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Najboljši 
mladi 

kolesarji  
so se 

pomerili  
v Idriji

Haris Aldžić

V soboto in nedeljo, 14. in 15. maja, 
je v Idriji tekmovalo več kot 130 

cestnih kolesarjev. Sobotna etapa 
je bila uvertura v etapo Dirke po 

Sloveniji, ki bo junija potekala po 
isti trasi.

Po dveh sezonah brez javnih prireditev se 
je je vrnila etapna Dirka za veliko nagrado 
Idrije za mlajše kategorije dečkov in deklic ter 
mlajše mladinke. Na tokratni, že osmi izvedbi, 
je tekmovalo več kot 130 cestnih kolesarjev in 
kolesark. Organizator, KD Sloga 1902 Idrija, je 
letošnjo dirko nekoliko prevetril in strnil v dve 
etapi. Uvod v kolesarski vikend se je zgodil že 
v četrtek, ko je na prvem letošnjem Otroškem 
kolesarskem izzivu v idrijski Mejci tekmovalo 
55 predšolskih in šoloobveznih otrok. Zanimiva 
trasa in sončno popoldne sta izvabila nasmehe 
na obraze otrok in staršev.

Na sobotni preizkušnji sta bila združena nekdaj 
ločena vzpon ter kronometer. Na novi trasi 
od Divjega jezera, mimo Fežnarja z vzponom 
proti Idrijskemu Logu so se starejši tekmovalci 

spoprijeli s 7,7 km dolgo progo in 362 metri 
vzpona. Mlajši so tekmovali na 4,75 km 
dolgi različici. Med domačimi kolesarji se je 
najbolje odrezal Aljaž Boškin, ki je v kategoriji 
Dečkov C v konkurenci 42 kolesarjev zasedel 
drugo mesto in tako nadaljuje svoj letošnji 
niz uspehov. Jakob Prezelj je zasedel 15. 
mesto, Nejc Rekajne Felc pa 27. mesto. 
Med malo starejšimi Dečki B je Nik Hvala 
osvojil 15. mesto, Ruben Eržen je končal kot 
dvaindvajseti. Mlajša mladinka Ivana Rosa 
Novak je zasedla sedmo mesto. 

V nedeljo,  15.  maja,  je  potekal  že 
tradicionalni kriterij po idrijskih mestnih 
ulicah. V drugi etapi so v treh kategorijah 
kolesarji premagali 12,5 km (10 krogov), 
20 km (16 krogov) in 30 km (24 krogov). 

Ob progi se je zbralo lepo število gledalcev, 
prav pestro pa je bilo dogajanje na mestnem 
trgu, kjer se je na drugi OKI prireditvi zbralo 
51 otrok. V kriteriju je Aljaž Boškin osvojil 
tretje mesto, Jakob Prezelj 18. (oba Dečki 
C). Med Dečki B je Nik Hvala zasedel sedmo 
mesto, Ruben Eržen pa 28. mesto. Ivana 
Rosa Novak je tudi drugo etapo končala 
kot sedma. 

V generalni razvrstitvi so bile najboljšim 
po točkah na gorskih, letečih in končnih ter 
generalno podeljene tudi barvne majice v 
barvah idrijske zastave. Žal letos nobena ni 
našla lastnika med domačimi kolesarji. Aljaž 
Boškin je generalno dosegel drugo mesto 
in tako poskrbel za najboljši rezultat med 
domačimi kolesarji. 

Med domačimi kolesarji se je 
najbolje odrezal Aljaž Boškin, ki je 
v kategoriji Dečkov C v konkurenci 
42 kolesarjev zasedel drugo mesto 
in tako nadaljuje svoj letošnji niz 
uspehov. Jakob Prezelj je zasedel 
15. mesto, Nejc Rekajne Felc pa 
27. mesto. Med malo starejšimi 
Dečki B je Nik Hvala osvojil 15. 
mesto, Ruben Eržen je končal kot 
dvaindvajseti. Mlajša mladinka 
Ivana Rosa Novak je zasedla sedmo 
mesto. 

Foto: Marko Čuk
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Kolesarji 
imajo kolesa 
pripravljena 
na hodnikih

Drago Mislej Mef

Volilni rezultat je potrdil, da je šlo v primeru 
nedavnih državnozborskih volitev v resnici 
za referendum o vladanju naši državi in nam 
državljanom. In številke so povedale, da je bilo 
državljanom dovolj in so ali smo hoteli spremembo 
za vsako ceno. V resnici cena za volivce niti ni bila 
visoka, ker so v resnici glasovali le proti, bila pa je 
visoka za celo vrsto političnih strank in gibanj, ki 
so na referendumu ostali brez možnosti, da bi sploh 
prišli zraven. Za nekatere nam je lahko odkrito žal, 
za druge pač ne.

Zanimivo je bilo opazovati dogajanje in reakcije po razglasitvi 
rezultatov v dneh po volitvah.

Ne vem, kako je bilo drugje, ampak kakšne posebne evforije ni 
bilo videti po ulicah. Ni bilo kolesarjev z rdečimi zastavami, ni bilo 
prepevanja in nazdravljanja, še pogovori so bili bolj tihe vrste. Ali 
to pomeni, da se tistih, ki so iz teh volitev izšli kot zmagovalci, ne 
znamo veseliti? Dvomim, da je temu tako. Spomnimo se različnih 
sprejemov, ki smo jih v Izoli doživeli ob uspehih športnikov. Takrat 
smo se znali veseliti na glas. Zdaj pa vsega tega ni bilo in celo, ob 
Feliceju Žiži, edini izvoljeni izolski poslanec Robert Janev, se je kar 
malo izognil morebitnim evforičnim srečanjem. In, ko je prišel na 
plano, je bil deležen le vljudnostnih čestitk.

Še najbolj verjetno se zdi, da smo v teh letih vendarle malo 
kulturno in politično dozoreli, da volitev ne jemljemo več kot le 
velik cirkus, v katerem lahko vsi spotikajo klovne in mečejo kokice 
v opice. Morda smo zaslutili, da politika ni veseloigra s srečnim 
koncem, ampak predvsem delo in zraven tudi malo poslanstva. 
Volivci smo se očitno spremenili prej kot politiki in zato imajo naši 
trije poslanci, ki so leto in več imeli v rokah usodo prejšnje oblasti, 
srečo, da jim nihče od zmagovalcev referenduma ne vriska pred 
vrati in maha s sredincem. Ljudje vemo, da se to enostavno ne 
spodobi in zato se bosta dva od treh odpravila med oljke in trte.

Prepričan sem, da zdaj že velik delež volivcev ve, kako težko bo 
novi oblasti, ko bo seštela ena in ena in ugotovila, da ne more 
ohranjati predvolilnega razmetavanja prejšnje oblasti. Še več, zelo 
verjetno bo treba nekatere stvari spet spraviti v normalo in to ne 
bo všečno tistim, ki mislijo, da je država le za to, da daje. Država ne 
daje nič, kar ni našega. Država mora le skrbeti, da bo z denarjem, 
ki smo ji ga zaupali, ravnala skrbno in pravično do vseh. Če bo 
ravnala tako, ji bomo lažje kaj odpustili. Če bo šlo po starem, pa naj 
se zaveda, da petkovi protestniki niso spravili koles na podstrešja. V 
hodniku jih imajo, tako da so takoj pri roki, če bo treba.

Beseda 
Dragica Čuk Novak

Vse se začne z njo, z besedo, pred njo je misel, ko jo izgovorimo, 
izrazimo s kretnjo, pogledom, začne svojo pot sporočilnosti. Ste 
kdaj pomislili, kaj vse lahko naredi beseda; poboža, pohvali, 
potolaži, vlije poguma, sporoča naše misli, želje, ideje, ampak 
tudi poniža, udari, rani, ubije. Brez besed, izgovorjenih, 
napisanih, vklesanih, smo zaprti v svetovih osamljenosti, 
nevednosti, neznanja, nerazumevanja. Beseda je lahko tudi 
ukaz, povelje, začetek nečesa, ki ga je težko ustaviti.

Besedo ponavljajo nešteti glasovi, dobiva nove 
in nove sledilce, dokler se ne sproži plaz, ki ga 
je začela ena sama beseda. S plazovi pa vemo 
kako je, rušijo in uničujejo vse pred seboj, ne 
izbirajo na svoji rušilni poti, dokler se na koncu 
svoje poti ne sesujejo sami vase. Tri desetletja 
bo od takrat, ko je moja sodelavka v podjetju, v 
katerem sem delala, opravičevala svoje ne najbolj 
primerne komentarje z besedami: »Sedaj, ko 
imamo demokracijo, se lahko vse reče.« Zame 
njen način izražanja ni bil nič novega, že od 
rosnih let sem se srečevala z Mickami in Janezi, 
ki so bili prepričani, da imajo neodtujljivo 
pravico soditi o vsem in vsakomer, pri tem pa 
je uporaba imen posameznih primerkov favne z 
ustreznimi pridevniki obvezen del izreka. Pepina 
iz moje zgodbe ni imela občutka pri izbiranju 
primernega besedišča še pred nastankom nove 
države in spremembo sistema. Običajno se je 
zatekala k narečnim izrazom, prepričana, da 
jo vsaj del kolektiva, ki je uporabljal predvsem 
zborni jezik, ni razumel. Potrudila sem se, 
da sem se izognila razpravi z izgovorom, da 
narečnih besed ne poznam. Imela sem občutek, 
da bi vsak moj komentar samo prilil olja na 
ogenj. Pa je njena trditev, da sedaj, ko imamo 
demokracijo, je dovoljeno reči vse, nekega dne 
izbila sodu dno, stvari so šle čez rob. Našel se 
je junak, ki je naši Pepci v njenem besednjaku 
povedal nekaj krepkih, katerim je sledil tudi 
nauk o tem, kaj je tisto vse, kar je bilo po njenem 
trdnem prepričanju njej dovoljeno, drugim pa 
ne. Po prvem presenečenju, ko je izkusila lastno 
»palico«, s katero je verjetno že leta mahala po 
vseh, in nekaj potočenih solzah, se je zgodil 
»čudež«. Ne bi mogla temu reči ravno tako, 

ampak trenutno ne najdem primernejše besede. 
Naša Pepca je obdolžila junaka te zgodbe za 
vso lastno zavržno početje, ker ona dela dobro, 
pošteno, ne obrekuje, nikomur ne bi skrivila 
niti lasu, njej, samo njej se godi nepopravljiva 
krivica.

Vam je zgodba znana? Ste kdaj tudi sami 
doživeli kaj podobnega, bili priča tako bliskoviti 
spremembi? Ne poznam čarobne palice, s 
katero bi zamahnila in zbrisala vse neprimerne 
besede, podtikanja, blato, naslove s poudarjenim 
tiskom na koncu katerih vprašaj spregledamo in 
odpremo objavljeno novico, kupimo tiskovino 
v kiosku, gremo na limanice, ob tem pa se ne 
zavedamo, da nekje nekdo šteje naše klike ali 
prodane izvode. Ker kliki in prodani izvodi štejejo. 

Vsi tisti, ki so bolj vešči uporabe interneta 
in družabnih omrežij, so skoraj prisiljeni 
se srečevati s poplavo komentarjev, ki so 
ponavljanje besednjaka, ki ga nekdo iz skrite 
anonimnosti ponavlja v nedogled, z besednim 
zakladom desetih ali dvajsetih pojmov, ki žalijo 
vse pripadnike favne. Sama sem si dovolila 
komentar, da napisano največ pove o piscu 
teksta. Avtor me je obdolžil, z vsem obveznim 
besediščem, da sem pripadnica in zagovornica 
nečesa. Ko sem neznanemu piscu obrazložila, da 
komentiram samo neprimeren način izražanja 
ter da nimam nič proti njegovemu razmišljanju, 
se je celo opravičil. Kopičenje neprimernega 
početja zadnjih desetletij me spominja na hlev 
Elidskega kralja Avgija, v katerem je bilo tri tisoč 
govedi in ni bil očiščen trideset let. Ne rabimo 
Herakleja in tokov rek Alfej in Penej, že s tem, da 
se izogibamo tovrstnemu načinu besedovanja, 
bomo nekaj naredili za to.
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Jože Čar prejel medaljo 
Vincenca Lipolda
Geološki zavod Slovenije 
je 21. aprila na slavnostni 
prireditvi podelil 
priznanja za vrhunske 
znanstvenoraziskovalne 
dosežke na področju 
geologije. Medaljo Marka 
Vincenca Lipolda za 
življenjsko delo je prejel 
prof. dr. Jože Čar. Zbrane 
na svečanem dogodku 
sta nagovorila tudi Oto 
Luthar, direktor ZRC 
SAZU, in dr. Miloš Bavec, 
direktor Geološkega zavoda 
Slovenije. 

Damijan Bogataj

Kot so ob podel i tvi  medalje 
Marka Vincenca Lipolda zapisali 
v utemeljitvi, je prof. dr. Jože 
Čar, svojo strokovno pot začel 
konec šestdesetih let prejšnjega 
s to let ja ,  v  t akrat  intenzivno 
delujočem Rudniku živega srebra 
Idrija. Posvetil se je proizvodnim 
zahtevam rudnika in kompleksnim 

geološkim vprašanjem o razvoju 
srednje triasnih kamnin v idrijskem 
rudišču. Strokovno in znanstveno 
pot je nadaljeval na Inštitutu za 
raziskovanje krasa v Postojni, kjer 
se je posvetil raziskovanju genetske 

povezave nastanka krasa z litološko 
zgradbo, tektoniko in hidrologijo. 
V začetku osemdesetih let se je 
posvetil področju geomehanike 
in hidrogeološkim raziskavam 
za vodno oskrbo Idrije in drugih 
delov severne Primorske. »Bil je 
srednješolski profesor na Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija in od leta 1988 
naprej profesor na Oddelku za 
geologijo Naravoslovnotehniške 
fakultete. Po zaključku službene 
kariere je nadaljeval svoje strokovno 
in znanstveno delo z raziskovanjem 
bogate idrijske dediščine in še naprej 
objavlja znanstvene, strokovne 
in poljudne geološke članke,« so 
še poudarili na slovesni podelitvi 
priznanja na Geološkem zavodu 
v Ljubljani. Jože Čar je lansko leto 
prejel nagrado Jožefa Mraka, ki jo 
Občina Idrija podeljuje za življenjske 
dosežke. 

GeoZS je na slavnostni prireditvi podelil priznanja za vrhunske 
znanstvenoraziskovalne dosežke na področju geologije v zadnjih 
treh letih. Medaljo Marka Vincenca Lipolda za življenjsko 
delo je prejel prof. dr. Jože Čar, Lipoldovo plaketo za vrhunske 
znanstvenoraziskovalne dosežke na področju geologije so prejele dr. 
Mateja Jemec Auflič, dr. Anja Koroša in dr. Manja Žebre, častno listino 
Geološkega zavoda Slovenije pa TNO Geološki zavod Nizozemske.

Tatjana Dizdarević čaka na odločitev  
Tatjana Dizdarević bo konec meseca maja končala z rednim 5-letnim 

mandatom na funkciji direktorice javnega zavoda Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija, ki skrbi za idrijsko podzemlje in objekte kulturne 
dediščine nekdanjega rudnika živega srebra.

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za zasedbo prostega delovnega mesta 
direktorja javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. 
Razpisni roki za oddajo prijav so potekli in kadrovska komisija ministrstva je 
že pregledala prispele prijave. Svet zavoda, ki ga vodi Špela Spanžel, je bil 
pozvan k posredovanju predhodnega mnenja o prijavljenih kandidatih. Obe 
mnenji bosta podlaga za imenovanje novega direktorja ali direktorice CUDHg 
Idrija. Imenovanje samo opravi minister za kulturo kljub temu, da dejavnost 
CUDHg Idrija financira tudi ministrstvo za gospodarstvo. Tatjana Dizdarević je 
za Idrijske novice potrdila, da se je na objavljeni razpis prijavila, več informacij 
o poteku izbirnega postopka pa v Idriji na sedežu zavoda nimajo. Odločitev 
o izbiri najprimernejšega kandidata naj bi v Ljubljani opravili  opravili v tem 
tednu. V primeru, da bodo s končanjem izbire odlašali, pa bo morala vlada 
imenovati začasnega direktorja, ki bo funkcijo opravljal do končanja izbire v 
rednem postopku. / ITA

Najvišje priznanje občine Rafaelu Terpinu
Tako kot vsako leto 
bo Občina Idrija tudi 
letos podelila nagrade 
in priznanja. Občani 
so na javni razpis 
poslali devet predlogov 
in komisija za 
nagrade je izglasovala 
predlog, ki pa ga 
mora na rednem 
majskem zasedanju 
obravnavati še 
občinski svet.

Komisija občinskemu svetu predlaga, naj 
Pirnatovo nagrado, ki je najvišje priznanje 
občine za umetniško udejstvovanje, za leto 
2022 prejme scenarist in filmski režiser 
Dušan Moravec za obsežen filmski opus 
ter izjemen prispevek k promociji občine 
Idrija in njene dediščine. Najvišjo nagrado 
občine, Mrakovo nagrado za življenjsko delo, 
naj bi letos prejel slikar in literat Rafael 
Terpin za izjemen prispevek pri ohranjanju 
idrijske rudarske zgodovine in etnologije 
idrijsko-cerkljanskega podeželja. Občina 
Idrija bo podelila tudi nagrade in priznanje 
za mlade ustvarjalce. Komisija predlaga, naj 
nagrado občine prejme Marija Velikonja za 
prizadevno ohranjanje spomina na pesnika 

in pisatelja Rodoljuba Ledinskega, Anton 
Ivan Munh za samoiniciativno zgledno 
ureditev pešpoti od Podroteje do vrha Ključ 
ter Ivan Peternelj za dolgoletno vsestransko 
prostovoljsko delo na področju gasilstva. 
Nagrado za mlade ustvarjalce za leto 2022 
naj bi prejela Maruša Mlakar za uspešno 
gledališko ustvarjanje in odlično odigrano 
vlogo Pasje grofice. O vseh teh predlogih 
bo razpravljal in odločal še občinski svet. 
Ker pa bodo glasovali o listi, kot celoti, je 
malo možnosti, da predlog komisije, ki jo 
vodi podžupan Kristjan Brus, ne bi bil 
sprejet. Nagrajenci bodo nagrade prevzeli ob 
prazniku občine, ki ga v Idriji praznujejo 22. 
junija na dan svetega Ahacija. / ITA
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Ta wanajn kot epopeja
Prijatelj, ki se ukvarja z glasbo, je po 
ogledu filma Ta wanajn kratko in 
jedrnato vtise strnil v dveh besedah: 
»Epopeja Idrije«.

In kako je imel prav! Priznam lahko, da me vedno 
znova in vedno bolj navdušuje širina filma. Z veseljem 
ugotavljam, da gre tako pri našem 81-minutnem filmu 
na nek način za podoben proces kot pri kratkem filmu 
Generacija Z: Ne al' ja?, o katerem je bil v tem časopisu 
že objavljen članek sedaj pa mu ljudje vse bolj in bolj 
dajejo oznako »preroški«. Poleg svoje avtentičnosti 
namreč vedno bolj pridobiva na svoji relevantnosti. 

Vrnimo pa se zdaj nazaj k filmu, ki smo ga snemali 
maja in junija 2020 in bo v Filmskem gledališču 
Idrija doživel svojo premiero. Epopeja Idrije. Da. 
Zaradi svoje širine. Zaradi svoje pristnosti. Oboje je še 
kako pomembno in zdi se, da obe kvaliteti dandanes 
nenehno pridobivata na pomenu.

Film pa je pomemben še vsaj zaradi nečesa. Je 
izredno neposreden, po svoje preprost, ampak ravno 
zaradi tega močan in na svoj način - mogočen. Kaj 
ga dela močnega? Iskren trud, kljubovanje mnogim 
izzivom, vztrajnost in srčnost ekipe mladih filmskih 
ustvarjalcev, ki je premagala marsikatero oviro četudi 
je bila pot včasih negotova. Tak pristop skupine 
devetošolcev, ki je v napetem obdobju leta 2020 torej 
uspela posneti pričujoči film pa je lahko močan zgled 
prav za vsakogar, tudi za odrasle. Ves ta trud je v 
komentarju odlično strnila Manca Pavšič, ena izmed 
članic igralske zasedbe: »Snemanje celovečerca ni niti 
približno tako lahko, kot bi si predstavljali. Da smo 
prišli od ideje do končnega izdelka, smo morali vložiti 
ogromno truda in časa. Najprej iskanje ideje, potem 
sta največ dela opravili scenaristki Neža in Tinkara, 
nato vsi igralci in snemalci, ki zaradi omejitev do 
zadnjega nismo vedeli, ali bomo film sploh lahko 
posneli in na koncu še naš mentor David, ki je, poleg 
vse pomoči, film še zmontiral. Zdaj, po tako dolgem 
času, ob pričakovanju na premiero komaj čakamo, da 
bomo ta trud lahko delili tudi z ostalimi.«

Zgoraj opisana moč je glede na vse okoliščine nič 
manj kot epska. Kot taka pa nas uči nekaj izredno 
dragocenega: mogočnost lahko najdemo tudi v manj 
spektakularnih dejanjih in v našem primeru so to bili 
srčnost, vztrajnost, pogum in še marsikatera druga 
vrlina mladih idrijskih filmarjev. S tem, kar so naredili 
in dosegli, so nedvomno izpolnili ne zgolj kriterija 
za dosego drugega pomena besede epopeja ampak 
po svojih močeh tudi za prvega. Le mogočnost so 
pokazali na drugačen način, ampak prav nič manj 
pomemben. Morda celo bolj. Take epopeje močne 
preprostosti namreč potrebujemo! Za trenutne izzive 
in za tiste, ki še pridejo.
                                                    David Stegu, mentor

Skupinska fotografija filmske ekipe na Mestnem trgu ob koncu snemanja filma pred dvema letoma. | foto: Marisa Kacin

S filmom zaključujejo šolsko leto

Osnovna šola Idrija šolsko leto zaključuje na neobičajen način. Učencem, staršem in zainteresirani 
javnosti bo predstavila celovečerni igrani film, ki so ga zasnovali in posneli učenci pod mentorskim 
vodstvom učitelja Davida Steguja.

Scenarij: Neža Gnezda in 
Tinkara Rupnik 

Mentor: David Stegu

Nastopajo: Anžej Prem, Vit 
Felc, Naja Kacin, Arijan Kazić, 
Teja Lampe, Hana Pavšič, 
Manca Pavšič, Izabel Peternel 
in Nuša Šubic

Kamera in zvok: Tim 
Lapajne, Anej Lazar, Jaša 
Jereb Podobnik, Lenart 
Petkovšek, Marko Jesenko, 
Miha Paglavec

Statisti: Špelca Pagon, Aneja 
Kacin, Marisa Kacin, Vita 
Velikanje, Šan Božič, Gal 
Kržišnik, Amin Lozić, Nik 
Pagon, Urban Rus, Marcel 
Skok, Jošt Svetličič, Tjan Bajc, 
Filip Erjavec, Ažbe Filipič, 
Staš Prezelj Trebše, Edvard 
Miklavčič, Aleš Jeram, Robert 
Krapež, Boštjan Velikanje, 
Klemen Bevk, Nejc Pirih, Jan 
Sedej, Meta Vončina Gnezda, 
Dado Andder, Branka Mrljak 
Peternel, Maruška Gosler, 
Jakob Rožič, Maj Felc, Gašper 
Grošelj, Nada Božič, Živa 
Caruso

 Damijan Bogataj

V zadnjih letih so idrijski mladi 
filmarji z osnovne šole že večkrat 
opozorili nase s kratkimi filmi, ki 
so bili nagrajeni tudi v tujini. V 
mesecih pred epidemijo so strnili 
vrste v novem projektu, ki pa je 
terjal mnogo več priprav in dela 
kot prejšnji kratki igrani filmi. 
»Ta wanajn« je v narečnem govoru 
zapisan naslov celovečernega 
igranega filma, v katerem so se 
takratni devetošolci preizkusili 
tako pri zasnovi, pisanju scenarija, 
pripravah na snemanje, snemanju 
na terenu kot nenazadnje tudi pri 
igri pred video kamero. Montaža in 
glasbena oprema video filma pa sta 
bili v rokah učitelja Davida Steguja, 
ki je z njemu lastnim navdušenjem 
za film znal motivirati skoraj celo 
generacijo devetošolcev. Ti so dve 
leti po snemanju že na različnih 
srednjih šolah.

Zgodba v filmu pripoveduje o 
šolarju, ki se iz Ljubljane preseli 
k teti v Idrijo. Obiskuje osnovno 
šolo in tam išče nove prijatelje. Po 
odločitvi socialne službe, da se mora 
vrniti k staršem, se ponovni selitvi 
upre in zbeži od doma. Odzovejo se 
sošolci in prijatelji, ki ga iščejo in 
najdejo ter pregovorijo, da se vrne. 
Ob pomoči policije tudi socialna 
služba spremeni odločitev in glavni 
junak ostane pri teti in novih 
prijateljih v Idriji. To je zelo skrčena 
vsebina filma, ki nagovarja tako 
mladino kot tudi starše. Opozarja na 
odtujenost, s katero se vse pogosteje 
soočajo tako mladi kot tudi starejši. 

Poudarja solidarnost in pomen skupnosti, ki 
mora biti občutljiva tudi do stik posameznika. 

Mladi filmarji so prizore snemali po domala 
vseh prepoznavnih delih mesta, pa tudi na 
odročnih predelih kot sta Prižnica in Hleviške 
planine. Na slednjih jim je z uporabo drona 
uspelo posneti nekaj zelo lepih panoramskih 
posnetkov. Poznavalci bodo v filmu pogrešali 
marsikaj, večino tega pa so mladi filmarji 
nadomestili z izvirnostjo in predanostjo.

Ob vsem tem pa ne gre prezreti pomembne 
vloge mentorja. David Stegu je bil v času 
snemanja filma pred epidemijo še učitelj, s 
projektom pa je nadaljeval tudi po prekinitvi 
zaposlitve na idrijski osnovni šoli. Sam je s 
končno podobo filma zadovoljen in že pogleduje 
proti novim projektom. 
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Lilijana 
Homovec 
navdušuje 

z novo 
pesniško 

zbirko
Lucija Markovič

Lilijana Homovec je v sredo, 13. 
aprila, po odmevni predstavitvi knjige 
Nariši nekaj name v domačem Črnem 

Vrhu nad Idrijo, svojo novo pesniško 
zbirko predstavila še v Vipavi. Na ta 

starožitni kraj jo vežejo lepi spomini z 
začetka poklicne kariere, saj si je prav 
tam nabirala prve učiteljske izkušnje. 

Vsa ta leta pa Lilijana Homovec ni 
bila le uspešna in med učenci priljubljena 
učiteljica naravoslovnih predmetov, ampak 
tudi pesnica. Doslej je izdala tri pesniške 
zbirke. Vse so izčiščene, dodelane in vsaka 
zase predstavlja zaokrožen opus njenega 
ustvarjanja. Prva je izšla pri Založbi Sanjska 
knjiga, druga in tretja pri Založbi Bogataj. 
Po mnenju urednika Jožeta Janeža je 
slednja nekaj posebnega. Pa ne samo zaradi 
izvrstnega obvladovanja alternacije ampak 
tudi zaradi zrelega pristopa k pesništvu v 
najširšem pomenu te besede. V pogovoru 
z založnikom Damijanom Bogatajem je 
Lilijana Homovec predstavila svojo pesniško 
pot in načrte za prihodnost. Kljub temu, da 
je vedno rada poučevala, se iskreno veseli 
skorajšnje upokojitve, saj bo poslej imela več 
časa tudi za literarno ustvarjanje. V avtoričin 
pesniški svet je publiko s prebiranjem pesmi 
iz njene zadnje knjige popeljala Elizabeta 
Bonča. Artur Lipovž, direktor Lavričeve 
knjižnice Ajdovščina, se je ob sklepu 
predstavitve s šopkom rezanega cvetja 
zahvalil pesnici z zavezo, da je dobrodošla v 
njihovi knjižnici tudi po izdaji četrte zbirke.

V sredo, 4. maja pozno popoldne, pa 

so se številni ljubitelji kulture, domače 
ustvarjalnosti in poezije zbrali v Mestni 
knjižnici in čitalnici Idrija na tretji 
predstavitvi pesniške zbirke Nariši nekaj 
name. Pogovor z in o pesnici je povezovala 
Karmen Simonič Mervic, ki je pronicljivo 
tkala pripoved o Lilijani Homovec in njenem 
ustvarjanju. Poglede na njeno ustvarjanje je 
z zbranimi delil tudi Jože Janež, tudi sam 
pesnik in urednik, ki je poudaril dovršenost 
zbirke in njeno izpovedno moč. Če na eni 
strani pesniki pogosto sprašujejo svet in 
sebe, na drugi strani iščejo in ponujajo 
odgovore. Po mnenju urednika je Lilijana 
Homovec v tej zbirki našla pravo ravnovesje 
med prvim in drugim. »Brez svetobolja 
in solzavosti pred nas stopa pesnica, ki z 
življenjsko modrostjo odstira svoje poglede 
in pri tem je iskrena ter v pesniški tehniki 
dovršena,« je še dodal urednik izdaje Jože 
Janež.

Lilijana Homovec sama zase pravi, da 
za ustvarjanje potrebuje mir in tišino, pri 
tem pa ji neposreden stik z naravo pomeni 
zelo veliko. Kot je povedala na predstavitvi 
v Idriji, sama še vedno pesem najprej napiše 
s svinčnikom na papir. Ta neposreden stik 

roke s pisalom in papirjem ji predstavlja 
nepogrešljivo vez med mislijo in zapisanim. 

Predstavitev v Idriji se je v zadnjem delu 
počasi prelevila v zanimiv klepet med 
publiko in avtorico. Izbrane pesmi iz zbirke 
so interpretirale Ivanka Erjavec, Andreja 
Pagon in Karmen Simonič Mervic ter tudi 
avtorica sama. Interpretacija avtorice je za 
publiko vedno posebno doživetje in tako je 
bilo tudi na predstavitvi v Mestni knjižnici 
in čitalnici Idrija, ki jo je organizirala 
Milanka Trušnovec. 

Založnik Damijan Bogataj je v tem letu 
napovedal izdajo še več pesniških zbirk. Prva 
v tej seriji bo zbirka pesmi Antona Žaklja 
Rodoljuba Ledinskega, ki za časa svojega 
življenja ni dočakal izdaje svojih pesmi v 
knjigi. Po krivici prezrt sodobnik Prešerna, 
rojen v Ledinah, bo 154 let po smrti dobil 
zbirko, v kateri bodo ob zbrani pesniški beri 
objavljene tudi strokovne študije Marije 
Stanonik in Marije Velikonja ter Jožeta 
Faganela.

Založba Bogataj bo s predstavitvami pesnice 
Lilijane Homovec in njene zadnje knjige 
Nariši nekaj name nadaljevala v prihodnjih 
tednih še po drugih krajih po Sloveniji.
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Javni sklad  
Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti  
- Območna izpostava Idrija,  

Lapajnetova 7, 
5280 Idrija,

tel.: 374 33 57, 
e-pošta: oi.idrija@jskd.si

PRIMORSKA POJE 
Nedelja, 29. maja ob 18.00 - Osnovna šola Cerkno

 ŽePZ Tice Spodnja Idrija
MePZ Slovenski dom Zagreb
MePZ Postojna
VS Gadičke Poljubinj
VS Šumljak, Budanje 

Zborovska revija  
je praznik vokalne glasbe

Po dobrih dveh letih se 
je zopet odvila Območna 
revija odraslih pevskih 
zborov. Zborovska revija 
je praznik vokalne glasbe, 
saj se na njej predstavijo 
domači pevski sestavi, ki 
delujejo na idrijskem in 
cerkljanskem. Letošnja 
revija je potekala v soboto, 
14. marca, v Osnovni šoli 
Črni Vrh nad Idrijo. 

Pred tem je bila zadnja revija 
7. marca 2020, ko se je pevski 
dogodek samo delno odvil. 
Sobotni del revije, ki je potekal v 
Idriji, je še bil izveden, nedeljski 
del, ki naj bi potekal v Cerknem, 
pa je bilo potrebno zaradi 
zdravstvene situacije v svetu žal 
odpovedati. Za časa epidemije je 
bilo zelo prizadeto tudi kulturno 
področje, saj je bilo redno 
delovanje skoraj onemogočeno. 
Kljub temu je ljubiteljska kultura 
preživela. Dokaz za to je bila 
sobotna revija, na kateri se je po 
dobrih dveh letih predstavilo devet 
domačih zborov. 

Koncert je otvoril Cerkveni 
mešani pevski zbor Zavratec, 
ki ga vodi Marko Kržišnik. 
Program zbora je zelo razgiban, 
saj prepevajo tako sakralne 
skladbe kot tudi ljudske in umetne 
posvetne pesmi. Poleg petja pri 
svetih mašah v domači cerkvi, 
se njihovo petje pogosto sliši 
tudi na raznih pevskih revijah, 
na kulturnih in dobrodelnih 
prireditvah.

Sledil je domači sestav Ženski 
pevski zbor Ivan Rijavec iz Črnega 
Vrha, ki pod vodstvom Katje 
Bajec Felc deluje že 15. leto. V 
njihov glasbeni repertoar sodijo 
pretežno narodne in umetne pa 
tudi pastoralne skladbe domačih 
in tujih skladateljev. Zbor se lahko 
pohvali s krstnimi izvedbami 
skladb, ki jih je na besedila 

pevke zbora Lilijane Homovec 
uglasbil Aleš Makovac. Koncert 
je nadaljeval Župnijski zbor 
svetega Urbana Godovič, ki že ima 
izkušnje iz domačih tekmovanj. 
Zbor je deloval pod taktirko 
več pevovodij, v zadnjih nekaj 
sezonah pa nastopa pod vodstvom 
Damjane Vončina. Moški 
sestav iz Črnega Vrha je zasedba 
Pobje, ki delujejo že 18. leto, od 
vsega začetka jih vodi Veronika 
Škedelj. Pred epidemijo so Pobje 
uspešno nastopali tudi na pevskih 
tekmovanjih doma in v tujini. 

Ženski pevski zbor Cerklanke 
deluje že 19. leto in bo z 
naslednjo sezono zaokrožil svoje 
poustvarjalno glasbeno delo z 20. 
obletnico delovanja. Tokrat so se 

predstavile v prenovljeni sestavi, 
saj so se jim v tej sezoni pridružile 
nove pevke. Zbor vodi Vanja 
Lampič.

Najmlajša zasedba po delovanju 
je Ženski pevski zbor Tice, saj 
je bil zbor ustanovljen leta 
2015. Na tokratni reviji se je 
zbor predstavil pod novim 
dirigentskim vodstvom, saj je 
predhodno zborovodkinjo Vanjo 
Lampič nadomestila pevka in 
zborovodkinja Nataša Trček.

Idrijski neoktet z zborovodkinjo 
Elizabeto Lampe je v letu 
2021 praznoval 25. obletnico 
delovanja. To obletnico so počastili 
s posebnim glasbenim izdelkom 
z naslovom Živosrebrne sledi, 
na katerem so zbrani posnetki 

z njihovih številnih nastopov 
in so tako trajno shranjeni na 
ličnem izdelku. Zelo dejaven je 
Mešani pevski zbor dr. Frančišek 
Lampe s Katjo Bajec Felc, saj so 
pred epidemijo veliko nastopali 
na različnih pevskih prireditvah. 
Tako kot vse ostale zbore pa je 
tudi njihovo delovanje zelo oviral 
čas epidemije. Kljub temu so 
uspeli ohraniti redno delovanje 
in zasedbo ter uspeli izpeljati 
nekaj nastopov. Leta 2021 so 
sodelovali na državni proslavi ob 
obletnici priključitve Primorske 
matični domovini, ki je potekal 
v Idriji. Zborovsko revijo je 
zaključila Vokalna skupina Radost 
iz Godoviča, ki že več kot 30 let 
deluje pod umetniškim vodstvom 

Damjane Vončina. V zadnjih 
14 letih je zasedba ohranjala 
stalnost v zasedbi in napredovala 
tako v programskem kot tudi v 
vokalnem vidiku. V preteklih letih 
je zbor zelo uspešno koncertiral 
na številnih domačih in tujih 
koncertnih odrih ter zborovskih 
tekmovanjih.

Letošnjo revijo je strokovno 
spremljala Jerica Bukovec, 
dirigentka Zbora Slovenske 
filharmonije, ki je po koncertu 
z zborovodji tudi opravila 
razgovore. Kljub temu, da ne gre 
za tekmovanje, pa je strokovni 
spremljevalec koristen za oceno 
nastopa, ki jo zbori prejmejo po 
koncertu.
/ Rado Božič, JSKD OI Idrija

Ženski pevski zbor Tice / Foto: JSKD OI Idrija
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Tridesetletni jubilej Socialnih demokratov na Hlevišah
Če ne bi bilo epidemije, bi lani 
organizatorji na Hlevišah 
svečano obeležili  
30. tradicionalno prvomajsko 
srečanje. V samostojni in 
neodvisni Sloveniji praznovanja 
niso zamrla prav po zaslugi 
idrijskih Socialnih demokratov. 
Samo Bevk je skupaj z ekipo 
podpornikov iz stranke že od 
leta 1992 glavni organizator 
prvomajskih praznovanj 
na Hlevišah. Na letošnjem 
praznovanju je bila slavnostna 
govornica častna meščanka 
Občine Idrija, Ivica Kavčič.  
Njen nagovor objavljamo v celoti.

L e p o  p o z d rav l j e n i , 
prijatelji prvega maja 
in  Hle v i š !  Danes  j e 
mednarodni praznik 
d e l a  i n  d e l a v s k e 

solidarnosti! »Delo je vir 
vsega bogastva,« pravijo 

ekonomisti, a je tudi neskončno več, je prvi 
in temeljni pogoj našega življenja. Delo je 
ustvarilo človeka samega, zato je prvi maj 
tako velik praznik. V naši mladosti so ga 
na predvečer oznanjali rudarski možnarji, 
številni kresovi, velika proslava in veselica v 
Mejci ter seveda večerni koncert in jutranja 
budnica rudarske godbe. Danes možnarjev ni 
več in kresovi so bolj redki, pihalni orkester 
idrijskih rudarjev pa nas še vedno navdušuje 
z večernim koncertom in jutranjo budnico. 
Namesto v Mejci se, zahvaljujoč Socialnim 
demokratom, predvsem dolgoletnemu 
predsedniku Samu Bevku, že 30 let zbiramo 
tu, na Hlevišah, in s tem počastimo stoletne 
boje delavcev za uveljavljanje pravic iz dela, 
ki so se nam včasih zdele samoumevne, danes 
pa so zopet pogosto kršene.

Pa poglejmo najprej v zgodovino. Neposreden 
povod za praznovanje prvega maja je bil upor 
delavskih množic v Chicagu v ZDA. Prve dni 
maja leta 1889 se je na čikaške ulice zgrnilo 
okrog 350.000 delavcev. Zahtevali so boljše 
možnosti za delo in življenje, predvsem pa 
uzakonjen osemurni delavnik. Oblast je poslala 
nadnje policijo in vojsko. Enajst protestnikov je 
mrtvih obležalo na mestnem trgu Haymarket. 
V trajen spomin na te dogodke so 14. julija 
1889 v Parizu, na ustanovnem kongresu druge 
internacionale, v kateri so bile združene vse 
e v r o p s k e  d e l a v s k e 
stranke, razglasili prvi 
maj za mednarodni 
praznik dela in delavske 
solidarnosti. Tudi na 
S l ovenskem so  b i l i 
številni delavski protesti 
krvavo zatrti. Od 13. do 
15. februarja 1901 je 
bilo v stavki slovenskih in italijanskih delavcev 
v Trstu v spopadu s policijo in vojaštvom 14 
mrtvih in 65 ranjenih delavcev. 24. aprila 1920 
je ob splošni stavki železničarjev na Zaloški 
cesti v Ljubljani prišlo do krvavega spopada 
med orožniki, policijo in 3.000 demonstranti. 
13 protestnikov je obležalo mrtvih, med njimi 
majhna deklica, ki je bila v bližini. 

V Idriji so prvi maj prvič praznovali leta 1899. 
Za glavni mejnik v razvoju delavskega gibanja 

pa štejemo 1. september 1895, ko 
je bil v tem našem najstarejšem 
rudarskem mestu organiziran 
prvi socialdemokratski shod. 
V časopisu Delavec  je  tedaj 
izšel članek o katastrofalnih 
razmerah idrijskih rudarjev, 
Idrija pa je postala pomembno 
delavsko središče z zelo dejavno 
socialdemokratsko stranko. V 
časopisu Naprej, ki so ga izdajali, 
je leta 1908 ugledal luč sveta prvi 
slovenski prevod delavskega 
programa »Komunist ičnega 
manifesta«. Zasluge zanj je imel 
Anton Kristan, tedaj zelo znan in 
zagnan slovenski delavski voditelj, 
ki je prišel v Idrijo leta 1903 ter 
kot urednik pet let skrbel za redno 
izhajanje časopisa. Leta 1911 je bil 
v Idriji za župana izvoljen Ivan 
Štravs, kot prvi socialdemokratski 
župan na Slovenskem.

Ko naštevamo, kaj vse se je v 
Idriji zgodilo prvič, moramo na 
današnji dan posebej izpostaviti, 
da je tu že leta 1579 prišlo do 
prvega delavskega upora na 
Slovenskem. Tedanji rudniški 
uprav i te l j  Urban Ainkür n, 
ki je bil na čelu rudnika kar 
37 let, je rudarje neusmiljeno 
izkoriščal. Tudi do 15 let niso 
dobili izplačanega nobenega 
denarja od zaslužka, žito, ki so 
ga dobivali namesto denarja, 
pa je bilo največkrat slabo in 

plesnivo. Oboleli ali pri 
delu poškodovani rudarji 
žita sploh niso dobili in 
so od lakote umirali. 
Dolga leta so te neznosne 
razmere molče prenašali, 
l e t a  157 9  p a  j i m  j e 
prekipelo. Ob pomoči 
protestantskega učitelja 

Matevža Ebensdorferja so napisali 
pritožbo na lastnika rudnika, 
deželnega kneza, pod katero se je 
podpisalo 31 od 121 zaposlenih 
rudarjev. Iz Gradca so v Idrijo 
poslali posebno preiskovalno 
komisijo. Ebensdorfer je bil ob 
službo, izgnan in zaprt, uporni 
rudarji pa so vendarle dosegli, 
da je  bi l  Ainkürn leta 1586 

odstavljen. Odnos do delavstva 
se je odtlej sicer izboljšal, delovne 
razmere v rudniku pa so bile 
še dolgo zelo bedne. Še sto let 
kasneje, v času Valvasorja, so od 
živega srebra izčrpani in po vsem 
telesu tresoči se rudarji morali z 
uradnim dovoljenjem beračiti za 
preživetje. 

narod, ki mu ni vseeno, v kakšno smer 
se bo razvijala država. Sporočilo je 
jasno: ne sprejemamo avtokratskega 
vodenja države in grobega kršenja 
človekovih pravic. Zahtevamo sodobno 
demokracijo z doslednim spoštovanjem 
ustave, vladavine prava in kulturo 
obnašanja. Z optimizmom pričakujemo, 
da bodo ključne položaje v družbi prevzeli 
odgovorni in moralno neoporečni ljudje, 
da bo konec strankarskega klientelizma 
in neodgovornega odstavljanja sposobnih 
strokovnjakov z vodilnih položajev v 
družbi, da bo konec poseganja politike 
v pravosodje in medije! Vemo, da ne 
bo lahko in enostavno! Vemo pa tudi, 
da smo Slovenci sposoben narod, kar 
dokazujejo naši športniki, znanstveniki, 
kulturniki in številni gospodarstveniki. 

Vsem volivkam in volivcem  
se zahvaljujem za podporo 
na volitvah.  
Socialni demokrati smo 
glede na razmere dosegli 
soliden rezultat.  
Meni žal tokrat ni uspelo, 
vendar se lahko s ponosom 
ozrem na prehojeno pot.  
Še enkrat hvala vsem. 

DRUGAČE! 

Vaš Samo Bevk

Ko naštevamo, kaj vse 
se je v Idriji zgodilo 
prvič, moramo na 
današnji dan posebej 
izpostaviti, da je tu 
že leta 1579 prišlo do 
prvega delavskega 
upora na Slovenskem.

Kljub prepovedi je leta 
1930 na prvi maj zjutraj 
rudar Viktor Repulus 
vključil sireno eno uro 
prej kot navadno in s tem 
naznanil, da je nastopil 
delavski praznik. Seveda 
so ga takoj zagrabili in 
zaprli.

Trušnovec in o tem objavila zapis 
v Komunitatorju. V tržaškem 
časopisu Zaliv pa je leta 1977 o 
njem napisal pretresljiv članek 
dr. Slavko Tuta, znan tolminski 
domoljub in protifašist, ki je 
skupaj z Repulusom preživljal 
kalvarijo na Lipariju. Tako je 
med drugim zapisal: »Kdor ga 
je poznal, ve, da je bil skromen 
do skrajnosti. Morda je to tudi 
vzrok, da se o njem ni pisalo. S 
slovesnimi fanfarami te morajo 
pokopati, potem postaneš nekaj, 
o čemer velja pisati. Če si bil v 
življenju le rudar, potem nič. Pa 
vendar ne gre samo za rudarja. 
Gre za dokaze, kaj diktatura 
zmore in česa se poslužuje, da 
te zapiči v zemljo, iz katere ni 
izhoda.« 

Na j  b o  d ovo l j  z g o d ov i n e , 
ozrimo se še v današnji čas. 
Živimo v dobi vse bolj surovega 
neoliberalizma, ko svetu vlada 
peščica milijarderjev z doktrino, 
da bodo vse urejali trg, visoka 
potrošnja in privatizacija. Vse bolj 
jasno postaja, da je ta doktrina 
zgrešena, da sistem proizvaja 
nevzdržno razslojenost in vojne, 
da je vse podrejeno oplajanju 
kapitala, da ni važen človek in 
so težko priborjene pravice iz 
dela zopet kršene. Naj omenim le 
množico prekarnih delavcev, ki 
jim ni zagotovljena ne minimalna 
plača ne bolniška ne dopust ne 
osemurni delavnik in 250.000 
l judi ,  ki  ž ivijo  pod pragom 
revščine. Boj  za delavske in 
človečanske pravice, za svet brez 
uničujočih vojn, ki jih z življenji 
plačujejo nedolžni ljudje, še zdaleč 
ni končan. 

Ne vemo, kako se bo končala 
vojna v Ukraj ini ,  vemo pa, 
da  bo  ime la  nepredvid l j ive 
posledice za Evropo, tudi za 
nas. Ko se ozremo na dogajanje 
doma, seveda ne moremo mimo 
državnozborskih volitev pred 
tednom dni. Razveseljivo je, da 
se jih je udeležilo tako veliko 
število volivcev. Slovenci smo s 
tem povedali, da smo odgovoren 

Vel ik napredek je  prineslo 
organizirano delavsko gibanje 
ob koncu 19. in v začetku 20. 
stoletja. V Idriji so bili posebej 
dejavni socialdemokrati ali po 
domače mokrači. Ustanovili 
s o  g o s p o d a r s k o  z a d r u g o 
Občno konzumno društvo, pa 
kolesarsko, godbeno, žensko, 
delavsko socialno in prosvetno 
d r u š t vo  Svo b o d a .  N j i h o vo 
razgibano in pestro de lo  je 
prekinila prva svetovna vojna 
in nato italijanska okupacija 
ter še posebej nastop fašizma. 
Leta 1927 so bile prepovedane 
vse slovenske organizacije in vsa 
društva. Posebno strogo je bilo 
prepovedano praznovanje prvega 
maja. Kljub prepovedi je leta 
1930 na prvi maj zjutraj rudar 
Viktor Repulus vključil sireno eno 
uro prej kot navadno in s tem 
naznanil, da je nastopil delavski 
praznik. Seveda so ga takoj 
zagrabili in zaprli ter izgnali 
na otok Lipari v Neapeljskem 
zalivu, kamor so bili izgnani 
številni slovenski domoljubi. 
Tu je v neznosnih razmerah 
shiral in umrl, doma pa zapustil 
številno, nepreskrbljeno družino. 
Da je njegovo ime zapisano na 
spominski plošči na Lipariju, je 
leta 2004 odkrila gospa Maruška 

Tudi v Idriji nam ni bilo lahko pred pol 
stoletja, ko je propadal rudnik. Uspeli 
smo, ker smo združili moči in predvsem 
zato, ker smo svojo bodočnost zaupali 
domačemu gospodarstvu, domačim 
l judem.  Zahva l jujoč  mednarodni 
vključenosti in konkurenčnosti ter 
ambic ioznim razvojn im načr tom 
obeh vodilnih podjetij v občini, je naše 
gospodarstvo danes stabilno in uspešno. 
Prav ta naša zgodovinska izkušnja nas 
navdaja z optimizmom glede razvoja 
države. S pametnimi, moralnimi in 
odgovornimi ljudmi, ki bodo znali 
sodelovati in pritegniti v upravljanje 
države najboljše strokovnjake, ne glede na 
ideološko pripadnost, nam mora uspeti. 
To naj bo naše sporočilo in iskrena želja 
ob letošnjem mednarodnem delavskem 
prazniku. Iskrene čestitke vsem delovnim 
ljudem in vsem občanom Idrije! 

Srečno! Naj živi prvi maj!
Ivica Kavčič
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Kaj prinaša prenovljeni gradbeni zakon?

Simona Stanter

Novi gradbeni zakon, ki je začel veljati konec 
preteklega leta, uporabljati pa ga bomo začeli  
1. junija, prinaša precej sprememb zlasti  
na področju pridobivanja  
uporabnih dovoljenj in  
legalizacij že izvedenih  
gradenj.

Poenostavljeni postopki
Zakon prinaša določene novosti oziroma 

poenostavitve v postopku redne pridobitve 
gradbenega dovoljenja. Na primer možnost 
začetka gradnje na lastno odgovornost po 
dokončnosti in, ne več pravnomočnosti 
g r a d b e n e g a  d ovo l j e nj a ,  t e r  m a nj š o 
rekonstrukcijo, ki presega vzdrževalna dela 
kot na primer prizidava zunanjega stopnišča 
ali vgradnja dvigala. Gradnjo, ki ne bo ogrožala 
stabilnosti konstrukcije in s katero se ne bodo 
poslabšale gradbeno tehnične lastnosti objekta 
ter ob pridobitvi soglasja občine o skladnosti 
s prostorskim aktom, bo  mogoče začeti tudi 
brez gradbenega dovoljenja, le na podlagi 
pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka, 
kot sta lahko inženir gradbeništva ali arhitekt.

Po novem bodo imeli podjetniki možnost 
postavitve začasnega skladiščnega objekta ob 
obstoječih proizvodnih objektih za največ tri 
leta, prav tako brez gradbenega dovoljenja, in 
sicer zgolj na podlagi prijave začetka gradnje. 
Seveda pod pogojem, da bo objekt v montažni 
izvedbi ali objekt proizvod, medtem pa si bo 
lahko podjetje za tovrsten objekt pridobilo 
gradbeno dovoljenje. V zvezi z začasnimi 
skladiščnimi objekti je pomembno poudariti še 
prednost, ki jo prinaša novela zakona. Za vse 
tovrstne obstoječe objekte, ki bodo postavljeni 
do 1. junija in zanje ni bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, od tega dne začne teči triletni rok 
za pridobitev le-tega.

Med spremembami pogojev za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je za bodoče investitorje 
pomembna še ena novost. Plačilo komunalnega 
prispevka ni več pogoj za izdajo gradbenega 
dovoljenja, kot to določa zdajšnja ureditev. Po 
novem lahko investitor od 1. januarja 2024 
zaprosi za odmero komunalnega prispevka 
tako rekoč tik pred prijavo začetka gradnje.

Gradbeno dovoljenje po novem
Med novostmi je zakonska določba, da je 

treba pridobiti gradbeno dovoljenje tudi za 
odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega 
objekta, ki se dotika objekta na sosednji 
nepremičnini ali je od njega oddaljen manj 
kot meter. Gradbeno dovoljenje za ta namen do 

zdaj ni bilo potrebno. Za vse druge odstranitve 
tovrstnih objektov bo še naprej zadoščala 
prijava začetka gradnje.

Bistvena novost za 
investitorje enostavnih 
objektov, ki bodo kot 
taki določeni v Uredbi o 
razvrščanju objektov in 
za postavitev začasnih 
skladiščnih objektov je 
obveznost, da morajo 
prijaviti začetek gradnje na 
pristojni občini, in ne na 
upravni enoti. Za vse druge 
prijave začetka gradnje so 
pristojne upravne enote.

Uporabno dovoljenje brez fasade
Na podlagi dosedanjih izkušenj s strankami 

in njihovih povratnih informacij bodo 
na največje odobravanje gotovo naletele 
novos t i ,  povezane  s  pr idob ivanjem 
uporabnega dovoljenja za enostanovanjske 
stavbe. Namesto dokazila o zanesljivosti 
objekta bo treba po novem poleg projektne 
dokumentacije izvedenih del predložiti le 
izjavo nadzornika in vodje nadzora, da so dela 
končana v skladu z gradbenim dovoljenjem 
in da objekt izpolnjuje bistvene zahteve. 
Ob tem je pomembna še ugodnost, lahko ji 
rečemo še eno darilo zakonodajalca, ki se 
nanaša na izjavo nadzornika. Ta bo lahko 
predložena tudi, če stavba sploh še ne bo 
imela izvedenega toplotnega ovoja oziroma 
fasade. V takih primerih bo moral investitor 
opraviti zahtevana dela vsaj v treh letih po 
izdaji uporabnega dovoljenja. Ker pridobitev 
uporabnega dovoljenja še vedno ostaja pogoj 
za pridobitev hišne številke, ta pa je po 
veljavni zakonodaji pogoj za prijavo stalnega 
prebivališča, je možnost vselitve v novozgrajeni 

objekt vsekakor ena izmed rešitev za vse tiste, 
ki se pri urejanju stanovanjskega vprašanja 
srečujejo s tovrstno problematiko.

Ena izmed največjih ugodnosti novega 
gradbenega zakona je zagotovo predpostavka 
pravna domneva izdanega uporabnega 
dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, ki so 
bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja 
pred 1. junijem 2018, kar mora z izjavo potrditi 
pooblaščeni strokovnjak. Stavba mora biti 
vpisana v kataster nepremičnin. Na zahtevo 
lastnika objekta bo upravna enota izdala 
odločbo, da ima stavba uporabno dovoljenje 
po samem zakonu.

Podobno velja za obstoječe objekte daljšega 
obstoja, ki so zgrajeni pred 1. januarjem 
2005 skladno z gradbenim dovoljenjem. Za 
takšne objekte ali dele objekta se na zahtevo 
investitorja ali lastnika objekta izda uporabno 
dovoljenje pod pogojem, da je ta vpisan v 
kataster nepremičnin. Zahtevi morata biti 
priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka 
ter dokazilo, da je objekt izveden skladno z 
gradbenim dovoljenjem oziroma za tovrsten 
objekt ne sme biti izrečen inšpekcijski ukrep 
v zvezi z nevarno gradnjo.

Legalizacije
Določbe o pogojih in postopkih tako 

imenovanih »izrednih« legalizacij ostajajo 
glede pravic in obveznosti lastnikov obstoječih 
nelegalnih objektov v osnovi enake. Uvajajo se 
dodatne možnosti za vse tiste primere, ki po 
trenutno veljavnem gradbenem zakonu nimajo 
pravne podlage. Izdaja odločbe o legalizaciji 
bo po novem mogoča le za del objekta. Objekt 
oziroma del objekta mora biti zgrajen do 17. 
novembra 2017, vsaj do faze grobih gradbenih 
del. Zahtevo bo treba vložiti na upravni enoti 
do 1. junija 2027, torej v roku 5 let od začetka 
uporabe novega zakona. Med pogoji so še 
dokončanost objekta do izdaje dovoljenja, 
zagotovljenost minimalne komunalne oskrbe 
objekta, mnenja pristojnih, mnenje dajalcev 
kot so občina, državni organ ali nosilec javnega 
pooblastila, ki izdajo mnenje k dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, plačan 
komunalni prispevek, nadomestilo za 

degradacijo in uzurpacijo ter vpis stavbe v 
kataster nepremičnin. Zahtevi se priloži še 
poenostavljena dokumentacija za legalizacijo.

Za objekte ali dele objekta po obeh opisanih 
vrstah izrednih legalizacij, tako za tiste, ki imajo 
odločbo o legalizaciji kot za objekte daljšega 
obstoja se šteje, da niso nelegalni ali neskladni 
in da imajo uporabno dovoljenje po zakonu.

Še bolj kot opisana vrsta legalizacije je za 
lastnike ugodna in preprosta legalizacija 
objektov daljšega obstoja. Z novim zakonom 
je časovnica izgradnje tovrstnih objektov 
prestavljena bližje v sedanjost, in sicer iz leta 
1998 v leto 2005, kar pomeni, da bodo lahko 
objekte legalizirali vsi tisti, ki po zdajšnji 
ureditvi tega pogoja niso izpolnjevali. Pred 
izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja 
bo treba plačati še komunalni prispevek in 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
ter predložiti posnetek obstoječega stanja in 
elaborat za vpis v kataster nepremičnin, če 
objekt še nima vpisa. Zaradi poenostavljenosti 
postopka in ohlapnih pogojev ima dovoljenje 
za objekt daljšega obstoja pogojno veljavnost, 
kar pomeni, da se lahko izjemoma, če je to 
nujno potrebno zaradi varovanja javnega 
interesa, razveljavi na zahtevo vlade ali občine, 
brez odškodninske odgovornosti.

Velja še poudariti, da obstoječe normativne 
rešitve omogočajo, da se investitorjem z 
začetkom uporabe novega gradbenega zakona 
nabor ugodnosti širi, pri čemer se jim pravice 
po zdaj veljavnem zakonu ne ukinjajo. Novi 
zakon namreč izrecno določa, da se bodo 
lahko, na izrecno željo investitorjev, postopki, 
ki bodo v teku pred 1. junijem 2022, končali 
po določbah novega zakona.

Plačilo komunalnega 
prispevka ni več 
pogoj za izdajo 
gradbenega 
dovoljenja, kot to 
določa zdajšnja 
ureditev. 

Za lastnike  
je ugodna in  

preprosta  legalizacija  
objektov daljšega obstoja.  

Z novim zakonom je časovnica 
izgradnje tovrstnih objektov 

prestavljena v leto 2005.
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Rafael 
Terpin s 
knjigo v 
Žireh in 
Cerknem 

O knjigi Klanec do doma 2
Dolg je klanec. Posebej so dolgi tisti v »govcih«, 
v svetu Rafaela (Rafka) Terpina, nad obema 
bregovoma njegove reke Idrijce. In ko je klanec dolg, 
na poti postaneš. Tako je Rafael Terpin po prvi knjigi 
Klanec do doma, ki je izšla leta 2007, nekoliko postal 
in glej, tu je zdaj Klanec do doma 2. 

Vsekakor je avtor postanek izkoristil, da bi še plodovitejše 
ustvarjal, risal in pisal, in tako vse tisto, kar je videl ter doživel, 
znova zlil v izjemno knjigo, obsežno in lepo! Kar šeststo risb 
z mehkim svinčnikom in več kot tristo zgodb čaka bralca – in 
ljubitelja slikarstva, stavbarstva, krajinarstva, dediščine kmečkih 
domov. V svetu, ki se razteza od južnih obronkov Trnovskega gozda 
do Baške grape, od Soče do gozdnih slemen nad Žirmi.

»Mnogo bolje se mi vidi, da gredo podobe starih domov med 
ljudi. Tja vendar sodijo,« pravi avtor v uvodniku. Da, tja sodijo in 
k sreči vse te podobe niso ostale na policah ali v mapah. K sreči jih 
tudi ni vzela zgodovina, saj je Rafko Terpin v pol stoletja pohajanja 
po slemenih in grapah, po klancih in planjavah svojega sveta 
gledal, skiciral, fotografiral, si zapisoval, predvsem pa razmišljal, 
spraševal – in ohranil. Ohranil podobo pokrajine, ki izginja. Hude 
udarce ji je zadal žled pred leti, saj je prekinil mnoge stezice, ki so 
še vodile od hiše do hiše, ki so še vabile soseda na obisk, kjer je 
pač še bila kakšna živa duša. Veliko domov, kajti dom je več kot 
le hiša, je izginilo že prej in Rafko jih je s tenkočutnim študijem 
ostankov tlorisov »obnovil«, postavil na novo - pri risbah je oznaka 
R za rekonstrukcijo. Kdor pozna arhitekturo idrijsko-cerkljanskih 
hiš, tistih nekdanjih, mu ni težko ponovno »zgraditi« že porušene 
stavbe. Rafko to zna. Ne le s svinčnikom, tudi z besedo vdihuje 
življenje temu, kar je izginilo, in ohranja pri življenju tisto, kar 
je. Njegove zgodbe pri približno polovici risb so eno samo svetlo 
gledanje na življenje, četudi je bilo mnogokrat trpko. Tudi zato, ker 
vse skupaj – hišo, dom, življenje – umešča v pokrajino, ki je sijajna, 
neskončno lepa, ki nima konca, saj izginja tja za obzorje. Izginja v 
plavinah, sinjinah, najčudovitejših barvah neba, pa čeprav so risbe 
črno-bele. A kljub vsemu doživljamo skoznje svetlobo in sence, še 
letne čase je mogoče uganiti, sivino zime, obet pomladi, razkošje 
poletja ali umirjanje jeseni.

Knjiga Klanec do doma je neprecenljiv zgodovinski dokument, 
četudi se ta stavek ob vsem lepem, kar je v njej, sliši malce 
suhoparno. Pri vsaki risbi je podatek o domačem imenu hiše 
in letnici, ko je bila podoba zajeta v večni spomin. In kdo drug, 
kot le Rafael Terpin, zna biti tako dosleden, tako navdušen, da 
tisočkrat prekolovrati vse klance in vestno zabeleži, kar je bilo, je 
in ostaja. Pa čeprav le na papirju. A gotovo v srcu vseh, ki imajo 
radi tisti svet, ki imajo radi dediščino tradicionalne kmečke kulture 
»rovtarske krajine«, ki so morda sami tam živeli ali še živijo.

Predvsem pa bralca, recimo kar občudovalca celotne podobe, 
risbe in besedila, najbolj navduši zlitost vsega v nekaj, kar je težko 
opisati. Morda to najbolje izrazijo kar avtorjeve besede, ko pri enem 
od domov v Gorenji Trebuši vzklikne: »Kaj bi Trebuša brez svojih 
Govcev? Kaj bi Trebuša brez svojih grap?« ali pa, ko ga v Mrzli Rupi 
pri eni od hiš najde prvo sonce: »V tisti lebdeči rdečkasto-zlati luči 
nisem vedel ne kam z rokami, ne kam z besedami, še misel se mi je 
zaletavala v nevidne plotove komaj verjetnega. A šla je v skicirko! 
Seveda.« Lahko bi rekli, še dobro. Kajti tako so te hiše, ti domovi 
počasi lezli skozi skice v risbe in v knjigo. Z izbranimi besedami. 
Mnoge so Rafku Terpinu položili na ušesa, še več, v dušo, kar 
ljudje, ki jih je srečeval. Saj oni so bili tam doma! Oni so poznali, 
vedeli. Čutili. Čudovito je brati o avtorjevem srečanju z Rojčkovo 
materjo v Lazni. Pokazal ji je nekaj fotografij, seveda, zanimalo 
ga je, kako jih bo sprejela. In je brez besed tehtala tiste posnetke. 
Takole zapiše: »Potem pa mi je še vedno redkih, a zanesljivih besed 
vse razložila. Gladko, razumljivo, brez nepotrebnih okraskov ali 
ponavljanj, Občudoval sem jo. Še in še.«

Da, občudovanje in spoštovanje, to je tisto, kar bo vsakogar, ki bo 
vzel imenitno knjigo Klanec do doma 2 v roke, tiho in nevsiljivo 
prevzelo. Knjiga je večen pomnik ljudem, ki so živeli, se trudili, 
gradili, vzdrževali, obnavljali, in to z velikim posluhom za svet, 
krajino, za lepo. Ki so vse počeli z ljubeznijo do svojih domov. Vse 
to ostaja v knjigi, za vedno. V črki in risbi. Ostaja v ljudeh. Klanci 
Rafaela Terpina niso bili zaman. Njegova ljubezen do kmečkih 
domov je rodila delo za zgodovino. / Marjan Bradeško

Lucija Markovič

kmetijah na podeželju, srečeval 
ljudi, jih spraševal in se čudil tej 
lepoti,« je na predstavitvi v Žireh 
povedal Rafael Terpin. To pa po 
mnenju Mihe Nagliča, ki je vodil 
osrednji pogovor z avtorjem, priča 
o izjemnem mojstrstvu graditeljev 
hiš in zaselkov, da so poslopja 
znali vpeti v prostor in spoštovati 
naravne danosti. Po predstavitvi 
knjige in pogovoru z avtorjem ter 
ogledu dela filma Klanec do doma, 
ki so ga mojstrsko zasnovali režiser 
Dušan Moravec, snemalec Matjaž 
Mrak in skladatelj Aldo Kumar, so 
se udeleženci preselili še v pritlično 
razstavišče. Tam je Rafael Terpin 
razstavil dober ducat svojih platen, 
na katerih je ujel zanj značilne 
podobe pokrajine. O njegovem 
mojstrstvu je z veliko naklonjenostjo 
spregovoril slikar Stane Kosmač 
in mu ob razstavi in predstavitvi 
knjige iskreno čestital. Z glasbo je 
kulturni večer v stari šoli dopolnil 
še mladi violinist Žiga Jereb, ki kot 
učenec Glasbene šole Škofja Loka 
odkriva zakonitosti violinske igre 
pod mentorskim vodstvom Anuške 
Plesničar.

Na predpraznični večer, 26. aprila, 
pa se je povabilu na srečanje z Rafkom 
Terpinom v dvorani Glasbene šole 
Cerkno odzvalo več kot 70 ljubiteljev 
kulture in dediščine. Glasbeni 
pozdrav so oblikovale odlične pevke 
Ženskega pevskega zbora Cerklanke, 
ki so z rožansko ljudsko v priredbi 
Danila Bučarja Čej so tiste stezice 
očrtale sporočilo tega kulturnega 

večera. Nadaljevale so s skladbo 
Snežinke, ki je delo domačega 
skladatelja Alda Kumra. Publiko so 
nato podobe s projekcijskega platna, 
v deset minutni skrajšani različici 
filma Klanec do doma, popeljale v 
svet odmaknjenih domačij in na 
poti, ki jih slikar Rafko Terpin ubira 
že celo svoje življenje. O usodah 
starih domov na težko dostopnih 
predel ih  s ta  v  zanimivem in 
iskrivem pogovoru pred zbranimi 
v dvorani glasbene šole v Cerknem 
spregovorila Milanka Trušnovec iz 
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 
ter avtor knjige. Rafko Terpin je 
ogromno lepega in skladnega našel 
v mojstrsko zgrajenih poslopjih 
tudi na Cerkljanskem, ki mu je 
zaradi 30-letnega službovanja na 
Osnovni šoli Cerkno še posebej pri 
srcu. Za proučevanje in popisovanje 
dediščine je znal navdušiti tudi svoje 
učence. Na podlagi raziskav šolarjev 
sta nastali dve obsežni monografiji 
Dom mojih prednikov 1 in 2, v 
katerih so objavljene pripovedi 
o Cerkljanski, kot so jih zapisali 
šolarji. Ti so podatke iskali pri svojih 
starših in starih starših in danes 
predstavljajo izjemen domačijski 
zaklad. Obiskovalcem predstavitve v 
Cerknem je skrbno izbrane odlomke 
iz knjige prebral Sandro Oblak.

Lep kulturni večer so sklenile 
pevke ŽePZ Cerklanke, ki so pod 
dirigentskim vodstvom Vanje 
Lampič zapele skladbo Molči drevo, 
ki jo je na besedilo Josipa Vandota 
uglasbil skladatelj Egi Gašperšič.

23. april, svetovni dan 
knjige, je Založba Bogataj 
obeležila s predstavitvijo 
najnovejše knjige Rafka 
Terpina v Žireh. V 
sodelovanju z Muzejskim 
društvom Žiri in pod 
kuratorskim vodstvom 
Maje Justin Jerman so 
združili predstavitev 
knjige in odprtje razstave 
likovnih del Rafaela 
Terpina. Veliko število 
obiskovalcev je potrdilo, 
da se po dvoletnem zaprtju 
kulturnih dogodkov v 
hrame kulture vendarle 
vrača življenje.

Knjiga Klanec do doma 2, ki jo 
je slikar in pisatelj Rafko Terpin 
snoval vsaj desetletje, je po mnenju 
založnika Damijana Bogataja 
izjemno delo. Združuje mojstrsko 
izdelane risbe nekaj manj kot 600 
domačij s širšega območja Idrijskega, 
Tolminskega,  Cerkljanskega, 
Logaškega in Ajdovskega. Ob teh pa 
prinaša še 400 pripovedi o krajih, 
ljudeh in domačijah, ki so včasih 
prepisani iz avtorjeve beležnice, 
drugič skica spomina in refleksija 
po srečanju s starožitnostjo. »V tej 
knjigi je le malo slik velikih gruntov. 
Vedno sem se z občudovanjem 
zaustavljal ob bajtarijah in majhnih 

Založnik Damijan Bogataj, avtor knjige Rafael Terpin in moderator Miha 
Naglič na predstavitvi v Žireh / Foto: Tanja Mlinar

Ženski pevski zbor Cerklanke na predstavitvi knjige Rafaela Terpina Klanec do doma 2 v Cerknem / Foto: DaBo
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Konec aprila je bil za 
prfarske tabornike 
zelo delaven. Najprej 
smo ob dnevu Zemlje 
organizirali čistilno 
akcijo in v sodelovanju z 
idrijskimi skavti zbirali 
odpadni papir. 

 Jernej Šavli

naproti. Letos smo namesto zimovanja 
pripravili pomladovanje, s katerim smo 
želeli otrokom popestriti prvomajske 
počitnice. Vodniki in otroci smo se 
zbrali ob vznožju Smučišča Javornik 
in se nato peš odpravili do koče pri 
zgornji postaji žičnice. Ob prihodu nas 
je pričakalo kosilo, ki sta ga pripravila 
naša pridna kuharja. Kosilo se ni niti 
dobro poleglo, ko smo se razdelili v 
štiri »plemena« in pričeli z aktivnostmi. 
Skupine so si najprej postavile bivak iz 
naravnih materialov, nato si je vsako 
pleme izbralo svoj pozdrav in izdelalo 
svojo zastavo, ki smo jih pobarvali z 

naravnimi barvami. Ko so se zastave 
posušile, so si jih plemena poskušala 
med seboj ukrasti pri naši najljubši igri 
- napad na štab. Medtem smo vodniki 
zakurili ogenj in ko je nastopil čas za 
večerjo, je bila žerjavica že pripravljena 
za peko hrenovk. Da pa je bila večerja 
popolna, smo si privoščili še mafine, 
ki smo jih prav tako spekli na žerjavici. 
Medtem ko smo čakali, da bo sladica 
pripravljena, smo s pomočjo naglavnih 
svetilk ponovili Morsejevo abecedo. 

Naslednji dan je bil namenjen 
spoznavanju narave. Učili smo se o 
živalih in rastlinah, ki jih najdemo 

v gozdu, s poudarkom na užitnih 
rastlinah. Popoldne so se MČ-ji podali 
na lov za lisico, GG-ji pa so se odpravili 
na orientacijo in tako raziskali tudi 
okolico. Ker je na Javorniku precej 
pihalo, smo se zvečer z veseljem vrnili 
v kočo in se družili ob zabavnih igrah. 
Zadnji dan smo s štafeto ponovili, kar 
smo se v preteklih dveh dneh naučili, 
in ker nam je ostalo še malo časa, smo 
se odpravili še do razglednega stolpa na 
Javorniku, kjer smo uživali v razgledu. 

Vodniki, ki se niso mogli udeležiti 
pomladovanja, so v tem času zavihali 
rokave, prijeli v roke motorno žago ter 

sekiro in po dveh letih premora 
ponovno postavili kres. Skupaj 
s Turističnim društvom Fara 
smo ob glavni cesti postavili 
tudi šajblčke, ki se jih v Spodnji 
Idriji tradicionalno prižiga ob 
večjih prazniki, in tako obeležili 
predvečer praznika dela. 

Konec meseca aprila smo se 
pridružili tudi pobudi Zveze 
tabornikov Slovenije in zbirali 
materialno pomoč za Ukrajince, 
ki jih je prizadela vojna. Zbrali 
smo kar nekaj škatel toplih 
oblačil ,  obutve,  higienskih 
pripomočkov, zdravil in prve 
pomoči, ki smo jih odpeljali v 
Logistični center Roje. Od tam 
bo zbrana materialna pomoč 
potovala v Ukrajino, kjer jo bo 
prevzela tamkajšnja skavtska 
organizacija in jo razdelila med 
tiste, ki jo potrebujejo. Vsem, ki 
ste nam pomagali pri tej akciji, 
se iskreno zahvaljujemo.

Š o l s k o  l e t o  s e  p o č a s i 
približuje koncu, vodniki pa 
se že pripravljamo na vrhunec 
taborniškega leta – taborjenje. 
Letos bomo julija ponovno 
taborili v Umagu in upamo, da 
se bomo zbrali v čim večjem 
š t e v i l u .  D o  t a k r a t  p a  l e p 
taborniški pozdrav! 

Aktivna pomlad  
prfarskih 
tabornikov

Prfarski taborniki pred kočo pri zgornji postaji žičnice na Smučišču Javornik / foto: Elio Šavli

Občina in starši v skrbeh za varen 
prevoz otrok do šole

Damijan Bogataj

Na rednem majskem 
zasedanju sveta občine 
v Cerknem so občinski 
svetniki na pobudo Marka 
Čadeža spregovorili o 
prevozih otrok v šolo. 
Za organizacijo teh je 
zadolžena občina, ki mora 
iz proračuna plačevati 
stroške izvajanja teh 
prevozov.

Marko Čadež je opozoril na to, da 
starši otrok iz Krajevne skupnosti 
Podlanišče niso zadovoljni s trenutno 
ureditvijo prevozov. Po njegovem 
mnenju bi morala občinska uprava 
zavzeteje reševati ta problem, ki ni 
od včeraj. Intenzivni pogovori med 
občino in krajani naj bi potekali že 
vse od leta 2019. Zaradi različnih 
tolmačenj veljavne zakonodaje s 
tega področja so se starši otrok iz 
Podlanišča za tolmačenje obrnili 
na varuha človekovih pravic in ta 
je nedvoumno potrdil, da mora 
občina pokrivati stroške prevoza 
vsem otrokom, ki stanujejo več kot 
štiri kilometre od šole. Občina delno 
izpolnjuje svoje obveznosti, saj je 
organiziran prevoz otrok s Kladja do 
Cerknega. Prevoz od doma do postaje 
Kladje pa morajo starši organizirati 
sami. Sedaj s to ureditvijo niso več 

zadovoljni, saj menijo, da so zaradi 
tega zapostavljeni.

Zoper enostransko tolmačenje 
problema je nastopil župan Gašper 
Uršič. Občinskim svetnikom je 
povedal, da se s tem problemom 
ukvarjajo že dolgo in zavzeto. 
Staršem, ki vozijo otroke od doma 
do Kladja, so ponudili povračilo 
stroškov vendar do meje, ko bi jim 
ti prihodki predstavljali novo davčno 
obremenitev njihove dohodnine. 
Druga možnost je podaljšanje proge 
šolskega avtobusa proti Podlanišču 
in tretja organizacija prevoza 
otrok s kombijem, za kar pa bi 
morali pridobiti enega od lokalnih 
ponudnikov prevozov z vsemi 
potrebnimi certifikati. Slednji dve 
rešitvi pa bi korenito podaljšali čas, 
ki ga otroci preživijo na avtobusu 
ali kombiju od doma do šole. Po 

najneugodnejši različici bi otroci za 
prevoz v eno smer potrebovali kar uro 
in pol, kar bi bilo po mnenju občinskih 
svetnikov povsem nesprejemljivo. 

Dan po zasedanju občinskega 
svet a  so  o  i s t i  pr ob lemat ik i 
govorili tudi na delovnem srečanju 
med občinsko upravo, starši in 
vodstvom KS Podlanišče. V mirnem 
in konstruktivnem pogovoru so 
poenotili stališča. Zavzeli so se za 
uvedbo dveh novih prevozniških 
linij, ki bi jih izvajali ponudniki s 
kombiji. Prvi kombi bi prevažal 
otroke do Klada in  dr ugi  od 
Kladja do Cerknega. Po neuradnih 
informacijah bi za te prevoze morala 
občina nameniti okoli 60.000 evrov 
dodatnega denarja.

Ravnatelj osnovne šole Mitja 
Dežela, ki ga je Marko Čadež ob 
obravnavi problematike obdolžil 

kot sokrivega za neurejeno stanje, 
je za Idrijske novice povedal, da 
šola podpira vsako rešitev, ki bo v 
dobro otrok. Zavzel se je za uvedbo 
takega prevoza, ki ne bo prekomerno 
obremenjeval otrok s čakanjem ali z 
dolgimi vožnjami. Zavzel se je še za 
strpen dialog med vsemi vpletenimi, 
saj je mogoče probleme reševati in 
rešiti le ob spoštovanju sogovornikov 
in brez nepotrebnega prilivanja olja 
na ogenj. Nov način prevažanja 21 
otrok od Podlanišča do Cerkljanskega 
Vrha in Podpleč v Cerkno mora biti 
dogovorjen in uresničen do začetka 
novega šolskega leta.

O b  u r e d i t v i  n ove g a  n a č i n a 
prevoza otrok pa je pred občino še 
urejanje obcestnih postajališč, saj po 
informacijah domačinov od Kladja 
do Cerknega primerno urejenih 
postajališč še ni.

Opremljeni z vrečkami in 
rokavicami smo se odpravili na 
sprehod po Spodnji Idriji. Začeli 
smo v starem delu mesta, se 
sprehodili med bloki na Koreji 
in se ob Idrijci odpravili nazaj na 
začetek. Pobrali smo za dve veliki 
vreči smeti, ki smo jih sproti 
ločevali in odvrgli v ustrezne 
smetnjake. Veseli smo, da smo 
imeli manj dela kot v preteklih 
letih in srčno upamo, da bo tako 
tudi v prihodnje. 

Le nekaj dni pozneje smo 
se podali novi dogodivščini 
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Uršič Darko s.p. 
Strmica 19, 1370 Logatec 
T: 01 756 43 33, M: 041 651 716 
roletarstvo.ursic@siol.net

www.roletarstvo-ursic.si

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

IZOLATIVNOST - PROTIHRUPNOST - PROTIVLOMNOST

Nova kolekcija  
sončnih očal !

OPTIKA PLANINŠEK LAH 
Tržaška cesta 34, 

1370 Logatec 
T: 01 754 33 88

Strokovno  
svetovanje  
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Za vas na novi lokaciji,  
na Tržaški cesti 34!

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

Bojan Rupnik s.p.
Godovič 70a, 5275 Godovič

041 435 037

www.betonix.si

Tlakovci in  
   betonske ograje

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

Posestvo Pr' Zagodu v Idriji, 
na Gregorčičevi ulici 69, sodi 
med najstarejše na Idrijskem, 
saj ga pisni viri omenjajo 
že v 2. polovici 17. stoletja. 
Brata Martin in Jurij (Georg) 
Saegadea (Sagada) naj bi 
v Idrijo prišla iz Plzna na 
Češkem. Prvotno sta domovala 
ob vznožju hriba Podroteja, 
pozneje pa so zgradili hišo na 
bolj ugodni lokaciji ob okrajni 
Logaški cesti. 

Simona Kermavnar

Od 19. stoletja do konca 2. svetovne 
vojne se je na posestvu izmenjalo več 
rodov: Leskovec, Gruden, Rejc. V stavbi 
tik ob cesti se je tekom časa izoblikovala 
gostilna, ki je bila vmesna postaja za 
logaške furmane, ki so vozili za rudnik. 
Velik vrtni prostor je bil pogosto 
prizorišče družabnih srečanj in veselic. 
Poleg kmetije in gostilne je bila tam še 
žaga, ob Idrijci pa mlin.

Na glavni fasadi gostilne Pr’ 
Zagodu lahko še danes vidimo 
dva lepo oblikovana litoželezna 
zračnika v obliki štirih z 
listi in viticami prepletenih 
krogov, ki so vpeti v dva večja 
koncentrična kroga, med 
katerima teče napis: JANKA A 
SPOL PRAHA 1107-II.

»A SPOL« je skrajšava besedne 
zveze v češkem jeziku »Akciova 
společnost«, torej po naše 
delniška družba, preostali del 
pa je praški naslov družbe 
Janka med letoma 1876 in 
1882. Že prej, leta 1872, je 
Jan Antonin Janka († 1912) 
v starem delu Prage, Stara 
Praha, št. 556, v hiši kjer je tudi 
živel, registriral kleparsko in 
vodovodno obrt. 

Na Dunaju se je izučil za 
strojnega ključavničarja in 
razmišljal, kako bi svoje 
podjetje ločil od konkurence. 
Pozornost je usmeril v zaprte 
nezračene prostore, v katerih 
je bil zrak zatohel in zdravju 
škodljiv, vlaga pa je povzročala 
kvarjenje hrane. Rešitev je 
seveda v izmenjavi in dotoku 

svežega zraka. Janka je zasnoval 
prve sisteme za ekstrakcijo in 
prezračevanje na Češkem. Pred 
koncem 1. svetove vojne je 
podjetje Janka Radotin s svojimi 
proizvodi oskrbovalo celoten 
avstro-ogrski imperij in tudi 
širše, transport pa je potekal 
na Balkan in naprej v Italijo 
neposredno iz Radotina. 

Ventilatorji in zračniki so 
predstavljali temelje tega še 
vedno delujočega in uspešnega 
češkega podjetja, ki letos maja 
praznuje stopetdeseto obletnico 
ustanovitve. 

Iz zapisa Stanka Majnika 
izvemo, da se je gospodar Pavel 
Gruden po načrte za gradnjo 
velikega hleva odpravil leta 
1881 kar na Dunaj. V tisti čas 
sodi tudi temeljita prezidava in 
povečanje sprva skromnejšega 
bivališča v današnjo 
monumentalno furmansko 
hišo s šestosno glavno fasado in 
segmentnoločno zaključenim 
kamnitim portalom, do 
katerega vodijo stopnice. 
Hišo so takrat tudi opremili 
s sodobnim prezračevalnim 
sistemom. Po besedah sedanjega 

Pogled na Gostilno Pri Zagodu v 
Idriji | foto: Simona Kermavnar

Levo posnetek zračnika s fasade 
gostilne, desno zračnik iz 
kataloga podjetja Janka Radotin

Fotografija iz začetka 20. stoletja s prikazom transporta izdelkov podjetja 
Janka Radotin na Balkan in proti Italiji.

lastnika Srečka Fortune je bilo sprva 
šest zračnikov. Ko so leta 2002 
objekt prenavljali, so štiri zavrgli, 
ker so bili v zelo slabem stanju, dva 
bolje ohranjena, a precej rjasta, so 
speskali in prebarvali ter namestili 
nazaj na fasado. 

Nakup zračnikov bi tedanji 
lastnik Gruden lahko opravil ob 

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,  

www.sm-sencila.com

NAJVEČJA IZBIRA NOTRANJIH  
SENČIL PO MERI

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON V LOGATCU,  
ob Tržaški cesti

pon. - čet.: 8h -17h, pet.: 8h - 13h

omenjenem obisku Dunaja leta 
1881, glede na široko prisotnost 
Jankinih izdelkov pa seveda lahko 
tudi kje drugje. Njihova oblikovna 
dovršenost je še en dokaz, kako 
veliko pozornost so izdelovalci 
v 19. stoletju posvečali ne samo 
tehnični, pač pa tudi estetski plati 
svojih produktov. 
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Ta veseli  
dan ali Kje  

je Tina?

Skupaj z učiteljico slovenščine Jano 
Peternel sta kantato, ki je pisana 
za otroški zbor, pripovedovalca in 
soliste, delno priredili in jo postavili 
na oder, Barbara Petkovšek, učiteljica 
likovne umetnosti, pa je ob pomoči 
učencev izdelala sceno in kostume. 
Vse tri  mentorice so skupaj z 
učenci poskrbele, da je občinstvo 
na premieri in treh ponovitvah 
uživalo ob petju in igri mladih. Pri 
projektu so imeli namreč glavno 
vlogo prav slednji – člani šolskega 
pevskega zbora in nekaj učencev, ki 
so bili v projekt vključeni na povabilo 
mentoric. 

Delo je potekalo vse od septembra, 
s tem da jim je epidemija krojila 
urnike in so bili v nenehnem strahu 
in dvomih, ali jim bo uspelo izvesti 
predstavo. Na srečo se je stanje z 
virusom umirilo in tako so lahko 

Foto: Tine Mažgon

S predstavo Kje 
je Tina? se je 
šola prijavila 
na srečanje 
otroških 
gledaliških 
skupin.

Čutil se je skupen 
zanos kraja, ki 
je živel in dihal z 
izvedbo.

zadnjih štirinajst dni zagnano vadili 
petje in igro. 

Da si po dolgem času brez kulturnih 
prireditev želimo umetnosti, je 
dokazalo tudi številčno občinstvo na 
premieri, ki je nastopajoče ob koncu 
pozdravilo s stoječimi ovacijami. Med 
občinstvom smo lahko opazili tudi 
Mateja Jevniška, »očeta« projekta Kje 
je Tina? na RTV Slovenija, ki je na 
povabilo mentoric obiskal Črni Vrh 
in si v živo ogledal predstavo. Po 
koncu predstave je vidno navdušen 
dejal: »Kantata za otroke Kje je Tina? 
je nastajala in nastala na Prvem 
programu Radia Slovenija z mislijo 
na prav takšne izvedbe, kot smo ji 
bili priča na Osnovni šoli Črni Vrh. 
Zgodba je oživela in našla svoj smisel, 
kar smo začutili vsi v dvorani. Prav 
tako se je čutil skupen zanos kraja, 
ki je živel in dihal z izvedbo, kar daje 

takšnim projektom neprecenljivo 
vrednost . «  Pr i red i tve  s t a  se 
udeležila tudi Rado Božič, vodja 
območne izpostave JSKD Idrija, 
ter gledališka igralka Maja Nemec 
Poljanec. S predstavo Kje je Tina? se 
je šola namreč prijavila na srečanje 
otroških gledaliških skupin in upajo, 
da se bodo z njo lahko predstavili 
še komu. 

Iz nasmejanih obrazov tako 
učencev kot mentoric je bilo več 
kot očitno, da so vsi sodelujoči 
med predstavo uživali in da si 
bodo mladi sodelovanje v takem 
projektu zapomnili za vse življenje. 
»Želim si, da bi bili večkrat priča 
takšnim povezovalnim dogodkom, 
ki otroke in mlade vzgajajo v duhu 
kolektivnega dobrega,« pa je ob 
koncu dodal Jevnišek in se mladim 
še enkrat priklonil.  / JP

Literarni večer v Zaspani grapi
V rudarski hiši U malnu v Zaspani grapi je 22. 
aprila potekal literarni večer v organizaciji Kulturno-
umetniškega društva Birštat. V prvem delu je predsednik 
društva Robert Jereb predstavil nekatere načrtovane 
aktivnosti v tem letu, zatem pa je sledila predstavitev 
pesnika in duhovnika Frančiška Svetličiča (1814-1881), ki 
je bil rojen prav v Zaspani grapi. 

V nadaljevanju večera je profesor orisal še literarno delo nekaterih 
drugih pesnikov-duhovnikov z našega območja. To so: Spodnjeidrijčan 
Andrej Likar (1826–1865), Matej Hladnik (1806–1865) iz Trebč pri 
Črnem Vrhu, Ledinčan Anton Žakelj (1816–1868) in Idrijčan Jernej Uršič 
(1784–1860). Vseh pet je osnovnošolsko izobraževanje opravilo v Idriji, po 
končanem študiju pa so službovali v različnih slovenskih krajih. Delovali 
so v istem obdobju, v sredini 19. stoletja, njihova pesniška ustvarjalnost je 
dokaj različna, prav tako tudi njihov poklicni uspeh. Kot lirika izstopata 
Anton Žakelj in Frančišek Svetličič, medtem ko so ostali pisali predvsem 
z didaktičnim namenom, v besedilih pretežno izražali svoja stališča oz. 
pesnili bolj priložnostno.

V zadnjem delu je nekaj prisotnih prebralo še pesmi po lastnem izboru. 
Dogodek je s prijetnim glasbenim nastopom zaokrožil kitarist Lucijan 
Janež. Nov literarni večer bo sledil najkasneje konec septembra, ko bodo 
člani društva v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine predstavili 
zasnovo literarnih oziroma kulturnih poti po idrijski občini.
/ Nataša Jereb

V torek, 19. aprila, so na Osnovni 
šoli Črni Vrh premierno uprizorili 

kantato Kje je Tina. Idejo zanjo jo je 
dobila učiteljica glasbene umetnosti 
Damjana Vončina, ki je na začetku 

šolskega leta iskala način za 
popestritev kulturnega programa 

na šoli. 
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Uspeh dijaških podjetij CampFire in Ladrfar 

Roditeljski sestanek v gozdu
Močno partnerstvo med 
vrtcem in družinami je 
bistvenega pomena za 
otrokov razvoj. Medsebojno 
sodelovanje predstavlja 
tudi velik korak h 
kakovostni predšolski 
vzgoji in je nujen pogoj za 
dopolnjevanje družinske ter 
institucionalne vzgoje. V 
Vrtcu Idrija redno izvajamo 
oblike sodelovanja med 
vrtcem in starši. Ena izmed 
njih je tudi roditeljski 
sestanek, ki je namenjen 
komunikaciji med starši 
in zaposlenimi v vrtcu, 
seznanjanju z delom v 
oddelku, načrtovanju 
skupnih aktivnosti ter 
izmenjavi mnenj.

Jasmina Čar

Strokovni delavci stremimo k temu, 
da nadgrajujemo klasične izvedbe 
roditeljskih sestankov in iščemo 
nove, zanimivejše načine formalnih 
srečanj. Trudimo se, da bi bila le-ta 
dinamična, da bi bili starši aktivno 
vključeni in ne bi bili samo pasivni 
poslušalci. Opazili smo, da je bila 
udeležba na roditeljskih sestankih 
iz leta v leto manjša, zato smo se 
odločili, da nadgradimo njihovo 
izvedbo. Za nas je bil to velik izziv, 
saj smo želeli, da pri tem sodelujejo 
tudi otroci.

V enoti Godovič preživimo veliko 
časa na prostem, saj imamo ta 

privilegij, da vrtec stoji na podeželju. 
Bližina gozda nam nudi najbolj 
bogato in spodbudno učno okolje, 
ki otroke kar samo motivira k 
najrazličnejšim aktivnostim. Prav zato 
sva se s kolegico odločili, da izpeljeva 
roditeljski sestanek v naravi, pri 
pripravi pa so sodelovali tudi otroci iz 
naše skupine. Nanizali so ideje, kako 
naj dejavnosti iz gozdnega kotička 
predstaviva staršem. Med potjo sva 
jim pripovedovali o zanimivostih, ki 
so jih izpostavili otroci, saj so želeli, 
da tudi oni izkusijo njihovo igro 
s sovrstniki. Pripravili so jim tudi 
nalogo, da poiščejo pomladno rožo 
Narciso, ker so bili prepričani, da je 
ne bodo našli. Predlagali so daljšo 
in bolj zanimivo pot, ki je starši 
še niso poznali. Otroci so se zelo 
zabavali. To se je odražalo pri nizanju 
različnih idej, ki sva jih upoštevali pri 

načrtovanju in izvedbi roditeljskega 
sestanka. Starši so se z veseljem 
odzvali vabilu, saj so to sprejeli 
kot nov izziv. Že med potjo skozi 
gozd sva predstavili naše izvedene 
dejavnosti in tiste, ki jih načrtujemo 
še do konca šolskega leta. Vzdušje 
je bilo sproščeno, kar se je odražalo 
v stalnem medsebojnem dialogu, 
smehu in aktivnem sodelovanju 
vseh posameznikov. V zaključku 
našega srečanja smo prispeli v gozdni 
kotiček, kjer so bili izobešeni likovni 
izdelki. Starši so imeli nalogo, da 
poiščejo risbo svojega otroka. Iskanje 
je bilo za nekatere precej zahtevna 
naloga, kljub temu pa smo bili vsi 
dobro razpoloženi. Popeljali sva jih 
skozi različne dejavnosti našega 
gozdnega kotička in jim predstavili 
načrt izdelave pripomočkov za 
igro, ki so ga narisali otroci v vrtcu. 

Seznanili sva jih tudi s cilji, ki jih 
dosegajo preko dejavnosti. Skozi igro 
z raziskovanjem, s predvidevanjem in 
z ustvarjanjem so vedno bolj spretni, 
samostojni, samozavestni, ustvarjalni 
in empatični.

Bližina gozda nam nudi najbolj bogato in spodbudno učno 
okolje, ki otroke kar samo motivira k najrazličnejšim 
aktivnostim.

Kaj je to?
(Simona Šarec)

Nič oken in vrat, 
nič ostrih robov in igrač. 
Drevesa visoka, vse do neba, 
lahko jih objamem, 
pobožam – to znam. 
Listja in storžev vse polno povsod, 
še padem lahko, brez prask in poškodb. 
S prijatelji tukaj lahko se igram, 
in vedno pomislim: 
»Hej, kako kratek je dan!«

Foto: Jasmina Čar

Udeležba na roditeljskih 
sestankih je iz leta v leto 
manjša.

Z izvedbo roditeljskega sestanka sva 
bili zadovoljni, ker smo v sproščenem 
vzdušju preživeli aktivno in poučno 
popoldne,  kar  zaradi  hitrega 
življenjskega tempa vsi potrebujemo. 
Na tak način smo še okrepili vez 
med vrtcem in domom, saj smo 
bili v zadnjem času prikrajšani za 
medsebojno druženje. 

Dijaški podjetji CampFire 
in Ladrfar sta se pod 
mentorstvom Tanje Pirih 
na tekmovanju za Podjetje 
leta po regionalnih izborih 
uvrstili med 26 podjetij, ki 
so se udeležila nacionalnega 
tekmovanja. To je potekalo 6. 
maja na Gospodarski zbornici 
Slovenije v Ljubljani. 

Po opravljenih intervjujih je podjetje 
CampFire osvojilo štiri druga mesta 
v kategorijah podjetje leta, najbolj 
inovativen izdelek, najbolj izviren 
slovenski izdelek in najboljša podjetniška 
ideja po izboru mentorjev. Podjetje 
predstavljata Matic Mohorič in Luka 
Dolenc, dijaka 4. letnika programa 
strojni tehnik. Ker je bila letošnja tema 
Zavoda za spodbujanje podjetnosti 
mladih krožno gospodarstvo, sta dijaka 
iz dveh odpadnih avtomobilskih platišč 
izdelala priročen, prenosen in trpežen 

žar s pokrovom in unikatnim izgledom.
Podjetje Ladrfar pa je po opravljenih 

intervjujih osvojilo tri tretja mesta v 
kategorijah EIT raw materials – krožno 
gospodarstvo, najboljša podjetniška 
ideja po izboru mentorjev in najboljša 
podjetniška ideja po izboru Junior 
achievment alumnov. V podjetju, 
katerega člani so Avdulah Atlagić, Aleks 
Derlink, Andraž Klemen, Anže Nagode 
in Žan Podobnik, dijaki 4. letnika 
programa strojni tehnik, so reševali 
problem prevelikih in težkih samokolnic, 
ki pri shranjevanju zavzamejo veliko 
prostora; kot rešitev problema so izdelali 
zložljivo samokolnico z nosilci za prevoz 
vrtnega orodja.

Dijaki so tekom šolskega leta spoznali 
in izkusili vse faze vodenja podjetja, od 
ustanovitve podjetja s prodajo delnic 
in razdelitve nalog do same izdelave 
in trženja. Oblikovali so tudi logotip 
podjetja in spletno stran. Ob vsem tem 
pa so dodobra spoznali tudi sami sebe 
in ugotovili, kako pomembno za dosego 
skupnih ciljev je sodelovanje v skupini. 
/ Tanja Pirih  Ponosni dijaki in mentorica Tanja Pirih / Foto: Žan Podobnik

Dijaki so tekom šolskega 
leta spoznali in izkusili vse 
faze vodenja podjetja.
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3. MEDNARODNO TEKMOVANJE CELEIA
od 7. 4. 2022 do 12.4.2022

IME IN PRIIMEK  KATEGORIJA   MENTOR

ZLATA PLAKETA
VASJA BIZJAK  CITRE – 2. kategorija  TEJA LIČAR MOČNIK

SREBRNA PLAKETA
VITAL BIZJAK  CITRE – 1. kategorija  TEJA LIČAR MOČNIK
AJDA KERČMAR  HARMONIKA – 1. kategorija JERNEJ HERMAN
BRINA KERČMAR  HARMONIKA – 3. kategorija JERNEJ HERMAN
ANNELI PREZELJ  HARMONIKA – 2. kategorija JERNEJ HERMAN

DNEVI KITARE KRŠKO 2022
9. 4. 2022

ZLATO PRIZNANJE (2. NAGRADA)
JULIJA ALIČ  KITARA – solo, 3. kategorija MARJETKA MAVRI

ZLATO PRIZNANJE 
GABER PREZELJ  KITARA – solo, 3. kategorija MARJETKA MAVRI

SREBRNO PRIZNANJE 
NINA KAVČIČ  KITARA – solo, 3. kategorija MOJCA BENCE

BRONASTO PRIZNANJE 
ERAZEM ČERNILOGAR KITARA – solo, 3. kategorija MOJCA BENCE

WORLD OPEN ONLINE MUSIC COMPETITION 2022
1. NAGRADA
GABER PREZELJ  KITARA - 7. kategorija  MARJETKA MAVRI
JULIJA ALIČ  KITARA - 7. kategorija  MARJETKA MAVRI

2. MEDNARODNO GLASBENO TEKMOVANJE MUSICA GORITIENSIS
24. 4. 2022

3. NAGRADA
MATIC BOGATAJ  KLAVIR – A. kategorija  ELENA STARCEVA SOMUN

16. MEDNARODNO SRECANJE HARMONIKARJEV 
PANNONIACCORDION 
9.5. 2022

1. NAGRADA (1. MESTO)
AJDA KERČMAR  HARMONIKA – A. kategorija  JERNEJ HERMAN

1. NAGRADA (3. MESTO)
ANNELI PREZELJ  HARMONIKA – B. kategorija JERNEJ HERMAN

2. NAGRADA 
BRINA KERČMAR  HARMONIKA – C. kategorija JERNEJ HERMAN

Vsem učencem in učiteljem iskrene čestitke. Glasbena šola Idrija - Z glasbo v srcu

Balinarji nastopili na Štajerskem
V soboto, 30. aprila, je na Sveti Ani pri Lenartu potekal 
Mednarodni balinarski turnir trojk, ki se ga je udeležilo 
18 ekip iz Slovenije in Hrvaške. Med temi so bile tudi štiri 
ekipe iz Idrije in Cerknega, ki so dosegle izreden uspeh, saj 
so se uvrstile na prva štiri mesta. 

Balinarji iz idrijsko-cerkljanske regije so si vabilo zaslužili na osnovi večletnega 
prijateljstva z domačim klubom, saj so že večkrat sodelovali na podobnih 
turnirjih na Sveti Ani, prav tako so domače balinarje že gostili v Idriji. 

Prvo mesto je zasedla ekipa Arena bar 1 iz Idrije (Valter Tončič, Uroš Mrljak 
in Boštjan Lukan), drugo mesto ekipa Arena bar 2 iz Idrije (Jože Ogrič, Luka 
Skok in Luka Močnik), tretje mesto ekipa Cerkno Bar Pr’ Albinc (Andrej 
Prezelj, Marko Trček in Marko Sedej) in četrto mesto ekipa Bar 1 A iz Idrije 
(Bogdan Vončina, Jernej Moravec in Sašo Kenda). 

Uspešni so bili tudi v dodatnem programu turnirja v bližanju krogel k 
balinu, kjer je prvo mesto osvojil Valter Tončič, ter v tekmovanju v zbijanju, 
kjer je bil Marko Sedej drugi, Luka Skok pa tretji.

Z balinarji s Svete Ane se tudi letos dogovarjajo za udeležbo na turnirju v 
Idriji, balinarji iz idrijsko-cerkljanske regije pa bodo na štajerskem ponovno 
gostovali oktobra. / Franci Ferjančič

Košarkarji za las zgrešili drugo ligo
Košarkarska sezona 2021/2022 se je v začetku maja 
zaključila. Novopečena drugoligaša sta postala kluba 
Ježica in Janče, ekipi, ki sta že v svojih skupinah 
prepričljivo osvojili prvo mesto ter prestali tudi vse teste v 
kvalifikacijah. 

P o l e g  o b e h  l j u b l j a n s k i h 
predstavnikov sta se v polfinale 
uvrstila še Hidria ter Plama Pur, vsa 
štiri moštva pa so do zaključnih bojev 
svoje delo opravila brez spodrsljajev. 
Idrijski košarkarji so za napredovanje 
v štirih zaporednih srečanjih 
premagali Hrastnik in 
Vojnik, v polfinalu 
pa jih je pričakala 
Ježica, s katero 
s o  s e  p r e d 
začetkom sezone 
že pomeril i  v 
pokalu Spar. Na 
prvem srečanju 
je v Ljubljani za 
devet točk slavila 
domača ekipa,  na 
povratni tekmi pa so 
se zmage veselili Idrijčani. V 
pravem playoff vzdušju so bili številni 
gledalci priča dramatični končnici, 
v kateri je o zmagovalcu odločal 
zadnji met. Navijaško vzdušje se je 
iz Modre dvorane par dni pozneje 
preselilo tudi na odločilno, tretjo 
tekmo na Ježico, kjer je dokončna 

odločitev o zmagovalcu padla v 
zadnjih sedmih minutah srečanja. 
Ježičani so bili skozi celoten drugi 
polčas v rahli prednosti, v končnici 
pa je Idrijčanom odpovedal met, 
kar so domačini izkoristili in se 

zasluženo prebili v finale ter 
s tem v drugo ligo. Obe 

ekipi sta skozi celotno 
serijo pokazali veliko 

mero borbenosti in 
požrtvovalnosti, 
k ar  so  g leda lc i 
na obeh straneh 
znali nagraditi z 
aplavzom. 
Na počitnice  so 

o d š l e  t u d i  m l a j š e 
selekcije košarkarskega 

kluba. Ekipa U13 je zadnji 
dve tekmi odigrala proti Novi 

Gorici Modri ter Slovanu, pionirji 
U15 pa so se poslovili s tekmo proti 
Šenčurju. Sezono bodo zaključili 
fantje U11, ki bodo 22. maja v 
Modri dvorani odigrali še zadnji 
turnir. 
/ Klemen Pavrič
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Jurjevanje ob praznovanju dneva zemlje 

Valovi otroškega smeha

Predzadnjo soboto v mesecu 
aprilu, na Jurjevo, ste na 
idrijskih ulicah prav gotovo 
opazili kakšno razposajeno 
skupino mladih, oblečenih 
v oranžne srajce. To so bili 
idrijski skavti, ki so celo 
dopoldne pridno hodili 
od vrat do vrat in vozili 
polne samokolnice papirja 
v zabojnik pred cerkvijo. 
Papirja pa nismo zbirali 
sami, v Idriji so ga idrijski 
taborniki nabirali že med 
tednom, skupaj s taborniki 
iz Spodnje Idrije pa smo dva 
prtljažnika papirja naložili 
tudi v Spodnji Idriji. Z vso 
taborniško pomočjo in z 
veliko zavzetostjo krajanov 
se je zabojnik zelo hitro 
polnil in napolnil že zgodaj 
popoldne, kar je bilo nad 
vsemi pričakovanji.

Polona Leskovar Jereb

M e d t e m  k o  s o  n a š i  s k av t i 
pridno nabirali papir, je v parku 
pred župniščem potekal bazar, 
na katerem se je zbrala pisana 
množica radovednih ljudi, ki so brez 
obotavljanja prisedli in popili kavico, 
poklepetali in si ogledali zanimive 
stojnice. Na prvi stojnici so jih 
pričakale rabljene knjige, ki so se zelo 
razveselile novih bralcev. Na stojnici 
nasproti knjig je pod šotorom stala 
miza, polno obložena z rabljenimi 
oblačili, za mizo pa nasmejana Darija 
iz komisijske trgovine Dajadaja, ki 
je poskrbela, da smo lahko izmenjali 
kakšen kos oblačila in razbili 

marsikateri mit o oblačilih iz druge 
roke. Zraven stojnice z oblačili so si 
obiskovalci lahko okrasili lonček za 
rože in si posadili medovito rastlino 
ali dve. Prav poseben kotiček pa je 
čakal tudi najmlajše obiskovalce, ki 
so se lahko igrali v šotoru in se za 
nekaj časa počutili kot pravi skavti.

Ko so se naši nabiralci papirja že 
močno utrudili, smo se zahvalili 
sodelujočim in obiskovalcem na 
bazarju, pospravili stojnice in si 
privoščili zasluženo kosilo. A časa 
za počitek nismo imeli veliko, saj 
se nam je že mudilo v svet čebel, v 
katerega nas je popeljala velika igra, 

pri kateri smo se preobrazili v prave 
čebele. Tekmovali smo v letenju, 
marljivosti in iznajdljivosti, na koncu 
pa je zmagala čebelja družina, ki je 
znala narediti največje in najbolj 
trdno satovje. Naloga ni bila lahka, 
zato pa je bila nagrada toliko slajša. 
Cilj velike igre je bil poleg sladke 
nagrade tudi zabavno spoznavanje 
sveta čebel in razumevanje njihovega 
pomena za naše okolje.

Po veliki igri sta nam naša kuharja 
pripravila odlično večerjo, po njej 
pa smo se spet preoblekli v skavtske 
kroje in eno uro pred večerno sveto 
mašo v cerkvi skupaj razmišljali o 
našem planetu in odnosu do vsega, 
kar prebiva na njem. Na adoraciji so 
se nam poleg faranov pridružili tudi 
skavti iz Cerknega, ki so ostali še pri 
sveti maši, po njej smo jih pogostili s 
piškoti in skupaj spustili zastave ob 
koncu Jurjevanja.

Za prekrasen dogodek se organizatorji zahvaljujemo vsem, 
ki ste kakorkoli prispevali k temu, da je bilo Jurjevanje 
res čudovito. Hvala vsem sodelujočim in obiskovalcem na 
bazarju in adoraciji, hvala vsem, ki ste prispevali in zbirali 
papir, hvala kuharjema in njunemu šefu za pomoč in odlično 
hrano. Hvala vsem, ki ste posodili razne rekvizite za igro, 
hvala Krajevni skupnosti Mesto Idrija za gasilske mize in 
klopi, navsezadnje pa hvala prav vsem, ki ste pomagali pri 
oglaševanju in izvedbi dogodka. Bil je prav tak, kot smo si 
ga želeli – združil je ogromno različnih ljudi in tako smo 
dokazali, da če stopimo skupaj, lahko naredimo več dobrega 
in se imamo še bolj lepo!

Zabojnik za odpadni papir je bil hitro poln / Foto: Nina Ribar

Zveza prijateljev mladine Idrija je organizator letovanj za otroke z 
Idrijskega in Cerkljanskega že več kot 50 let. V ponos in zadovoljstvo 
nam je, da zanimanje za naša letovanja iz leta v leto raste.

Počitnice z nami otrokom predstavljajo edinstveno izkušnjo in v prvi vrsti krepijo 
njihovo samostojnost. S skrbno izbrano skupino prostovoljcev/vzgojiteljev in 
izdelanim tedenskim programom pripravimo nepozabne počitnice, kjer otroci svoj 
prosti čas preživijo kakovostno, ustvarjalno in aktivno. V družbi starih in novih 
prijateljev tako ustvarjajo mnoge lepe spomine, ki jim bodo ostali za vedno.

Iz prejetih prijav na letovanje, ki smo jih začeli zbirati po prvomajskih počitnicah 
je jasno, da želijo letos z nami letovati številni otroci iz socialno ogroženih družin, 
ki bodo letovali popolnoma brezplačno. Sredstva za letovanje teh otrok v večji meri 
pridobimo s pomočjo donacij. Valovi otroškega smeha je akcija, s katero si v Zvezi 
prijateljev mladine Idrija prizadevamo zagotoviti subvencionirano ceno počitnic na 
morju in vsaj teden brezskrbnih počitnic omogočiti vsem otrokom, ne glede na njihovo 
družinsko situacijo.

Neprecenljiv partner pri organizaciji letovanj so prav donatorji. Z njihovimi prispevki 
in neizmerno srčnostjo omogočimo letovanje tudi tistim otrokom, ki si ga drugače ne 
morejo privoščiti.

Zaradi vsesplošnega zvišanja cen hrane in energentov se marsikatera družina 
spopada še z večjo stisko kot v preteklih letih. Prav tako pa so se iz istega razloga 
močno povišale tudi cene nastanitev in s tem organizacije naših letovanj, zato letos 
vašo pomoč potrebujemo še bolj nujno kot prej. Prosimo pomagajte – vsaka donacija 
šteje. / Sabina Vidmar
Foto: Arhiv ZPM Idrija

Za donacijo pošljite SMS s ključno besedo ZPMIDRIJA5 na številko 1919 in prispevali boste 5 eur za letovanje otrok iz idrijskega in cerkljanskega. Poleg poslanega SMS 
sporočila lahko donirate tudi z nakazilom na naš transakcijski račun: ZPM IDRIJA, Mestni trg 11, 5280 Idrija, TRR: SI56 0475 2000 0296 288 odprt pri Novi KBM d.d., 
koda namena: CHAR, namen: donacija za letovanje otrok, referenca: SI00 12022
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www.gantar.si
E: gantar.instalacije@siol.net                     

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

• Pomagamo pri 
urejevanju okoljskih 
kreditov.

• Urejamo dokumentacijo 
za okoljske subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

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

NOVO
Ogrevalne toplotne črpalke Weishaupt

NOVO 
plinski Weishaupt

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

T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, 
M: 041 832 833

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

OBVESTILO: Darilni boni  
TA NOVA so veljavni izključno 
do 31. 12. 2022. Unovčujem 
tudi stare darilne bone!!!

Vabimo vas na sledeče izlete:
KOPALNI IZLET LAŠKO,  
18. 6. 2022
MINI POČITNICE MAKARSKA 
8. - 12. 9. 2022
OBIRANJE MANDARIN,  
8. - 11. 10. 2022  
(prijave od 30. 5. od 9:00 dalje)

Zastopstvo za skoraj vse 
slovenske turistične agencije – 
iste cene kot pri organizatorju.

Veterani po poteh vojne za 
Slovenijo 
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Idrija-Cerkno so v program dela za leto 2022 zapisali 
organizacijo petih pohodov po poteh osamosvojitvene 
vojne.

Z a  n e d e l j o ,  8 .  m a j a ,  j e  b i l 
napovedan prvi pohod na Brkovnik 
s  s r e č a nj e m  n a  d o m a č i j i  n a 
Brkovniku, ki pa je bil zaradi slabega 
vremena žal preložen. Pohod bi 
posvetili nekdanjim pripadnikom 
120. jurišnega odreda teritorialne 
obrambe Idrija in Samostojnega 
voda za ognjeno podporo iz JOD 
četne sestave (nekdanji partizanski 
bataljon). Zaradi slabe vremenske 
napovedi so organizatorji presodili, 
da udeležencev ne bodo izpostavljali 
vlagi in mrazu. Prijavljenih je bilo 
85 udeležencev, od tega okrog 
50 pohodnikov. Velikemu številu 
prijavljenih bi bilo skoraj nemogoče 
zagotoviti primerno zavetje in 
primeren pokrit prostor za izvedbo 
spominske prireditve, kar bi bilo 
nujno v primeru dežja in vetra. 
Kratek program za prireditev so 
pripravili pevke in pevci Mešanega 
pevskega zbora Frančišek Lampe 
iz Črnega Vrha pod vodstvom 
d i r igentke  K at j e  Ba jec  Fe l c . 
Organizatorji predvidevajo, da 
bodo odloženi pohod lahko izpeljali 
v mesecu septembru.

Naslednji pohod in srečanje je 
predviden v nedeljo, 22. maja, na 
območju Idrijskih Krnic, ko bomo 
obiskali območja in domačije, 
kjer sta obe enoti delovali med 
osamosvojitveno vojno leta 1991. 

Zbor pohodnikov bo ob 8. uri pri 
lovski koči na Jelenku, spominska 
prireditev pa na istem mestu ob 15. 
uri. 

Sicer pa se veterani že pripravljajo 
na veteranske športne igre, ki bodo 
v soboto, 11. junija, v Izoli. Skušali 
bodo organizirati čimbolj popolno 
ekipo, da bi nastopili v večini športov, 
zato vse člane vabijo k udeležbi. 
Nastopili bodo v šestih športnih 
panogah: šah, košarka trojke, 
vlečenje vrvi, metanje bombe v cilj, 
pikado in streljanje. / Franci Ferjančič

Pohod ob 30. obletnici vojne za osamosvojitev Slovenije junija lani 
/foto: Rajko Gnezda
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Poglede na bližnje vrhove smo si delili z vevericami

V soboto, 23. aprila, smo 
se planinci odpravili 
na Roglo. Čakal nas je 
zanimiv dan, najprej 
pohod do Lovrenških 
jezer, potem pa še obisk 
Poti med krošnjami. Moči 
smo ponovno združili 
mladinski in vodniški 
odsek ter zbrali množico 
40 planincev, ki je kalila 
mir v pohorskih gozdovih. 
Mogoče smo tako tudi 
odgnali slabo vreme.

Andrej Bončina

Najdaljši vzpon, iz Zreč na Roglo, smo prevozili z 
avtobusom. Na Rogli nas je pričakalo nekaj vetra, 
oblakov, sonca in zaplat snega. Po hitri malici 
smo se odpravili proti Lovrenškim jezerom. Že 
po nekaj minutah smo prispeli do zamrznjenega 
umetnega jezera, ki je namenjeno zasneževanju 
smučarskih in tekaških prog. Pot nas je nato 
vodila preko travnikov, na katerih so cveteli 
žafrani. Prah iz prašnikov se lahko uporablja 
tudi za barvanje jajc, v sredozemskih deželah pa 
žafran uporabljajo tudi v kulinariki in za izdelavo 
kozmetike. Z na novo pridobljenim znanjem smo 
se podali naprej v pohorske gozdove. Travnato 
podlago so postopoma začele nadomeščati zaplate 
ledu in kaj kmalu tudi snega. Ni bilo potrebne 
več veliko hoje in že smo hodili samo po snegu. 
Izognili se nismo niti kakšnemu padcu, a posledic, 
hujših od umazanih oblačil in nekaj smeha, ni 
bilo. Snežena podlaga nas je nato spremljala 
večino poti nazaj do izhodišča.

Glavni počitek nas je čakal pri Lovrenških 
jezerih. Vsa jezera so bila še zaledenela, kljub 
temu pa trdnosti ledu nismo preizkusili. Jezera 
so del največjega visokega barja v Sloveniji in 
jih imenujejo tudi Lovrenški biseri. Polnijo se 
izključno s padavinsko vodo. To pomeni, da 
vanje ne priteka voda iz rek ali potokov. Jezera 

so obdana z ruševjem, pod njim pa se nahaja tudi 
do več metrov debela plast šote. Pot okoli jezer je 
urejena po lesenih mostičkih, tako da hoja ni ne 
naporna ne mokra. Časa je bilo dovolj, da smo 
prebrali tudi legendo o Jezerniku, ki je živel v 
velikem jezeru na Rogli. 

Jezera so obdana z ruševjem, 
pod njim pa se nahaja tudi do 
več metrov debela plast šote.

Skupinska fotografija pri zamrznjenih jezercih | foto: Andrej Erjavec

krošnjami Pohorje je dolga več kot 1.000 metrov 
in vsebuje tudi vzpon na 37 metrov visok stolp, 
s katerega se lahko spustimo tudi po toboganu, 
ki pa je bil žal zaprt. Pri vhodu je vsak izmed 
udeležencev prejel svinčnik in letak, ki nam je 
pomagal pri iskanju zaklada veverička Emila. 
Zaklad smo našli s pomočjo skritega gesla, ki smo 
ga razvozlali z odgovori na vprašanja ob poti. Med 
potjo smo na več točkah spoznali marsikatero 
zanimivost o pohorskih kamninah, rastlinstvu 
in živalstvu, hojo pa so nam popestrile tudi ovire 
visoko nad tlemi. Hoja po gredi med lesenimi 
krošnjami dreves in skakanje po napeti mreži 15 
metrov nad tlemi so nam vendarle pognale nekaj 
strahu po žilah. Med obiskom poti med krošnjami 
smo ulovili še zadnje sončne žarke, nato pa se je 
tudi na Roglo prikradla megla in nizka oblačnost. 
Ravno pravi čas se je naše pohajkovanje po 
Pohorju približalo koncu. Kljub dolgemu dnevu 
utrujenosti ni bilo čutiti. Pogovor in smeh tako 
tudi med vožnjo proti domu nista usahnila.

Povodni mož Jezernik je varoval celotno 
Pohorje. Gospodarica bližnje kmetije je v bližino 
jezera pošiljala svojega moža sekat drevesa, saj 
ji denarja ni bilo nikoli dovolj. Jezernik je možu 
ponudil denar v zameno, da preneha s sečnjo 
dreves. Denarja je ženi hitro zmanjkalo, zato je 
moža ponovno napotila sekati drevesa. Jezerniku 
je bilo dovolj, zato se je neke noči razbesnela 
huda nevihta, ki je odplaknila kmetijo, hlode 
in vse goste, ki so se ravno takrat zbrali na 
praznovanju. Jezernik pa se je skril v podzemne 
vode Lovrenških jezer in nikoli več ga niso videli.

Če smo najprej hodili pod krošnjami mogočnih 
smrekovih gozdov, pa smo se v drugem delu 
našega izleta podali med krošnje. Pot med 

Zaklad smo našli s pomočjo skritega 
gesla, ki smo ga razvozlali z odgovori na 
vprašanja ob poti.

Planinci se ne bojijo slabega 
vremena

Po prvomajskih praznikih je bil 
znova čas za sobotni dijaško-
študentski izlet, tokrat v toplejše 
primorske kraje. 

Zbudili smo se v deževno jutro in se v kar 
številčni zasedbi odpeljali do našega izhodišča 
- Hrastovelj. Med vožnjo proti Primorski se je 
oblačnost začela dvigati in tudi o dežju ni bilo 
več ne duha ne sluha. Oprtali smo nahrbtnike in 
se najprej sprehodili skozi idilično vasico, nato 
pa smo se kmalu začeli vzpenjati skozi gozd. Po 
slabi uri hoje smo dosegli vasico Podpeč, nad 
katero na pečini stoji mogočen obrambni stolp 
iz 11. stoletja, ki je bil naš naslednji cilj. Po precej 
strmem vzponu smo stolp le dosegli in si vzeli čas 
za občudovanje razgleda na Koprski in Tržaški 
zaliv, Podpeč in gozdnato okolico. Vzpeli smo 
se na planoto ob Kraškem robu in nadaljevali s 
hojo skozi gost borov gozd in preko travnikov. 
Pri spustu smo prečkali železniško progo in 
prišli do kraške vasice Zazid. Zraven vasi smo 
naredili daljši počitek ob za tako majhno vas 
velikem igrišču, zunanjem fitnesu in igralih. Od 
tu smo se usmerili nazaj proti izhodišču mimo 
srednjeveške cerkve sv. Štefana, kjer je v objemu 
narave vladalo prav posebno vzdušje. 

Nazaj v Hrastovlje smo prišli rahlo utrujeni, a 
veseli, da smo prijetno in aktivno izkoristili dan. 
/ Zala Serženta SeljakSlaba vremenska napoved nas ni prestrašila, uživali smo v dobri družbi / Foto: Neža Lapajne
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Palačinke  
na vrhu Kojce
Jubilejni 20. prvomajski pohod na Kojco je v organizaciji 
Mladinskega društva Vidaunk potekal v nedeljo, 1. 
maja. Zaradi pandemije koronavirusa, ukrepov in 
njenih posledic je tudi jubilejni 20. pohod moral na svojo 
realizacijo počakati dve leti in se iz leta 2020 prestaviti na 
leto 2022. Tudi tokrat so se pohodniki na Kojco povzpeli iz 
različnih smeri, na vrhu pa so jih pričakali tradicionalno 
gostoljubni organizatorji ter že kar zaščitni znak pohoda – 
palačinke.

Kojca se lahko, s svojimi 1.303 metri in 
markantno podobo ter kot drugi najvišji 
vrh v Cerkljanskem hribovju, v zadnjem 
obdobju pohvali s stalno rastjo števila 
pohodnikov, ki se nanjo povzpnejo. Ta 
rast obiska ni samo posledica objav lepot 
in posebnosti destinacije na družbenih 
omrežjih, ampak temelji na zagnanem 
in v začetkih ne splošno razumljenem 
delu Mladinskega društva Vidaunk in 
ostalih društev, ki domujejo pod Kojco. 
Eden teh temeljev je tudi prvomajski 
pohod, ki je razširil poznavanje Kojce 
najprej med aktivne planince, nato 
pa tudi med vse ostale pohodnike ter 
aktivnosti in doživetij v neokrnjeni 
naravi željne ljudi. Kojca je tako 
postala prepoznaven turistični produkt 
cerkljanskega turizma. Za dogodke in 
prireditve pod njo bodo tudi v prihodnje 
skrbela lokalna društva, za dogajanje 
na sami Kojci pa je zagotovilo MD 
Vidaunk, ki zna z organizacijo različnih 
dogodkov večkrat v letu privabiti veliko 
število ljudi, ki odidejo dobre volje in s 
čudovito izkušnjo. In prav ta je razlog, 
da se vračajo vedno znova in v vedno 
večjem številu. / Tone Golob

Kljub slabši vremenski 
napovedi se je pohoda 
udeležilo 182 vpisanih 
pohodnikov, ki so lahko 
na vrhu okusili čaj iz 
kotla nad ognjiščem, 
pajtičke z raznimi nadevi, 
manjkale pa niso niti zelo 
priljubljene palačinke. 
Prav slednje so še posebno 
priljubljene med mladimi 
pohodniki, ki jih je bilo 
zares veliko. Tako lahko z 
veseljem ugotavljamo, da 
se po dveh letih pohod na 
Kojco vrača na koledar 
prvomajskih prireditev.

Uroš Štremfelj
predsednik MD Vidaunk

,,
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CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

Češnje so v Štanjelu kot bele neveste

Oljna slika Katarina, ki jo je naslikal Taras Ševčenko, je 
najbolj znano delo ukrajinskega slikarstva.

Foto: Tinka Gantar

Tinka Gantar

Prav malo deževnih dni je 
bilo letos, a zgodilo se je, da 
sem enega nehote izbrala 
za obisk Štanjela.Navdih 
je bil trenuten. Zvečer, ob 
gledanju televizije, so me 
pretresle slike porušene 
Ukrajine, nesrečnih 
ljudi. Tu pri nas 
pomlad v belem. 
Gozdove krasijo 
cvetoče divje češnje, 
v svežo zelenino se 
odevajo bukve, 
po sadovnjakih se 
napenjajo popki 
jablan in hrušk, 
slive in češnje 
so lepe kot bele 
neveste. Kakšno 
nasprotje z ožganimi 
in porušenimi 
objekti. Da bi se 
vendar že nehalo 
to nerazumljivo 
divjaštvo!

Spomnila sem se na Kranj, Prešernovo 
mesto, kjer v pesnikov spomin urejajo park s 
kipi njegovih sodobnikov. Med njimi so pred 
letom dni postavili kip največjega ukrajinskega 
pesnika Tarasa Ševčenka, ki je ustvarjal v prvi 
polovici 19. stoletja - kot naš France. Dobitnik 
nagrade Vilenica 2017 je bil tudi Ukrajinec, Jurij 
Andruhovič. Ni pa to edini kip pesnika Ševčenka 
v Kranju. Skupaj s prevajalcem njegove pesnitve 
Kobzar, Jožetom Abramom, krasita pročelje 
Abramove rojstne hiše, Grajžarjeve domačije v 
Štanjelu, prav nasproti kraške hiše.

»Krivec« za to nenavadno povezavo duhovnika 
Abrama in Ukrajino je Janez Evangelist Krek, 
duhovnik, pisec, organizator, ki je navdušil tri 
dosti mlajše bogoslovce za slovansko, posebej pa 
za ukrajinsko kulturo. Ustanovili so ukrajinsko 
bratovščino, nadeli so si tudi ukrajinska imena. 
Jože Abram je prevedel pesnitev Kobzar, 
ukrajinskega pesnika, slikarja in narodnega 
buditelja Tarasa Ševčenka. Vzdrževali so 
kulturne vezi z Ukrajino, prav tako so pa tudi 
gojili medsebojno prijateljstvo. Abram je umrl v 
Ljubljani med obiskom svojega prijatelja. Jožef 
Abram (1875, Štanjel – 1938, Ljubljana) je kot 
duhovnik služboval v Bovcu, Trenti, Novakih, 
Oblokah, Bilju, Pevmi in na Mostu na Soči. Pisal 
je o Trenti, obnavljal planinske poti, izobraževal 

vodnike, ustanavljal knjižnice, posojilnice. K 
poslikavi cerkve v Pevmi in na Mostu na Soči je 
povabil Toneta Kralja. Poleg prevajanja je pisal tudi 
pesmi in igre. Vsestranski domoljub.

Taras Ševčenko (1814 – 1861) je zgodaj postal 
sirota. Štirinajstleten je bil služabnik svojega 
zemljiškega gospoda, ki je hotel, da postane njegov 
domači slikar. Šolal se je v Sankt Peterburgu. 
Naslikal je portret, s prodajo tega so prijatelji 
zbrali denar in ga za 2.500 rubljev odkupili od 
gospodarja. Leta 1846 je postal učitelj risanja na 
kijevski univerzi. Večkrat je bil obtožen, zaprt in 
izgnan, ker je pisal v ukrajinščini. Napisal je 237 
pesmi, od tega 235 v ukrajinščini in dve v ruščini. 
Pokopan je bil najprej v Sankt Peterburgu, po 58 
dneh pa so njegov pepel pokopali v Ukrajini.

Prva izdaja Kobzarja je iz Sankt Peterburga, po 
tej izdaji je pesnik dobil ta vzdevek. Kobzar je 
bard, ki igra na lutnji podobno glasbilo kobzo. 
Šele leta 1889 je bil Kobzar prvič objavljen v 
Ukrajini. Nekaj let prej so v Švici natisnili 9 x 5 
cm veliko izdajo Kobzarja in jo v škatlici vžigalic 
pretihotapili v Ukrajino. Vse življenje je tudi slikal. 
Njegova oljna slika Katarina je postala najbolj 
znano delo ukrajinskega slikarstva. Samo želimo 
si lahko, da bi se pesnikove sanje o samostojnosti 
Ukrajine uresničile in da bi se v državo vrnila mir 
in sožitje. 

PREZRAČEVALNI SISTEMI IN REKUPERACIJA
 
Visoko kvalitetni lokalni in centralni sistemi prezračevanja z 
rekuperacijo
 
Čiščenje klim in konvektorjev s suho saturirano paro na 
ekološki način brez kemikalij
 
Zgolj 8 g prahu na vaši klimatski napravi vam poveča porabo 
energije za min 15%, čiščenje s kemičnimi sredstvi pa ni prijazno ne 
do zdravja, ne do okolja! Ekološki način čiščenja s suho saturirano 
paro 160o in istočasnim vakuumskim sesanjem na naravi in zdravju 
prijazen način očisti vaš sistem prahu, bakterij, plesni in virusov. 

Ajda E.T.C. Uroš Štucin s.p.  
Tel: 051 410 140  
E-pošta: uros@ajda-consulting.si
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O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40 ODPRTO: PON. -  PET  8. - 16.   SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. 

Mali oglasi
Ugodno prodam samo preizkušen pametni 

mobitel Xiaomi Redmi 9C NFC, brez sledi 
uporabe, kupljen za rezervo z vsemi 
dokumenti za samo 71 evrov.  
| Inf.: 071 445 587

Prodam Tervol plošče trde dimenzije 
5x100x100 cm, 5 kosov v paketu, 9 paketov, 
45 m2. Shranjene na podstrešju.  
| Inf.: 041 653 387

Prodam tovorno prikolico za avto. Cena: 
250 evrov. | Inf.: 041 494 793

Prodam zazidljivo parcelo v veliksoti 9.500 
m2 na relaciji Marof-Ledinsko razpotje. 
Izredna sončna lega vse leto. Narejen izkop, 
podporni zid in vsa dokumentacija.  
| Inf.: 051 339 644 (Marko)

V Idriji se prazni starejše stanovanje in 
podarjamo rabljeno pohištvo. Pokličite za 
več informacij. | Inf.: 041 589 782

V Idriji v Triglavski ulici oddam vrt.  
| Inf.: 041 746 463 (Maruša)

Nujno iščem stanovanje za štiričlansko 
družino za daljši čas v Idriji ali Spodnji Idriji.  
| Inf.: 069 970 157

V Idriji prodam stanovanje v izmeri 42 m2 
s pripadajočo drvarnico in podstrešjem.  
| Inf.: 051 619 019

Mlada družina s tremi otroki išče vseljivo 
hišo za nakup v vrednosti do 120.000 evrov 
na področju severne primorske, Krasa. 
Želimo si stika z naravo in večjega vrta.  
| Inf.: 040 80 43 88 (Jana)

Prodam cisterno za kurilno olje 2.000 
litrov in peč Ferolli 24 kw.  
| Inf.: 041 351 881

V centru Idrije prodam stanovanje v izmeri 
55,8 m2 s kletjo 2,6 m2, drvarnico 3,5 m2, 
balkonom in souporabo verande.  
| Inf.: 031 712 269

Prodam cisterno za kurilno olje 1.000 
litrov. Cena 50 evrov. Ogled in prevzem v 
Idriji. | Inf.: 041 711 727

Iščem dvosobno stanovanje v Idriji za 
družino, do 500 evrov. | Inf.: 069 768 261

Prodaja se zazidljivo zemljišče v Črnem 
vrhu nad Idrijo v velikosti 609 m2. Parcela je 
na mirni sončni lokaciji. | Inf.: 041 435 677

Prodam povsem novo žensko motoristično 
jakno Cycle Spirit vel XXL in enake velikosti 
ženske motoristične hlače Vanucci.  
| Inf.: 041 482 937

V Idriji v centru mesta prodam trisobno 
opremljeno stanovanje v velikosti 73 
m2 s pripadajočim parkirnim mestom in 
drvarnico. | Inf.: 031 449 955

V Cerknem ali Idriji kupim garsonjero ali 
manjše stanovanje. | Inf.: 071 314 120

Iščem stanovanje v Idriji ali Cerknem.  
| Inf.: 069 636 683

Iščem 200 m2 gradbenega odra za 
izposojo proti plačilu. | Inf.: 040 893 594

V Idriji ali Sp. Idriji kupim stanovanje ali 
garsonjero. | Inf.: 041 585 074 (Ciril)

V Idriji oddajamo v najem sobe s 
souporabo stranišča, kopalnice in kuhinje, 
primerno za samske delavce.  
| Inf.: 051 249 364

Ugodno prodam nov nerabljen klasični 
mobitel (10 e) in nove nizke moške čevlje št. 
45 (10 e) | Inf.: 071 445 587

Mlad par išče stanovanje za najem, za 
daljše obdobje. Oba sta zaposlena.  
| Inf.: 069 644 192

Prodam kokoši nesnice in bele piščance za 
dopitanje. Erazem Stanonik; Log nad Škofjo 
Loko | Inf.: 041 694 285

Prodam pralni stroj Candy, 7kg, ožji 
model (Š-60, v-85, g-45). Star je dve leti, 
do oktobra 2022 še v garanciji. Cena po 
dogovoru. | Inf.: 051 416 773 (Darja)

Iščem stanovanje za v najem v Idriji ali Sp. 
Idriji za 3-člansko družino. 

| Inf.: 040 221 508 (Nadja)
Prodam 5 kosov letnih gum Goodyear, 

dimenzije 185-65/15. Zelo malo rabljene.  
| Inf.: 051 691 171 (Ivana)

Mlada družina v Idriji kupi novejšo ali 
adaptirano hišo, možna menjava z 2-sobnim 
stanovanjem ob ustreznem doplačilu. Oglasi 
na spletu pregledani. | Inf.: 041 498 616

Kupim traktor v okvari, poškodovanega, 
zapuščenega, slabše ohranjenega, brez 
dokumentov, dlje časa stoječega, ne vžge, 
prevrnjenega, zgorjenega, ... Kupujem od 
letnika 1975 dalje, katerokoli znamko.  
| Inf.: 040 688 768 (Branko)

Kupim počitniško prikolico za najmanj 4 
osebe, lahko je tudi stacionirana v kampu 
v Sloveniji ali na Hrvaškem. Adria, Burstner, 
Beyerland, Knaus, Dethleffs, Hobby, ... 
mlajšo od letnika 1990. | Inf.: 040 785 769

Prodam dobro ohranjeno peč za centralno kurjavo kombinirano olje – drva in dve 
dvoplastni PVC cisterni po 1000 litrov. | Inf.: 040 913 824 (Zdenko)

Prodam zazidljivo parcelo 711 m2 v Črnem vrhu nad Idrijo. Voda in elektrika na parceli, 
dovoz urejen. | Inf.: 041 502 994

Prodam pametni mobitel Realme C11 3/32GB 2020, malo rabljen, brez sledi uporabe, z 
dokumenti in 1,5 leta garancije za samo 71e | Inf.: 071 482 709

Kupim manjši traktor (Antonio Carraro, AGT, Tomo Vinkovič, Pasquali, itd). Lahko tudi v 
okvari ali potreben popravila. | Inf.: 040 824 749

V Idriji kupim stanovanje v velikosti okrog 40 m2. | Inf.: 041 919 459
Kupim manjše stanovanje ali garsonjero v Idriji, Sp. Idriji ali Cerknem. Lahko je tudi starejše 

oz. potrebno prenove. | Inf.: 068 170 006



petek, 20. maj 2022 Idrijske novice / ABC         številka 50828 M O Z A I K

FRANC PAGON
(11. 11. 1919 - 5. 5. 2022)

Ob izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka in prijatelja 

Franca Pagona, se iskreno zahvaljujemo govorniku Samu Bevku za 

besede slovesa, Združenju borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno, 

še posebej predsedniku za področje Cerknega, Jožetu Jeramu, 

Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, 

Zvezi slovenskih častnikov Idrija - Cerkno, Društvu upokojencev 

Cerkno, vsem praporščakom, Občini Cerkno in županu, Ribiški 

družini Idrija in njenemu predsedniku, uslužbencem Komunale 

Idrija, pevcem in trobentaču, cvetličarkama cvetličarne Rož'ca v 

Cerknem, dr. Fenjvešiju in zdravstvenemu osebju ter farmacevtki 

mag. Lilijani Peternel, ki so poskrbeli za očeta takrat, ko je 

potreboval medicinsko pomoč, učiteljem in vzgojiteljem OŠ in vrtca 

Cerkno ter uslužbencem Upravne enote Idrija in vsem sorodnikom, 

prijateljem, krajanom in sosedom, ki ste se v tako velikem številu 

poslovili od dragega Franca in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala za cvetje in sveče in iskreno izrečena sožalja.

Hčerka Irma, vnuk Mitja in vnukinja Polona z družinama

Cerkno, 10. maja 2022

Male oglase  
nam lahko pošljete na  
urednistvo@abc-merkur.si

Gradivo za zahvale  
nam lahko pošljete po elektronski pošti na 
abc@abc-merkur.si 

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

Dodatne informacije na: 
05 37 222 80 ali 05 37 73 747

V spomin Francu Pagonu

V 103. letu življenja nas je zapustil Franc Pagon. 
Član ZB Idrija-Cerkno je bil od leta 1948, kasneje 
pa tudi član Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 
Nemalokrat je dejal: »Jaz tako rad živim.« Ob 
teh besedah, ki so bile iskreno izrečene, nihče 
ni mogel ostati hladen, žalosten ali obupan. 
Človeku so dale moč in zagon. Ja, zato je bil nekaj 
posebnega. Rojen je bil na Martinov dan, 11. 
novembra 1919 v Zakojci. Otroštvo in mladost 
je preživel v rojstni vasi. Tako kot vsi mladi 
je bil poln upov, načrtov in želja po boljšem 
življenju, vojna pa je prekrižala vse to. Poslali so 
ga v italijansko vojsko v Milano, v enoto poljske 
artilerije, nato pa na italijansko-francosko fronto, 
v Albanijo in Grčijo. Ob zajetju in med vožnjo do 
Aten in naprej do Krete je doživljal grozote, ki se 
jih z besedami ne da opisati. Hudo, zelo hudo je 
bilo. Nečloveško. Po vojni v Grčiji so jih Nemci 
poslali gole in bose, prestradane in bolne v Italijo, 
najprej v Bari in nato v mesto Torino. Nastanili 
so jih v vojašnici, kjer se je nadaljevalo vojaško 
življenje. Oblikoval se je bataljon »Speciale«, v 
katerem so ga izbrali za delo v armadni komisiji, 
kar mu je obetalo boljše življenje. On pa se je 
odločil drugače. Po kapitulaciji in razpadu Italije je 
prišel nazaj, domov v rojstno Zakojco. Pridružil se 
je partizanskemu gibanju in po nalogu Komande 
mesta Cerkno organiziral obnovo požganih 
vasi. Opravljal je tudi obveščevalne naloge. Po 
končani drugi svetovni vojni se je aktivno vključil 
v obnovo porušene domovine ter prevzel vodenje 
komisije za popisovanje vojne škode. Po vojni leta 
1945 je bil premeščen na Komando mesta Idrija 
in bil imenovan za komandirja čete ter hkrati 

napredoval v višji vojaški čin. Kasneje je bil 
premeščen na komando vipavskega vojnega 
področja. Leta 1950 je po ukazu Ministrstva za 
ljudsko obrambo napredoval v čin rezervnega 
podporočnika ter bil poslan na tečaj za rezervne 
oficirje v Škofjo Loko. Njegovo nadaljnje delo v 
državni javni upravi je bilo vseskozi povezano 
z dodatnimi izobraževanji – na takratnem 
Ministrstvu za zakonodajo v Ljubljani. Od 
leta 1947 dalje je bil imenovan na različna 
odgovorna delovna mesta v lokalni in državni 
upravi, tako v Idriji kot v Cerknem. Med drugim 
je bil tudi tajnik občinskega ljudskega odbora v 
Cerknem, po reorganizaciji lokalne samouprave 
pa še vodja krajevnega in matičnega urada v 
Cerknem. Po 41 letih delovne dobe se je s tega 
področja dela tudi upokojil. Prehod v novo 
življenjsko obdobje pa je izkoristil za nove 
dejavnosti. Ob urejanju hiše in vrta se je posvetil 
tudi ribolovu na Cerknici in Idrijci, kjer je 
prebil ure in ure ter našel svoj mir. Član Ribiške 
družine Idrija je postal že leta 1965, za zasluge 
pri delu v družini pa je postal njen častni član. 
Kot zavzet ljubitelj narave in varstva okolja si 
je vselej prizadeval za sonaravno upravljanje z 
vodami in naravnim okoljem. Imel je težko, a 
po svoje srečno življenje. Na pot mu je prineslo 
delo, ki ga je rad opravljal, ženo Gabrijelo in 
hčerko Irmo ter rod, ki se nadaljuje. On ga je 
začel in bil je srečen. 

Naj mu bo lahka slovenska zemlja, ki jo je imel 
neizmerno rad.
Združenje borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno,  
15. maja 2022

Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep  
kot zvezda na nebu ...
(Tone Pavček)

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 73 747, urednistvo@abc-merkur.si 
Oglasno trženje: T: 05 37 222 80, T: 05 37 73 747, E: abc@abc-merkur.si, marketing@abc-merkur.si
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. 
Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., Slovenčeva ulica 19 a, 1000 Ljubljana
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 16. junija 2022. 
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, 17. maja 2022 ob 15. uri. 
 

idrijske novice

HELENA LIKAR
(1945 – 2022)

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 78. letu starosti zapustila naša ljuba žena, 

mama in nona Helena Likar z Loga pri Brezovici.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 

besede tolažbe in sočutja, za podarjene sveče in denarno pomoč ter darovane svete maše. 

Zahvala podjetju Vrhovec za vzorno organizacijo pogreba, pevcem okteta Raskovec, gospodom župnikom 

za dostojanstveno opravljen obred ter vsem tistim, ki ste našo drago pospremili na njeni zadnji poti.

Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: mož Jakob, sinovi Dejan, Matej in Andrej z družinama

Log pri Brezovici, 11. maja 2022

Kakor valovi na obalni prod, 
tako trenutki naši v nič hite;  
val valu za seboj napravi pot 
in temu drug za drugim vsi slede. 
(W. Shakespeare)
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POSLOVILI SO SE

Ana Mikuž  
iz Mrzlega Loga,  
stara 92 let

Justina Pajer  
iz Idrije, stara 94 let

Marija Bedenk  
iz Idrije, stara 90 let

Helena Likar, rojena Čibej  
z Loga pri Brezovici,  
stara 77 let

Franc Pagon  
iz Cerknega, star 102 leti

Albin Mezek 
iz Gorenjih Novakov,  
star 84 let

Dejan Tušek 
iz Gorij pri Cerknem,  
star 46 let

Danijel Mohorič  
iz Spodnje Idrije, star 75 let

Filip Seljak  
iz Pečnika, star 83 let

Sonja Stanek  
iz Spodnje Idrije,  
stara 64 let

Marija Ferjančič  
iz Čekovnika, stara 86 let

Ljudmila Žejn  
iz Pluženj pri Cerknem, 
stara 67 let

Danilo Leban  
iz Spodnje Kanomlje, 
 star 64 let

Silva Mohorič  
iz Spodnje Idrije,  
stara 69 let

Miran Volarič  
iz Kovačevega Rovta,  
star 67 let

Ivana Brence  
iz Pečnika, stara 89 let

Venceslav Hvala  
iz Idrije, star 80 let

Doroteja Paglavec  
iz Spodnje Idrije, stara 89 
let

Milan Kofol  
iz Raven pri Cerknem, 
 star 80 let

ROMAN BAJC
(1947 – 2022)

Za vedno se je poslovil naš mož, oče in brat Roman Bajc.

Iskreno se zahvaljujemo gasilcem PGD Spodnji Vrsnik in zdravnici 

Aniti Bevk za hitro nudeno medicinsko pomoč, posebna zahvala pa 

zdravnici Nadi Likar za zdravstveno oskrbo v obdobju njegove bolezni.

Zahvaljujemo se sorodnikom, posebej sestrama in bratom, 

sosedom in prijateljem za vso pomoč, tople besede in stiske rok 

v dneh slovesa. Hvala govornici Stani Kosmač za lep poslovilni 

govor ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.  

 

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi 

– žena Majda ter hčerki Bojana in Ida

Idrija, 13. aprila 2022

Tam, kjer si ti, 
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh 
nam v srcih še živi 
in nihče ne ve, 
kako zelo, zelo boli.

DANILO LEBAN
(23. 10. 1957 – 26. 4. 2022)

Ob boleči izgubi moža, ata in nonota Danila Lebana se iskreno 

zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh trenutkih stali ob strani.

Zahvaljujemo se osebju ZD Idrija za vso pomoč in podporo.

Hvala za vsa izrečena sožalja, sočutne misli, podarjeno cvetje in sveče.

V naših spominih boš za vedno ostal z nami.

Žena Vlasta ter sinova Samo in Borut z družinama

Spodnja Idrija, 2. maja 2022

DEJAN TUŠEK
(1975 – 2022)

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega Dejana Tuška iz Gorij, 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 

stali ob strani in nam kakorkoli pomagali.

Hvala sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem 

za vso pomoč, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in dar, ki 

ste ga namenili domačemu društvu. Hvala domačemu gasilskemu 

društvu za vso stransko pomoč pri slovesu od našega Dejana. Hvala 

gasilcem ostalih društev, Gasilski zvezi Cerkno, vodstvu Hidrie in 

sodelavcem, govornici za poslovilne besede, pevcem, trobentaču, 

duhovniku za opravljen obred in pogrebni službi.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poslovil od njega in ga v tako 

velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Dragi Dejan, odšel si brez slovesa, pogrešali te bomo. 

Žalujoči vsi njegovi

Cerkno, 6. maj 2022

MARIJA HVALA
(8. 12. 1925 – 10. 4. 2022)

V šestindevetdesetemu letu nas je zapustila Marija Hvala. Ob boleči 

izgubi najine mame se zahvaljujeva vsem, ki ste ji lepšali zadnja leta 

življenja. Posebna zahvala vnukinji Jani in sosedi Silvi, ki sta ji, ko so ji 

začele pešati moči, nudili družbo in pomoč. Iskrena hvala tudi osebju 

Doma upokojencev Idrija – enota Marof za vso oskrbo in lajšanje 

težav ob bolezni v zadnjih dveh letih, ki jih je preživela v domu.

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste bili z nami 

ob slovesu. 

Zahvaljujemo se gospodu župniku za lep obred slovesa, pogrebni 

službi Komunale Idrija ter vsem za darovane sveče.

Sinova Miloš in Srečko z družinama

 

Idrija, 15. aprila 2022



petek, 20. maj 2022 Idrijske novice / ABC         številka 50830 Č R N A  K R O N I K A

Dva poškodovana avtomobila na parkirišču
V torek, 10. maja, so idrijski policisti obravnavali 
poškodovanje osebnega avtomobila na parkirišču v Idriji. 

Neznanec je z ostrim predmetom poškodoval lak parkiranega 
avtomobila in s tem lastniku povzročil materialno škodo. 
V četrtek, 5. maja popoldne, pa so obravnavali prometno nezgodo 
na parkirnem prostoru. Tekom dneva je neznani voznik neznanega 
vozila na parkirnem prostoru v Idriji zadel drugo parkirano vozilo. 
Povzročitelj je pri vzvratni vožnji z zadnjim desnim delom zadel 
zadnji levi del parkiranega vozila, po trku pa je odpeljal neznano 
kam. Pobeglega povzročitelja nesreče idrijski policisti še iščejo.

Kradel gorivo in 
plastične zabojnike

V četr tek ,  12.  maja  z jutraj , 
so policisti  na območju Idrije 
obravnavali tatvino goriva. Po doslej 
zbranih podatkih je neznani storilec 
pred kratkim vstopil na območje 
tamkajšnjega zbirnega centra in iz 
delovnega stroja izčrpal okoli sto 
litrov dizelskega goriva, prav tako 
pa je odtujil tudi štiri plastične 
zabojnike. Z odtujenimi predmeti je 
zapustil kraj ter odšel neznano kam. 
S tem dejanjem je bila gospodarski 
družbi povzročena materialna škoda 
za približno 600 evrov. Idrijski 
policisti bodo po zaključku preiskave 
podali kazensko ovadbo na Državno 
tožilstvo v Novi Gorici.

Na Keltiki povozil srno
V torek, 4. maja, se je nekaj po 

5. uri zjutraj na Keltiki zgodila 
prometna nesreča. Voznik osebnega 
avtomobila je na Želinu, pri odcepu 
za Jagršče, povozil srno. Po trku je 
na avtomobilu nastala materialna 
škoda.

V mraku trčila v srno
V četrtek, 28. aprila v zgodnjih 

večernih urah, se je na območju 
Črnega Vrha pripetila prometna 
nesreča. Voznica osebnega vozila je 
vozila v smeri iz Črnega Vrha proti 
Zadlogu, ko ji je pred avto skočila 
srna. Po trku je na avtomobilu 
nastala manjša materialna škoda.

V središču Idrije zbila kolesarko
V četrtek, 12. maja, nekaj minut po 11. uri dopoldne, 
se je v Idriji zgodila prometna nesreča, v kateri je bila 
predvidoma huje telesno poškodovana starejša kolesarka. 

Do nesreče je prišlo, ko je starejša voznica osebnega avtomobila peljala 
po Lapajnetovi proti Vojkovi ulici in med vožnjo začela prehitevati 
kolesarko, po prehitevanju pa se ni mogla varno vključiti nazaj na svoj 
vozni pas. 

V času prehitevanja je voznica pripeljala do križišča, v katerem je zavila 
desno in z zadnjim desnim delom avtomobila trčila v prednjo pnevmatiko 
kolesa. Kolesarka je izgubila nadzor nad kolesom in padla po vozišču ter 
se predvidoma huje poškodovala. 

Poškodovanko so najprej oskrbeli v Zdravstvenem domu Idrija, nato 
pa so jo prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. 
Idrijski policisti bodo zoper povzročiteljico nezgode, glede na vsa 
ugotovljena dejstva in teže telesnih poškodb, podali ustrezen ukrep.

V eni soboti kar tri motoristične nesreče
Lepo vreme v zadnjih dneh na ceste vabi številne 
motoriste in kolesarje. Vsi ti pa so zelo ogrožena 
skupina v prometu. Lani je na naših cestah  
življenje izgubilo 27 motoristov, en potnik na  
motornem kolesu in pet mopedistov.  
Hudo se je poškodovalo 131 motoristov in  
50 mopedistov. Med najpogostejše vzroke  
prometnih nesreč še vedno sodi  
neprilagojena hitrost.

Policisti so v soboto, 30. aprila, obravnavali 
kar tri prometne nesreče motoristov s hujšimi 
telesnimi poškodbami, od tega sta se dve 
nezgodi pripetili med Ajdovščino in Colom, 
ena pa v Rožni Dolini. V eni od nesreč je bila 
poškodovana tudi sopotnica. Policisti ob tem 
ugotavljajo, da motoristom vsako pomlad 
manjka običajna »kilometrina«, torej gibčnost, 
fizična pripravljenost, spretnost in izkušnje, 
ki so pomembne za varno vožnjo. Ob tem še 
opozarjajo, da je na začetku motoristične sezone 
asfaltna površina še vedno relativno hladna in ne 
omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. 
Zaradi minule zime pa je lahko na vozišču veliko 
udarnih jam in peska. Voznike osebnih, tovornih 

in drugih motornih vozil zato opozarjajo, naj 
vozijo previdno in naj bodo pozorni tudi na 
voznike motornih koles in na kolesarje, ki so 
zaradi ozke silhuete pogosto slabše vidni. Poleg 
tega pa se morajo motoristi zavedati, da njihove 
sposobnosti obvladovanja motornega kolesa 
najverjetneje še niso na ravni tistih iz prejšnjega 
leta. Zato jih policisti pozivajo, da se na vožnjo 
ustrezno pripravijo.

Glede na izkušnje iz preteklih let na območju 
Policijske uprave Nova Gorica so vozniki 
motornih koles najpogosteje udeleženi v 
prometnih nesrečah na cestah Robič–Kobarid, 
Vršič–Trenta–Bovec–Kobarid, Solkan–Peršeti 
in na relaciji Tolmin–Idrija–Godovič–Kalce. 

Pri vožnji dosledno uporabljajte 
zaščitno motoristično čelado. Pravilno 
si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča 
potrebno vidljivost. Ne pozabite na 
oblačila s ščitniki. 
Poskrbite, da boste čim bolj vidni. Na 
motornem kolesu imejte podnevi vedno 
prižgane zasenčene žaromete. Nosite 
zaščitna oblačila s čim več odsevniki in 
čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni 
brezrokavnik. 
Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite 
od ločilne črte na sredini vozišča, sicer 
bo vaša glava brzela tudi meter globoko 
po nasprotnem vozišču. 
Hitrost in način vožnje še posebej 
prilagodite v prvih minutah deževja. 
Če vaše motorno kolo nima zavornega 
sistema ABS, v dežju ali na spolzkem 
vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 
zogibajte se asfaltnim površinam, na 
katerih je posut pesek, razlito olje ali 
podobno. 
Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, 
psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni, 
sicer to lahko hitro postane vaša zadnja 
vožnja. Reakcijski čas v idealnih pogojih 
je 0,6 - 0,8 sekunde, v cestnem prometu 
v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem 
ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi 
ali več.

Ujeti v dvigalu
Gasilce prostovoljnega gasilskega 

društva Idrija so v sredo, 27. aprila 
nekaj po 8. uri zvečer, poklicali na 
pomoč na Beblerjevo ulico v Idriji. 
Tam so iz okvarjenega dvigala 
večstanovanjskega objekta rešili 
ujeto osebo.

Droge za volanom
Idrijski policisti so v torek, 26. 

aprila v večernih urah ustavili 
35- letnega voznika osebnega 
avtomobila. Odredili so mu hitri 
test zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi. 

Rezultat  hitrega testa je  bi l 
pozitiven, zato to mu je bil odrejen 
strokovni pregled v zdravstveni 

Te ceste so med motoristi 
izredno priljubljene. Motoristi 
so pogosto žrtve prometnih 
nesreč zaradi neustreznega 
ravnanja drugih voznikov 
motornih vozil. Med vzroke 
policisti prištevajo vožnjo 
z neprilagojeno hitrostjo 
in pod vplivom alkohola, 
nepravilno prehitevanje ali 
razvrščanje in tudi izsiljevanje. 
Nesreče se zgodijo tudi zaradi 
neizkušenosti, nepoznavanja 
ceste, premajhne pozornosti 
na dogajanje v prometu, 
prekoračitve hitrosti, 
nepravilnega prehitevanja 
ali razvrščanja ter neuporabe 
ustrezne zaščitne opreme 
pri voznikih motornih koles. 
Zlasti mladi neizkušeni 
motoristi in motoristi iz 
tujine, ki ne poznajo dobro 
naših cest, so pogosto žrtve 
prometnih nesreč zaradi 
kršitev predpisov ali napak, ki 
jih storijo sami. 

Policija poziva vse voznike 
motornih koles, naj bodo 
predvsem izjemno previdni, 
hitrost svoje vožnje pa naj 
prilagodijo razmeram na cesti. 
Nižja hitrost vam daje več 
možnosti, da se pravočasno 
izognete nevarnim situacijam 
in zavarujete svoje življenje.

ustanovi, ki pa ga je voznik odločno 
odklonil. Možje postave so mu 
začasno odvzeli vozniško dovoljenje 
in prepovedali nadaljnjo vožnjo. 
Prav tako so vozniku v postopku 
zasegli zelene posušene rastlinske 
delce, za katere je obstajal sum, da 
gre za prepovedano drogo. Zasežene 
rastlinske delce so policisti poslali v 
nadaljnjo analizo.

Helikopter po bolnika
V sredo, 20. aprila, je nekaj minut 

pred 11. uro z Brnika proti Idriji 
poletel helikopter Slovenske vojske 
v spremstvu ekipe helikopterske 
nujne medicinske pomoči. V Idriji 
so  prevzel i  obolelega občana 
in ga prepeljali na zdravljenje 
v Univerzitetni klinični center 
Ljubljana.



Idrijske novice / ABC         številka 508 petek, 20. maj 2022 31M O Z A I K



petek, 20. maj 2022 Idrijske novice / ABC         številka 50832 Z A D N J A  S T R A N

Novorojenčki maj 2022 PLAUDRA-PRESS

deklica Ronja, starša Polona in Tim Božič iz Spodnje Idrije 

deček Teo, starša Monika Bizjak in Tomaž Pivk iz Zadloga 

deklica Sanja, starša Teja in Niko Gantar iz Zavratca 

deček Drejc, starša Urška Žonta in Tomaž Bratuš iz Spodnje Idrije

deklica Anja, starša Lea Gantar in Simon Jokovič iz Godoviča 

deklica Mia, starša Ines Šavli in Erik Černalogar iz Čekovnika 

deklica Dora, starša Kim Pirih in Matej Prezelj iz Idrije

Nova Unesco nagrada za Idrijo
Iz Društva ljubiteljev dediščine, ki sodi pod okrilje 
Unesca, so nam sporočili, da podpirajo ustanovitev nove 
Unesco nagrade. Z nagrado »Unesco – Antiquity« želijo 
spodbujati lokalna okolja v neposredni bližini Unesco 
spomenikov k trajnostnemu varovanju dediščine. Idrija 
se poteguje za nagrado že v prvem krogu podeljevanja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ima Idrija veliko možnosti 
za osvojitev prvega mesta pri letošnjem izbiranju najkakovostnejših 
inovacij na področju starožitnih vedut. V utemeljitvi so zapisali, da v 
Idriji posebej skrbno skrbijo za nemoteno odvijanje naravnih procesov, 
s čimer spodbujajo sonaravno gospodarjenje s kovinami. Med temi 
v utemeljitvi posebej omenjajo železo. Kot primer dobre prakse 
omenjajo 30 let staro obcestno ograjo med Nikovo in Antonijevim 
rovom. Na tem območju je rja uspela uničiti železo že do te mere, 
da nekaj ograjnih količkov sploh nima več stika s podlago. To pa je 
po merilih za podelitev nagrade »Unesco Antiquity« vredno odlične 
ocene. Nekaj manj točk utegnejo Idrijčani dobiti za urejenost okolice 
Antonijevega rova, kjer je bil pred leti postavljen letni vrt. Danes je 
območje zapuščeno in zanemarjeno. To pa sodobnih turistov sploh 
ne moti, saj vsi bulijo le v mobilne telefone, berejo e-sporočila, surfajo 
po spletnih straneh in čakajo na kak nov čivk katerega od veljakov.

Ker pa odločevalci za podelitev te nagrade nimajo slovenskega 
državljanstva in s tem tudi nimajo volilne pravice, se v letošnjem 
turbo volilnem letu zagotovo na tem območju ne bo nič spremenilo. 
Tako se kaj lahko zgodi, da bo Idrija za isti dosežek nagrado dobila 

tudi prihodnje leto. / FIŠER

Žiga Lakner z velikim uspehom debitiral 
v Händlovi operi Agripina
Akademija za glasbo je v 
sodelovanju s še tremi fakultetami 
v Cankarjevem domu premierno 
izvedla baročno opero Agripina 
Georga Friedricha Händla. 
Nastopili so študenti in študentke 
solopevskega oddelka ter baročni 
orkester akademije. Opero v treh 
dejanjih je režiral Rocc, izvedbo pa 
je glasbeno vodil Egon Mihajlović.

Opera Agripina je bila ustvarjena za beneško 
občinstvo, ki se je v tistem času ponašalo z 
eno najveličastnejših opernih hiš na svetu. 
Libreto Vincenza Grimanija opisuje zaplete ob 
nasledstvu na rimskem prestolu ter govori o 
ljubezenskih prevarah in političnih igrah.

Akademija je opero izvedla v koprodukciji 
s Cankarjevim domom ter v sodelovanju z 
Naravoslovnotehniško fakulteto, Akademijo za 
likovno umetnost in oblikovanje ter Fakulteto 
za aplikativne vede. V zasedbi mladih pevcev 
sta bila tudi Sara Briški Cirman, znana pod 
umetniškim imenom Raiven, in Žiga Lakner, 
ki se preizkušata v različnih glasbenih žanrih.

Študent petja na Akademiji za glasbo, ponosni 
Idrijčan Žiga Lakner, po mesecih trdega dela 
uživa v okusu sladkega uspeha. Za njim so 
premiera ter ponovitve opere Agripina, kjer je 
nastopal v vlogi Narcisa. Po premieri je povedal: 
»Uf, pa je za nami premiera! To je moja prva 

opera, s katero sem debitiral v vlogi Narcisa! 
Sploh ne vem, kje bi začel, za nami je pol leta 
trdega dela. Seveda ne samo dela, temveč tudi 
lepega druženja s kolegi ob tako lepi in čisti 
glasbi. Občutki po premieri tako dolge in seveda 
tudi zahtevne opere so fenomenalni! Iskrena 
hvala vsem za podporo!« Posebej se je zahvalil 
gledalcem ter vsem, ki so mu omogočili, da je 
lahko postal del te velike in lepe zgodbe.

Agripina je Händlova druga opera, ki je 
nastala proti koncu njegovih formativnih let v 
Italiji in je v gledališču San Giovanni Grisostomo 
doživela kar 27 izjemnih izvedb, njen veliki 
uspeh pa je mlademu Händlu močno utrdil 
ugled po vsej Evropi. Zgodba nam prinaša 
satiričen pogled na politične manevre in osebne 
zaplete rimskega cesarja Klavdija, njegovih 
dvorjanov in prebrisane žene Agripine. Prvi 
veliki uspeh Händlove kariere je nekakšen 
povzetek njegovega ustvarjanja v Italiji. Glasba 
opere namreč ni povsem izvirna, temveč jo 
je večinoma recikliral iz glasbe, ki je bila do 
tedaj večinoma slišana le v zasebnih salonih, 
priredil pa je celo nekaj del drugih skladateljev. 
Uvertura in vse razen petih arij so tako produkt 
adaptacije obstoječe glasbe zgodbi in značajem 
likov, s tem védenjem pa je veliko lažje razložiti 
tudi dejstvo, da je Händel opero ustvaril v pičlih 
treh tednih.

Uspeh opere je izrazito preusmeril tok 
skladateljevega življenja, saj mu je prislužila 
povabilo na hannovrski dvor. Nemčija pa je 
bila nato le kratek postanek na njegovi poti do 
Londona, kjer je preživel večji del svoje kariere.

Žiga Lakner je v minulem 
študijskem letu končal tretji 
letnik na Akademiji za 
glasbo v razredu Barbare 
Jernejčič Furst. Pred njim je 
še diplomski nastop in vpis 
na magistrski študij, ki ga 
bo opravil pod mentorstvom 
iste profesorice. Šolanje 
na akademiji želi skleniti 
kot specialist na pedagoški 
smeri, saj mu bo to odprlo 
številne možnosti za 
poučevanje solo petja na 
različnih nivojih glasbenega 
izobraževanja. 
Za Idrijske novice je potrdil, 
da bodo že poleti stekle 
priprave na tradicionalni 
prednovoletni koncert, ki 
ga Žiga Lakner v Idriji 
pripravlja vsako leto. 
Letošnjega se še posebej 
veseli, saj vsi ljubitelji petja 
zaradi zaprtja javnega 
življenja v času epidemije 
že zelo pogrešajo srečanje 
z odlično glasbo. Kljub 
obilici dela, ki ga priprava 
koncerta terja, se večno 
optimistični Žiga Lakner 
veseli glasbenega srečanja s 
prijatelji in zvesto publiko.

Žiga Lakner v Agripini / Foto: Darja Stravs Tisu


