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OBČINSKO DREVESCE

Posebno leto za lokalne skupnosti zače-
njamo. Tam proti koncu leta bomo volili 
župana, občinske svetnike in člane svetov 
krajevnih skupnosti. Ker so volilna opravila 
in tudi razne objave, povezane z volitvami, 
vezane na roke, že sedaj napovedujemo, 
da jeseni izidi Obzorja po vsej verjetnosti 
ne bodo mogli slediti običajnemu ritmu. 
Bomo videli sproti in čeprav se zdi, da je 
do takrat še daleč, bomo kar hitro tam.

Je pa zato prva letošnja številka izšla po 
planu. V njej je osrednja tema namenjena 
invalidom. Lani je namreč idrijska občina 
pridobila naziv »Občina po meri invali-
dov« in prav je, da ste obveščeni, kaj vse je 
bilo treba za to postoriti in kakšne so naše 
obveze za prihodnost.

Druga pomembna tema, ki je ne gre 
spregledati, so objave in najave razpisov, 
saj tudi tukaj, tako kot pri volitvah, veljajo 
roki, ki jih ni mogoče podaljšati.

Za vsakega bralca pa se bo kaj zanimivega 
gotovo našlo med krajšimi prispevki, ki 
smo jih tudi tokrat pripravili o dogodkih 
in aktivnostih na različnih področjih.

Pa ne pozabite, da prihaja pust in graparski 
Kravneval, ki vam bo povedal še tiste bolj 
pikantne podrobnosti iz lokalnih logov, ki 
jih Obzorje ne razkriva, se pa zato iskrivo 
pojavijo na pustnem obzorju. Za dobro 
obveščenost tudi teh ne gre zamuditi.

Uredniški odbor

Letos smo župan in občinska uprava pre-
jeli bogato bero voščilnic z dobrimi želja-
mi za prihajajoče leto. Več kot prejšnja leta 
je bilo ročno izdelanih vizitk, ki so zaradi 
vanje vloženega truda še bolj dragocene.

Vsem pošiljateljem se iz srca zahvaljujemo 
in nanje naslavljamo tudi naše dobre želje.

Občinska uprava

Okroglo deset popisanih balončkov smo 
letos našli na občinski novoletni smrečici.

Pa začnimo s tistimi, ki ste imeli do smre-
čice najdaljšo pot. V Črnem Vrhu si želite 
obnovo vaškega jedra ter ureditev ekolo-
škega otoka in avtobusnega postajališča v 
Zadlogu. Iz Spodnje Idrije ste posredovali 
željo po obnovitvi šolskega igrišča ter ure-
ditvi maksi trga ob športnem igrišču med 
vrtcem in šolo, kjer naj bi bila mini parki-
rišča ali pa naj bi jih sploh ne bilo. 

Če se pomikamo iz Spodnje Idrije proti 
Idriji, naj najprej umestimo željo po uredi-
tvi pločnika oziroma pešpoti ter dodatnih 
svetilk javne razsvetljave ob Vojkovi ulici - 

od »Peneta« do Peljhana in počivališča pri 
»Penetu«. Po Vojkovi pridemo do »Lojka«, 
kjer si želite osvetlitev še zgornjega dela 
stopnišča, ki vodi od tu v Grilčevo ulico. 
Boljšo osvetlitev bi želeli še ob pločniku 
pred domom upokojencev, pa tudi v Tri-
glavski ulici, kjer bi bilo potrebno urediti 
tudi nivoje pokrovov in asfalta na cestišču 
od hišne številke 3 do 36.

Našo inventuro zaključujemo v športnem 
duhu. Na zadnjem balončku je zapisano, 
naj se okrog stadiona uredi tekaška ali 
atletska steza. 

Upajmo, da bo na prejšnjih volitvah izvo-
ljeno občinsko vodstvo - župan in občin-
ski svetniki-, ki letos tudi brez te steze teče 
zadnji krog, našlo čas za uresničitev vsaj 
kakšne želje. 

Ko bomo pisali o tem, kako jim je uspe-
lo, bodo štafetno palico že predali  novi 
ekipi, katere kondicijo bomo spremljali 
naslednja štiri leta.

Občinska uprava

TEKST O NASLOVNICI

VOŠČILA 2018PLAC ZA ABZERJE

Človečnost in etičnost skupnosti merimo 
po njenem odnosu do najbolj ranljivih 
skupin, zlasti do ljudi z različnimi oblika-
mi oviranosti. Olajšati življenje in gibanje 

invalidu na vozičku pomeni tudi olajšati 
dostopnost mamici z otroškim vozičkom, 
starostniku, otroku, slepemu in slabovid-
nemu, gluhemu in naglušnemu ter osebi z 

motnjo v duševnem razvoju. Vsi smo drug 
drugemu sopotniki skozi življenje. Avtor 
fotografije na naslovnici Robert Zabuko-
vec.
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Občina Idrija
župan občine Idrija Bojan Sever
Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov in 
fotografij ter: Andrej Albreht, Marija Benči-
na, Jože Benčina, Urška Bajec Rupnik, 
Mojca Gorjup Kavčič, Sanja Marija Pellis, 
Nina Erjavec, Tadeja Bezeljak, Katarina 
Kenda, Mirka Rupnik, Irena Herak, Marica 
Bončina, Robert Zabukovec,  Marko Čuk, 
arhiv CID, Lenka Grošelj
Zdenka Pervanje Podobnik
Marko Čuk
Gr-grafika d.o.o., Cerkno
Radio Cerkno d.o.o.
marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
www.idrija.si
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Glasilo je tiskano na ekološkem papirju. Izhaja na dva meseca, po potrebi tudi 
pogosteje. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Idrija.
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ODPIRAMO OBZORJE

Po več letih prizadevanj je Občina Idrija 
konec lanskega leta uradno prejela naziv 
Občina po meri invalidov.

O tem boste več izvedeli v osrednji temi 
Obzorja, poudaril pa bi, da naš cilj ni listi-
na, ki smo jo prejeli, pač pa vsebina, ki jo ta 
dokument zajema - invalidom omogočiti 
čim lažje in čim bolj kakovostno življenje 
v naši občini.

Stopili smo skupaj in v sodelovanju z raz-
ličnimi skupinami ljudi z oviranostmi spre-
minjali, prilagajali ter v mestu in nekaterih 
javnih objektih na novo uvajali rešitve, ki 
so na podlagi njihovih izkušenj in mnenju 
stroke zanje najprimernejše. Seveda smo 
še daleč od tega, da bi bilo za take rešitve 
poskrbljeno vedno in povsod, a dober za-
četek nas opogumlja, da se bomo trudili 
še naprej. Še posebej smo veseli dobrega 
medsebojnega sodelovanja, saj prav to 
vodi k najboljšim rešitvam.

Občina je zelo heterogena skupnost, 
dolžnost vodstva in občinske uprave je 
skrb za vse občanke in občane, posebej 
še za tako imenovane ranljive skupine 
ljudi, ki se v življenju srečujejo z različnimi 
omejitvami. So del naše skupnosti, tako 
starejši kot tudi mladi, in vedno bodo, saj 
sreča, ki si jo vedno znova ob novem letu 
voščimo, ni vedno zanesljiva vsakodnevna 
spremljevalka. 

Zavedati se moramo, da prav vsak prebi-
valec naše občine pušča v njej svoj pečat. 
Čisto svojega, posebnega, tako kot so raz-
lična in posebna posameznikova hotenja 
in zmožnosti njihove uresničitve. In prav 
ta raznolikost vsako skupnost, tudi našo, 
bogati. 

Bojan Sever
župan Občine Idrija
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DECEMBRSKA SEJA SVETA

SKUPAJ NA POTI

Vedno znova povemo vsem, kako dobri 
smo, kako uspešno je naše gospodar-
stvo in kako nizka brezposelnost je 
v naših krajih. Ja, res smo uspešni in 
brezposelnost je nizka, toda ali smo res 
tudi dobri?

Družba je namreč dobra, ko poskrbi za vse 
svoje člane. Tudi za tiste, ki se skrivajo v 
tistih nekaj odstotkih brezposelnih in za 
katere se zdi, da se zaposlitev in vključe-
vanje v družbo vedno bolj odmikata. Teh 
nekaj odstotkov brezposelnih niso števil-
ke, so ljudje s svojimi zgodbami in željami, 
so ljudje, s katerimi smo skupaj na poti.

V novembru 2017 smo na ICRI začeli z 
izvajanjem dolgega programa socialne 
aktivacije in oblikovali skupino mlajših (do 
49 let), ki so prejemniki socialne pomoči. 
Skupina udeležencev se srečuje vsak dan 
v prostorih ICRE, kjer izvajamo program, 

ki smo si ga zadali ob prijavi na razpis. 
Program pa tudi prilagajamo, saj se je že 
razvila dinamika dela v skupini, kjer se 
želje in potrebe udeležencev izkazujejo v 
konkretnih predlogih, ki jih skupaj posku-
šamo uresničiti.

Naš program se bo izvajal do konca po-
letja 2018, za nekatere pa se bo uspešno 
zaključil že veliko prej. Vsi udeleženci 
namreč iščejo in trdo delajo na tem, da 
najdejo izhod iz trenutne situacije. Učijo 
se za izpite, iščejo informacije in se prija-
vljajo na razpise za delo. V skupini pa pri-
dobivajo veščine in znanja, ki so potrebna 
pri vsakodnevnem delu in predvsem pri 
komunikaciji in pri delitvi dela. 

Potrkali smo že na mnoga vrata in prosili 
za sodelovanje. Prav vsi, ki smo vas prosili 
za sodelovanje, ste se pozitivno odzvali. 
Hvala. Naš končni cilj je seveda zaposli-

tev udeležencev programa. Iskali bomo 
priložnosti in tudi prosili za razgovore z 
delodajalci. Iskreno upamo, da se boste 
odzvali in nam prisluhnili.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v 
okviru Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdob-
ju 2014-2020, prednostne osi: 9. »Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine«; prednostne naložbe: 9.1. »Ak-
tivno vključevanje, vključno s spodbu-
janjem enakih možnosti in dejavnega 
sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti«; 
specifičnega cilja: 9.1.2. »Opolnomočenje 
ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija

Ne ravno obsežen dnevni red decem-
brskega zasedanja idrijskega občin-
skega sveta je obetal krajšo sejo od 
običajnih v tem mandatu, kar pa se ni 
povsem uresničilo, saj so nekatere vse-
bine svetnice in svetnike spodbudile k 
daljši razpravi. 

Pri sprejemanju dnevnega reda svet ni 
izglasoval predlaganega umika obrav-
nave pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini z dnevnega 
reda seje. V kasnejši razpravi so ob po-
jasnilih predstavnic pristojnih občinskih 
služb v tej točki dnevnega reda odločili, 
da je potrebno dokument bolj uskladiti 
z mnenji, predlogi in pobudami športnih 
društev in klubov v občini. Svet je pra-

vilnik sicer potrdil, občinski upravi pa je 
naložil, naj do določenega datuma pisno 
pozove društva k oddaji pripomb na pra-
vilnik in na to temo skliče skupen sestanek 
s predstavniki vseh v občini delujočih 
športnih klubov in društev. Če društva 
na sprejeti pravilnik ne bodo imela večjih 
pripomb, bi bil razpis za sredstva za leto 
2018 lahko objavljen februarja, če  bodo 
pripombe tehtnejše vsebinske narave, pa 
bo potrebno pripraviti nov pravilnik, kar 
bi pomenilo, da bo razpis objavljen en ali 
več mesecev kasneje kot običajno.  

Na decembrski seji je občinski svet v dru-
gem branju sprejeli odlok o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča  v občini 
Idrija, nadaljeval in zaključil je drugo 

obravnavo odloka o pokopališkem redu 
v občini Idrija, v drugem branju pa sprejel 
tudi  odlok o načinu izvajanja lokalne go-
spodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo na območju občine. Svetnice in 
svetniki so na decembrskem zasedanju 
potrdili tudi vse spremembe odloka o 
proračunu občine za leto 2018, kot jih je 
predlagala občinska uprava, niso pa spre-
jeli predlaganih sprememb in dopolnitev 
odloka o oddajanju občinskih poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov v najem. 
Pristojnim službam so naložili izdelavo 
novega, posodobljenega odloka za to 
področje. 

Svet je v sklepnem delu seje sprejel še ne-
kaj premoženjsko pravnih zadev, svetnice 
in svetniki pa so, kot je že običajno, iz-
postavili nekaj svetniških pobud in vpra-
šanj; zanimivejše med njimi bomo obrav-
navali v okviru novičk na občinski spletni 
strani in v prihodnji številki Obzorja.

Ker je bilo to zadnje zasedanje idrijskega 
občinskega sveta v letu 2017, je župan 
Bojan Sever  občinskemu svetu in priso-
tnim novinarjem zaželel lepe praznike in 
vse dobro v letu 2018. Za toplo popotnico 
v novo leto pa so prejeli sladko darilce 
ter izbrano mešanico čajev Hiše zelišč iz 
Idrijskih Krnic, s katerimi se bodo greli v 
letošnji zimi.

Občinska uprava
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Leto 2018 je prineslo nekatere novosti 
pri sklepanju zakonskih zvez.

Od 1. 1. 2018 pri sklenitvi zakonske zveze 
navzočnost prič ni več potrebna. Bodoča 
zakonca se ob prijavi sklenitve zakonske 
zveze odločita, da bosta priči prisotni ali 
pa se odločita za sklenitev  zakonske zve-
ze brez prisotnosti prič. Zakonske zveze 

bodo (tako kot doslej) sklepali načelniki 
upravnih enot ali od njih pooblaščene ose-
be. Po novem imajo tudi županje oziroma 
župani v času svojega mandata zakonsko 
pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez 
na območju svoje občine. Novost je tudi 
ta, da je zakonsko zvezo mogoče skleniti 
tudi samo pred matičarjem. 

Bodoča zakonca se bosta torej ob prijavi 
opredelila za enega od naslednjih načinov 
sklenitve zakonske zveze:  

• pred matičarjem in načelnikom uprav-
ne enote ali pooblaščeno osebo - s pri-
čama ali brez; 

• pred matičarjem in županom občine, na 
območju katere se bo zakonska zveza 
sklenila - s pričama ali brez; 

• samo pred matičarjem - s pričama ali 
brez.

 
Zakonska zveza se sklepa v določenih 
uradnih prostorih in je takse prosta. Lahko 
pa se sklene tudi zunaj uradnih prostorov 
oziroma določenega časa, če tako želita 

bodoča zakonca in sta v ta namen prip-
ravljena poravnati dodatne stroške v zne-
sku 170 evrov. Vlogo je potrebno vložiti 
vsaj 30 dni pred nameravanim datumom 
sklenitve zakonske zveze. Upravna enota 
bo izdala odločbo o dovolitvi sklenitve 
zakonske zveze zunaj uradnega prostora 
oziroma bo z odločbo zavrnila sklenitev 
zakonske zveze zunaj uradnih  prostorov, 
če bi bila taka sklenitev zakonske zveze 
težko izvedljiva.

Zakon omogoča izvedbo ponovitve slo-
vesnosti ob jubileju sklenitve zakonske 
zveze (npr. zlata poroka ob 50. obletnici). 
Zakonca se  morata prijaviti na upravni 
enoti, na območju katere nameravata po-
noviti slovesnost. Ponovitev slovesnosti se 
izvede pred načelnikom upravne enote ali 
od njega pooblaščeno osebo ali županjo 
oziroma županom. Zakonca za ponovitev 
slovesnosti krijeta stroške v znesku 170 
evrov.

Upravna enota Idrija

»DA« ODSLEJ TUDI BREZ PRIČ

V sklopu projekta Valorizacija geo-de-
diščine za trajnostni in inovativni razvoj 
turizma v podonavskih geoparkih bo 
UNESCO Globalni Geopark Idrija v pro-
storih bivših »Nebes« na Prelovčevi ulici 
dobil nov, moderen center za obiskoval-
ce. Finančna sredstva za obnovo oziroma 
ureditev prostorov so bila pridobljena 
iz skladov Evropske unije (ESRR, IPA), iz 
programa transnacionalnega sodelo-
vanja Podonavje 2014-2020. Odprtje te 
geo-točke je eden izmed pogojev, ki jih 
mora Center za idrijski dediščino oziroma 
Geopark Idrija izpolniti za zadostitev po-
gojem, ki jih omenjeni projekt zahteva.

V novem centru, odprtem predvidoma spo-
mladi 2019, bo poudarek na predstavitvi 
geološke dediščine območja, poznanega 
zlasti po dediščini živega srebra, ki se mu 
v Idriji že sicer namenja veliko pozornosti, 
ostale vsebine pa pogosto ostajajo pre-
zrte. Geopark Idrija si je tako za t.i. visitors 
center zadal interpretacijski izziv na temo 
tektonike. Kot je znano, je Idrijski prelom 
eden največjih prelomov v Južnoalpskem 
prostoru, edinstvene v slovenskem pro-
storu so tudi druge tektonske strukture, ki 
bodo bodočim obiskovalcem podrobneje 
predstavljene. Osnovni namen je, da bi 
obiskovalce Idrije in novega centra usmerili 
do glavnih turističnih točk oziroma ponu-

dnikov, poleg tega pa tudi do ponudnikov 
na idrijskem podeželju, katerih ponudba 
je pogosto zapostavljena. Poleg tektonike 
bodo predstavljene tudi ostale teme: kras, 
vode, rastlinstvo in živalstvo ter način živ-
ljenja na tem območju. Cilj je, da bi bilo 
vsebinsko pokrito celotno območje idrijske 
občine.  

V sklopu racionalizacije in optimizacije 
stroškov bo v novem centru svoje prostore 
dobil tudi Turistično informacijski center, ki 
se sedaj nahaja na Mestnem trgu, v prosto-
rih bivšega Črnega orla.

 Center za idrijsko dediščino se sicer v za-
četku leta 2018 seli v nove prostore. Od leta 
2011 je začasno upravljal s stavbo bivšega 
dijaškega doma Nikolaja Pirnata. Lani jese-
ni je Občina Idrija sprejela sklep, da se ome-
njeni objekt preda v upravljanje drugemu 
upravljavcu z namenom zagotavljanja 
javnega interesa pri razvoju mladinskega 
sektorja v Občini Idrija in z njim povezane-
ga mladinskega turizma ter nastanitvenih 
zmogljivosti za turiste in druge ciljne skupi-
ne v tem objektu.

Uprava Centra bo sedaj delovala v primer-
nejših prostorih na Mestnem trgu, ki bodo 
omogočali lažje izvajanje nalog, za katere 
je bil javni zavod prvotno ustanovljen, 

hkrati pa se bodo racionalizirali tudi stroški 
njegovega delovanja.

Center za idrijsko dediščino

NOV CENTER ZA OBISKOVALCE UNESCO GLOBALNEGA GEOPARKA IDRIJA

Dela na plinifikaciji potekajo skladno s 
terminskimi plani in se lahko pričakuje 
končanje del v predvidenem roku, torej 
do kurilne sezone 2018/19.

V okviru projekta 3Smart je bila konec 
2017 montirana fotovoltaična elektrarna 
na strehi osnovne šole v Idriji. Predvide-
no je še uravnoteženje sistema centralne 
kurjave in montaža senzorike v osnovni 
šoli in športnem centru ter priključitev 
fotovoltaike na električno omrežje, kar bo 
najverjetneje izvedeno februarja. 

Podjetje, ki se ukvarja s protiradonskimi 
sanacijami, je Občini Idrija ponudilo 10 
promocijskih radonskih detektorjev za 
enkratno uporabo za izvedbo neuradnih 
kontinuiranih meritev, ki se izvajajo en 
mesec. Nameščeni so bili v občinskih 
vzgojno izobraževalnih zavodih.

Občinska uprava 

KRATKE OBČINSKE
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KOMUNALA

NIŽJE CENE KOMUNALNIH STORITEV V 
OBČINI IDRIJA

Januarja 2018 so v Občini Idrija priče-
le veljati nove cene komunalnih stori-
tev. V primerjavi s preteklim letom se 
bo višina računa za komunalne stori-
tve v večini primerov znižala. 

Metodologijo za oblikovanje cen ter 
ukrepe in normative, povezane z obra-
čunom cen storitev javnih služb, upo-
rabnikom določa Uredba o metodolo-
giji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (UL RS, št. 87/12, 109/12, 
76/17; Uredba MEDO). Pri oblikovanju 
cen javnih služb se upoštevajo načrto-
vane količine opravljenih storitev ter 
načrtovani stroški in prihodki izvajalca 

za prihodnje obračunsko obdobje, to je 
leto 2018. 

Cene storitev oskrbe s pitno vodo ter 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod so 
sestavljene iz dveh delov:

• fiksnega dela (omrežnine), ki se obra-
čunava glede na velikost priključka na 
javno infrastrukturo, ter  

• variabilnega dela, ki se obračunava 
glede na količino opravljenih storitev 
pri posameznem uporabniku. 

 
Zbrana sredstva omrežnine v največji 
meri predstavljajo prihodek Občine Idrija 
in so namenjena vzdrževanju javne infra-
strukture (zajetja, cevi, čistilna naprava 
…). V omrežnino za oskrbo s pitno vodo 

so vključene tudi redne menjave vodo-
merov (enkrat na pet let) z nadgradnjo z 
daljinskim odčitavanjem stanj ter tekoče 
vzdrževanje (glede na okvare) in obnove 
(enkrat na trideset let) hišnih priključkov. 

Cena za kilogram zbranih komunalnih 
odpadkov in biološko razgradljivih od-
padkov se oblikuje glede na načrtovane 
stroške dejavnosti v prihodnjem obra-
čunskem obdobju, normativ za osebo pa 
glede na načrtovano letno količino vseh 
zbranih odpadkov v občini Idrija. Cena 
storitev obdelave ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov ter obdelave in odlaganja bio 
odpadkov, ki jo oblikuje izvajalec le-teh, 
Snaga d.o.o., je ostala nespremenjena, se 
je pa nekoliko spremenil normativ. Tudi 
pri storitvah ravnanja s komunalnimi od-
padki je cena razdeljena na dva dela: na 
ceno javne infrastrukture, ki je vezana 
na število stalno in začasno prijavljenih 
oseb v gospodinjstvu (enoti), in na ceno 
storitve, ki je vezana na število oseb, ki 
v enoti dejansko prebiva. Sam način ob-
računa je podrobneje opredeljen v Od-
loku o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Idrija (UL RS, št. 36/14, 34/15, 
54/15). 

CENA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO IN RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI (L. 2018)

Storitev Cena/m3 v € brez DDV
Vodarina (z vodnim povračilom) 0,7947
Odvajanje odpadnih voda 0,1938
Čiščenje odpadnih voda 0,4328
Storitve, povezane z greznicami in MČN 0,2291

OMREŽNINA (V € BREZ DDV NA MESEC GLEDE NA VELIKOST PRIKLJUČKA - DN) (L. 2018)

Velikost DN 13 DN 20 DN 25 DN 30 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Vodovod 6,9601 6,9601 20,8802 20,8802 69,6007 104,4011 208,8022 348,0036 696,0072
Kanalizacija 5,8187 5,8187 17,4561 17,4561 58,1870 87,2805 174,5610 290,9350 581,8700
Čistilna naprava* 4,1968 4,1968 12,5904 12,5904 41,9681 62,9522 125,9044 209,8406 419,6813

 
*Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI  (L. 2018)

Cena/kg v € brez 
DDV

Normativ za osebo/
mesec (kg)

Cena na osebo/
mesec v € brez DDV

Določene vrste komunalnih odpadkov, brez biološko razgradljivih odpadkov – gospodinjstva
Zbiranje 0,1179 20,5115 2,4183
Cena za javno infrastrukturo zbiranja 0,0064 20,5115 0,1313
Obdelava ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 0,0766 7,2946 0,5588
Infrastruktura za obdelavo ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov

0,0474 7,2946 0,3458

Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpadki v rjavi posodi (večstanovanjske stavbe)
Zbiranje bio odpadkov 0,1049 4,4359 0,4653
Infrastruktura za zbiranje bio odpadkov 0,0170 4,4359 0,0754
Obdelava in odlaganje bio odpadkov 0,0456 4,4359 0,2023
Infrastruktura za obdelavo in odlaganje 0,0211 4,4359 0,0936
Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpadki na "eko" otoku (individualne hiše)
Zbiranje bio odpadkov 0,1049 2,0664 0,2168
Infrastruktura za zbiranje bio odpadkov 0,0170 2,0664 0,0351
Obdelava in odlaganje bio odpadkov 0,0456 2,0664 0,0942
Infrastruktura za obdelavo in odlaganje 0,0211 2,0664 0,0436



07OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, FEBRUAR 2018 ZELENO OBZORJE

Občina Idrija pripravlja strokovne pod-
lage za ureditev mirujočega prometa, s 
katerimi hoče podpreti bolj trajnostno 
mobilnost v občini. Nov občinski Odlok 
o urejanju prometa se bo nanašal na 
Idrijo, Spodnjo Idrijo in kopališče Lajšt. 
Prva javna razprava bo namenjena 
Lajštu in pogovoru o tem, kako ohra-
niti naravo in hkrati omogočiti dober 
dostop prebivalcem in kopalcem.

Številni javni prostori, trgi in naravne zna-
menitosti Idrije in Spodnje Idrije so danes 
namesto ljudem namenjeni parkiranim 
avtomobilom. Po vzoru dobrih praks iz tu-
jine in skladno s Celostno prometno stra-
tegijo (CPS) Občine Idrija občinska uprava 
pripravlja predlog nove ureditve, ki bo 
najlepše prostore vrnila ljudem, hkrati 
pa v neposredni bližini uredila dovolj 
parkirnih mest oziroma dober dostop do 
pomembnih lokacij za vse, tudi za osebe 
z oviranostmi.

Glas pri pripravi strokovnih podlag imajo 
tudi prebivalci. O novi ureditvi mirujočega 
prometa bodo organizirane tri javne raz-
prave. Prva, o ureditvi dostopa do kopali-
šča Lajšt, bo potekala 6. 2. 2018 ob 17h v 
prostorih Občine Idrija. Drugi dve razpravi 
o parkiranju v Idriji in Spodnji Idriji pa sta 
predvideni za 13. in 27. februar. O točnih 
datumih vas bomo obvestili preko spletne 
strani Občine Idrija in lokalnih medijev.

Občina pri pripravi strokovnih podlag za 
ureditev mirujočega prometa sodeluje 
z birojem Kombinat arhitekti in IPoP- In-
štitutom za politike prostora. Strokovne 
podlage sledijo CPS, ki jo je marca 2017 
soglasno sprejel občinski svet Občine 
Idrija.

Kombinat arhitekti in IPoP- Inštitutom za 
politike prostora

VEČ MESTNEGA IN ZELENEGA PROSTORA IDRIJČANOM

SISTEMATIČNO PRAZNJENJE GREZNIC IN 
MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Sistematično praznjenje greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav bo v letu 
2018 potekalo  v naseljih Idrija in Spodnja 
Idrija ter naseljih Spodnja, Srednja in Go-
renja Kanomlja, Idrijske Krnice, Masore, 
Čekovnik, Razpotje, Rejcov Grič, Vojsko in 
Idrijska Bela. Uporabniki bodo o točnem 
terminu praznjenja obveščeni najmanj 15 
dni pred nameravano izvedbo storitve. 
Več  informacij lahko pridobite na naši 
spletni strani www.komunalaidrija.si.

 
JAVLJANJE STANJA VODOMERA

Uporabnike obveščamo, da je javljanje 
stanja vodomera možno preko telefona 

05/37 27 200, e-pošte info@komunalaidri-
ja.si in aplikacije www.popis-vode.si. Pri 
obračunu za tekoči mesec upoštevamo le 
stanja, javljena do zadnjega dne v mese-
cu. 

 
PROSTI TERMINI V ŠPORTNIH OBJEKTIH

ŠRC VELIKA TELOVADNICA

Ponedeljek od 21.15 do 22.00
Torek  od 20.30 do 22.00
Sreda  od 21.15 do 22.00
Četrtek  od 14.00 do 15.00
Petek  od 21.00 do 22.00

MODRA DVORANA

Torek  od 17.30 do 19.00

VEČNAMENSKA DVORANA V SPODNJI 
IDRIJI – BADMINTON

Ponedeljek od 16.00 do 17.00
Torek  od 18.00 do 19.00
Četrtek  od 18.00 do 19.00
Petek  od 16.00 do 17.00 in  
  od 21.00 do 22.00

VEČNAMENSKA DVORANA V SPODNJI 
IDRIJI – NAMIZNI TENIS

Ponedeljek od 16.00 do 19.00 in  
  od 21.00 do 22.00
Torek  od 16.00 do 22.00
Sreda  od 16.00 do 19.00 in  
  od 20.00 do 22.00
Četrtek  od 16.00 do 19.00 in  
  od 21.00 do 22.00
Petek  od 16.00 do 22.00

Prosti so tudi termini na NOGOMETNEM 
IGRIŠČU Z UMETNO TRAVO in v BALINAR-
SKI DVORANI.

Za dodatne informacije smo dosegljivi po 
e-pošti usko@komunalaidrija.si ali 051 
440 524 (Tomaž Vencelj).

Komunala d. o. o. Idrija
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LOGOTIP UNESCOVE DEDIŠČINE IDRIJE IN ALMADENA

V sejni sobi Občine Idrija se je pred 
dnevi odvijala predstavitev zmagoval-
nega logotipa  javnega natečaja, ki ga 
je razpisal Mednarodni koordinacijiski 
odbor za Unescovo dediščino »Dediš-
čina živega srebra. Almadén in Idrija«. 
Predstavitev je bila namenjena vsem 
institucijam, turističnim ponudnikom, 
podjetnikom, obrtnikom in posame-
znikom, ki sooblikujejo in predstavlja-
jo idrijski turizem.

Kot je znano, je uraden logotip Unescove 
dediščine prepovedano uporabljati v ko-
mercialne promocijske namene, zato se je 
omenjeni mednarodni koordinaciji odbor, 
ki ga sestavljajo člani iz obeh mest, odlo-
čil, da z mednarodnim študentskim nate-
čajem pridobi nov, skupen logotip, ki bi 
ga lahko uporabljali tudi za komercialno 
promocijo dediščine živega srebra Idrije 
in Almadéna, ki je vpisana na Unesco Se-
znam svetovne dediščine.

Na natečaj, ki je bil namenjen vsem 
študentom študijskih programov držav 
Evropske unije, je prispelo 19 predlogov 
iz Slovenije in Španije, med katerimi je 
šestčlanska komisija obeh mest soglasno 
izbrala najprej osem predlogov in med 
njimi najboljšega.

Kot je avtor zmagovalnega logotipa Am-
brož Bartol povedal na predstavitvi, je 
motiv zanj črpal iz živega srebra samega. 
Osnova za oblikovanje leži v subatomski 
strukturi elementa, to je 80 krožno raz-

porejenih točk v šestih plasteh, kar pred-
stavlja 80 elektronov in s tem atomsko 
število živega srebra. To je bila osnova, ki 
se naprej sporočilno razširja in simbolizira 
tudi filigranskost idrijske čipke, dovrše-
nost tehnike, ki je bila uporabljena pri ru-
darjenju, in igrivost kapljic živega srebra, 
ki »bežijo« na vse strani. 

Izbrani logotip, ki bo v prihodnje predsta-
vljal, promoviral in označeval »živosrebr-
no dediščino« obeh mest, bodo lahko v 
komercialne namene pod enakimi pogoji 
uporabljali ponudniki, podjetja, ustanove, 
skratka vsi, ki v Idriji in Almadén prispeva-
jo k razvoju turizma na področju Unesco-
ve dediščine živega srebra obeh mest. 
V zvezi z uporabo logotipa sta mesti že 
podpisali posebno medsebojno pogod-
bo, z avtorjem logotipa pa se Občina Idrija 
že dogovarja tudi o oblikovanju celostne 
grafične podobe.

Metka Rupnik

LETOS PET NOVIH AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV 

Naselje/KS LOKACIJA AED JAVNO 
DOSTOPEN

Idrija Gasilski dom PGD Idrija, Vojkova ulica 2a NE
Idrija Kolektor Idrija, Vojkova ulica 10 (3X) NE
Idrija Zdravstveni dom Idrija, Otona Župančiča 3 DA
Idrija Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49 (4X) DA (1X)
Idrija Idrijska Bela - Lajšt DA
Idrija Antonijev rov, Kosovelova 3 DA
Idrija Avtobusna postaja, Vodnikova 2 DA
Čekovnik Čekovnik 10 C DA
Čekovnik Čekovnik 21 DA
Čekovnik Čekovnik 30 DA
Spodnja Idrija Hidria, Spodnja Kanomlja 23 DA
Spodnja Idrija Gasilski dom, Slovenska cesta 11 NE
Spodnja Idrija Gasilski dom, Slovenska cesta 11 DA
Godovič Zavarovalnica Triglav, na objektu Godovič 7 DA
Črni Vrh Gasilski dom PGD Črni Vrh, Črni Vrh 77 DA
Vojsko Gasilski dom PGD Vojsko DA
Krnice-Masore lokacija še ni določena! DA
Krnice-Masore lokacija še ni določena! DA
Ledine Gasilski dom PGD Ledine, Ledine 13 DA
Ledine Šola, Gorenji Vrsnik 5 DA
Kanomlja Stara OŠ, Srednja Kanomlja 20 DA
Kanomlja Gorenja Kanomlja 30a DA
Zavratec Gasilski domu PGD Zavratec, Zavratec 2 DA
Dole na gasilskem domu PGD Dole, Dole 1 DA
SKUPAJ 29 5 AED bo nameščenih 2018 16 (2017) 

21 (2018)

Ob zastoju srca so odločilne minute, 
zato je opremljenost osrednjih naselij 
in zlasti odročnih krajev z javno do-
stopnimi avtomatskimi defibritorji, ki 
jih lahko uporabljajo tudi laiki, zelo po-
membna, saj uporaba AED naprave in 
izvajanje temeljnih postopkov oživlja-
nja občutno zmanjšata resnost posle-
dic zastoja in rešujeta življenje.

Srce je mišična črpalka, ki po telesu poga-
nja kri, ta pa organom prinaša pomembna 
hranila in kisik. Možgani ob srčnem zasto-
ju lahko pomanjkanje kisika brez večjih 
posledic prenesejo v povprečju le približ-
no 4 minute. Po tem času lahko pride do 
nepopravljivih posledic in motenj v njiho-
vem delovanju. Zato sta takojšen pričetek 
izvajanja temeljnih postopkov oživljanja 
in uporaba avtomatskega defibrilatorja 
pogosto odločilnega pomena za preživet-
je bolnikov s srčnim zastojem.

V idrijski občini je v večjih naseljih in tudi 
težje dostopnih zaselkih trenutno že na-
meščenih skupno 16 defibrilatorjev, v letu 
2018 pa je v načrtih postavitev še petih. 
Informacijo o lokacijah obstoječih in no-
vih defibrilatorjev na območju celotne 
idrijske občine si  lahko preberete v prilo-
ženi preglednici. 

Metka Rupnik
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TURISTIČNE

PREDSTAVITEV IDRIJE V UTRECHTU

Idrija se je januarja letos na turističnem 
sejmu Vakantiebeurs v nizozemskem 
Utrechtu predstavila v sklopu tako imeno-
vane Zelene sheme slovenskega turizma. 
Obiskovalci tega sejma iščejo informacije 
o počitnicah v Evropi, zanimata pa jih 
predvsem kolesarjenje in pohodništvo ter 
odkrivanje dediščine.

NAPOVEDUJEMO

Konec februarja in v začetku marca se bo 
Idrija predstavila na dveh pomembnih po-
slovnih dogodkih v Nemčiji.  Sejem F.RE.E. 
München (21.–25. 2.) je največji sejem za 
rekreacijo in prosti čas na Bavarskem. Turi-
stična ponudba Idrije bo prisotna tudi na 
priznani turistični borzi ITB Berlin-Interna-
tionale Tourismus Börze  (7.–11. 3.).

SREČANJE MREŽE EDEN SLOVENIJA 
- PROJEKT EVROPSKE DESTINACIJE 
ODLIČNOSTI 2017

STO je januarja v Kopru organizirala sre-
čanje mreže EDEN Slovenija. Udeleženci 
so spoznali zmagovalko izbora Evropskih 
destinacij odličnosti 2017 Koper in štiri 
finalistke izbora: Slovenske Konjice, Kras, 
Radol'ca in Ptuj. Na srečanju, ki se ga je 
udeležila tudi direktorica CID mag. Sanja 
Marija Pellis, so udeleženci pregledali iz-
vedene aktivnosti v 2017. Slušatelji so se 
seznanili tudi z novim, promocijskim pro-
jektom EDEN, ki se bo začel marca letos.

IDRIJA ENA IZMED VODILNIH DESTINACIJ 
PO NOVI STRATEGIJI RAZVOJA TURIZMA 
SLOVENIJE

Na povabilo STO in Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo se je januarja 
prvič sestal Svet županov vodilnih de-
stinacij slovenskega turizma. Delovnega 
srečanja se je udeležil tudi idrijski župan 
Bojan Sever. STO se že aktivno povezuje 
z vsemi vodilnimi destinacijami, preko 
koordinacije štirih produktno-izkustvenih 
makro destinacij. Slovenski turizem ima 
jasen cilj: pospešiti strategijo visoke vred-

nosti za 4 milijarde evrov iz naslova izvoza 
potovanj do leta 2021, z vizijo Slovenije 
kot destinacije za 5-zvezdična doživetja. 
Na srečanju so sklenili, da je pomemben 
aktiven razvoj turističnih produktov, še 
posebej trajnostnih produktov z višjo do-
dano vrednostjo, upravljanje turističnih 
tokov, dobro organiziran javni prevoz, 
skrb za odlično in individualno izkušnjo 
obiskovalcev, ob tem pa usklajena in učin-
kovita vpetost turizma v celoten razvoj 
lokalne skupnosti.

VIA ALPINA KOT OSNOVA ZA RAZVOJ 
POHODNIŠKEGA TURIZMA NA IDRIJSKEM

Center za idrijsko dediščino (CID) je 13. 
12. 2017 na pobudo CIPRE International 
in ob finančni pomoči nemškega zvezne-
ga ministrstva za okolje, varstvo narave, 
gradnjo in nuklearno varnost, organiziral 
delavnico »Novi pristopi za turistični ra-
zvoj vzdolž poti Via Alpina«. Na delavnici 
so lokalni turistični ponudniki, predstav-
niki planinskega in turističnega društva, 
občine in krajevnih skupnosti, CID, GIZ za 
pohodništvo in kolesarjenje ter CIPRE In-
ternational razmišljali o razvoju spremlje-
valne pohodniške turistične dejavnosti ob 
poti. Nastali so trije predlogi variantnih 
poti Vie Alpine ter predlog pohodniškega 
turističnega paketa. Predloge so posredo-
vali CIPRI International v Liechtenstein, 
CID pa bo v sodelovanju s turističnimi po-
nudniki nadaljeval z razvojem turističnih 
paketov in s trženjem.

CENTER ZA IDRIJSKO DEDIŠČINO (CID) 
RAZPISUJE NATEČAJ - ČIPKASTA HIŠKA 
2018

Na 36. Festivalu idrijske čipke so se otroci 
zabavali v lesenih hiškah, katerih ogrodje 
sta sponzorsko izdelala Nejc Lužnik-Mizar-
stvo Masif in Simon Eržen-Simon design. 
Organizator Festivala želi ohišja hišk čip-
kasto obarvati, zato vabi posameznike in 
društva, da se prijavijo na natečaj. Rok za 
prijavo je 19. 2. 2018. Prijavnico najdete 
na spletni strani www.festivalidrijske-
cipke.si /Novice.

PRIDOBITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA 
ČIPK S POREKLOM BLAGA IDRIJSKA 
ČIPKA

Odbor za označbo porekla Idrijske čipke 
obvešča vse klekljarice, da bo marca in 
aprila potekalo ocenjevanje čipk za pri-
dobitev pravice do označevanja čipk s 
poreklom blaga Idrijska čipka. Klekljarice 
lahko predložite svoje čipke v oceno do 9. 
3. ali do 10. 4. Obrazec za prijavo dobite 

na sedežu CID ali na spletni strani www.
visit-idrija.si. Ocenjevanje poteka po 
pravilih, določenih v priročniku za kleklja-
rice »Idrijska čipka geografska označba.« 
Tu dobite tudi vzorce. Obrazec s čipkami 
pošljite po pošti ali prinesite osebno na 
naslov: Center za idrijsko dediščino, 
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija (od 1. 
3. dalje bo CID na naslovu Mestni trg 2, 
5280 Idrija). Dodatne informacije: T: 
05 93 44 078, e-pošta branka.m-peter-
nel@visit-idrija.si.

JASLICE Z IDRIJSKIM PRIDIHOM

Na Sveti gori nad Novo Gorico so bile v 
času božičnih praznikov razstavljene iz-
virne jaslice Ljubice Šuligoj. Jožef in Marija 
sta vsako leto oblečena v eno izmed slo-
venskih narodnih noš, med zadnjimi pra-
zniki pa je bila Marija oblečena v idrijsko 
praznično oblačilo. To je bilo prvič pred-
stavljeno l. 1998 na Čipkarskem festivalu 
v Idriji. Oblačilo je zasnovala Ivana Lesko-
vec, pri oblikovanju in izdelavi obleke je 
sodelovala Tanja Zorn Grželj, čipke pa je 
sklekljala Natalija Turk po papircu, ki so ga 
izdelali v Studiu Koder v Idriji.

VALENTINOVO SE BLIŽA - PO DARILA V 
TIC IDRIJA

Izberite za svoje najdražje. V spletni trgo-
vini boste našli darila, spominke, idrijsko 
čipko, modne dodatke, publikacije, obla-
čila in še mnogo drugih izdelkov za različ-
ne priložnosti. Nakup preko spleta: www.
idrijskacipka.si

Center za idrijsko dediščino

Naselje/KS LOKACIJA AED JAVNO 
DOSTOPEN

Idrija Gasilski dom PGD Idrija, Vojkova ulica 2a NE
Idrija Kolektor Idrija, Vojkova ulica 10 (3X) NE
Idrija Zdravstveni dom Idrija, Otona Župančiča 3 DA
Idrija Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49 (4X) DA (1X)
Idrija Idrijska Bela - Lajšt DA
Idrija Antonijev rov, Kosovelova 3 DA
Idrija Avtobusna postaja, Vodnikova 2 DA
Čekovnik Čekovnik 10 C DA
Čekovnik Čekovnik 21 DA
Čekovnik Čekovnik 30 DA
Spodnja Idrija Hidria, Spodnja Kanomlja 23 DA
Spodnja Idrija Gasilski dom, Slovenska cesta 11 NE
Spodnja Idrija Gasilski dom, Slovenska cesta 11 DA
Godovič Zavarovalnica Triglav, na objektu Godovič 7 DA
Črni Vrh Gasilski dom PGD Črni Vrh, Črni Vrh 77 DA
Vojsko Gasilski dom PGD Vojsko DA
Krnice-Masore lokacija še ni določena! DA
Krnice-Masore lokacija še ni določena! DA
Ledine Gasilski dom PGD Ledine, Ledine 13 DA
Ledine Šola, Gorenji Vrsnik 5 DA
Kanomlja Stara OŠ, Srednja Kanomlja 20 DA
Kanomlja Gorenja Kanomlja 30a DA
Zavratec Gasilski domu PGD Zavratec, Zavratec 2 DA
Dole na gasilskem domu PGD Dole, Dole 1 DA
SKUPAJ 29 5 AED bo nameščenih 2018 16 (2017) 

21 (2018)
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OBČINA IDRIJA, PREJEMNICA NAZIVA OBČINA PO MERI INVALIDOV ZA LETO 2017

Zveza delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS) v okviru projekta Občina po 
meri invalidov spodbuja občine k načr-
tnemu odzivanju na posebne potrebe 
invalidov in  za njihovo socialno vklju-
čevanje, za sožitje in večjo kakovost 
življenja vseh občanov.

Naziv Občina po meri invalidov podeljuje-
jo že od leta 2003. V teh letih ga je prejelo 
30 občin. Letos štiri, med katerimi se obči-
nam Miren-Kostanjevica, Prevalje in Žalec 
pridružuje tudi Idrija. 

ZAČNIMO NA KONCU, KI PA JE ŠELE 
ZAČETEK 

Projektni svet ZDIS za projekt Občina po 
meri invalidov je v obrazložitvi zapisal, da 
je projekt v občini Idrija vzpodbudil od-
govornost in povezanost aktivnosti vseh 
odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti, 
da se je okrepila vloga in odgovornost 
župana, občinskega sveta in občinske 
uprave, tako da so uspeli akcijsko učinko-
vito povezati vse dejavnike na lokalnem 
nivoju, da so uspeli ustvariti sodelujoče 
delovanje celotne lokalne skupnosti, ki 
podpira aktivnosti za uresničevanje izena-
čenih možnosti invalidov kot enakoprav-
nih občanov, da je projekt sprejet kot 
priložnost in možnost za novo kakovost 
življenja vseh občanov in ne le invalidov 
da poročilo občine o izvajanju akcijskega 
načrta za leto 2017 izraža, da se občina 
odgovorno odziva in uresničuje interese 
in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju 
njihovih specifičnosti in značilnosti lokal-
ne skupnosti.«

Obrazložitev so s svojimi pogledi podprli 
tudi govorniki na podelitvi naziva: župan, 
Bojan Sever, predsednik ZDIS, Drago No-
vak, predsednik projektnega sveta ZDIS 
za projekt Občina po meri invalidov, Rajko 
Žagar, glavni tajnika Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij Slovenije, Goran 
Kustura, predsednica MDI Idrija-Cerkno, 
Ljudmila Erjavec, in predsednik Sveta in-
validov Občine Idrija, Igor Miljavec. 

Program osrednje slovesnosti ob podelitvi 
priznanja, ki je na Mestnem trgu potekala 

2. decembra 2017, dan pred obeležitvijo 
mednarodnega dneva invalidov, so ob-
likovali Vladimir Kržišnik, član MDI Idrija-
-Cerkno, z recitalom svojih pesmi, Rafaela 
in Rajko Demir, člana Društva gluhih in 
naglušnih severne Primorske s skečem 
Avtoštop, D'butls in Murovec&Pivk. Kako 
vešči so slepi in slabovidni pri izdelovanju 
žlikrofov, smo lahko okusili po prireditvi. 
Rdeči križ Idrija in Dom upokojencev Idrija 
sta predstavila projekt XXL pomoč, s kate-
rim se s sredstvi zbiranja zamaškov poma-
ga uporabnikom z najnižjimi pokojninami 
in jim omogoča plačilo storitev pomoči na 
domu, ki jih sicer sami ne zmorejo pokriti, 
Invalidska društva z Idrijskega, Cerkljan-
skega in Goriškega pa so svoje poslanstvo, 
programe in izdelke predstavila ob sočas-
nem Barbarinem sejmu.    

Vsem sopotnikom projekta Občina po 
meri invalidov, ki ste sodelovali pri pripra-
vi strateških dokumentov in poročil, prip-
ravi in izvedbi prireditve, se zahvaljujemo 
za pomoč in vložen trud ter vam hkrati 
čestitamo.  

ŠE POGLED NAZAJ 

Priprava gradiv, potrebnih za prijavo, je 
sledila smernicam Zveze delovnih invali-
dov Slovenije in postopku, ki ga opisuje 
Pravilnik o pridobitvi listine Občina po 
meri invalidov.

Konec leta 2015 je MDI Idrija-Cerkno žu-
panu podalo pobudo vključitve v projekt, 
ki jo je župan sprejel in prevzel odgovor-
nost za trajno izvajanje projekta. V marcu 
2016 je občinskemu svetu predlagal v 
imenovanje Svet invalidov Občine Idrija, v 
katerega so enakopravno vključeni pred-
stavniki invalidskih organizacij, ki delujejo 
na območju občine. Jeseni 2016 je imeno-
val še posebno delovno skupino z nalogo 
priprave predloga Analize uresničevanja 

Standardnih pravil za izenačevanje mož-
nosti invalidov in predlog Akcijskega 
načrta občine s konkretno opredeljenimi 
nalogami, odgovornimi izvajalci, roki in 
viri financiranja. Sledil je koordinacijski 
sestanek invalidskih društev,  na katerem 
so se dogovorila o nadaljnjem sodelova-
nju in povezovanju. Svet invalidov Občine 
Idrija je nato v sodelovanju z občino orga-
niziral okroglo mizo, na kateri so sodelo-
vali predstavniki invalidskih organizacij 
in odgovorni predstavniki javnih služb, 
ki se srečujejo s problematiko invalidov. 
Obe telesi sta potrdili osnutek Analize in 
Akcijskega načrta, ki ju je obravnaval ob-
činski svet in po letu intenzivnega dela (z 
upoštevanjem nekaterih popravkov) tudi 
sprejel.

Po podatkih iz Akcijskega programa za 
invalide 2014–2021 je več kot 15 % vseh 
prebivalcev Evropske unije invalidov, 
v Sloveniji pa se okvirna ocena deleža 
invalidov giblje okoli 12–13 % celotnega 
prebivalstva. 
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DOSEDANJE REŠITVE

Poudariti gre, da smo se poleg odpravlja-
nja arhitektonskih ovir osredotočili tudi 
na reševanje težav z dostopnostjo do sto-
ritev, informacij, komunikacij. 

Prostore občinske stavbe smo opremili z 
večjimi napisi, vzpostavili vstopno točko 
v pritličju za vse občinske storitve, na 
spletni strani vzpostavili novo rubriko 
INFORMACIJE ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI, 
ki na enem mestu združuje in tako olajša 
iskanje najpomembnejših podatkov. V 
izdelavi so tudi prilagoditve spletne strani 
za slepe in slabovidne. 

Bogatejši smo tudi za FM-sistem (fre-
kvenčno moduliran radijski sistem oziro-
ma individualna prenosna slušna zanka), 
tehnični pripomoček za komunikacijo z 
naglušnimi osebami. FM-sistem omogoča 

neposreden prenos zvoka po mikrofonu 
od oddajne do sprejemne enote, tako da 
ta pride do poslušalca brez motečih ele-
mentov, kot so šumi, piski in poki. Name-
njen je uporabnikom slušnega aparata, 
polževega vsadka in kostno usidranega 
aparata.

Za prenosni sistem smo se odločili zaradi 
širše možnosti uporabe, saj bo FM-sistem 
na voljo tudi drugim institucijam v občini. 
Želimo si namreč, da bi pripomoček čim 
večkrat uporabili tako pri komunikaciji pri 
uradnih zadevah, kot tudi na izobraževal-
nih in kulturnih dogodkih, kot so preda-
vanja, vodenja  po razstavah, gledaliških 
predstavah  ipd.  

Izpeljali smo številne akcije, pobude. Ena 
od njih je urbani sprehod ali Jane's walk, 
na katerem so se občani (pod vodstvom 
KD prostoRož in MDSS Nova Gorica) spre-
hodili s slepimi in slabovidnimi. Na poti 
so se srečali in soočili s številnimi ovirami 
vsakdanjega življenja ljudi z okvaro vida. 

Z Mladinskih centrom Idrija smo se pridru-
žili projektu Heroji furajo v pižamah, Zavo-
da Vozim. Projekt opozarja na nevarnost 
zlorabe alkohola ter prometno varnost 
med mladimi. Organiziran je bil posvet 
in izdelan Akcijski načrt Občine Idrija za 
zmanjševanje števila prometnih nesreč 

med mladimi zaradi alkohola. Pred krat-
kim je bila za dijake GJV Idrija izvedena 
interaktivna preventivna prometna delav-
nica Še vedno vozim – vendar ne hodim. 
65 dijakov in dijakinj je med drugim pris-
luhnilo tudi življenjski zgodbi Iva Ozebka, 
tudi člana Sveta invalidov Občine Idrija. 

 Dostopnost do storitev so izboljšali tudi 
nekateri zavodi v občini – Zdravstveni 
dom Idrija,  Mestna knjižnica in čitalni-
ca Idrija idr. Zelo aktivna so invalidska 
društva oziroma njihovi član in članice, ki 
svoje izkušnje delijo z otroki, dijaki, starej-
šimi (Dan bele palice, Plakat miru, branje 
pravljic v brajici s člani MDSS Nova Gorica 
v vrtcu idr.).

Občinska uprava

IZZIVI ZA OBČINO PO MERI INVALIDOV

Ni dovolj poskrbeti samo za dostopnost 
v prostoru s prilagajanjem ali odpra-
vljanjem gradbenih (arhitektonskih) 
ovir za vse kategorije invalidov. Po-
treben je širši pogled na to tematiko 
oziroma problematiko, h kateremu se 
nagibam tudi sam. 

Izhodišče za razmislek in analizo je 22 točk 
ali pravil iz Agende 22, ki daje uporabne 
napotke za razumevanje in uresničevanje 
invalidske politike. Seveda pa je najprej 
potrebno spremeniti miselnost na vseh 
ravneh odločanja – od lokalne do državne 
politike. To pomeni, da v širše razumeva-
nje dostopnosti vključimo poleg prostora 
še dostopnost do informacij in storitev. S 
tem pa v marsičem olajšamo življenje in 
gibanje vsem ranljivim skupinam – mami-
cam z otroškimi vozički, ljudem na invalid-
skih vozičkih, starostnikom, otrokom, sle-
pim in slabovidnim, gluhim in naglušnim 
ter osebam z motnjo v duševnem razvoju.

Prvi rezultati takšne usmeritve se že poz-
najo v lokalnem okviru z načrtovanjem 
prostorov in dostopnosti na javnih povr-
šinah. Upajmo, da bo temu bolj dosledno 

kot do zdaj sledila tudi izvedba načrtova-
nih del. Z zadovoljstvom pa ugotavljam, 
da javni zavodi v svojih programih že 
sledijo širši opredelitvi pojma dostopnos-
ti. Mogoče pri tem še nekoliko škripa na 
področju turizma. 

Zato pa je v programih za mlade vse več 
poudarka na dejavnostih za ljudi s po-
sebnimi potrebami. Prav tako je vse več 
prilagoditev v izobraževanju invalidov 
in starostnikov. Kajti ne smemo pozabiti, 
da ima vse več starejših ljudi težave s slu-
hom in vidom, a niso vključeni v nobeno 
društvo. Je pa razveseljivo, da si vse več 
občin na severnem Primorskem prizadeva 
pridobiti dodatna sredstva na evropskih 
razpisih, s čimer bi omogočili osebam s 
posebnimi potrebami lažje vključevanje v 
skupnost in boljše življenje (vsaj) na lokal-
ni ravni. Navsezadnje velja tudi spomniti, 
da je bila Občina Idrija prva, ki se je začela 
v okviru te tematike prijavljati na evropske 
razpise, temu so potem sledile še druge 
lokalne skupnosti na Primorskem. Vse več 
invalidov in starejših ljudi se tudi vključuje 
v programe računalniškega opismenjeva-
nja in digitalizacije.

Rad bi poudaril še to, da je potrebno (ne-
nehno) izobraževanje ponudnikov raznih 
oblik pomoči ali podpore – predvsem v 
smislu, kako podajati znanje posameznim 
(različnim) kategorijam invalidov, kako 
prilagoditi izobraževalne programe in 
dejavnosti, da bi se vanje lahko vključilo 
čim več invalidov na lokalni ravni. Čeprav 
je arhitektonskih in drugih ovir za gibalno 
in senzorno ovirane še vedno veliko, se 
strinjam z idrijskim županom Bojanom 
Severjem, da je ena najpomembnejših 
komponent vključenost invalidov v druž-
bo. In tega cilja ne bomo mogli uresničiti 
brez lokalne skupnosti, brez razumevanja 
in sodelovanja med javno upravo, invalid-
skimi društvi in drugo civilno sfero. Zato 
je Občina po meri invalidov eden prvih, a 
tudi zelo pomembnih projektov, ki morajo 
pri izenačevanju pravic za vse ljudi upo-
števati ugotovitve, izkušnje in tudi prakse 
širšega razumevanja dostopnosti, torej 
dostopnosti v smislu grajenega prostora, 
informacij in storitev.

Igor Miljavec
predsednik Sveta za invalide
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RAZPISI 2018
 
NAGRADE

OBČINA IDRIJA, OBČINSKI SVET, Komisija za 
nagrade   

Na podlagi 15. člena odloka o podelitvi na-
ziva častni občan in nagradah občine Idrija  
(Ur.l. RS št. 110/99)  Komisija za nagrade 
občinskega sveta občine Idrija objavlja 

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NA-
GRAD ZA LETO 2018 

Občina Idrija bo ob občinskem prazniku 22. 
6. 2018 na predlog Komisije za nagrade po-
delila nagrade po Odloku o podelitvi naziva 
častni občan in nagradah občine Idrija.

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

Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Pirnatova nagrada je najvišja občinska 
nagrada, ki jo podeljuje občinski svet po-
sameznikom, skupinam, organizacijam 
in skupnostim za dolgoletno uspešno in 
ustvarjalno delo ter za vidne dosežke s pod-
ročja kulture in umetnosti v občini in širšem 
prostoru.

Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Nagrado občine Idrija podeljuje občinski 
svet posameznikom, skupini posamezni-
kov, društvom ter drugim organizacijam in 
skupnostim za enkratne - izjemne dosežke 
in kot spodbudo za nadaljnje strokovno 
delo in aktivnosti na posameznih področjih 
življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ 3 nagrade.

Nagrado za mlade ustvarjalce podelju-
je občinski svet mladim ustvarjalcem do 
dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe 
in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma 
delovanja.

Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Naziv častni občan lahko podeli občinski 
svet državljanom Republike Slovenije, ka-
kor tudi državljanom tujih držav, ki imajo 
posebne zasluge za napredek znanosti, 

umetnosti in kulture ter za druge izjemne 
dosežke, ki pomenijo pomemben prispevek 
pri razvoju in ugledu občine Idrija. Naziv 
častni občan se podeli izjemoma in se ne 
podeljuje posthumno.

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko ob-
čani občine Idrija, skupine občanov, stranke, 
župan, krajevne skupnosti, podjetja in dru-
ge organizacije ter skupnosti.

Da bo Komisija za nagrade lahko pravo-
časno opravila izbor in oblikovala predlog 
podelitve nagrad, ki ga obravnava in potrdi 
Občinski svet, vas prosimo, da nam skrbno 
pretehtane in izčrpno obrazložene predlo-
ge posredujete najkasneje do torka, 3. 4. 
2018.

Predsednik Komisije za nagrade
Kristjan Brus

 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 
4/2010 in 20/2011 in Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2018 (Ur. list RS, št. 
82/2016 in 70/2017) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DE-
JAVNOSTI V LETU 2018

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  društva tehnične kulture
•  društva s področja socialnega varstva in 

humanitarnih dejavnosti
•  strokovna društva
•  društva s področja samopomoči za starej-

še

II. Splošni pogoji 

Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce pro-
gramov:
•  sedež morajo imeti v občini Idrija, če ima-

jo sedež v drugi občini, morajo vključe-
vati člane in uporabnike s stalnim bivali-
ščem v Občini Idrija;

•  imeti morajo urejeno evidenco o član-
stvu;

•  morajo biti registrirani in delovati naj-
manj eno leto;

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

•  programi izvajalcev morajo biti name-
njeni določeni ciljni skupini ali posame-

znikom na območju občine Idrija in se 
izvajati na območju občine Idrija;

•  interes uporabnikov iz občine Idrija mora 
biti razviden iz poročila o izvedbi progra-
ma, ki je predmet razpisa in se je izvajal v 
preteklem letu;

•  program mora imeti pregledno in jasno 
finančno konstrukcijo, ki vključuje vse 
prihodke in odhodke programa;

•  prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idri-
ja;

•  dodeljena sredstva morajo izvajalci pro-
gramov porabiti do 31. 12. 2018.

III. Višina razpoložljivih sredstev 

Predvidena višina sredstev znaša 11.000,00 €. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov socialnih društev, društev teh-
nične kulture in strokovnih društev. Sofi-
nancira se do 80% upravičenih stroškov. 
Upravičeni so stroški, za katere je iz doku-
menta (račun) razvidna povezava z odobre-
no dejavnostjo.

IV. Merila za dodelitev sredstev 

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinanci-
rali posamezni prijavljeni programi v skladu 
z merili. 

Kriteriji:
• ustreznost posameznih vsebin v pro-

gramu in potreba po izvedbi (do 5 točk)
• dostopnost programa in številčnost 

udeležencev iz Občine Idrija (do 5 točk)
• čas trajanja programov (letni programi, 

krajše oblike) (do 5 točk)
• reference izvajalca glede na uspešnost 

izvedbe programov v preteklem letu 
(do 3 točke)

• realnost finančne konstrukcije progra-
ma (do 3 točke)

• aktualnost programa (do 3 točke)

Število točk iz zgoraj navedenih kriterijev se 
korigira z dodatnim merilom: 
Predlagateljem s sedežem v Občini Idrija se 
prizna 80-100% dobljenih točk iz zgoraj na-
vedenih meril.

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

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

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

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

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

VI. Rok in način prijave 

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici 
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 
1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glav-
ni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni 
razpis s področja družbenih dejavnosti v 
letu 2018« – NE ODPIRAJ do vključno 20. 
februarja 2018.  Za pravočasno se šteje pri-
java, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo 
in naslednji dan prispe na naslov naročnika, 
oziroma je vložena v sprejemni pisarni na-
ročnika. Na hrbtni strani ovojnice morata 
biti navedena ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vo-
dila zapisnik, nepravočasno oddane vloge 
bodo vrnjene pošiljatelju. Ocenjujejo se po-
polne vloge izvajalcev (z vsemi prilogami, ki 
v celoti izpolnjujejo pogoje iz II. točke raz-
pisa). Prijavljeni kandidati bodo po zaključ-
ku razpisa s sklepom pooblaščene osebe 
občinske uprave Občine Idrija obveščeni o 
sofinanciranju programa. 

Številka:410-0005/2018-1
V Idriji, 31. 1. 2018

Bojan Sever, župan Občine Idrija

 
MLADINSKI PROJEKTI

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Ur. list RS, št. 42/2010) in Od-
loka o proračunu Občine Idrija za leto 2018 
(Ur. list RS, št. 82/2016 in 70/2017) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLA-
DINSKIH PROJEKTOV V LETU 2018

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  društva, ki organizirajo projekte, name-

njene mladim.

II.  Splošni pogoji 

Splošni pogoji kandidiranja,  ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji:

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

•  so registrirani in delujejo najmanj eno 
leto,

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

•  projekt mora biti izveden v obdobju od 1. 
12. 2017 do 30. 11. 2018,

•  prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idri-
ja.

III. Višina razpoložljivih sredstev 

Predvidena višina  razpisanih proračunskih 
sredstev je 4.000,00 €.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
materialnih stroškov samostojnih mladin-
skih projektov v letu 2018, ki so namenjeni 
ustvarjalnemu preživljanju prostega časa 
mladih.

Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. 
Upravičeni so stroški, za katere je iz doku-
menta  (računa) razvidna povezava z izved-
bo projekta.

Dodeljena sredstva morajo upravičenci 
porabiti v letu 2018. Sredstva morajo biti 
porabljena v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.
 
IV. Merila za dodelitev sredstev

•  stopnja aktivne udeležbe mladih v pro-
jektu

•  stopnja izražanja mladinske iniciativnosti
•  predviden pozitiven prispevek k razvoju 

novih znanj in veščin udeležencev pro-
jekta

•  aktualnost projekta
•  izvedljivost projekta
•  ekonomičnost projekta
•  dosedanji dosežki in reference ponudni-

ka
 
V. Razpisna dokumentacija

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

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

VI: Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici 
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v 
glavni pisarni Občine Idrija z oznako 
»Javni razpis mladinski projekti 2018« 
– NE ODPIRAJ do vključno 27. februarja 
2018.  Za pravočasno se šteje prijava, ki je 
do izteka roka vnesena v aplikacijo in nas-
lednji dan prispe na naslov naročnika, oziro-
ma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. 
Na hrbtni strani ovojnice morata biti nave-
dena ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru 

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vo-
dila zapisnik. Nepravočasno oddane vloge 
se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje nepo-
polnih vlog pa se bo pozvalo o dopolnitvi 
vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključ-
ku razpisa s sklepom pooblaščene osebe 
občinske uprave Občine Idrija obveščeni o 
sofinanciranju projekta.   

Številka: 410-0003/2018-1
V Idriji, 31. 1. 2018
    
Bojan Sever, župan Občine Idrija
 
 
NAJAVA RAZPISOV

Kmete, nosilce dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah ter društva, ki so aktivna na po-
dročju razvoja kmetijstva in podeželja, 
obveščamo, da bo v drugi polovici marca 
na oglasni deski Občine Idrija,  občinski 
spletni strani in Primorskem valu objavljen 
javni razpis s področja ohranjanja in razvoja 
kmetij ter podeželja za leto 2018. Tudi letos 
bodo kmetje in nosilci dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah morali priložiti predračune, 
kar pomeni, da nakup ali investicija še ne 
sme biti izvedena vse do prejema odločbe.

Občinska uprava

 
DVORANE

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Odloka o proračunu Občine Idri-
ja za leto 2018 (Ur. list RS, št. 82/2016 in 
70/2017) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Ur. L. RS 50/07, 61/08) 
objavlja 

JAVNI POZIV ZA DODELITEV UPORABE 
DVORANE ZA IZVEDBO PRIREDITVE V 
LETU 2018

I. Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo:
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•  društva,
•  javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina 

Idrija. 

II. Splošni pogoji 

Splošni pogoji kandidiranja:
•  kandidati morajo imeti sedež in delovati 

v Občini Idrija, 
•  kandidati so registrirani in delujejo naj-

manj eno leto, 
•  kandidati podpišejo izjavo o prevzemu 

odgovornosti za varno in pravilno izved-
bo prireditve.

III. Razpoložljive dvorane 

Razpisuje se enkratna brezplačna uporaba 
ene od dvoran:
•  Rudniška dvorana v Idriji 
•  Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji
•  Dvorana Filmskega gledališča Idrija

Brezplačna uporaba dvorane je upravičena 
za izvedbo javne prireditve, ki jo društvo ali 
javni zavod samostojno organizira in izvede 
s svojimi člani ter tako javnosti predstavi 
svojo dejavnost v obdobju od 1. 12. 2017 
do 30. 11. 2018 Prireditev se mora izvesti 
v okviru neprofitne dejavnosti, z možnostjo 
zbiranja prostovoljnih prispevkov. Priredi-
tev ne sme  biti sofinancirana iz drugih pro-
računskih virov Občine Idrija.

IV. Kriterij za določanje termina

Za termin uporabe dvorane se morajo pri-
javitelji predhodno uskladiti z upravljavcem 
dvorane. V primeru, da več prijaviteljev kan-
didira za isti termin, se termini dodelijo po 
vrstnem redu prispelih prijav.

V. Razpisna dokumentacija 

Prijava na javni poziv mora biti izdelana iz-
ključno na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisnem obrazcu. 

Razpisna dokumentacija je od dneva obja-
ve do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani občine Idrija www.idrija.si, ali 
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v glavni 
pisarni Občine Idrija.

VI. Rok in način prijave 

Prijavo z vsemi prilogami pošljite na naslov: 
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ali 
osebno oddajte v glavni pisarni Občine 
Idrija z oznako »Javni poziv za dodelitev 
uporabe dvorane za izvedbo prireditve 
v letu 2018«, do vključno 30. novembra 
2018. Za pravočasno se šteje prijava, ki pri-
spe na naslov naročnika, oziroma je vlože-

na v glavni pisarni naročnika minimalno 30 
dni pred načrtovano izvedbo prireditve. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno 
ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Prispele vloge bo strokovna komisija obrav-
navala enkrat mesečno. O odpiranju vlog 
bo strokovna komisija vodila zapisnik, 
nepravočasno oddane vloge se bodo vrni-
le pošiljatelju, vlagatelje nepopolnih vlog 
pa se bo pozvalo k dopolnitvi vloge. Prija-
vljeni kandidati bodo po zaključku razpisa 
s sklepom pooblaščene osebe občinske 
uprave Občine Idrija obveščeni o dodelitvi 
brezplačne uporabe dvorane. 

Številka: 410-0006/2018-1
V Idriji, 31. 1. 2018

Bojan Sever, župan Občine Idrija

 
BORCI

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Odloka o proračunu Občine Idri-
ja za leto 2018 (Ur. list RS, št. 82/2016 in 
70/2017) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV BORČEVSKIH IN VETERANSKIH 
ORGANIZACIJ V LETU 2018

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  društva in neprofitne organizacije, ki 

združujejo borce NOB, častnike, veterane 
in podobno.

II. Splošni pogoji 

Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce pro-
gramov:
•  sedež morajo imeti v Občini Idrija, če 

imajo sedež v drugi občini, morajo vklju-
čevati člane in uporabnike s stalnim biva-
liščem v občini Idrija;

•  imeti morajo urejeno evidenco o član-
stvu;

•  morajo biti registrirani in delovati naj-
manj eno leto;

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

•  program mora biti izveden v obdobju od 
1. 12. 2017 do 30. 11. 2018

•  programi izvajalcev morajo biti namenje-
ni določeni ciljni skupini ali posamezni-
kom na območju Občine Idrija;

•  interes uporabnikov iz Občine Idrija mora 
biti razviden iz poročila o izvedbi progra-

ma, ki je predmet razpisa in se je izvajal v 
preteklem letu;

•  program mora imeti pregledno in jasno 
finančno konstrukcijo, ki vključuje vse 
prihodke in odhodke programa;

•  prijavljen program ne sme biti financiran 
iz drugih proračunskih virov Občine Idri-
ja;

•  dodeljena sredstva morajo izvajalci pro-
gramov porabiti do 30. 11. 2018.

III. Višina razpoložljivih sredstev 

Vsebina sredstev, namenjenih za posame-
zne vsebine, znaša 3.900,00 €.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
prireditev, proslav in publikacij.

Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. 
Upravičeni stroški prireditev in  proslav so 
organizacija prireditve oziroma proslave, 
honorar nastopajočih, stroški ozvočenja, 
luči in druge opreme, potrebne za izvedbo 
dogodka. Upravičeni stroški pri izdaji pu-
blikacije so: honorar, stroški lektoriranja in 
tiskanja.

IV. Merila za dodelitev sredstev 
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinanci-
rali posamezni prijavljeni programi v skladu 
z merili. 

Kriteriji
• Sedež v občini (do 5 točk)
• Članstvo – število aktivnih članov s pla-

čano članarino (do 5 točk)
• Interes – izvajalec s svojim programom 

prispeva in koristi interesom lokalne 
skupnosti (do 10 točk)

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

• Sodelovanje – izvajalci redno sodeluje-
jo pri aktivnostih, ki jih organizira Obči-
na Idrija (do 5 točk)

• Realnost – ocenjuje se izvedljivost gle-
de na finančno konstrukcijo (do 3 točke)

Programe bo presojala strokovna komisija 
na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinan-
ciranje bodo predlagani projekti, ki bodo 
zbrali višje število točk.

V. Razpisna dokumentacija 

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije 
e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.
si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte, ozi-
roma ne vlagajte v mape.
Povezava do spletne strani www.idrija.e-
-razpisi.si je od dneva objave razpisa so 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Idrija www.idrija.si.
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VI. Rok in način prijave 

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici 
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v 
glavni pisarni Občine Idrija z oznako 
»Javni razpis s področja borčevskih in 
veteranskih programov v letu 2018« – NE 
ODPIRAJ do vključno 27. februarja 2018.  
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do iz-
teka roka vnesena v aplikacijo in naslednji 
dan prispe na naslov naročnika, oziroma je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na 
hrbtni strani ovojnice morata biti navedena 
ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vo-
dila zapisnik, nepravočasno oddane vloge 
se bodo vrnile pošiljatelju. Ocenjujejo se 
popolne vloge izvajalcev (z vsemi priloga-
mi, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz II. točke 
razpisa). Prijavljeni kandidati bodo po za-
ključku razpisa s sklepom pooblaščene ose-
be občinske uprave Občine Idrija obveščeni 
o sofinanciranju programa. 

Številka:410-0004/2018-1
V Idriji, 31. 1. 2018

Bojan Sever, župan Občine Idrija

 
KULTURNI PROJEKTI

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na 
podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 
4/2010, 20/2011 in 111/2013), Pravilnika o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov ( Ur. list RS, št. 43/2010) in Odloka 
o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Ur. 
list RS, št. 82/2016 in 70/2017) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAV-
NIH KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2018

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  pravne osebe zasebnega prava,
•  samostojni podjetniki, registrirani za 

opravljanje kulturno-umetniških dejav-
nosti ter posredovanje kulturnih dobrin v 
Sloveniji. 

 
II. Splošni pogoji 

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji:

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

•  so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 

•  javni kulturni projekt mora biti izveden v 
obdobju od 1. 12. 2017 do 30. 11.2018,

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

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

III. Višina razpoložljivih sredstev 

Predvidena višina razpisanih proračunskih 
sredstev je 8.500,00 €, od tega je produkciji 
kulturnih dogodkov namenjeno v letu 2018 
6.000,00 €, založništvu pa 2.500,00 €.

Sofinancira se 70% upravičenih stroškov sa-
mostojnih kulturnih projektov. Upravičeni 
stroški za organizacijo kulturnih projektov 
so honorarji nastopajočih, stroški ozvoče-
nja, luči in druge opreme, potrebne za iz-
vedbo dogodka in stroški najema prostora. 
Upravičeni stroški na področju založništva 
so stroški lektoriranja, oblikovanja in tiska.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2018. Sredstva morajo biti porabljena 
v skladu s predpisi, ki  določajo izvrševanje 
proračuna.

IV. Merila za dodelitev sredstev 

Iz proračunski sredstev se bodo sofinancira-
li javni kulturni projekti:
•  na področju organizacije kulturnih do-

godkov,
•  na področju založništva.

Cilj razpisa je omogočiti izvedbo posamič-
nih kulturnih aktivnosti ali zaokroženih 
programskih enot,  ki odražajo javni inte-
res in so v celoti dostopne javnosti ter jim 
ni možno pripisati pretežno komercialnega 
pomena.

Organizacija kulturnih dogodkov

Kriteriji:
• reference predlagatelja, stopnja pre-

poznavnosti – glede na izvedene pro-
jekte na območju Občine Idrija v letu 
2016 (do 10 točk)

• izkazovanje izvirne zasnove in ustvar-
jalnosti v pristopu in izvedbi, tehtnost 
vsebinske obrazložitve in utemeljitve 
projekta (do 20 točk)

• predvidena dostopnost- število obisko-
valcev oz. udeležencev (do 10 točk)

• stopnja izvedljivosti projekta – glede na 
obseg in vsebino realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt (do 10 točk)

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

Založništvo

Kriterij:
• reference predlagatelja – glede na izve-

dene projekte v zadnjih 3 letih (do 10 
točk)

• pomen izdanega knjižnega dela za lo-
kalno skupnost (do 20 točk)

• predvideno število izvodov (do 10 točk)
• stopnja izvedljivosti projekta – glede na 

obseg in vsebino realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt (do 10 točk)

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

 
Projekte bo presojala strokovna komisija na 
podlagi podatkov iz vloge. Za sofinancira-
nje bodo predlagani projekti, ki bodo zbrali 
višje število točk.

V. Razpisna dokumentacija 

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

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

VI. Rok in način prijave 

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici 
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 
1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glav-
ni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni 
razpis - javni kulturni projekti 2018« – NE 
ODPIRAJ, do vključno 27. februarja 2018. 
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do iz-
teka roka vnesena v aplikacijo in naslednji 
dan prispe na naslov naročnika, oziroma je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno 
ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vo-
dila zapisnik, nepravočasno oddane vloge 
se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje nepo-
polnih vlog pa se bo pozvalo k dopolnitvi 
vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključ-
ku razpisa s sklepom pooblaščene osebe 
občinske uprave Občine Idrija obveščeni o 
sofinanciranju projekta. 

Številka: 410-0002/2018-1
V Idriji, 31. 1. 2018

Bojan Sever, župan Občine Idrija
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GEOPARK

RAZVIJAMO KOLEKTIVNO BLAGOVNO 
ZNAMKO GEOPARKA IDRIJA

V okviru projekta Danube GeoTour 
nadaljujmo z aktivnostmi, s katerimi 
bomo vzpostavili temelje za razvoj ko-
lektivne blagovne znamke Geoparka 
Idrija, katere glavni namen je povečati 
prepoznavnosti lokalnih izdelkov, pove-
zati v blagovno verigo ponudnike različ-
nih storitev, ustvariti dodano vrednost 
lokalnim produktom ter povečati vtis o 
visoki kakovosti pri potrošnikih.

Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstav-
niki lokalnih ponudnikov, strokovnjaki iz 
lokalnih inštitucij, ki skrbijo za ohranjanje 
dediščine, zaposleni na Centru za idrijsko 
dediščino in zunanji strokovnjaki za ra-
zvoj kolektivnih blagovnih znamk, se je 
že sestala sestankuje zbrala konstruktivne 
predloge in mnenja na pripravljene pravne 
podlage. Izvedli smo tudi informativne ses-
tanke za lokalne ponudnike.

Izhodiščni temi za razvoj kolektivne bla-
govne znamke sta kulinarika ter domača in 
umetnostna obrt, zato bodo možnost pri-
dobitve certifikata imeli naslednji produkti:

rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in 
industrijskega oblikovanja

• pridelki in prehranski izdelki
• jedi in pijače, postrežene na gostinski 

način
• prireditve oziroma dogodki s kulinarično 

noto

TURISTIČNI PRODUKTI

Za vse zainteresirane lokalne ponudnike 
bomo v letošnjem letu pripravili program 
izobraževanja na temo razvoja lokalnih 
produktov in nudili vso strokovno podpo-
ro pri njihovem razvoju, brezplačno izvedli 
ocenjevanje prijavljenih produktov, ki 
bodo, na podlagi mnenja komisije, vključe-

ni v enotno ponudbo Geoparka Idrija, v so-
delovanju s produktnimi oblikovalci bomo 
pripravili koncept izboljšanja vidnosti in 
prepoznavnosti z enotno  vizualno podo-
bo ter načrt trženja in promocije izbranih 
produktov v Geoparku Idrija.

Datume aktivnosti bomo objavljali sproti. 
Na tem mestu še enkrat vabimo vse, ki bi 
želeli biti obveščeni o navedenih aktivno-
stih, da nam pišejo na e-naslov nina.erja-
vec@visit-idrija.si ali pokličejo na tel. št. 
05 93 44 077.

Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske 
Unije (ESRR, IPA).

POZITIVNA OCENA (GREEN CARD) ZA 
UNESCO GLOBALNI GEOPARK IDRIJA

Štiriletno obdobje delovanja UNESCO Glo-
balnega Geoparka Idrija je bilo na zaseda-
nju Sveta globalnih geoparkov septembra 
2017 ocenjeno s tako imenovanim zelenim 
kartonom (Green Card), kar pomeni na-
daljnje štiriletno sodelovanje v svetovni 
mreži UNESCO Geoparkov. Ocena izraža 
vsestranski napredek, med drugim na po-
dročju ustreznosti strukture upravljanja, 
stabilnega financiranja, mednarodnega 
in lokalnega povezovanja ter ustreznosti 
geo-interpretacije.

Spomnimo, da je bil po večletnih priza-
devanjih idrijski geopark leta 2013 kot 55. 
član vpisan v  Evropsko mrežo geoparkov 
in s tem tudi Globalno mrežo geoparkov. 
Kasneje leta 2014 smo kot geopark v novo 
potrjenem UNESCO »International Geos-
cience and Geoparks Programme« (IGGP) 
dobili pravico do uporabe logotipa in ime-
na Idrija UNESCO Globalni Geopark, kar 
pomeni, da izpolnjujemo visoke standar-
de za ohranjanje, interpretacijo in razvoj 
dejavnosti na podeželju, ki jih predpisuje 
UNESCO.

Pravila programa UNESCO Globalnih geo-
parkov določajo tudi, da se vsaka štiri leta 
v geoparkih izvede ponovno ocenjevanje, 
med katerim se preveri napredek in vklju-
čenost partnerjev v delovanje geoparka. 
Ocenjevanje pri nas je potekalo med 17. 
in 19. junijem 2017, ko sta ga obiskala dva 
ocenjevalca.

Glede na poročilo obeh ocenjevalcev smo 
skupaj s partnerji Geoparka Idrija izpolnili 
svoje napovedi izpred štirih let.  Prejeti 
zeleni karton pomeni priznanje dela vseh, 
ki sooblikujemo podobo in aktivnosti Ge-
oparka Idrija.  

Za delovanje v prihodnje so nam priporoči-
li razvoj več lokalnih produktov, s čimer se 
že aktivno ukvarjamo, vzpostavitev centra 
za obiskovalce s poudarkom na priložno-
stih geoturizma, izobraževalnih informaci-
jah in promociji partnerjev geoparka, kar 
tudi že poteka. Predlagali so nam še izde-
lavo strateškega načrta za trajnostni razvoj 
skupaj s partnerji in lokalno skupnostjo z 
okrepitvijo promocijskih aktivnosti.

REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali po 
imenu mesojede rastline na fotografiji, ki 
uspeva na mokriščih ob potoku Gačniku na 
Vojskem. Pravilen odgovor na zastavljeno 
vprašanje je dolgolistna rosika (Drosera an-
glica). Omenjena rastlina uspeva na nizkih 
barjih s talno vodo. Je mesojeda rastlina, ki 
se prehranjuje z žuželkami, ki se ujamejo v 
nitke njenih listov. Listne žleze nato izpus-
tijo encime, podobne želodčnim sokovom, 
in tako plen prebavijo. Mesojednost je pri 
rosiki le dodatni način prehranjevanja, 
osnovne organske snovi rastlina gradi s 
fotosintezo.

Srečna nagrajenka je Zofija Novak, ki bo 
prejela simbolično nagrado Geoparka Idri-
ja. Nagrajenki iskreno čestitamo!

NOVA UGANKA

Ali poznate kakšen primer hišne jedi, po ka-
teri so naši gostinci poznani daleč naokoli? 
Vse primerne odgovore bomo nagradili.

Odgovore nam pošljite na e-naslov: info@
geopark-idrija.si ali na naslov: Center za 
idrijsko dediščino, Ulica IX. Korpusa 17, 
5280 Idrija.

Center za idrijsko dediščino
Geopark Idrija

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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PUST ZDRUŽUJE

V zadovoljstvo  prizadevnih organiza-
torjev iz Šahovskega kluba »Kolektor« 
Idrija se je v pritličju Mestne knjižnice 
in čitalnice Idrija v petek, 15. decembra, 
letos zbrala pisana druščina ljubiteljev 
šaha, ki je želela sodelovati ali spre-

mljati potek dobrodelne alternativne 
šahovske simultanke velemojstrice 
Darje Kapš, šahovske ambasadorke, in 
velemojstra Jureta Škoberneta, član-
skega državnega prvaka. Kapševa in 
Škoberne sta na simultanki proti 14 
nasprotnikom dvanajst partij zmagala 
ter remizirala z županom Bojanom Se-
verjem in prvokategornikom Matejem 
Ušeničnikom. Člani idrijskega šaho-
vskega kluba so z zanimivim šahovskim 
dogodkom tudi obeležili 110-letnico 
rojstvo idrijskega rojaka, šahovskega 
velemojstra Vasje Pirca.

Udeleženci simultanke so z odobrava-
njem sprejeli pobudo obeh vrhunskih 
šahistov, da se odpovesta honorarju in da 
prostovoljno zbrana sredstva namenijo 
ZPM Idrija.

Med 14 udeleženci simultanke so bili v 
glavnem ljubitelji šaha, ki so želeli preve-
riti svoje znanje proti vrhunskim šahistom 
in jim odščipniti kakšno točko ali polovič-
ko. Po dobrih treh in pol urnih borbah na 

črno-belih poljih je z remijem presenetil 
župan Bojan Sever, ki je celo v malo boljši 
poziciji sprejel miroljubno ponudbo obeh 
velemojstrov.

V nadaljevanju si je remi priboril tudi Matej 
Ušeničnik iz Žirov, član ŠK Kolektor Idrija. 
Tudi ostali, ki so bili poraženi, so z  veliko 
mero zadovoljstva komentirali potek

odigranih partij, ki so jim obogatile šaho-
vsko znanje. 

Po  simultanki so udeleženci, med njimi je 
bil tudi Vasilij Pirc, sin velemojstra, še  dol-
go časa ostali v prijateljskem pogovoru o 
šahu, ob pogostitvi, za katero so zaslužni 
organizatorji in donatorji : Šahovska zveza 
Slovenije, Občina Idrija, Mestna knjižnica 
in čitalnica Idrija, Komunala Idrija, Zavaro-
valnica Triglav, Telekom Slovenije in orga-
nizacijski odbor, ki ga je vodil prizadevni 
Samo Bevk. 

Silvo Kovač

USPELA DOBRODELNA ŠAHOVSKA SIMULTANKA V IDRIJI

Letos pustna sobota ne bo le rajanje v 
maskah, kot smo ga vajeni, pač pa bo tudi 
rezultat povezovanja idrijskih klubov, 
društev ... Pomembno je, da se povezu-
jemo in da ljudem pokažemo, da ustvar-
jalci popestritvenih programov v našem 
mestu nismo le rivali in konkurenca drug 
drugemu. Znamo stopiti skupaj in s temu 
podobnimi dogodki našim ljudem priča-
rati nasmeh na obraz in v njihove glave 
misel, da je v Idriji res lepo živeti! Hvala 
Klubu idrijskih študentov, Krajevni skup-
nosti Mesto Idrija, Kulturnemu ume-
tniškemu društvu Avgust, Mladinskem 
centru Idrija, Mestni knjižnici in čitalnici 
Idrija, Kulturnemu pustnemu društvu 
Grapa in še mnogim drugim, ki so se od-
zvali na povabilo k sodelovanju.

Vesna Marinac

PUST NE RABI REKLAME…

… tako kot Kingstoni ne rabijo pižame. Pa 
vseeno: Kulturno pustno društvo Grapa bo 
tudi letos pralo, žagalo, seciralo, vrtalo, malo 
najedalo in malo hvalilo. Ure in dnevi kot 
običajno, torej pustna sobota (letos 10. 2.) 
ob 15.00 in pustni torek (13. 2.) ob 16.00 
na Trgu nebeškega miru. Tudi teme bi 
lahko obdelovali kar običajne, saj se iz leta 
v leto kaj dosti ne spremeni na  bolje. A ker 
smo lansko leto dokazali inovativnost in ker 
se šlamparije hitreje kopičijo kot rešujejo, 
bomo hvaležnim temam, kot so zdravstvo, 
turizem, promet ipd., dodali še nekaj svežih 
in aktualnih … Ne ustrašite se morebitnega 
slabega vremena: šotor bo!
 
Naj povabimo z rimarijo:

O, moj bog, leto je okrog.
Spet vam Grapar bo očital, če je kdo na-
robe rital,
spet vam pel bo litanije, če ste delal’ tra-
parije.

Kani koga pohvalíti …, ki je utegnil priden 
biti?
Vse je možno, vse mogoče, 
saj vsak UTEGNE, če le HOČE!
    
KPD Grapa

REKLAMA ZA OSTALO PUSTNO DOGAJANJE

Pustna sobota bo poleg Kravnevala 
postregla še z nekaterimi zanimivimi pri-
godami. 

Ob 15.30 se gastronomsko usmerjenejši 
lahko posvetite peki pustnih dobrot na 
pokriti tržnici (no ja: notri). Če bodo dob-
rote dobre, jih lahko prinesete pokušat na 
plac.
Ob 18.00 si skupaj z malimi maškarami 
lahko v Filmskem gledališču ogledate ri-
sanko Pika in Packa.

Ker večerni del pustovanja na placu še 
ni tradicionalno zasidran v poskočnih 
srcih idrijskih larf, temu delu namenjamo 
nekaj več besed. Lani je bil večerni ples v 
maskah lepo sprejet, dobro obiskan in se 
je razvil v prav spodoben žur. Tudi letošnji 
ima ustrezno osnovo in poskočen poten-
cial: prost vstop, ogrevan šotor, okrepčila 
po dostopnih cenah in hude bende: ob 
20.00 Period VI, ob 21.00 Leteči potepuhi 
in ob 23.00 Gedore!

Odletimo skupaj na potep!

Pravno obvestilo: Lahko pridete tudi v 
pižamah!
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ČIPKA JE POVEZALA DRUŽINE 

Klekljarice iz idrijske in cerkljanske ob-
čine smo sodelovale v projektu »S čip-
kami po božji blagoslov v stolno cerkev 
sv. Nikolaja in frančiškansko cerkev 
Marijinega oznanjenja v Ljubljani«, ki 
ga je vodila Tanja Oblak.

Oblakova je razvila idejo, da bi vsaka 
klekljarica darovala svoj košček čipke za 
blagoslov svoje družine, prijateljice ali 
koga drugega, ki se je znašel v stiski. S tem 
je želela simbolično na oltar položiti vse 
slovenske družine. Projekt je pritegnil ve-
liko število ljudi, a takega odziva vseeno 
ni pričakovala. Na njen naslov je prispelo 
785 čipk, kar je zadostovalo za izdelavo 24 
prtov. V čipkah je 7 tisoč ur dela in 10 km 
niti. V blago, ki je na sredini vsake čipke, 
pa je izvezla priimek družine, kateri je 
klekljarica čipko posvetila.

»V prispelih ovojnicah pa niso bile samo 
čipke, ampak tudi številne pretresljive 
zgodbe. Prav vsak košček ima svojo zgod-
bo in če bi vedeli za vsako, bi ljudi zago-
tovo pretreslo, kaj vse doživljajo družine 
in posamezniki,« je povedala pobudnica 
projekta. 

Klekljarsko društvo Marjetice Cerkno je 
v nedeljo, 10. 12. 2017,  organiziralo av-
tobusni prevoz v Ljubljano na blagoslov 
prtov v ljubljanski stolnici, kjer je ljubljan-
ski nadškof in metropolit msgr. Stanislav 
Zore daroval sveto mašo ob somaševanju 
še devetih duhovnikov. Kljub slabemu 
vremenu smo prišli iz vseh koncev Slo-
venije in napolnili največjo ljubljansko 
cerkev. Nadškof je v čudoviti pridigi slikal 
vzporednice med čipkami in družinami, 
med nitmi, povezanimi v čipke, in odno-
sih v družinah.

S tem projektom smo spet dokazali, da 
čipka združuje in povezuje.

Dorica Gnjezda

Novo leto so z lepo pesmijo in lepo bese-
do z obiskom v Domu starejših občanov 
Idrija voščili pevci in pevke Mešanega 
pevskega zbora Društva upokojencev Idri-
ja. Idejna vodja srečanja in povezovalka 
programa Lada Bizjak si je srečanje tokrat 
zamislila malo drugače - voščilo s sprem-
ljavo ljudskih pesmi so pevci stanovalcem 
doma podali kar v dnevnih prostorih na 
posameznih oddelkih. Tako so bili lepih 
misli in petja pod vodstvom zborovodki-
nje Polone Bončina deležni tudi tisti, ki s 
težavo pridejo v spodnji prostor, kjer se po 
navadi odvijajo prireditve. Stanovalci so 
bili veseli obiska in dogovora, da se vidijo 
tudi v prihodnje.

Polona Bončina

Nečista kri, drama
Petek, 2. 2. 2018, ob 19.00 – VSTOP PROST

Vestern, drama
Sobota, 3. 2. 2018, ob 19.00 – VSTOP 
PROST

LEGO Batman, sinhronizirana animirana 
družinska pustolovščina
Nedelja, 4. 2. 2018, ob 17.00

120 udarcev na minuto, drama
Nedelja, 4. 2. 2018, ob 19.00 – VSTOP 
PROST

Frantz, ljubezenska drama
Torek, 6. 2. 2018, ob 19.00

Kralj Arthur: Legenda o meču, domišljijska 
akcijska pustolovščina
Petek, 9. 2. 2018, ob 19.00

Projekt Florida, drama
Nedelja, 11. 2. 2018, ob 19.00

Brez motivacije, črna komedija
Sobota, 17. 2. 2018, ob 19.00

Ledena doba: Veliki trk, sinhronizirana ani-
mirana komična pustolovščina

Nedelja, 18. 2. 2018, ob 17.00

To so gadi, komedija
Nedelja, 18. 2. 2018, ob 19.00

Daleč na sever, animirana pustolovščina
Torek, 20. 2. 2018, ob 10.00

Zadnji ledeni lovci, dokumentarec
Torek, 20. 2. 2018, ob 19.00

Ledeno kraljestvo, sinhronizirana animira-
na komična pustolovščina
Sreda, 21. 2. 2018, ob 10.00

Potovanje cesarskega pingvina 2, doku-
mentarec
Četrtek, 22. 2. 2018, ob 10.00

Kong: Otok lobanj, akcijska pustolovščina
Sobota, 24. 2. 2018, ob 19.00

Manifest, drama
Nedelja, 25. 2. 2018, ob 19.00

Reševanje malega Nema, sinhronizirana 
animirana družinska pustolovščina
Nedelja, 4. 3. 2018, ob 17.00

Dekliška noč, črna komedija
Nedelja, 4. 3. 2018, ob 19.00

Popolna blaženost, drama
Torek, 6. 3. 2018, ob 19.00

Zbogom Berlin, družinska komedija
Sobota, 10. 3. 2018, ob 19.00

Ob tebi, romantična drama
Nedelja, 11. 3. 2018, ob 19.00

Legenda o Tarzanu, pustolovski film
Sobota, 17. 3. 2018, ob 19.00

Arašidki, sinhronizirana animirana družin-
ska komedija
Nedelja, 18. 3. 2018, ob 17.00

Upokojitev v stilu, komedija
Nedelja, 18. 3. 2018, ob 19.00

Trainspotting 2, komična drama
Nedelja, 25. 3. 2018, ob 19.00

Dobri dinozaver, sinhronizirana animirana 
družinska pustolovščina
Sobota, 31. 3. 2018, ob 17.00

NOVOLETNI OBISK ZBORA

FILMSKO GLEDALIŠČE IDRIJA – PROGRAM ZA FEBRUAR IN MAREC
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Nad večjim naseljem v naši občini je hrib, ki je obiskan zlasti na binkoštno nedeljo. 
Kako se ta hrib imenuje?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključno 10. marca 2018 Firbcu 
poslali pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.

Odgovore pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1 ali na elektronsko po-
što: marija.bencina@idrija.si. 

Iz košarice s tokratno skromno bero pravilnih 
odgovorov, da je zgrafit v stavbi idrijske gimna-
zije, je Jože Rupnik iz Godoviča potegnil listek, 
na katerem je bila napisana Ana Markič iz Je-
ličnega Vrha. Za nagrado bo prejela svilen šal 
in torbico iz blaga, izdelka pacientov delovne 
terapije Psihiatrične bolnišnice Idrija.

• Ljudmila Kobal iz Idrije, roj. 1930
• Nikola Ninčević iz Idrije, roj. 1933
• Franc Poljanec z Vojskega, roj. 1935
• Pavel Vidič iz Idrije, roj. 1943
• Florjan Erjavec iz Spodnje Idrije, roj. 1931
• Ivana Prem iz Jeličnega Vrha, roj. 1924
• Helena Poljanec iz Idrije, roj. 1926
• Ignacij Erjavec iz Idrije, roj. 1923
• Ludvik Istenič iz Korit, roj. 1938
• Dušan Kokalj iz Idrije, roj. 1948
• Marija-Minka Zelenc iz Idrije, roj. 1929
• Aleksander Lukan iz Idrije, roj. 1963
• Ivana Čibej iz Idrije, roj. 1931
• Ivanka Koler iz Idrije, roj. 1921
• Marija Podobnik iz Idrije, roj. 1919
• Franka Lampe iz Zadloga, roj. 1957
• Dora Murovec iz Idrije, roj. 1941
• Franc Vehar iz Potoka, roj. 1938

Naj počivajo v miru.

•  deček Rožle, starša Metka Gaube in Zvezdan Mavrič iz Sp. Idrije
•  deklica Zala, starša Mateja Peternel in Uroš Jeram iz Sp. Idrije
•  deklica Zala, starša Anja Kopše in Rok Turk iz Idrije
•  deklica Sofija, starša Monika Bizjak in Tomaž Pivk iz Črnega Vrha
•  deklica Pavlina, starša Aleša Frelih in Sebastjan Franzini iz Idrije
•  deček Dominik, starša Tamara in Dejan Velikanje iz Idrije
•  deček Tim, starša Vesna Forjanič in Martin Menard iz Jeličnega Vrha
•  deklici Nika in Eva, starša Vesna in Simon Žakelj iz Idrije
•  deček Bor, starša Polonca Pagon in Niki Bogataj iz Idrije
•  deklica Lena, starša Maja in Dejan Bajt iz Sp. Idrije
•  deklica Jerca, starša Janja Seljak in Klemen Lesjak iz Ledin
•  deček Maksim, starša Maja Lapajne Đukić in Slaviša Đukić iz Sp. Idrije
 
Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!
 
Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč. Vlo-
go dobite na občinski spletni strani.

FIRBC

POSLOVILI SO SE OD NAS

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

NAGRADO DOBI ANA

... idrijskim srednješolskim ekipam, ki so na državnem tekmovanju Mladina in gore 
v Trzinu zasedle najboljša štiri mesta: lansko zmago in s tem naslov državnih pr-
vakinj je ubranila dvojica Gorske zjale (Barbara Čibej in Klara Kavčič), drugo mesto 
sta si priborili Beli ženi (Zala Serženta Seljak in Larisa Bačnar), tretje Dva strašna 
majstra (Andrej Erjavec in Jošt Rovtar) in četrto Diagonalista (Timotej Tušar in Mi-
tja Jeram) ...

ČESTITAMO ...
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BLAŽ PAVŠIČ

TU SMO DOMA

Najsi se še tako trudim, mi ne bo uspelo 
ubesediti prijaznega in toplega vzdušja, ki 
je doma v družini Sedej na Pustoti v Spo-
dnji Idriji. Tu sta Lado in Andreja sezidala 
novo hišo in se iz bloka na Koreji skupaj 
z Ladovimi starši, Vinkom in Marijo, vanjo 
preselila leta 1991, tri leta po poroki. Tu 
so se vsi skupaj veselili rojstva treh otrok, 
ki so sedaj že vsi odrasli in samostojni. 
Gašper si je družino ustvaril v Mariboru, 
Nika se je lani omožila v Brda, Urban pa je 
doma in tako so pri hiši še vedno tri gene-
racije Sedejev.

Najstarejša med njimi je 93-letna Ladova 
mama Marija. Ne da se spregledati, kako 
jo vsi spoštujejo in zanjo skrbijo. Poseb-
no skrb ji namenja Andreja, ki je po sple-
tu okoliščin ostala brez službe na Eti  v 
Cerknem, kjer sta se z Ladom spoznala, 
ravno v času, ko je mati zaradi zloma kol-
ka potrebovala njeno pomoč. Odtlej je 
doma, kjer ima dela vedno dovolj. Si pa z 
Ladom najdeta čas za srečanja zakonske 
skupine in krajši letni dopust, kar je mogo-
če le tako, da prej poskrbita, da je nekdo 
ob mami. Tudi skupaj z mamo se kam za-
peljeta, saj vedno rada gre z njima na kraj-
šo pot ali obisk, posebej pa je vesela, da s 
pomočjo domačih ob nedeljah še vedno 
lahko gre k maši.

Lado, ki je vso delovno dobo zvest Eti, se 
že spogleduje z upokojitvijo. Vse življenje 

pa je zvest tudi Spodnji Idriji, kjer je od-
raščal skupaj s sestrama Andrejko, ki si je 
družino ustvarila v Cerknem, in Marjetko, 
ki je doma v soseščini na Pustoti in najlaže 
priskoči na pomoč pri skrbi za mamo.
 
Andreja je skupaj z dvema bratoma in se-
stro odraščala pri Štravsu na Travniku in s 
pogostimi obiski še vedno ohranja vezi s 
svojo družino.

Sedejevi so srečni, saj so znali stkati in 
obdržati družinske vezi. »Lepo življenje 
imam,« večkrat ponovi Marija, ki kljub 
temu, da je že 17 let vdova, ni nikoli sama 
in ji ljubezni domačih ne manjka. »Vsi me 
imajo tako radi in tako lepo skrbijo zame, 
lepo je, da smo tako povezani,« nadaljuje 
in doda pohvalo še patronažnim sestram, 
ki jo redno obiskujejo in negujejo njene 
bolne noge. Zaradi skrbne nege in lju-
bezni domačih, ki jo vsak dan na vozič-
ku popeljejo po soseščini, so njeni dnevi 
srečnejši. 

Čeprav ni vedno lahko in so potrebna od-
rekanja in strpnost, je tam, kjer se imajo 
ljudje radi, življenje lepo. Izkušnjam in be-
sedam Sedejeve mame lahko verjamemo.

Marija Benčina

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

ŽIL PAČ ŠVAB ne išče, zdravnik on ni,
a v politiki se že kali.

(Rešitev je padla v vodo – žlaflna u 
žomf.) 

BRIHTNE MISLI
Beseda lahko udari močneje kakor pest. 
(slovenski pregovor)

SMEH NA OBZORJU
Če želiš spremeniti svet, stori to, dokler 
si samski.
Ko si poročen, ne moreš spremeniti niti 
TV kanala.

***

Pozvoni na urgenci.
»Doktor, sinko je pojedel nalivnik!«
»Pridemo najkasneje v 20 minutah.«
»Kaj pa do takrat?«
»Naj piše s svinčnikom.«

***

Natakarica: »Prosim?«
Gost: »Jack Daniels.«
Natakarica: »Me veseli, Nuša Novak.«

***

Letita dva komarja okrog pijanca.
Pravi prvi: »Ugrizni ga!«
»Ne hvala, ne pijem kadar vozim,« odgo-
vori drugi.


