi odlok sprejel v 
prvem branju. V času do drugega 
branja so pripravljavci v besedilu 
odloka upoštevali vse pripombe, 
ki so jih občani in zainteresirane 
skupine predložile v času do druge 
obravnave na zasedanju občinskega 
sveta.

Z novim odlokom je Občina Idrija 
odpravila razkorak med novo 
državno zakonodajo in starim 
občinskim odlokom. Podlaga 
za izračun višine komunalnega 
prispevka po novem bosta nov odlok 

ter državni pravilnik. Ko bo občina 
sprejela nov občinski prostorski 
načrt, bo ta osnova za izdelavo 
novega občinskega elaborata in ko 
bo tudi ta sprejet, se bodo višine 
komunalnega pr ispevk a spet 
spremenile. Do takrat pa bodo na 
občini višino prispevka izračunavali 
na podlagi državnega pravilnika.

Občina Idr ija  vsako leto  od 
zavezancev za plačilo komunalnega 
prispevka zbere okoli  80.000 
evrov. To so namenska sredstva, ki 
jih mora občina porabiti za ceste, 
vodovode ali kanalizacijo. / ITA

Komunalni prispevek 
je plačilo dela stroškov 
gradnje komunalne 
opreme, ki ga zavezanec 
plača občini. V višini 
komunalnega prispevka 
niso vključeni stroški 
vzdrževanja komunalne 
opreme.
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Odejica  
za mucka
Barbara Zabukovec

V letošnjem šolskem letu smo 
vključeni v projekt NIJZ Zdravje 
v vrtcu. Rdeča nit projekta je 
preprosta – počutim se dobro. 
V povezavi s projektom smo 
spoznavali čustva, občutke, ki 
jih gojimo do drugih in do sebe. 
Seznanili smo se tudi s pojmom 
oziroma občutenjem empatije. 
Ugotovili smo, da je to občutek, 
ko nekomu, ki je v težavah, lahko 
pomagaš in se potem počutiš 
dobro. Pomoči pa niso potrebni le 
ljudje, pač pa tudi živali. 

V slovenski otroški literarni 
zakladnici je prav posebno mesto 
v srcih mnogih generacij zasedel 
Levstikov Videk, deček, ki je bil za 
današnji čas nepredstavljivo reven. 
Še več, bil je tako ubog, da ni imel 
niti spodobnega oblačila. Sonce mu 
je skozi strgano srajčico sijalo na 
golo kožo. Imel pa je veliko srce in 
to je na koncu edino, kar šteje.

Deček Videk je prav takšen 
deček, kot jih je poleg desetih 
deklic še osem v naši skupini. 
Radoveden, štirileten fantič, ki je 
imel veliko empatije do živali in je 
z njimi ravnal kar se da spoštljivo 

in dobrohotno, narava pa mu je 
preko živali povrnila dobroto s 
svojimi darovi in sposobnostmi. 
Ugotavljali smo, da vse živali 
nimajo sreče, da bi imele nekoga, 
ki je do njih prijazen. Da nimajo 
niti doma, kjer bi lahko spale. In 
tako se je v skupini utrnila ideja, 
da bi pomagali živalim, ki živijo v 
posebnih hišah. Tam jim empatični 
prostovoljci nudijo toplo zavetje in 
hrano v upanju, da bi kmalu našli 
pravi dom in nekoga, ki bi skrbel 
zanje.

Hitro smo našli zavetišče, ki bi 
bilo pripravljeno sodelovati z nami. 
V Mačjem dolu v Škofji Loki so 
bili veseli naše pobude, da bomo 
za mucke zbirali odejice, brisače 
in druge tekstilne izdelke, ki bi 
jih sicer doma zavrgli. S tem smo 
naredili dve dobri deli naenkrat – 
z recikliranjem smo poskrbeli za 
naravo in hkrati omogočili živalim, 
da bodo počivale na mehkem.

Da bi otroci lažje ponotranjili 
bistvo zbiralne akcije, smo 
se odločili, da nekaj odejic 
prispevamo tudi sami. Ker imamo 
v vrtcu na zalogi veliko lepih 

volnenih prejic, so v času počitka 
otrok pod prsti vzgojiteljice 
nastajale pisane kvačkane odejice 
za mucke. Da pa bi bile odejice 
muckom še bolj všeč, so otroci 
vsak dan malo po malo s svojimi 
drobnimi prstki navijali volno na 
izrezane kartonaste krogce, vsak 
po svojih zmožnostih. Nastalo 
je kar nekaj pisanih cofkov, s 
katerimi se bodo muce lahko 
igrale.

V času štirinajstdnevne akcije 
zbiranja sredstev se je v skupini 
odvilo še veliko vzporednih 
dejavnosti. V povezavi s 
kurikularnimi področji (gibanje, 
jezik, umetnost, narava, družba, 
matematika) smo brali in 
prepevali pesmice o muckih, 
prebirali in si ogledovali 
slikanice in poljudnoznanstvene 
knjige, naredili plakat z vsemi 
informacijami o mački, se gibali 
kot mucki, iskali mucke na 
sprehodih in jih občudovali, šteli 
... Ogledali smo si pravo mačko in 
se seznanili, kaj vse potrebujemo 
za njeno nego in hranjenje. Otroci 
pa so naslikali tudi vsak svojega 

mucka in razstava prelepih umetnij 
nam še sedaj krasi steno garderobe.

Med zbiralno akcijo sta se pred 
našo igralnico napolnili dve veliki 
škatli. Ob koncu smo skupaj 
pregledali vsebino, vse skrbno 
zložili, nato pa sem ju odpeljala 
v zavetišče. Gospa Monika 
Koprivnikar, ki je glavna »mačja 
mama« v zavetišču Mačji dol, 
mi je prijazno razkazala mačjo 
hišo. Muckom sva takoj predali 
v uporabo naše odejice s cofki 
in kaj hitro so ugotovili, kakšen 
je njihov namen. Igra s cofki in 
ležanje na odejicah je mucke zelo 
zabavalo. Bivanje v mačji hiši bo 
tudi zaradi naših odejic za mucke 
bolj prijetno. Sicer pa velik pomen 
v zavetišču namenjajo osveščanju 
javnosti o sterilizaciji in kastraciji 
mačk. Vsaka mačka si zasluži 
topel dom in ljubeče, odgovorne 
lastnike, ki jim bo skrb za mačko 
samoumevna. V zavetišču si željo, 
da bi bile v njem nameščene le 
muce, ki zaradi različnih razlogov 
ne morejo več bivati pri svojih 
lastnikih, ne pa zavržene mame 
z mladički, podhranjene in bolne 

mačke iz raznih okolij, ...
V vrtcu smo si z zanimanjem 

ogledali vse fotografije, ki so 
nastale v Mačjem dolu. Odziv 
otrok je bil zelo pozitiven, ker so 
videli, da je zbiranje sredstev in 
izdelovanje odejic doseglo svoj 
namen. Lahko so se poistovetili 
z Vidkom, ki je s prijaznostjo do 
živali pomagal tudi sebi. Nagrade 
za solidarnost z živalmi niso 
prišle v obliki srajčic, pač pa kot 
nove izkušnje, nova znanja, ki jim 
bodo omogočila stopiti še nekaj 
korakov naprej na njihovi poti. 
Predšolskim otrokom v spominu 
največkrat ostanejo lepa doživetja. 
Projekt »Odejica za mucka«, ki smo 
ga smiselno povezali z različnimi 
področji razvoja, je otrokom 
ponudil kup takšnih doživetij. 
Prepričana sem, da vsak od njih v 
sebi pestuje majcenega Vidka, ki 
bo nekoč, ko bo to potrebno, zrasel 
v velikega Vida, ki bo pripravljen 
nesebično pomagati vsakemu 
pomoči potrebnemu bitju. Odrasli 
pa smo odgovorni za to, da jim 
damo dober zgled. In vsi se bomo 
počutili dobro.
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V skupini Čebelice v 

vrtcu za gradom, enota 

Prelovčeva, smo veliki 

prijatelji. Pomagamo  

si, se skupaj igramo,  

se smejimo, jokamo,  

se potolažimo in vrtiljak 
se znova zavrti. Izkazujemo si širok spekter 

čustev in s tem gradimo tako sebe, kot tudi 

skupnost. 
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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
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100% ročno delo -slovenski proizvod

SEDEŽNE GARNITURE  
 POSTELJE    
VZMETNICE   

POSLOVNA OPREMA

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

Naj se tako leto nikoli ne 
ponovi

Maja Justin Jerman 

Letošnjo zaključno prireditev 
smo v celoti podredili neljubim 
koronskim ukrepom, a se je 
izkazala za prav domiselno 
rešitev. Izvedli smo jo v skladu 
z navodili NIJZ, tako da je del 
dijakov dogajanje spremljal 
skozi okna šole, drugi pa so 
se razporedili na levem in 
desnem delu šolskega parka. 
Na ploščadi pred vhodom je 
v slikovitem okolju gimnazije 
potekal program, s treh strani 
obkrožen z dijaki.

Veselo razpoloženje je poleg težko pričakovanega konca 
šolskega leta in zelene kulise gimnazijskega vrta barvala radoživa 
ustvarjalnost naših dijakov, s katero so zaznamovali 30-letnico 
samostojnosti domovine in s podelitvijo priznanj izpostavili 
izjemnost posameznih dijakov. Med odličnjaki je še posebej 
izstopala Neli Petrič, dijakinja 2.a razreda, ki je za številna 
dosežena zlata priznanja in za vsestransko dejavnost prejela 
priznanje šole. 

Prav tako nas je na zelenem odru navdušil kantavtor Lan 
Tertinek, ki se je premierno predstavil z dvema pesmima. Prav 
tako se nam je prvič predstavil pevski zbor, ki je prekipeval 
od pevskega zanosa in veselja. Ustvarjalni zanos mladih nas 
je navdušil in z optimizmom pospremil v zaslužene počitnice. 
Poslovili smo se že s skoraj pozabljeno mislijo, da podobnega 
šolskega leta nikoli ne bi več doživeli. Na koncu smo zaželeli srečo 
na nadaljnji poklicni ali študijski poti dijakom 3.m razreda po 
uspešno opravljenem zaključnem izpitu programa mehatronik 
operater. Po nespodbudnem začetku, navdihujoč zaključek 
šolskega leta! 

Pevski zbor in Lan Tertinek / Foto: Maruša Sara Carli

Kmalu posodobljena Triglavska ulica
Triglavska ulica v Idriji je te dni veliko gradbišče. Po koreniti 
rekonstrukciji bo vsakodnevnim uporabnikom omogočala varnejšo 
pot. Občina bo za dela predvidoma plačala okoli 300.000 evrov

Triglavska ulica je pravzaprav najstarejša pot iz osrednje Slovenije v Idrijo. Stoletja 
so vsi prišleki prihajali v mesto čez Kovačev Rovt in se od tam mimo Pekla spustili 
do Idrijce. Spodnjih 340 metrov te ceste spada v Triglavsko ulico in ta je že vrsto 
let čakala na prenovo. Cesta je bila na tem odseku preozka in brez pločnika ter 
javne razsvetljave. Domačini so pogrešali tudi zajem in odvodnjavanje meteornih 
voda, saj so te ob nalivih predstavljale resno težavo.

Po ocenah projektantov naj bi po tej cesti vsak dan vozilo vsaj 2.000 osebnih 
vozil. Vrsto let so po njej hrumeli tudi obteženi tovornjaki komunale, saj je bila to 
edina pot do sedaj že opuščenega odlagališča Raskovec. Po ukinitvi odlagališča teh 
tovornjakov ni več, se pa po njej redno odvija avtobusni promet in občasno nanjo 
zaide tudi kak tovornjak. Po prenovi bo cestišče omogočalo neovirano srečevanje 
osebnega in tovornega vozila, saj bo cestišče široko nekaj manj kot pet metrov. 
Ob cesti bodo zgradili tudi 1,2 metra širok pločnik ter postavili potrebno javno 
razsvetljavo. Na celotnem odseku bodo cestarji položili novo asfaltno prevleko v 
dveh slojih, tako da bo skupna debelina novega asfalta kar 10 centimetrov. Po cestni 
trasi potekajo tudi kanalizacijski in vodovodni vodi. Te bodo obnovili ali zamenjali 
v primeru, če se bo po izkopu trase izkazalo, da so poškodovani. Kot so potrdili 
na občini v Idriji, bodo letos izpeljali tudi asfaltacijo več daljših odsekov od Idrije 
preko Rebra, Dolov do Veharš. Ta dela sodijo še v sklop nujne sanacije cestišča, ki 
jo bo polovično plačal državni proračun. Gre za izvršitev obljube državne direkcije 
za ceste, da bodo zaradi predlanskoletne popolne zapore ceste ob gradnji galerije v 
Zali obnovili nujno obvozno cesto od Idrije preko Dol, Veharš do Godoviča. Občina 
je že predlani sanirala nekaj podpornih zidov in poskrbela za širitev cestišča na 
najbolj kritičnih odsekih, ki bodo po asfaltiranju omogočili varnejšo vožnjo vsem 
udeležencem v prometu. Za to asfaltacijo naj bi državni proračun plačal dobrih 
200.000 evrov, skoraj enkrat toliko pa še občinski proračun. / Damijan Bogataj

Črna točka na Gregorčičevi ulici
Po stopnicah s Triglavske na Gregorčičevo ulico se vsako jutro na poti 
v šolo spušča veliko otrok različnih starosti. Otroci seveda ne gredo 
počasi, kot odrasli ali starejši ljudje. Otroci tečejo razposajeno, zato 
obstaja velika in stvarna nevarnost, da jih, ko priletijo s stopnic na 
pločnik, zanese čezenj na zelo prometno Gregorčičevo ulico. 

K sreči se kaj hujšega doslej še ni pripetilo! Pred zadnjo rekonstrukcijo je bila na 
tem mestu ob glavni prometnici, na zunanji strani pločnika, nameščena varnostna 
ograja. Še danes se vidi, kje so bili postavljeni količki. 

»Zelo nujno je, da se ta ograja ponovno postavi,« pravijo domačini, ki jih skrbi za 
varnost otrok in ostalih v prometu. »Gre za minimalen poseg in majhen strošek, 
predvsem pa gre za razumevanje nevarnosti, za preprečitev nesreče in za varovanje 
otroških življenj,« opozarjajo prebivalci Triglavske ulice in pričakujejo, da bodo 
odgovorni za varnost prometa njihov glas slišali in problem, ki jim povzroča veliko 
skrbi, čim prej ustrezno rešili. / IKA
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Park je ogledalo ljudi v kraju
Odkar je črnovrški park obnovljen, je vanj potrebno vložiti več truda. Že res, da je lani 
v upravljanje parka vskočila idrijska komunala in bila za košnjo, odnašanje smeti in vej 
bogato »nagrajena«, a če ne bi bilo prizadevnih upokojencev, bi se parku slabo pisalo.

Obeležili dve pomembni obletnici
V nedeljo, 20. junija, so tudi v Črnem Vrhu nad Idrijo 
pripravili pevsko prireditev v čast 30-letnice Slovenije in 
hkrati 52. revijo Primorska poje. Na njej so sodelovali trije 
domači odrasli pevski zbori, ki so zapeli vsak po tri pesmi, 
večino od njih domoljubne. 

Prvi mož parka, Viktor Lampe, 
tekom leta skrbi za števila dela: 
odstranjevanje plevela, obnovo in 
ohranjanje spomenikov, čiščenje 
fontane, kozolca in barvanje ter 
lakiranje številnih klopi in miz. 
K temu pa velja dodati dnevno 
zalivanje rož in urejanje gredic, 
za katere skrbi Majda Bajec s 
prizadevnimi domačinkami. Oba 
pa si želita še več pridnih rok, ki 
bi za park skrbele tako kot skrbijo 
za okolice svojih domov. Trditev 
Viktorja Lampeta, da je park 
podoba ljudi, ki v kraju živijo, 
vsekakor drži.

Že drugo leto zapored so 
v generalno spomladansko 
urejanje parka vskočili člani PEF 
teatra, oziroma mladi filmarji, 

ki se vsako leto združujejo v 
Zadlogu. Pripeljejo se z Gorenjske, 
Notranjske in Primorske in 
se, kljub zelo slabi vremenski 
napovedi, ne branijo vsakršnega 
dela. A skrb zbujajoče je, da ta 
ekipa predstavlja skoraj polovico 
delovne moči, zato so se prisotni 
med malico spraševali, kje so 
ostali krajani in zakaj jih, kljub 
številnim vabilom, ni. Zbrani 
so pogrešali predvsem svetnike 
krajevne skupnosti in člane 
društev.

Zato, cenjeni bralec, cenjena 
bralka, prav je, da priskočiš na 
pomoč pri urejanju parka. Vsaka 
pomoč bo dobrodošla, dela je 
kar nekaj. V akciji v soboto, 
15. maja, so se izkazali tudi 

črnovrški taborniki, da je bilo vse 
še bolj veselo in zadovoljno pa so 
poskrbeli še Pavle Čuk s picami 
in ponosna harmonikaša. Ob 
tej priliki pa velja izreči še javno 
pohvalo vsem, ki že več let urejajo 
in lepšajo črnovrške »rajde«.

Ob robu akcije urejanja parka 
so filmarji posadili filmsko drevo 
– lipo. Zbrana mlada druščina je 
napovedala, da se s to posaditvijo 
začenja niz športnih in kulturnih 
dogodkov ob 10-letnici filmskega 
ustvarjanja, ki bo svoj vrhunec 
doživela sredi avgusta v Zadlogu. 
Kaj vse za vas pripravljajo, pa 
boste izvedeli na plakatih, v 
brošurah, v Facebook skupini 
KUD Sloga in na domači spletni 
strani. / Pavel Čuk in Lovrenc Habe

ODDAJA LOKALA V NAJEM 

V Spodnji Idriji 
oddamo v  
najem lokal 
okrepčevalnico: 
Picerija pod 
skalco.  
 

Lokal se nahaja ob glavni cesti, v centru Spodnje Idrije. V pritličju 
obsega 90 m2, v kleti pa 60 m2. Oba prostora sta opremljena. 
V bližini je veliko javno parkirišče. Cena najema 1.000,00€ / mesec.  

Več informacij na:   
T: 041 412 440 (Mira) ali na E: mira@gotrade.si          

Spodnja Idrija, 16. 7. 2021

Urejanje parka / Foto: Urban Podgrajšek

Kot prvi je zapel Ženski pevski zbor Ivan Rijavec pod vodstvom Katje Bajec 
Felc, pod njenim vodstvom je nadaljeval tudi Mešani pevski zbor dr. Frančišek 
Lampe, zaključek prireditve pa je oblikoval Moški pevski zbor Pobje, ki ga 
vodi Veronika Škedelj. Slavnostni nagovor je pripravil Alojz Rupnik, čebelar 
in predsednik KS Črni Vrh v času osamosvojitve. Spomnil je na eksplozijo 
v kasarnah in na strah pred neznano prihodnostjo: »V naši domovini smo 
zaživeli novo življenje, z velikim upanjem. A danes, v dobi kapitalizma, žal 
obstaja vedno večja razlika med družbenimi sloji,« je še dejal Rupnik. Njegova 
naloga po koncu nagovora pa je bila skupaj z obema zborovodkinjama še 
posaditev lipe, ki je na tem mestu od leta 1991 že rasla, a se je z leti posušila.

Prireditev sta s prisrčnimi nagovori vodila Neža Rudolf in Lovrenc Habe. 
Slednji je bil skupaj s tehničnim vodjem in predsednikom KUD-a Sloga 
Štefanom Habetom tudi koordinator prireditve. / Urška Testen
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Slikarska dela Luke Čeferina v župnijski cerkvi v   Spodnji Idriji 

Simona Kermavnar

Strmo v bregu nad Idrijco v 
Spodnji Idriji stoji pravilno 
orientirana župnijska cerkev 
Device Marije Vnebovzete, 
imenovana tudi Marija 
na Skalci. Dostop do nje je 
preko strmega stopnišča 
iz 75 stopnic. Taka, kot 
jo poznamo danes, je bila 
zgrajena v 2. polovici 
17. stoletja. V tlorisu si 
od vzhoda proti zahodu 
sledijo tristrano zaključen 
prezbiterij, pravokotna 
ladja s kapelama in zvonik 
(1674). Zakristiji sta dve (ob 
severni steni prezbiterija 
je starejša in ob južni 
mlajša), pod ladjo je kripta. 
Med letoma 1762 in 1766 
je banjasta oboka ladje 
in prezbiterija poslikal 
vsestransko nadarjeni Jožef 
Mrak (Joseph Mrakh; 1709-
1786), jamomerec, geodet, 
kartograf in avtor vodnih 
zapornic (klavž) na Idrijci in 
Belci. 

Spomladi 1965 so pod župnikom 
mons. Francem Rupnikom pri cerkvi 
začeli z obnovitvenimi deli, med 
drugim so bili odstranjeni prižnica 
in dva stranska oltarja (sv. Štefana na 
evangelski in sv. Lucije na epistolski 
oziroma berilni strani),1 odkrite 
in restavrirane so bile Mrakove 
freske, še prej pa so bile očiščene 
preslikave na njih. Restavratorsko 
delo na freskah je izvršil akademski 

slikar Izidor Mole. Kot zanimivost 
omenimo, da je takratni direktor 
Zavoda za spomeniško varstvo 
Nova Gorica Emil Smole na oddelek 
za f inance Skupščine Občine 
Idrija 21. septembra poslal dopis 
s prošnjo: »Ker so celotni stroški, 
ki v tem primeru bremenijo le 
lastnika spomeniškega objekta 
izredno visoki, naprošamo naslov, 
da v zvezi s členom 15 Zakona o 
varstvu kult. spomenikov v LRS […] 
prouči možnost delnega znižanja 
davkov, ki jih lastnik plačuje od 
objekta«. Na to je 4. oktobra dobil 
odgovor odseka za dohodke taiste 
skupščine: »Sporočamo, da znižanje 
dajatev za cerkev Sp. Idrija ne pride 
v poštev...«.2

Če se vrnemo k preslikavi: to je leta 
1861 izvršil Josip (Jožef) Čeferin, bila 
je signirana in datirana Jos. Tscheferin 
Renovirt 1861, najverjetneje na 
pendantivu severne kape ladijskega 
oboka, kjer je tudi še sedaj Mrakov 
podpis Joseph Mrakh Bergschiner 
Pinxit, Año 1762. Zaznamek obeh 
podpisov je zapisan na hrbtni strani 
vabila (Vabilo na veselico Katoliškega 
slovenskega izobraževalnega društva 
v Spodnji Idriji) iz leta 1916 in ga 
je očitno napisal nekdo, ki je obe 
signaturi še lahko videl.

M o l e  j e  v  p o r o č i l u  Va r s t va 
spomenikov v letu odkritja zapisal: 

»Na oboku ladje in prezbiterija ž. c. 
DM smo pod Čeferinovo preslikavo 
iz 1873 in deloma Kafolovo iz 1935 
našli odličen izvirnik v fresko tehniki. 
Vse preslikave smo odstranili…«.3 
Zapis je povzel Tomaž Pavšič v geslu 
o Jožefu Mraku za Primorski slovenski 
biografski leksikon (1984, str. 469: 
torej samo navedba priimka Čeferin, 
brez imena), Janez Kavčič pa je ob 
odkritju zapisal: »Odstranjena plast je 
delo J. Čeferina iz let 1866-1873«.4 V 
monografiji, posvečeni Spodnji Idriji 
(1996), pa je inicialo imena (J) očitno 
spremenil in tudi preslikavo postavil 
v zgodnejši čas: »Freske so bile sredi 
19. stoletja prebarvane s podobnimi, 
toda kvalitetno neprimerno slabšimi 
slikami, ki jih je na 'kredo' delal slikar 
in podobar Luka Čeferin…«,5 kar je 
glede avtorstva ponovil v monografiji 
o Jožefu Mraku (2011): »Najbrž leta 
1873 so bile freske prebarvane 
s  podobnimi,  toda kvalitetno 
neprimerno slabšimi slikami, ki jih 
je na 'kredo' delal slikar in podobar 
Luka Čeferin«.6

Luka se je  rodil  leta 1805 v 
Leskovici pod Blegošem in umrl 
16. decembra 1859 v Idriji. (V času 
preslikave Mrakovih fresk je bil 
torej že pokojni). Sredi dvajsetih let 
se je preselil v Idrijo in odprl lastno 
podobarsko delavnico. 1834 se je 
poročil s Katarino Blaznik (Blasnik; 
1811–1837), hčerko idrijskega 
lekarnarja Mihaela Blaznika (tudi 
oče pomembnega ljubljanskega 
tiskarja in založnika Jožefa Blaznika). 
Katarina je pred poroko stanovala na 
naslovu Idrija 276 (295).7 V zakonu 
sta se jima po podatkih statusa 
animaruma rodila dva otroka, 
Terezija in Jožef. Slednji se je rodil 
10. marca 1837, mati Katarina 
pa je umrla slabe tri tedne zatem. 
Jožef je prav tako postal slikar in 
delal v očetovi delavnici. Istega leta 
(1837) je Luka izdelal veliki oltar 
v podružnični cerkvi sv. Antona 

Padovanskega na Rožnem hribu v 
Idriji. Leto 1839 je bilo prelomno, 
saj je približno za leto dni odšel na 
dunajsko akademijo, kjer je bil še 
posebej pohvaljen pri delu z lesom. 
Naslednje leto se je vrnil domov. Leta 
1844 se je drugič poročil, tokrat z 
Jero (Gertrudo) Ferjan z Bleda, 
udeležil pa se je tudi industrijsko-
obrtne razstave v Ljubljani, ki jo je 
priredilo Društvo za spodbujanje 
in podporo industrije in obrti v 
Notranji Avstriji, kjer je v poročilu 
k razstavi naveden v sekciji 15 
(Litografije, slike, kiparska dela) kot 
kipar;8 poročevalec v Bleiweisovih 
Kmetijskih in rokodelskih novicah je 
bil bolj neizprosen: »Ker je L. Čeferin, 
podobodel iz Idrije, le samouk, nam 
ne gre človeško podobo iz lesa, ki jo 
je v razstavo dal, grajati«.9

Leta 1850 je dal ustanovitelj župnije 
(ust. 1864) v Ledinah župnik Luka 
Rihtar (1804-1865) v cerkvi postaviti 
dva nova stranska oltarja: arhitektura 

je bila nova, a kipi svetnikov so ostali 
stari in jih je prenovil Luka Čeferin; 
Ledinska kronika ga imenuje »Luka 
Čiforin iz Spodnje Idrije«.10 Posebej 
plodovito je bilo leto 1856: Luka 
je končal kiparsko skupino v lesu 
za tron velikega oltarja romarske 
cerkve na Planinski gori (o čemer 
so poročale Kmetijske in rokodelske 
novice in Danica),11 stranska oltarja 
v Spodnjem Logu12 na Kočevskem 
in stranska oltarja v župnijski 
cerkvi v Spodnji Idriji. O slednjih 
so ponovno poročale Kmetijske 
in rokodelske novice: »Dva prav 
znamenita dneva smo tukaj pretekli 
teden obhajali: pervi je bil dan 
roženkranske nedelje, ko sta bila 
zopet dva nova, od Luka Čeferina 
prav lično izdelana stranska oltarja 
blagoslovljena […].«13 Tu sta mišljena 
oltarja sv. Štefana in sv. Lucije, ki 
sta bila, kot rečeno, v šestdesetih 
letih minulega stoletja odstranjena. 
Oltarni sliki (obe velikosti okrog 181 

 Zaznamek o Mrakovi poslikavi 
(1762) in preslikavi Josipa Čeferina 
(Tscheferin; 1861), 1916 (ŽA 
Spodnja Idrija)

Luka Čeferin: Mučeništvo apostola Andreja (o. pl.) v ž. c. v Spodnji 
Idriji

Luka Čeferin: 8. postaja (Jezus nagovori/tolaži jeruzalemske žene) križevega pota v p. c. na 
Črnem Vrhu nad Polhovim Gradcem, izrez

Luka Čeferin, Mistična zaroka sv. Katarine Aleksandrijske (o. pl.) v ž. c. v Spodnji Idriji

Omemba Luke Čeferina v Ledinski kroniki 1809–1902 (ŽA Spodnja Idrija).
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Slikarska dela Luke Čeferina v župnijski cerkvi v   Spodnji Idriji 

1  ŽA Spodnja Idrija: Franc Rupnik, Prispevek h   
kroniki žup. Sp. Idrija, III. (rokopis); ZVKD NG: Dosje  
»Spodnja Idrija, ž. c. Marije Vnebovzete EŠD 4017«.      
Spomeniškovarstvena služba je mdr. svetovala,  
da se preuredi prezbiterij, ki je premajhen, odstrani  
prižnico, ki zastira pogled na oltar, odstrani oltar sv.      
Štefana in »zaradi simetrije« tudi oltar sv. Lucije.
Na tem mestu se najlepše zahvaljujem g. župniku       
Miru Mariniču in konservatorki Minki Osojnik za      
možnost vpogleda v dokumentacijo.
2 Dopis hrani ZVKD NG.
3 Izidor Molè, Konservatorska poročila. Spodnja   
Idrija, Varstvo spomenikov, 10 (1965), 1966, str. 240.
4 Janez Kavčič, Ob restavraciji Mrakovih fresk v 
Spodnji Idriji, Idrijski razgledi, 4, 1965, str. 125-128: 
126.
5 Janez Kavčič, Spodnja Idrija, Idrija 1996, str. 60-61.
6 Janez Kavčič, Jožef Mrak in njegov čas, Idrija 2011, 
str. 113.
7 Maja Vehar, Peter Mikša, Rodoslovna raziskava linije 
Čeferin in njenih podlinij (hrani družina Čeferin).
8 Bericht über sämmtliche Erzeugnisse, welche für die 
dritte, zu Laibach im Jahre 1844 veranstaltete und 
bei Gelegenheit der Anwesenheit Allerhöchst Ihrer 
Majestäten des Kaisers…, Grätz (Graz) 1845, str. 144.
9 Popis obertniske razstave v Ljubljani, Kmetijske 
in rokodelske novice, 6. 11. 1844, str. 178. 
[podobodel=podobar, op. S. K.].
10 ŽA Spodnja Idrija, Zgodovinske črtice ledinske 
župnije 1809–1902 (rokopis), str. 25; gl. tudi Janez 
Jelenec, ›Častiti gospod Luka Rihtar, ustanovitelj 
župnije in Ubožnega sklada‹, v: Marija Stanonik (ur.), 
Ledinska kronika. Zgodovinske črtice ledinske župnije, 
Ledine 2009, str. 319.
11 Gl. Simona Kermavnar, Milostna Marijina podoba 
na Planinski gori: njen avtor in njen naročnik (https://
www.mojaobcina.si/logatec/novice/kultura/milostna-
marijina-podoba-v-cerkvi-na-planinski-gori-njen-
avtor-in-njen-narocnik.html, junij 2021); skrajšana 
različica članka je objavljena v Logaških novicah ( junij 
2021, str. 24).
12 Helena Seražin, Blaž Resman, Spodnji Log, v: 
Upravna enota Kočevje. Občine Kočevje, Kostel in 
Osilnica (Zbirka Umetnostna topografija Slovenije, 
ur. Blaž Resman), Ljubljana 2010, str. 344–353: 
346–347.
13 Novičar iz avstrijskih krajev. Iz spodnje Idrije, 
Kmetijske in rokodelske novice, 29. 10. 1856, str. 349.
14 SBL. Čeferin, Luka (https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi164822/, junij 2021).
15 Gl. Simona Kermavnar, Križevi poti v Notranjskem 
muzeju Postojna, na Planinski gori in v Čabračah na 
Gorenjskem (https://www.mojaobcina.si/logatec/
novice/krizevi-poti.html, junij 2021).
16 Kot op. 15 (z navedeno ostalo relevantno literaturo).

x 91 cm) Mučeništvo sv. Štefana 
in sv. Lucija sta sedaj v polkrožno 
zaključenih nišah ob slavoločni steni, 
atiki s slikama Mučeništvo apostola 
Andreja (apostol kleči in moli pred 
križem, h kateremu ga potiskata 
biriča, v ozadju sta rimska vojaka 
in pismouk) in Mistična zaroka 
sv. Katarine Aleksandrijske pa sta 
nameščeni v vzhodni luneti severne 
in južne kapele. V dosjeju o cerkvi, 
ki ga hrani ZVKD NG, so vsi oltarji 
navedeni kot delo Jurija Tavčarja.

Že nekaj let visi v župnijski cerkvi 
v Spodnji Idriji tudi Čeferinov 
križev pot (o. pl., 77 x 58 cm), ki 
je prišel iz ene od bližnjih cerkva 
(omenjata se črnovrška pokopališka 
in ledinska župnijska), Tavčarjev po 
von Führichu, ki je bil prej v cerkvi, 
pa je spravljen v župnišču (o. pl., 96 
x 68 cm).

Pri še močno baročno občutenem 
križevem potu gre za jeruzalemski 
oz. frančiškanski tip le-tega z 

Veronika na šestem prizoru, ki 
podaja Jezusu potni prt, vedno kot 
dama v bogatih oblačilih in običajno 
s tančico na glavi. Na tem mestu 
omenimo, da se Čeferinovi ženski 
liki tudi sicer močno razlikujejo 
od moških: obrazi niso grimase, 
imajo pa velike jajčaste oči in 
pogled skoraj vedno uprt močno 
navzgor. Pri 1. prizoru (Pilat obsodi 
Jezusa na smrt) se je Čeferin oprl 
na priljubljeno bolonjsko lesorezno 
serijo Giuseppeja Fivizanija, vrezano 
po risbah Domenica Marie Fratta in 
je bila prvič objavljena že pred letom 
1730. Pilat, ki sedi na stopničasto 
privzdignjenem prestolu skrajno 
levo, na grafiki izreka sodbo z 
dvignjeno levico, pri Čeferinu vedno 
z desnico z iztegnjenim kazalcem. 
In še detajl: Pilat ima na vseh 
njegovih križevih potih na turbanu 
perjanico (enako tudi na Planinski 
gori, kjer je Luka preslikal starejši, 
tako imenovani svetopisemski ali 

jožefinski križev pot po predlogah 
poznobaročnega slikarja Andreja 
Herrleina).15 Slikarjev sin Jožef, ki 
je v podružnični cerkvi sv. Boštjana 
v Mostah pri Komendi (na zadnji 
postaji sig. in dat. Jos. Tscheferin/ 
pinxi t  861 )  skoraj  dobesedno 
povzel očetovo shemo postajnih 
slik, pa je pri upodobitvi Pilata na 
1. prizoru opustil tako turban kot 
perjanico na njem. Značilen je tudi 
12. prizor (petfiguralno Križanje) 
z razbojnikoma, ki visita na križu 
z rokama zvitima nazaj (praktično 
nemogoča drža, razen, če bi 
jima prej polomili roke), ...
Na koncu omenimo še 
ostale ohranjene (in za 
zdaj znane) križeve pote Luke 
Čeferina: v podružnični cerkvi 
sv. Jedrti v Čabračah (okrog 
leta 1830 ga je naredil 

Luka Čeferin, Mistična zaroka sv. Katarine Aleksandrijske (o. pl.) v ž. c. v Spodnji Idriji Luka Čeferin: 1. postaja (Pilat obsodi Jezusa na smrt) 
križevega pota v ž. c. v Spodnji Idriji

Luka Čeferin: 6. postaja (Veronika poda Jezusu potni prt) križevega 
pota v ž. c. v Spodnji Idriji

Luka Čeferin: 6. postaja (Veronika poda Jezusu potni 
prt) (Notranjski muzej Postojna; provenienca: p. c. sv. 
Roka v Mali Bukovici)

Luka Čeferin: 1. postaja (Pilat obsodi Jezusa na 
smrt) križevega pota v p. c. sv. Jedrti v Čabračah

za domačo cerkev 
v  Leskovic i ,  k jer  je 
visel do leta 1881), v 
podr užničn i  cerkv i 
Matere božje na Črnem 
Vrhu nad Polhovim 
Gradcem ter ne v celoti 
ohranjen križev pot, 
ki ga hrani Notranjski 
muzej Postojna (prvotno 
v podružnični cerkvi sv. 
Roka v Mali Bukovici
 na Ilirskobistriškem).16 
Glede na povedano 
lahko rečemo, da se je 
v župnijski cerkvi     v  
   Spodnji Idriji        
   po dosedanjem 
vedenju ohranilo 
največ slikarskih del 
Luke Čeferina na enem 
mestu.

uveljavljenimi 
štirinajstimi 
p o s t a j a m i .  P o 
navedbah v literaturi 
j e  L u k a  n a s l i k a l 
okoli 4014 križevih 
potov, a znanih (in 
ohranjenih) je malo. 
Vsi pa so si domala 
enaki in jih takoj 
prepoznamo po tem, 
da sta arhitekturna 
in krajinska kulisa 
podani lapidarno, 
močno gestikulirajoči 
l iki  so še povsem 
b a r o č n i .  Z l o b n i 
biriči  in nekateri 
rimski vojaki imajo 
ukrivljene nosove 
i n  o s t r e  p o g l e d e 
z  gubami na čelu 
in v predelu okoli 
obrvi. Izstopa tudi v 
profilu upodobljena 



petek, 23. julij 2021 Idrijske novice / ABC         številka 49816 Š P O R T

Idrijski 
športniki si 
zaslužijo svojo 
prireditev

Erik Logar

 

Uspehi športnikov so tisti, ki največkrat zedinijo 

posamezno nacijo in nič drugače ni v Sloveniji. Trume 

navijačev se zberejo na prizoriščih, kjer se pričakuje 

zmage slovenskih športnikov in toliko slovenskih zastav, 

kot se lahko vidi na takih dogodkih, lahko vidimo le 

poredko. Žal smo navijači pogosto tudi preveč kritični 

in športnike, ki ne dosežejo »naših« pričakovanj, hitro 

pozabimo, ali bolje rečeno »ne dihamo« več z njimi. 

Na uspehe športnikov smo lahko zelo ponosni tudi vsi 

prebivalci občine Idrija. Odlične športnike imamo v številnih 

športnih panogah, v kolesarstvu, košarki, nogometu, 

avtomobilskem športu, karateju, orientaciji in še bi lahko 

naštevali. Smo pa tudi ena redkih občin, ki uspehov 

»svojih« športnikov ne nagradi s prireditvijo Športnik leta. 

Nazadnje so bila priznanja športnikom podeljena nekje 

okoli leta 2006 ali 2007, ob sodelovanju Idrijskih novic, 

Primorskega vala (tedaj še Radio odmev) in Sineta Pečelina, 

organizatorja prireditve »Na stopničkah«. Žal takratno 

vodstvo Športne zveze Idrija ni videlo smisla sodelovati pri 

tej podelitvi in kmalu zatem je športna zveza tudi zamrla. 

Na letošnji praznik Občine Idrija pa je ponovno zasijal žarek 

upanja, ustanovljena je bila namreč Športna zveza Idrija 

in po pogovoru z nekaterimi člani, ki bodo vodili športno 

zvezo, si lahko tudi v Idriji obetamo podeljevanje priznanj 

športnikom, ki Idrijo v najlepši možni luči predstavljajo 

tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V letu, ko bodo Slovenijo 

na Olimpijskih igrah v Tokiu zastopali kar trije športniki 

iz občine Idrija, kolesarja Jan Tratnik in Tanja Žakelj ter 

košarkar Luka Rupnik (poleg njih še direktor članske 

košarkarske reprezentance Matej Likar), je nedvomno skrajni 

čas, da se športnikom poklonimo s prireditvijo, kakršno si 

tudi zaslužijo. 

Avgusta bodo tekači spet 
preplavili Idrijo
Erik Logar

Po dveh zelo uspešnih 
izvedbah Hg traila je čas 
za tretjo izvedbo in tako bo 
Idrija 20. in 21. avgusta 
ponovno v znamenju 
tekačev, ki se bodo pomerili 
na že znanih treh razdaljah 
v trail teku. Tekmovalce 
čakajo preizkušnje na 
14, 27 in 50 kilometrov, 
organizator, Zavod Hg, 
pa je letos poskrbel tudi 
za novost, imenovano 
Vertikal. Gre za tekmovanje 
s startom na Mestnem trgu, 
odkoder se bodo nastopajoči 
podali na vrh Kobalovih 
planin.

Letošnji Hg trail se bo pričel prav 
z vzponom na Kobalove planine, 
tekmovanje pa bo potekalo v petek, 
20. avgusta. Najprej se bodo ob 18. 
uri na pot podali otroci, za katere 
bo sicer cilj pri kmetiji Podobnik. 
Uro kasneje pa se bodo z »le« slaba 
dva kilometrov in pol, a zelo strmo 
traso, spopadli še člani, čaka jih 495 
metrov vzpona, tekmovanje pa se bo 
točkovalo tudi za Pokal primorskih 
gorskih tekov. Po nekaterih ocenah 
naj bi najhitrejši razdaljo premagali 
v približno 20 minutah.

V soboto pa tekače čakajo precej 
daljše razdalje. Že ob 7. uri se bodo 
na pot podali udeleženci najdaljše, 
50 -k i lometr ske  pr e i zk ušnje , 
imenovane Hg trail. Uro kasneje 

jim bodo sledili udeleženci na 
27-kilometrski trasi Berkmandlc 
trail. Prav na tej razdalji se bodo za 
naslov državnega prvaka pomerili 
veterani, starejši od 35 let, kar daje 
tekmovanju še dodaten čar. Start 
zadnje skupine, ki se bo podala na 
14-kilometrsko traso Čipka trail bo 
ob 9. uri, le kakšno uro kasneje pa se 
že pričakuje prve tekmovalce v cilju.

»Zelo smo veseli, da Hg trail postaja 
vse bolj prepoznaven, ne le kot ena 
izmed večjih športnih prireditev 
v naši občini, temveč tudi med 
tekmovalci. In to tako v Sloveniji, kot 
tudi v tujini. Seveda pa to pomeni, da 
moramo pri organizaciji tekmovanja 
vedno stremeti naprej in prireditev 
vsako leto izboljševati. Letošnja 

Trase Hg traila

Hg trail (50 km): Mestni trg – Raufnk – Špičk 
– Marutni vrh – Zagodov vrh – Likarca – Rake 
– Pevc – Strug – Prižnca – Hleviška planina – 
Kočevše – Rejcov grič – Kanomeljsko razpotje 
– Kobalove planine – Kalvarija – Mestni trg

novost je tako tekmovanje Vertikal 
in vsi, organizator in tekmovalci, 
bomo zelo veseli, če se bo ob trasi 
zbralo veliko navijačev, ki bodo 
spodbujali tekmovalce. Seveda pa 
so gledalci vabljeni tudi na ogled 
sobotnega dogajanja,« je pred 
letošnjo izvedbo povedal Jure Gantar, 
vodja tekmovanja. Obenem pa je vse 
prebivalce naše občine še prosil za 
razumevanje, saj bo cesta mimo 
Mestnega trga v času prireditve 
zaprta, saj bo tam startno-ciljni 
prostor.

V kolikor bi se tudi sami radi 
preizkusili na kateri izmed tras, 
potem imate čas za prijavo še do 6. 
avgusta. Vse informacije lahko dobite 
na spletni strani Hg traila.

Berkmandlc trail (27 km): 
Mestni trg – Kamšt – Rake – 
Prižnca – Hleviška planina 
– Kočevše – Rejcov grič – 
Kanomeljsko razpotje – Kobalove 
planine – Kalvarija – Mestni trg

Čipka trail (14 km): 
Mestni trg – Rake – 
Prižnca – Hleviška 
planina – Pšenk – 
Smukavše – Mestni 
trg

Zapore cest
Zaradi prireditve bo popolna zapora Mestnega trga z delom ceste, 
ki meji na Mestni trg, in sicer v petek, 20. avgusta, od 16.30 do 20. 
ure in v soboto, 21. avgusta, od 5. do 22. ure. Na posameznih odsekih 
Prelovčeve ulice, Študentovske ulice, Ulice 1. maja, Kosovelove 
ulice, Prešernove ulice in Rudarske ulice pa bodo občasne 
kratkotrajne zapore v trajanju do 20 minut.
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Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120
E: tanova@siol.net

Do nadaljnjega skrajšan urnik in sicer:
Ponedeljek 15:00 do 17:00 / Torek, 
sreda, četrtek 10:00 do 12:00 in 15:00 
do 17:00 / Petek 10:00 do 12:00

TA NOVA in DD Idrija vas vabita 
na mini počitnice v Makarsko.
Termin 9. - 13. september 2021

Izlet v neznano bo predvidoma 
25. 9. 2021 (več avgusta)

V agenciji lahko rezervirate tudi 
vaše individualne počitnice.

Lepo vabljeni!

Ko v Zadlogu brnijo 
kamere
Andraž Corn

Slaba dva meseca nazaj sem si končno priskrbel vozniški izpit. Lahko rečem, da sem si ga 
priboril v teh koronskih časih. Vsa zapiranja ustanov in naročanja na snidenja na upravni 
enoti so podaljšala urejanje tega izpita krepko v to leto. Ampak zdaj izpit imam in mati 
je na morju, zato sem lahko vzel njen avto in se z njim odpravil v Zadlog. Prvič sem se 
cjakal po vseh tistih ovinkih čez Žiri in ko sem zgrešil potreben ovinek, ki mi ga je pokazal 
Google Maps, sem se po nepotrebnem vozil po še več ovinkih, raje ne vem, koliko dodatnih 
kilometrov sem si nakopičil. Glava je bolela. Dobrodošlica z jegerčkom ji ni slabo dela.

Ja, zdaj smo dovolj stari, da tudi kaj spijemo, 10 
let nazaj je bilo drugače. Miha in jaz sva navdušenca 
nad koktajli, zato sva bila zadolžena za bartenderja 
vikenda. Izbrani koktajl snemanja je bila osvežujoča 
klasika - mojito. Ta se je v kratkem po tem, ko 
sem prispel v Zadlog, kjer imamo vsako leto štab 
snemalnega vikenda, manifestiral v mojih rokah. 
To je bil začetek resnično »vzem si ga lagano« 
snemalnega vikenda. 

V petek sva v Zadlog prišla z Mihom, ponavadi nas 
je bilo več. To leto se resnično čuti kot zaključno ali pa 
vsaj mejniško, saj so vrste snemalcev postale resnično 
kratke. Ali bolje rečeno, vrsta. Po večerji, ki je bila 
postrežena takoj po mojem prihodu, smo šli skupaj 
čez scenarij in ga malo dodelali. To ni bilo tako težko, 
saj scenarij ni imel besedila oziroma dialogov. Bila 
je zasnova za snemanje - kaj se posname in kje se 
posname. Dodelali smo vloge, dodali nove prizore, 
premislili o sporočilnosti filma in ... to je bilo to. 
Zaradi kratkosti filma smo imeli dovolj časa za 
druženje in uživanje v drugem mojitu.

Naslednje jutro sta sem nam pridružila dolgoletni 
član snemalne ekipe Urban in njegova partnerica 
Alenka. Čas za akcijo. Odpravili smo se v klanec v 
gozd posnet prizore s hribarji - Urbanom, Alenko 
in Srečkom in seveda Mišičnjakom ter njegovim 
snemalcem in pravim snemalcem. Čas je za razkritje: 
letošnji kratki film nosi naslov Mišičnjak. A slednji 
nima mišic, saj je možakar miš. No ... snemali smo 
malo po scenariju, malo pa smo improvizirali. Četudi 
je bilo nekaj zapisanega v scenariju, je lahko bilo 
za kakšnega igralca improvizacijsko, ker ... kdo pa 
bere scenarij? Snemalni del dneva se je tako zaključil 
zelo hitro. Sploh pa je bilo letos snemanje prizorov 
ekstremno prepleteno z ležernim druženjem. To je 
tisto, ko mladina odraste in ima na tedenski ravni 
toliko dela, da pride snemalni vikend res že skoraj kot 
dopust. Sobota je bila tam na gozdu že zaključena, 
nadaljevalo se je s premikanjem starega kavča na 
traktor, tako da je bil pripravljen za večerni kres, 
pa pohod na Špičasti vrh in kot omenjeno: večerni 
kres obdan z žarnimi dobrotami. Sobota, lahko noč.

Nedeljo sem začel zadnji v hiši. Ostali so že pojedli 
zajtrk, jaz pa sem bil še zmeraj v postelji. Rad spim, 
ja. Po zajtrku je šla polovica snemalne ekipe nabirat 
koprive za kosilo, druga polovica pa je ... delala neke 
bedarije na dvorišču. Ni dvakrat za reči, da je bil to 
frizbi. Ko smo se vsi zbrali, smo šli posnet še zadnje 
manjkajoče prizore v filmu na travnik, v gmajno, v 
kuhinjo in v sobo. Tako se je tudi nedeljski snemalni 
del zaključil zelo hitro. Upam si trditi, da se je občutil 
kot najkrajši snemalni vikend doslej. Kratek, a sladek. 
Tako kot bo tudi to desetletno obdobje zapisano v 
spomin starca mene. 70-letnega mene, ki bo, upam, 
še zmeraj v srcu nosil strast do filma. Takšnega in 
drugačnega.

Snemalni vikendi v Zadlogu so bili skozi leta 
definitivno svojevrstni. V pozna najstniška leta 
in mlada odrasla so mi prinesli veliko zabavnega 
druženja z ljudmi iz cele Slovenije, izkušnje v 
snemanju filmov in smernico v poletjih, ko sem 
točno vedel, kdaj bo Vikend. Z veliko začetnico. Hvala, 
Lovrenc, za to izkušnjo.

Osnovna šola Idrija 
obnovila naziv 
»Kulturna šola«

Tanja Andder 

Namen projekta Kulturna šola, ki ga vodi Javni sklad 
za kulturne dejavnosti, je dvig kulturne zavesti in 
spodbujanje šol, da postanejo kulturna žarišča v okolju, 
kjer delujejo.

Kulturna šola je kompleksen projekt, ki pa ima jasen cilj: dvigniti 
kvaliteto in obseg kulturnega udejstvovanja učencev, njihovih družin 
in učiteljev v sklopu obšolskih dejavnosti. Šole, ki želijo pridobiti naziv 
kulturna šola, si morajo zato prizadevati za ustrezno kulturno vzgojo, 
spodbujati ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih 
ter skrbeti za kakovostna izobraževanja mentorjev.

Naziv kulturna šola je potrebno obnoviti vsaka tri leta in predložiti 
obsežno dokumentacijo o vsem, kar se je na šoli in ob sodelovanju 
šole dogajalo v zadnjih treh šolskih letih. Preteklo leto nam je zaradi 
epidemije po svoje prikrojilo in predrugačilo načine, s katerimi smo 
uresničevali naše vizije kulturne šole. Pa vendar nas je ob pregledu 
kronike preteklega triletnega kulturnega dogajanja preveval ponos 
ob pogledu nazaj, ki je razkril precej obsežen seznam. Soustvarili so 
ga učenci in učitelji matične šole v Idriji ter podružnic v Godoviču in 
Zavratcu ter podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Naši učenci so se udejstvovali na področjih glasbene, likovne, 
gledališke, filmske, fotografske in besedne umetnosti. V lastni izvedbi 
ali v sodelovanju z zunanjimi organizacijami smo na omenjenih 
področjih v zadnjem triletju pripravili preko 130 kulturnih dogodkov 
za šolsko in širšo javnost. Za nami je skoraj 100 obiskov zunanjih 
kulturnih institucij ali kulturnih dogodkov izven šole, svojo 
ustvarjalnost smo predstavili na 37 selekcioniranih srečanjih, revijah, 
domačih in mednarodnih festivalih. Posebno pozornost smo namenjali 
tudi usposabljanju učiteljev. Ti so opravili 243 ur individualnih 
izobraževanj in izpopolnjevanj s področja kulturnega in umetniškega 
udejstvovanja, spoznavanje kulturne dediščine pa redno uvrščamo med 
izobraževanja, ki so namenjena vsem učiteljem. Tudi letošnje šolsko 
leto smo zaključili kulturno – z dogodkom, na katerem smo spoznavali 
našo idrijsko kulturno dediščino. 

Posebno in težko šolsko leto je za nami. Kakšno bo naslednje, ne 
vemo. V mislih se že snujejo načrti za nove projekte, zanimive dogodke, 
prireditve in srečanja. Srčno si želimo, da nam jih bo v letu, ko 
praznujemo 40. obletnico šolske stavbe, dano izpeljati v živo. Ne glede 
na različne okoliščine, pa nam projekt Kulturna šola nalaga poslanstvo 
poudarjati pomen kulture in umetnosti, ki morata postati del našega 
vsakdanjega življenja.
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Muhe so priletele na Hleviše
Nace Breitenberger

S planinsko skupino 
Podružnične osnovne šole 
Godovič smo za zaključek 
Male planinske šole 
in zaključek tega čisto 
drugačnega koronskega 
šolskega leta odšli v našo 
planinsko kočo na Hleviški 
planini.

Dogovorili smo se, da bomo v koči 
tudi prespali. Program smo izvedli v 
petek in soboto, 18. in 19. junija. Do 
Idrije so mlade pohodnike pripeljali 
starši. Čeprav smo iz mesta krenili 
šele ob pol šestih popoldne, nas 
je huda vročina do začetka lovske 
poti že pošteno zdelala. Z mentorico 
Marijo sva predlagala počitek, ki se 
je vsem prilegel, tudi požirek pijače 
ni bil odveč. Hoja po gozdu navzgor 
je bila prijetnejša. 

Ugotovili smo, da krošnje dreves 
blagodejno hladijo pregreto ozračje. 
Še kar nekaj postankov smo naredili 
za opazovanje rastlinstva, saj je 
junij čas, ko narava kar prekipeva. 
Tudi medvejke so že cvetele ob 
stezi. To so tiste cvetlice, o katerih 
je pisatelj Ciril Kosmač zapisal 
neprijeten šolski dogodek iz časov 
fašizma v naših krajih. Da, prav je, 
da tudi o tistih časih spregovorimo 
mladim. Še pred sončim zahodom 
smo prispeli do koče. Tam nas je 
že čakala načelnica Mladinskega 
odseka pri idrijskem planinskem 

dr uštvu Katarina,  ki  je  nekaj 
vsebine naših pretežkih nahrbtnikov 
pripeljala z avtomobilom.

Uredili smo si ležišča in sedli k 
večerji. Ugotovili smo, da je Gorazd 
izvrsten kuhar, še posebno smo se 
razveselili, ko je oskrbnica Majda na 
mizo prinesla miške. Hitro smo jih 

pospravili – kot pravi mucki.
Zvečerilo se je in pred kočo smo 

se pred spanjem še poigrali ter 
prav lepo zapeli. Tam v daljavi so 
se zasvetile luči v Godoviču. Je bilo 
kar prav, da smo se naučili in zapeti 
tisto: »Priletela muha na zid, muha 
na zid. Kaj boš ti muha brez trebuha, 

kaj boš ti muha brez trebuha?« 
Mladi planinci bodo že znali 

povedati, zakaj je prav, da jo znajo 
zapeti, ker so doma v Godoviču. Za 
nekatere je bilo spanje v koči nekaj 
novega, a je prav hitro zavladala 
tišina.

P r e b u d i l i  s m o  s e  v  s o n č n o 

sobotno jutro in po zajtrku smo 
odšli v dvojicah poiskat skriti 
zaklad, ki ga je skrila Katarina. 
Vsi smo bili uspešni. Z nekoliko 
lažjimi nahrbtniki smo nato krenili 
proti grebenu za kočo in nato na 
vrh Hleviš. Med potjo in na vrhu 
smo slišali marsikaj zanimivega o 
varnem gibanju v naravi, še posebno 
v gorah. Po obveznem vpisu v 
planinsko knjigo smo se spustili do 
koče in odšli na igrala: na plezalno 
steno, gugalnico, tobogan ter naš 
dopoldanski program zaključili z 
labirintom.

Iz koče je spet omamno dišalo – 
postregli so nas z idrijskimi žlikrofi. 
Po kosilu smo še malo posedeli 
v jedilnici koče in narisali vtise 
s Hleviš. Risbice smo razstavili v 
jedilnici koče.

Prišel je čas za pospravljanje 
i n  o d h o d .  Z a hv a l i l i  s m o  s e 
oskrbnikoma in obljubili, da še 
pridemo. Naslednjič pa morda s 
starši.

Povratek v dolino smo usmerili 
mimo taborniške koče na Pšenku. 
Pred spustom po strmi ulici v mesto 
smo naredili še en počitek in se 
posladkali z jabolčnim zavitkom, 
ki ga je za na pot pripravil kuhar 
Gorazd.

Po razgretih ulicah smo vijugali 
proti avtobusni postaji. Bilo je 
prevroče, zato smo si na poti mimo 
slaščičarne privoščili še sladoled 
in se nato s starši odpeljali proti 
Godoviču. Seveda, veselo počitnicam 
naproti! Avgusta pa bomo nekateri 
teden dni preživeli na planinskem 
taboru mladih planincev v Trenti.

Godoviška skupina skupaj z mentorjema na vrhu Hleviške planine./ Foto: Katarina Bončina

Prostovoljci tri tedne obnavljali Dijaški dom
V dnevni sobi, polni svežih spominov, v tišini sedijo še ostali 
člani skupine, večina pa nas je že na poti domov. Spremljajo 
nas navdihujoče izkušnje preteklih treh tednov in težko jih je 
strniti v ta kratek članek.

Pred prihodom v Slovenijo 
praktično nihče ni vedel, kaj 
pričakovati od države in te regije. 
Naša pričakovanja glede projekta 
so se prav tako razlikovala. 
Lahko pa rečemo, da smo bili 
vsi presenečeni nad raznolikosti 
spretnosti, ki smo jih usvojili, 
in čustev, ki smo jih občutili. 
Po tem, ko smo prečkali mejo, 
so nas očarali spektakularna 
pokrajina, bogati gozdovi in 
čista, turkizna voda. V teh tednih 
smo spoznali mnogo skritih 
draguljev Slovenije in prisrčne 
Idrije.

Namen projekta Evropske 
solidarnostne enote je bil 
renovirati eno nadstropje 
stare stavbe, ki bo v prihodnje 
namenjen mladinskemu hostlu. 
Naše naloge so bile brušenje 
sten, oken in vrat, pleskanje 
sob in hodnika. Poleg rutinskih 
nalog smo imeli tudi delavnico 
o renovaciji starega pohištva 
in poskrbeli za osvežitev igrala 
pred mladinskim centrom. 
Preko učenja z delom smo 
usvojili veliko novih ročnih 
spretnosti. Poleg tega je imela 
vsak dan ena skupina nalogo, 

da za vse pripravi kosilo, 
medtem ko so ostale skupine 
skrbele za fotografije, za 
sledenje zastavljenemu urniku 
in skladiščenje opreme. Pri vseh 
nalogah smo imeli podporo 
lokalne ekipe, ki nam je vedno 
z veseljem pokazala, kako 
uporabljati kladivo ali dobro 
umiti čopiče.

Naša slovenska avantura pa ni 
vključevala zgolj dela v hostlu. 
Pomemben del je bilo tudi 
raziskovanje lokalne kulture. 
Vodje našega projekta so nam 
organizirali mnoge prostočasne 
aktivnosti, kot so obisk mesta, 
Antonijevega rova, lokalne 
pivovarne, Bolnišnice Franje, 
pohoda na Kobalove planine, ... 
Ob vikendih pa smo samostojno 
potovali po državi. Skoraj cela 
skupina je skupaj obiskala gorati 
sever in živahno Ljubljano, pa 
tudi slovensko obalo.

To izkušnjo je zaznamovala 
mešanica fizičnih in kreativnih 
nalog z dih jemajočimi pogledi 
nad Idrijo. Trud, kri, pot in solze, 
ki smo jih vložili v ta projekt, 
so se nam obrestovale, kar smo 
spoznali, ko se oziramo nazaj. 

Zadnji dan smo vsi ponosni na 
to, kar smo dosegli, še zlasti 
ker vemo, da prej nismo imeli 
posebnih spretnosti za renovacijo 
ter da pravzaprav nismo imeli 
veliko časa. Za uspeh se moramo 
zahvaliti tudi našim angažiranim 
lokalnim mentorjem, ki so trdo 
delali.

Kdo drug bi oživil hišo, če 
to ni naša skupina zagretih 
posameznikov? Kako bi se 
povezali, če ne bi skupaj prestali 
vseh izzivov, ki so se nam zgodili 
med delom in potovanjem? 
Naučili smo se, kako delovati kot 
vključujoča skupina, kjer se vsak 
lahko počuti varno in podprto, 
tudi v primeru manj veselih 
pripetljajev. Paradoks je v tem, da 
so ravno slednji postali vrhunci 
celotnega projekta. Še posebno 
po mesecih stagnacije in socialne 
distance, ki smo jih izkušali, 
moramo reči, da objemanje, ples, 
smejanje in deljenje še nikoli ni 
tako prijalo.

Vtise o svoji prostovoljski 
izkušnji v Idriji so zapisali Dawid 
Czeczelewski s Poljske, Dominik 
Ameling iz Nemčije in Kati 
Eliisabet Peterson iz Estonije.
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CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

Tek na Špičasti vrh 
je polnoleten

Kot se za samostojnost spodobi, so se start in spremljevalno 
dogajanje že lani odcepili iz domačega gnezda pri 
Bizarjevih na novo igrišče v Zadlogu - Storžice. Kljub temu 
je vse tekače in njihove podpornike najprej pričakala 
kava. 

Nasmejani, vedri pa tudi adrenalina polni otroški obrazi so se hitro, morda 
celo prehitro, podali proti cilju. Rekord morda tudi zato ni padel, je pa velika 
udeležba otrok svojevrstna zmaga. Preteči okoli 2 kilometra in pri tem 
ugrizniti v dobrih 200 metrov višinske razlike je primerno za aplavz, če ne 
kar za stoječe ovacije za 24 prijavljenih otrok, saj so vsi uspešno pritekli do 
cilja. 11-letni domačin Urban Lampe se lahko pohvali s prvim mestom med 
fanti, iz AD Posočje pa prihaja prva med dekleti, Vita Leban Jež. 

4 kilometre in 400 višinskih metrov pa je vseh 62 tekačev preteklo v 54 
minutah in 41 sekundah. Najhitrejši med njimi, Primož Piškur iz NK Bohinj, 
se je zmage veselil po 22 minutah in 59 sekundah, med damami pa je slavila 
Varineja Drašler iz ŠD Nanos Podnanos, ki je vrh osvojila minuto in pol za 
zmagovalcem. Med tekači se je še pred startom pojavila slaba volja zaradi 
vročine, saj je termometer na streljaj oddaljeni meteorološki postaji kazal 
27,5 stopinje. A so si po nekaj sto metrih teka oddahnili, saj je proga gorskega 
teka speljana pod krošnjami bukev, javorjev in smrek, pri 14 let starem stolpu 
na cilju pa je pihal nežen vetrič. 

Razglasitev rezultatov, po zasluženi pašti in sadju, je zaradi znanih razmer 
potekala nekoliko skromneje, a nič manj veselo. Dobro delo organizatorjev 
teka pa opazijo tudi tekači. Valentina Čufer je organizatorje v svojem blogu 
zelo pohvalila. Idejni vodja teka in predsednik društva Trma, Florjan Lampe, 
pa s ponosom pokaže na celotno ekipo organizatorjev in tudi na tekače, ki 
poskrbijo za pravi tekmovalni duh. 

Zanimivost je tudi, da so vsi tekači nagrajeni s praktičnimi nagradami. 
Gonilna sila športa v Zadlogu, Florjan Lampe, tudi dobitnik priznanja sveta 
KS Črni Vrh in prejemnik priznanja zlati rog, je organizator teka že od 
začetka, od leta 2003. Prvi tek, na katerem je bilo 18 tekačev brez posebnih 
pravil, še ni štel za Pokal primorskih gorskih tekov, vsi v nadaljevanju pa. 
Kot pravi Lampe, se je veliko presenečenj zgodilo do 10. zaporednega teka, 
saj nikoli niso zares vedeli, koliko tekačev pride. Kasneje pa je bilo vse lažje 
tudi zato, ker je ekipa, ki organizira tek, stalna. 

V teh 18 letih pa se tekači niso dosti spremenili: »Tisti, ki so bili takrat 
najstarejši, so še danes najstarejši,« v smehu pove Florjan Lampe in doda, da 
se številni vračajo v Zadlog. Postreže tudi s podatkom, da so na zadloškega 
očaka tekli tudi po 15-krat in več, domačin Urban Rupnik je bil celo na vseh 
tekih. / Lovrenc Habe

Start otroškega teka / Foto: LH

Matucki - 
leseni pokali. 
Zadložanom 
se pogovorno 
reče tudi 
»matuckarji«, 
saj so včasih 
z »matucki« 
tlačili krompir 
ali zelje.
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Milanka Trušnovec

»Črtomir Šinkovec se je v 
času svojega zemeljskega 
bivanja rad vračal v 
domačo vas. Zagotovo 
pa si ni predstavljal, da 
bo nekoč v prihodnosti 
njegovo vračanje drugačno. 
Da bo prisoten v svojih 
poezijah ter da bo navdih 
in spodbuda tistim, ki 
bodo iskali novih smeri 
za umetniško izražanje 
na področju literature,« 
je zapisala Irena Hvala, 
članica KUD Planika 
Vojsko, brez sodelovanja 
katerega si težko 
zamišljamo Šinkovčeve 
dneve poezije. Po pretežno 
virtualnem letu 2020, ko 
smo v živo lahko v Idriji 
izpeljali samo pesniško 
delavnico s sicer vrhunsko 
pesnico Barbaro Korun, je 
bilo letošnje živo dogajanje 
na Vojskem spet pravo – 
navdihujoče. 

Celodnevna pesniška 
delavnica

V organizaciji JSKD – območna 
izpostava Idrija je v soboto, 3. 
julija, v CŠOD Vojsko potekala 
celodnevna pesniška delavnica za 
prijavljene udeležence. »Letošnji 
mentor je bil pesnik in pisatelj 
dr. David Bedrač, avtor sedmih 
pesniških zbirk za odrasle in treh 
za otroke, priznani mentor mnogih 
literarnih delavnic in avtor dveh 
pesniških priročnikov. Devet 
ustvarjalcev, ki so sodelovali na 
delavnici, je spoznavalo tokove 
sodobne poezije, se seznanjalo 
z zanimivimi metodami za 

pisanje pesmi in se preizkušalo 
v praktičnih vajah,« je povzel 
Rado Božič. Njihove občutke pa 
je strnila Vasilija Podobnik Kobal: 
»Kljub dosledno izvajanim strogim 
koronskim ukrepom v CŠOD 
Vojsko se je ob prijaznem sprejemu 
in dobri kuhinji simpatična 
skupina pesnikov in pesnic – sodeč 
po njihovih izjavah – pri nas 
odlično počutila in v soboto zvečer 
spoznavala zgodovino Vojskega 
ob ogledu dokumentarnega filma 
Uroša Lipuščka Vojsko, moja rodna 
vas ter etnološkega filma Košnja v 
produkciji KUD Planika Vojsko.«

Spoznavanje lepot Vojskarske 
planote

Nedelja, 4. julija, je že 
tradicionalno namenjena 
spoznavanju lepot Vojskarske 
planote in po besedah Romane 
Kokošar »dragocenemu druženju 
udeležencev pesniške delavnice 
ter članov organizacijskega 
odbora«, saj smo tako kot pred 
dvema letoma obiskali Partizansko 
tiskarno Slovenija in partizansko 
grobišče na Vojščici ter na grobu 
pesnika Črtomirja Šinkovca 
položili cvetje. Razpoloženje je 
bilo zelo prijetno, udeleženci pa 
radovedni in hvaležni za zanimive 
informacije, ki sta jih podala vodič 
Drejc Kokošar in oskrbnik tiskarne 
Albin Skok. Na Vojščici je samosvoj 
umetnik Rok Alboje zanosno 
recitiral svojo pesem Črna kuhna.

Nedeljska zaključna 
prireditev

Vrhunec in sklep letošnjih 
Šinkovčevih dnevov poezije je 
bila odlično obiskana zaključna 
prireditev v Domu krajanov in 
gasilcev Vojsko, ki jo je režirala 
Lidija Kleindienst: »Zasnovana je 
bila tridelno. V uvodnem delu smo 
dali besedo častnemu pokrovitelju, 
dr. Danilu Türku, ki nas vedno 
znova nagovori z izbranimi 
besedami plemenitega poznavalca 
umetnosti in kulture nasploh. 
Predsednica organizacijskega 

odbora ŠDP, mag. Milanka 
Trušnovec, je v svojem prisrčnem 
in ustvarjalnega navdiha polnem 
nagovoru predstavila delo in 
načrte organizacijskega odbora. 
Sledil je osrednji del, posvečen 
pesniku Črtomirju Šinkovcu, ki 
sta ga v vojskarskem govoru z 
odlično interpretacijo teksta Irene 
Hvala pričeli članici KUD Planika 
Vojsko Urška Poljanec in Anja 
Vončina. Dramski igralec Silvij 
Božič je doživeto interpretiral pesmi 
Črtomirja Šinkovca, o pesniku in 
njegovem delu pa je strokovno 
poglobljeno spregovorila dr. Irena 
Novak Popov. Govorni del sta 
z dobro izbranim programom 
popestrili odlični flavtistki Špela 
Flajšaker in Maja Kenk. Tretji 
del prireditve je bil namenjen 
razglasitvi nagrajencev literarnega 
natečaja in branju njihovih pesmi. 
Nagrajenec Borja Bolčina je svojo 
pesem predstavil sam, pesem Zid 
skrit Klavdije Salamantove je v 
beneškem narečju prebrala ena 
od udeleženk literarne delavnice, 
pesem nagrajenca Dejana Tesića je 
v bosanskem jeziku predstavil Silvij 
Božič, ostale pesmi pa je zgledno 
prebirala dijakinja Gimnazije 

Jurija Vege, Neli Petrič. Za začetek 
in konec prireditve je zadonela 
ljudska pesem v odlični izvedbi 
Moške vokalne skupine Vojsko 
pod vodstvom Aleksandra Grošlja. 
Prireditev je iskrivo in prisrčno 
povezovala Sanja Rejc. Z zaključno 
prireditvijo smo želeli ustvariti 
praznik besede in glasbe, prikazati 
rezultate našega dela, predvsem 
pa se pokloniti pesniku Črtomirju 
Šinkovcu, udeležencem in 
zmagovalcem literarnega natečaja 
in nenazadnje obiskovalcem, 
ljubiteljem umetnosti, zvestim 
spremljevalcem našega kulturnega 
dogajanja.«

Tudi najmlajši ustvarjajo
Med naše zveste spremljevalce 

oziroma kar soustvarjalce spadajo 
že najmlajši – vrtovčki, ki jih k 
sodelovanju vedno znova privabi 
Lidija Kleindienst. Letos sta se 
posebej izkazali skupini iz Vrtca 
Idrija z mentoricama Tanjo Grošelj 
in Katjo Gnezda, ob Šinkovčevih 
pesmih in ugankah pa so lepe 
ilustracije ustvarili tudi v Osnovni 
šoli Idrija pod mentorstvom Irme 
Gnezda, Osnovni šoli Spodnja Idrija 
pod mentorskim vodstvom Mojce 

Vnuk in Osnovni šoli Črni vrh pod 
mentorstvom Barbare Petkovšek.

Še o pesniških natečajih
Že aprila in maja letos sta bila 

razpisana dva pesniška natečaja 
– za osnovnošolce v idrijski in 
cerkljanski občini (koordinatorka 
Romana Kokošar) in za odrasle 
(koordinator Rado Božič). Rezultate 
osnovnošolskega je povzela Lidija 
Kleindienst: »Prispelo je 51 pesmi z 
vseh osnovnih šol v idrijski občini in 
z Osnovne šole Cerkno. Presenečeni 
pa smo bili nad prispevki z Osnovne 
šole Prebold, saj je bil natečaj 
vezan le na občini Idrija in Cerkno. 
Prav to nam je dalo misliti, da bi v 
bodoče literarni natečaj razširili še 
na ostale osnovne šole po Sloveniji. 
Ocenjevalke Vasilija Podobnik 
Kobal, Romana Kokošar in Lidija 
Kleindienst smo bile zadovoljne 
s kakovostjo pesmi, še posebej 
pa z ugotovitvijo, da je kar nekaj 
mladih ustvarjalcev na ŠDP uspešno 
sodelovalo že drugič ali tretjič. Prav 
to nas navdaja s prijetnimi občutki, 
da smo na pravi poti.«

Natečaj za odrasle je namenjen 
trem kategorijam: mlajšim od 19 let, 
starejšim od 19 let ter Slovencem 

Na pesniški delavnici / Fotografije: Vladimir Kržišnik

Recitatorka Neli Petrič, dijakinja GJV Idrija Andraž Šinkovec in prof. dr. Irena Novak Popov

Tretji Šinkovčevi dnevi poezije Vojsko

Ko se poezija vrne domov

Še poje v meni vrvenje mesta,
vrvenje ulic, hrup in direndaj,

ko vodi na planoto me vojaška cesta,
v moj hribovski domači kraj.

(Črtomir Šinkovec)
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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.

Majhni, a tihi, hitri in nevarni!
Tudi nesreče, ki jih povzročijo lastniki koles, skirojev in sorodnih 
prevoznih sredstev, lahko za seboj potegnejo večjo materialno škodo, pa 
tudi odškodninske zahtevke poškodovanih oseb.
Kolesarji že dolgo predstavljajo kar velik del prometa na naših cestah, v zadn-
jem času pa so se jim eksponentno pridružili še vozniki navadnih in električnih 
skirojev, rolk, rolerjev, … Ne glede na to, da gre za lahka prevozna sredstva, 
imajo lahko nesreče, ki jih povzročijo, tudi visoke odškodninske zahtevke. 
Večina nesreč, ki jih povzročijo »lahka prevozna sredstva« gre na račun izsiljene 
prednosti in neprilagojene hitrosti. Hitro ustavljanje motornih vozil je lahko za 
mnoge prehitro in nalet je neizbežen. Tudi neslišna vožnja električnih skirojev in 
rolk po površinah za pešce je lahko razlog za marsikatero poškodbo. Prav za take 
primere je Zavarovalnica SAVA d.d. poslala na trg nov produkt zavarovanja 
lahkih prevoznih sredstev. Prvenstveno je tu zavarovanje odgovornosti, se 
pravi kritje škode, ki jo uporabnik vozila naredi drugim. Krita je škoda, ki jo povz-
ročite npr. na nekem drugem vozilu kot tudi odškodninski zahtevki oseb, ki jih 
vi poškodujete z vašim vozilom po vaši krivdi. Cena je res ugodna: za kritje do 
100.000 EUR je letna cena samo 14,06 EUR. Vsekakor priporočam tudi sk-
lenitev asistence, ki za 18,88 EUR letno krije pomoč na kraju asistenčnega 
primera do 200 EUR, prevoz poškodovanega vozila do 200 EUR, prevoz 
voznika do doma po zaključenem zdravljenju, v tujini stroške zdravstvene os-
krbe do 10.000 EUR in še nekaj dodatnih kritij je vključenih. Ta asistenca velja 
v Sloveniji, pa tudi v vseh sosednjih državah. Dodamo lahko tudi nezgodno 
zavarovanje za voznika, kjer so letne premije 2,50 EUR do 15 EUR, odvisno 
od višine kritja. POSEBNOST: odslej je možno tudi kasko zavarovanje vozila z 
vključeno krajo! 
Nove možnosti, da si popestrite svoj dopust. Jaz si ga bom!
                                                                                  Vaš, Aleksander Paglavec

POLETNI DOPUST: pisarna bo zaprta do srede, 18. avgusta. Tudi v času 
dopusta lahko sklepate ali podaljšujete zavarovanja »na daljavo«  
preko interneta. 
Pokličite me na tel.: 041 414 422 ali mi pišite na: info@zavarovanje.net.

v zamejstvu in po svetu. Vsi so 
lahko sodelovali s pesmimi na 
prosto temo ali pesmimi o naravi, 
in sicer v vsaki z največ tremi 
pesmimi. »Preko mreže JSKD je 
bil natečaj razposlan po celotni 
Sloveniji in je tako dosegal veliko 
število ljubiteljskih literatov. 
Odziv je bil zelo zadovoljiv, saj so 
na njem sodelovali avtorji iz 39 
različnih krajev, vsako leto pa se ga 
udeleži večje število pesnikov. Med 
starejšimi od 19 let je sodelovalo 34 
avtorjev s 66 pesmimi o naravi ter 
75 pesmimi na prosto temo. Med 
mlajšimi od 19 let je sodelovalo 
osem avtorjev s skupno 22 pesmimi, 
od Slovencev v zamejstvu in posvetu 
pa je sodelovalo devet avtorjev s 
skupno 31 pesmimi. V vseh treh 
kategorijah za odrasle ustvarjalce 
je tako sodelovalo 51 pesnikov s 
skupno 194 pesmimi. To je izjemno 
lepa številka, saj so Šinkovčevi dnevi 
poezije mlada literarna prireditev, 
ki poteka šele tretje leto, natečaj je 
namenjen izključno pesnikom, teh 
pa je bistveno manj kot prozaistov. 
Kljub temu so Šinkovčevi dnevi 
poezije uspeli nagovoriti širok 
krog ustvarjalcev, ki so ta dogodek 
prepoznali kot uspešen in 
pozitiven,« ocenjuje Rado Božič. 
194 pesmi je prebirala, o njih 
razpravljala in jih naposled ocenila 
komisija v sestavi mag. Milanka 
Trušnovec, literat Dušan Šarotar in 
dr. Irena Novak Popov, upokojena 
profesorica z ljubljanske Filozofske 
fakultete.

Stroka o Adolfu Šinkovcu – 
Črtomirju

Vasilija Podobnik Kobal je 
spomnila, da je pokojni prof. Tomaž 
Pavšič že leta 1984 zapisal: »Morda 
se bo našlo pero, ki bo Črtomira 
Šinkovca in njegov literarni 
prispevek obdelalo tako, kot v 
resnici zasluži, morda z doslej še 
nepoudarjenega zornega kota.« Po 
tretjih Šinkovčevih dnevih poezije 
smo po njenih besedah ponosni 
in veseli, »da je v času od začetka 
predpriprav na Šinkovčeve dneve 
izšlo že lepo število kakovostnih 
člankov avtoric Irene Hvala in 
Simone Šinkovec. Svoji študiji sta 
na Šinkovčevih dnevih podala tudi 
literarna zgodovinarja, profesorja za 
književnost z ljubljanske Filozofske 
fakultete, lani dr. Miran Hladnik 
in letos dr. Irena Novak Popov«. 

Pozabiti pa ne smemo niti na dve 
lični in vsebinsko bogati publikaciji, 
ki smo jih izdali po uspešno 
izpeljanem projektu leta 2019 in 
2020.

Dragocena pomoč domačinov, 
družine Šinkovec in drugih 
podpornikov

Šinkovčevi dnevi poezije so že od 
vsega začetka deležni dragocene 
podpore tako domačinov kot 
Šinkovčevih sinov Andraža 
in Matjaža ter ostalih članov 
rodbine Šinkovec. »Poleg članov 
organizacijskega odbora in vseh 
soorganizatorjev (Mestna knjižnica 
in čitalnica Idrija, JSKD, Gimnazija 
Jurija Vege Idrija, Društvo 
upokojencev Idrija, KUD Planika 
Vojsko, Pedagoško društvo Idrija, 
Turistično društvo Idrija, Mestni 
muzej Idrija), ki so pripravi in 
izvedbi Šinkovčevih dnevov poezije 
posvetili ogromno svojega časa 
in energije, je velik del finančnih 
sredstev projektu namenila Občina 
Idrija, ob njej pa še Kolektor Sisteh 
Idrija, Hidria, Janja Pirc, KGZ 
Idrija in Iztok Seljak (SVMK d.o.o.). 
Nemajhen delež k uspehu celotne 
prireditve so prispevali Mojca 
Magajna, Irena Hvala in Ivan 
Šinkovec ter številni prostovoljci, 
ki jim gre posebna zahvala. Le-ti 
so poskrbeli za izdelavo lesenih 
priznanj blisk (Klemen Carli), 
odlične domače sladke dobrote 
(Majda Marc), snemanje prireditve 
(Martin Grošelj), fotografiranje 
(Vladimir Kržišnik), ozvočenje in 
osvetljavo dvorane (Matjaž Marc), 
prispevke za spominke z logom 
prireditve (Ave Blaznik, Mojca 
Magajna), redarstvo (člani PGD 
Vojsko) in pripravo pogostitve ob 
zaključku (Društvo kmečkih žena 
in deklet – Nastja Grošelj in Daša 
Skok),« poudarja Vasilija Podobnik 
Kobal.

Naklonjenost častne občanke
Posebno naklonjenost kulturi 

nasploh, različnim literarnim 
prizadevanjem in še posebej 
Šinkovčevim dnevom poezije pa 
namenja častna občanka občine 
Idrija, Ivica Kavčič: »Šinkovčeve 
dneve poezije doživljam kot 
kulturni presežek, kot vrhunsko 
kulturno prireditev v občini 
Idrija, strokovno in organizacijsko 
primerljivo s prenekatero v 

Na pesniški delavnici / Fotografije: Vladimir Kržišnik

Lenča Kavčič, OŠ Idrija, prejemnica 1. nagrade v 
kategoriji 6. razred, mentor Robert Jereb

Dragomila Šeško (Brežice) - prejemnica  
2. nagrade v kategoriji nad 19 let - prosta temaAndraž Šinkovec in prof. dr. Irena Novak Popov

prestolnici, vredno še veliko več 
zato, ker temelji na prostovoljnem 
delu neštetih domačinov ter 
visoko izobraženih, delu in kulturi 
predanih prijateljev iz doline. 
Kar me posebej navdušuje, je 
spodbujanje in nagrajevanje 
ustvarjalnosti mladih doma in po 
svetu. Mislim, da so organizatorji 
prav s tem dali najgloblji poklon 
sijajnemu vojskarskemu pesniku 
in uredniku Črtomirju Šinkovcu. 
Dnevi seveda niso padli v prazen 
prostor. Da je tu, na tej prelepi 
visoki planoti doma posebna 
energija, je zaznal že partizanski 
učitelj Albin Završnik, ko je v 
času najtežjih bojev med drugo 
svetovno vojno ustanovil mogočen 
130-članski ženski mladinski 
pevski zbor in ga že v prvih dneh 
miru popeljal vse do Beograda. Tu 
je rojen še skladatelj in pevovodja 
Ivan Rijavec, tu že zelo dolgo 
ustvarja, spodbuja in organizira 
vsestranska kulturna delavka Irena 
Hvala, pa pevovodja Aleksander 
Grošelj, aktiv kmečkih žena in še bi 
lahko naštevali! Ko se je na vse to 
navezala vrhunska kulturna stroka 
z Milanko, Urošem, Vasilijo, Lidijo, 
Romano, Meto, Radom in drugimi 
ustvarjalci, je nastal kulturni 
presežek brez primere. Posebno, 
žlahtno noto mu vsako leto doda še 
nagovor nekdanjega predsednika 
države dr. Danila Türka. Seveda 
ne gre pozabiti niti filma Uroša 
Lipuščka o Vojskem ter izjemnih 
glasbenih in drugih prispevkov, 
ki nas navdušujejo v zaključni 
prireditvi. Prav vsem sodelujočim 
iskreno čestitam in želim še veliko 
ustvarjalne energije, vztrajnosti 
in poguma pri izvedbi tega 
organizacijsko in strokovno zelo 
zahtevnega projekta tudi vnaprej!«

Takšna spodbuda in vsi nadvse 
prijazni odzivi nas opogumljajo 
ter opremljajo z voljo in energijo 
za uresničevanje novih načrtov, 
kot so Šinkovčeva pot, priprava in 
izdaja nekaterih še neobjavljenih 
Šinkovčevih pesmi, prevodi 
Šinkovčevih pesmi v tuje jezike, 
povezovanje z Gorico in Novo 
Gorico kot Evropsko prestolnico 
kulture 2025 ter še tesnejše 
sodelovanje z različnimi kulturno-
literarnimi inštitucijami Slovencev 
v zamejstvu in po svetu. Poezija 
ostaja naš dom in svet in neomejen 
prostor svobode.
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Redna vadba ohranjanja 
gibalne sposobnosti
Jernej Sever

Na osnovi Slofit športno-
vzgojnega kartona, v 
katerega je vključenih 
20.000 slovenskih 
osnovnošolcev, so 
strokovnjaki ugotovili 
velik, v povprečju 13 %, 
upad gibalnih sposobnosti 
otrok, ki je bil posledica 
zaprtja države. Za 30 
% se je povečal odstotek 
debelih otrok, za podoben 
odstotek pa se je zmanjšal 
odstotek otrok z vrhunskim 
športnim potencialom. V 
mnogih klubih so ugotovili 
tudi velik upad članstva. 
Mnogo otrok in tudi 
odraslih po dolgem obdobju 
neaktivnosti ni našlo dovolj 
volje, da bi se priključili 
redni vadbi.

V Karate inštitutu, ki povezuje 
člane Karate kluba Kolektor Idrija, 
Karate klubov Žiri in Cerkno ter 
karate sekcij v Logatcu, Ljubljani 

in na Rakitni, redno izvajamo 
testiranja gibalnih sposobnosti. Na 
osnovi primerjave rezultatov 150 
otrok, starih od 7 do 12 let, v letu 
2019 in 2021 smo ugotovili, da so 
gibalne sposobnosti otrok v maju in 
juniju 2021 primerljive, pri nekaterih 
testih pa celo boljše od rezultatov iz 
leta 2019. Otroke smo primerjali pri 
testu agilnosti, teku 4 X 12 metrov, 
skoku v daljino, pravilnosti izvedene 
sklece in predklonu. Izkazalo se je, 
da so otroci v povprečju malo boljše 
rezultate v letošnjem letu dosegli 
pri skoku v daljino (147,45 cm proti 
139,98 cm), pri teku 4 x 12 m (14,20 s 
proti 14,54 s) in pravilnosti izvedene 
sklece (ocena 4,49 proti 3,64). 
Ocenjevanje pravilnosti sklece je 
standardizirano in tudi primerljivo. 
Boljši rezultati pri omenjenih testih 
v letu 2021 so verjetno posledica 

spletne vadbe, kjer je bil poudarek 
ravno na različnih vajah za moč, 
stabilizacijo in eksplozivnost.

Malo slabše rezultate so otroci 
dosegli pri testu agilnosti (13,39 
s proti 13,07 s) in pri testiranju 
gibljivosti pri predklonu (1,85 cm 
proti 3,97 cm).

Primerjava med rezultati pred in 
po epidemiji covid-19 je pokazala, 
da smo v Karate inštitutu z redno 
vadbo uspešno ohranjali gibalne 
sposobnosti otrok in jih v nekaterih 
primerih celo izboljšali. Rezultati tudi 
kažejo na to, da je bilo vključevanje 
v spletne oblike vadbe, ki smo jih 
oblikovali, učinkovito ter pomembno 
z  v idik a  ohranjanja  g ibalnih 
sposobnosti in z vidika ohranjanja 
motivacije za nadaljevanje vadbe 
po odpravi omejitev za zajezitev 
epidemije.

Turnirja v šahovskem kotičku
V šahovskem kotičku »Pr Golitu« so odigrali dva 
hitropotezna šahovska turnirja. Na prvem je zmagal Silvij 
Persoglia, na drugem pa Roman Trček.

Kljub vročemu poletju šahovske figure v šahovskem kotičku »Pr’ Golitu« 
ne mirujejo. Ljubitelji šaha vseh generacij so minuli konec tedna odigrali 
dva dvokrožna šahovska turnirja z udeležbo dvanajstih šahistov iz Idrije, 
Spodnje Idrije in Žirov. 

Na prvem turnirju je zmagal tretjekategornik Silvij Persoglia iz Idrije pred 
Miranom Likarjem, tretji pa je bil Avgust Vukanič. Na drugem turnirju je 
bil prepričljivo najboljši tretjekategornik Roman Trček iz Žirov, na drugem 
mestu je turnir sklenil Naško Janež, tretje in četrto mesto pa sta z enakim 
izkupičkom točk zasedla Silvij Persoglia in Miran Likar.

Idrijski šahisti bodo letošnjo tekmovalno sezono nadaljevali septembra 
v šahovskem kotičku za mlade ljubitelje šaha in rednimi mesečnimi 
hitropoteznimi turnirji. / Silvo Kovač

Zmagovalec Roman Trček v partiji s tretjeuvrščenim Miranom Likarjem na 
turnirju v šahovskem kotičku »Pr’ Golitu« / foto: S. Kovač

Šahovski turnir na Visokem
Šahovski klub 64 iz Žirov je v sodelovanju s Športno zvezo 
Škofja Loka in Občino Gorenja vas -Poljane v soboto, 17. 
julija, na Tavčarjevem dvorcu na Visokem organiziral 
šahovsko srečanje »Visoko 21« v okviru Pokala Poljanske 
doline Minervo 2021. 

Šahovski turnir posameznikov, ki se ga je udeležilo 50 slovenskih ljubiteljev 
šaha, so odigrali pod velikim kozolcem pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem 
v Poljanski dolini. Šahisti so odigrali sedem krogov po švicarskem sistemu 
s tempom dvakrat 15 minut časa za partijo. Organizatorju, oziroma 
šahovskemu sodniku, ki je vodil turnir, je po četrtem odigranem krogu 
ponagajal šahovski program za švicarski sistem in šahisti so tako imeli 
dobri dve uri odmora. Po odpravi računalniških težav so organizatorji 
turnir srečno pripeljali do konca. Na turnirju je zmagal velemojster Matej 
Šebenik iz Ljubljane pred mednarodnima mojstroma Galom Drnovškom 
iz Kranja in Janezom Barletom iz Ljubljane. Štirje idrijski šahisti so tokrat 
dosegli skromne uvrstitve, kar opravičujejo s skoraj dveletno odsotnostjo 
od šahovskih tekmovanj. 

Najboljšim posameznikom in ekipam so organizatorji namenili denarne in 
praktične nagrade ter spominske medalje in pokale. / Silvo Kovač 
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Po poti divjih petelinov

Andrej Bončina

Junij – po glavah se nam 
že podijo misli o žgočem 
soncu, razburkanem 
morju, koncu šolskega leta 
in posledično počitnicah. 
Preden pa se podamo 
vsak svojim poletnim 
dogodivščinam naproti, 
smo se skupaj odpravili še 
na zadnji planinski izlet v 
tem šolskem letu. Tokrat 
zares lahko rečemo skupaj, 
saj smo moči združili 
z odraslimi planinci, 
ki so prehodili del naše 
poti in svojo še nekoliko 
podaljšali. Pa se vrnimo 
na začetek.

Jutranja ura v soboto, 12. junija, 
nam ni predstavljala večjih težav. 
Nekoliko se je vlekla le vožnja 
proti Savinjski dolini in naprej 
na Golte. Večji del vzpona smo 
tokrat opravili kar z avtobusom. 
Po pravi gorski cesti smo se iz 
Mozirja zapeljali vse do Alpskega 
vrta na višini 1.380 metrov. Ko 
smo se po cesti vzpenjali proti 
Goltem, so nam družbo delale tudi 
krave. Okoliški kmetje so gnali 
živino na planine na poletno pašo. 
Med potjo so si krave vzele malo 
počitka, tako da smo jih naposled 
le uspešno prehiteli in nadaljevali 
pot. 

Pot pod noge smo vzeli pri že 
omenjenem vrtu. Kar hitro smo se 
ustavili pri hotelu in pomalicali, 
zajtrk je bil vendarle bolj zgodaj 
kot običajno. Okrepčani smo 
nato zagrizli v klanec. V pomoč 
pri iskanju poti so nam bile tudi 
table, na katerih je pisalo »Pot 
divji petelin«. Po planinah vodi 

več označenih poti. Tokrat smo 
si izbrali divjega petelina. Strm 
vzpon se je zaključil na vrhu 
Medvedjaka. Počitek in žigosanje 
knjižic sta obvezni opravili na 
vrhu. Zemljevid nam je bil v veliko 
pomoč, da smo spoznali nekaj 
okoliških vrhov. Potem pa malo 
dol in malo gor po planinah do 
koče Trije ploti. 

Zakaj trije? Ker je tukaj stičišče 
mej treh občin: Mozirje, Rečica 
ob Savinji in Ljubno ob Savinji. 
Z enega izmed vmesnih vrhov 
se nam je odprl lep razgled na 
Smrekovec. Hitro smo se naučili, 
da gre za goro vulkanskega 
nastanka, ki pa danes ne spominja 
na vulkan. Na nekaterih pašnikih 
so se že pasle živali. Tudi hoja 
preko pašnikov ima svoja 
pravila: normalna hitra hoja, 
brez kričanja, ne hranimo živali 
in seveda, če jih imamo, pse na 
vrvice. Pot je s travnatih poljan 
v drugem delu zavila v mogočne 

smrekove gozdove, ki bi nam 
nudili zavetje pred dežjem,  
a več kot nekaj kapljic ni bilo. 
Proti koncu smo prispeli še do  
ene znamenitosti – jame  
Ledenica. Jama kakršnih v naši 
okolici poznamo kar nekaj. S 
snegom bogata zima je tudi 
to jamo dodobra napolnila s 
snegom, ki bo v njej ostal dolgo 
še v poletje. Zadnji daljši počitek 
smo izkoristili tudi za planinski 
krst. Čeprav za nikogar to ni bil 
prvi izlet, ki ga je preživel z nami, 
pa smo morali nadoknaditi nekaj 
zaostanka iz preteklosti, ko je 
časa za krst zmanjkalo. Vprašanja 
niso bila pretežka in sprejem med 
planince je uspel. Gradbišča nove 
Mozirske koče, prejšnja je namreč 
pogorela, smo se izognili in se 
napotili kar do avtobusa. 

Med opazovanjem razigranih 
konj na paši je hitro minilo nekaj 
minut, da so se nam po daljši 
poti pridružili še starejši planinci. 

Sedeži na avtobusu so hitro 
postali tudi naše postelje. Zgodnja 
jutranja ura je pustila posledice 
in nekaj jutranjega spanca je bilo 
potrebno nadoknaditi. Vožnja 
domov je tako minila precej 
hitreje.

Kljub znanim težavam smo tudi 
letošnje šolsko leto uspeli izpeljati 
nekaj akcij in izletov, sedaj pa nas 
čakajo počitnice. Z nekaterimi 
se vidimo že meseca avgusta 
na poletnem taboru, z ostalimi 
pa jeseni, ko se bomo ponovno 
odpravili raziskovat znane in manj 
znane poti po bližnji in daljni 
okolici.

Skupinska fotografija obeh skupin, ki sta odkrivali Golte. / Foto: Katarina Bončina

S pomočjo zemljevida spoznavamo okoliške vrhove / Foto: Katarina 
Bončina
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Maks Flander je mladost 
preživel v Novakih pri 
Cerknem. V letih služenja 
vojaškega roka je bil 
pripadnik vojne mornarice 
JLA. Sedaj kot upokojenec 
živi v Izoli.

Čuval sem Tita na potovanju v Afriko in Azijo

Maks Flander

Na Bali smo prispeli 30. 
decembra zjutraj, pristali 
pa smo v mestu Padang 
Keju, ki je v bližini še 
dejavnega vulkana, 
obraščenega z bujno 
vegetacijo palmovih gozdov 
in riževih polj. Prvi dan je 
bil na sporedu ogled otoka, 
ki je trajal kar nekaj ur. 
Obiskali smo več svetišč, 
ki so v obliki bazenov, 
kjer se iz enega v drugega 
pretaka voda, na robovih 
bazenov pa so postavljeni 
manjši kipi, ki predstavljajo 
njihova božanstva. 

Ta dan sem prvič v življenju pil 
kokosovo mleko in to pod palmo, 
na kateri je oreh zrasel. Na Baliju 
je bila takrat narava še neokrnjena 
in to je bil še pravi raj, ljudje so 
bili povsod po otoku še na pol 
oblečeni, ženske so bile večinoma 
zgoraj gole, tako v mestih kot na 
vasi. 

Oba dneva na Baliju sem 
izkoristil za čim več ogledov. 
Gostitelji so nas z avtobusi vozili 
po otoku, domačini so nas povsod 
pozdravljali in lepo sprejemali, 
oba večera so nam priredili razne 
koncerte v njihovih narodnih 
nošah in po njihovih običajih, ki 
so mi za vedno ostali v spominu. 
Po dveh lepih dnevih nas je čakalo 
samo še silvestrovanje, novo leto 
1959 smo pričakali kar na ladjah v 
družbi mornarjev. 

Srečno novo leto!
Silvestrovanje je bilo na glavni 

palubi. Bilo je kar živahno, 
manjkalo ni niti šampanjcev. 
Razpoloženje je bilo na višku, bolj 
ko se je bližala ura 24, je veselje 
postajalo čedalje bolj bučno in 
ko je ura odbila polnoč, smo z 
veseljem drug drugemu voščili 
srečno novo leto 1959. Poveljnik 
ladje Split je zaželel srečno novo 
leto vsem prisotnim mornarjem iz 
Indonezije in vsej posadki rušilca 
Split. Kasneje je z Galeba prišel 
tudi komandant eskadre voščit 
srečno novo leto. Bil je kar malo 

presenečen, ker se je na Splitu kar 
malo preveč bučno praznovalo: na 
račun novega leta je bilo razbitih 
kar nekaj kozarcev in steklenic. 

Za počitek je bilo zelo malo časa, 
saj smo že rano zjutraj zapustili 
otok Bali v smeri Burme. S severne 
strani otoka Jave smo vpluli v 
ožino Bankain in kar kmalu 
smo bili v Singapurski ožini. 
Plovba med stoterimi otoki, ki 
so bili bujno poraščeni s tropsko 
vegetacijo, je bila zelo zanimiva, v 
spominu pa mi je ostalo, ko smo 

ponoči pluli mimo Singapurja. 
Mesto je bilo razsvetljeno, tako 
da je bilo že od daleč videti, da 
gre za velemesto. Ves čas sta nas 
spremljala lepo vreme in mirno 
morje. Ob prihodu v Burmo smo 
pristali v mestu Rangun. Dogodki 
so se odvijali približno tako kot v 
Indoneziji: pripravili so veličasten 
sprejem za našega predsednika, 
na obali so bile postrojene častne 
čete in po izstrelitvi topovskih 
salv je predsednik Burme sprejel 
našega predsednika Tita. Bivanje 

v Rangunu je bilo za moje 
občutke nekaj čisto drugega kot v 
Džakarti. Tu ni tropske vegetacije, 
gre za starodavno mesto z veliko 
kulturnimi spomeniki in revščine. 
Ljudje so enako oblečeni, tako 
ženske kot moški, tudi tu sem si 
s prijatelji ogledal mesto. Med 
vsemi zanimivosti v Rangunu mi 
je ostala v spominu ena največjih 
pagod, to je pagoda Svedagon, 
ki stoji na površini ene cele 
mestne četrti. Polna je majhnih 
in večjih stolpov ter raznih 
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prostorov za določene namene. 
Najbolj izstopa glavni stolp, ki 
je visok več kot sto metrov in je 
prekrit z zlatimi ploščicami. V 
stolp so vgradili šestindvajset ton 
zlata, še več zlata, diamantov in 
drugih draguljev pa je zakopanih 
v temeljih pagode za boljše 
posmrtno življenje. 

Med revščino in bogastvom
Po končanem obisku v Burmi 

je prišla na vrsto Indija. Tudi 
tokrat sta nas spremljala lepo 
vreme in mirno morje. V Indiji 
smo pristali v mestu Madras. 
Našemu predsedniku Titu so tudi 
tu priredili veličasten sprejem, 
ki se je odvijal na obali. Od 
vseh sprejemov te turneje je bil 
ta še najlepši. Na obali je bilo 
postrojenih več rodov indijske 
vojske v raznobarvnih uniformah, 
ki so dajale krasen vtis na vse. 

Tudi mesto Madras smo si 
ogledali skupaj s prijatelji. 
Priporočeno pa nam je bilo, naj 
se zaradi varnosti ne družimo s 
prebivalci, saj je bilo nevarno, 
da nas okradejo. V Madrasu je 
bila takrat še velika revščina na 
eni strani, na drugi pa veliko 
bogastva. Tudi tu so za nas 
organizirali razne obiske in 
izlete. Najbolj se mi je vtisnilo v 
spomin veliko indijsko svetišče 
iz sedmega stoletja pred našim 
štetjem, ki je izklesano v živo 
skalo. Ogledali smo tudi filmsko 
mesto, ki je eno največjih na 
svetu, in prisostvovali koncertom, 
kjer je bilo predvsem prikazano 
življenje v tej deželi. 

Indijo smo zapustili 19. 
januarja, ko se je naš predsednik 
Josip Broz Tito vrnil na Galeba. 
Madras se je od nas poslovil na 
lep sončen dan, mesto je bilo 
okrašeno z mnogimi zastavami in 
množico ljudi na obali. Tudi tukaj 
so nas na odprto morje spremljali 
rušilci države gostiteljice in še 
enkrat z »rubnim pozdravom« 
pozdravili našega predsednika. 
Nato sta Galeb in Split nadaljevala 

plovbo v smeri Cejlona. Cilj je bil 
glavno mesto Kolombo. 

Tudi tu je bil sprejem našega 
predsednika veličasten, na 
obali ga je pričakal cejlonski 
predsednik, tudi tu je bilo 
postrojenih več rodov vojske, 
odmevale so topovske salve, 
na obali je bila velika množica 
ljudi. Za ogled mesta smo najeli 
taksi. Po zaslugi taksista smo si 
ogledali dva muzeja in znamenit 
tempelj Tithat. En dan so za 
nas organizirali izlet, ki smo se 
ga udeležili skupaj z njihovimi 
mornarji, v dolino Kandije, kjer 
je stara prestolnica Cejlona, ki 
se je že takrat predstavljala kot 
turistična atrakcija. Med izletom 
smo si ogledali še plantaže čaja, 
saj je Cejlon eden največjih 
proizvajalcev čaja na svetu. 
Poleg čaja ima Cejlon še prave 
gozdove kokosovih palm in tudi 
tukaj sem pil kokosovo mleko. 
Skupaj z njihovimi mornarji smo 
si ogledali tudi živalski vrt, ki je 
eden največjih na svetu. 

V največji vročini barvali 
ladjo

Cejlon smo zapustili, otok se 
je kar kmalu izgubil na obzorju 
in že smo bili na odprtem morju 
Indijskega ocena. Naša smer – 
Rdeče morje. Ves čas plovbe po 
Indijskem oceanu smo imeli lepo 
vreme in mirno morje, tako je bilo 
več časa, da se malo odpočijemo. 
Razpoloženje med posadko je bilo 
zelo dobro in da ne bi bilo preveč 
dolgočasno, smo poskrbeli za 
razna razvedrila. Ko smo vpluli v 
Rdeče morje, sem imel občutek kot 
da smo že blizu doma, do Etiopije, 
kjer je bil naš naslednji cilj, pa je 
bil še kak dan plovbe.

2. februarja 1959 smo vpluli 
v mesto Massavo. Kmalu po 
pristanku je etiopski cesar sprejel 
našega predsednika, sprejem ni 
bil tako veličasten kot v nekaterih 
drugih državah, ker je Etiopija 
bolj revna in še nerazvita država. 
V mestu se je videlo na eni strani 

veliko lepih zgradb na drugi pa 
velika revščina. V Massavi je bilo 
te dni zelo vroče, temperatura 
je presegala štirideset stopinj 
Celzija, mi pa smo morali kljub 
taki vročini prebarvati ladjo. V 
spominu pa mi je ostal ogled 
morskega dna. S posebno ladjo, 
ki je imela stekleno dno, smo 
se vozili po morju in opazovali 
lepote morskega dna. V tem delu 
se je nahajal pravcat koralni park, 
morje je bilo posejano s čudovitimi 
koralami vseh barv, med njimi pa 
na stotine rib, ene so bile lepše od 
drugih in to mi je še posebej ostalo 
v spominu. Po nekaj dnevih obiska 
v Etiopiji se je naš predsednik Tito 
vrnil iz Adis Abebe, se vkrcal na 
Galeba in tako se je končal obisk v 
Etiopiji. Naslednji cilj je bil obisk 
države Sudan, tokrat plovba ni 
trajala dolgo in že smo vpluli v 
mesto Port Sudan. Kot povsod, 
so tudi tu z vsemi častmi sprejeli 
našega predsednika, odmevale 
so topovske salve, po končanem 
sprejemu sta predsednika 
odpotovala v Kartum. V Sudanu 
smo ostali najdlje. V Port Sudanu 
smo si s prijatelji ogledali mesto, 
ki je bilo precej oddaljeno od 
pristanišča. Gre za starodavno 
mesto, imel sem občutek, kot da 
se je čas vrnil za tisoč let nazaj. 
Spominjalo je na film »Tisoč in 
ena noč«. Potem smo se začeli 
dolgočasiti in smo komaj čakali, 
da bomo zapustili Port Sudan in 
nadaljevali plovbo proti Egiptu. Po 
desetdnevnem obisku v Sudanu se 
je naš predsednik vrnil na Galeba 
in plovbo smo nadaljevali proti 
Egiptu.

Sprememba načrta in hudo 
neurje

Plovba po Rdečem morju 
in Arabskem zalivu je trajala 
kar nekaj dni. Potovanje se 
je nadaljevalo skozi Sueški 
prekop. Tudi tokrat so nas 
spremljali egiptovski rušilci. 
V Port Saidu smo pristali v 
pristanišču egiptovske vojne 

mornarice, privezani smo bili ob 
bok njihovih rušilcev. Ponovno 
srečanje obeh predsednikov 
je bilo prisrčno. Tudi tokrat je 
bilo slišati himni obeh držav 
in slišale so se tudi topovske 
salve. V Port Saidu smo ponovno 
zamenjali uniforme, tokrat bele 
za modre, ker se je zelo ohladilo, 
en dan je celo snežilo. V družbi 
z njihovimi mornarji smo imeli 
izlete in ogled mesta. Egipt in 
Sirija sta bili skupna država, ki se 
je imenovala Združena arabska 
republika. Med tem časom, ko 
sta se Galeb in Split nahajala 
v Port Saidu, sta predsednika 
skupaj obiskala Sirijo, v načrtu 
je bilo, da se po obisku v Siriji 
vrneta nazaj v Egipt. Vendar pa 
je prišlo do spremembe obiska 
in tako je Split dobil nalogo, 
da gre po našega predsednika 
v Sirijo v Latakijo. Komandant 
rušilca Split je sklical posadko 
in jo seznanil z novo nalogo, ki 
jo moramo izvršiti. Opozoril je 
še na to, da naloga ni lahka, še 
posebej, ker je v Sredozemskem 
morju divjalo močno neurje. Vse 
ladje, ki so bile ta čas na tem 
območju, so dobile opozorila, 
naj se zaradi nevarnosti vrnejo 
v bližnja pristanišča, kljub temu 
pa so morali rušilec Split in 
egiptovska rušilca, ki sta nas že 
spremljala skozi Sueški prekop, 
zapustiti pristanišče in se podati 
na odprto morje. Luči Port 
Saida so se hitro oddaljevale in 
izginile v temno noč, morje je 
bilo vedno bolj razburkano, moč 
morja je presegala osmo stopnjo 
po Boforju in viharni veter je 
pihal z močjo sedmih stopenj 
po Boforjevi lestvici. Valovi so 
bili vse višji in vedno bolj nas je 
premetavalo, tako da smo morali 
spremeniti smer vožnje proti 
valovom. Ti so bili tako visoki, da 
so popolnoma prekrivali premec 
in oba glavna topova ter butali 
v komandni most. V notranjosti 
ladje je od udarcev valov ob 
bok ladje bobnelo kot ob pravi 
eksploziji. Bali smo se, da se ladja 
ne prelomi, še posebej so trpeli 
tisti mornarji, ki so imeli morsko 
bolezen.

Bilo me je neizmerno strah
Tisto noč sem bil dvakrat za 

krmilom, ker sta dva krmarja 
imela morsko bolezen. V prvi 
izmeni nisem opazil grozot 
valov, ker je bila tema, v drugi, 
ko se je začelo daniti, pa je bilo 
videti kot da se cela gora vali 
proti ladji. Bilo me je strah, 
kako se bo vse to končalo. Tisto 
noč je bil z nami na Splitu tudi 
komandant eskadre, ki je bil ves 
čas na komandnem mostu. Nikoli 
ne bom pozabil, ko je dejal, da 
kaj takšnega še ni doživel, kljub 
temu, da je preplul vsa morja 
na svetu in da je to res pravi 
krst na morju. Pohvalil me je, 
da dobro obvladam krmilo v 
tem orkanskem razburkanem 
morju, kar mi je bilo še posebej 

v čast. Morje se je proti jutru 
še bolj razburkalo in šele ob 
sončnem vzhodu se je začelo 
počasi umirjati. Sonce je bilo že 
visoko, ko smo se približali Cipru 
in smo spremenili smer vožnje 
proti Latakiji, kamor smo vpluli 
v popoldanskih urah. Vsi smo 
bili srečni, da se je ta odisejada 
srečno končala. Na Splitu je 
nastala velika škoda: v dolžini 
več kot petdeset metrov je neurje 
močno poškodovalo ograjo, na 
palubi je nastala sedemnajst 
metrov dolga razpoka, kljub 
temu, da je ladja grajena iz 
debelih jeklenih plošč, razpoka 
je nastala tudi na komandnem 
mostu in še bi lahko našteval. 
Vsa posadka je bila srečna in 
zadovoljna, da je ladja privezana 
ob obalo. Še posebej mi je ostal 
v spominu mornar signalist, 
ki je takoj stekel na obalo objel 
bitvo in jo od sreče, da je še 
živ, poljubil. Pristaniški delavci 
so takoj, še isti dan, začeli 
odpravljati škodo, ki je nastala 
na rušilcu Split. V Egipt se nismo 
več vračali, saj je Galeb naslednji 
dan za nami prispel v Latakijo. 
Med bivanjem v Latakiji smo 
si s prijatelji ogledali mesto, 
povsod smo bili lepo sprejeti. 
Po končanem obisku v Siriji se 
je predsednik Tito vrnil na ladjo 
Galeb. 

Brez Tita nazaj v Split
Po končanih vseh svečanostih 

smo zapustili Latakijo, oziroma 
Sirijo, smer plovbe je bil otok 
Rodos, ki ga imenujejo tudi 
Roža Sredozemlja. Plovba do 
Rodosa ni bila dolga, a bili smo 
še vedno pod vplivom viharja, 
ki smo ga doživeli. Na Rodosu 
smo bili ponovno sprejeti kot v 
drugih državah, z vsemi častmi, 
saj sta se na Rodosu srečala grški 
predsednik in naš predsednik 
Tito. 

Mesto je obdano z zidovjem in 
trdnjavami in drugimi spomeniki, 
ki so bili zgrajeni še pred našim 
štetjem. Na Rodosu smo bili le 
nekaj dni. Ko se je po končanem 
srečanju z grškim predsednikom 
predsednik Tito vrnil na Galeba, 
smo nadaljevali plovbo proti 
Solunu. Tam se je Tito izkrcal z 
Galeba in se z vlakom odpravil v 
Jugoslavijo. 

Galeb in Split sta še isti dan 
zapustila Solun, ki smo si ga 
lahko ogledali le z ladje. Do Splita 
je plovba trajala kar nekaj dni. 
Pluti smo morali okrog polotoka 
Peloponez, da bi prispeli v Jonsko 
morje in končno tudi v Jadransko 
morje. Z nestrpnostjo sem čakal, 
kdaj bom opazil našo obalo. 
Najprej se je prikazala obala 
otoka Lastovo, imel sem prijeten 
občutek, da smo se srečno vrnili 
domov. 

Galeb in Split sta pristala v 
pristanišču vojne mornarice 
Lora v Splitu 9. marca 1959. To 
potovanje mi bo za vedno ostalo v 
lepem spominu.
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Mali oglasi

RENATO VELIKANJE
(1962 – 2021)

Ob boleči izgubi našega dragega Renata se iskreno zahvaljujemo 

vsem, ki ste se prišli poklonit njegovemu spominu, izrazili sožalje 

in nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani ter darovali cvetje 

in sveče.

Zahvaljujemo se NMP Idrija, patronažni službi ter zdravnici 

Andri Leskovec za vso podporo v času bolezni.

Iskrena hvala tudi LD Idrija za lepo opravljen lovski pogreb ter 

pogrebni službi Komunale Idrija za pomoč pri organizaciji pogreba.

Erika, hči Evelin z družino ter sestra Ernesta z družino

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši ...
(J. Medvešek)

MARIJA – MARICA BONČINA
(13. 11. 1934 – 10. 7. 2021)

Povsem nepričakovano in nenadoma nas je zapustila naša draga 

mama, stara mama in prababica. Ob tem se svojci iskreno 

zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 

za izrečena sožalja, besede tolažbe, za podarjeno cvetje in sveče.

Najlepša hvala župniku Marku Rijavcu za opravljen poslovilni 

obred, za besede tolažbe in upanja ob izgubi, hvala Žigi Laknerju 

za zapete sočutne pesmi, cvetličarni Bonsai za lepe aranžmaje ter 

pogrebni službi Komunale Idrija.

Hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje in jo boste ohranili v 

lepem spominu.

Vsa toplina tvojega srca bo ostala vedno z nami.

Pogrešali te bomo!

Žalujoči: hčerki Mira in Vlasta ter vnuki z družinami

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)

Najamem manjše stanovanje v Idriji, Cerknem ali Spodnji 
Idriji. | Inf.: 069 728 838

Prodam zazidljivo parcelo v starem mestnem jedru, 
velikosti 400 m je odmerjena in vpisana v ZK. Na parceli se 
nahajajo vsi priključki. | Inf.: 041 848 138

Najamem manjše stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji.  
| Inf.: 040 626 083 (Leon) 

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

Prodam unikatno leseno otroško gugalnico.  
| Inf.: 041 540 676

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

V Idriji za gradom prodamo prenovljeno in opremljeno 
2-sobno stanovanje v izmeri 48 m2 s pripadajočo kletjo 5 
m2. | Inf.: 041 981 358

V okolici Idrije prodam starejšo stanovanjsko hišo. 
Možnost najema. | Inf.: 031 873 503

Mlad par, oba zaposlena za nedoločen čas, išče dvosobno 
ali večsobno stanovanje za najem ali večje stanovanje za 
nakup v Idriji. Po možnosti z balkonom. | Inf.: 041 435 817 

Prodam brezhiben malo rabljen prenosnik Lenovo Ideapad 
Slim 1 14HD A6 4/128GB, z dokumenti in še 14 meseci 
garancije. Cena: samo 159 evrov. | Inf.: 070 173 217

Najamem manjše stanovanje v Cerknem do 70 m2.  
| Inf.: 068 645 958

Kupim traktor, lahko v dobrem ali slabšem stanju, v 
okvari, poškodovan, lahko tudi brez dokumentov, katerekoli 
znamke (Imt, Ursus, Zetor, Universal, Deutz, Tomo Vinkovič, 
Goldoni, Massey Ferguson, Landini, Same, Case,... )  
| Inf.: 040 638 174

Tričlanska družina nujno potrebuje stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 070 266 185

Prodamo komplet otroško sobo, izdelano po naročilu iz 
zelo kvalitetnih materialov. Komplet vsebuje dve postelji 
190x90 (zunanje mere 195x95) z vzmetnico, letvenim 
dnom ter izvlečnim predalnikom, predalnik (ŠxVxG) 
95x50x43, skrinjo 95x50x41 in omaro 95x50x41. Soba je 
stara cca. 6 let in praktično še vedno kot nova. Prodamo 
samo v kompletu. Cena: 350 evrov. | Inf.: 041 426 022 
(Sanja)

Prodamo staro kmečko hišo na Vojskem. Možnost 
menjave za stanovanje. | Inf.: 041 455 152 (Egon)

Iščem stanovanje za 3 ali 4 osebe v Idriji.  
| Inf.: 061 838 811 / Viber

Par iz Banja Luke, oba zaposlena, najame stanovanje v 
Idriji. | Inf.: +387 65 037 549

Družina najame večje stanovanje v Idriji.  
| Inf.: 040 519 559

Družina z majhnim otrokom kupi večje stanovanje v Idriji 
(vsaj 70 m2 oziroma 3-sobno). | Inf.: 041 923 643 (Boštjan)

Zaradi neuporabe ugodno prodam brezhiben malo 
rabljen prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 1 14HD 4/128 GB z 
dokumenti, embalažo in še 15 meseci garancije.  
| Inf.: 071 390 635 

V najem oddamo dvižno košaro 12 m na prikolici, model 
NIFTYLIFT 120T. | Inf.: 041 310 834

Mlad par kupi ali najame manjše stanovanje v Idriji ali 
Spodnji Idriji. | Inf.: 051 451 457

Prodam suha bukova drva. Možna dostava in razrez.  
| Inf.: 031 873 456

Mlad par najame stanovanje v Idriji, Spodnji Idriji ali 
Cerknem. | Inf.: 069 915 942

Prodam popolnoma nov in nerabljen pametni telefon 
Cubot Note, črne barve. Je majhen in lahek, deluje v 4G 
omrežju. Cena samo 69,99 evrov. | Inf.: 071 390 635 

Oddamo apartmaje in sobe s souporabo kopalnice, kuhinje 
in stranišča, primerne za samske delavce.  
| Inf.: 031 501 605

Kupim majhno hišico, staro do 50 let, v Cerknem ali Idriji 
oz. bližnji okolici. | Inf.: 041 669 097 

Prodam Toyoto Corolo Werso, letnik 2004, prvi lastnik, 
diesel, 85 kw, prevoženih 175.000 km. Pravkar narejen veliki 
servis, avtomobil ima vlečno kljuko, je v brezhibnem stanju 
in redno vzdrževan. Zraven podarim se 4 nove zimske gume 
na platiščih. Cena: 3.900 evrov. | Inf.: 031 860 302 (Matej)

Ugodno naprodaj nov nerabljen pametni mobitel Cubot 
Note 7 črn z vsemi dokumenti, 4G omrežje, majhen in 
lahek. Cena: 69,99 evrov. | Inf.: 069 794 612 

Prodam belo okroglo jedilno mizo Thonet.  
| Inf.: 041 733 227

V okolici Logatca, Godoviča ali Črnega Vrha kupim hišo. V 
račun dam 3-sobno stanovanje v Idriji. | Inf.: 041 489 387

Prodam kovinsko klubsko mizico na kolesih.  
| Inf.: 041 733 227

Z ustreznim doplačilom menjam 2-sobno stanovanje (1. 
nadstropje, na mirni lokaciji v Idriji) za 4-sobno stanovanje 
v večstanovanjski zgradbi ali manjšo novejšo hišo v Idriji. Vsi 
objavljeni oglasi pregledani. | Inf.: 041 498 616

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

Mlad par išče stanovanje v Idriji, Spodnji Idriji ali Cerknem. 
| Inf.: 069 915 942

 

Gradivo za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  

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

Dodatne informacije na: 

05 37 222 80 ali 051 358 215.  
 

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

 

Pomlad se na zemljo vrne,

petje slavcev se zbudi,

v cvetje zemlja se zagrne,

zame pa pomladi ni.

Simon Jenko

Ne metulj,

ne beseda,

ne sončni žarek,

nič te ne bo ranilo.

Spi.

S. Lorca

Pojdem,ko pride moj maj,

Pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje zbrane

od včeraj in kdo ve od kdaj.

Pojdem v kraj vseh krajev,

Pojdem v maj vseh majev....

Ne kličite me nazaj!

Tone Kuntner

Nihče ne sliši,kadar jokam,

nihče mi solze ne otre,

nihče me nežno ne poboža

in vse molči odkar te ni.

Le komu naj svoj bol izlijem,

le komu dušo naj odkrijem,

le komu naslonim naj glavo

in komu naj podam roko.

Ob moji poti ni več postaj.

Samo še ena je in tam ostanem.

Tako daleč je in tako na 
samem.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,

Kjer ni mraku, kjer ni noči;

Tam sonce sreče ti ne ugasne,

Resnice sonce ne stemni.

Simon Gregorčič
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Za vedno je zaspala naša draga žena, mama, nona in pranona 

MARIJA BEVK
(1. februar 1926 – 16. junij 2021)

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo njenemu dolgoletnemu osebnemu zdravniku Franciju 

Jerebu ter zdravnikoma Borutu Kavčiču in Nataši Habe iz Zdravstvenega doma Idrija, 

ki sta zanjo skrbela v zadnjem obdobju njenega življenja. Zahvala ekipi Pomoči družini 

na domu iz Doma upokojencev Idrija ter negovalnemu in zdravstvenemu osebju Doma 

za starejše Bor v Črnem Vrhu.

Zahvaljujemo se gospodu Marku Gnezdi za organizacijo pogreba in trobentaču Borisu 

Peternelju za ganljivo slovo. Najlepša hvala gospe Ingrid Kašca Bucik za poslovilni 

nagovor. Zahvaljujemo se tudi Združenju borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno in 

praporščaku Bojanu Režunu.

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom ter znancem za izraze sočutja, 

darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste našo drago Marijo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsako slovo je težko, a v naših mislih in srcih, draga Marija, boš vedno ostala z nami.

Žalujoči: mož Ivan, sin Samo, snaha Darinka, vnuk Marko, vnukinja Saša z Davorjem 

ter pravnuka Anej in Matevž

 Spoštovana Marija Bevk, spoštovani žalujoči.

To lepo junijsko soboto smo se žal zbrali, da se poslovimo od Marije 
Bevk. Trenutek slovesa vedno pride prezgodaj, vedno boli, pa čeprav 
smo nanj morda, nekje v podzavesti, celo pripravljeni.

Vendar nikoli toliko, da bi slovo lahko sprejeli. Še posebno in predvsem, ko se poslavljamo 
od nam dragega človeka.

Marija Bevk je luč sveta ugledala 1. februarja 1926 na Kanomeljskem Razpotju in razveselila 
mamo Frančiško in očeta Jakoba. Bila je najmlajša med štirimi otroki. Rodila se je v družino, 
ki je vedela, kaj pomeni trdo delati za preživetje. In tudi narodno zavedno, kar se je v kasnejših 
težkih časih še kako pokazalo.

Marija in tudi njeni sestri so zaradi oddaljenosti od šole v šolske klopi sedle pri osmih letih. 
Na te čase ni imela lepih spominov, predvsem zato, ker je morala govoriti zgolj italijansko. 
Še ne devet let stara je izgubila mamo, le nekaj let zatem pa tudi očeta. Otroci so se morali 
znajti, saj se je družina preživljala s skromno očetovo rudarsko pokojnino. 

Še posebej težki pa so bili časi med Narodnoosvobodilno vojno. V gostilno na Razpotju so 
stalno prihajali italijanski in nemški vojaki in tako so bile sestre ves čas v nevarnosti. Boj 
za preživetje je bil neizprosen. Vendar pa je Marija na vse načine, tudi s pletenjem volnenih 
jopic, ki jih je nosila v Vipavsko dolino, pomagala pri pridobivanju živeža. 

Od kapitulacije Italije je bila na domačiji javka, kjer so se redno sestajali idrijski aktivisti in 
partizanski voditelji. Marija je bila partizanska kurirka in je delovala v mladinski organizaciji 
ter bila tudi sprejeta v SKOJ. Kot komaj 17-letno dekle je zaradi sodelovanja z aktivisti 
Osvobodilne fronte izkusila zapor. Aktivno je delovala v Mladinski organizaciji tudi po vojni 
in se leto po zaključku zaposlila kot vzgojiteljica v idrijskem dijaškem domu.

Leta 1950 pa si je ustvarila družino. Konec novembra sta se poročila z njenim dragim 
Ivanom, ki je takrat služboval kot oficir v Jugoslovanski ljudski armadi v Bovcu. Leto kasneje 
sta povila prvorojenca Velemirja in pet let zatem še Sama. Po rojstvu obeh sinov je ostala doma 
in se popolnoma posvetila družini. Kako topel dom jima je gradila in zgradila, sta najbolje 
vedela prav onadva. Kaj je lepšega od tega, da otroka ob prihodu iz šole pričaka topel dom in 
prijazna mamina beseda in pomoč. Leta so tekla, sinova sta odraščala, Marija pa se je kasneje 
ponovno vrnila na delovno mesto in bila vesela tudi upokojitve.

Pri Bevkovih je vedno vse teklo, tako kot je treba. Prišli so vnuki, Saša in Marko. In tudi 
onadva sta odraščala v objemu toplega doma starih staršev in Marijine skrbi in ljubezni. 
Kasneje pa še pravnuka Anej in Matevž. 

Življenje je marsikdaj nepravično. Tako je bilo tudi za Bevkovo družino. Marija in Ivan sta ob 
vsej svoji klenosti morala preživeti eno najhujših izkušenj in se mnogo prezgodaj posloviti od 
svojega prvorojenca. Nihče si ne želi niti pomisliti, kaj to pomeni, vendar Marija ni obupala 
in prežeta z življenjsko močjo in ljubeznijo do družine, vse dokler ji je zdravje dopuščalo, 
držala niti skupnega zavetja.

Če se vrnem malce nazaj: 1951. leta je Marijo predsedstvo Narodne skupščine Federativne 
republike Jugoslavije za prispevek v boju s sovražnikom za osvoboditev države odlikovalo z 
Medaljo zaslug za narod. Verjamem in vem pa, da bi jo vsi njeni odlikovali z medaljami za 
najboljšo mamo, ženo, staro mamo in prababico. Gotovo je to vedela, saj ste ji vi to dnevno 
dokazovali. Svoje življenje je izpolnila z najbolj žlahtnimi dejanji, ki bodo ostala za vedno. 
Kot lep in topel in neizbrisen spomin na skupne čase. 

Trenutek slovesa vedno pride prezgodaj. Je pa vsaj nekoliko lažji, ko tisti, ki ostanejo, črpajo 
iz bogate zakladnice skupnih doživetij. Možu Ivanu, sinu Samu in vsem njenim najdražjim 
ter prijateljem izrekam globoko in iskreno sožalje.

Vam, spoštovana in draga Marija, pa želim spokojnosti med zvezdami.  

Idrija, 19. junija 2021                                                                                            Ingrid Kašca Bucik

Draga mama,
vsako slovo je težko, toda današnje je najtežje, morda podobno tistemu spomladanskemu dnevu 
pred štirimi leti, ko se je nenadoma poslovil brat Vele. Sedaj bosta skupaj, prej ali slej se vama 
pridružim. To vama lahko obljubim.
Mama Marija je bila sopotnica stoletja, v katerem so se zvrstile vojne, preživela je tri države ter 
ves čas svojega življenja trdo delala, se odrekala in skrbela za našo družino – zame, za brata 
Veleta in očeta Ivana. V posebno veselje pa so ji bili vnuki in pravnuki Saša, Marko, Anej in 
najmlajši Matevž. 
Pred nekaj leti mi je povedala, da se v vsem svojem življenju ni z nikomer sporekla ali skregala 
ter da lahko vsakemu kadarkoli pogleda v oči. Tako je tudi bilo. Vselej je govorila resnico, bila 
je poštena, pravična, izredno dobrega srca, požrtvovalna, izjemno delavna, vsakomur je rada 
priskočila na pomoč. Najprej je poskrbela za vse nas, prav na koncu, če je kaj ostalo, še zase.
Veliko sva se pogovarjala, zapisoval sem njene spomine, v osnovni šoli je zelo lepo risala, nekaj 
tega je prenesla tudi name, imela pa je tudi velik smisel za humor, kar je odlično podedoval 
brat Vele. 
Spodbujala in spremljala me je pri učenju in študiju, pa tudi kasneje na moji poklicni poti. 
Zanimala jo je politika, tako na lokalni kot državni ravni. Ko sem se konec tedna vračal iz 
Ljubljane, me je vedno vprašala, kaj je novega v parlamentu. Tudi sedaj, zadnje tri mesece, ko 
sem jo obiskoval v domu starejših v Črnem Vrhu.
Mama je bila odlična in nenadomestljiva kuharica, zelo rada je imela rože, saj so gospodinje 
v našem bloku kar tekmovale, katera bo imela lepše okrašen balkon. Očetu Ivanu, s katerim 
sta lansko leto praznovala 70. obletnico skupnega življenja, je izdatno pomagala na njegovem 
majhnem posestvu na kmetiji Pri Polancu, na vrtu in v sadovnjaku, naučila pa ga je tudi peke 
kruha v krušni peči.
Mama mi je velikokrat pripovedovala o najhujših preizkušnjah med narodnoosvobodilno borbo. 
To sem si skrbno zapisoval. Kot 17-letno dekle so jo Nemci, skupaj s sestrama Tončko in Lojzko, 
zaradi suma sodelovanja z aktivisti Osvobodilne fronte in partizani 29. maja 1944 aretirali in 
jih odpeljali v idrijske zapore. 
V svojih spominih mi je povedala: »Nemški vojaki so prišli na Razpotje okrog pol enajstih zvečer. 
Bila sem že v postelji. Vsem trem so rekli naj se oblečemo in so nas peljali v Idrijo na grad, kjer 
so bili zapori. Še isti večer so nas ob polnoči peljali v prvo Palacino. Tam so nas spraševali ali 
se res na Razpotju shajajo aktivisti in partizani. Že prej smo se dogovorile, da bomo vse enako 
govorile in sicer, da je pri nas gostilna in ne vemo kdo k nam hodi. Po treh dneh so nas izpustili.«
Večkrat so se sestre znašle v hudi nevarnosti. Mnogo takih dogodkov je zabeleženih v njenih 
spominih. Nekoč so za teden dni celo zbežale in hišo pustile prazno, ker so bile sestre iz Idrije 
obveščene, da je neki pobegli domobranec po mestu vpil, da bodo gostilno na Razpotju požgali. 
Ali pa srhljiva zgodba o partizanu Stanetu Mervicu, ki se je skril na strehi njihove domačije na 
Razpotju, medtem ko so nemški vojaki pregledovali notranjost hiše, od kleti do podstrešja. Ali 
o dolgem dnevu na domačiji pri Kobalu, kjer so mamo, s torbo polno skritih pisem za aktiviste 
v Idriji, zaustavili in stražili nemški vojaki. Medtem pa ji je za trenutek uspelo pretentati 
stražarje, da je pisma oddala Mici Kobalovi, ki jih je potem skurila v domačem štedilniku. 
Velikokrat vzamem v roke te dragocene spomine in še velikokrat jih bom z zanimanjem prebiral, 
kar mi vselej daje moč in upanje, da lahko le skupaj in enotni zmoremo nepredstavljivo.
Draga mama, hvala za vse, kar si storila za nas. Bolečina ob slovesu je velika, toda sčasoma bo 
prerasla v resda boleč, a tudi ohrabrujoč spomin na leta in dneve, ki smo jih preživeli skupaj. 
Počivaj v miru, nihče si tega ne zasluži toliko kot ti.                                                              Samo



petek, 23. julij 2021 Idrijske novice / ABC         številka 49828 I N  M E M O R I A M

PETER JANEZ POŽENEL
(5. 7. 1948 – 15. 6. 2021)

Ob nepričakovani, boleči in nenadni izgubi dragega moža, očeta, 

starega očeta in tasta Petra - ata Petra, se iskreno zahvaljujemo 

vsem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih, se osebno ali v mislih 

poklonili njegovemu spominu in nam izrekli sožalje.

Posebna in iskrena zahvala gospodu Ivanu in gospodu Erazmu ter 

njegovi družini, gasilcem PGD Godovič, osebju ZD Idrija, Marku 

Gnezdi in ostalim uslužbencem Komunale Idrija, gospodu Silvu za 

prebrane poslovilne besede, gospodu župniku dr. Petru Fonu za 

lepo opravljen pogrebni obred ter gasilcem, pevcem in harmonikašu 

Tadeju za organizacijo pogrebne slovesnosti.

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se 

z nami poslovili in ata Petra pospremili na večno življenjsko pot. 

Peter, manjka nam tvoja bližina, a boš vedno prisoten v naših srcih 

do ponovnega snidenja.

Žalujoči: žena Anica ter otroci Klemen, Branka in Grega z družinami

Leta hitijo in nisem več mlad, 
morje me vabi, a imam jo rad.
Morje te vabi, to dobro poznam, 
s srcem na dlani jaz ostal sem sam.

 

 
Drago, 

na naših srečanjih  
nisi nikoli manjkal. 

 
Pogrešali te bomo. 

 

Pjetički s tovarišico Evo

KAREL MUROVEC 
(5. 9. 1949 – 21. 6. 2021)

Za vedno se je od nas poslovil naš dragi brat Drago. 

Zahvaljujemo se osebju ZD Idrija, ki je zanj skrbelo v času njegove 

bolezni. Posebna zahvala pa gre njegovi zdravnici, dr. Aniti Klančar, 

ki je resnično zdravnica z veliko začetnico. 

Zahvaljujemo se osebju Hematološkega oddelka, Urološkega oddelka 

in v zadnjem letu tudi Torakalnega oddelka UKC Ljubljana. 

Resnična prijateljstva so redka in dragocena, zato:

Hvala tebi, Dani Vehar, za tvoje dragoceno prijateljstvo. Zaradi tvoje 

srčnosti in dobrote je bil tudi sam bogatejši človek. Bil si z njim od 

mladih let, mu odkril lepoto športa in bil z njim tudi v trenutku, 

ko se je za vedno poslovil.

Hvala tebi, Marko Felc, za vso nesebično pomoč in skrb. Združila 

vaju je bolezen in ta je spletla dolgoletno iskreno prijateljstvo, 

enkratno in neponovljivo, kot si sam tako lepo povedal.

Prisrčna hvala tudi tebi, Edi Brus, za prijateljstvo in vso podporo. 

Lepo je bilo vedeti, da boš vedno potrkal na njegova vrata, ko boš 

šel mimo, in ga vprašal, če kaj potrebuje. 

Hvala tebi, Lili. Čeprav sta živela vsak v svojem kraju, vsak svoje 

življenje, vaju je družila posebna vez, ki se ni nikdar prekinila. Do 

konca sta bila drug drugemu v oporo v času, ko vaju je življenje 

tako nepredstavljivo preizkušalo.

Hvala tudi Oskarju in Zdenku, Tekaško smučarskemu klubu Idrija, 

kolesarjem, sošolkam in sošolcem, sodelavcem, pa tudi vsem 

njegovim ostalim prijateljem in prijateljicam, s katerimi se je družil 

in ostajal v stiku in so se od njega poslovili v tako velikem številu.

Hvala sorodnikom in sosedom, vedno pripravljenim priskočiti na 

pomoč.

Iskrena hvala gospodu župniku Marku Rijavcu za tople besede 

slovesa in lep pogrebni obred. Hvala trobentaču Borisu in pogrebni 

službi Komunale Idrija za dostojno zadnje slovo.

Vsem pa hvala za darovano cvetje in sveče, ki bodo še dolgo gorele 

v njegov in vaš spomin.

Dragi brat, bil si borec za življenje, ki si ga cenil tako, kot ti je bilo 

dano, in zato bil vzor mnogim za pogum in vztrajnost. S toplino 

v srcu in hvaležen za vsako pomoč. Vedel si, kako radi te imamo, 

ostajaš z nami in živiš v naših srcih. Zate ni več zemeljskih tegob, 

je le mir in večni počitek.

Žalujoče sestre Ana, Tatjana, Andrejka in Marta z družinami

Ni te več. Telo je obnemoglo, srce se je 
predalo, duša pa je poletela tja, kjer ti 
je bilo vedno najlepše; v objem zelenega 
gozda, na tihe zasnežene poljane, na 
vse tiste neštetokrat pretečene steze, 
prekolesarjene poti in s soncem obsijane 
ceste ...

 
Korle, 

na vrhu »Putrha« se bova vedno spomnila nate. 

Marko Felc in Edi Brus

 
 

POSLOVILI SO SE 

Marija Kofol iz Otaleža, 
stara 79 let

Antonija Možina iz 
Ledinskih Krnic,  
stara 72 let

Marija Bončina iz Idrije, 
stara 86 let

Renato Velikanje iz  
Sp. Idrije, star 59 let

Janez Uršič - Ivo z 
Gorenjega Vrsnika,  
star 47 let

Marija Dežela iz Idrijskih 
Krnic, stara 83 let

Pavla Kavčič iz Lomov, 
stara 87 let

Jožef Kenda iz Cerknega, 
star 90 let

Branimir Rudolf z 
Vrhnike, star 73 let

Anton Prebil iz Cerknega, 
star 72 let

Ivan Nedižavec iz 
Cerknega, star 70 let

Danilo Bajc iz Nove 
Gorice, star 61 let

Zofija Peternel iz Dolenjih 
Novakov, stara 91 let

Karel Murovec iz Idrije, 
star 71 let

Marija Rovtar iz Stomaža, 
rojena na Vojskem,  
stara 95 let

Marija Bevk iz Idrije,  
stara 95 let

Peter Janez Poženel iz 
Godoviča, star 72 let

Pavla Oblak iz Idrije,  
stara 91 let

Zdaj bivaš vrh višave jasne, 

kjer ni mraku, kjer ni noči; 

Tam sonce sreče ti ne ugasne, 

resnice sonce ne stemni. 
 

(Simon Gregorčič) 
 

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 

zdaj se spočijte zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči,  

le moja drobna lučka še brli.

(S. Makarovič)

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,

nisi odšel v nič in pozabo:

po tebi merim stvarem pomen

in tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T.Pavček)
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V slovo Ivu Uršiču
Če se je na Vrsniku v torek kdo odpravil k opoldanskemu počitku, ga je prav gotovo 
zmotil zavijajoči glas reševalnega vozila. V takem slučaju nas vedno stisne pri srcu, 
saj vemo, da je nekdo v stiski, da je nekje nekaj hudo narobe. Pa vendar vedno 
upamo, da bo pomoč pravočasna, da se bo vse srečno izteklo.
Tokrat žal, ni bilo tako. Kljub dolgotrajnemu trudu domačih gasilcev in strokovnega 
zdravniškega osebja, Iva niso mogli vrniti v življenje. Kakšen šok, še za nas, ki 
smo ga še dan prej videli v avtu, kaj šele za starša, sestro in ostale domače. Lahko 
si samo predstavljamo mamino bolečino, ko ga je šla klicat h kosilu, on pa je ostal 
nem, negiben. Prav on ji je pred 47 leti, ko ga je prvič prejela v naročje, privabil 
v oči solze sreče, ki so zdaj postale najbolj grenke, grenke, kot jih lahko okusi le 
mati ob izgubi otroka.
Prekratka je bila njegova življenjska pot, pa vendar je pustil mnogo sledi in lepih 
spominov v domači družini, na vasi in tudi v širši družbi. Bil je rojen umetnik in 
prav dobro se spominjam, ko je bil še otrok in je njegova mama rekla: »Naš Ivo 
pa ne bo kmet, on vidi samo rože. Tudi ko gremo kosit ali po drugih opravilih, on 
nabira rože.« Zato res ni čudno, da se po opravljenem prvem letniku lesarske šole, 
tja ni hotel več vrniti, kajti srce ga je vleklo drugam. Vedel je, da v tem poklicu 
ne bo nikdar uspešen in ne srečen, zato si je poiskal delo v cvetličarni in se po 
odsluženem vojaškem roku vpisal v cvetličarsko šolo. Z vsem srcem se je predal 
delu in navduševal vse, s katerimi je sodeloval. In teh ni bilo malo. 
Delal je v Idriji, v Žireh, tri leta v Komendi, izobraževal se je doma in v tujini, svoje 
znanje pa s predstavitvami novosti podajal tudi naprej. Podal se je na samostojno 
podjetniško pot in bil v komisiji pri zaključnih izpitih dijakov v Naklem. Okrasil je 
mnoge pomembne objekte, tudi dvorec Brdo pri Kranju, Cankarjev dom, Slovensko 
filharmonijo in druge. Njegove posebne razstave so pritegnile mnogo ljudi, željnih 
lepote in umetnosti. 
Kljub vsem uspehom pa je Ivo ostal skromen, tih, pripravljen poslušati in slišati 
drugega. Čeprav je tudi sam imel težave, o njih ni hotel veliko govoriti. Že pred 
desetletjem je komaj premagal težko bolezen in od tedaj je še bolj cenil prijatelje, ki 
so mu stali ob strani in jih je zdaj njegov odhod močno prizadel. Rad se je vračal 
na svoj rodni Vrsnik, čeprav si je stanovanje uredil v Idriji, in dano mu je bilo, 
da je v domači hiši tudi mirno zaspal. 
Zvon v vrsniški cerkvici svetega Tomaža, katero je tudi velikokrat okrasil za razne 
svečanosti, mu bo danes še zadnjič zapel v pozdrav in slovo. Na Iva bodo ostali lepi 
spomini, saj je s svojim življenjem in delom častil naravo in Boga, razveseljeval 
ljudi in osrečeval sebe, ker je vse počel s srcem. 
Danes bo položen v grob k teti Citi, s katero sta bila velika prijatelja in zaveznika. 
Ivo, počivaj v miru, pogrešali te bomo, saj bi najbrž že naslednji teden s svojim 
cvetjem polepšal našo »češnjevo« nedeljo. 
Vsem njegovim domačim izrekam iskreno sožalje.                            Stana Kosmač                                                        

Tako kot reka v daljavi se zgubi,

odšel si tiho, brez slovesa.

Odslej boš kot zvezda svetleča, 

naj ti v nebesih bo dana sreča.

Sredi svoje največje ustvarjalnosti nas je zapustil  
naš dragi sin, brat in stric

IVO URŠIČ 
(1974 – 2021)

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega Iva se zahvaljujemo ekipi nujne pomoči ZD Idrija 

z dr. Habe ter fantom PGD Vrsnik, ki ste se borili za njegovo življenje. 

Posebna zahvala tudi dr. Ingrid Rupnik za vso skrb in podporo. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se v tako velikem številu prišli poslovit od njega in ga pospremili 

na njegovi zadnji poti, za darovane sveče in cvetje ter darove za cerkev na Vrsniku. 

Hvala za vsa izražena sožalja in besede tolažbe.

Stani Kosmač hvala za govor, Jolandi Vehar za pomoč pri organizaciji pogreba, 

župniku Miru Mariniču za opravljen pogrebni obred in Gabrijelu Kavčiču za sočuten nagovor.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom in prijateljem za vso pomoč in podporo, 

ki ste nam jo nudili v teh težkih trenutkih.

Ivo, pogrešali te bomo. Tebe, kot človeka, in tvoje stvaritve, s katerimi si nas razveseljeval. 

Počivaj na nebeških travnikih med tebi ljubimi rožami.

Vsi njegovi

 

Kakor cvetlice smo: zjutraj vzcvetemo, zvečer ovenemo
V Svetem pismu imamo pretresljive podobe občutij ljudi. Posebej psalmi nam lahko služijo za globoko 
duhovno branje ob najrazličnejših trenutkih življenja; posebej takrat, ko sploh ne razumemo, zakaj smo 
se znašli na tem mestu, kjer trenutno smo.
Pogreb ljubljene osebe – sina, brata, prijatelja, sodelavca, dobrega znanca, posebej če bi mu nadvse privoščili 
in pričakovali še mnogo let življenja, je že tak primer. Tudi sam sem osupnil, ko me je dosegla novica. 
Moja prva misel je bila: »Gospod Bog, samo štiri leta so minila, pa smo pokopali mojega novomašnega 
pridigarja, zdaj pa še novomašnega florista.«
In enostavno ne razumeš, kako in zakaj. Nimamo se kaj slepiti: smrt mladega človeka, na vrhuncu 
njegovih moči, prav tako bolezen, sta pojava, ki nam spodbudita vprašanja o obstoju, o smislu življenja, 
o pravici, o pravičnosti. Navsezadnje o Bogu. In takrat, ko odgovora pač ne najdemo, se lahko postavimo 
v dolgo vrsto tistih, ki so pred nami skupaj z Bogom ta svoja občutja zapisovali.
Se na Boga jezili. Z njim jokali. Ga prosili.
In s tem smo pri psalmih. Takole pravi eden najbolj znanih, ki govori prav o človeški minljivosti:
Gospod Bog, preden so bile rojene gore in si oblikoval zemljo in svet, od vekov in na veke si ti Bog. Ti vračaš 
človeka k prsti in govoriš: »Vrnite se, človeški sinovi.« Zakaj v tvojih očeh je tisoč let kakor včerajšnji dan, ki 
je minil, kakor nočna straža. Ti jih razliješ, spanec bodo zjutraj, kakor cvetlica, ki poganja: zjutraj vzcvete in 
poganja,zvečer ovene in usahne.
Iz pradavnine sega ta modrost, skrita v psalmu: človek, današnji dan, celotno tisočletje ... vse to je pred 
večnim Gospodom kakor trava, kakor cvetlica, ki zjutraj vzcvete, zvečer pa ovene in usahne. V živo se 
spomnim dogodkov izpred štirih let, ko je pokojni Ivo, potem ko je okrasil celotno novo mašo, na moj 
avto vgradil prekrasno okrasitev, dodal nekaj cvetlic in jih vtaknil v cvetlične, aranžerske epruvete, da 
bi dlje držale ...
Pa vseeno niso zdržale prav dolgo. In to smo mi na tem svetu: zjutraj vzcvetimo, zvečer omagamo, pa 
če se še tako trudimo. V jutru naših življenj se razcvetimo, se trudimo obdržati, a prej ali slej – na večer 
naših življenj – omagamo. In Sveto pismo še ne neha, še nas uči: »Vse človeštvo je kakor trava in vsa njegova 
slava kakor cvetlica; trava se posuši in cvetlica uvene, Gospodova beseda pa ostane vekomaj.« 
Te uvele cvetlice so res močna slika vsakega izmed nas. 
In v tem trenutku bi moral na moje mesto stopiti pokojni Ivo, ki bi znal bolje povedati, kako hitro in 
neizogibno cvetlice uvenejo, odmrejo. Pravzaprav je v tem žalostnem dnevu storil prav to: prav to, da 
ga nenadoma ni več med nami, da ga polagamo k zadnjemu počitku, nas spominja, da cvetlice naših 
življenj vse prehitro uvenejo in se posušijo. In v tem trenutku naša vera ponudi odgovor, ki ga dandanes 
sprejmejo le še redki: nisi samo nek plevel, ki ga populijo in sežgejo. 
In ne obnašajmo se tako. Mi nismo rezano cvetje, smo trajnice, in to zimzelene. 
Ljudje smo cvetlica, ki se uči vzcveteti na tem svetu, da bi lahko večno cveteli tam, kjer pomlad nikoli ne 
mine. Zato izrekam iskreno sožalje staršem Valeriji in Janezu ter Eriki z družino, še bolj pa nam vsem 
želim vere v večno življenje. Ivo je znal delati tako z rezanim cvetjem in aranžmaji, kakor tudi s trajnicami. 
In vsaj mene to spominja na to, kako smo vsi na tem svetu zelo podobni rezanemu cvetju, ki prej ali slej 
uvene … Ob prezgodnji in nerazložljivi izgubi pa naj nas tolaži misel, da smo v resnici trajnice, ker nas 
Gospod Jezus obudi k večnemu, zimzelenemu življenju. Gospod Jezus je vstal od mrtvih, in to ne kjerkoli, 
ampak sredi cvetočega vrta. Ta vstajenjski vrt, poln cvetlic, nas spominja na Ivovo delo in delovno okolje; 
je pa tudi znamenje večne pomladi, kjer bomo, če primerno živimo in verujemo v Gospoda Jezusa, smeli 
uživati večno pomlad. Pri tej sveti maši pa prosimo Gospoda Boga, naj tja sprejme tudi pokojnega Iva, 
da se bomo nekoč, Bog daj, lahko veselili skupaj z njim.                                                       Gabrijel Kavčič
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Črni dogodki

Č R N A  K R O N I K A

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

Gasilci rešili avtomobil
V petek, 16. julija, so nekaj po 21. 

uri klicali na pomoč gasilce iz Idrijske 
Bele. Tam je voznik osebnega vozila 
pri vzvratni vožnji zapeljal čez rob 
makadamske ceste in obtičal. Na 
cesto so ga izvlekli prostovoljni 
gasilci PGD Idrija.

Pohodnik zlomil nogo
V petek, 16. julija, si je nekaj pred 

17. uro na poti iz Cerknega v Labinje 
pohodnik zlomil nogo. Poškodovanca 
so na kraju oskrbeli gorski reševalci 
GRS Tolmin in reševalci ekipe nujne 
medicinske pomoči iz Idrije.

Avtomobil na streho
V petek, 16. julija, se je nekaj minut 

pred 14. uro na Keltiki v naselju 
Travnik zgodila prometna nesreča. 
Voznik osebnega avtomobila je v zavoju 
na Okavniku zaradi neprilagojene 
hitrosti izgubil oblast na vozilom 
in to se je zaletelo v brežino ter se 
prevrnilo na streho. Posredovali so 
gasilci PGD Idrija, avtovlečna služba 
ter policisti. Voznik avtomobila se med 
prevračanjem ni resneje poškodoval.

Voznica zbila 
devetletnega kolesarja

V četrtek, 15. julija, se je nekaj 
minut pred 19. uro v Spodnji Idriji 
pripetila prometna nesreča. Devetletni 
kolesar je pripeljal po cesti s Koreje na 
glavno cesto in pri tem ni upošteval 
prometnega znaka »stop«. Mladi 
kolesar je na glavno cesto zapeljal 
v trenutku, ko je po njej iz idrijske 
smeri pripeljala voznica osebnega 
avtomobila. Kljub zaviranju je voznica 
trčila v mladega kolesarja in ga zbila 
po vozišču. Takoj po nesreči so otroku 

pomagali mimoidoči, kasneje pa so 
na kraj nesreče prišli tudi reševalci 
ekipe nujne medicinske pomoči iz 
ZD Idrija, ki so kolesarja odpeljali na 
urgenco UKC v Ljubljano. Tam so po 
podatkih policije otroka pregledali in 
ugotovili, da ima le manjše poškodbe. 
Na kraj nesreče so bili napoteni tudi 
idrijski gasilci, ki so zavarovali kraj 
nesreče in usmerjali promet v času 
ugotavljanja vseh okoliščin nesreče. 
Kot so potrdili na upravi policije v Novi 
Gorici, poškodovani otrok med vožnjo 
ni imel predpisane varnostne čelade.

Gasilci reševali ujete v 
dvigalu

V sredo, 13. julija, so nekaj pred 
13. uro idrijski gasilci posredovali v 
Beblerjevi ulici, kjer se je spet pokvarilo 
dvigalo v enem od stanovanjskih 
blokov. Iz dvigala so s tehničnim 
posegom rešili občana in upravniku 
poslopja svetovali posvet s serviserjem.

Bombna tehnika v Idriji
V ponedeljek, 12. julija, sta nekaj 

pred 20. uro v Idriji posredovala 
b o m b n a  t e h n i k a .  V  b l i ž i n i 
Gregorčičeve ulice sta odstranila 
in do uničenja na varno shranila 
na jdena topovsk a vž iga lnik a 
minometne mine skupne teže 0,4 
kilograma. Nevarni najdbi sta iz 
obdobja druge svetovne vojne.

Avtomobil na streho v 
Črnem Vrhu

V soboto, 10. julija, se je nekaj 
pred 19. uro v Črnem Vrhu nad 
Idrijo pripetila prometna nesreča, v 
kateri se je eno od udeleženih vozil 
prevrnilo na streho. Posredovali so 
gasilci PGD Idrija, ki so zavarovali 
kraj nesreče, odklopili akumulator, 

vozilo postavili nazaj na kolesa 
in  oč is t i l i  po  vozišču  raz l i te 
motorne tekočine. V nesreči ni bilo 
poškodovanih oseb. Vzrok nesreče 
proučuje policija.

Truplo v vodnem 
kanalu

V soboto, 10. julija, so idrijski 
gasilci nekaj po 9. uri posredovali 
ob vodnem kanalu, po katerem teče 
Idrijca od topilniškega mostu do 
elektrarne na Marofu. V vodnem 
kanalu ob proizvodni hali tovarne 
Kolektor so našli negibno truplo 
človeka. Gasilci so ga z vrvno tehniko 
potegnili na kopno in ga predali 
ekipi nujne medicinske pomoči. Na 
kraju dogodka so bili tudi policisti in 
pogrebna služba.

Mamila za volanom
V torek, 6. julija, so okoli 22. ure 

policisti v Spodnji Idriji zaustavili 
voznika osebnega avtomobila in mu 
odredili hitri test zaradi suma vožnje 
pod vplivom prepovedanih drog. 
Rezultat odrejenega hitrega testa je 
bil pozitiven na prepovedane droge, 
zato so vozniku odredili strokovni 
pregled v zdravstveni ustanovi, ki 
pa ga je 24-letni voznik odločno 
odklonil. Policisti so mu prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli 
vozniško dovoljenje.

Nesreča motorista v Zali
V torek, 6. julija, se je v Zali 

okoli 18. ure in 50 minut pripetila 
prometna nesreča, v kateri se je 
poškodoval voznik motornega kolesa 
iz tujine. Na kraju nesreče so policisti 
ugotovili, da se je 42-letni motorist, 
državljan Italije, peljal iz Idrije proti 
Godoviču. Med vožnjo v Zali je zaradi 
neprilagojene hitrosti zapeljal z 
vozišča na makadamsko počivališče 
in izgubil nadzor nad motornim 

kolesom. Motorist je padel na levi 
bok in se pri tem predvidoma lažje 
poškodoval. Na kraju nesreče so mu 
zdravniško pomoč nudili reševalci 
ekipe nujne medicinske pomoči iz 
ZD Idrija, nato pa so poškodovanca 
z reševalnim vozilom odpeljali na 
nadaljnje zdravljenje v bolnišnico 
v Gorico. Zaradi odgovornosti za 
povzročeno nesrečo bodo policisti 
tujemu motoristu izdali plačilni nalog.

Tatvina e-kolesa v Idriji
Policisti Policijske postaje Idrija 

so v torek, 6. julija, obravnavali 
tatvino električnega kolesa znamke 
Krpan, sive bar ve, z napisom 
Becikl, ki je del projekta javne 
mreže e-koles Občine Idrija. Po 
sedaj zbranih podatkih policije 
je neznani storilec pred tednom 
dni ukradel električno kolo, ki ga 
je pred tem eden od uporabnikov 
sistema po uporabi pustil ob zidu 
na avtobusni postaji v Idriji. Zaradi 
kraje je občina oškodovana za vsaj 
2.000 evrov. Policisti Policijske 
p o s t a j e  I d r i j a  n a d a l j u j e j o  z 
zbiranjem obvestil.

Nesreča pod Poreznom
V soboto, 26. junija, se je nekaj 

po 9. uri zgodila planinska nesreča, 
v kateri se je resno poškodovala 
78-letna planinka. Policisti so 
potrdili, da je planinka hodila v 
večji skupini planincev iz Poč proti 
Poreznu. Na ozki stezi ji je zdrsnilo 
in je padla približno devet metrov 
po strmem travnatem pobočju in 
se pri tem poškodovala po glavi. 
Na kraju nesreče so ji pomoč nudili 
reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD 
Cerkno. V reševanje se je vključila 
tudi dežurna ekipa za reševanje v 
gorah, ki je poškodovano pohodnico 
s policijskim helikopterjem po 
najkrajši poti prepeljala na urgenco 
v ljubljanski klinični center.

Gorski reševalci rešili 
pohodnika

V soboto, 19. junija, so pripadniki 
gorske reševalne službe iz Tolmina 
nekaj po 14. uri na grebenu Kovka 
pri Šebreljah reševali onemoglega 
planinca. Posredovali so tudi člani 
dežurne ekipe gorske reševalne 
službe z Brnika s helikopterjem 
Slovenske vojske. Onemoglega 
planinca so po najkrajši  poti 
prepelja l i  na  urgenco v  UKC 
Ljubljana.

Huda nesreča na Kladju
V petek, 18. junija, se je ob 5. uri 

in 31 minut na cesti Cerkno – Kladje 
zgodila huda prometna nesreča. V 
nesreči sta trčila voznik motornega 
kolesa in tovornjak. Posredovali so 
gasilci PGD Cerkno, PGD Idrija in 
reševalci ekipe nujne medicinske 
pomoči iz Idrije. Ponesrečenemu 
motoristu so na kraju nesreče 
pomagali reševalci in gasilci, ki so 
zavarovali mesto nesreče in pomagali 
reševalcem pri prenosu ponesrečenca 
do reševalnega vozila. Na kraju 
nesreče so bili tudi idrijski policisti, 
ki bodo o ugotovitvah poročali po 
proučitvi vseh okoliščin.

Padalec zasilno pristal 
v Jagrščah

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

RKS Območno združenje Idrija  
obvešča, da bo potekala

POLETNA KRVODAJALSKA 
AKCIJA  

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA  
Od 23. do 25. avgusta 2021 

 

OSNOVNA ŠOLA CERKNO  
- TELOVADNICA 

26. avgusta 2021
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Idrijske razglednice - 4. do 18. 9. 2021

SLIKARSKI

PRAVILNIK:
1.  PRIJAVA IN ŽIGOSANJE PLATEN IN DRUGIH PODLAG: vsak dan, od sobote 4. 9. do sobote 18. 9., med   
 9. in 16. uro (v nedeljo zaprto), v Turistično informacijskem centru Idrija, Prelovčeva 5 (ob kapelici pod gradom).

2.  VPISNINA ob žigosanju 10 evrov

3.  TEMA: IDRIJSKE RAZGLEDNICE

4.  TEHNIKA: prosta

5.  VSAK UDELEŽENEC sme žigosati največ 3 podlage, ODDA pa lahko 2 deli

6.  PREDPISANI FORMAT DELA: ne manjši od 50x50 cm in ne večji od 80x100 cm

7.  VSAKO ODDANO DELO MORA BITI OBVEZNO PRIPRAVLJENO ZA RAZSTAVO (uokvirjeno ali ima urejen rob  
 ter žagico za obešanje). Na hrbtni strani morajo biti navedeni naslednji podatki: naslov ter tehnika dela, avtorjevo   
 ime, priimek in naslov.

8.  ODDAJA IZGOTOVLJENIH DEL: v prostorih Turistično informacijskega centra Idrija, Prelovčeva 5, po istem   
  urniku kot žigosanje.

9.  ORGANIZATOR ZAGOTAVLJA, da bo z oddanimi deli ravnal po veljavnih standardih, ne prevzema pa  
 odgovornosti za morebitne poškodbe. 

10. Strokovna žirija BO IZMED ODDANIH DEL IZBRALA:  
 - 30 NAJBOLJŠIH ZA PREDSTAVITEV NA RAZSTAVI 
 - PODELILA BO 3 DENARNE NAGRADE: 1. nagrada 800 evrov, 2. nagrada 500 evrov, 3. nagrada 400 evrov, 
 - 3 DIPLOME ZA KVALITETO DELA
 - PRIZNANJE MLADEMU OBETAVNEMU USTVARJALCU (do 27 let) in 
 - POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE. 
11. Organizator bo po IZBORU OBISKOVALCEV RAZSTAVE podelil PRIZNANJE PUBLIKE s praktično nagrado.

12. VSAK UDELEŽENEC bo prejel PRIZNANJE za udeležbo. 

13. NAGRAJENCI SO DOLŽNI ODSTOPITI NAGRAJENE SLIKE ORGANIZATORJU NE GLEDE NA VREDNOST DELA.

14. SLOVESNA OTVORITEV RAZSTAVE ter PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ bo v petek,

 24. septembra 2021, ob 18. uri v Galeriji sv. Barbare. Razstava bo na ogled od sobote, 25. septembra,   
 do sobote, 9. oktobra, vsak dan razen nedelje med 16. in 18. uro. 

15. Neuvrščena dela bomo avtorjem vračali po otvoritvi razstave 24. septembra, razstavljena dela pa PRAVILOMA   
 zadnji dan razstave, v soboto, 9. 10. , med 17. in 18. uro, v galeriji, ali po DOGOVORU z organizatorji. 
16. V KOLIKOR SVOJIH DEL NE PREVZAMETE V ROKU MESECA DNI, TA POSTANEJO LAST ORGANIZATORJA.

Informacije in organizacija: Nande Rupnik 041 613 090, Silvester Bajc 051 689 184, Danilo Jereb 051 664 385

LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA pripravlja od sobote, 4. septembra, do sobote, 18. septembra 2021

POVABITE  

TUDI SVOJE  

PRIJATELJE

www.betonix.si

Tlakovci in  
   betonske ograje

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

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 
Šale tedna

Z A D N J A  S T R A N

Selitev
Sosedi se pogovarjata: "Kmalu 
bomo stanovali v lepšem okolju!" 
se je pohvalila prva. "In mi v 
mirnejšem okolju!" je rekla druga. 
"Ah, torej se boste tudi vi preselili?" 
"Ne, mi ostanemo tukaj!" 

Dolg
V čakalnici je nepopisna gneča. 
Doktor pride v ordinacijo z zamudo 
in takoj vpraša: "Kdo najdlje čaka?"
"Jaz gospod doktor. Lansko jesen 
sem vam montiral centralno 
kurjavo, pa mi še niste plačali."

PLAUDRA-PRESS
deklica Olivia, starša Teja in Florjan  
Kobal iz Spodnje Idrije 

deček Vid, starša Suzana Poljanec  
in Jošt Lapajne iz Idrije 

deklica Dana, starša Manca Likar in Nejc 
Kolenc z Razpotja

deklica Ema, starša Ana in Peter Miklavčič 
iz Idrije

deček Tine, starša Eva Likar in Tomaž 
Novak iz Črnega Vrha nad Idrijo

Štefan Mavri očitanega umora ne prizna

Vzgoja za nestrpno komunikacijo
Z novim šolskim letom bodo v Idriji pričeli z razširjenim 
učnim načrtom, ki bo vseboval kar nekaj novosti. Največ 
zanimanja med starši osnovnošolcev je za predmet Vzgoja 
za nestrpno komunikacijo. V izvajanje tega predmeta, 
ki sodi med izbirne vsebine, bodo vključili tudi starše.
Med starši je veliko zanimanja za sodelovanje pri oblikovanju 

vsebinskih jeder za poučevanje tega predmeta. Posebej aktivni so člani 
Facebook skupine »Šimfamo vse povprek Idrija-Cerkno«, ki so na 
nedavnem delovnem srečanju v Idrijski Beli začrtali osnovne poudarke 
tega predmeta. Na prvo mesto so postavili pravilo, da je kritika brez 
argumentov osnovna človekova pravica, saj ima vsak, ki ga kritizirajo, 
možnost, da se v neskončnost brani. Na večmedijski delavnici bodo 
prihodnji teden v praksi pokazali, kako je moč do onemoglosti kritizirati 
idrijsko komunalo. Kot primer dobre kritiške prakse bodo analizirali 
Facebook spopade ob novici, da so v Cerknem dvignili cene za odvažanje 
odpadkov. Po objavi novice se je sprožil cunami, zaradi katerega je 
posredoval celo idrijski župan. Njegovo pojasnilo, da se podražitev 
nanaša na sosednjo občino Cerkno, pa ni zaleglo. Vrli Facebook 
prepirljivci so neumorno nadaljevali s kritikami vsepovprek in se na 
resno pojasnilo niso ozirali. Oni pač že vedo, kaj je gnilega v deželi tej 
oziroma pri kateri glavi riba najbolj smrdi.

Iz Društva prijateljev bodečih než so sporočili, da bodo jeseni Facebook 
skupini »Šimfamo vse povprek Idrija-Cerkno« podelili veliko bodečo 
nežo v nadnaravni velikosti, in sicer za neizmeren trud pri širjenju 
kulture nestrpnosti in razvijanje žleht jezikov. Kdo bo nagrado prevzel, 
pa še ni znano.                                                                                 / FIŠER

Na Novogoriškem 
sodišču so izpeljali 
predobravnavni 
narok, na katerem 
so zaslišali Štefana 
Mavrija, ki mu 
tožilstvo očita umor 
Petra Mohoriča 
iz Spodnje Idrije. 
Štefan Mavri 
umora, ki naj bi ga 
storil na zahrbten 
način, ni priznal.

Nasilna smrt 55-letnega 
Petra Mohoriča je pred tremi 
meseci pretresla Spodnjo Idrijo. 
Novogoriški tožilci trdijo, da 
je Štefan Mavri na zahrbten 
način vzel življenje znancu Petru 
Mohoriču. V Mohoričevem 
stanovanju na Slovenski cesti 
v Spodnji Idriji naj bi Mavri 
Mohoriča s topim delom sekire 
dvakrat tako močno udaril v 
področje desnih senc in za desnih 
uhljem, da je le-ta zaradi poškodb 
in krvavitve nato v postelji umrl.

Kot so poročale Primorske 
novice, je obtoženi Štefan 
Mavri na predobravnavnem 
naroku na sodišču izjavil le »ne 

priznam«. Obtoženega na sodišču 
brani odvetnik Bruno Krivec. 
Ta je predlagal, naj izvedenec 
psihiatrične stroke ugotovi, ali je 
bil obtoženi usodne noči zaradi 
zaužitega alkohola neprišteven 
ali bistveno zmanjšano prišteven. 
»Alkohol je najverjetneje povzročil 
začasno duševno motnjo in 
posledično neprištevnost,« je 
na obravnavi na sodišču menil 
odvetnik Bruno Krivec.

Sodnik Igor Majnik je že 
napovedal, da bo sodišče postavilo 
izvedenca psihiatrične stroke, 
ki bo pri Mavriju ugotavljal 
tudi morebitno odvisnost od 
alkohola in vpliv na njegovo 

dojemanje sveta. Sojenje se bo tako 
najverjetneje začelo jeseni. Takrat 
bodo morali tudi pojasniti, kako so 
novogoriški kriminalisti na kraju 
zločina našli morilsko orodje – 
sekiro, na njej pa biološke sledi za 
umor obtoženega Štefana Mavrija. 
Policisti so ga dva dni za tem 
prijeli, mu odvzeli prostost in na 
njegovem domu opravili tudi hišno 
preiskavo.

Po poročanju Primorskih novic, 
naj bi bil Štefan Mavri stari 
znanec idrijskih policistov, saj so 
ga že večkrat obravnavali zaradi 
premoženjskih kaznivih dejanj, 
nasilja in kršitev javnega reda in 
miru. / ITA

Na olimpijadi v Tokiu  
štirje Idrijčani
Kljub vsem omejitvam zaradi 
epidemije virusa covid-19, se 
bodo na Japonskem konec tega 
tedna pričele olimpijske igre, 
ki so največje športno srečanje 
na planetu. Mesto v olimpijski 
reprezentanci za vsakega športnika  
pomeni posebno čast.

Do vstopnice na olimpijski turnir pa ni preprosto priti. Po zapletenem 
sistemu točkovanja si mora vsak športnik ali ekipa svoje mesto izboriti. 
Mednarodni olimpijski komite skrbi, da so na eni strani na olimpijadi 
zastopane vse celine in med njimi najboljši športniki v posamični panogi.

Na letošnjih igrah v Tokiu bodo kot člani reprezentance Slovenije 
udeleženi štirje Idrijčani. V tekmi z gorskimi kolesi se bo z najboljšimi 
konkurentkami svetovne serije pomerila Tanja Žakelj iz Ledin, mesto 
v reprezentanci pa je dobil tudi cestni kolesar Jan Tratnik, ki bo iskal 
priložnost za opazen rezultat. Kot tretji v vrsti idrijskih športnikov bo 
košarkar Luka Rupnik, četrti med Idrijčani v Tokiu pa direktor članske 
košarkarske reprezentance Matej Likar.

Ker so športniki odhajali na Japonsko v različnih terminih, župan Tomaž 
Vencelj ni pripravil sprejema pred odhodom. Nanj pa zagotovo ne bo 
pozabil po končanih igrah, na katerih imajo tudi športniki iz Idrije resne 
možnosti za vidne uvrstitve. Ob odlični pripravljenosti pa športniki za 
izstopajoči rezultat potrebujejo tudi nekaj športne sreče in pri ekipnih 
športih tudi pomoč kolegov v reprezentanci.

Bodimo ponosni na naše športnike in držimo pesti za dobre rezultate!

11.090 športnikov

33 športnih panog

50 disciplin

206 držav

42 prizorišč

4 udeleženci iz Idrije


