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22. junija praznuje 
Občina Idrija. Na ta dan 
se spominjamo 22. junija 
leta 1508, ko je bila pod 
današnjih Ahacijevim 
trgom odkrita zelo bogata 
žila cinabaritne rude. To 
odkritje je prineslo, prej 
že obupanim rudarjem, 
novo upanje, da bodo z 
izkopavanjem rude in 
pridobivanjem živega srebra 
lahko uspešno nadaljevali.

Sveti Ahacij je bil mučenec iz 
Kapadokije in je eden od štirinajstih 
zavetnikov v sili. Goduje 22. junija. 
Na Kranjskem je bil zelo priljubljen 
na račun odkritja rude v Idriji in tudi 
zaradi pomembne vojaške bitke, ko 
so Avstrijske čete pod vodstvom 
Andreja Turjaškega, prav na njegov 
god leta 1593, pri Sisku premagale 
Turke. 

V Sloveniji je deset podružničnih 
cerkva sv. Ahacija. V Idriji zadnjih 
512 let na praznični dan praznujejo 
v župniji, po zadnji spremembi 
družbene ureditve pa je postal dan 
svetega Ahacija tudi praznik vse 
občine. 

Letos bo osrednji dogodek slovesno 
zasedanje občinskega sveta v 
topilnici, kjer bo župan Tomaž 
Vencelj podelili nagrade in priznanja 
ter naziv častni občan.

Iz 500-letnih 
korenin črpajmo 

navdih  
za prihodnost!  
Ta naj temelji 

na spoštovanju 
preteklosti in 

iskrivih pogledih 
mladih rodov  

na prihodnost. 

Ohranimo 
ponos ob dnevu 

državnosti!

 
Srečno!

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

za vse priložnosti. 
Aranžiramo darila. 

Brezplačna dostava žalnih 
aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

Junij je mesec krvodajalcev
V mesecu juniju obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva ter tudi svetovni 
dan krvodajalcev. Na domače krvodajalce se spomnimo četrtega, v svetovnem 
merilu pa praznujemo 14. junija.

Leta 1945 je bil v Ljubljani ustanovljen 
transfuzijski oddelek pri Centralni vojni 
bolnici, 4. junija pa smo v Sloveniji odvzeli prve 
doze in jih konzervirali, kar pomeni začetek 
transfuzijske službe. Leta 1953 smo v Sloveniji 
uvedli brezplačno, prostovoljno in anonimno 
krvodajalstvo, kar pomeni, da Rdeči križ Slovenije 
organizirano izvaja krvodajalske akcije že 67 let. 
Medtem pa se svetovni dan krvodajalcev, ki ga 
je razglasila WHO, obeležuje 14. junija. Tema 
letošnje kampanje je »Varna kri rešuje življenja« 
slogan pa »Daruj kri in naredi svet bolj zdrav«. 
Dostop do varne krvi je še vedno privilegij, saj 
ima večina držav z nizkimi in srednjimi dohodki 
težave z zagotavljanjem varne krvi. Na svetovni 
ravni se 42 % krvi zbere v državah z visokimi 
dohodki, v katerih živi samo 16 % svetovnega 
prebivalstva.

V Sloveniji smo samozadostni, saj imamo 
dovolj krvodajalcev za potrebe zdravljenja in 
pomoči potrebnim v primeru nesreč, na kar 
smo izredno ponosni. Statistično gledano v 
Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje 

kri. Tako obveščanje o nenadomestljivosti 
zdravljenja s krvjo, motiviranje, pridobivanje 
novih in ohranjanje obstoječih krvodajalcev ter 
organizacija krvodajalskih akcij ostajajo glavne 
naloge RK Slovenije. Letno se izvede več kot 1.100 
akcij, od tega približno 380 terenskih. Letošnje 
leto pa je zaradi epidemije Covid-19 čez noč 
spremenilo način oskrbe s krvjo. Nekaj rednih 
akcij je bilo odpovedanih, uvedli so se posebni 
protokoli za zaščito krvodajalcev in zaposlenih 
za preprečevanje prenosa virusa ter predhodno 
naročanje krvodajalcev, ki so ustrezali pogojem 
darovanja. Takšno krvodajalsko akcijo je Rdeči 
križ izvedel tudi v Idriji v začetku meseca maja. 
»Vsem zvestim krvodajalcem in darovalcem 
ob tem prazniku čestitamo, posebej tistim, 
ki so se odzvali tudi v času izrednih razmer. 
Od 1. junija 2020 dalje se krvodajalske akcije 
odvijajo ponovno po sprejetem planu, ostaja pa 
naročanje, kar pomeni, da krvodajalec pokliče 
na transfuzijsko službo in se naroči za darovanje 
krvi,« so zapisali v sporočilu za javnost na idrijski 
izpostavi Rdečega križa. / ITA

Menjava 
generacij za 
novi svet
Drago Mislej Mef

Pred leti sem še kdaj obiskal koga v občinski stavbi. V 
glavnem zaradi informacij za naš časopis, včasih pa 
tudi zato, da sem izvedel kaj manj uradnega od tam 
zaposlenih uradnikov. Zdaj že nekaj let tja ne hodim 
več.

Morda sem kriv sam, ker se ne potrudim in ne skušam navezovati 
stikov s tam na novo zaposlenimi, res pa je tudi, da se je na občini zgodila 
temeljita menjava generacij in zdaj ne poznam skoraj nikogar več iz tistih 
časov, ko je bil na izolski občini Mandrač obvezno branje. S prihodom 
župana Kolenca se je število Mandračev, ki jih naroča Občina Izola, iz 
sedmih (za vsak urad po eden) zmanjšalo na en sam izvod. Župan je trdil, 
da Mandrača tudi sicer ne prebira in mu je še ta izvod odveč, čeprav je 
res, da se je ob vsakem zapisu, ki mu ni bil posebej všeč, znal posredno 
ali neposredno oglasiti. Eden od razlogov, da nisem hodil več tja je bil 
tudi on.

Pa ne le zato, ker sva se sprla že po tednu dni, ko je strokovno ugotovil, 
da je izdajanje uradnih objav v Mandraču prevelik strošek za občino, 
ampak še bolj zato, ker sem mu odgovoril z odstopno izjavo izvoljenega 
občinskega svetnika in mu nakopal, do takrat verjetno prve, nadomestne 
volitve občinskega svetnika v Republiki Sloveniji.

Odločitev ni bila pametna, saj je bil namesto mene na nadomestnih 
volitvah izvoljen kandidat stranke, ki je glasno podpirala župana v 
dokazovanju, da Mandrača nihče ne bere in bi bilo najbolje, če kar 
propade. Tako se je tudi izrazil ob neki priložnosti, ko je izjavil, da ni 
naloga Občine, da skrbi za poslovanje zasebnih družb.

Z njim so na Občino Izola prišli novi kadri, ki jih skorajda nisem 
poznal, saj nisem imel nobene potrebe, da bi jih spoznaval po občinskih 
hodnikih. V Mandraču smo se prilagodili razmeram »odklanjanja«, ki 
smo jih sicer začutili že pri prejšnjem županu, čutimo pa jih tudi danes, 
saj Občina Izola še vedno prejema samo en naročniški izvod časopisa, 
prav tako še vedno ne objavlja v časopisu niti čestitke za občinski praznik 
ali za kakšen drugi praznik, z izjemo ene novoletne čestitke, ki smo jo 
skoraj izsilili. Res je, ni naloga občine, da skrbi za založnika, ki že skoraj 
30 let izdaja lokalni tednik in je za to prejel celo občinsko nagrado. Ni 
naloga, ampak tudi ni odveč.

Založnik časopisa je namreč povsem enaka firma kot katerakoli druga v 
občini. Plačujemo vse dajatve kot drugi, plačujemo najemnino prostorov, 
uporabo stavbnega zemljišča, zaposlujemo Izolane in opravljamo 
družbeno koristno delo. Če ga ne bi, ne bi imeli več kot tisoč naročnikov 
in še dobro polovico kupcev v trafikah.

Izolani Mandrač poznajo, tudi nekateri iz mlajših generacij. Ali ga 
poznajo tudi zaposleni na Občini Izola, pa ne vem. Nihče nas, na primer, 
ni vprašal, kako poslujemo zdaj, ko so bile trafike zaprte. Morda pa bi 
nas lahko oprostili najemnine. Ampak, mi smo vendar delali. Torej si 
tega ne zaslužimo in nikomur ni treba imeti slabe vesti.
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Damijan Bogataj

V četrtek, 28. maja, 
so prvič po izbruhu 
epidemije zasedali idrijski 
občinski svetniki v veliki 
predavalnici osnovne 
šole v Idriji. Razpravljali 
in odločali so o različnih 
temah, brez glasu proti 
pa sprejeli tudi popravek 
občinskega proračuna.

V predstavitvi dokumenta je 
Marger i t a  Str nad Kos,  vodja 
finančne službe v občinski upravi, 
poudarila, da se proračun za tekoče 
leto spreminja tako na prihodkovni 
kot tudi na odhodkovni strani. 
V razpravi je Milovana Lukan 
poudarila, da je načrtovanih 12.000 
evrov prihodkov od turističnih taks 
v teh razmerah povsem nerealno. 
Predlagala je še, naj komunala dolg 
do občine poravna z opravljenimi 
storitvami. Da proračuna ne bo 
podprl, je napovedal Bojan Režun, 
saj se ne strinja s tem, da uprava 
pošlje svetnikom »tako nepregledno 
dokumentacijo«. Sam je potreboval 
kar dva dni, da se je prebil skozi 
predloženo gradivo.

Robert Šinkovec je pogrešal vizijo 
razvoja občine v popravljenem 
proračunu in konkreten odziv na 
spremenjene razmere v družbi, saj 
se bodo po epidemiji uveljavljale 
drugačne prioritete. Predlagal je 
še, naj se v Spodnji Idriji celostno 
uredi prometno ureditev okoli šole 
in vrtca. 

Erik Logar je terjal pojasnilo, zakaj 
se je najemnina, ki jo za parkirišče 
pred zdravstvenim domom občina 

vsak mesec plačuje zasebnemu 
podjetju, nenadoma povišala za 30 
%. Po hitrem izračunu bo občina 
v desetih letih za najemnine dala 
toliko, kot bi znašala kupnina za 
omenjeno zemljišče. Da so razmere 
na tem parkirišču »katastrofalne«, 
j e  meni la  tudi  Mari ja  B iz jak 
Pavšič, Metod Habe pa je predlagal 
asfaltacijo z grobim asfaltom.

Še pred glasovanjem je župan 
Tomaž Vencelj  povzel  g lavne 
z n a č i l n o s t i  p o p r a v l j e n e g a 
proračuna. Na prihodkovni strani 
občina računa na sredstva, ki jih 
bo dobila od davka na nepozidana 
stavbna zemljišča. Župan računa 
tudi na več denarja iz državne 
blagajne, saj se napoveduje drugačen 
izračun glavarine. Pri stroških pa 
računa na korenito varčevanje na 
področju otroškega varstva, saj po 
dokončanju vrtca v Spodnji Idriji 
načrtuje optimizacijo števila skupin 
in oddelkov ter uveljavitev načela, da 
bodo starši tudi iz Idrije lahko vozili 
otroke v vrtec v Spodnjo Idrijo ter iz 
Črnega Vrha v Godovič ter obratno. 
S to optimizacijo in zmanjšanjem 
oddelkov vrtca bi lahko občina po 
mnenju župana Tomaža Venclja zelo 
veliko prihranila. 

Od 19 prisotnih svetnikov jih je 15 
glasovalo za proračun, nihče ni bil 
proti. Člani svetniške skupine SD 
niso glasovali.

Višja cena pomoči na domu
Z a  o b m o č j i  o b č i n  I d r i j a  i n 

Cerkno program pomoči na domu 
izvaja idrijski dom upokojencev. 
Poslovodstvo tega je na občini 
naslovilo predlog za dvig cen 
programa, saj so se od zadnje 
u sk l a d i t ve  c e n  k a l k u l a t i v n i 
elementi, ki so osnova za določitev 
cene, korenito povišali. Kot so 

navedli v vlogi v domu upokojencev, 
so se povprečne plače zvišale za 2,4 
%, drugi stroški dela so višji za 2,5 
%, premije za dodatno kolektivno 
zavarovanje so višje za 3,5 % in 
materialni stroški za 1,8%. Po zadnji 
veljavni ceni je dom za opravljeno 
osnovno uro pomoči na domu prejel 
18,65 evra, po predlogu, ki je bil na 
koncu razprave na občinskem svetu 
tudi sprejet, pa znaša urna postavka 
19,08 evra.

V razpravi na zasedanju občinskega 
sveta je Kristjan Brus terjal resnejšo 
analizo stroškov z upoštevanjem 
dejstva, da so cene pogonskih 
goriv »strmoglavile«. Ana Ogrič je 
terjala pojasnilo, zakaj so občinski 
svetniki dobili na mizo poročilo o 
delu v letu 2018 in ne poročila o 
izvajanju tega programa v letu 2019. 
Po pojasnilu vodje službe v občinski 
upravi Maje Majnik pa je zavod vso 
dokumentacijo oddal pravočasno in 
v tem svežnju je bilo tudi vsebinsko 
poročilo za lansko leto. Po presoji 
občinske uprave pa svetnikom 
tega gradiva niso posredovali pred 
odločanjem o višjih cenah. 

Kljub temu so občinski svetniki 
opravili razpravo in z 18 glasovi 
za in brez glasu proti potrdili višjo 
ceno za izvajanje tega programa. 
Vendar pa višja cena ne bo udarila 
uporabnikov tega programa, saj so 
v sklepu občinski svetniki določili, 
da gre vse povišanje cene na račun 
občinskega proračuna. Po pojasnilu 
župana Tomaža Venclja bodo letos 
na račun te podražitve v proračunu 
našli dodatnih 3.700 evrov.

Kadrovske zadeve
Komisija za Mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja je obravnavala 
kandidaturi Tonje Lapanja Brenčič 
za zasedbo mesta ravnateljice 

Glasbene šole Idrija in Nadje Brence 
za zasedbo mesta ravnateljice Vrtca 
Idrija. Komisija je občinskemu 
svetu predlagala, naj izda pozitivno 
mnenje  k  imenovanju  obeh . 
Občinski svetniki so brez razprave 
soglasno sprejeli predlagani sklep.

Na predlog mandatarne komisije 
so svetniki brez razprave in soglasno 
sprejeli tudi sklep, da se v svet 
Območne izpostave JSKD Idrija 
kot predstavnika Občine Idrija 
imenujeta Irena Hvala in Tomaž 
Kavčič.

Nadzorni svet
Nadzorni odbor občine, ki ga 

vodi pravnica Saša Gnezda, je 
občinskemu svetu poslal pet poročil 
o delu in opravljenih nadzorih. 
Nadzorniki so pregledali obnovo 
starega zdravstvenega doma, 
delovanje javne gospodarske službe 
javna razsvetljava ter projekta 
Kajzerpark in Uta. 

V  r azpr av i  j e  Fr anc i  Medic 
izpostavil nadzor investicije v 
zdravstveni dom, kjer naj bi bila 
izbira izvajalca izvedena še pred 
javnim razpisom. Predsednica 
nadzornega odbora je pojasnila, da 
je bilo prav to vprašanje predmet 
nadzora. Ugotovljeno je bilo, da 
so bila pred razpisom izvedena 
dela opravljena na drugi podlagi 
in sicer kot popotresna obnova. 
Branko Lapajne je ugotavljal, da so 
bila v prejšnjem mandatu poročila 
nadzornikov kakovostnejša, v 
bodoče naj bodo taka in vsebujejo 
vse potrebne sestavine. Občinski 
svet se je brez razprave in odločanja 
s poročili le seznanil.

Občinske ceste
Občinski svetniki so brez razprave 

in soglasno v drugem branju sprejeli 

Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest v občini Idrija. Odlok je pred 
sprejetjem svetnikom predstavila 
Bojana Oblak iz občinske uprave.

Nagrajenci 
Občinski svetniki so soglasno in 

brez razprave sprejeli listo letošnjih 
občinskih nagrajencev. 

Predsednik komisije, podžupan 
Krist jan Br us,  je  povedal ,  da 
je komisija letos prejela sedem 
predlogov, ki jih je obravnavala na 
seji 11. maja. Pirnatovo nagrado 
bodo letos podelili Silvestru Bajcu 
za izvirno likovno ustvarjanje ter 
promocijo Idrije in njenih značilnosti. 
Nagrado Jožefa Mraka bo prejelo 
Prostovoljno gasilsko društvo Idrija 
za 130 let prizadevnega humanega 
delovanja. Nagrado občine pa bosta 
prejela Lovrenc Habe za vsestransko 
aktivno delovanje v KS Črni Vrh 
in KUD-u Sloga in Ciril Petrič za 
dolgoletno aktivno delovanje v 
KUD-u Jurko Gore in številne odlično 
odigrane igralske vloge.

Naziv »Častni občan Občine Idrija« 
bodo podelili prim. dr. Alfredu 
Bogomirju Kobalu za pomemben 
znanstveno-raziskovalni prispevek 
k varovanju ljudi in okolja pred 
škodljivimi vplivi živega srebra ter 
za prispevek k mednarodnemu 
ugledu Občine Idrija. Občinski svet 
je potrdil tudi neto denarne zneske 
nagrad: Pirnatova nagrada 840 
evrov, Nagrada Občine Idrija 340 
evrov.

Proračunska rezerva
Občinski svetniki so soglasno 

sklenili, da se iz sklada stalne 
proračunske rezerve za poplačilo 
stroškov, ki so povezani ukrepi 
za zatiranje epidemije Covid-19, 
nameni 21.500 evrov. 

Z maskami na obrazih 
popravili proračun občine
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Vprašanja in pobude

Na majskem zasedanju občinskega sveta se je ob 
točki pobude in vprašanja prva k besedi prijavila 
Nada Golja Vastič. Od vodstva občine je terjala 
pojasnila o stroških občine pri spopadanju z virusom 
Covid-19 in kako napredujejo dogovori o služnosti 
ceste do Kanomeljskih klavž. Župan Tomaž Vencelj 
je pojasnil, da je občina kupovala smotrno in po 
tehtnem premisleku. Za vsakega od občanov naj bi 
bilo zagotovljenih po pet mask, kupili pa so tudi dva 
stroja za razkuževanje. Občina ima v skladišču sedaj 
vso potrebno opremo za prvi korak morebitnega 
ponovnega spopadanja z epidemijo.

Milovana Lukan je predlagala naj nekdo poskrbi za 
beljenje stopnišča do mestne knjižnice, ki je sedaj zelo 
zanemarjeno. Metod Habe je opozoril na to, da so 
nekateri ekološki otoki na podeželju slabo urejeni. V 
hudem vetru se kontejnerji prevračajo in zato prihaja 
do onesnaženja širšega območja. Zanimalo ga je tudi 
kako bo z javno razsvetljavo pri vodnjaku in pri Balili 
in kako napreduje spreminjanje prostorske zakonodaje, 
ki bo osnova za gradnjo čistilne naprave v Črnem 
Vrhu. Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, da je občina 
že naročila izdelavo idejne zasnove za tipski ekološki 
otok in v nekaj tednih bodo sprejeli odločitev o gradnji 
prvega. Kdo ga bo plačal, še ni znano.

Franci Medic je terjal podatek o tem, kdaj bo 
občinski svet obravnaval plan in poslovno poročilo 
komunale ter protestiral zaradi pozne dostave 
dokumentacije. Predlagal je, da se občina pripravi na 
izpeljavo sej občinskega sveta na daljavo. Zanimalo 
ga je tudi, če ima občina izdelan načrt za delovanje v 
kriznih razmerah in kako so na občini sanirali škodo 
zaradi vdora računalniškega virusa. Župan Tomaž 
Vencelj je zagotovil, da bodo svetniki gradivo o 
poslovanju komunale dobili takoj, ko bo to potrjeno 

na nadzornem odboru javnega podjetja. Potek sanacije 
računalniškega omrežja po vdoru virusa je predstavil 
direktor občinske uprave Gregor Prezelj. Potrdil je, da 
so hekerji napadli sistem, prebili nameščeno varnostno 
zaščito, zavzeli strežnik in ga okužili s kriptovirusom, ki 
je zaklenil podatke. Večino teh so na strežniku z uporabo 
varnostne kopije obnovili. Začasno neuporabni so ostali 
diski na osebnih računalnikih in gradiva, ki niso bila 
shranjena na skupnem strežniku. Pomembno pa je to, 
da so rešili vse podatke o finančnem poslovanju občine. 
Občina bo kupila nov varnostni sistem, ki bo zagotavljal 
sočasno izdelovanje treh varnostnih kopij podatkov na 
različnih lokacijah. Zaradi spopadanja z računalniškim 
virusom je bilo delo občinske uprave ohromljeno za deset 
delovnih dni. Hekerji so od občine zahtevali okoli 90.000 
evrov, da bi zaklenjene diske spet odprli. Občina na tako 
ceno ni pristala.

Erik Logar je pohvalil prostovoljce in Civilno zaščito. 
Robert Šinkovec je prosil za podatek o tem, kako bo letos 
s Festivalom idrijske čipke in če se kdo v občinski upravi 
ukvarja s pridobivanjem sredstev na EU projektih, saj bo 
občina brez močnejših virov financiranja težko kos večjim 
investicijam. Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, da se 
Festival idrijske čipke letos zaradi zaostrenih zdravstvenih 
razmer seli na internet. Organizatorji bodo poskrbeli za 
več manjših razstav po izložbah v mestu in tako si bodo 
lahko obiskovalci Idrije čipke ogledovali v mimohodu ob 
sprehajanju po mestu. Po napovedi župana bo prihodnje 
leto uveljavljen nov koncept prireditve. Na vprašanje o EU 
sredstvih pa je pojasnil, da v EU skladih denarja za občino 
Idrija ni več. Zadnji projekt, ki je bil sofinanciran iz teh 
skladov, je bila kolesarska povezava od Idrije do Marofa. 

Bojan Režun je župana Tomaža Venclja spomnil na 
obljubo občine, da bo uredila cesto v Ljubevč. Ugotovil 
je še, da krajevne skupnosti niso porabile 113.000 evrov. 

Predlagal je, naj se na prihodnji seji opravi razprava o 
namenski porabi tega denarja ter o programu komunale.

Marija Bizjak Pavšič je ugotovila, da svetniki spet niso 
dobili tabele z vpisanimi svetniškimi vprašanji. Zanimalo 
jo je tudi v kakšni fazi je projekt vodovoda Idrijske Krnice 
in kdaj bo rekonstruiran začetek ceste iz Kanomlje proti 
Krnicam.

Cirila Hladnik je kot predsednica Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu povedala, da od občinskih 
uslužbencev pričakuje kakšen podatek o tekočih obnovah. 
Ugotovila je, da so nekateri prometni znaki zaraščeni in 
da manjkajo nekatere informacijske table. Aleksander 
Paglavec je opozoril na nevarno križišče na cesti Godovič-
Črni Vrh ob odcepu ceste v Lome. Predlagal je, naj se vsaj 
talne oznake uredijo bolj smiselno.

Dora Gnjezda je vprašala kako kaže z že lani 
napovedano preplastitvijo ceste Idrija – Veharše. Da na 
obljubo na občini niso pozabili, je povedal župan Tomaž 
Vencelj. Asfaltacija bo odvisna od državnega denarja, ki bi 
ga morala občina dobiti zaradi uničenih občinskih cest v 
času obvozov zaradi zapore Zale. Občina ima z direkcijo za 
ceste sklenjen nezavezujoč sporazum in v njem ni zaveze, 
da bi sredstva za preplastitev zagotovili letos.

Ana Ogrič Lapajne je sosvetnike opozorila na to, da bi 
bilo treba kakšno cesto bolje urediti tudi v Idriji ter prosila 
za podatek kako bo s financiranem vrtca zaradi izpada 
prihodkov v času epidemije. Maja Majnik iz občinske 
uprave je pojasnila, da bo za mesec marec in april država 
pokrila izpad plačil staršev.

Bojan Režun je ugotovil, da je veljavni poslovnik o delu 
občinskega sveta popolnoma neuporaben. Predlagal je, da 
se poslovnik dopolni in dodela.
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HeritageHack prinesel številne inovativne ideje

Zgodba o HeritageHacku 
se je začela že lani, ko so pri 
Evropski komisiji in Svetu 
Evrope primer sobivanja idrijske 
mladine z lokalno kulturno 
dediščino prepoznali kot primer 
dobre prakse ter ga v okviru 
Dnevov evropske dediščine tudi 
posebej izpostavili in nagradili. 
Nagrada, ki jo je Društvo Idrija 
2020 prejelo v Strasbourgu, je 
omogočila izvedbo enega prvih 
hackathonov v Sloveniji na 
področju kulturne dediščine. 
Na HeritageHacku je ravno 
bogata idrijsko-cerkljanska 
kulturna dediščina povezala 
mlade udeležence, ki so začutili 
njen potencial. Uspešna izvedba 
dogodka je pokazala, da mlade 
dediščina zanima in da okolje 
Idrijsko-Cerkljanske na tem 
področju skriva še ogromno 
priložnosti – tudi poslovnih.

Izvedba ni bila pod vprašajem
HeritageHack je bil sprva 

načrtovan v marcu, a je izvedbo 
v fizični obliki preprečil 
izbruh epidemije COVID-19. 
Organizatorji pri Društvu Idrija 
2020 so se zato odločili, da se 
kot eni prvih v Sloveniji soočijo 
z izzivom organizacije povsem 
virtualnega hackathona. Prvo 
srečanje je bilo organizirano že 
teden dni pred začetkom, ko 
so se preko spletne platforme 
Zoom udeleženci spoznavali in 
oblikovali tekmovalne skupine. 
Tekmovalci so dneve do začetka 
HeritageHacka izkoristili za 
spletno spoznavanje z dediščino 

Idrijskega in Cerkljanskega, 
najbolj zagreti pa so raziskovanje 
opravili kar na terenu, z 
obiskom idrijskih znamenitosti. 
V petek, 29. maja, se je celoten 
dogodek preselil na platformo 
Hopin, povsem svežo rešitev za 
organizacijo večjih konferenc in 
hackathonov.

Po uvodnem nagovoru 
predsednika Društva Idrija 2020, 
Matevža Strausa, in predstavitvi 
izzivov se je spletni dogodek ob 
sodelovanju Tehnološkega parka 
Ljubljana ter projekta Interreg 
Srednja Evropa SACHE odprl tudi 
za zunanje obiskovalce – skozi 
okroglo mizo Kako in kje iskati 
priložnosti v kulturni dediščini? so 
gostje razpravljali o potencialih, ki 
bi se jih v dediščinskem sektorju 
še dalo izkoristiti. V pogovoru, 
ki ga je moderiral soustanovitelj 
Zavoda ID20 in direktor podjetja 
Smart Optometry Žan Menart 
so sodelovali Tina Mentol, mag. 
etnologije in kult. antropologije, 
ki uspešno ustvarja pri znamki 
Slocks in Slovenski Hiši, dr. Aleš 
Gačnik, predavatelj na Fakulteti 
za turistične študije Turistica 
na Univerzi na Primorskem, in 
Tomaž Štoka, koordinator za 
UNESCO iz Muzeja za arhitekturo 
in oblikovanje. Pogovor so z 
manjšo skupino predstavnikov 
dediščinskih institucij v živo 
predvajali iz strojnice jaška 
Inzaghi, ki je del UNESCO 
kulturne dediščine in se je za 
tri dni prelevila v studio prvega 
hackathona na temo kulturne 
dediščine.

Izzivi povsem prilagojeni 
aktualnim razmeram

Dediščinske ustanove se pri 
svojih dejavnostih soočajo s 
številnimi izzivi, s katerimi so 
se spoprijeli udeleženci v okviru 
HeritageHacka. Izzivi so bili 
v celoti prilagojeni trenutnim 
razmeram, ki jih zaznamuje 
epidemija COVID-19. V okviru 
prvega tekmovalnega izziva, kjer so 
izzivodajalci iskali nove vsebine za 
dediščinske prostore, so sodelovali 
Center za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija (CUDHg) z 
objektom Topilnice, Mestni muzej 
Idrija z gradom Gewerkenegg 
in Zavod ID20 z rudarsko hišo. 
Pri drugem izzivu pa so aktualni 
dogodki prišli še bolj v ospredje. 
Udeleženci so namreč iskali rešitve 
za dediščinske dogodke v času 
omejenih fizičnih stikov, ki jih 
predstavlja epidemija COVID-19. 
Zavod za turizem Idrija je tako v 
ospredje postavil Festival idrijske 
čipke, Občina Cerkno je iskala 
nove rešitve za Laufarijo, Mladinski 
center Idrija pa za Praznik idrijskih 
žlikrofov.

Po petkovi predstavitvi izzivov 
so predstavniki sodelujočih 
organizacij v soboto dopoldne 
odgovarjali na vprašanja skupin, 
ki so preostanek dneva posvetile 
intenzivnemu iskanju rešitev 
in pripravi čimbolj učinkovitih 
predstavitev pred žirijo. Pri svojem 
delu pa udeleženci niso bili povsem 
sami, saj so jim bili za dodatna 
vprašanja in usmeritve na voljo 
štirje mentorji, ki so pokrivali 
različna področja snovanja 

kakovostnih in vzdržnih idej. Iz 
Društva Idrija 2020 sta tekmovalce 
podpirala Matevž Straus in 
Urban Šlabnik, podjetniški vidik 
ustvarjanja rešitev pa sta pokrivala 
Aleš Pevc in Vlado Begović iz 
Tehnološkega parka Ljubljana.

Inovativno doživetje na gradu 
Gewerkenegg navdušilo žirijo

Ob zaključku HeritageHacka 
je pomembno vlogo odigrala 
strokovna žirija, ki je imela 
nelahko nalogo, da med 15 idejami 
izbere najboljše tri. Številni 
gledalci so napeto nedeljsko 
dogajanje spremljali tudi v živo. 
Pri ocenjevanju idej so žiranti 
upoštevali tri kriterije – kriterij 
podjetništva, socialnih inovacij 
in kulturne dediščine. Žirijo 
sta poleg Žana Menarta, ki je 
ocenjeval podjetniško vzdržnost 
predstavljenih idej, sestavljala še 
Boštjan Jerman, solastnik podjetja 
Heba d.o.o. in svetovalec za 
Slovenijo pri Informacijski službi 
ZN na Dunaju, ki je pokrival plat 
socialnih inovacij, in Nataša Gorenc, 
koordinatorka Dnevov evropske 
kulturne dediščine pri ZVKDS, ki 
je ocenjevala segment varovanja 
in prezentacije kulturne dediščine. 
Po kratkih predstavitvah, kjer so 
ekipe v treh minutah poskušale čim 
celoviteje prikazati svoje rešitve, je 
žirija v nedeljo dopoldne določila 
zmagovalca.

Prvo mesto je dosegla ekipa, ki 
so jo sestavljali Petra Peternel, Saša 
Nemec in Jure Hafnar, ki so si za 
izziv izbrali oživitev dvorišča gradu 
Gewerkenegg. Rešitev »Grajski 

Matevž Šlabnik

Med 29. in 31. majem je 
v Idriji in na svetovnem 
spletu v organizaciji 
Društva Idrija 2020 potekal 
HeritageHack – hackathon, 
na katerem so se udeleženci 
iz vse Slovenije spoprijemali 
z izzivi dediščinskih 
organizacij z območja 
Idrijske in Cerkljanske. Kar 
45 tekmovalcev je preko 
digitalnih orodij intenzivno 
razmišljalo in načrtovalo, 
kako osvežiti in obogatiti 
kulturno dediščino. Ideje, 
ki jih je predstavilo 15 
sodelujočih skupin, so 
pozitivno presenetile tako 
žirijo kot izzivodajalce, saj 
nakazujejo nove in obetavne 
projekte, ki prinašajo svež 
pogled na idrijsko UNESCO 
dediščino.

posebnež, poln skrivnosti in svet 
doživetij«, je z vzpostavitvijo 
posebnega doživetja rudarske 
tradicije na idrijskem gradu 
navdušila žirijo, ki je ocenila, da 
je ideja izmed vseh predstavljenih 
poslovno najbolj vzdržna, da je 
primerno prilagojena ranljivim 
skupinam in da v zadostni meri 
skrbi za ohranjanje vrednot 
kulturne dediščine. Petra, Jure in 
Saša so si z domiselno rešitvijo 
pridobili 1.000 evrov nagrade!

Drugo in tretje mesto sta zasedli 
rešitvi s področja revitalizacije 
rudarskih hiš – nagrado v višini 
500 evrov sta si za rešitev »Idrija 
se misli vsepovsod« prislužili Nina 
Savič in Danica Sretenović, ki sta 
žirijo prepričali z uravnoteženim 
in postopnim pristopom k oživitvi 
ogrožene stanovanjske dediščine. 
Častno tretje mesto so z zasnovo 
doživljanja rudarskega življenja 
»Interaktivno doživetje En knap« 
zasedli Jan Korošec, Jernej Černelč, 
Viktorija Durković, Tjan Kapitler in 
Katarina Arzenšek. 

Najboljše tri ekipe bodo 
organizatorji povabili v Idrijo, kjer 
bodo skupaj preverili možnosti za 
realizacijo predstavljenih idej.

Izvedbo dogodka so omogočili 
partnerji: Svet Evrope, Evropska 
komisija, Dnevi evropske 
kulturne dediščine, Center za 
upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija, Mestni muzej Idrija, 
Zavod za turizem Idrija, Občina 
Cerkno, Občina Idrija, Mladinski 
center Idrija, Smart Optometry, 
Tehnološki park Ljubljana, Turizem 
4.0 in Arctur.
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Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija,  
ob 22. juniju, prazniku občine

Damijan Bogataj

22. junija Občina Idrija 
praznuje občinski praznik, letos 
v posebnih okoliščinah.

Okoliščine so res posebne. 
Še vedno smo pod vplivom 
epidemije Covid-19 in zato 
bodo vse prireditve ob prazniku 
skromnejše in namenjene 
manjšemu številu ljudi. 
Slavnostna seja bo potekala na 
sam praznični 22. junij.

Pred dnevi je občinski 
svet popravil proračun 
občine. Katere postavke ste 
spreminjali?

Proračun se z rebalansom vsako 
leto večkrat spreminja. Nedavno 
spreminjanje pa za letos ni bilo 
zadnje, saj naslednjega, manjšega, 
lahko pričakujemo že na 
julijskem zasedanju, naslednjega 
večjega pa jeseni. Letošnje leto 
je namreč zelo nepredvidljivo 
zaradi epidemije in zato moramo 
spremenjenim razmeram 
prilagajati tudi proračun.

Na večino postavk v proračunu 
na odhodkovni strani praktično 
ne morete vplivati, saj država 
predpisuje na primer plače 
zaposlenim v otroškem varstvu.

Skozi sistematizacijo vrtcev 
dobimo sliko stroškov vrtca na 
letni ravni in ta je za Občino 
Idrija, ki ima približno 8 
milijonov prihodkov s strani 

države in nameni za delovanje 
vrtcev skoraj 2 milijona, 
predstavlja velik strošek. 
Trenutno so tudi prostorski 
pogoji v vrtcih taki, da popolne 
optimizacije sistematizacije in 
zasedenosti oddelkov ne moremo 
pričakovati. Ko bo začel delovati 
nov vrtec v Spodnji Idriji, se 
bodo razmere na tem področju 
izboljšale.

Občina bi lažje zadihala, če 
bi dobila dodaten denar. Drži 
podatek, da v prihodnje iz 
evropskih skladov za Občino 
Idrija ne bo denarja?

Iz EU skladov Občina Idrija 
ne more več dobiti dodatnega 
denarja za gradnjo in posodobitve 
infrastrukture. Razpoložljiva 
sredstva za infrastrukturo, 
kanalizacijo, vodovod in podobno 
so bila v preteklosti izkoriščena v 
polni meri. Zelo slabo kaže tudi 
v prihodnji finančni perspektivi, 
saj člani zahodne regije praktično 
ne bomo dobili nič več denarja. 
To pomeni, da bo po trenutnih 
izračunih zahodna kohezijska 
regija dobila 77 % manj sredstev 
kot v prejšnji perspektivi, 
vzhodna kohezijska regija pa 
bo prejela 80 % več kot doslej. 
Evropa nas sedaj šteje med razviti 
del Evrope in zato smo močno 
prikrajšani. Skupaj z Ljubljano 
smo v istem paketu, to pa je za 
vse občine razen ljubljanske zelo 
slabo.

Je pa država povišala 
glavarino.

Res je povišala glavarino, a to je 
praktično samo gašenje požara. 
Dokler se ne bo spremenila 
temeljna formula, po kateri se 
izračunava glavarina glede na 
konkretne potrebe v posameznem 
okolju, izboljšave ne bo. Da je 
potrebno sistem financiranja 
spremeniti, se strinjajo praktično 
vsi. Ne najde pa se junak iz 
državne oblasti, ki bi v reševanje 
teh krivic zagrizel. Občina Idrija 
je za slovenske razmere zelo 
velika občina po površini z ne 
prav velikim številom prebivalcev 
in hudimi težavami na področju 
infrastrukture. Imamo skoraj 400 
kilometrov cest, ki jih je treba 
vzdrževati drugače, kot na primer 
v Lendavi. Tam se nasuje gramoz, 
se ga povalja, položi asfalt in cesta 
je narejena. Pri nas pa je škarpa 
spodaj, škarpa zgoraj, odbojna 
ograja, nad zgornjim zidom še 
verjetno mreža, pa poškodbe 
zaradi zimske službe in tudi 
sama zimska služba. Obe občini, 
Lendava in Idrija, pa za kilometer 
ceste dobita enako denarja.

Največja občinska investicija 
letošnjega leta je nov vrtec v 
Spodnji Idriji. Kako napredujejo 
dela?

Dela potekajo zelo dobro. Letos 
bomo plačali okoli 3 milijone 
evrov in aprila prihodnjega 
leta bo vrtec končan z vsemi 

uporabnimi dovoljenji. Šolsko 
leto 2021/22 bo vrtec deloval v 
novem poslopju. Pri tem pa ne 
smemo pozabiti na to, da smo za 
gradnjo vrtca morali najeti kredit, 
ki ga bomo odplačevali še vrsto 
let.

Na korenito obnovo čakajo tudi 
športni objekti. Kaj načrtujete 
z modro dvorano in športnim 
centrom?

Letos je prioriteta zamenjava 
strehe na športnem centru, ki 
se bo izvedla med poletnimi 
počitnicami. Objekt je v takem 
stanju, da je ureditev strehe 
nujna, saj bi si z zavlačevanjem 
nakopali še zamenjavo parketa, 
saj ob deževju streha pač pušča. 
Pridobljeni so bili predračuni, 
sedaj se odločamo o izvajalcu in 
dela bodo izvedena. Pomembno je 
tudi to, da bo letos poleti v Modri 
dvorani postavljena povsem 
nova razsvetljava. Na razpisu 
Fundacije za šport smo pridobili 
20.000 evrov in tako bomo lahko 
zamenjali stare luči, ki imajo 
moč nad 30 kilovati. Z novim 
led sistemom pa bomo moč 
zmanjšali na 9 kilovatov. Poleg 
tega bo imela vsaka luč možnost 
samostojnih nastavitev in s tem 
bomo lahko svetlobo prilagajali 
potrebam v prostoru.

Že ob začetku mandata ste se 
soočili z resno krizo komunale. 
Na zadnjem zasedanju 

občinskega sveta ste rekli, da 
se komunala bori za preživetje. 
Imela naj bi pol milijona dolgov 
do dobaviteljev.

Komunala ima več kot pol 
milijona dolgov. Sedaj na občini 
čakamo na poročilo revizije za 
koledarsko leto 2019. Ko bo 
poročilo prispelo, bomo sklicali 
občinski svet in ta se bo 16. julija 
posvetil poslovanju komunalnega 
podjetja. Po prvih informacijah 
se razmere v finančnem smislu 
na komunali obračajo na bolje 
in zato z optimizmom zremo v 
prihodnost.

Na področju vodooskrbe so 
še vedno težave v Ledinah, 
kjer imajo ob vsakem deževju 
onesnažen vodni vir.

To drži. Vodni vir v Ledinah 
ima težave s kalnostjo, zato 
sedaj tam načrtujemo postavitev 
nekakšnih superfiltrov s katerimi 
bi kalnost vode odpravili. Na tem 
področju pa moram omeniti še 
projekt, s katerim bomo povezali 
vodovodni sistem Idrija in sistem 
Gore-Dole-Godovič. Ta povezava 
bo potekala preko Ljubevča v 
Jelični Vrh in se na obstoječi 
sistem navezala v Lešetnici. 
Vodovodni sistem Gore-Dole-
Godovič bo s to povezavo dobil 
po 2 litra na sekundo dodatne 
vode, s čimer se bo zmogljivost 
vodovoda praktično podvojila. 
Dobili smo tudi idejni projekt za 
izgradnjo vodovoda v Idrijskih 

Foto: Robert 
Zabukovec
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Krnicah, ki je bil že predstavljen 
krajanom. Na podlagi izračunov 
višine komunalnega prispevka 
za priključevanje posameznih hiš 
na sistem se bodo krajani sami 
odločali ali gremo v to investicijo 
ali ne. Vedeti moramo, da 
noben vodovod na podeželju ni 
rentabilen. Investicija v vodovod 
Idrijske Krnice je ocenjena na 1,2 
milijona evrov in tega denarja 
uporabniki zelo dolgo ne bi zbrali 
z vodarino. Dodati moram še to, 
da imamo na celotnem območju 
občine vsi uporabniki isto ceno 
vode.

Kako pa bo s cestami, kakšne so 
prioritete?

Ceste so slabe in denarja za 
korenitejše posege ni, preprosto 
povedano. Letos bomo nekaj 
malega asfaltirali, obseg teh 
del pa bo odvisen od višine 
predračunov. Čez prst smo 
ocenili, da bi za korenito 
posodobitev vseh občinskih cest 
v občini potrebovali med 40 in 
50 milijoni evrov, kar je utopija. 
Edino upanje sedaj polagamo v 
obljubljeno spreminjanje formule 
financiranja občin, s katero 
bi Idrija dobila več državnega 
denarja za ceste. 

Še dobro, da država skrbi za 
cesto po dolini Kanomlje in proti 
Žirem in za Keltiko. Dela v Zali 
gredo h koncu in večjih težav ni 
bilo.

Večjih pretresov ni bilo, kar 
lahko pripišemo predvsem temu, 
da se je izvajalec na projekt 
zelo dobro pripravil. Projekt 
bodo zaključili pred rokom in 
načrtovanih popolnih zapor letos 
ne bo. Z gradnjo galerije v Zali je 
bila neposredno povezana tudi 
rekonstrukcija ceste Godovič-
Veharše-Idrija, ki bi jo morala 
delno sofinancirati država. 
Ti pogovori so sedaj v teku in 
upam, da bodo za nas uspešni. 
Pri tem pa moramo biti realni. Z 
denarjem, ki naj bi ga na račun 
zaprte Zale dobili iz državne 
blagajne, ne moremo ceste 
popolnoma posodobiti ampak 
bomo lahko izvedli le nekaj 
najnujnejših sanacij.

Občani so pogosto slabe 
volje zaradi slabo urejenega 
parkirišča na Uti.

Parkirišče pred Zdravstvenim 
domom Idrija je najeto od 
podjetja Zidgrad. Ob začetku 
mojega mandata smo se z 
Zidgradom dogovorili o najemu 
parcele za daljše obdobje. To 
območje mesta ta trenutek 
ni zazidljivo zaradi poplavne 
ogroženosti. Občina je naročila 
izdelavo elaborata o poplavni 
zaščiti celotnega območja Ute 
in sedaj čakamo na odgovor 
državnih organov, če so ti 
predlogi primerni. Ko bomo 
dobili soglasje države, bodo 
sledili pogovori z vsemi, ki bi 

tam morali sodelovati. S tem 
projektom pa je neposredno 
povezana tudi prepotrebna 
sanacija ograje od Vage do 
stadiona. Namesto te ograje 
se predvideva postavitev vsaj 
pol metra visokega betonskega 
zidu, ki bo v primeru visokih 
voda ščitil cesto in območje Ute. 
Ko bo protipoplavna zaščita 
zgrajena in bo območje zopet 
zazidljivo, bomo morali vsi 
lastniki parcel doreči, kaj se bo 
na tem področju zgradilo. Še 
pred tem pa bo morala občina 
vzpostaviti nekoliko več redu na 
tem peščenem parkirišču.

Ob nastopu mandata ste bili zelo 
kritični do Zavoda za turizem 
Idrija.

Z novo direktorico je na zavod 
prišel nov veter in uveljavila 
so se drugačna razmišljanja. 
Ocenjujem, da sedaj zavod 
deluje boljše. Z uveljavljanjem 
novih produktov bomo prišli 
tudi do prenovljenih osrednjih 
prireditev, med katere sodi tudi 
Festival idrijske čipke. Letos je ta 
zaradi koronavirusa odpovedan 
in namesto tega bodo pripravili 
sklop prireditev in z njimi začrtali 
smer bodočega razvoja osrednje 
poletne prireditve.

Na področju športa so dejavna 
številna društva in posamezniki. 
Se kdaj pomešate med navijače? 
Kako vidite sponzoriranje 
športa v Občini Idrija?

Zagotovo, če le utegnem grem 
na košarkarsko tekmo in tudi 
na druge športne dogodke. 
Še posebno mi je pri srcu 
reli. Razumeti moramo, da 
imamo v Idriji dobro stoječo 
industrijo, nimamo pa podjetij, 
ki bi potrebovale promocijo skozi 
šport. Nimamo pivovarne ali kaj 
podobnega. Zato naši klubi ne 
dobijo velikih vložkov v njihovo 
dejavnost. Zato tudi nimamo 
klubov, ki bi bili v svoji panogi v 
prvi slovenski ligi. Zato smo nekje 
v slovenskem povprečju. Z večjimi 
vložki bi najverjetneje prišli tudi 
boljši rezultati.

Podpirate zamisel, da bi občina 
vsako leto razglasila športnika 
leta?

Definitivno. Predvsem pa 
podpiram zamisel, da se ponovno 
ustanovi športna zveza, ker 
bomo s tem prišli do ustreznega 
povezovanja društev in klubov. 
Občina bo imela kompetentnega 
sogovornika, ki bo imel vizijo 
razvoja športa v občini. 

Kako pa gledate na povezovanje 
s sosednjimi občinami? Po 
novem imamo z Občino Cerkno 
skupno inšpekcijo.

Z Občino Cerkno imamo skupen 
medobčinski inšpektorat že nekaj 
let. Imamo pa novo vodjo in 
hkrati inšpektorico omenjenega 
inšpektorata. Z Občino Cerkno 

smo tudi solastniki komunale, 
zdravstvenega doma in nekaterih 
drugih zavodov. Predvsem pri 
inšpektoratu pa pogrešamo še 
tretjega partnerja, kar bi nam 
odprlo pot do sofinanciranja 
medobčinske uprave s strani 
države. Imamo smolo, da 
so se vse sosednje občine že 
povezale z drugimi in tako veliko 
manevrskega prostora za to pač 
nimamo.

Vrsto let ste bili občinski 
svetnik in delo tega občinskega 
parlamenta dobro poznate. 
Kako ste zadovoljni s sedanjo 
sestavo občinskega sveta?

Z občinskim svetom nimam 
nobenih težav. V Idriji 
tradicionalno velja, da dobre 
predloge se sprejme, slabe pa se 
pusti pri miru.

Se pri odločanju čutijo tudi 
strankarski interesi?

Sam jih ne čutim. Ob nastopu 
mandata sem si izbral dva 
podžupana iz strankarsko 
različnih skupin. Oba sem 
vzel zaradi njunih izkušenj 
na določenih področjih in ne 
zaradi strankarske pripadnost. 
Ocenjujem, da delujemo dobro.

V občinski upravi boste še 
v tem in prihodnjem letu 
zaradi upokojitev iskali nove 

sodelavce. Držijo ocene, da 
se število zaposlitev v upravi 
povečuje?

Definitivno drži in število se 
bo povečevalo tudi v prihodnje. 
Če želimo določene programe 
izpeljati in že obstoječe zapeljati 
na prave tirnice, bomo morali 
še koga pripeljati na občino. 
Imamo novo medobčinsko 
inšpektorico, s prvim julijem 
prihaja nova pravnica, ki se bo 
ukvarjala predvsem s področjem 
premoženjsko-pravnih zadev in 
bo imela delo v oddelku za okolje 
in prostor.

Sredi krize zaradi epidemije 
Covid-19 ste se soočili 
še z vdorom v občinske 
računalnike. Kakšne so 
posledice tega vdora?

Vaše navedbe držijo. Situacijo 
smo več ali manj rešili. Zlobni 
virus je zaklenil sistem. Kar smo 
imeli na varnostnih kopijah 
smo lahko obnovili, problem 
so podatki, ki so jih imeli 
nekateri zaposleni na osebnih 
računalnikih in ne na skupnem 
disku. Zakodiranih je bilo 
sedem računalnikov in glavni 
strežnik. Navezali smo stik tudi s 
pošiljatelji izsiljevalskega virusa 
in ti so nam sporočili koliko 
denarja zahtevajo za odklepanje 
zaklenjenih računalnikov in 
strežnika.

Čestitke ob prazniku!

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

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

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

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

Srečno Idrija!

Gašper Uršič,
župan Občine Cerkno

Drži podatek, da so zahtevali 
90.000 evrov?

Drži, saj so zahtevali 10 
bitcoinov.

Kako ocenjujete delo 
prostovoljcev in strokovnih ekip 
v času epidemije Covid-19?

Opravljeno delo ocenjujem kot 
uspešno. Z določenimi rešitvami 
sicer nisem najbolj zadovoljen, 
zato jih bomo v prihodnje, če bo 
potrebno, izpeljali bolje. V celoti 
pa smo zadeve obvladovali in 
delovali usklajeno.

Kako bo ob morebitnem 
jesenskem izbruhu?

Določeno količino zaščitnih 
sredstev imamo na zalogi. Po 
mojih informacijah bomo imeli 
jeseni, v primeru ponovnega 
izbruha, navodila, da se zapirajo 
manjša območja in ne več cela 
država. Na tak način naj bi se 
spopadli s to nevarnostjo.

Kaj bi sporočili občanom ob 
prazniku?

Vsem čestitam ob prazniku 
v upanju, da bodo tudi v 
Ljubljani kmalu spoznali, da 
niso vse občine v državi enake 
in da nekateri za ohranjanje 
življenja v teh dolinah in hribih 
potrebujemo nekaj več denarja, 
da bomo lahko poseljenost tega 
področja tudi obdržali. Srečno!



petek, 19. junij 2020 Idrijske novice / ABC         številka 4858 O B Č I N A  P R A Z N U J E

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 

Silvestru Bajcu  
za izvirno likovno ustvarjanje  
ter promocijo Idrije in njenih  

značilnosti

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 

Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Idrija  

za 130 let prizadevnega 
 humanega delovanja

Občinski svet Občine Idrija podeljuje  

Lovrencu Habetu  
za vsestransko  

aktivno delovanje  
v KS Črni Vrh in KUD Sloga

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 

Cirilu Petriču  
za dolgoletno aktivno delovanje v 

KUD-u Jurko Gore in številne  
odlično odigrane igralske vloge

Nadarjenost za odrsko igro je Ciril Petrič 

pokazal že v otroštvu, ko je pri devetih 

letih prvič nastopil v igri Sosedov sin, 

ki jo je KUD Jurko Gore uprizorilo na 

prostem. Z igranjem manjših vlog je 

nato na odru nabiral izkušnje, se kalil 

in razvijal svoj talent ter prvo glavno 

vlogo kot oče Hrast upodobil leta 

1969. Sledile so še mnoge, posebej 

gre izpostaviti vlogo Janka v igri Mati, 

zadnja leta pa navdušuje gledalce zlasti 

v odlično odigranih karakternih vlogah 

v predstavah, uprizorjenih na prostem.

V šestdesetih letih nastopanja na odru 

je odigral blizu štirideset vlog, kar je za 

amaterskega igralca zavidljiva številka.

Ciril ni le predan ljubiteljski igralec, 

temveč je vsa leta aktiven član KUD-a 

Jurko Gore, ki mu je dve mandatni 

obdobji tudi predsedoval, nato pa z 

nasveti pomagal mladi generaciji, ki je 

prevzela vodstvo. Rad dela z mladimi, 

ki se vključujejo v igralsko skupino, in 

jim nesebično posreduje svoje izkušnje.

Linhartovi nagradi, ki jo je prejel 

ob tridesetletnici dela na področju 

l j u b i t e l j s ke  k u l t u r e ,  l e t o s ,  o b 

šestdesetletnici njegovega nastopanja 

na odru, dodajamo Nagrado Občine 

Idrija. Prav je, da mu za vse lepe 

trenutke, ki jih je s svojimi odlično 

odigranimi vlogami podaril gledalcem, 

izkažemo priznanje in gotovo ga bo 

vesel. Prepričani pa smo, da je zanj 

največja nagrada aplavz navdušene 

publike, ki se ga bo nedvomno še lahko 

veselil, saj igralski oder še naprej ostaja 

njegova velika ljubezen.

Že od malih nog je Lovrenc Habe, rojen 

v številčni družini na veliki kmetiji v 

Zadlogu, aktiven na mnogih področjih. 

Pohvale v osnovni šoli za dobre spise pri 

slovenščini so bile morda povod za vpis 

v srednjo medijsko in grafično šolo in 

kasneje na študij razrednega pouka na 

Pedagoški fakulteti, ki ga letos končuje.

S talentom in pridobljenimi znanji 

neumorno ustvarja in snuje nove ideje, 

s katerimi bogati družabno življenje v 

KS Črni Vrh in jo z novicami v medijih 

promovira v širšem prostoru. Veliko 

je vsega, kar ustvarja. Je urednik 

črnovrške spletne strani, pobudnik 

časopisa Habetove novice, ki se bliža 

že stoti številki, vsako leto pa z ekipo 

posname film, ki ga predstavijo na 

filmskih večerih v Črnem Vrhu, pa tudi 

v drugih krajih po Sloveniji.

Aktiven je v KUD-u Sloga, ki mu je v 

prejšnjem mandatu predsedoval in s 

pomočjo sodelavcev obogatil delovanje 

društva. Kar z 32 prireditvami letno 

se lahko KUD pohvali in Lovrenc je 

organizator približno desetih dogodkov. 

Mnoge prireditve so bile uvedene 

na njegovo pobudo in vesel je, da so 

postale stalnica. 

Tudi kot študent je dejaven v številnih 

študijskih in obštudijskih dejavnostih v 

Kopru, na Medvedjem Brdu in v Kranju. 

Prosti čas preživlja s prijatelji v hribih 

in na tekaških prireditvah. Kot sam 

pravi, se še posebej rad sprošča ob res 

počasnem pitju kave in brenkanju na 

kitaro. Takrat se gotovo rojevajo nove 

ideje, s katerimi nas bo Lovrenc še 

naprej presenečal in razveseljeval.

Silvestra Bajca je likovni svet pritegnil 
že v šolskih klopeh, leta 1983 pa se 
je s svojimi risbami z barvnim tušem 
pridružil Likovni skupini Idrija. 
Dobrih dvajset let kasneje je bil 
med ustanovitelji Likovnega društva 
Cinober Idrija, v katerem je med najbolj 
dejavnimi, inovativnimi in prodornimi 

člani.

Sprva je ustvarjal slike, grafike in risbe z 
barvnim tušem, vezane na domači kraj, 
oblikoval več priložnostnih spominskih 
izdaj Filatelističnega društva Idrija 
in tudi objavljal karikature. Zadnje 
desetletje pa nas navdušuje z mozaiki, 
v katerih ima osrednje mesto idrijska 

čipka.

Lahko bi rekli, da je njegova čipka 
klekljana s kladivom in kleščami. Je plod 
težavnega in dolgotrajnega sestavljanja 
zdrobljenih keramičnih ploščic v 
mozaike, kar zahteva izostren občutek, 
domiselnost in ročno spretnost, prav 
tako pa tudi natančnost, zbranost in 
vztrajnost. Vsak vselej drugače zasnovan 
in ustvarjen izdelek se odlikuje s svojsko 
barvno usklajenostjo in mozaične 
keramične čipke pritegnejo pozornost 
z izvirnimi zamislimi, ikonografijo in 

miniaturno natančnostjo.

Številne mozaične stvaritve rad 
pokaže na razstavah v Idriji in po 
Sloveniji, njihova izvirna vrednost je 
bila prepoznana tudi izven meja in 
vključena v dokumentarni film »Sukanje 
niti modernih umetnikov«. Tako 
njegovi mozaiki postajajo del mozaika 

promocije Idrije.

Lani je v okviru mednarodnega 
humanitarnega projekta soustvaril 
mozaično steno v Cerknici, eno izmed 

260 sten v 50 državah sveta.

Prepričani smo, da svoje tematike 
še ni izčrpal in se lahko njegovega 
ustvarjalnega vrhunca ter izvirnih 

mojstrskih mozaikov še nadejamo.

Začetki Prostovoljnega gasilskega 
društva Idrija segajo v leto 1890, ko je 
bilo ustanovljeno Prostovoljno mestno 
gasilsko društvo, bila pa je gasilska 
bramba, predvsem za potrebe rudnika, 

organizirana že dolgo prej.

Skozi zgodovino je društvo delovalo 
pod različnimi sistemi, ki nekateri 
društvenemu življenju niso bil i 
naklonjeni, a je kljub temu preživelo in 
po drugi svetovni vojni znova dobilo 
razvojni zagon. Rudniški in mestni 
gasilci so se združili in se uspešno 
spopadli s kar nekaj obsežnimi požari 
in naravnimi nesrečami. Vse več je bilo 
nalog in v gasilnem domu v Rožni ulici 
je zmanjkovalo prostora za opremo. Po 
dolgoletnih prizadevanjih in zbiranju 
sredstev so se prelomnega leta 1994 
lahko veselili otvoritve novega gasilnega 
doma v Vojkovi ulici, kjer domujejo še 

danes.

Gasilska enota Idrija spada med 
prostovoljne gasilske enote s poklicnim 
jedrom in med gasilske enote širšega 
pomena. Povezuje se v Gasilsko zvezo 
Idrija in ob požarih, reševanju na vodi 
ter reševanju z višin posreduje po 
celotnem območju občine, v primeru 
prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi 
snovi pa na podlagi koncesije tudi v 

občini Cerkno.

Danes je v društvu 106 članov, ki dobro 
usposobljeni in opremljeni vsako leto 
opravijo preko 100 intervencij in več 
tisoč prostovoljskih ur pri intervencijah, 

vajah in izobraževanju. 

Na g r a d a  J ož e fa  M r a k a  j e  i z r a z 
hvaležnosti prizadevnim članom PGD 
Idrija, ki so v preteklosti obvarovali 
mnoga življenja in premoženje. 
Zavedajoč se ,  da  se  na  nj ihovo 
nesebično pomoč vedno lahko 
zanesemo, prebivalci Idrije mirneje 
spimo in brezskrbneje živimo. Gasilski 
pozdrav »Na pomoč!« je zanje zaveza.

NAGRADO OBČINE IDRIJANAGRADO OBČINE IDRIJA PIRNATOVO NAGRADO NAGRADO JOŽEFA MRAKA
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Alfred Bogomir Kobal je odraščal 
je v Idriji v družini z materjo 
Valerijo, očetom Miroslavom in 
sestro Miro. Osnovno šolo in nižjo 
gimnazijo je obiskoval v Idriji. Na 
višjo gimnazijo je odšel v Ljubljano 
in se tam vpisal tudi na glasbeno 
šolo. Po maturi je začel s študijem 
medicine, na ljubljanski Medicinski 
fakulteti je diplomiral leta 1963. 
Sledil je podiplomski študij s 
področja medicine dela. Magisterij 
je opravil leta 1976 v Zagrebu na 
Školi narodnog zdravlja Andrija 
Štampar. Specializacijo medicine 
dela je leta 1977 končal v Ljubljani 
na Univerzitetnem inštitutu 
za medicino dela. Leta 1992 je 
doktoriral na Medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani z disertacijo 
»Poklicna izpostavljenost 
elementarnemu živemu srebru 
in vsebnost živega srebra v krvi, 
eritrocitih, plazmi, izdihanem 
zraku in urinu ter aktivnost 
katalaze v eritrocitih«. Leta 1992 je 
pridobil naslov primarija.

Kot splošni zdravnik se je 
leta 1964 najprej zaposlil v 
zdravstvenem domu v Novi 
Gorici, že konec istega leta je začel 
z delom v Obratni ambulanti 
rudnika živega srebra v Idriji, ki 
jo je vodil znani idrijski zdravnik 
dr. Ivan Hribernik. Pri obratni 
ambulanti je tedaj deloval 
tudi manjši bolniški oddelek, 
kjer so se zdravili težje oboleli 
rudarji in drugi prebivalci. V tej 
ambulanti, ki je tedaj delovala 
samostojno, je do leta 1977 skrbel 
za zdravstveno varstvo aktivnih in 
upokojenih rudarjev in njihovih 
svojcev. Hkrati je sodeloval v 
nujni medicinski pomoči na 
območju celotne občine. Pozneje, 
po priključitvi Notranjskemu 
zdravstvu na Vrhniki, je vodil 
dispanzer medicine dela v 

Zdravstvenem domu Idrija, 
vzporedno pa je še vedno 
spremljal preventivno zdravstveno 
varstvo rudarjev.

V drugi polovici leta 1985 se je 
deloma zaposlil tudi na Zavodu 
za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje, kjer je deloval kot 
predsednik Invalidske komisije za 
območje Ljubljane, hkrati pa je bil 
še vedno zaposlen v Zdravstvenem 
domu Idrija, kjer je skrbel za 
preventivno zdravstveno varstvo 
rudarjev, gozdnih delavcev in 
poklicnih voznikov motornih vozil. 
V zdravstvu je opravljal tudi delo 
direktorja obratne ambulante, 
kasneje pa je bil vodja TOZD 
zdravstva Idrija. Tedaj je pripravil 
poročilo o vitalnih kazalnikih 
otrok in odraslih prebivalcev za 
leti 1966 in 1967, ki so pokazali 
povečano umrljivost dojenčkov in 
odraslih prebivalcev na območju 
celotne občine. Pri tem je opozarjal 
na potrebe po gradnji novega 
zdravstvenega doma v Idriji, 
kar bi omogočilo reorganizacijo 
zdravstvene dejavnosti zlasti pa 
posodobitev zdravstvenega varstva 
otrok, varstva matere in otroka, 
laboratorijske dejavnosti, fizikalne 
terapije in reševalne službe. Več let 
je bil član zdravstvenega sveta v 
Občini Idrija. Kasneje je intenzivno 
sodeloval pri oblikovanju idejnega 
programa in končnega projekta 
zdravstvenega doma v Idriji, ki je 
bil zgrajen leta 1984. Bil je član 
razširjenega strokovnega kolegija 
in Zdravstvenega sveta republike 
Slovenije (1986), kjer je sodeloval 
pri oblikovanju strokovnih 
usmeritev in organiziranosti 
medicine dela prometa in športa 
ter celotnega zdravstva v Sloveniji.

Alfred Bogomir Kobal je že 
na začetku svoje poklicne poti 
raziskoval zdravstvene težave, ki 

so jih rudarjem povzročali živo 
srebro, kremenov prah in ionizirno 
sevanje. Poklicna bolezen silikoza, 
ki je prizadevala rudarje med 
45. in 50. letom starosti, je bila 
pogosto smrtna. Ta problematika 
ga je spodbudila, da se je na 
področju diagnostike pljuč dodatno 
izobraževal v Bolnišnici za pljučne 
bolezni na Golniku in se intenzivno 
posvetil varovanju zdravja rudarjev 
in drugih delavcev. Poglobljeno 
pa se je loteval tudi proučevanja 
vplivov živega srebra pri poklicni 
izpostavljenosti. Prizadeval si je 
za povezanost rudniške obratne 
ambulante s tehnično službo 
jamskega obrata, službo za varstvo 
pri delu in laboratorijem za okolje 
ter analizo živega srebra pri RŽS 
in rezultati skupnega delovanja 
so postal vidni v nekaj letih. Tako 
se je oblikoval uspešen program 
varovanja zdravja in delovne 
zmogljivosti delavcev, ki so bili 
pri svojem delu izpostavljeni 
samorodnemu živemu srebru. Od 
leta 1975 dalje ni bilo več poklicnih 
zastrupitev z živim srebrom kljub 
temu, da se je v 80. letih pričelo 
odkopavati predvsem samorodno 
rudo, kjer je sicer nastajalo največ 
zastrupitev. Po letu 1975 prav tako 
ni bilo več novih pljučnih obolenj 
zaradi kremenovega prahu. RŽS 
Idrija je na njegovo pobudo leta 
1968 opremil obratno ambulanto 
in zdravstveni dom v Idriji s 
sodobnim rentgenskim aparatom, 
ki je zelo olajšal diagnosticiranje 
pljučnih bolezni, in silikozo 
pljuč pri rudarjih je bilo mogoče 
odkrivati že v začetnih stadijih. 
Zaradi pogostih zastrupitev z živim 
srebrom so njegova prizadevanja za 
izboljšanje varstva pri delu rudarjev 
vključevala tudi raziskovanje 
vsebnosti živega srebra v urinu, ki 
se je prav na njegovo pobudo začelo 

izvajati v laboratoriju RŽS v Idriji. 
Pri tem je bilo velikega pomena 
njegovo raziskovanje v sodelovanju 
z Odsekom za kemijo okolja 
Inštituta Jožef Stefan, Odsekom za 
okolje, laboratorijem Dermatološke 
klinike, psihiatrično bolnišnico 
in zdravstvenim domom v Idriji, 
s Kliničnim inštitutom za kemijo 
in biokemijo Kliničnega Centra v 
Ljubljani, Oddelkom za psihologijo 
Univerze v Ljubljani, IMD v 
Ljubljani in drugimi raziskovalnimi 
ustanovami. Rezultatom raziskav 
so, ob pomoči sodelavcev, sledile 
številne izboljšave zdravstvenega 
in tehničnega varstva pri delu 
rudarjev. S svojim poznavanjem 
toksičnosti živega srebra in 
njegovega vpliva na človeka je 
eden izmed vodilnih svetovnih 
strokovnjakov.

Alfred Bogomir Kobal je 
avtor ali soavtor mnogih 
strokovnih del, razprav in 
člankov, ki so objavljeni v 
številnih uglednih domačih 
in svetovnih publikacijah. 
Sodeloval je z mednarodnimi 
inštitucijami, zlasti z Inštitutom 
za toksikologijo univerze 
v Rochestru (1990-1991), 
Inštitutom za medicino dela 
v Berlinu-Freien Universität 
in Berlin (1992), Centrom 
za raziskavo raka v Lyonu-
IARC (1995-1997) s katerim je 
proučeval umrljivost rudarjev v 
evropskih rudnikih živega srebra. 
Sodeloval je v raziskavi »Vpliv 
dolgotrajne izpostavljenosti 
nizkim koncentracijam različnih 
škodljivih kovin pri občutljivih 
skupinah prebivalcev«, ki jo je 
financirala Evropska skupnost, 
izpeljale pa so jo znanstvene 
in strokovne institucije v vsaki 
državi posebej. Trenutno sodeluje 
z univerzo v Bielefeldu v Nemčiji 

pri pripravi kriterijev za oceno 
vpliva živega srebra na zdravje in 
kvaliteto življenja pri zlatokopih.

S posledicami 500-letnega 
rudarjenja in škodljivimi vplivi 
živega srebra, ki obremenjuje 
okolje in povečuje zdravstveno 
tveganje, se ukvarja že več kot pol 
stoletja. Kot strokovnjak opozarja 
na slabo sanacijo okolja, zelo 
kritičen je do sanacije predvsem 
tistih predelov Idrije, kjer je 
povečana vsebnost radona, in 
do gradnje vrtcev na žgalniških 
ostankih. Javnost seznanja z 
vplivi delovanja rudnika na 
zdravje rudarjev in prebivalcev 
v Idriji in opozarja na nujnost 
spremljanja in upoštevanja 
meritev vsebnosti živega srebra v 
zraku, zemlji in vodi ter radona v 
bivalnih prostorih.

Alfred Bogomir Kobal kot 
upokojenec živi in deluje v Idriji. 
Živo se zanima za kakovost 
življenja. Dragoceno je njegovo 
sodelovanje v številnih društvih 
in predvsem na področju 
popularizacije znanstvenih 
spoznanj z vidika škodljivih 
vplivov živega srebra na zdravje 
ljudi in prizadetost narave.

Alfred Bogomir Kobal je leta 
1996 prejel priznanje Občine 
Idrija. Z letošnjo podelitvijo 
naziva »Častni občan« mu je 
lokalna skupnost dala priznanje 
za vrhunsko znanstveno 
raziskovanje našega okolja. Brez 
požrtvovalnega dela Alfreda 
Bogomirja Kobala bi bila znanost 
v globalnem pomenu siromašnejša 
za mnoga spoznanja, Idrijčani 
in okoličani pa brez izjemno 
obsežnega opusa raziskav in 
spoznanj o živem srebru. To je 
generacijam rudarjev omogočalo 
preživetje, mestu pa razvoj in 
napredek. / Damijan Bogataj

Alfred Bogomir 
Kobal, častni 

občan Občine 
Idrija

Župan Tomaž Vencelj bo na 
slovesnem zasedanju občinskega 

sveta ob prazniku občine letos 
Alfredu Bogomirju Kobalu 

podelil naziv »Častni občan 
Občine Idrija«. Tega prejmejo 

le najzaslužnejši posamezniki, 
ki so vsak na svojem področju 

prispevali k ugledu lokalne 
skupnosti, njenem razvoju in 

prepoznavnosti. 
Foto: Robert 
Zabukovec
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Res veš, kaj sodi v 
straniščno školjko?
Človeški iztrebki 

Človeški izločki

Toaletni papir

Vlažilni in čistilni robčki

Vata

Palčke za ušesa

Vložki in tamponi

Kondomi

Olja in maščobe

Vse to NE spada v straniščno  
školjko:

Kontaktne leče

Ostanki hrane

Zdravila

Obliži

Cigaretni ogorki

To se zgodi, ko v straniščno školjko romajo stvari, ki vanjo ne sodijo!

OBVEŠČAMO JAVNOST

Mladinski center se seli  
k mladini
Popoldan se dobimo »na placu« in pred vrati v skladišče že stoji četica 
kolesarjev in otrok s skiroji, ki nestrpno pričakujejo rampo za skakanje. Skupaj 
jo namestimo ob stopnice na robu trga in počasi začne nastajati mestno igrišče.

Ena skupina v vrsti skače čez rampo, v enem 
kotičku se igra ping pong, iz drugega slišimo smeh 
ali napetost ob družabnih igrah, nekaj odraslih 
počiva v senci na ležalnikih, sliši se klepetanje 
s prijatelji in liže se sladoled, od daleč maha 
sosed, vse skupaj pa spremljajo poletna glasba, 
mladostna energija in prijetna temperatura. V 
takšnem vrvežu se odvijajo brezskrbni poletni 
popoldnevi, ki jih mladi in manj mladi »lokalci« 
in obiskovalci preživljamo na Mestnem igrišču.

Z naslednjim šolskim letom bi radi to prijetno 
vzdušje prenesli še na druge lokacije, in sicer z 
izvajanjem projekta MC Mobil. Lahko bi rekli, 
da je MC Mobil nadgradnja mestnega igrišča, 
ki nam bo omogočala gostovanje po različnih 
lokalnih skupnostih in predelih mesta, kjer se 
kljub pomanjkanju infrastrukture ljudje zbirajo. 
S projektom MC Mobil želimo vzpostaviti 
mobilen mladinski center, ki bo v prvi vrsti 
nudil infrastrukturo za izvajanje mladinskih 
skupnostnih aktivnosti, poleg tega pa tudi 
usposobljene mladinske delavce in prostovoljce, ki 
bodo skrbeli za izvajanje in vključevanje različnih 
skupin. 

MC Mobil se bo za določeno časovno obdobje 
ustavil v eni izmed lokalnih skupnosti v občini 
Idrija oziroma na lokaciji, kjer se mladi pogosto 
zadržujejo, in tam pripravil različne aktivnost 
kot so:
- športni kotiček: prenosni skate park; 
oblikovanje poligonov za izboljševanje 
motorike, namizni nogomet

- kotiček z družabnimi igrami: gigantski človek 
ne jezi se in druge gigantske igre, zbijanje 
stolpov iz pločevink
- ustvarjalni kotiček: krede in ustvarjalne 
aktivnosti
- kotiček za sprostitev in druženje na ležalnikih
- mednarodni kotiček z mednarodnimi 
prostovoljci
- informativni kotiček o aktualnih aktivnostih 
mladinskega centra

V praksi to pomeni, da bomo v Mladinskem 
centru Idrija kupili kombi, katerega notranjost 
bodo v prvi aktivnosti operacije zasnovali in 
opremili mladi. Načrtovali in izdelali bodo 
notranjo opremo MC Mobila (npr. omaro za 
shranjevanje opreme, klop, mizo, oglasno 
tablo, prostor za shranjevanje pripomočkov za 
izvajanje aktivnosti, …). Nato bomo poskrbeli še 
za izobraževanje mladinskih delavcev in pripravo 
aktivnosti za izvajanje uličnega mladinskega 
dela, s pomočjo katerega bo MC Mobil zagotovil 
kakovost in trajnost izvajanja aktivnosti. S 
takim načinom dela bomo vzpostavljali stik tudi 
z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, ki 
niso organizirani v formalne skupine, obenem 
pa so morda izključeni iz javnega družbenega 
diskurza, ki se nanje nanaša. Prav preko uličnega 
mladinskega dela, predvsem z metodami 
neformalnega izobraževanja in s poudarkom na 
participativnem načinu dela, namreč prispevamo 
h krepitvi različnih lokalnih skupnosti in 
vključevanju ranljivih skupin. / MCI

Poletje z Zvezo prijateljev mladine Idrija

Da bo letošnje poletje drugačno od sproščenih poletij prejšnja leta, 
je vsem jasno že nekaj časa. Tako smo bili tudi pri ZPM Idrija 
primorani sprejeti težko odločitev, da letos naših poletnih letovanj 
ne bomo izvajali. 

Naša skrb je predvsem zdravje otrok, ki ga v nobenem primeru ne želimo ogrožati, 
pri tako veliki skupini otrok in aktivnostih, ki se na letovanjih izvajajo, pa je zelo 
težko upoštevati vsa priporočila NIJZ o zmanjševanju tveganja za prenos okužbe. 
Kljub temu, da si tudi sami želimo, da bi na letovanje lahko šli, smo v tej situaciji 
morali sprejeti odgovorno odločitev.

Da pa olajšamo stisko staršev, ki se ukvarjajo z vprašanjem organizacije dnevnega 
varstva za otroke, smo se odločili, da počitniško varstvo podaljšamo vse do konca 
julija. V kolikor bo prijav veliko, bomo organizirali tudi dodatno skupino in s tem 
poskušali zagotoviti prosta mesta za vse otroke, ki bodo varstvo potrebovali. Otroci 
v varstvu preživljajo dneve v družbi sovrstnikov, ob spremstvu dveh vzgojiteljic, ki 
pripravita pester program dogajanja v počitniškem varstvu, prav tako pa se otroci 
udeležujejo aktivnosti v okviru programa Počitnikarija. Tako poletne počitnice niso le 
zabavne, ampak tudi aktivne in poučne. Poleg animacije in obilo zabave bodo otroci 
imeli na voljo dve malici in topel obrok. 

Čez celotne poletne počitnice se bo odvijal tudi program Počitnikarija, ki je namenjen 
otrokom vseh starosti. Potrudili se bomo pripraviti zanimive in pestre aktivnosti, 
ki se bodo v večji meri odvijale na prostem z manjšimi skupinami otrok. Ponudili 
bomo različne ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, poučne vsebine in aktivnosti 
v pripravi sodelujočih organizacij iz lokalnega okolja. Za več informacij in prijavo na 
aktivnosti spremljajte našo spletno stran www.zpmidrija.si. / Sabina Vidmar
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Po dveh mesecih spet v šoli
Učenci in učitelji smo že navajeni, 
da se enkrat na leto dva meseca ne 
vidimo. V letošnjem šolskem letu 
pa nam je zahrbtni virus druženje, 
sodelovanje, zabavo in učenje 
prekinil že zelo zgodaj pomladi. 
Nihče ni prav dobro vedel, kaj nas v 
dnevih, ko nismo mogli v šolo, čaka, 
vendar smo se, kot že tolikokrat, 
prilagodili in se učili dela na 
drugačen način. 

Izkušnje z delom na domu bodo vsem nam 
koristile tudi v bodoče. Marsikdo, vključno z 
učitelji, se je naučil tudi kaj novega, drugačnega 
in po svoje zanimivega. Po začetni zmedi 
smo vsi kar dobro spoznali možnosti dela z 
računalnikom, pogovore preko videokonferenc 
in pisanje sporočil  sošolcem. Vsem bo 
verjetno ostalo v spominu kako smešno, a 
vseeno zabavno, se je bilo prvič videti preko 
računalniških ekranov. Kar gledali smo se in bilo 
je zelo drugače kot v razredu. Začetna zadrega 
je bila hitro za nami in ko smo se naslednjič 
srečali, smo pogovore že obvladali. 

Vsi pa smo komaj čakali dan, ko so nam zopet 
dovolili prestopiti šolski prag in tudi v živo videti 
svoje sošolce. Prvi smo v šolo prišli učenci in 
učitelji prve triade in pričeli s šolskim delom, ki 
pa je klub vsemu malce drugačen. Slediti je pač 
potrebno ukrepom in ob vsem tem ne pozabiti, 
da v šolo hodijo otroci.

Vsak od nas ima ob delu na domu in 
ponovnem prihodu v šolo drugačne izkušnje, 
nekateri pa so svoje tudi zapisali in delili z nami.  
/ Ingrid Erjavec

V šoli sem spet videla svoje prijateljice
Pred približno dvema mescema so zaprli šole zaradi koronavirusa. Vsi 

v naši družini smo ostali doma. Moja starša sta delala od doma in mi 
pomagala pri učenju in domačih nalogah. Ker ni bilo šole, smo morali 
delati na daljavo. Z učiteljico smo govorili preko videokonference. 
Doma mi je bilo malo dolgčas po prijateljicah. V tem času smo se z 
mojo družino veliko družili, hodili na pohode in kolesarili. Nekaj časa 
sem doma uživala, čeprav je bilo delo za šolo kar naporno, potem pa 
mi je postalo dolgčas po šoli in prijateljicah. Prvi mesec in pol mi starši 
niso dovolili, da se družim s prijatelji v Kanomlji. Razumela sem, da se 
ne smemo družiti, zato ker je virus zelo nalezljiv. Ko so malo sprostili 
ukrepe, smo lahko odšli v šolo. V šoli sem spet videla svoje prijateljice. 
V šoli je zelo dobro. Jaz in moja družina se ne bojimo koronavirusa. 
Ko sem prišla v šolo, sem mislila, da ne bo drugače, kot pred virusom. 
Mislila sem, da bomo v istem razredu kot prej, da učiteljica ne bo imela 
maske, da bomo s 3.a razredom skupaj v podaljšanem in da bomo 
lahko hodili v telovadnico. A izkazalo se je, da bo vse drugače, kot prej. 
Preden vstopimo v šolo, si moramo razkužiti roke. Po in pred malico 
mora učiteljica vsem učencem razkužiti mize in roke in ko prideš s 
stranišča, si moraš tudi razkužiti roke. Ko je konec pouka, gremo z 
učiteljico ven na igrišče. Na igrišču lahko učiteljica da masko z obraza. 
Na igrišču se lahko igramo na razdalji en meter in pol. Meni to ni 
zabavno, saj bi rada, da bi bilo kot prej. Prej je bilo bolje, kot je sedaj, 
in upam, da bo nekoč spet tako. / Sara Gnjezda, 3.b

Ponedeljek je bil malo drugačen
Zelo sem se veselila ponedeljkovega prihoda v šolo. Ponedeljek je bil 

malo drugačen, tudi učiteljica je drugačna, ker mora nositi masko. 
Kar težko jo je gledati. Mislila sem, da bo bolj grozno, a ni tako zelo. 
Lahko se družimo in pogovarjamo, ampak na varnostni razdalji. 
Po pouku gremo vedno na igrišče. Torb ne nosimo domov, ker 
nanje lahko pridejo virusi. Rada hodim v šolo, tudi v teh razmerah. 
/ Tajda Podobnik 3.b

Spet v šoli
Ko smo ponovno šli v šolo, mi je bilo malo čudno. A po nekaj 

dneh sem se navadil, zato mi zdaj ni več čudno. v šolo sem se 
vrnil vesel, saj sem pogrešal prijatelje. / Patrik Magajne 3.b

Učenje na daljavo 
in ponovna vrnitev 
v šolske klopi
Zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja je vedno 
nekaj posebnega, za letošnje devetošolce pa še bolj zaradi 
izrednih razmer, v katere smo bili tako rekoč vrženi čez noč.

Kot razredničarka generacije, ki zapušča osnovnošolske klopi, sem se 
odločila, da spodbudim učence, da to izkušnjo nenadnega šolanja na daljavo 
in potem vrnitve nazaj v šolske klopi za nekaj tednov pod drugačnimi pogoji, 
kot so jih bili vajeni (maske, razkuževanje, manjše skupine, razdalja, omejeno 
gibanje po hodniku, ...), podelijo tudi z drugimi. V nadaljevanju si lahko 
preberemo izkušnje vseh učencev 9. razreda Osnovne šola Spodnja Idrija. 
/ Nataša Hvala

V petek so nam povedali, da gremo domov za štirinajst dni, da se razmere 
zaradi koronavirusa umirijo. Ta dva tedna sta se zavlekla v dva meseca. Prva 
dva tedna mi je bilo delo na daljavo malo težje, a sem se hitro navadila. Delo 
sem si enakomerno porazdelila po celem tednu in sem prav tako imela dovolj 
časa tudi za druge dejavnosti. Veliko ocenjevanj smo izvedli kar preko Zooma. 
Po nekaj tednih smo se učenci devetega razreda morali vrniti nazaj v šolske 
klopi. Sprva se mi je zdelo zelo čudno, saj se nisem smela družiti s svojimi 
sošolci. Po hodnikih smo nosili maske, si razkuževali roke in ohranjali 
varnostno razdaljo. Razred so nam prav tako razdelili v dve skupini, zato 
večino časa sploh nisem videla druge polovice razreda. Skrbelo nas je, kako 
bo z valeto in če jo bomo sploh lahko izvedli. Upam, da bomo lahko šli na 
končni izlet in naredili valeto in s tem lepo zaključili deveti razred. / Ajda

Zdelo se mi je v redu, ker sem lahko vstajal pozneje kot ponavadi. Nalog smo 
imeli približno toliko, kot če bi hodili v šolo. Na živce mi gre, da moramo 
imeti maske, ker je težko dihati. / učenec

Šola na daljavo je bila zame neka nova izkušnja. Na začetku mi je bilo malo 
težje, a sem se kmalu organizirala. Sčasoma mi je postalo tudi dolgčas po 
sošolcih. Ko smo izvedeli, da se devetošolci vračamo v šolo, sem po eni strani 
komaj čakala, da se vrnemo, po drugi strani pa ne, ker sem hotela ostati 
doma. Glede ukrepov mi ni všeč, ker si naši starši ne bodo mogli ogledati 
naše valete, ker jim ukrepi to onemogočajo. Še vedno pa sem vesela, da 
se bomo poslovili od šole kot ostali deveti razredi v prejšnjih letih. / Tjaša

Šolanje doma je bilo v redu. Všeč mi je bilo, ker smo si sami razporedili čas 
in naredili naloge. Ocenjevanja so potekala v redu. Bilo je le malo težje pri 
nekaterih predmetih zaradi težav z računalnikom. Ko smo se vrnili nazaj, 
je bilo malce težje, saj smo se morali držati veliko pravil in ker smo bili 
v prvem tednu ves čas v dveh skupinah in ne skupaj kot razred. / Karin

Med karanteno sem se zelo zabaval, lahko sem vstajal ob devetih. Lahko 
sem delal, kar sem hotel. Malo pa sem pogrešal svoje sošolce in sošolke. Delo 
na daljavo je bilo v redu izkušnja. Ko sem prišel v šolo, pa mi je manjkalo 
veliko snovi. To je vse. / Jakob

Ker se je zgodilo zelo na hitro, je bilo delo na daljavo za nas in za učitelje 
nova izkušnja. Pri matematiki mi je bilo všeč, ker smo imeli pouk preko 
Zooma in nam je učiteljica lahko snov razložila in jo je bilo lažje razumeti. 
Pri ostalih predmetih pa smo dobili delo za eno uro, včasih tudi za dve ali 
celo za cel teden. Učiteljem smo morali opravljene naloge poslati do datuma, 
ki so ga priporočili za vrnitev dela. Slabo pa je bilo, ker smo imeli navodila 
za delo na treh spletnih straneh in sem včasih pozabila kaj narediti. / Ana

Po mojem mnenju je bilo šolanje na daljavo boljše kot običajen prihod v šolo. 
Na začetku je bilo še malo zmede, ampak potem je pa šlo. Motilo me je, da so 
bile nekatere stvari v spletni učilnici, druge pa na elektronski pošti. Maske 
se mi ne zdijo ravno smiselne za po hodnikih, saj je po mojem mnenju ravno 
tukaj manj možnosti za okužbo. / Taja

Šolanje na daljavo je bilo dobro. Sicer je bilo veliko dela, ampak na splošno 
je bilo dobro. V redu bi bilo, če ne bi šli nazaj v šolo. / Šan

Ko so nam rekli, da bomo ostali doma, najprej nisem verjela, da bo to res. 
Ampak kar naenkrat smo ostali doma. Najprej dva tedna, nato se je zavleklo 
v mesec in kasneje smo doma ostali več kot dva meseca. Po eni strani je bilo 
doma prav super, ker lahko vstaneš kasneje in si čas za delo samostojno 
organiziraš. Vrnitev v šolo je bila zanimiva, kar naenkrat vsi z maskami. 
Vsaj lepo se je bilo videti s prijatelji, čeprav naš zaključek letos ne bo tak, 
kot naj bi bil. / Tina
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NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13hwww.sm-sencila.comwww.sm-sencila.com  

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

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

Ste že slišali za mesto Aarhus?

Verjetno ne poznate tega 
danskega mesta! Tudi 
spodnjeidrijski sedmošolci 
niso slišali zanj, dokler 
niso letos v okviru projekta 
Zdrava šola navezali stikov 
z vrstniki iz tega mesta.

 Osnovna šola Spodnja Idrija je 
že vrsto let vključena v Slovensko 
mrežo zdravih šol, ki jo koordinira 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
in deluje pod okriljem Evropske 
mreže zdravih šol. Osnovni namen 
Zdravih šol je celostno vključevanje 
vsebin zdravja v šolski vsakdan. 
Vključene šole si prizadevamo 
ozaveščati učence, učitelje in druge 
strokovne delavce o pomenu zdrave 
prehrane, rednega gibanja in 
duševnega zdravja za naše dobro 
telesno in duševno počutje. V 
sklopu projekta izvajamo raznolike 
delavnice in aktivnosti znotraj šole, 
pri nekaterih pa se povezujemo tudi 
z zunanjimi institucijami, kot so 
zdravstveni dom, dom upokojencev, 
policija ali lokalni ponudniki hrane. 

Že več let sodelujemo tudi z 
drugimi slovenskimi osnovnimi 
šolami, v letošnjem šolskem letu pa 

smo sodelovanje dodatno razširili, saj 
smo se povezali z dansko osnovno 
šolo iz Aarhusa. V sodelovanje 
so bili vključeni učenci sedmega 
razreda, ki so si dopisovali s svojimi 
vrstniki iz tujine preko klasičnih 
pisem in elektronskih sporočil 
ter se povezovali preko socialnih 
omrežij. Z njimi so delili svoje hobije, 
fotografije, vtise in spomine iz šole 
v naravi, najljubše glasbene skupine 
in filme ter druga zanimanja. Na ta 
način so spoznavali kulturo druge 

države in se urili v znanju angleškega 
jezika, saj je bil jezik komunikacije 
angleščina. Povezani smo ostali tudi 
v času epidemije, ko so si učenci med 
seboj izmenjevali posnetke z utrinki 
iz svojega življenja. 

Tekom sodelovanja so se med učenci 
spletla številna nova poznanstva in 
prijateljstva, za katera upamo, da se 
bodo v prihodnjih letih še poglobila. 
Prav gotovo pa bodo vse udeležence 
prijetni spomini na ta doživetja 
spremljali še dolgo. / Tina Uršič

Tako smo pozirali za danske vrstnike

Mrzlo morje jih očitno ne moti

Vrtec spet poln otroškega živžava
Po več tednih tišine so se v ponedeljek, 18. maja, na 
hodnike in v igralnice idrijskega otroškega vrtca spet 
vrnili otroci. Najzahtevnejše obdobje v času epidemije je 
za nami. Oddahnili so si starši, vzgojiteljice pa tudi otroci, 
saj so v tednih brez vrtca že pogrešali družbo vrstnikov. 
Ravnateljica vrtca Nadja Brence nam je poslala pismo, ki 
ga objavljamo v celoti. Tako je zapisala:

»Za nami je devet tednov, v katere smo bili porinjeni po volji višje sile. 
Tedni, v katerih smo vsak po svoji strani, vsak po svojih najboljših močeh, z 
razumevanjem, potrpežljivostjo in predanostjo peljali naše delo dalje. Tedni, v 
katerih smo pokazali, da imamo željo, voljo, odgovornost, da s svojim zgledom 
in pogledom na današnje čase pomagamo, da gremo lahko dalje, da s svojim 
odnosom sporočamo, da se je potrebno boriti, pogosto tudi z lastnimi strahovi, 
ter imeti železno voljo, da premagamo preizkušnjo, ki nam jo je brez našega 
soglasja poslala narava. 

Po vseh teh tednih je bilo v ponedeljek, osemnajstega maja, v našem vrtcu zopet 
po hodnikih slišati drobne korake, ki previdno iščejo znane obraze. Tudi starši so 
z maskami na obrazih, hitrih korakov skozi garderobe oddajali svoje otroke. Skozi 
maske res ni bilo videti nasmehov, videlo pa se je v očeh in po njihovem glasu, 
kako veseli so, da  zopet lahko zadihajo, ker vedo, da so njihovi otroci v varnem 
zavetju prijateljčkov in njihovih vzgojiteljic. Pohvala za vse, kar so starši v tem 
času naredili, zmogli (delo od doma, kjer so bili osnovnošolski otroci in še delo z 
njimi, igranje z najmlajšimi, da ne pozabim - potrebno je bilo tudi kuhanje, ...). 

Ne verjemite njim,  
ki vam pravijo: ta 
svet je grozen, grob, 
grd. Ni res. Res je, 
da je lahko še hujši. 
Toda za vas je to 
vaš svet, edini, ki v 
njem živite, da se v 
njem udomite in ga 
v dobrem naravnate 
po svoji podobi …

(Tone Pavček)

Res je, da smo bolj previdni pri osebnih kontaktih, vendar naši malčki poskrbijo 
za to, da se ne bomo odtujevali, da bomo ostali ljubeči in s pravo energijo iskali 
varne distance v sposobnostih dojemanja otrok. Strokovni delavci so otrokom na 
voljo za čustveno bližino, pozorni so na čustvene stiske otrok, dajo jim priložnost, 
da svoja čustva izrazijo. Način dela in pristop do otrok sta mnogo bolj pomembna 
od načrtovane vsebine.

Čas, ki smo ga preživeli v teh dveh mesecih, ni bil prijeten. Pozabili smo 
na običajno delovanje in smo enostavno samo delovali. Kar pa tudi ni bilo 
slabo, ugotovili smo, da dobro delujemo na daljavo. Večina izmed nas je redno 
vzdrževala stike s sodelavci in odkrile so se zanimive poti pedagoške prakse in 
samega vodenja.

Veseli smo bili ponovne najave odprtja vrtcev, vendar smo bili vsi na preizkušnji, 
da pod drugačnimi pogoji pripravimo in organiziramo delo. V želji, da se čim 
hitreje in postopno začne vzpostavljati nov sistem, smo brez posebnih ugodnosti, 
z veliko mero dobre volje, tako ravnatelji, strokovni delavci in tehnični kader, 
ponovno dali vse od sebe, da so se vrtci v ponedeljek odprli. Ne smemo pa pozabiti, 
da tudi zaposleni potrebujejo čas, da se vrnejo na stare tirnice, čeprav pod 
drugačnimi pogoji. Nihče od nas ne ve, koliko časa bo trajalo. Zato poskusimo 
skupaj v dobrem in slabem, kolikor dolgo bo potrebno!« / Nadja Brence
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Gimnazijci raziskovali na daljavo
Gimnazija Jurija Vege Idrija je tudi letos gostila 
tradicionalno srečanje mladih raziskovalcev iz vse regije. 
Svoje znanje in projekte so na gimnaziji predstavili v 
petek, 8. maja, in v ponedeljek, 11. maja. Letos se je 
srečanje, ki bi sicer potekalo v predavalnici gimnazije 
v petek, 3. aprila, zaradi omejitev, ki jih je prinesla 
razglasitev epidemije, prvič odvijalo »na daljavo«. 

Na virtualnem srečanju se je predstavilo sedem nalog, med njimi tudi dve 
domači raziskovalni nalogi s področja tehnike in tehnologije. Avtorica prve 
naloge, ki je nastala v sodelovanju z mentoricama dr. Ines Bergoč in mag. 
Valerijo Šemrl Kosmač ter podjetjem Hidria, je bila Mojca Lazar. Drugo 
nalogo, ki je nastala pod mentorstvom doc. dr. Marije Gorjanc in bivše 
učiteljice Magde Klasinc, pa so napisali Simon Gabrijelčič, Pia Tušar in Zala 
Serženta Seljak. 

Prijavljene naloge so bile s pomočjo videokonferenc predstavljene tričlanski 
komisiji  strokovnjakov. Poleg učiteljev idrijske gimnazije so v posameznih 
komisijah, kot že vrsto let, sodelovali strokovnjaki s posameznih področij iz 
podjetij in ustanov: Hidria, Kolektor, Psihiatrična bolnišnica Idrija, MC Idrija, 
Komunala Idrija, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana ter Fakulteta za 
družbene vede Ljubljana. Komisije so izbrale udeležence Državnega srečanja 
MR 2020 oziroma naloge, ki so se uvrstile v prvi krog srečanja. V ta krog 
državnega srečanja so letos napredovale štiri naloge, in sicer nalogi s področja 
matematike oziroma sociologije, ki sta nastali na Škofijski gimnaziji Vipava, 
naloga s področja psihologije, katere avtorica je dijakinja Gimnazije Nova 
Gorica, in naloga z interdisciplinarnega področja, ki sta jo napisala dijaka 
Šolskega centra Postojna.

Avtorji nalog, ki so z regijskega srečanja napredovali v prvi krog, so prejeli 
bronasta priznanja. 

Komisije na državnem nivoju bodo z vsakega področja izbrale po šest 
najboljših nalog, ki se bodo uvrstile v drugi krog. Avtorji teh nalog bodo 
prejeli srebrna priznanja, najboljše naloge od teh pa bodo nagrajene z zlatim 
priznanjem. »Žal pa še vedno ne vemo, kdaj in kako se bo odvijalo 54. državno 
srečanje, ki bi moralo biti že 18. maja v Murski Soboti,« je v sporočilu za 
javnost zapisala Sergeja Lipušček. / ITA

Priznanje za dijaške filme
Državnega tekmovanja Videomanija 2020, festivala 
mladinske ustvarjalnosti, ki ga že vrsto let organizira 
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija 
Ljubljana, so se udeležili tudi dijaki Gimnazije Jurija Vege 
Idrija. Gaja Rejec, Tereza Hladnik in Tonja Hladnik, vse 
dijakinje 2.b razreda, so za svoj kratkim film z naslovom 
V osemdesetih dneh okoli sveta osvojile srebrno priznanje.

 Nagrajeni film je bil posnet po romanu Julesa Verna. Urejen, natančen in 
predvidljiv angleški gospod Philleas Fogg s svojimi prijatelji iz kluba Reform 
sklene stavo, da bo prepotoval svet v 80 dneh. Na potovanju skupaj s svojim 
služabnikom spoznava različne kulture, pokrajine, mesta in celotno družbo. 
Potovanje je polno pripetljajev in nepričakovanih dogodkov ter zapletov. 

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na gimnaziji, sta bronasto priznanje 
za film Na Robu prejela tudi Jaka Vidmar in Bine Cvetković iz Gimnazije 
Jurija Vege Idrija ter Leon Kokošar, dijak 3. letnika Gimnazije Poljane, za 
film Kontrasti 2020. Za nagrade se je letos potegovalo 44 dijaških filmov 
iz vse Slovenije. / ITA

SPREMENJEN DELOVNI ČAS
od ponedeljka do petka 

od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure
sobota od 8. do 12. ureLapajnetova ul. 19, Idrija, T: 05 37 71 242, E: abc.bogataj@gmail.com

Ime in priimek otroka:                 V šolskem letu 2020/2021 bo obiskoval/a:       Izbirni predmeti:

    razred:   šola: 

    razred:    šola:

    razred:   šola:

Naslov:

Mobilna številka:    e-naslov:

Naročamo (obkrožite): 
•  delovne zvezke in učbenike, ki jih ne vsebuje učbeniški sklad v šoli      
•  učbenike (če jih niste naročili v učbeniškem skladu)

Ostalo: 

Plačilo (obkrožite): 
•  plačilo celotnega zneska ob prevzemu paketa • plačilo na 2 obroka - 1. obrok ob oddaji naročila,  
            2. obrok ob prevzemu paketa 

Naročnik delovnih zvezkov in učbenikov se s podpisom zavezuje, da bo naročeno blago prevzel in plačal. 
Kasnejša menjava ali vračilo ni mogoče.

Soglašam, da mi Knjigarna ABC d.o.o. lahko pošilja promocijski material in naročilnice (obkrožite).

 •   dovoljujem    • ne dovoljujem

V/na:                                                     , dne:                         Podpis staršev:

Prednaročila zbiramo 
najkasneje do torka,  

30. junija 2020

Naročila lahko oddate  
tudi v spletni trgovini
www.knjigarna-abc.si
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ČETRTKI NA  
PLACU 2020
Vsi koncerti so na Mestnem trgu 
v Idriji. V primeru dežja pa v 
podhodu Magazin

23. 7. ob 20.30

13. 8. ob 20.30                                     

2. 7. ob 20.30

9. 7. ob 20.30                                                                               

16. 7. ob 20.30                                  

30. 7. ob 20.30                              

6. 8. ob 20.30

TURN ON IRISH 
irska, keltska glasba

HIŠA 
kultna folk rock glasbena skupina

DIXIE ŠOK
dixieland, swing

KONTRABANT
etno skupina iz Prekmurja

Y & M
karizmatični duet Avstralke in Slovenca

BLUE PAPAS
blues, country, bluegrass glasba iz Maribora

TANTADRUJ
uglasbena poezija. Znana skupina v novi, 
razširjeni izvedbi

 SWINGATAN
gipsy swing

VOCAL BAČA
a capella

20. 8. ob 20.30

27. 8. ob 20.30     

Vajeniški sistem:  
OBLIKOVALEC KOVIN, STROJNI MEHANIK  

ter MEHATRONIK OPERATER 

STROJNI TEHNIK

OBLIKOVALEC KOVIN

DIPLOMIRANI INŽENIR MEHATRONIKE

DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA

Vabimo vas, da prijave pošljete najkasneje do 16. 8. 2020 na naslov: Poclain Hydraulics, d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri ali na elektronski naslov: zaposlitev@poclain.com

Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP. Naši visoko usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše 
sisteme hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.

V skupini Poclain Hydraulics živimo kulturo inovativnosti. Smo dinamični, prilagodljivi in iznajdljivi, upamo si tvegati in smo usmerjeni k sodelovanju ter ustvarjanju zadovoljstva.  

Ali si želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje sposobnosti v hitro se razvijajočem podjetju, katerega temeljne vrednote so: zaposleni, inovativnost, 
neodvisnost in globalnost?

Za študijsko leto 2020/2021
RAZPISUJEMO KADROVSKE ŠTIPENDIJE Štipendistom nudimo: 

mesečno štipendijo 

praktično izobraževanje

mentorstvo pri izdelavi   

strokovnih nalog 

počitniško delo

V svoji prošnji navedite:
katero izobraževalno institucijo  
boste obiskovali v šolskem letu  
2020/2021 
zadnje spričevalo oziroma potrdilo  
o opravljenih izpitih 
zakaj bi želeli biti štipendist v  
podjetju Poclain Hydraulics d.o.o.
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Rafis d.o.o.,  
Rožna ulica 4, Idrija  

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

DIGITALNO  
POSLOVANJE

NEODVISNOST  
OD LOKACIJE

VARNOST

PARTNERSTVO

STROKOVNOST

Nudimo računovodstvo, svetovanje, podporo podjetjem in fizičnim osebam.
                                                                                                     Pokličite in dogovorili se bomo.

Potrebujete  
zanesljiv 
računovodski 
servis?

Heraklej
Dragica Čuk Novak

Še slabi dve desetletji je do takrat, ko bomo lahko 
govorili o dvestoletnici izida Najlepših antičnih 
pripovedk izpod peresa Gustava Schwaba. Knjigo sem 
v teh dneh samote, ko so bile knjižnice zaprte, po več 
kot desetletju zopet vzela v roke. 

Ob listanju so se mi vsilili spomini na šolske ure v tudi moji gimnaziji, 
na profesorje, ki so pri svojih predavanjih vztrajali, da posamezna znanja 
povezujemo v celoto, vzroke s posledicami in te zopet kot vzroke za 
naslednje spremembe. Naučili so nas osnov tehnike dialektičnega 
mišljenja, da je njen avtor Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nemški 
filozof, smo prvič slišali v zadnjem letniku. Po nekaj več kot pol stoletja 
je težko primerjati maturo in zahtevano znanje današnjih dijakov s 
tisto našo, ker je v teh desetletjih sistem doživel kar nekaj reform. 
Želim jim dobre rezultate ter široke temelje za vse, kar bodo počeli v 
vseh letih, ki so pred njimi. Malo me je zaneslo, prav je, da se vrnem 
nazaj k grški mitologiji, Olimpu, velikemu dolgemu briljantnemu 
prostoru, v katerem je živela mitska dvanajsterica s prestolom Zevsa 
na najvišjem vrhu gorovja, z njim Hera, Hestija, Demetra, Pozejdon, 
Atena, Apolon, Artemida, Hermes, Afrodita, Ares in Hefajst. Panteon 
je bil prostor srečevanj in ogledalo njihovih viharnih razprav. To je 
bil tudi kraj, s katerega so vladali zemljanom, predvsem pa odločali 
o usodah posameznikov. Za svoje odločitve in početje niso nosili 
posledic. Te dni, ko imam res veliko časa za dialektično razmišljanje 
in sklepanje, se mi vsiljujejo primerjave med tistim grškim mitološkim 
Olimpom in njihovimi prebivalci in med današnjimi kraji oblasti in 
moči. Le da ti današnji centri moči niso nekje visoko v nedostopnem 
gorovju med Tesalijo in osrednjo Makedonijo ampak v centrih mest, v 
varovanih iz redkih kamnin zgrajenih palačah, ki njenim koristnikom 
že s svojim videzom, še bolj pa s pozicije, ki jo zasedajo, dajejo lažni 
občutek neomejene moči. Če se vrnem k starim Grkom in njihovi 
mitologiji, poleg panteonske dvanajsterice, so poznali še ogromno 
število božanstev in polbogov, ki so ukaze iz Olimpa razumeli malo 
po svoje. Neposlušnost le-teh so kaznovali, vendar, vedno se je našel 
kdo, ki se je uprl, ki je reševal, opravil dobra dela. O Prometeju in 
njegovemu rešitelju Herakleju sem že pisala. Pa nemirni Heraklej ni 
samo ubil jastreba, znan je po svojih dvanajstih delih. Ne bom naštevala 
vseh, dve sta dovolj; Lernajska Hidra, nadlogo je poslala Hera, odsekal 
ji je devet glav strupenih kač in počistil je velikanske hleve elidskega 
kralja Avgija, Helijevega sina, tako da je skoznje napeljal tok rek Alfeja in 
Peneja. Avgijev hlev je še danes sinonim za zavržno početje v posamezni 
skupnosti ter za nered in temu podobne stvari. Da je Herakles simbol 
moči, energije in junaštva, pravičnik, ki se bori proti zlobi in izdajstvu, 
zgled poguma v smrtnih nevarnostih, je zato povsem razumljivo. Nekaj 
Herakleja je zagotovo v večini izmed nas, imamo ga že v genih, pogum 
potrebujemo tudi danes, predvsem za popravljanje početja bogov. Vedno 
je potrebno kakšni Hidri odsekati strupene glave na edini možni način, 
da stvari, ki jih počnemo, niso samo zakonite ampak tudi etične. Naš 
Avgijev hlev je potrebno temeljito počistiti. V njem res ni številnega 
goveda, je pa veliko vsakovrstne nesnage. Njegovi lastniki se ne smejo 
obnašati, kot da so sinovi in hčere Heliosa. Saj vsi dobro vemo, kaj je 
prav in kaj je tisto narobe, izgovor, da je neko početje zakonito, upam, 
da pri večini od nas ne pije vode.

V Črnem Vrhu je doma harmonika

Četrtki na placu
Rado Božič

Letošnje poletje bo ponovno 
postreglo z glasbenim 
ciklom Četrtki na placu. 
Vsak četrtek v juliju in 
avgustu se bo ob 20.30 
na Mestnem trgu v Idriji 
zgodil zanimiv glasbeni 
večer, skupno se bo v 
celotnem poletju odvilo 
devet raznolikih glasbenih 
dogodkov.

Četr tkove večere bo otvorila 
z a s e d b a  Tu r n  o n  I r i s h ,  k i  z 
virtuoznostjo, petjem in spontanim 
humorjem prinaša živahno in 
radostno razpoloženje irskih pubov. 
V skupini je v zadnjem obdobju prišlo 
do spremembe med člani, tako da se 
bo na idrijskem koncertu predstavila 
v prenovljeni petčlanski zasedbi. 
Nadaljevala bo legendarna zasedba 
Hiša (na fotografiji), katere neuradni 
začetki segajo že v leto 1981, ko so 
izvajali še glasbo skupin zahodne 
ameriške obale Buffalo Springfield, 
Byrds, Crosby, Stills, Nash &Young, 
… Leto 1991 pa velja za uradni 
začetek skupine, ko so pričeli tudi 
z izvajanjem in snemanjem svoje 
glasbe. Skupina je v letih delovanja 
dosegla številne nominacije in 
nagrade, Nagrado za najboljšega 

debitanta na Slovenijarock festivalu 
1995, Zlatega petelina za najboljšo 
ploščo 1997, Zlatega petelina 2000 
za najboljšo kompilacijo, … Četrtkove 
večere bo nadaljevala skupina Dixie 
šok band, ki igra veselo, zabavno 
swing-dixieland glasbo. To je glasba, 
ki prihaja iz mesta New Orleans 
na jugu ZDA, kjer se je rodila v 
začetku 20. stoletja. Najpopularnejši 
predstavnik te glasbene zvrsti je bil 
trobentač in pevec Louis Armstrong. 
Sledila bo zasedba Kontrabant, ki 
združuje kakovostno akustično 
etno, folk in druge zvrsti glasbe 
v  s l ove n ske m ,  m a d ž a r ske m , 
srbohrvaškem, romskem, židovskem, 
angleškem jeziku in s pridihom teh 
tako različnih kultur. Julijske četrtke 
bo zaključil privlačen akustični duet 
Y&M Avstralke Yani Pearl ter Slovenca 

Martina Martisa. Avgustovski cikel 
bo nadaljevala blues, country, folk 
skupina Blue Papas iz Maribora, s 
programom priredb znanih izvajalcev 
ter avtorske glasbe. Nadaljevala bo še 
ena legendarna skupina Tantadruj, 
ki obeležuje že več kot trideset let 
delovanja. Skupina bo nastopila v 
prenovljeni sedemčlanski zasedbi. Na 
predzadnjem četrtkovem večeru bo 
nastopil vrhunski akustični kvintet 
Swingatan, sestavljen iz violine, 
dveh kitar, klavirske harmonike in 
kontrabasa. Zasedba izvaja avtorsko 
glasbo, stilsko blizu gipsy jazz 
swingu po vzoru D. Reinharda in 
S. Grapellija. Poletni program pa bo 
zaključila moška a capella zasedba 
Vocal Bača s prijetnim programom 
slovenskih ljudskih ter znanih 
domačih in tujih uspešnic.

Prebivalci črnovrške planote so znani po tem, da so navdušeni 
ljubitelji kulture in druženja. Krajani Črnega Vrha in okoliških 
zaselkov so aktivni v kar 18 različnih športnih društvih, pevskih 
zborih in kulturnih društvih. Med temi so najbolj znani KUD 
Sloga, Društvo za trajnostni razvoj Zadloga Trma, Lanene ženske 
iz Črnega Vrha in še drugi. 

Številni domačini pa se navdušujejo tudi nad slovensko narodno 
in narodnozabavno glasbo. Prav zato je bilo v mesecu februarju 
na pobudo Viktorja Lampeta, ki se je leta 2012 po več kot 50 letih 
vrnil v domači Črni Vrh iz Avstralije, ustanovljeno novo Društvo 
ljubiteljev harmonike. Društvo deluje pod okriljem KUD-a 
Sloga, sestanke in vaje za nastope pa imajo v domu krajanov v 
Črnem Vrhu. Trenutno v društvu ljubiteljev harmonike deluje 
12 članov, ki igrajo na diatonično harmoniko pa tudi na druge 
instrumente. Zaradi prepovedi druženja je nekaj načrtovanih 
sestankov odpadlo, tako da bo program aktivnosti za leto 2020 
predstavljen na prvem naslednjem sestanku. / ITA

Hiša / Foto: arhiv Hiša
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Šinkovčevi dnevi poezije 2020
Razmišljanje o pesmi Črtomirja 
Šinkovca Prosim

Prosim samo za drobtinico dobrote

sredi groze atomskih skladišč

sredi plašnih sanj o bratstvu ljudi

prosim samo za drobtinico dobrote

za slepo gomazenje človeških mravljišč,

da nas stroncij prej ne prežari,

da nas ne prehiti pomračitev sveta,

jamski človek s fosforno lučjo v očeh,

z atomsko bombo v rokah – 

apokalipsa izgorelih duš in teles.

Pesem Prosim Črtomirja Šinkovca 
sodi v slovenski poeziji med zelo 
redke pesmi o nevarnosti svetovne 
atomske apokalipse. V tej pesmi, 
ki je nastala v obdobju, ko je bila 
hladna vojna med obema blokoma 
na višku, se je pesnik, ki je znan 
predvsem po opevanju slovenske 
zemlje in upora njenih ljudi, soočil 
z grožnjo, ki jo prinaša človeštvu nov 
atomski vek. Pred njim je to dilemo 
v slovenski poeziji prvi odprl Matej 
Bor v svoji najbolj znani pesnitvi 
Šel je popotnik skozi atomski vek, 
ki vsebuje 14 pesmi na to temo. 
Čeprav je Šinkovec ostal le pri eni 
pesmi, je nadaljeval z razmišljanjem, 
ki ga je načel Bor; to je o odtujenosti 
današnjega človeka od narave in o 
nevarnosti atomske kataklizme, ki 
bo pokončala človeštvo. Zanimivo 
je, da je Srečko Kosovel pred drugo 
svetovno vojno v pesmi Rdeči atom 
»novo (rdečo) silo, ki svet bo zrušila 
in dogradila«, v prenesenem pomenu 
enačil oziroma primerjal s silo atoma, 
s čimer ji je dal pozitivni naboj. Po 
koncu druge svetovne vojne, ko so 
Američani avgusta 1945 na Hirošimo 
in Nagasaki vrgli atomski bombi, 
je atom dobil izrazito negativni 
prizvok.  Človeštvo je  namreč 
prvikrat v svojem obstoju iznašlo 
orožje, ki lahko pokonča civilizacijo. 
Potencialna atomska vojna visi od 
takrat naprej nad človeštvom kot 
moderen Damoklejev meč z dvema 
reziloma. V morebitni atomski vojni 
namreč ne bo zmagovalcev, ampak 

bodo samo poraženci.
Šinkovec in Bor sta bila znanca in 

kolega. Ali sta se o Šinkovčevi bojazni 
»apokalipse zgorelih duš in teles« 
pogovarjala, ni znano. Kakorkoli, 
Šinkovec v tej pesmi nadaljuje 

sprehod Borovega popotnika skozi 
atomski vek, »ki se je znašel na meji 
med Biti in Ne biti«. Osmislil jo je z 
univerzalno prošnjo, »da nas stroncij 
prej ne prežari, da nas ne prehiti 
pomračitev sveta«. S to sintagmo je 

storil korak naprej. Medtem ko je Bor 
opisoval predvsem odtujenost sveta, 
ujetega v beton, je Šinkovec prosil 
za »drobtinico dobrote« oziroma za 
ščepec razuma, da človek, oborožen 
z atomsko bombo ne bo končal kot 

Srečanje med Črtomirjem Šinkovcem in Matejem Borom. / Foto: arhiv družine Šinkovec

»jamski človek s fosforno lučjo v 
očeh«. Pesnik je s tem apeliral na 
razum, modrost in preudarnost 
svetovnih politikov. Pesnica Vera 
Albreht je 1969. leta v pesmi Lačno 
srce opozorila na tozadevno svetovno 
tišino oziroma na splošno odtujenost 
in nezainteresiranost, »ki je kričala in 
je vpila, rjula in tulila: Kje si človek? 
Pa si je zatisnil ušesa, da ne bi slišal 
Tišine ...«

Zanimivo je, da tematika morebitne 
atomske vojne na naših literarnih 
prostorih po vojni ni dobila večjega 
zamaha kljub temu, da je bivša 
država s politiko neuvrščenosti 
n e n e h n o  o p o z a r j a l a  s ve t  n a 
nevarnost atomskega spopada dveh 
ideološko sprtih blokov. Ta usodna 
dilema je pustila mnogo močnejšo 
sled v ameriški, anglosaksonski, 
sov jetski in latinsko-ameriški 
literaturi. Brazilski pesnik Carlos 
Drummond de Andrade je na primer 
v zelo odmevni, skoraj klasični 
protivojni pesmi A bomba opozoril 
na vso absurdnost atomske vojne, 
življenje brez smisla in strah pred 
splošno katastrofo. Med slovenskimi 
mladimi pesniki nove generacije se 
je te teme na Veronikinih pesniških 
večerih leta 2016 lotil Gašper Perc 
v pesmi Zakaj? Kje? Kdaj? Vprašal 
se je, zakaj atomske bombe. Zakaj 
vojni spopadi? Zakaj se enostavno ne 
moremo imeti vsi radi? O, seveda, 
pravi mladi pesnik, »pozabil sem, da 
sta glavna pohlep in denar ...«

Danes je na svetu devet držav z 
jedrskim orožjem: ZDA in Rusija 
imata večino jedrskega orožja, sledijo 
jima LR Kitajska, Velika Britanija, 
Francija, Indija, Pakistan, Izrael in 
Severna Koreja. Skupaj imajo toliko 
atomskih bomb, da lahko najmanj 
enajstkrat uničijo človeštvo oziroma 
našo vrsto. Preživeti utegnejo samo 
bolj prilagodljive vrste, kot so na 
primer virusi ali podgane. Bo to 
naša usoda? Se svetovni politiki vseh 
vrst zavedajo, da njihove težnje po 
svetovni dominaciji ogrožajo obstoj 
naše civilizacije? Glede na to, da 
lahko človek umre samo enkrat, je 
izjemno velika količina atomskega 
orožja, s katero razpolaga ozek krog 
držav, več kot absurdna. Šinkovčeva 
pesem Prosim je zato danes enako ali 
še bolj aktualna, kot je bila v času, ko 
jo je napisal. / Uroš Lipušček

Nov dan je na obzorju
Poezijo Črtomirja Šinkovca smo julija 2019 uspešno proslavili z dvodnevnim druženjem in 
ustvarjanjem na Vojskem. Leto 2020 je zaradi zdravstvenih razmer manj naklonjeno tovrstnim 
dejavnostim, zato za 4. julij 2020 napovedane slovesnosti na Vojskem ne bo. Vseeno bomo prvo 
julijsko soboto posvetili spominu na Črtomirja Šinkovca, in sicer v različnih oblikah. 

Tega dne bomo za prijavljene ustvarjalce v Mestni 
knjižnici in čitalnici Idrija v organizaciji JSKD – območna 
izpostava Idrija pripravili delavnico kreativnega pisanja 
– literarno raziskovalnico s priznano slovensko pesnico, 
esejistko in kritičarko Barbaro Korun. Od 7. aprila do 7. 
junija 2020 je potekal literarni natečaj za pesnike v treh 
kategorijah: 1) za mlajše od 19 let, 2) za starejše od 19 
let in 3) za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slednjim 
smo v duhu Črtomirja Šinkovca, čigar življenje in delo 
je bilo tesno povezano zlasti z ljudmi in organizacijami 
za slovensko-italijansko mejo, že lani posvetili posebno 
pozornost in doživeli odličen odziv pesnikov – Slovencev 
iz Srbije in Bosne. Letos smo zato navdušeno nagovorili 
še druge ustvarjalce slovenskih korenin od Porabja 
preko republik bivše Jugoslavije do goriško-tržaškega 
prostora in dalje po svetu. Ker poezija kljubuje vsem 
nevšečnostim in uspeva v še tako izrednih razmerah, so 
se na osnovnošolski pesniški natečaj spet odzvali mentorji 
in učenci z idrijsko-cerkljanskega območja. Izmed vseh 
prispevkov z obeh razpisov bosta strokovni komisiji 
izbrali najboljše, jih nagradili in jih vključili v virtualno 
prireditev, ki si jo boste lahko ogledali na spletni in FB 

strani Šinkovčevih dnevov poezije (www.sinkovcevi-dnevi-
poezije.si) ter na kanalu youtube. Šinkovčeva rojstna vas 
Vojsko, ki se ji je pesnik poklonil v mnogih svojih pesmih, 
ta posebna kraško-hribovska pokrajina pa se v spomin 
vtisne prav vsem obiskovalcem, bo od letošnjega poletja 
ovekovečena še na filmu. Scenarij zanj je napisal Uroš 
Lipušček, sicer tudi pobudnik Šinkovčevih dnevov poezije. 
Z nekaj kadri in v film vključenimi avtorskimi skladbami, 
ki jih je odigrala pianistka Maja Tajnšek, bo obeležena še 
ena obletnica: mineva namreč 40 let od smrti skladatelja 
Ivana Rijavca, tudi vojskarskega rojaka. Do jeseni bomo 
prispevke s pesniških natečajev združili v novo izdajo 
publikacije, zato vas prijazno vabimo k spremljanju vseh 
naših dejavnosti. Ali z besedami Črtomirja Šinkovca: »Kot 
majceno zaspano oko / se odpira nov dan. / Na vzhodu 
črni oblaki. / Nov dan prihaja / skozi njih reže, / rojeva se 
v obupnih krčih, / v krčih zmaguje / počasi in vztrajno, / 
dokler ne razlije veselo se / čez mlade, radostne smreke, / 
dokler sonce ne plane / v sobo in oblije vse stene. / Tudi 
stenska ura je v soncu. / Neusmiljeno odteka / zadnji 
mrak v nemir dneva.« Nov dan je na obzorju. 

/ Milanka Trušnovec
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Veljavnost kupona  
do vključno 27. 6. 2020.  

Popust se obračuna pri blagajni.  
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. 

NA IZDELEK ŽENSKE  

ALI M
OŠKE KONFEKCIJE 

TUDI LETOS SE BO DOGAJALO
Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

RUDNIK OŽIVI 
20. junij 2020 - CUDHg Idrija
Nepozabno podzemno doživetje, kjer se 
bodo obiskovalci podali po stopinjah 
idrijskih rudarjev ter se preizkusili v različnih 
rudarskih delih. Na poti skozi rudnik bodo 
vodiči skozi igrane prizore predstavili 
rudarjenje v različnih obdobjih. Na koncu 
poti bo obiskovalce čakala tradicionalna 
»knapovska« malica v družbi rudarjev in 
njihovih anekdot. Po doživetju rudnika 
se ogled nadaljuje v Topilnici Hg, kjer s 
pomočjo poizkusov, animacij, filmov in 
različnih naprav, ki delujejo na osnovi živega 
srebra, obiskovalci spoznajo pomen te 
edinstvene tekoče kovine, ki je spreminjala 
svet. 

Antonijev rov 
Animirani ogledi: ob 10.00, 12.00 in ob 
15.00 
Topilnica Hg 
Vodeni ogledi: od 10.00 do 16.00 

CUDHg Idrija: infohg@cudhg-idrija.si, 
tel: 031 810 194

MUZEJSKA POLETNA NOČ NA 
GRADU GEWERKENEGG
20. junij 2020 - Mestni muzej Idrija
Goste med 20.00 do 23.00 uro vabimo 
na muzejsko Poletno noč na gradu 
Gewerkenegg, kjer se bomo na grajski 
sprehod v preteklost podali s tihotapko 
Melhiorco in si v kinu pod zvezdami 
ogledali f ilmsko pravljico o prebrisani 
tihotapki iz Šebrelj.

MMI: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si, 
tel. 05 37 26 600

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE 
NA NAŠIH DOGODKIH!

Projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina 
in sodobnost se odvija v okviru programa 
LAS sodelovanje, ki ga je razpisala Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Za vsebino 
je odgovoren LAS s CILjem. Organ upravljanja, 
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3DVA d.o.o. je del skupine Tobačna Ljubljana, ki je tudi del mednarodne družbe 
Imperial Brands. Je podjetje z največjo mrežo kioskov in trafik v Sloveniji, ki tre-
nutno upravlja z več kot 200 prodajnimi mesti. K sodelovanju vabimo pogodbene 
partnerje (m/ž), ki izkazujejo veliko mero zanesljivosti, odgovornosti in uspešnosti.

Trafika v Cerknem
Pogodbeno sodelovanje (s.p.) - opravljanje storitev prodaje

Opis storitev:
- Samostojno vodenje in opravljanje storitev prodaje v trafiki

Pričakujemo:
- Status samostojnega podjetnika ali družbe z omejeno odgovornostjo  
  oziroma možnost pridobitve teh statusov
- Zanesljivost, odgovornost in poštenost, prodajne in komunikacijske  
  veščine

Za uspešno opravljanje storitev priporočamo:
- Zaključena poklicna oziroma srednješolska izobrazba, zaželena 
  trgovska smer
- Zaželene so delovne izkušnje s področja trgovine oziroma maloprodaje 
- Osnovna računalniška pismenost oziroma znanje dela na računalniški   
  blagajni
- Pogovorno znanje enega tujega jezika
- Veselje in smisel za delo s strankami

Ponujamo:
- Minimalno mesečno nakazilo 1.800 eur
- Dolgoročno poslovno sodelovanje (preko s.p. ali d.o.o.)
- Pridobivanje znanja in izkušenj preko sodelovanja z uspešnim 
  mednarodnim podjetjem
- Možnost začetka poslovnega sodelovanja takoj oziroma po dogovoru

Vse zainteresirane kandidate/-ke vljudno vabimo, da nam svoje prijave 
za pogodbeno sodelovanje pošljete najkasneje do 26. 6. 2020 po e-poš-
ti na: pogodbeno.sodelovanje@si.imptob.com, s pripisom lokacije 
pogodbenega sodelovanja, za katerega se prijavljate.

Več informacij o podjetju najdete na spletni strani www.tobacna.si.

Info.: 
041 669 672

PREVOZIPREVOZI
Tomaž Peternelj s.p.

Sp. Kanomlja 65a, 

5281 Sp. Idrija

- razkladanje in  
  nakladanje z  
  avtodvigalom

- prevozi tovora  
  do 13 ton
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Spoštovani starši, občani in občanke  
občin Idrija in Cerkno!

Najprej se vam v imenu celotnega kolektiva GŠ Idrija 
zahvaljujem za izjemno in požrtvovalno delo, ki ste ga 
pokazali v času corona krize. Glasbeno izobraževanje si je 
kot enega od ciljev zadalo vzgajati ljubiteljske glasbenike in 
poslušalce. Izdelki učencev so dokaz, da smo ta cilj dosegli.  
Želimo si, da bi  kljub težkim časom, ki se nam bližajo, 
znali ohraniti pomen in namen kulture, saj je le ta tista, 
ki nas dela edinstvene na tem planetu. Slovenci smo se kot 
narod od nekdaj istovetili z našo kulturo, jezikom, knjigo 
in glasbo. Jakob Petelin si svojega vzdevka Carnioulus 
(Kranjski) ni nadel naključno. Glasbeno šolstvo na 
slovenskem z več kot 200 letno tradicijo je imelo od zmeraj 
namen biti dostopno vsakomur in za vsakega. Tudi danes 
se trudimo, da je prispevek staršev, ki ga vlagajo v glasbeno 
izobraževanje otrok, minimalen in lahko smo hvaležni, 
da je glasbeno šolstvo v Sloveniji pod okriljem države, 
natančneje pod Ministrstvom za šolstvo, in da je izenačeno 
z javno osnovno šolo. 
Ne smemo dopustiti, da bo na račun trenutnih razmer 
zanimanje za razvoj kulture v kraju upadel. Vsi si želimo, 
da bi naši otroci imeli lepše, polnejše življenje, kot ga 
imamo sami. Marsičesa starši ne moremo storiti, lahko pa 
našim otrokom za minimalen strošek omogočimo glasbeno 
šolanje. Ljudje ne živimo zgolj od materialnega. Lepota, 
kultura, umetnost dajejo našemu obstoju smisel, širijo 
obzorja, nas delajo boljše, življenje vrednejše. 
Mi smo vaša glasbena šola. Vendar bomo obstali samo, 
dokler bodo v glasbeno šolo vpisani učenci. Skupaj se 
moramo boriti, da bomo prepoznavni ne samo v ožjem, 
ampak v širšem prostoru. Čeprav smo majhni, to ne 
pomeni, da nismo sposobni postati najboljši.

Tonja Lapanja Brenčič, ravnateljica GŠ Idrija

GLASBENA ŠOLA IDRIJA 

PODALJŠAN VPIS v programe za šolsko leto 2020/2021

Vašega otroka lahko prijavite k vpisu oziroma k sprejemnemu preizkusu 
za vpis v Glasbeno šolo Idrija za šolsko leto 2020/2021  
preko e-aplikacije, ki je objavljena na spletni strani šole.
www.gsidrija.si.

V program GLASBENE PRIPRAVNICE vpisujemo otroke rojene leta 2014. 
V program PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE vpisujemo otroke rojene 
leta 2015. 
Preizkusa glasbenih sposobnosti za navedena programa ni.

Vpis poteka preko elektronske prijavnice objavljene na spletni strani šoli.

V prvi razred INŠTRUMENTALNEGA POUKA vpisujemo učence, rojene 
leta 2013 in starejše v skladu s priporočljivo starostjo glede na izbiro 
inštrumenta, razen petja, kjer je priporočljiva starost od 13 do 20 let. 
 
Vpis poteka preko elektronske prijavnice objavljene na spletni strani šoli. 
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@gsidrija.si

Vabimo vas na ogled naše spletne strani www.gsidrija.si, kjer so vse 
informacije v zvezi z vpisom in predstavitveni videi posameznih inštrumentov, 
ter da obiščete našo facebook stran GŠ Idrija, kjer dnevno objavljamo 
posnetke naših pridnih učencev.

Glasbena šola Idrija - Z glasbo v srcu

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

M: 041 775 362

POPRAVILA IN 
VZDRŽEVANJE 
VOZIL

POPRAVILA IN POPRAVILA IN 
VZDRŽEVANJE VZDRŽEVANJE 
VOZILVOZIL Boštjan  

Leskovec s.p.

Zakaj vzdrževati klimatske naprave?
Sistem klimatske naprave absorbira vlago, zato se 
lahko v njem nakopičijo bakterije. Tu se nabirajo 
cvetni prah, plesni, pršice, saje in podobno. V času 
delovanja klimatske naprave se te snovi razpršijo po 
notranjosti vozila in lahko škodljivo vplivajo na zdravje 
potnikov oz. povzročijo neprijetne vonjave.
Priporočamo vam, da se vsaj enkrat na leto odločite 
za razkuževanje klimatske naprave in ob tem 
zamenjate tudi filter zraka v potniškem prostoru. Zrak 
v notranjosti vašega avtomobila bo tako vedno svež.

PONUDBA VELJA ZA VSE ZNAMKE VOZIL!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH 
NAPRAV – DEZINFEKCIJA (30min)

Vključuje preverjanje funkcij, moči hlajenja, 
pregled filtra zraka v potniškem prostoru, ter  
strokovno čiščenje in dezinfekcijo klimatske 
naprave.
Uniči 99,99% virusov, vključno  
s SARS-COV-2 – COVID-19,  
v 15 minutah! 

POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV

Vključuje polnjenje klimatskih naprav

42,70 EUR  
z DDV

Uniči 99,99% virusov, 
vključno s SARS-COV-2 – COVID-19, v 15 minutah

T: 040 502 992T: 040 502 992
PE: Vodnikova 4, 5280 Idrija
Urnik: vsak delovnik od 8:00 do 12:00 in od 13:00 
do 17:00

AVTOMEHANIKA 

AVTOELEKTRIKA 

AVTODIAGNOSTIKA  

REDNI SERVIS VOZIL VSEH ZNAMK

Bevkovo leto  
v Zakojci in Cerknem

V letošnjem letu na Cerkljanskem in v vsej Sloveniji obeležujemo 
okrogli obletnici, ki sta povezani s pisateljem Francetom Bevkom. Letos 
mineva okroglih 50 let od njegove smrti in 130 let od njegovega rojstva v 
vasi Zakojca na Cerkljanskem. Rodil se je in umrl na isti koledarski dan, 
17. septembra. Konzorcij organizatorjev različnih prireditev in dogodkov, 
ki deluje pod koordinacijo LTO Laufar Cerkno, se je v sredo, 10. junija, 
sestal v dvorani gospodarskega doma v Cerknem. 

Udeleženci so razpravljali o konkretnih možnostih izvedbe posameznih programov, saj 
bo del teh zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer okrnjen ali pa premaknjen v prihodnje 
obdobje. Cerkljanska šola že tradicionalno vsako leto pomembno obeleži obletnico 
Franceta Bevka. Letos so načrtovali vrsto dogodkov, najodmevnejši naj bi se odvil 
na osrednjem trgu v Cerknem, vendar je njegova izvedba v prej določenem terminu 
negotova. Francetu Bevku bodo posvetili tudi izdajo šolskega glasila, ki bo trajno ohranil 
ustvarjalnost današnjih mladih generacij v povezavi s Francetom Bevkom. Načrtujejo 
tudi medgeneracijsko sodelovanje z likovniki. Branje Bevkovih del na trgu in osrednja 
proslava v vrtcu pa so za nedoločen čas prestavljeni. Muzej je načrtoval bralni maraton 
v Bevkovi sobi na idrijskem gradu, literarni večer, koncert Iztoka Mlakarja v Zakojci, 
dan odprtih vrat ter še druge prireditve. V obeleževanje jubilejev so se dejavno vključile 
tudi sodelavke Bevkove knjižnice, ki organizacijsko sodi pod okrilje Mestne knjižnice 
in čitalnice Idrija. V sodelovanju s Filatelističnim društvom Idrija so načrtovali izdajo 
poštne znamke in razglednice ter projekt Knjiga - zvest prijatelj med počitnicami, ki 
mladino spodbuja k branju tudi v času počitnic. Založba Bogataj načrtuje izdajo izvirnega 
literarnega dela, ki bo namenjeno otrokom. Planinci bodo organizirali pohode ter 
postavili »Bevkovo klop« na eni od poti, po katerih je v mladih letih hodil sloviti Zakojčan. 
Obeleževanju jubileja so se letos pridružili tudi člani društva C.M.A.K., ki načrtujejo 
ponovitev radijske oddaje, pogovor s pisateljico in predstavitev knjige. Za urejanje 
prizorišč in izvedbo dogodkov pa bodo tako kot vsako leto poskrbeli tudi domačini iz 
Zakojce, ki se združujejo pod okriljem Turističnega društva Pod Kojco. Udeleženci 
delovnega srečanja so potrdili pripravljeno celostno grafično podobo praznovanja in 
izrazili zadovoljstvo nad tem, da je občinski svet v novem proračunu občine potrdil 
nekaj več denarja za pokrivanje najnujnejših stroškov. Razpravljavci so se strinjali, 
da je ob jubileju potrebno pred muzejskim poslopjem v Cerknem postaviti Bevkov 
doprsni kip. To pobudo bodo spet posredovali lokalnim oblastem in širši javnosti. / ITA
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GSM: 041 636 346
Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne  
izolacije fasad, dekorativne barve, bordure, 
lepljenje vseh vrst tapet, ...

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, 
stenske obloge, suhi omet, mansarde, 
kasetni stropovi, suhi estrihi

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

   LET 
DELOVANJA

PRAZNUJEMO 

Razkošje v kraljestvu Poliških slapov

Tinka Gantar

Iz dobro obveščenih krogov 
sem izvedela, da je pot ob 
slapovih Poličnice na novo 
varovana s klini. Spomnila 
sem se obiska te grape pred 
desetletjem, ko v njej ni 
bilo nič klinov, a smo jo s 
pomočjo domačina Jerama 
zmogli brez težav. Zdaj bo 
pa tudi šlo, čeprav so se 
med tem lahko spremenile 
razmere v grapi – pa tudi 
desetletje več bo treba nositi 
v hrib.

Na Reki sem pustila avto, se 
priporočila za srečno pot svetemu 
Kancijanu, ki domuje v beli cerkvici 
nad vasjo in se čez Idrijco spogleduje 
s šebreljskim Ivanom. Potok Poličnica 
nabira vode okoli idilične vasi Police, 
po njej je dobila ime. Po domače je 
Paličnca, na zemljevidih Poličanka. 
Manj kot dva kilometra je dolga njena 

pot od izvira na višini približno 530 
metrov, z Idrijco se združi med Reko 
in Lazami, med tem preskoči 270 
metrov. Za jaso, cvetočo in svetlo, 
se grebena hitro stisneta, drobna 
stezica vodi tik ob živahnem potoku 
do prvega slapa, ki pada preko 
lehnjaka v tolmun. Lepo vodnata je 
danes ta Poličnica, jo pohvalim, ko z 
glasnim šumom pljuskne v tolmun, 
se spotakne ob skale v strugi in 
odbrzi naprej. Steza se hitro dviga, 
spolzka je in izpostavljena. Mokre 
trave se sklanjajo k tlom, roso z 
vej pa je sonce že popilo. Grapa se 
nekoliko razširi in prizori so vedno 
lepši. Iz zelenja pritečeta drug proti 
drugemu dva razpenjena potočka, 
se pred skokom čez oviro združita 
v eno. Nenadoma pa priskaklja 
potoček do naslednjega skoka, kjer 
se loči na dva pramena, ki se glasno 
prepirata, jezno škropita okoli sebe, 
poskočita ločeno v globino, nato 
pa spokojno počijeta v širokem 
tolmunu. Igra vode s skalami se 
nadaljuje, nepričakovano se med 
zelenjem za kratek čas prikaže 
s lapišče,  po kratkem vzponu 
pa  s toj im pod be l im curkom 

30-metrskega slapa. Visoko nad 
njim se v strmini razkazujejo rumene 
maslenice, listi dreves trepečejo v 
vodnem pišu. Kukavica nekje daleč 
zapoje svoj ku-ku, cvetlice kukavice 
so pa na dosegu roke. Ko lezem 
skozi ozek, strm in skalnat preduh, 
nenadoma vse potihne: ni slišati 
ptic, niti šumenja vode. Na vrhu se 
najprej zmrdujem nad cevovodom, 
a  m e  n a to  p r e v z a m e  l e p ot a 
dvopramenskega, 25-metrskega 
slapa, ki tiho in elegantno drsi po 
poševnem zglajenem žlebu. Tudi 
sv. Ivan na nasprotnem bregu se 
veseli tega lepega prizora. Prehod 
čez Poličnico je tik nad ustjem slapa 
in hvaležno si pomagam preko s 
klini, ki ne le pomagajo pri vzponih 
temveč tudi kažejo pot. To bo pa 
Hudičeva cerkev, edini od slapov v 
tej grapi, ki ima ime. Med skalami 
se skriva, 10 metrov visok je in pada 
v lep tolmun. Vzdušje je temačno. 
Steza zavije strmo navzgor, stran od 
potoka. Vzdignila sem se na greben 
med Poliško in Bukovsko grapo. 
Pozdravim se s cerkvicama na Reki in 
Šebreljami, Idrijca se zvija po dolini, 
ob njej cesta, cerkljanske vasice 

tiho ždijo med zelenjem, obsijane 
s soncem. Bujni beli oblaki, temna 
Kojca, med njo in Degarnikom se 
belijo Peči. Na grebenu sedem med 
dišeče grmiče šetraja in materine 
dušice in – prisluhnem tišini. Na 
sedlu se srečam s potjo, ki me 
zapelje v Kazarsko grapo. Ličen 
mostiček je na pravem mestu, sicer 
bi ne prišla suha čez vodnati potok, 
ki priteče izpod Bukovega. Grmi 
bezga mamljivo dišijo, travnik se je 
umaknil gozdu. Potok se je igral med 
skalami, nad stezo so kvišku štrlele 
igle in stene plezališča Lutne skale. 
Veliko plezalnih smeri različnih 
težavnostnih stopenj je speljanih po 
teh skalah. In koliko domišljije je v 
imenih smeri!

V strmine nad potokom je vrezana 
drobna, zaraščena stezica, a se da 
slediti. Malo navzgor, tudi navzdol, 
nad globokimi koriti, ki jim ni videti 
dna, sem nekoliko s skrbjo iskala 
prehode. Narava je tudi tu pokazala 
svojo moč. Podrta drevesa so ležala 
ob, nad, v in čez strugo. Mene so 
ovirala, a voda je med njimi spretno 
poiskala svojo pot. Korita, brzice, 
tolmuni so se menjavali in izzivali s 

svojo težko dostopnostjo. Poleti, ko 
bo toplo, bom poskusila še enkrat, 
z obratne smeri – tako bo boljše. 
Tudi vode bo takrat manj. Resno me 
je že začelo skrbeti, kje bom našla 
varen (in suh) prehod na drugo stran 
grape, ko se je prikazal. Blizu so bili 
tudi ostanki zgradbe in cevi, nad 
stezo so čez lehnjakove plasti počasi 
mezele vode. Še luknja v steni (ali je 
to naravni most), prehod skoznjo 
na drugo stran, Kjer je tik nad vodo 
urejena počitniška hiška. Na travniku 
je stal tovornjak s panji in iz njega 
se je kadil dim. A gori? Nič takega, 
le čebelar je »onegal« okoli panjev z 
dimom, čebele so zbegano brenčale 
okoli, tako se mi je zdelo. Krožna 
štiriurna pot je končana. Kako lepo 
je bilo uživati v šumenju slapov, tudi 
iskanje prave poti ima svoj čar. Vreme 
je zdržalo, noge tudi. Le ena stvar 
me moti: klopi, te drobcene hudobe. 

Kazarska grapa je tekla Idrijci v 
objem, oblaki nad menoj so bili 
vedno bolj sivi. Imajo Divje babe 
kaj zraven? Sedla sem pod cvetočo in 
dišečo lipo ob mizarnici in čakala na 
dež. Saj veste, tako Gorenjci pridemo 
zastonj do lipovega čaja!
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Prva letošnja regata za velike jadrnice Idrija CUP

Balinišče povezuje generacije
Franci Ferjančič

Balinarski klub Cerkno, ki 
svoje aktivnosti večinoma 
izvaja na dvosteznem 
balinišču pri Gasilskem 
domu Cerkno, šteje 12 
članic in 20 članov. 
Udeležujejo se različnih 
tekmovanj, kot so turnirji 
in lige. 

Lansko leto se je Balinarski klub 
Cerkno vključil v Goriško območno 
balinarsko zvezo in s tem dobil 
mesto v ligi II. Območne balinarske 
zveze Nova Gorica. Ob tem pa že 
vrsto let v zimski sezoni igrajo 
v Idrijski zimski balinarski ligi. 
Cerkljanski balinarji se udeležujejo 
turnirjev pri sosednjih balinarskih 
k lubih  v  Idr i j i ,  Novi  Gor ic i , 
Spodnji Idriji, Tolminu, Kobaridu, 
Žireh in Koritnici. Člani kluba 
so aktivni tudi v ekipah Društva 
upokojencev Cerkno in Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Cerkno. 
Ob prireditvi Poletje v Cerknem 
tradicionalno organizirajo turnir 
trojk za moške in ženske in nanj 
povabijo ekipe sosednjih klubov.

Redno prirejajo tudi klubske 
turnirje, ki jih povežejo z druženjem. 
Večkrat letno priredijo turnirje 
moških trojk in mešane turnirje 

žensko-moških četvork. Ponosni so 
na pisano sestavo članstva, saj imajo 
v svojih vrstah fante mlajše od 30 
let, dve članici pa sta lansko leto 
dopolnili častitljivih 90 let.

Fotograf ija članov je nastala 
10. septembra lani, ko so se na 
tradicionalnem mešanem turnirju 
četvork zbrali skoraj vsi člani in 
članice kluba. Skoraj 30 jih je bilo, 
v vsaki ekipi pa po dve ženski in dva 

moška in še dve menjavi. Ob koncu 
so se zbrali ob pravi primorski 
joti, ki jo je pripravil aktivni član 
kluba Jernej Moravec. Z manjšim 
darilcem so voščili balinarki Stanki 
Rant, na fotografiji v sredini z 
vrečko, ki je prav ta dan praznovala 
90. rojstni dan. Že v novembru pa je 
enak jubilej slavila druga balinarka 
Vinka Cankar. 

Leto 2020 so 6. marca uradno 

začeli na občnem zboru društva. 
Članice in člani so potrdili finančno 
poročilo in sklenili, da se še naprej 
udeležujejo že usklajenih turnirjev 
in ligaških tekem ter se veliko 
družijo in igrajo na balinišču v 
Cerknem. Z igranjem na balinišču 
pa so začeli takoj, ko so ukrepi 
po pandemiji to dopuščali. Prvi 
večji dogodek v Cerknem bo v 
sklopu Poletja v Cerknem, ko 

bodo organizirali turnir za moške 
in ženske trojke sosednjih klubov. 
Ligaško tekmovanje za sezono 
2020/2021 bodo začeli  konec 
avgusta ,  ko se  bodo meri l i  z 
ekipami iz Tolmina, Kanala, Deskel 
in Bovca na domačem igrišču in na 
gostovanjih.

V klubu so vedno odprti za sprejem 
novih članic in članov in vse, ki bi 
želeli balinati, vabijo v svoje vrste.

V soboto, 6. junija, je pred obalo Izole potekala 
regata za velike jadrnice »Idrija CUP«. To je bilo 
prvo tovrstno tekmovanje po obdobju zatišja zaradi 
koronavirusa. 

Tekmovanje so organizirali člani Navtičnega kluba Merkur Idrija, 
ki letos praznuje 20 let delovanja. Regate, ki šteje za Pokal slovenske 
obale OPEN in Pokal Slovenije ORC, se je udeležilo 33 jadrnic in preko 
150 jadralcev, od tega je bilo kar osem jadrnic domačega kluba.

Organizatorji so v sončnem vremenu in ob pihanju blagega 
jugozahodnika izvedli tri tehnične plove po sistemu palice. V razredu 
ORC A so se najbolje uvrstili člani ekipe »One more time« s krmarjem 
Željkom Perovićem. V razredu ORC B so se zmage veselili člani ekipe 
»Aria« s krmarjem Markom Potiskom, v razredu ORC C pa je zmagala 
ekipa »Nika« s krmarjem Damijanom Miljavcem za krmilom.

Najhitreje je s poljem opravila ekipa »Cleansport one« s krmarjem 
Jurijem Orlom, ki je slavila zmago tudi v razredu OPEN A. V razredu 
OPEN B je zmagala ekipa »Agapea one« s krmarjem Hinkom Goliasom, 
v razredu OPEN C pa ekipa »Piccolo diavolo rosso« s krmarjem 
Goranom Brovčem.

Regate se je udeležilo tudi večje število monotipnih plovil, kjer je v 
razredu Fareast 28 slavila ekipa »Lepa« s krmarjem Miho Kavčičem; 
v razredu E210 je zmagala ekipa »Ravbarca 3« s krmarjem Matejem 
Naratom, v razredu Seascape 18 pa ekipa »Pikica II« s krmarjem Titom 
Plevnikom.

Pokale, ki so jih izdelali člani kluba, je najboljšim ekipam podelil 
idrijski župan Tomaž Vencelj. Za kulinarično piko na i pa so 
organizatorji postregli še z idrijskimi žlikrofi. / ITA

Štirje državni 
prvaki iz kluba 
Azimut

Orientacijski klub Azimut je minuli 
konec tedna v Doleh nad Idrijo 
organiziral tekmo, ki je štela za 
Slovensko orientacijsko ligo ter hkrati 
tudi za Državno prvenstvo na srednjih 
progah. Orientacisti so bili zaradi 
epidemije koronavirusa primorani že 
pomladi, v začetku marca, prekiniti 
letošnjo tekmovalno sezono. Ko so 
se zdravstvene razmere stabilizirale, 
so stekla tudi tekmovanja. Minuli 
konec tedna so se najboljši pomerili 
v Dolah nad Idrijo na tekmi, ki se je 
je udeležilo skoraj 200 orientacistov 
na srednjih progah na karti Rupe v 
Dolah. Člani Orientacijskega kluba 
Azimut so očitno tudi v tednih 
koronavirusa pridno trenirali, saj 
so kar štirje člani pridobili naslov 
državnega prvaka: Mark Bogataj 
(M21), Teja Tušar (Ž18), Aleš Poljanšek 
(M45) in Silvij Močnik (M55). Poleg 
prvakov pa ne gre prezreti tudi vseh 
ostalih, ki so osvojili stopničke: 2. 
mesto Rok Sedej (M10), Julijan Kavčič 
(M18), Valentin Eržen (M35) in Nea 
Eržen (Ž16), tretje mesto pa Benjamin 
Jamšek (M10), Peter Tušar (M21), 
Marijan Leban (M55), Brina Gantar 
(Ž10), Zala Serženta Seljak (Ž18) in 
Nuša Jeram (Ž21). / ITA
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Saj bo kmalu kon’c tedna!

Jasna Kofol in Urban Močnik

 

Če se prej nismo zavedali, 
koliko je vredno gibanje v 
naravi in dobra družba, 
so nas na to opomnili 
zadnji meseci. In da ne 
bi brž pozabili nedavne 
lekcije, smo v Društvu 
ZAKONcTEDNA ob prvi 
priložnosti pognali kolesa 
in s polno paro začeli 
uresničevati načrtovane 
aktivnosti. 

Tako lahko vse, ki ste se vrnili 
v službo ali šolske klopi, zopet 
potolažimo z besedami: »Saj bo 
kmalu kon’c tedna« in z njim 
naše ture, izleti, večerna druženja 
ob ognju. Med tednom pa vas 
povabimo na projekcije športnih 
dokumentarcev v Filmsko 
gledališče Idrija ali vas pokličemo 
na pomoč v novo nastajajoči, 
prvi kolesarski park v Idriji, kjer 
občasno tudi sestankujemo. 

Povsod, razen za štirimi 
stenami

V leto 2020 smo člani Društva 
ZAKONcTEDNA stopili s smelimi 
načrti in projekti, ki bi prispevali 
k izboljšanju gorsko-kolesarske 

infrastrukture v Idriji ter občane 
spodbudili h kakovostnem 
preživljanju prostega časa na 
kolesu. Epidemija nas je kmalu 
prisilila, da predviden program 
začasno okrnimo in damo 
prioriteto tistim aktivnostim, ki 
jih lahko izvedemo »v ozadju«. 
Znašli smo se pred dilemo, kako 
prispevati k zajezitvi širjenja 
virusa in obenem početi tisto, kar 
imamo najraje in kar je glavni 
smoter društva, kako preživljati 
obilje prostega časa povsod, razen 
za štirimi stenami.

Ker sta varnost in zdravje na 
prvem mestu, smo ekstremne 
in skupne športne aktivnosti 
dali na stran. Upajoč, da bomo 
občane poleti že lahko povabili 
v našo družbo, smo nadaljevali z 
urejanjem kolesarskega poligona 
oziroma parka za urjenje gorsko-
kolesarskih veščin na Faletovšah 
nad idrijsko Zaspano grapo. 
Urejanje parka smo seveda 
prilagodili kriznim razmeram 
in ga organizirali v manjših 
skupinah, ki so na terenu delale 
individualno. 

Ob pomoči Kaskaderja in 
prostovoljcev so dela potekala 
hitro. Še preden so se ukrepi 
sprostili in smo lahko lažje 
zadihali, so na Faletovšah stali 
prvi objekti. V začetku junija je 
bager ustavil svojo roko, fantje pa 
so prijeli za lopate. V prihodnjih 
tednih jim bo prav prišla pomoč 

pri ročni obdelavi parka ter 
urejanju objekta za druženje 
obiskovalcev in hrambo orodja. 
Vsi, ki bi se radi podpisali pod 
prvi kolesarski park v Idriji bodisi 
s svojim delom ali donacijo, 
nas lahko kontaktirate na 
zakonctednovci@gmail.com ali na 
telefon 031 585 316 (Miha).

Spet na kolesu! 
Medtem ko posamezni člani 

Društva ZAKONcTEDNA testirajo 
linije v kolesarskem parku, drugi 
spet poganjajo kolesa za našim 
Urbanom, ki je že prvi vikend po 

sprostitvi ukrepov organiziral prvo 
uradno turo Turno-kolesarskega 
odseka Planinskega društva Idrija. 
Na Kozini smo se mu pridružili 
kolesarke in kolesarji z vseh 
vetrov in že pri prvem vzponu 
smo zaslutili, da nas čaka vroč, 
mestoma naporen, a nepozaben 
dan. 

Do vrha Slavnika smo dobro 
predihali pljuča, utrujenost pa nam 
je dobesedno odpihnilo stran pri 
koči, kjer smo z vetrom v laseh 
pomalicali sendviče, štrudlje in 
energijske ploščice. »Saj nam gre 
kar dobro,« sva z Melito ocenili 

trajanje vzpona. Urban je bil 
modro tiho. Kot bi vedel, da nas 
že pri prvem spustu - po sicer 
luštni singlci - v Prešnico čaka prvi 
defekt, ki tudi ni bil zadnji. Do 
konca spusta smo flikali dvakrat. 
Sledil je ravninski del ture po 
planinski poti do gradu Socerb. 
Popestrili so nam ga sence dreves, 
lepote okolice, na trenutke celo 
vonj po morju in nato nov defekt. 
Naši kolegici jo je zagodla počena 
račna, oddih na Socerbu nam 
je skrajšala še Borisova počena 
zadnja guma. Do konca ture smo 
jo pri življenju držali z nekaj 
vezicami. Ampak, kaj se zgodi, če 
kolesarimo s poškodovano, za silo 
usposobljeno račno? Poči nam. In 
takrat nam še kako prav pride, če 
smo v družbi prijetnih mladeničev, 
ki nas povlečejo do avta.

Kljub vsem pripetljajem je Bani 
spet pokazal, da ve, kako se 
kolesarskim turam streže. Na našo 
prošnjo, naj takšen izlet v kratkem 
spet organizira, se je hitro odzval. 
Že 21. junija se bomo z njim 
podali na 31 km dolgo pot v osrčje 
snežniškega kraljestva. S parkirišča 
pred gostilno Črne Njive se bomo 
povzpeli na Veliko Milanjo, 1.099 
visok vrh, ki se nahaja vzhodno od 
Volovje rebri nad Ilirsko Bistrico. 
Udeležba na turi je brezplačna, 
zaradi lažje organizacije pa so 
zaželene prijave na bani.mocnik@
gmail.com ali telefon 040 607 675 
(Urban).Dela v bike parku / Foto: Zakonctedna

Slavnik / Foto: Zakonctedna
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Sem in tja po Indoneziji

Niko Jereb

Prebivalci goratega 
osrednjega dela otoka 
Sulavesi (nekdanji 
Celebes) Toradžani imajo 
številne rodove, ki so 
si bili nekoč sovražni. 
Ljudstvo je verovalo, da 
sta rodnost in zdravje 
odvisna od števila pobitih 
sovražnikov. Lovcem na 
glave so pomagali duhovi 
prednikov. V tej oddaljeni 
deželi Toraja (izgovori se 
toradža) je nekoč življenje 
uravnaval aluk-to-dolo. 

To je neke vrste zbornik pravil, 
ki usmerjajo utrip življenja. V 
njem so določena verovanja in 
obredi, ženitovanje, čas setve, 
način gradnje hiš, pogrebne 
slovesnosti, ... Skratka v njem 
je postavljen red vsakdanjika. 
S prihodom kolonizatorjev 
Nizozemcev so zaradi prepovedi 
začeli starodavni obredi izginjati. 
Preganjali so jih protestantski 
menihi. Kljub prizadevanju 
kolonizatorjev pa je vse do 
dandanes ostal večinoma 

nespremenjen ceremonial ob 
smrti in pogrebu. Menda je 
najbolj zagrizen preganjalec teh 
obredov končal zaboden.

Duše jezdijo na bivolih 
Danes je pogrebno slavje, ki 

med drugim vključuje krvavo 
darovanje bivolov, prava 
turistična atrakcija. Prav zaradi 
prekomernega klanja živali so si 
tudi vlade neodvisne Indonezije 
prizadevale, da bi jo izkoreninile. 
Toda zaman. Ta običaj, ki je 
svojstven edino Tani Toraji, ostaja 
trdno zasidran. Sicer so vodni 
bivoli simbol bogastva. Posebno 
cenjen in hudo drag je beli 
bivol. Toradžani še vedno trdno 
verujejo, da so žrtvovani bivoli 
potrebni umrlim za potovanje 
v onostranstvo, v puyo. Duša 
pokojnika bo na tej poti čez 
gore, doline in jezera jezdila na 
žrtvovanih bivolih. Več ko jih bo 
imela, lažje in hitreje bo dosegla 
puyo. Družina, ki bi se odrekla 
temu običaju, bi nase priklicala 
nesrečo in prekletstvo. So pa te 
pogrebne obveznosti in običaji, 
da se na slovesnost povabi 
vse sorodnike in kar cele vasi, 
povezane s precejšnjimi stroški. 
Zato bi lahko rekli, da domačini 
vse življenje delajo in varčujejo za 
smrt. To je dejansko raison d'etre 

– razlog za življenje, v katerem 
morajo čim več zaslužiti, da bodo 
imeli čim imenitnejši pogreb s 
kar največ žrtvovanimi bivoli.

Če v družini v krajšem času 
umre več oseb, lahko to pomeni 
pravo finančno katastrofo. 
Največkrat pogrebne slovesnosti 
združijo v eno. Trupli pa 
balzamirani čakata na dogodek. 
Ugledni pogrebni praznik stane 
celo premoženje. Bogate družine 
si privoščijo tudi bivolje igre in 
do sto zaklanih bivolov, razkošne 
slovesnosti in prave veselice, kjer 

s sosednjimi vasmi praznujejo 
tudi teden dni ali več. Stroški 
pa dosežejo celo do 80 tisoč 
evrov. Nekoč so tone mesa gnile 
naokoli. Zadnje čase s porastom 
turizma pa se dogovarjajo s 
hoteli in restavracijami, da jim 
dobavljajo meso žrtvovanih živali. 
Tako obsežna slavja so redka, 
večinoma se zakolje kakih deset 
do dvajset bivolov in od njih ne 
ostane ničesar.

Odpeljali so nas pod tongkonan 
med goste, ki so se basali s 
pečenim mesom in slaščicami ter 

se nacejali s palminim vinom. Iz 
kant si ga natakajo v bambusove 
cevi, iz katerih pijejo. Vinu 
pravijo balok, ponekod pa tuak. 
Dodajajo mu različne začimbe, 
od njih je lahko rdečkast do 
rumenkast. Lahko vleče bolj na 
sladko ali pa na grenko. Posedli 
smo se mednje po razprostrtih 
rogoznicah. Bil sem že lačen in si 
poželjivo ogledoval kose pečenke 
pri njih, ki so si nas radovedno 
in z nasmehi ogledovali. V lepi 
tradicionalni obleki je prišla 
sorodnica umrlega in nam na 
ovalnem krožniku prinesla 
nekakšno pecivo. Izgledalo je 
tako, kot pravkar narejeni pasji 
kakci. Naše dame so gledale 
bolj postrani. Toda lakota in 
radovednost sta premagali 
predsodke. Segel sem po njih in 
zagrizel. Imenitnega okusa. Nekaj 
podobnega sem jedel v Kambodži. 
Zraven smo bili postreženi s kavo. 
Že res, da ta raste vse naokrog, 
ampak skuhati jo pa ne znajo. 
Marsikaj bi dal za italijanski 
espresso. No zatem so prihajale 
tudi druge dobrote. Vedeti je 
treba, da je pogrebna slovesnost 
med drugim tudi prava veselica. 
Je čas veselja, ker odhaja duša v 
puyo, čas veselja nad življenjem 
in čas, ko se marsikateri vaščan 
po dolgem do sitega naje.

Domačinke strežejo s kavo / Fotografije: Niko Jereb Mlajši del pokojnikove družine

Pasji kakci

VODOVODNO  
INSTALATERSTVO
DANIJEL RUPNIK s.p. 

Godovič 70 a, 5275 Godovič 
T: 041 507 518

popravilo ali zamenjava  
vodovodnih inštalacij 

zamenjava umivalnikov,  
wc školjk, kotličkov, pip 

izvedba vodovodnih  
inštalacij v novogradnjah
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Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

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

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

Izvajamo:

- gradbena dela

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

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

- vzdrževanje okolice in zelenic

Krvava veselica
Klepetali smo in pripovedoval 

sem o dogodku, ki se je pripetil 
mojemu znancu prav tu v Toraji na 
nekem pogrebnem slavju ob klanju 
bivolov. Deset jih je padlo kot 
posekanih na en mah. Zadnjega pa 
obrednik z dolgim nožem ni dobro 
zadel. Bivol je zarjul, se iztrgal in 
pobesnelo skočil čez dvorišče med 
tongkonane in ljudi ter podiral 
vse pred sabo. Kri je brizgala po 
hrani, po ljudeh, ki so se prerivali 
in tekali na vse strani. Bivol je v 
smrtnem strahu norel, dokler ni 
klecnil in hropeče obležal, njegova 
moč je odtekla. Na hitro so mu 
skrajšali muke.

Ravno ob pripovedi nas je 
zmotilo obupno kruleče cviljenje. 
Videl sem, da iz sosednjih 
tongkonanov hitijo drugi turisti 
proti osrednjemu delu dvorišča. 
Neznosno cviljenje ni ponehalo. 
Prašiči! Pohiteli smo še mi. Seveda. 
Klavnica se je nadaljevala. Tu so 
trije domačini klali prašiče kot 
po tekočem traku. Kri je brizgala 
po tleh. Poskušali so jo uloviti v 
bambusove tulce. Že je bila na vrsti 
naslednja žival. Obredni klavec 
je vešče globoko potisnil nož pod 

vrat, žival je nekajkrat trznila in 
pojemajoče zacvilila in že je bil 
konec. Z nekaj rezi jo je očistil 
drobovja. Prašič je bil pripravljen 
za peko. Nato je sledil naslednji. 
Pred našimi očmi in fotoaparati so 
v kratkem poklali osem prašičev. 
Prišla sta dva fanta in s plinskim 
gorilnikom požgala kocine na njih. 
V zraku je visel težak vonj po krvi, 
po smodu in iztrebkih. Živali so 
odnesli za tongkonane, kjer je bil 
pripravljen ogenj za pečenje in 
pripravo drugih jedi.

Ocenil sem, da je bilo na tej 
pogrebni veselici blizu tristo 
žensk in moških, ki so jedli, pili, 
kadili in se veselo pomenkovali. 
Ni pa bilo slišati nobene glasbe 
in petja, čeprav sem presodil, da 
jih kar nekaj mora biti opitih. 
Tudi sam sem pokusil balok. Če 
bi ga spil en dolg bambusov tulec, 
bi ga najbrž že malo čutil. Pred 
pokojnikovim tongkonanom je na 
koleh postavljena okrašena hišica 
z odrom, na kateri leži krsta z 
umrlim. Do njega vodijo četverne 
bambusove lestve. Vse slavje se 
odvija pred njim, on pa čaka dneve 
in celo tedne, da ga v slovesnem 
sprevodu odnesejo v poseben grob.

Vsak Toradžan umre dvakrat
Pogrebno slavje in sam pogreb je, 

kako obskurno, najpomembnejši 
dogodek v življenju Toradžanov. 
Zanje je smrt le prehod v drugačno 
obliko bivanja. Verjamejo, da ima 
vsak človek dve duši: smrtno, ki 
človeka vodi do vnaprej določenega 
konca, in življenjsko dušo. Ko 
človek umre, izgine njegova 
življenjska duša in se pojavi 
smrtna duša. Zato se že od nekdaj 

Palmino vino je dobro

Popis darov

strogo držijo tradicije. Umrli bi 
jim prinesel prekletstvo, če ne bi 
bilo zanj pogrebnih slovesnosti in 
če ne bi bil pokopan, kot velevajo 
pradavna pravila. Ker pa je 
pogreb ali tomate organizacijsko 
in finančno zahteven dogodek, 
ga ni moč izvesti takoj. Pokojnik 
tako čaka več tednov, včasih 
tudi mesecev, ali celo leto dni! 
Da trupla ne razpadejo, so jih 
včasih primitivno balzamirali. 
Sedaj jih ohranjajo z injekcijami 
formaldehida. V tem času priprav 
je pokojnik med njimi. Šteje se, 
da ni povsem umrl, da je hudo 
bolan. Prinašajo mu jedačo in 
pijačo ter cigarete. Z njim se celo 
pogovarjajo. Bogate družine imajo 
posebne služabnike, ki skrbijo zanj.

Šele, ko je vse pripravljeno, 
nakupljenih dovolj bivolov, zbrano 
vse oddaljeno sorodstvo, tudi v 
Avstraliji jih je precej, se določi 
dan začetka praznovanja pogreba. 
Takrat »hudo bolan« član družine 

zares umre. Iz spalnice ga prinesejo 
v zato pripravljen prostor. Leži 
tako, da je z glavo obrnjen proti 
jugu. Taka lega je namenjena samo 
mrtvim, živi nikdar ne ležijo tako. 
Pripravljen je tudi velik venec 
iz rož in drugega okrasja. Na 
sredini je napis »selamat jalan«, 
kar pomeni nasvidenje in velja za 
tistega, ki odhaja, dočim odhajajoči 
pozdravljajo z besedami »selamat 
tinggal«. Sorodniki in povabljeni 
imenitniki prinašajo darove, 
predvsem prašiče, povezane med 
bambusove drogove, perutnino v 
košarah, riž, balok in drugo. Vaški 
pisar vse natančno popiše. Tu se 
tudi poravnavajo dolgovi.

Po običajno nekajdnevnem 
slavju sledi pogrebni sprevod. 
Sorodniki nosijo temne žalne 
saronge. Na čelu moški igrajo 
žalostinke na piščali. Zadaj pa 
pojejo o življenju pokojnega, ki je 
lepo oblečen. Grob so pripravili 
že prej. Včasih je blizu vasi, včasih 
pa kar nekaj kilometrov oddaljen, 
kajti ni vsak kraj primeren za 
umrlega. Koliko Toradžani dajo na 
to, pove tudi dejstvo, da za tiste, 
ki so umrli v tujini, sorodniki 
poskrbijo, da so pripeljani v Tano 
Torajo, kjer jih pokopljejo z vsemi 
zapovedanimi obredi. Da, celo 
iz ZDA so pripeljani. Imajo pa še 
en prav srhljiv običaj. Krste čez 
kako leto odprejo in pokojnike 
izvlečejo. Menda jih tudi umijejo 
in jih preoblečejo. Nato jih v 
povorki nesejo podprte po vasi. 
Ni mi uspelo izvedeti koliko let 
zaporedoma posameznega mrtveca 
tako obravnavajo. Že razpadle pa 
urejajo po svoje. Nismo pa še vsega 
videli, kar je povezano s smrtjo 
posameznikov. To nas še čaka.

Pripravljeni za peko
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Založba Bogataj 
ter 
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

vabita na 
predstavitev knjige 
Mirka Tratnika in Saše Dragoš 

VEDNO PRVI 
 

Galerija Magazin, 
torek, 30. junij 2020 ob 18. uri

**********************************
Knjiga je že na voljo v knjigarni ABC  
in v spletni trgovini na  
www.zalozba-bogataj.si

VEDNO PRVI …
… je dokumentiran opis 
življenja Idrijčana, vodilnega 
gospodarstvenika in vizionarja 
svojega časa Mirka Tratnika. Je 
oris namernega uničenja njegove 
kariere, kriminalnega poteptanja 
montažnega podjetja Simplex 
in okrog 300 od skupno skoraj 
600 zaposlenih, vajencev in 
kooperantov v njem. Je sprehod 
skozi politično nameščeno sodbo 
in posledično Tratnikovo krivično 
zaporno kazen na Dobu. Je prikaz 
rojstva Tovarne kolektorjev, ki 
ji je tako kot Simplexu botroval 
zamolčani Tratnik, potem ko je 
to zavrnil sanjavi Rudnik živega 
srebra. Je analiza idrijskih razmer 
druge polovice prejšnjega stoletja, 
ko so poniglavi politiki v spregi z 
republiškimi ne le uničili Mirka 
Tratnika in stotine soobčanov, pač 
pa na slabše spremenili Idrijo. Je 
prikaz širših razmer na Idrijskem, 
ki so ob poveličevanju Rudnika 
dopuščale kriminalno ravnanje 
in dolgoletno škodo za občino. 
Knjiga Vedno prvi je nenazadnje 
samorehabilitacija Mirka Tratnika, 
ki letos, čilega zdravja in bistrega 
duha, stopa v 92. leto življenja. 

Bilečanci zborovali v Pivki
Društvo Bilečanci Slovenija so v petek, 5. junija, 
organizirali skupščino in srečanje Bilečancev v prostorih 
Parka vojaške zgodovine v Pivki. Iz idrijske podružnice so 
se srečanja udeležili trije člani.

V uradnem delu srečanja so spregovorili o aktivnostih v minulem obdobju 
in predstavili načrte za letošnje koledarsko leto. Bilečanci bodo letos pripravili 
več delovnih srečanj v Sloveniji, zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer 
pa tradicionalnega potovanja v Bilečo letos ne bo. Predsednik društva 
Zlatko Filej iz Kranja je poudaril, da društvo deluje skladno s programom 
in ohranja vojaško tradicijo med člani. Zbrane je pozdravil tudi Bogdan 
Beltram, upokojeni častnik Slovenske vojske, ki je deloval na območju severne 
Primorske. Preko 200 nekdanjih gojencev oficirske šole JLA v Bileči se je tudi 
po uradnem delu srečanja zadržalo na tovariškem srečanju s tradicionalnim 
vojaškim pasuljem.

Lansko leto je Idrija v mesecu maju gostila srečanje Bilečancev, ki je bilo 
po ocen udeležencev eno najbolje organiziranih doslej. Na fotografiji Srečka 
Skoka drugi in tretji z leve Peter in Rajko Gostiša. / ITA

Veterani bodo dvignili zastavo
V začetku meseca so se na seji v Idriji po 
treh mesecih premora ponovno zbrali 
člani predsedstva Območnega združenja 
zveze veteranov za Slovenijo. Pregledali 
so aktivnosti v obdobju pandemije 
koronavirusa in prilagodili letni plan 
aktivnosti za obdobje do konca leta. 

V času epidemije so s svojimi aktivnostmi pri 
medsosedski pomoči in pri zbiranju prostovoljcev 
za pomoč Civilni zaščiti v občinah Idrija in Cerkno 
po svojih močeh prispevali k razreševanju nastalih 
razmer. Nadaljujejo se aktivnosti glede spominskega 
parka osamosvojitve Slovenije pred osnovno šolo Idrija. 
Tam so ob 20-letnici osamosvojitve leta 2011, skupaj 
z občino, postavili spominsko obeležje dogodkom 
iz osamosvojitvene vojne. Upajo, da jim bo za letos 
predvideno fazo uspelo dokončati do dneva državnosti. 
Na predvečer dneva državnosti v sredo, 24. junija, ob 17. 
uri bodo organizirali dvig zastave, na skromnejši način 
kot prejšnja leta, saj letos žal ne bodo mogli sodelovati 
učenci Osnovne šole Idrija.

Za Veteranske športne igre, ki bodo v soboto, 20. junija, 
v Brežicah, so vabilo z razpisom prejeli zelo pozno in 

za prijave je bilo le dober teden časa. Za sodelovanje na 
igrah so povabili svoje člane in se bodo glede na odziv 
prijavili na igre. Tradicionalno druženje članov in strelsko 
tekmovanje na Vojskem bodo pripravili v soboto, 4. julija, 
in bo letos namenjeno obeležitvi Manevrske strukture 
narodne zaščite, ki je bila ustanovljena pred 30 leti. Zbor 
članov, ki je bil sklican v marcu in so ga morali zaradi 
razmer odpovedati, pa so prestavili na mesec september. 

Člani predsedstva so na seji prejeli prve izvode 
zbornika prispevkov, ki so prispeli na 9. literarni 
natečaj Združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-
Cerkno. Tudi letos je natečaj potekal pod naslovom 
»Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. 
Zbornik sta uredila Milena Kržišnik in Marko Mikuž, 
izdali pa so ga v 100 izvodih. Knjižica na enainpetdesetih 
straneh prinaša obilo zanimivega branja. Osrednji 
del knjižice je namenjen predstavitvi avtorjev in 
njihovih mentorjev z osnovnih šol, ki so sodelovali 
na letošnjem 9. literarnem natečaju ter njihovih 
literarnih prispevkov. Po presoji strokovne komisije so 
iz posameznih šol najboljše literarne prispevke napisali: 
iz Osnovne šole Cerkno Zoja Pavlin pod mentorstvom 
Romana Eberlinca, iz Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo 
Nika Mravlja pod mentorstvom Jane Peternel, iz Osnovne 
šole Idrija Gal Kržišnik pod mentorstvom Marije Majnik 
in Roberta Jereba, iz Osnovne šole Spodnja Idrija pa 
Julija Rupnik pod mentorstvom Nataše Hvala. Zaradi 
ukrepov, ki jih šole izvajajo zaradi preprečevanja možnosti 
okužbe s koronavirusom, rezultatov literarnega natečaja 
letos ni bilo možno razglasili na skupni svečanosti, ki 
so jo organizatorji načrtovali ob zaključku literarnega 
natečaja. Razglasitve rezultatov ter vročanje priznanj 
in nagrad mladim avtorjem je letos izjemoma potekala 
nekoliko drugače, v manjših skupinah po posameznih 
osnovnih šolah, katere je obiskala delegacija veteranske 
organizacije. Iz istega razloga letos ni bila organizirana 
strokovna ekskurzija, ki jo OZ VVS Idrija-Cerkno 
običajno organizira za vse udeležence literarnega 
natečaja in njihove mentorje. Vse sodelujoče na letošnjem 
literarnem natečaju bodo povabili na ekskurzijo, ki jo 
bodo organizirali ob zaključku prihodnjega 10. literarnega 
natečaja. / Franci Ferjančič
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

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

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

NOVO
Ogrevalne toplotne 
črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski 

Weishaupt

Veterani na strelišču
Po nekajmesečni prekinitvi aktivnosti zaradi omejevalnih 
ukrepov, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, so 
se začele odvijati prve aktivnosti Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno in Območnega 
združenja Slovenskih častnikov Idrija Cerkno.

V nedeljo, 31. maja, so se veterani 
iz območnega združenja udeležili 
strelskega urjenja s pištolami in 
puškami različnih kalibrov. Po 
svojem letnem planu aktivnosti je 
urjenje s svojimi člani na strelišču 
Lajše nad Cerknim organiziralo 
in izvedlo Območno združenje 
Slovenskih častnikov Idrija Cerkno. 
Strelskega urjenja so se udeležili 
tudi člani Policijskega veteranskega 
društva Sever iz Tolmina, najlepše 
pa je bilo dejstvo, da je bilo med 

udeleženci kar lepo število mladih 
strelk in strelcev.

Po končanem urjenju in ugota-
vljanju strelskih veščin z različnim 
orožjem je sledila analiza, ki jo je 
izvedel predsednik OZSČ Idrija 
Cerkno častnik, podpolkovnik 
slovenske vojske Branko Tušar. 
Po zasluženem počitku in toplem 
obroku se je srečanje nadaljevalo s 
prijateljskim druženjem do zgodnjih 
popoldanskih ur.
/ Marjan Platiše

Navodila mladim udeležencem / Foto: arhiv OZSČ

Drevo, ki je pisalo našo zgodbo
Vse, kar se nam v 
življenju dogaja, je nekako 
povezano. Do tega kdo smo 
in kaj smo, nas pripeljejo 
majhne stopinje, koraki, 
doživetja, ki nas spremljajo 
in spreminjajo. 

Ko sem prvič stopila v dolino 
miru me je očaral mir, div jost 
in svetlo zelena barva mladega 
bukovega listja, tako močna, da me 
je zaslepila v soncu. In vse to samo 
streljaj iz strnjenega naselja. Kot bi 
se odprl nov svet. Na južnem delu 
naše kmetije, tam kjer se soteska 
Zala začne spuščati proti Idriji, je 
veličastno kraljevala kačja smreka. 
Ko sva se pred 30 leti z možem 
preselila v to dolino, je bila smreka 
9 metrov visoka, z vejami do tal in 
v spodnjem delu že brez iglic, kar 
je bila značilnost njene rasti. Kljub 
temu, da je Anton Komat pisal, naj 
ostane njena lokacija skrita, se mi 
je zdelo, da to drevo ne kljubuje 
usodi zato, da bi ga skrivali. Kdor se 
je obrnil na nas, smo mu pokazali 
kje raste. Hodili so si jo ogledovat 
od blizu in daleč. Steza do nje je bila 
vedno uhojena.

Mož mi je razlagal, kako so neke 
jeseni z bratom in očetom čistili po 
gozdu in ko so prišli do te skuštrane 
lepotice, ki bi tisto popoldne zagotovo 
končala med drvmi, je začelo močno 
snežiti, zato so prenehali z delom. 
Potem jo je našel Peter Grošelj in 
predlagal za zaščito kot izjemno 
drevo.

Kačja smreka je že s svojo pr-
sotnost jo na našem posestvu 
spodbujala, da stanovalci pod njo 
živimo malce drugačno kmečko 
življenje. 

V letu 2011 smo pričeli z raznimi 
dogodki na travniku »Pod kačjo 
smreko«, z željo, da bi bolj povezali 
kraj in krajane. Tako smo v maju 
2011 izvedli Ustvarjalno migaj 
soboto, v juniju Kresno noč, juliju 

Čokoladni fondi, v avgustu je 
bila v gosteh Milena Miklavčič. 
Kljub začetnemu navdušenju nas 
in obiskovalcev je zanimanje in 
obisk dogodkov, pripravljenih za 
sokrajane, upadel. Potem so bili 
dogodki samo še občasno. Z otroki 
smo gnetli glino, izdelovali gozdno 
vilo. Pod kačjo smreko smo nekaj 
zaporednih let gostili Ekstempore 
L i kov n e g a  d r u š t va  L o g a te c . 
Nepozabne so izkušnje zvočnih 
kopeli v naravi, v izvedbi Mirjam 
Cigoj in Borisa Deluxa. Ohranili smo 
tudi vsakoletno kresovanje na kresno 
noč, 23. junija.

Obisk  predst avnik a  Zavoda 
za gozdove Eda Kozoroga ter 
bioenergetika Jožeta Muniha v letu 
2013, z namenom merjenja energije 
kačje smreke, je odprl na našemu 
posestvu novo zgodbo. Po celi dolini 
smo izmerili več točk zdravilne 
zemeljske energije in jih za boljše 
delovanje ojačali z Soškimi kamni. 

Tudi poslovila se je kačja smreka 
tako, kot se za posebno drevo 
spodobi, saj jo je zlomilo v neurju, 
ko smo ravno namestili prva dva 
gosta v našo Romantično gozdno 
hiško. Z občutkom smo razvijali 
našo zgodbo butične turistične 

ponudbe, naj je to z delavnicami 
ali z nastanitvijo, ki na prvo mesto 
postavlja povezavo med človekom in 
naravo, ustvarjanju umetniških del in 
posledično odkrivanju bistva v sebi. 
Intuitivno smo iskali mesto in način 
nastanitve, ki bi dal našemu gostu 
največ, z najmanj motečimi elementi. 
Kitajski znanstveniki so potrdili, da 
tridnevno bivanje na način, kot je 
naš, lahko spremeni človeka, mu 
ponudi uvid, kaj mu je pomembno 
v življenju, z našo pomočjo na 2-urni 
delavnici znova zazna in občuti svet 
okrog sebe. Naša šola je življenje, 
vodnik narava.

Večinoma se ljudje zavedajo 
naravnega prostora, v katerega 
vs topa jo ,  s r čno  in  hva le žno 
sprejemajo, kar pripravimo zanje, 
cenijo naše delo in so pripravljeni 
tudi plačati za to. Žal pa so nekateri, 
ki se ne zavedajo, da je travnik in 
gozd last nekoga, njegovo podaljšano 
dvorišče, pašnik ali pa turistična 
ponudba … 

Kako naprej? Znamenita godoviška 
kačja smreka ne stoji več v strmini 
pod travnikom, vendar ostaja na 
njenem mestu energija, poznavalci 
trdijo, da zelo lepo poboža srčno 
in kronsko čakro. Bližje cesti in 
prav na robu travnika pa ponovno 
raste 10-letna mladika, potomka 
samorasle kačje smreke. Vzgojil jo 
je Peter Grošelj, ki tudi zelo lepo 
skrbi zanjo.   
/ Alenka Cigale, Dolina miru

Branko Tušar opozarja na varnostna pravila na strelišču / Foto: arhiv OZSČ
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

Demant izjave Domena Uršiča, podžupana Občine Cerkno, objavljene v 
Idrijskih novicah (Damijan Bogataj: »Proračun cerkljanske občine sprejet«, 
str. 8, 22. 5. 2020).

Prvič, zaslug za CMAK-ovo zadovoljitev prostorskih razpisnih kriterijev Urada RS za 
mladino si ne more lastiti samo Občina Cerkno. Za del potrebne kvadrature smo se brez 
posredovanja občine dogovorili tudi z OŠ Cerkno, Cerkljanskim muzejem, Glasbeno šolo 
Cerkno in Filmskim gledališčem Idrija, s katerimi uspešno sodelujemo že leta. 
Drugič, v želji, da bi širša javnost zasluge za državno podporo (URSM) mladinskemu centru 
v Večnamenskem centru Cerkno pripisala občini, obenem pa v tej neprimerni in začasni 
namestitvi prepoznala rešitev za večdesetletno iskanje ustreznih in trajnih prostorov za 
mladinski center, so »na občini« potegnili napačen oziroma nesmiseln sklep. URSM se 
seveda strinja s tem, da se določeni programi izvedejo v VCC-ju. Kot se strinja, da se 
programi, ki jih v VCC-ju ni mogoče izvajati, organizirajo drugje. Poanta ni v tem. 
Poanta je, da VCC zaradi specifike ponujenih prostorov in predpisanih pogojev (so)
uporabe ni ustrezna in trajna rešitev, na kar smo občino že večkrat opozorili. Poanta je 
tudi, da se mladi v Cerknem od jeseni 2019, ko je bager porušil C.M.A.K. na Bevkovi 
11, nimajo več »kam dat«. Da si mladi želijo skupnega prostora za druženje, je razvidno 
tudi iz ankete »Mladi v občini Cerkno«, ki jo je februarja letos po naročilu občine izvedel 
Inštitut za mladinsko politiko. 
Potrebe so torej znane. Naj jim končno sledijo dejanja!
Več v izjavi za javnost, dostopni na: http://cmakcerkno.net/cajt-za-mlade/

člani in članice MC C.M.A.K. Cerkno
V Cerknem, 26. 5. 2020

Davorina Lenka ni strah eksperimentov
Aleš Jelenko

Davorin Lenko (1984) je 
pisatelj in pesnik, ki je leta 
2013 izdal svoj romaneskni 
prvenec Telesa v temi 
in zanj prejel nagradi 
kresnik in kritiško sito. 
Sledila je zbirka kratke 
proze Postopoma zapuščati 
Misantropolis (2016), ki 
je bila nominirana za 
nagrado Novo mesto short, 
dve leti kasneje pa je pri 
Cankarjevi založbi izšel 
njegov drugi roman z 
naslovom Bela pritlikavka. 
Tik pred izidom njegove 
druge kratkoprozne zbirke 
Psihoporn, ki bo prav 
tako izšla pri Cankarjevi 
založbi, smo se z njim 
pogovarjali o njegovem 
pisanju, literarnih 
nagradah, metalu, pa tudi 
o prihodnjih projektih, med 
katerimi sta tudi poezija in 
drama, ki postajata zanj 
vse pomembnejši.

Davorin, spomnim se, ko sem 
prvič prebral tvoj nagrajeni 
prvenec Telesa v temi. Takrat 
me je povsem prevzelo tvoje 
tematiziranje telesnosti, 
spolnosti, česar doslej (vsaj jaz) 
še nisem zaznal v sodobnem 
slovenskem romanu, vsaj ne na 
takšen – filozofski, analitični in 
surovo življenjski – način. Kako 
ti gledaš na to, na svoje pisanje? 
In, se je po kresniku in nagradi 
kritiško sito za ta roman zate kaj 
spremenilo?

Po kresniku in kritiškem situ se je 

zame pravzaprav spremenilo vse, 
vsaj na področju literature. Kopica 
intervjujev in recenzij, pričeli so me 
vabiti na literarne prireditve … Pred 
tem sem imel nekaj revijalnih objav 
in nihče ni, tako rečeno, vedel, kdo 
sploh sem – potem pa se nekega 
dne znajdeš na naslovnici Dela … 
Res velik preskok. Vendar pa ne 
vem, koliko je to vplivalo na moj stil 
pisanja, niti na teme, ki me zanimajo 
– s tem pa predvsem mislim na, kot 
si že sam omenil, moje raziskovanje 
spolnosti. Pravzaprav, če pogledam 
nazaj, menim, da me je uspeh Teles 
opogumil, da sem si glede tega upal 
iti še dlje in globlje. Z vsako novo 
knjigo se namreč bojim (čeprav 
vedno manj), da se mi bo družba 
zaradi nje dokončno odrekla. To se še 

ni zgodilo in tudi to mi vliva poguma. 
Sicer menim, da sem po več kot 

dveh desetletjih dela in poizkušanja 
preprosto našel temo in slog, ki 
mi odgovarjata in v čemer sem 
sorazmerno dober. Da sem našel 
»svoje mesto«. In da lahko tu in s tem 
družbi ponudim največ – in tudi sam 
odnesem največ.

Je mogoče, da te priznanja in 
nagrade lahko tudi utesnjujejo? 
Jasno je, da se bralčeva 
pričakovanja z avtorjevimi 
dosežki dvigujejo. Lahko vse 
to skupaj povozi pisateljevo 
kreativnost?

Da in hkrati ne. Po uspehu Teles v 
temi sem dobil velik kreativni zagon 
in takoj začel z delom na naslednjem 

romanu. Ne obremenjujem se preveč 
s pričakovanji bralcev (ali kritikov) 
oziroma vsekakor ne toliko, da 
bi zadeva postala patološka in 
me pričela zavirati.  Rad pa si 
postavljam izzive, zato sem po 
Telesih želel napisati roman, ki bi 
bil od tega zelo drugačen. Seveda 
pa je veliko, če ne kar vse, odvisno 
od percepcije in konteksta: Telesa v 
temi so recimo mogoče že res soliden 
postmodernistični in/ali erotični 
roman, so pa slab klasičen roman. 
Ali detektivka. Ali sci-fi.

Obenem pa moram izpostaviti – 
tega javno še nikdar nisem izrazil –, 
da sem se dolgo bal, da sem s Telesi v 
temi dosegel svoj literarni in karierni 
vrhunec. Predstavljaj si … Star si med 
trideset in petintrideset in se dnevno 

»zaštrikaš« pri misli, da je vrhunec že 
za tabo. Poleg tega pa se, ko je trajal, 
tega »vrhunca« nisi niti zavedal. To 
te res lahko pahne v depresijo in 
zbanalizira vse prihodnje literarne 
projekte. Še sedaj nisem povsem 
izplaval iz te bojazni, se pa poskušam 
bolj osredotočati na aktualno delo in 
delo, ki je še pred mano.

Za romanom je sledila zbirka 
kratke proze Postopoma 
zapuščati Misantropolis, nato 
pa je pri Cankarjevi založbi 
izšel še tvoj drugi roman Bela 
pritlikavka, ki nekako nadaljuje 
tvoje raziskovanje in odkrivanje 
telesnosti kot take, nič olepšane, a 
kljub temu lepe v svoji zavedajoči 
se nepopolnosti. Se pa v Beli 
pritlikavki kljub vsemu malo 
odmakneš od postmodernizma, ki 
je tako zelo prežemal prvenec. Je 
proza od prvenca dalje nastajala 
povsem organsko ali bolj 
načrtno, premišljeno?

Na neki način … oboje hkrati. 
Poudariti moram, da je zbirka 
Postopoma zapuščati Misantropolis 
nastajala pred, med in po delu na 
Telesih v temi, zato kot pravega 
naslednika Teles smatram Belo 
pritlikavko. Tu sem se res zanalašč 
odmaknil od postmodernizma, saj 
sem želel napisati čim bolj klasičen 
roman – vsaj v formi in kar se tiče 
filozofskih/teoretskih preddispozicij. 
Hkrati je treba povedati, da glede 
p isanja  z e lo  zaupam v  svojo 
intuicijo in sposobnost brisanja že 
napisanega. Zato se med pisanjem, 
ko imam osnove nekako začrtane, 
rad »odklenem z verige« in grem, 
kamor me vodi tekst oziroma 
nezavedno. Brišem in popravljam in 
razporejam še vedno lahko pozneje. 
Je pa zato moja faza urejanja besedil 
mogoče nadpovprečno dolga.

Sicer pa s postmodernizmom 
še nisem povsem zaključil. Moj 
nastajajoči roman Cona bo na nek 
način glede tega še radikalnejši 
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od Teles. Tu se res gibljem na 
skrajni limiti svojih sposobnosti. 
Roman sicer res ne tematizira 
postmodernizma, kot to počnejo 
Telesa, ga pa zato toliko bolj živi. Z 
vsemi zablodami in interteksutalnimi 
intrigami vred. 

Jasno je, da ti je blizu metal (tega 
tudi ne skrivaš), mitologija, 
erotika in tudi neka mračna, 
skoraj gotska, podstat. Od kje si 
črpal te idejne dražljaje? Morda 
iz tvoje zgodnje mladosti?

To glasbo in stil življenja sem pred 
leti povsem zapustil in mislim, 
da je bila to ena boljših odločitev 
mojega življenja. Obstaja kakšnih 
deset skupin, ki jih še prenesem 
in občasno poslušam, to pa je tudi 
vse. Ostalo pa je nekaj drugega, 
nekaj, kar se je pokazalo kot precej 
dragoceno za mojo literaturo. Ni 
me namreč strah eksperimentirati 
z ekstremi in bizarnostmi. Moji 
možgani so naravnani tako, da iz 
preproste situacije nehote razvijem 
raznovrstne ekstremne scenarije, 
to pa se odraža tudi v literaturi. 
Osnovne premise mojih del so 
načeloma preproste, vendar pa rad te 
preprostosti pripeljem do ekstrema. 
Tako delujem že odkar pomnim; 
vedno so me zanimale temačnejše 
sfere človeškega stanja. Kar se je 
spremenilo v zadnjih, reciva, desetih 
letih, je to, da me zdaj zanima tudi 
svetloba. Ter interakcija med svetlobo 
in temo.

Si pa prvi, ki je moje pisanje 
povezal z besedo »gotsko«. S tem se 
načeloma strinjam, čeprav tega res ne 
izpostavljam. Tovrstna estetika mi je 
preprosto blizu. Celo pomirja me. Ta 
podton je bil zelo močno prisoten v 
mojih zgodnejših besedilih, ki so na 
srečo ostala neobjavljena. O teh delih 
sem, če koga posebej zanima, pisal 
v eseju Pokopani literarni projekti: 
Obračun, ki je bil lani objavljen na 
AirBeletrini.

In da,  drži  … Mojo zgodnjo 
mladost so definirale grozljivke. 
Stephena Kinga sem pričel brati 
v četrtem razredu osnovne šole, 
takrat enkrat pa sem postal tudi 
obseden s postkataklizmičnimi 
filmi in računalniškimi igrami. 

Zdaj, ko gledam nazaj, to verjetno 
ni bila posebej dobra ideja za mojo 
razvijajočo se psiho, ampak jaz res 
nisem »znal bolje«, nihče pa me 
tudi ni ustavil ali mi pomagal.

Ko pišeš, imaš v misliš morda 
kakšen poseben tip bralca? 
Kdo je sploh tvoj idealni 
bralec, če kaj takega sploh 
obstaja, in zakaj?

Nač e loma se  z  idea ln im 
bralcem ne obremenjujem, 
imam pa praktično vedno v 
mislih t. i. osveščenega bralca. 
Ko sem rec imo v  Teles ih 
pisal  o postmodernizmu, 
sem imel v mislih nekoga, ki 
pozna vsaj njegove osnovne 
teoretske postavke in je 
prebral temeljna dela. Ko 
sem pisal Belo pritlikavko 
sem imel v mislih nekoga, 
ki se »spozna« na droge in ki 
hkrati pozna še glasbene reference 
v romanu … Nočem blef irati . 
Naredim raziskavo, predvsem pa 
se res poskusim vživeti – in čim 
manj soditi. V bistvu poskušam 
»navdušiti« oziroma verodostojno 
nagovoriti ciljno publiko te ali one 
teme, ki jo obravnavam, to pa sploh 
ni nujno ciljna publika literarnega 
dela samega (dvomim, denimo, da 
ima večina bralcev Bele pritlikavke 
osebne izkušnje  s  kristalnim 
metamfetaminom). Ta pristop je 
postal nekoliko problematičen – 
oziroma zanimiv – pri nastajajočem 
romanu Cona, ki govori o serijskih 
morilcih, saj iskreno ne vem več, 
ali z njim poskušam nagovoriti in 
navdušiti kriminaliste, psihiatre 
ali pa kar serijske morilce same. 
Kolikor se poznam, najverjetneje 
prav slednje.

Sicer pa nisi o(b)stal zgolj pri 
prozi – v zadnjih letih smo te 
spoznali tudi kot pesnika. Že 
nekajkrat si svoje pesmi objavil v 
literarni reviji Poetikon, pa tudi v 
reviji Spirala. Kakšna je razlika 
v ustvarjanju/kreiranju romana 
oziroma nekega sklopa pesmi? 
So kratke zgodbe neka vmesna 
točka, most med tema dvema 
»postajama«?

Poglavitna 
razlika je predvsem čas. Medtem 
ko za roman človek potrebuje 
mesece ali bolj verjetno leta dela, 
za pesem potrebuje par ur – ali, če 
imaš res srečo, minut. Sicer pa rad 
pustim, da mi pesmi odležijo, saj 
moje prvotne rešitve ponavadi niso 
ravno najboljše. Med romanom, 
kratko zgodbo in pesmijo vidim 
precej ostre ločnice, in ob neki 
ideji mi je načeloma zelo jasno, 
katera oblika je najprikladnejša 
zanjo. Poleg tega so pesmi precej 
varne.  To misl im predvsem v 
smislu, da če zamočiš pesem, to 
ni takšna tragedija, kot če se ti to 
zgodi z romanom. Pri poeziji pa se 
mi zdi nujno potrebno izpostaviti 
tudi njeno spoznavno, »učno« 
funkcijo – v smislu, kaj deluje in 
zakaj. Oziroma kaj in zakaj ne. Ta 
spoznanja lahko pozneje prenesem 
tudi na prozo, to pa je tudi najbrž 
razlog, da so moj prozni stil večkrat 
označili kot »poetičen«.

Počasi, počasi sicer pripravljam 
material za pesniško zbirko z 
delovnim naslovom Razpoke, vendar 
imam precejšnje težave s splošnim 
tonom zbirke (pesmi so nastajale 
deset let), še posebej pa z njenim 
konceptom. Oboje se sicer počasi 
razjasnjuje, a ne tako hitro, kot bi 
si želel. 

In potem je tukaj še 
dramatika. Za predstavo 
Psiho, ki so jo uprizarjali 
v gledališču Glej, si 
napisal besedilo. Kako 
je bilo zapisano videti 
v obliki realizacije na 
samem odru, kakšni so bili 
občutki?

O b č u t k i  s o  b i l i  v s a j 
zame precej močni in med 
premiero sem se več kot 
enkrat vprašal:  »Kaj  sem 
storil?!What have I done?!« 
Toda potem sem spoznal, da 
sem sam sebi ne le največji 
ekstremist, ampak tudi purist 
– in se hitro pomiril. Sploh, 
ko sem videl odzive publike. 
Psiho je bil zame čudovita in 
izjemno bogata izkušnja, in 
čeprav dvomim, da mi bo teater 
kadarkoli postal prioriteta, 
def init ivno ne nameravam 
zaključiti z njim.

Si sicer spisal še kakšen dramski 
tekst?

Da, sem. Prihajajočo zbirko kratke 
proze sem predelal v dramsko 
besedilo. Trenutno sem v fazi iskanja 
producenta, a je zaradi trenutne 
epidemije vse to nekako zastalo, 
in čeprav naj bi bil to čas za branje, 
nihče ne odgovarja na moje maile. 
Nimam prevelikih upov, nisem pa 
tudi ravno pesimističen.

Tik pred izidom je tvoja druga 
zbirka kratke proze z naslovom 
Psihoporn. Od kod naslov?

Sploh ne bom ovinkaril ali se 
pretvarjal. Do takšnih genialnosti 
(oziroma »genialnosti«) človek 
pride, če ob poslušanju Lady Gaga 
kadi hašiš.

Kako se razlikuje od tvojih 
prejšnjih del? Nekje sem prebral, 
da je napisana izključno v 
dialogih, to drži?

Drži. Psihoporn je sestavljen 
izključno iz dialogov oziroma 
dvogovorov – v  vsaki  zgodbi 
nastopata po točno dve literarni 
osebi. Na neki ravni je šlo za izziv. 
Že od Teles dalje poslušam in berem, 

da mi menda dialogi res »ležijo«, 
in na neki točki sem se odločil to 
preizkusiti. Nastala je ena kratka 
zgodba, potem dve, potem tri … 
Preden sem se dobro zavedal, kaj 
se dogaja, sem bil že globoko v 
snovanju knjige. Nad rezultatom 
sem zelo navdušen. Res menim, 
da zbirka deluje tako na ravni 
posameznih zgodb kot tudi celote, 
poleg tega pa je zaradi dialoškosti 
zelo izčiščena, zelo … primarna. 
Nenačrtovan stranski efekt teh 
zgodb pa je, da se je izjemno lepo 
izrisal (postmoderni) paradoks 
lažnivca, saj v odsotnosti vsakršnih 
»didaskalij« nimamo prav nobenega 
indica, ali osebe govorijo resnico ali 
ne. 

Sicer v tej knjigi nadaljujem z 
raziskovanjem spolnosti, tokrat prek 
»govora o spolnosti«, naj si bo to 
foucaultovsko ali anti-foucaultovsko 
(res mi ni mar). Zanimalo me je, 
na kakšne načine ljudje govorimo 
o lastni spolnosti in o spolnosti 
dr ugih.  K ako neprizaneslj iv i 
znamo biti pri tem. Ali pa, ravno 
obratno, nas je ena sama megla 
in nedorečenost. V Psihopornu 
sem poskusil prikazati moralno 
siv svet, kjer je koncept človekove 
nedotakljivosti pogosto v konfliktu 
z osnovnimi človeškimi potrebami 
in/ali konceptom »osebne rasti«. S 
to zbirko se tudi dotikam nekaterih 
zame novih tem in motivov, npr.: 
krščanstvo in krščanski misticizem, 
teorije zarote in serijski morilci, 
neposredno pa obravnavam tudi 
pornografijo oziroma porn. Tu se 
tudi prvič resneje ukvarjam s formo 
kratke kratke zgodbe. Nad končnim 
rezultatom sem izjemno zadovoljen 
in sklop dvainštiridesetih kratkih 
kratkih zgodb v končni instanci 
pravzaprav tvori hrbtenico celotne 
knjige.

Za konec pa razčistiva še eno 
zadevo: tvoje prve tri knjige 
(Telesa v temi, Postopoma 
zapuščati Misantropolis in 
Bela pritlikavka) naj bi bile 
nekakšna neuradna trilogija 
o telesnosti, z novo knjigo pa 
naj bi se začenjal nov cikel z 
naslovom Ženska. Nam lahko 
poveš kaj več o tem?

Oboje drži. Ženska je cikel v 
nastajanju, zato še sam ne vem 
vsega,  lahko pa povem, da je 
analogija sledeča: Psihoporn je 
rezilo, Cona je rana, tretji del pa 
bo nekakšno celjenje. Poanta je 
nekako dvojna. Prvič, trilogija sledi 
logiki, da morajo ponavadi stvari (tu 
mislim predvsem na naša psihična 
stanja) postati res slabe, da se lahko 
izboljšajo (v smislu najtemnejše ure 
noči in zore, ki ji sledi). In drugič: 
Psihoporn je zaplet, knjigi, ki sledita, 
pa sta dva možna izteka oziroma 
razpleta: negativni in pozitivni, 
norost in jasnost. Poanti se hkrati 
dopolnjujeta in izključujeta, kar 
– upam – ciklu doda na vrednosti 
oziroma globini. Vezni člen med 
vsem tem pa je seveda, kot pove že 
naslov trilogije, ženska v vseh njenih 
pojavnostih in funkcijah.

/ Pogovor z Davorinom Lenkom je bil 
izvirno objavljen na spletnem portalu 
koridor-ku.si.
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Gradivo za zahvale in male oglase nam lahko pošljete po 
elektronski pošti na: abcmerkur.idrija@gmail.com 

ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

Gradivo  
za zahvale in male oglase  

nam lahko pošljete  
po elektronski pošti na:  

abcmerkur.idrija@gmail.com  
ali abc@abc-merkur.si .  
Dodatne informacije na:  

05 37 22 947  
ali 05 37 222 80.  

Za vsebino zahval  
v uredništvu ne odgovarjamo.

Mali oglasi

NATALIJA BIZJAK
(1929 – 2020)

V 90. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, stara mama, 
prababica, tašča in teta Natalija. Vsem sorodnikom, znancem in vsem, 
ki ste našo mamo imeli radi, se zahvaljujemo za izrečena sožalja in 

tolažilne besede.
Hvala tudi Marku Gnezdi in sodelavcem Komunale Idrija za pomoč 
pri organizaciji pogreba, Gregorju za lepe besede slovesa in Borisu 

Peternelju za odigrane pesmi.

Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot.
Spomin nanjo bo vedno živel v naših srcih.

Žalujoči vsi njeni

Četudi pot se plemenita kdaj konča,
spomin ostane v srcih
in se skozi čas poda...

POSLOVILI SO SE

Janez Kavčič  
z Gor, star 71 let
Valentin Kacin  
iz Idrijskih Krnic, star 77 let
Munir Buljubašić  
iz Idrije, star 64 let
Franci Golja iz Idrije,  
star 75 let
Natalija Bizjak  
iz Spodnje Idrije, stara 90 let
Avguštin Gnezda  
iz Idrije, star 79 let

AVGUŠTIN GNEZDA
(31. 7. 1940 – 18. 5. 2020)

Ob boleči izgubi dragega moža, ata in nonota se najlepše zahvaljujemo 
celotnemu osebju ZD Idrija in UKC Ljubljana, ki ste mu v času njegove 

bolezni nudili pomoč.
Hvala vsem, ki ste se mu prišli poklonit, nam izrazili ustno ali pisno 
sožalje, darovali sveče, cvetje ali darove. Hvala sorodnikom, prijateljem, 
znancem, sosedom, pevcem zbora DU Idrija, stanovskim tovarišem 
in članom ZŠAM Idrija in Logatec ter Petru za govor in spremstvo 

do groba.
Hvala kvartetu Spomin, govornici Ireni Hvala, gospodu župniku 
Marku Rijavcu za obred ter Marku Gnezdi za skrbno izpeljano slovo.

Še enkrat iskrena hvala vsem.
Naj počiva v miru.

Žalujoči svojci

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj 
Izdajatelj: Založba Bogataj, ABC Merkur 
d.o.o. Idrija, Kosovelova 10, 5280 Idrija. 
Naslov uredništva: Kosovelova 31, 5280 Idrija, 
T: 05 37 22 947 
Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, 
T: 05 37 22 947, E: abc@abc-merkur.si, 
abcmerkur.idrija@gmail.com  
Oblikovanje in grafična priprava: Branka 
Štremfel  
Tajništvo uredništva: Sara Prezelj 
Časopis je brezplačen. Celoletna poštnina 
za dostavo preko Pošte Slovenije znaša 9,96 
evrov.  
Časopis izhaja enkrat mesečno. 
Delovni čas uredništva: od ponedeljka do  
petka od 8. do 14. ure. 
Male oglase in zahvale sprejemamo preko 
e-pošte: abc@abc-merkur.si in  
abcmerkur.idrija@gmail.com. 
Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana,  
tiskarsko središče 
Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Prepovedana je vsakršna reprodukcija, 
predelava, distribucija ali dajanje na voljo 
javnosti avtorskih del ali njihovih delov v 
tržne namene brez sklenitve ustrezne  
pogodbe z družbo ABC Merkur d.o.o. 
Idrija.  
Število natisnjenih izvodov: 8000 
Naslednja redna številka izide 24. julija 2020. 
Idrijske novice so vpisane v razvid medijev 
na Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno  
številko 2100. 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana.
Časopis smo v tiskarno oddali v torek,  
16. junija 2020 ob 15. uri. 
 

idrijske novice

V najem oddam poslovni prostor 
(frizerski salon) v Sp. Idriji. Možna tudi 
druga mirna dejavnost.  
/ Inf.: 040 639 990

Zelo ugodno prodam dvosobno 
stanovanje v izmeri 45 m2 v Rudarski ulici 
v Idriji. / Inf.: 031 449 955

Kupim 3-sobno ali 4-sobno stanovanje 
z balkonom v Idriji. / Inf.: 041 742 645 
(Dean)

Prodam čisto nov pametni telefon 
Samsung Galaxy A20E modre barve. Cena: 
130 EUR. / Inf.: 041 386 901

Prodamo domače vipavsko vino.  
/ Inf.: 031 318 230

Prodam dve gozdni parceli (KO Otalež: 
2158/1, 1 ha, 8.000 EUR in 2155/2, 0.5 
ha, 3.000 EUR), prevladuje bukev.  
/ Inf.: 041 386 901

Prodam 10 m3 bukovih drva za kurjavo. 
Cena: 55 EUR /m3. / Inf.: 041 386 901

Oddajamo apartmaje in sobe s 
souporabo kopalnice, stranišča in kuhinje. 
/ Inf.: 031 501 605

Ugodno prodam odlično ohranjeno 
žensko kolo Wheeler. / Inf.: 041 953 590

Prodam malo rabljen strešni kovček 
(dim.: d=178 cm, š=72 cm, v=38 cm) 
vključno s strešnimi nosilci.  
/ Inf.: 041 690 187

Prodam domači med. Cena: 8 EUR/kg.  
/ Inf.: 031 571 281

Ugodno prodam lepo ohranjen komplet 
alu platišč dimenzij 14 col z razmakom 
med vijaki 4 x 100 mm. Cena: 90 EUR za 
celoten komplet. / Inf.: 041 548 973

Prodam osebni avto Peugeot 308 
Confort Pack 1,6 16V VTi. Prvi lastnik, 
prva registracija 8/2010, registriran do 
28. 8. 2020, bencinski motor, prevoženih 
127.500 km. Avto je redno servisiran in 
dobro ohranjen. Cena po dogovoru.  
/ Inf.: 040 728 224

Prodam štiri nove pnevmatike Michelin 
235/45/17 pilot sport 4, poletne. Cena 
85 EUR/kos. / Inf.: 041 770 424

V Spodnji Idriji na Slovenski cesti 
oddamo garažo v najem.  
/ Inf.: 051 265 648  (po 16. uri)

Prodam kompletno Enciklopedijo 
Slovenije, 16 knjig v zelo lepem stanju za 
110 EUR, ogled v Idriji. / Inf.: 031 557 624

Po delih prodam Subaru Justy, letnik 
1994, 4x4, 1.2. / Inf.: 031 328 876 
Prodam nove, še originalno zapakirane 
odeje Biovita. / Inf.: 031 328 876

Prodam VW Polo 1.4 16V, letnik 2006, 
prevoženih 160.000 km, registriran do 
10. 4. 2021. Avto je lepo ohranjen in 
redno vzdrževan. Zraven dam še komplet 
zimskih pnevmatik s platišči. Cena po 
dogovoru. / Inf.: 041 260 432

V Idriji oddamo v najem večje 
stanovanje v 1. nadstropju 
dvostanovanjske hiše. Lastno parkirišče.  
/ Inf.: 041 777 544

Na Lapajnetovi 44 v Idriji ugodno 
oddamo poslovni prostor, frizerski salon, v 
velikosti 36 m2. Prostor je primeren tudi 
za ostale dejavnosti. / Inf.: 041 952 114

Prodam dnevno sobo Alples u9, 
zapakirano še v originalni tovarniški 
embalaži. Sestav je iz štirih talnih omaric 
(za tv) in ene stenske. / Inf.: 031 817 861 
ali 041 649 168
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Tovornjak oplazil avtomobil
V torek, 9. junija, se je ob 9. uri in 

40 minut zgodila prometna nezgoda, 
v kateri sta bila udeležena tovornjak 
in osebno vozilo. Policisti so potrdili, 
da je voznik tovornega vozila peljal z 
Ledinskega Razpotja proti Idriji. Med 
vožnjo se je srečeval z nasproti vozečim 
osebnim avtomobilom. Voznika obeh 
vozil sta se sprva na kraju zaustavila, 
zatem pa je zaradi premikanja obeh 
prišlo do oplaženja med njunimi vozili. 

Gasilci reševali domačina
V soboto, 6. junija, so prostovoljni 

gasilci kot prvi posredovalci v 
Dolenjih Ravnah pri Cerknem 
oskrbeli hudo bolnega domačina 
do prihoda reševalcev ekipe nujne 
medicinske pomoči iz Idrije. Ker 
helikopter zaradi slabega vremena 
ni mogel pristati, so hudo bolnega 
domačina z reševalnim vozilom 
prepeljali do urgence v Ljubljani.

Nesreča v Zali
V petek, 5. junija, se je nekaj po 16. 

uri v bližini Jeličnega Vrha na cesti 
med Idrijo in Godovičem zgodila 
prometna nesreča. Posredovali so 
gasilci PGD Idrija.

Mamila in alkohol za volanom
Policisti Policijske postaje Idrija 

so v petek, 5. junija popoldne, v 
Godoviču zaustavili 39-letnega voznika 
osebnega avtomobila in mu odredili 
preizkus alkoholiziranosti. Rezultat 
le-tega je pokazal, da je voznik vozil 
pod vplivom alkohola, saj je imel 
0.96 mg alkohola v litru izdihanega 
zraka. Vozniku so odredili tudi hitri 
test zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog in tudi ta rezultat 
je bil pozitiven. Vozniku so prepovedali 

nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli 
vozniško dovoljenje, zaradi hujših 
kršitev cestnoprometnih predpisov pa 
bodo zoper njega napisali še obdolžilni 
predlog na okrajno sodišče. Poleg tega 
so policisti v avtomobilu našli in zasegli 
tudi del posušene zelene rastline 
in jo poslali v nadaljnjo analizo, saj 
obstaja sum, da gre za prepovedano 
drogo. Če bo analiza potrdila, da res 
gre za prepovedano drogo, bo voznik 
kaznovan še na podlagi določil 
Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami.

Pretep sredi mesta
V torek, 2. junija, sta se v Idriji v 

popoldanskih urah fizično spopadla 
dva moška. V sporu je bil eden od 
njiju predvidoma lažje poškodovan 
in zato je zdravniško pomoč poiskal 
na urgenci v ZD Idrija. Od tam so 
ga zdravniki napotili na nadaljnje 
zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. 
V pretepu je bil poškodovan tudi 
mobilni telefon enega od sprtih. 
Idrijski policisti primer še preiskujejo 
in bodo enega od udeležencev spora 
na podlagi vseh ugotovljenih dejstev 
kazensko ovadili na Okrožno državno 
tožilstvo v Novi Gorici.

Z avtomobilom pod cesto
V soboto, 30. maja, se je ob 22. uri in 

38 minut blizu naselja Labinje zgodila 
prometna nesreča, v kateri je bil 
udeleženo samo eno vozilo. Na upravi 
policije v Novi Gorici so potrdili, 
da je 65-letni voznik avtomobila 
pri vzvratni vožnji zapeljal čez rob 
cestišča v globino. Vozilo se je najprej 
prevrnilo na bok in nato na streho, 
voznik pa je ostal ukleščen v vozilu. 
Poleg policistov Policijske postaje 
Idrija so na kraju nesreče posredovali 

tudi gasilci PGD Idrija in Cerkno, ki so 
zavarovali kraj nezgode, voznika rešili 
iz vozila ter ga predali reševalcem 
nujnem medicinske pomoči iz Idrije. 
Predvidoma lažje poškodovanega 
voznika so reševalci po nudeni oskrbi 
kasneje z reševalnim vozilom odpeljali 
na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski 
klinični center. Zoper povzročitelja 
prometne nesreče bodo idrijski 
policisti na podlagi vseh ugotovljenih 
dejstev podali ustrezen ukrep.

Tatovi odpeljali dve kolesi
Policisti PP Idrija so v Spodnji Idriji 

obravnavali tatvini dveh gorskih 
koles znamke GT bele in modre 
barve, starih približno deset let. Na 
kraju tatvine je bilo ugotovljeno, 
da je do tatvine koles prišlo med 
vikendom, s tem nezakonitim 
ravnanjem pa je neznani storilec 
oškodovancem povzročil za 300 
evrov materialne škode.

Iztekla voda
V ponedeljek, 1. junija, so nekaj po 

17. uri na Slovenski cesti v Spodnji 
Idriji gasilci PGD Idrija sanirali 
posledice iztekanja vode.

Gasilci kot prvi posredovalci
V nedeljo, 31. maja, so nekaj po 7. 

uri zjutraj posredovali prostovoljni 
gasilci PGD Gorje-Poče-Trebenče. 
Kot prvi posredovalci so pomagali 
hudo bolnemu občanu do prihoda 
reševalne ekipe iz Idrije.

Policisti na Gorah
Idrijski policisti so v soboto, 30. 

maja, preverjali morebitno vinjenost 
voznikov osebnih vozil na Gorah 
nad Idrijo. Ob 21. uri in 50 minut 
so zaustavili 71-letnega voznika 

osebnega vozila in mu odredili 
preizkus alkoholiziranosti. Ta je 
pokazal, da je voznik vozil pod 
vplivom alkohola, saj je imel 0,61 
miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka. Policisti so mu prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli 
vozniško dovoljenje. Dvajset minut 
kasneje pa so na istem mestu policisti 
zaustavili še 56-letnega voznika 
avtomobila in tudi njemu odredili 
preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je 
voznik odločno odklonil. Tudi njemu 
so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu 
odvzeli vozniško dovoljenje. Čaka pa 
ga še srečanje s sodnikom, saj bo 
zoper njega podan obdolžilni predlog 
na okrajno sodišče.

Gasilci namesto cestarjev
V soboto, 30. maja, so nekaj po 13. 

uri gasilci PGD Cerkno posredovali v 
Ravnah pri Cerknem, kjer so očistili 
zamašen cestni prepust za meteorne 
vode.

Nesreča na Blegošu
V petek, 29. maja, se je nekaj po 

18. uri na gozdni poti iz Leskovice 
proti Blegošu pri padcu poškodoval 
motorist. Reševalci NMP Škofja 
Lok a  in  GRS Škof ja  Lok a  so 
poškodovanega motorista oskrbeli 
na kraju nesreče. V UKC Ljubljana pa 
ga je nato s helikopterjem prepeljala 
posadka helikopterja Slovenske 
vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP 
na Brniku.

Koruza pokopala kmeta
V petek, 29. maja, se je ob 19. uri 

in 51 minut zgodila nesreča na eni 
od kmetij. V naselju Stara Oselica 
se je na lastnika podrla skladovnica 
polnih vreč koruze. Gasilci PGD 

Sovodenj, Trebija, Hotavlje, reševalci 
NMP Škofja Loka in gorski reševalci 
GRS Škofja Loka so poškodovanega 
rešili iz razsute koruze in ga na kraju 
nesreče oskrbeli. V UKC Ljubljana pa 
ga je nato s helikopterjem prepeljala 
posadka helikopterja Slovenske 
vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP 
na Brniku.

Pijan v zdravstveni dom
Idrijski policisti so v torek, 26. 

maja, ob 20. uri in 32 minut v 
Idriji zaustavili 68-letnega voznika 
osebnega avtomobila in mu odredili 
preizkus alkoholiziranosti. Rezultat 
tega je pokazal, da je bil voznik 
pod vplivom alkohola, vendar se 
voznik z rezultatom preizkusa 
alkoholiziranosti ni strinjal, zato 
so mu odredili strokovni pregled v 
zdravstveni ustanovi. Vozniku so 
prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu 
odvzeli vozniško dovoljenje.

Ujeli pijanega voznika
V noči na ponedeljek, 26. maja, 

so idrijski policisti v Idriji zaustavili 
59- letnega voznika osebnega 
avtomobila in mu odredili preizkus 
alkoholiziranosti. Rezultat preizkusa 
je pokazal, da je bil voznik pod 
vplivom alkohola, saj je imel 0.77 
miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka. Vozniku so prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in mu začasno 
odvzeli vozniško dovoljenje.

Voznik brez dovoljenja
V ponedeljek, 25. maja, so nekaj 

pred 10. uro policisti iz Idrije v 
Črnem Vrhu nad Idrijo zaustavili 
54- letnega voznika osebnega 
avtomobila in ugotovili, da voznik 
n i m a  ve l j av n e g a  vo z n i ške g a 
dovoljenja. Idrijski policisti so mu 
vozilo na podlagi določil Zakona o 
pravilih cestnega prometa zasegli, 
čaka pa ga še srečanje s sodnico.

Bomba v Zadlogu
V četrtek, 21. maja, so nekaj po 10. 

uri v Zadlogu domačini naleteli na 
bombo. Pripadnika Državne enote za 
varstvo pred NUS Severnoprimorske 
in Ljubljanske regije sta ročna 
bombo, teže 0,15 kg italijanskega 
izvora iz 2. svetovne vojne, uničila 
na varnem kraju. 

Medsosedski prepir 
V torek, 19. maja, so zgodaj 

popoldne policisti Policijske postaje 
Idrija v enem od naselij na območju 
občine Idrija obravnavali primer 
suma kaznivega dejanja povzročitve 
lahke telesne poškodbe. Po prvih 
zbranih podatkih je starejša gospa 
v medsosedskem sporu dobila lažje 
poškodbe. Zdravstveni delavci so ji 
pomagali in jo prepeljali na urgenco 
v ZD Idrija, odkoder so jo po nudeni 
prvi pomoči kasneje prepeljali še na 
urgenco in zdravljenje v ljubljanski 
klinični center. 

O medsosedskem sporu, ki mu 
je botroval tudi pretep, so policisti 
takoj obvestili preiskovalnega sodnika 
okrožnega sodišča in Državno 
tožilstvo v Novi Gorici. Povzročitelja 
telesne poškodbe bodo z ovadbo 
prijavili na pristojno sodišče.
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SISTEMI ZA LOKALNO PREZRAČEVANJE
Vsako sodobno bivalno okolje mora imeti prezračevalni sistemi!

Lokalno prezračevanje z rekuperacijo je namenjeno prezra- 
čevanju samo enega prostora. Nujno je, da si zagotovimo 
stalno prezračevanje, saj slab zrak lahko negativno vpliva 
na naše zdravje in dobro počutje. Lokalni rekuperatorji 
so primerni za uporabo v vseh tistih prostorih, kjer ni 
možno vzpostaviti sistema centralnega prezračevanja z 
rekuperacijo in imajo vsaj eno zunanjo steno, ki jo lahko 
uporabimo za montažo naprave. Enota rešuje problem 
slabega zraka zatesnjenih prostorov bodisi v novogradnjah 
ali pa ob sanaciji obstoječih objektov. Odlično prezračujejo 
na objektih, kjer smo zamenjali okna. Odpiranje oken za 
prezračevanje ni več potrebno. V bivalnih prostorih ni več 
komarjev in drugih insektov.

Klimatske naprave DAIKIN   
in MITSUBISHI HEAVY 
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in nizkimi 
stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++
•enote s plinom R-32, ki imajo manjši vpliv na okolje in 
omogočajo boljšo učinkovitost

TOPLOTNE ČRPALKE Model  
FUJITSU WATERSTAGE 
Izredno učinkovite toplotne črpalke zrak voda Fujitsu  
Waterstage vas bodo naredile neodvisne od nafte ali 
plina oziroma drugih energentov.

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE, 
OGREVANJE

GSM: 031 703 079 in 041 479 282
E-pošta: info@mamo.si 

Spletna stran: www.mamo.si
Pokličite za ponudbo ali nam pišite ...

Vsak dom je nekaj 
posebnega,  

zato si privoščite  
le najboljše!

Dobava betonskih kanalov (do 4 m)

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:
Materiali za uporabo v gradbeništvu 

STORITVE:
- klasični izkop 
- mešanje betona 
- planiranje, izravnava in valjanje    
  terena, 
- prevoz materiala, ...

Ivan Poženel s.p., Jelični Vrh 33, Idrija        www.kamnolomzala.si 

T: 041 646 214

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

IZDELAVA  
NADSTREŠKOV

22. junij 

      25. junij 

Občankam in občanom 
čestitamo ob  
prazniku Občine Idrija 
ter ob  
dnevu državnosti.

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

Selak kovinarstvo d.o.o.
Triglavska 30, 5280 Idrija
selak.dejan@siol.net

http://regalni-sistemi.si/
 

T: 031 724 333T: 031 724 333
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PLAUDRA-PRESS
Novorojenčki 

Iskrene čestitke staršem!

Šala tedna

,,Misel
Vemo, kaj smo, toda ne 
vemo, kaj bi lahko bili.

William Shakespeare

Življensko zavarovanje
Mož se vrne iz službe: "Žena! Danes 
sem sklenil življensko zavarovanje za 
stotisoč evrov."
"Super! Zdaj ti pa ne bo več treba 
za vsako malenkost obiskovati 
zdravnika!"

deček Jonas, starša Polona Rudolf 
Žigon in Andrej Žigon iz Predgriž

deklica Anabela, starša Metka Gaube 
in Zvezdan Mavrič iz Idrije 

deklica Eva, starša Tadeja Galičič in 
Rok Jeram iz Gorenje Kanomlje

deček Žan, starša Martina Mlinar in 
Matej Homec s Spodnjega Vrsnika

Pragozd je zaščiten
Iz Društva za zaščito pragozdov Slovenije so sporočili, 
da so na listo avtohtonih rastišč v začetku junija vpisali 
še dve novi enoti: Pragozd Soča Idrija in Avtohtoni 
koprivnik Nikova Idrija. Okoljevarstveniki v Idriji vpis 

pozdravljajo.

Kot je moč razumeti iz sporočila za javnost, se Pragozd Soča Idrija 
nahaja v samem središču mesta neposredno za poslopjem nekdanje 
gostilne Soča. Še pred desetletjem je bilo balinišče za poslopjem polno 
navdušenih balinark in balinarjev. Ko so ti območje zapustili, so 
pognali pleveli, grmovje in sedaj še drevesa. Območje je po mnenju 
naravovarstvenikov dragoceno, saj gre za prvi primer, da bi se v 

mestu pod zaščito Unesca ohranil pragozd.
V neposredni bližini te lokacije pa leži po novem zavarovano 

območje Avtohtoni koprivnik Nikova. Ta zajema območje tlakovane 
struge hudournika Nikova od sotočja z Idrijco do nekdanje gostilne 
Nebesa. V prejšnjih letih so komunalci redno čistili plevel in drugo 
nesnago iz struge in s tem preprečevali zaraščanje območja. Letos 
pa je bila sila narave močnejša in tako se sedaj ponujajo enkratni 
pogledi na zaraščeno strugo. V Društvu za zaščito pragozdov so 
oblikovali predlog, da bi v nekdanjih Nebesih, kjer sedaj deluje center 
za obiskovalce Geoparka, po zgledu Škocjanskega zatoka pri Kopru 

uredili posebne opazovalne točke. Če se bo zamisel uresničila, 
pa še ni jasno.

/ FIŠER


