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PLAC ZA ABZERJE

Ste že posejali prve posevke ali pa ste bili 
morda tako pridni, da že nabirate prvo so-
lato?

Abzerji smo poleg tiste setve v vrtičkih op-
ravili še eno, katere rezultat so novičke, ki 
vas čakajo na straneh občinskega glasila. 
Te so sadovi svojevrstne setve tistih, ki so 
delali na tem, o čemer se piše, in tistih, ki 
so prispevke o tem pripravljali.

Pomladno razpoloženi se torej že vese-
limo nekaterih sadov, za druge pa šele 
razkopavamo zemljo. Ne le na vrtičkih in 

njivah, tudi sredi Godoviča se to pomlad 
koplje za uresničitev več let načrtovane 
izgradnje krožišča. Več o tem projektu lah-
ko preberete v središču Obzorja, v glasilu 
pa vas med prispevki od tu in tam čaka še 
kakšna druga novica iz godoviškega kon-
ca. 

Pomladni veter je prepihal tudi vrste ab-
zerjev in enega Gregorja zamenjal z dru-
gim (Koželja s Prezljem). Koželj, ki je veliko 
prispeval k podobi našega glasila, še po-
sebej z izvirno oblikovanimi naslovnicami, 
išče nove izzive drugje. Ustvarjalci Obzorja 

se mu v svojem imenu, pa gotovo bralci 
ne boste zamerili, če tudi v vašem, zahva-
ljujemo za dobro opravljeno delo. 
 
Neznan avtor je zapisal, da vetra ne more-
mo spreminjati, lahko pa nastavimo jadra. 
Ker pomladi veliko piha, in to v vse smeri, 
naj se v naša jadra idej in priložnosti uja-
mejo tisti vetrovi, ki nam bodo v pomoč 
na naših poteh.

Uredniški odbor

Čakajoč na naslednje Obzorje bomo pra-
znovali.

Velika noč, dan upora proti okupatorju in 
praznik dela so pred nami.

Naj bo praznovanje lepo in naše druženje 
iskreno.

V prejšnji številki Obzorja se nam je v 
članek o Kobalovih planinah in njihovih 
zvestih obiskovalcih prikradel računal-
niški škrat. S seznama pohodnikov z naj-
več vzponi na ta vrh v letu 2016 sta tako 
pomotoma izpadla Damjan Lampe s 162 
in Goran Ilič s 157 vzponi na to zanimivo 
vzpetino nad Idrijo. Tadeja Mrak, ki je v 
vpisno knjigo na vrhu Kobalovih planin 
lani zabeležila 134 vzponov, pa je bila v 
članku pomotoma preimenovana v mo-
ško različico tega imena.

Vsem omenjenim se iskreno opravičuje-
mo.

Da bo res vse »štimalo«, kot je treba, do-
dajamo še podatek, da je kovinsko škatlo, 
ki vpisno knjigo na Kobalovih planinah va-
ruje pred vremenskimi vplivi, izdelal Matic 
Peternel iz Spodnje Kanomlje.  

Metka Rupnik

POPRAVEK

Idrija je bila pred dnevi prizorišče 
snemanja ene od oddaj iz nove serije 
o Ribiču Pepetu. Ekipa RTV Slovenija 
je že zgodaj zjutraj na Mestnem trgu 
v kamero ujela prve kadre posnetkov 
Ribiča Pepeta v družbi z večjo skupi-
no v oranžne majice oblečenih učenk 
in učencev tretjega razreda idrijske 

osnovne šole, ki sodelujejo v oddaji v 
različnih vlogah in s plesnimi točkami. 

Snemanje oddaje so zatem nadaljevali še 
v Antonijevem rovu in na idrijskem gradu. 
Televizijska ekipa bo v Idrijo prišla še dvak-
rat, in sicer maja, ko bodo z drugo skupino 
tretješolcev snemali pri Divjem jezeru, in 
zatem junija, ko bo na Mestnem trgu pravi 
glasbeni dogodek s skupino Čuki, pri sne-
manju oddaje pa bodo sodelovali učenci 
celotne razredne stopnje. Kaj bo nastalo, 
bomo lahko videli septembra v novi seriji 
oddaj o Ribiču Pepetu na RTV Slovenija.

Metka Rupnik

PAZI, SNEMAMO!

VOŠČILO
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Plac za abzerje
Tišina, snemamo!

Obergutmanovu berilu

Predstavitev projekta NEDO
Svetniki KS Mesto Idrija ostajajo

Podpis sporazuma za investicijo
Sodelujte v INTESI

Nadzor nad pitno vodo

Predstavljaj si …
Ekodan in cvetlični sejem 2017

Topilnica Hg spet živi  
Spominsko obeležje dr. Sobanovi

Prvo leto dnevnega centra
Mladi dejavno v pomlad

Infrastrukturni preporod Godoviča

Teden evropskih geoparkov

Začetek projekta Danube GeoTour
Reorganizacija CSD

Kratke turistične

Veterani dejavni tudi v 2017
Bitka na Vojskem

Častniki so zasedali
Razstava godoviških ustvarjalcev

Počitnice z ZPM Idrija
Biti ženska

130 let Zorka Prelovca
Ščepec kulture na POŠ Godovič

Firbc
Novi obrazi na Obzorju
Poslovili so se od nas
Ustvarjali na POŠ Godovič

Tu smo doma

VSEBINA OBERGUTMANOVU BERILU

izdajatelj
odgovorna oseba - obergutman

uredniški odbor - abzerji

sodelavci - hajerji

 

oblikovanje
grafična priprava za tisk

tisk
strokovna podpora

e-uredništvo
glasilo na spletu

število izvodov

Občina Idrija
župan občine Idrija Bojan Sever
Marija Benčina, Gregor Prezelj, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov 
in fotografij ter: Marija Benčina, Andrej Al-
beht, Jože Benčina, Marko Čuk, foto arhiv 
MKČ Idrija, Jože Erjavec, Robi Zabukovec, 
Nina Savič, Nataša Pintar, Tadeja Bezeljak, 
Klavdija Hvala, Sanja Marija Pellis, Mojca 
Gorjup Kavčič, Jaka Kenk, Mirka Rupnik, 
Tina Bajt, spletna stran MoPZ Pobje
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
4.600

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

Občina Idrija je večkrat deležna opazk, da 
je ena redkih občin brez krožišča. Doslej 
smo postregli z odgovorom, da ga imamo, 
sicer miniaturno različico, na Dolinci v Idri-
ji, kaj kmalu pa bo tovrstnim pripombam 
odklenkalo, saj bomo še letos v Godoviču 
dobili čisto pravo krožišče, s katerim bo 
zagotovljena boljša prometna povezava 
po Keltiki.

Vesel sem, da se še pred iztekom mojega 
mandata zaključuje pred osmimi leti zače-
ta zgodba. Toliko let je namreč trajalo, da 
so se uskladila mnenja, pripravili projekti 
in sklenili dogovori z lastniki zemljišč na 
območju krožišča. Investicija, ki zajema 
tudi izvedbo pločnika proti tunelu, bo 
občutno izboljšala prometno varnost v 
Godoviču, za kar so si krajani in vodstva 
KS že vrsto let prizadevali.

Je pač tako, da ne gre izgubiti potrpljenja, 
če hitrosti dogajanja okrog nas niso v skla-
du z našimi pričakovanji. Sadovi, ki dolgo 
zorijo, so morda boljši od tistih, katerih zo-
renje smo z našo neučakanostjo pospešili.

Je pa res, da je neučakanost pogosta 
človeška lastnost in nas preveva tudi v 
teh pomladnih dneh, ko težko čakamo 
praznike, ki si bodo podajali roko od ma-
terinskega dne, ki bo ob izidu Obzorja že 
mimo, pa do velike noči, dneva upora pro-
ti okupatorju in praznika dela. Za vse vam 
iskreno voščim in naj bo praznovanje tako 
lepo, kot pričakujete, ali pa celo še bolj.

Bojan Sever
župan Občine Idrija

Godovič doživlja spremembe. Proti tunelu se gradi težko pričakovan pločnik, novo kro-
žišče pa bo spremenilo sedanjo podobo centra vasi.

SLIKA NA NASLOVNICI
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PREDSTAVITEV PROJEKTA NEDO

Na nedavnem gospodarskem forumu, 
ki ga je na idrijskem gradu organizi-
ral časnik Finance, so, med drugim, 
predstavniki projektnih partnerjev 
predstavili projekt NEDO, enega naj-
večjih japonsko-slovenskih projektov v 
Sloveniji na področju razvoja pametnih 
elektro-energetskih omrežij, ki bo pri-
nesel velike spremembe tudi v Idriji in 
v katerem sodelujejo japonski Hitachi 
ter vrsta slovenskih podjetij.

Kaj prinaša projekt prebivalcem Idrije? Kaj 
se bo dogajalo v mestu? Kako bo dogaja-
nje spremenilo življenje in delo? Na ta in 
številna druga vprašanja so na dogodku 
odgovarjali predstavnik družbe Eles Uroš 
Salobir, glavni direktor Kolektor Sisteh 
Stojan Kokošar in predstavnik družbe 
SmartCity Blaž Golob ter idrijski župan 
Bojan Sever.

V okviru japonsko – slovenskega projek-
ta NEDO, ki bo v celoti vreden okoli 35 
milijonov evrov, bo konzorcij slovenskih 
podjetij, med njimi tudi Eles, Elektro 
Primorska in Kolektor s partnerjema iz 
Japonske – družbo Hitachi in agencijo 
NEDO - vzpostavil sisteme pametnih 
elektro-energetskih omrežij, eno takih-pi-
lotnih, bo tudi v mestu Idrija. Vanj bodo 
vključene javne ustanove in gospodarstvo 
v mestu Idrija. Bistvo projekta je na osnovi 
modernih tehnologij vzpostaviti nadzor 
nad porabo in optimizirati rabo električne 
energije v mestu.

Projekt zajema vgradnjo sistemov za 
upravljanje z električno energijo v javne 
in gospodarske objekte v mestu, kar bo 
omogočalo izravnavo konic, testno upo-
rabo večtarifnega sistema, vključevanje 
obnovljivih virov v sistem, predvsem pa 
spremljanje porabe v realnem času in 
prilagajanje porabe za varčevanje z elek-
trično energijo. V projektu bo omogočena 
vzpostavitev sistema zasilnega napajanja 
iz hranilnikov energije v primeru izpada 
glavnega napajanja za mesto Idrija, pred-
vsem za objekte, ki so nujni za delovanje 
mesta.

Sistemi bodo komunikacijsko povezani z 
optično povezavo v nadzorni center, ki bo 
predstavljal »možgane« celotnega siste-
ma, ti pa bodo prek optičnih komunikacij 
povezani z nadzornim centrom slovenske-
ga elektroenergetskega omrežja.

Metka Rupnik

Na občinski spletni strani www.idrija.si 
bodo predvidoma konec marca ali zače-
tek aprila objavljeni: 

• Javni razpis za sofinanciranje mladin-
skih projektov v letu 2017

• Javni razpis za sofinanciranje javnih 
kulturnih projektov v letu 2017

• Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov borčevskih in veteranskih organi-
zacij v letu 2017

• Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov na področju družbenih dejavnosti 
v letu 2017.

Občinska uprava

Vse nosilce dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji obveščamo, da morajo skladno s 
6. odstavkom 101. člena Zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) najkasneje 
do 30. junija 2017 upravni enoti sporočiti 
podatek o letnem dohodku iz tretjega in 
četrtega odstavka 99. člena navedenega 
zakona. 

Dohodek je razlika med davčno pri-
znanimi prihodki in davčno priznanimi 
odhodki. Nosilec dopolnilne dejavnosti 
sporoči upravni enoti podatek o skupnem 
dohodku, doseženem za vse vrste dopol-
nilnih dejavnosti na kmetiji, ki jih opravlja. 
Podatke nosilec pridobi od organizacije, ki 
za njihovo kmetijo vodi knjigovodstvo ali 
pa jih na kmetiji pripravijo sami. 

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora spo-
ročiti dohodek na upravno enoto tudi, če 
je v preteklem letu prenehal z opravlja-
njem dejavnosti na kmetiji pred koncem 
leta za ta del leta (npr. razveljavitev dovo-
ljenja, preselitev itd.) ter tudi tisti nosilci, ki 
pozitivnega dohodka niso imeli.  

Obrazec najdete na spletni strani Upravne 
enote Idrija (http://www.upravneenote.
gov.si/idrija/). 

UE Idrija

NAJAVA RAZPISOVOBVESTILO UE

Konec februarja smo svetniki KS Mesto 
Idrija na našo zahtevo prejeli poročilo o 
poteku gradnje mostu v Idrijski Beli, ki 
ga je pripravil Miran Podobnik. Predstavil 
nam je celoten potek reševanja proble-
matike. Svetniki KS Mesto Idrija smo vse 
poslane dokumente prebrali in nekateri 
smo tudi podali svoje mnenje. Menimo, 
da bi bilo mogoče most izdelati tako, da 
visoke vode ne bi onemogočale prevoza 
prek njega. Svetniki, ki so napovedali svoj 
odstop, se vseeno niso  odločili za preki-
nitev sodelovanja v KS Mesto Idrija, saj 
ne želijo povzročati stroškov z izpeljavo 
novih volitev v svet KS. Namesto tega ne-
kateri svetniki nameravajo donirati svoje 
sejnine za ZPM.

Melita Gantar
predsednica KS Mesto Idrija

V petek, 14. aprila 2017, od 9. do 12.30 bodo v sejni sobi Občine Idrija predstavnice Pa-
tronata INAS sprejemale prejemnike italijanskih pokojnin, ki morajo oddati podatke o 
dohodkih na INPS.

S seboj prinesite:
• 2x fotokopijo osebne izkaznice (obojestransko),
• potrdilo o višini slovenske pokojnine za leto 2016 (potrdilo ste prejeli od ZPIZ),
• potrdilo o morebitnih ostalih dohodkih v letu 2016 (katastrski dohodek, obresti ...).  

Občinska uprava

SVETNIKI KS OSTAJAJO

ITALIJANSKE POKOJNINE - OBVESTILO
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POVABILO K SODELOVANJU PRI RAZISKAVI PROJEKTA INTESI

ICRA kot zunanji sodelavec Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani sodeluje 
pri izvajanju dveh pilotnih aktivnosti 
projekta INTESI na območju občin Idri-
ja in Cerkno. Gre za projekt v okviru 
transnacionalnega programa terito-
rialnega sodelovanja Območje Alp, ki 
omogoča sodelovanje alpskih regij pri 
reševanju skupnih problemov, kot so 
na primer demografske spremembe, 
dostopnost, varovanje naravne in kul-
turne dediščine. Projekt INTESI je na-
menjen pregledu, pripravi in prenovi 
celostnih prostorskih strategij za zago-
tavljanje storitev splošnega pomena, 
kot so izobraževanje, zdravstvo, soci-
alno varstvo, osnovne dobrine in javni 
transport.

V okviru pilotne aktivnosti 2 se ukvarjamo 
s tematiko dostopnosti oskrbe z osnovni-
mi dobrinami, kot so živila, potrebščine, 
bančne in poštne storitve. Na tem po-
dročju je še posebej v zadnjem desetletju 
prišlo do velikih sprememb. Ustanavljali 
so se diskontni trgovski centri na obrob-
jih mest, hkrati pa so se zapirale manjše 

lokalne trgovine za vsakdanjo oskrbo v 
središčih mest in na podeželju. Na pode-
želju so se zaprle tudi poslovalnice pošt in 
bank, kar je zmanjšalo dostopnost do teh 
storitev splošnega gospodarskega pome-
na. 

Kot eno izmed aktivnosti pripravljamo 
zgodovinski pregled razvoja trgovin z 
vsakdanjimi dobrinami, bank, pošt in le-
karn na Idrijsko-Cerkljanskem. Pri tem nas 
še posebej zanima, kakšen je bil obseg te 
ponudbe (katere trgovine so obstajale, kje 
so bile locirane, kaj so prodajale), kakšen 
je bil tip ponudbe (zasebna, javna lastni-
na, zadruge) in pa morebitni problemi z 
oskrbo, ki so se zaradi različnih vzrokov 
pojavljali v zgodovini. Pregled bo razde-
ljen na tri obdobja proučevanja, in sicer 
od 1900 do 1945, po drugi svetovni vojni 
do osamosvojitve Slovenije (1991) in od 
1991 do danes.

Zbiramo podatke, pisne vire in slikovno 
gradivo, ki bodo dopolnili vsebino naše 
raziskave in z njo povezane razstave, ki bo 
na ogled v Idriji in Cerknem v začetku leta 

2018. S tem namenom vabimo vse posa-
meznike z Idrijsko-Cerkljanskega, ki bi že-
leli z nami deliti informacije o ponudbi teh 
storitev v določenem obdobju, fotografi-
je, zanimive zgodbe ali druge vire, da nas 
kontaktirajo na tel. št. 05/ 37 43 913 ali po 
e-pošti dusanka.cernalogar@icra.si. Vsa-
kega vašega prispevka bomo zelo veseli.

ICRA d.o.o. Idrija

Projekt INTESI je sofinanciran s strani 
Evropskega regionalnega razvojnega 
sklada preko programa Interreg. 

V okviru vladnega obiska na severnem 
Primorskem se je na delovnem obisku 
v Idriji mudil minister za infrastrukturo 
Peter Gašperšič. Ob tej priložnosti so 
minister Gašperšič ter idrijski župan 
Bojan Sever, Boštjan Hren, direktor 
tima zagotavljanja storitev uporabni-
kom pri Telekomu Slovenije, in Jernej 
Kenda, direktor distribucijske enote 

Tolmin pri družbi Elektro Primorska, 
na sedežu Občine Idrija podpisali spo-
razum o  sofinanciranju investicije v 
rekonstrukcijo ceste ter komunalne 
infrastrukture ob regionalni cesti Spo-
dnja Idrija - Dolenja Trebuša.

Podpisniki so ob tej priložnosti izrazili 
zadovoljstvo, da so se šestletna dogo-

varjanja med investicijskimi partnerji o 
usklajenosti izvedbe del in financiranja 
uspešno zaključila.

Investicija v skupni vrednosti okoli 1,9 mi-
lijona evrov obsega rekonstrukcijo okoli  
kilometer dolgega odseka regionalne 
ceste po Kanomlji, vgradnjo infrastruktu-
re, ki je v upravljanju Telekoma Slovenije 
in Elektra Primorske, Občina Idrija pa bo 
financirala tudi izgradnjo kanalizacijskega 
sistema na tem odseku.

Metka Rupnik

OBČINA IN MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO PODPISALA SPORAZUM

Letošnjo sezono vas ob obisku kopališča 
Lajšt v Idrijski Beli pričakuje nova ekipa iz 
gostišča Barbara, ki bo poskrbela, da se 
boste na kopališču osvežili in okrepčali s 
pijačo ter prigrizkom. Za letošnjo sezono 
bo pripravljen program športnih aktiv-
nosti, v naslednjih letih pa bo ponudba 
razširjena s turističnimi paketi in pestrejšo 
kulinariko. 

Občinska uprava

NOV NAJEMNIK LAJŠTA
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V Občini Idrija se s pitno vodo iz jav-
nega vodovoda oskrbuje več kot 80 
%, t. j. 9.800 vseh občanov. Vodo za-
gotavlja 16 vodooskrbnih sistemov, ki 
z izdatnostjo več kot pokrijejo skupne 
potrebe tako občanov kot industrije 
in ostalih dejavnosti. Skupna dolžina 
vodovodnega omrežja v občini Idrija je 
200 km. Letna količina porabljene pi-
tne vode v gospodinjstvih občine Idrija 
je približno 372.000 m3, z industrijo in 
ustanovami vred pa 500.000 m3. Pov-
prečna poraba na družinskega člana je 
105 l/dan oz. 3,2 m3/mesec. 

Voda iz vodnih virov v občini Idrija ima 
kraški značaj. Za tako vodo praviloma 
velja, da brez predhodne obdelave, za-
radi mikrobiološke obremenjenosti in 
hitre infiltracije skozi porozni teren, ni 

NADZOROVANA KVALITETA PITNE VODE V OBČINI IDRIJA V LETU 2016

Število mikrobioloških analiz na javnih vodooskrbnih sistemih v 2016

Število fizikalno-kemijskih analiz na javnih vodooskrbnih sistemih v 2016

zdravstveno ustrezna. Približno 30 % vseh 
surovih vod (direktno iz narave, neob-
delanih), ki jih zajemamo v občini Idrija, 
je zdravstveno neustreznih in kot take 
niso primerne za uživanje brez obdelave. 
Poleg dezinfekcije z UV žarki in filtriranja 
se na javnih vodooskrbnih sistemih v 
občini Idrija uporablja kloriranje vode. 
V vodo dodajamo minimalno količino 
klorovega preparata (tekoči NaOCl). Ta 
zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne 
vode oz. preprečuje širjenje nalezljivih 
bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi 
v vodi. Koncentracijo prisotnega klora 
vzdržujemo v priporočeni koncentraciji, 
ki ni škodljiva za zdravje uporabnikov. 
Klor je edino dezinfekcijsko sredstvo s 
podaljšanim učinkom, saj preprečuje tudi 
možnost naknadne kontaminacije vode 
med transportom po cevovodu.

Kvaliteto pitne vode spremljamo z daljin-
skim nadzorom v realnem času na vodo-
oskrbnih sistemih Idrijska Bela in Idrija 
skupni, Spodnja Idrija – Mokraška vas in 
Vojsko – Čekovnik, pri ostalih sistemih so 

nadzorovani nivoji in količine. Kvaliteto 
vode sicer na vseh sistemih nadzorujemo 
fizično dva- do trikrat tedensko. 

V okviru notranjega, državnega in inšpek-
cijskega nadzora sta bili v letu 2016 izve-
deni 102 mikrobiološki analizi, in sicer 71 
po naročilu Komunale d.o.o. v okviru t.i. 
notranjega nadzora, 26 v okviru državne-
ga monitoringa in 5 v izvedbi Zdravstve-
nega inšpektorata RS. 

94 vzorcev (92 %) je bilo skladnih s Pra-
vilnikom o pitni vodi (UL RS 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15) (v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik), pri 8 vzorcih (8 %) 
pa je eden od preiskovanih parametrov 
presegel predpisano mejno vrednost. 6 
neskladnih vzorcev je bilo iz vodooskrb-
nih sistemov Čerinovše, Prejnuta, Man-

džurija in Kovačev Rovt - Felko, kjer ni av-
tomatske dezinfekcije vode. V neskladnih 
vzorcih vode so bile prisotne koliformne 
bakterije, ki smo jih uspešno odstranili  
s temeljitim spiranjem vodovodnega 

omrežja in čiščenjem vodnih celic, ponov-
ne mikrobiološke analize pa so potrdile 
skladnost pitne vode. Drugih ukrepov 
in obveščanj ni bilo potrebno izvajati. V 
primeru Čerinovš in Mandžurije, kjer so 

bile dokazane tudi bakterije, ki nakazu-
jejo fekalno onesnaženje, in bakterije, ki 
nakazujejo možnost pojava parazitov, 
smo razglasili ukrep obveznega preku-
havanja pitne vode. Na vodooskrbnih 
sistemih Črni Vrh nad Idrijo in Ledine je 
bilo v enem trenutnem vzorcu povečano 
skupno število bakterij, ki se razmnožuje-
jo pri 22 C, naš ukrep pa temeljito spiranje 
omrežja ter ponovna analiza.

V letu 2016 je bilo izvedenih tudi 76 
rednih fizikalno-kemijskih analiz, kjer 
preizkušamo okus, vonj, barvo, motnost, 
kislost, elektroprevodnost in koncentraci-
jo amonija v vodi, ter 5 občasnih, kjer ob 
naštetih parametrih analiziramo skupno 
več kot 80 ostalih parametrov, med njimi 
kovine, pesticide, trihalometane in mi-
neralna olja. Skladnih je bilo 71 vzorcev 
(93 %), pri 5 vzorcih (7 %) pa je eden od 
preiskovanih parametrov presegel pred-
pisano mejno vrednost. 

Pri idrijskem vodooskrbnem sistemu Vo-
jaški je bila presežena koncentracija žele-
za, pri sistemu Jeprže pa svinca. Pri obeh 
je bil vzrok v materialu internega vodovo-
dnega omrežja objektov, kjer sta bila vzor-
ca odvzeta. Na vodooskrbnem sistemu 
Vojsko - Čekovnik sta bila dvakrat za potro-
šnike nesprejemljiva vonj in okus vode, kot 
posledica interventnih vzdrževalnih del na 
črpalki pitne vode, vendar posledic, ki bi 
vplivale na zdravje potrošnikov, ni bilo. Na 
sistemu Ledine je bila enkrat presežena 
motnost pitne vode zaradi padavin, a je bil 
isti vzorec pitne vode mikrobiološko skla-
den. V obeh primerih smo temeljito spirali 
vodovodno omrežje in zagotovili dodatne 
analize pitne vode, drugih ukrepov pa ni 
bilo potrebno izvajati.

Večletno spremljanje kaže, da se kvaliteta 
surovih vod v naši občini ohranja. Zah-
teve veljavne slovenske zakonodaje in 
evropskih smernic za kvaliteto pitnih vod 
pa so vse ostrejše, zato je obdelava zajetih 
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vod pred distribucijo v javno omrežje nuj-
na. Upravljavci pri tem sledimo sodobnim 
tehnologijam in manj invazivnim meto-
dam. Voda je živa in le kot taka - dobra. 
Analize in podrobnejša letna poročila so 
dostopna v našem arhivu in na naši sple-
tni strani www.komunalaidrija.si.

Obvestila o moteni oskrbi s pitno vodo 
oz. o omejitvah uporabe pitne vode obja-
vljamo na lokalnem radiu, na naši spletni 
strani www.komunalaidrija.si, na oglasnih 
deskah krajevnih skupnosti, v določe-
nih primerih tudi s pisnim obvestilom v 
nabiralnike. Natančno boste o načinih 
obveščanja seznanjeni na zadnji strani 
položnic za komunalne storitve.

Če želite obvestila prejemati na svoj e-na-
slov, se lahko prijavite na prvi strani naše 
spletne strani pod »e-novice«.

Mateja Rejc
Komunala d.o.o

PREDSTAVLJAJ SI, DA TVOJA SOSESKA IZGLEDA DRUGAČE

Če želimo bolj prijetne ulice, urejene 
zelenice in zanimive javne prostore, si 
moramo to najprej znati zamisliti. 

Območje Ute, Alije in Brusovš je edinstven 
del Idrije. To je območje z zmedenim 
prometnim režimom, velikim blatnim par-
kiriščem in z malo javnega prostora. Šele 
na drugi pogled se odkrijejo tudi številne 
kvalitete prostora: lep drevored na Arkovi 
ulici, Rudarska ulica – najbolj slikovita 
ulica v mestu, skrbno urejene gredice ob 
blokih na Aliji in na Luži ter številne »šten-
ge« - javna stopnišča, ki vodijo do posa-
meznih hiš. 

Uta, Alija in Brusovše skozi analize in 
zgodbe 

Članice društva prostoRož in študenti 
Fakultete za arhitekturo bomo letos spo-

mladi skušali izboljšati javni prostor v tem 
delu Idrije in prebivalce opogumiti, da več 
časa preživijo zunaj. Začeli smo z analizo 
območja. Ugotovili smo, da se na ob-
močju nahaja skoraj 900 parkirnih mest. 
Popisali smo zelenje, drevesa in urbano 
opremo. Analizirali smo program na ob-
močju, ki obsega vse od prhausov, hiš in 
blokov do industrije, vrtca in zdravstvenih 
storitev. Takšna razgibanost za načrtoval-
ce prostora vedno pomeni velik potencial, 
pa tudi izziv, saj imajo različni uporabniki 
tudi različne potrebe in želje.

Pogovori s predstavniki občine in organi-
zacij na tem območju so pokazali, da so 
za ta del Idrije ključne tudi zgodbe: o tem, 
kako so nastala imena Na vagi, Na luži in 
Zavila; kako so živele družine v prhausih; 
o tem, kje se danes igrajo otroci in kje se 
sprehajajo stanovalci doma za upokojen-

ce; pa tudi o tem, kdo je kot otrok padel v 
Idrijco in kdo ga je rešil iz deroče reke.

Zbiramo želje in predloge 

Pred tednom dni smo Uto, Alijo in Bru-
sovše porisali z začasnimi ilustracijami. Z 
njimi smo pokazali naše ideje za obmo-
čje, ki smo jih dobili na podlagi analiz in 
zgodb. Tudi vas, prebivalce, vabimo, da si 
predstavljate drugačno prihodnost za so-
sesko. Letake z željami in predlogi lahko še 
vedno oddate v roza nabiralniku na ograji 
vrtca, ali pa – še bolje – jih z nami in sose-
di delite 5. aprila ob 18. uri, ko bomo na 
zelenici ob Rudniški dvorani organizirali 
prvi skupni sestanek. Takrat bomo iskali 
predloge, kako lahko letos poleti skupaj 
izboljšamo javni prostor v tem delu Idrije. 
Govorili bomo o zelenju, klopeh, spreha-
jalnih poteh, igralih, dogodkih in ostalih 
stvareh, zaradi katerih lahko prostor na 
Uti, Aliji in Brusovšah postane bolj prije-
ten. Vabljeni, da se nam pridružite!

Zala Velkavrh 
KD prostoRož 

prostoRož raziskuje, preverja in odpira 
možnosti uporabe javnega prostora v 
mestih.

www.prostoroz.org

Aprila KS Mesto Idrija organizira dve 
tradicionalni prireditvi. Prva bo Eko-
dan v soboto, 8. 4. , ki bo letos nekoliko 
drugačen. Skupaj z Mestno knjižnico 
in čitalnico Idrija smo izbrali dva filma 
z ekološko tematiko. Ob 9. uri bo na 
sporedu film Povedka o jezeru. Film 
o Finski, deželi tisočerih jezer, nas 
popelje na pustolovščino od potokov 
Laponske pa vse do jezerskega dna. 
Posnetki narave so prepleteni z zgod-
bami, starimi verovanji in pravljičnimi 

bitji finske mitologije. Ob 10.30 sledi 
dokumentarni film Več kot med, ki nas 
bo popeljal v osupljivi svet čebel. Film 
nam pokaže, da tudi idilično okolje Alp 
ne zagotavlja imunosti pred posledica-
mi industrializacije čebelarstva.

V soboto, 22. 4., prirejamo Cvetlični sejem. 
Tudi tokrat bomo prvim 500 obiskoval-
cem podarili bršljanko. Program bomo 
popestrili z delavnicami za otroke, pred-
vajali pa bomo tudi film Povedka o gozdu, 

ki prikazuje prebivalce finskih gozdov in 
film Sol zemlje. Ta dan Mladinski center 
in Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov 
organizirata čistilno akcijo Očistimo Idrijo.  
Zbor sodelujočih v akciji bo ob 9. uri na 
Mestnem trgu.

Se vidimo!

Melita Gantar
predsednica KS Mesto Idrija

TUDI LETOS EKODAN IN CVETLIČNI SEJEM
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V Idriji so odkrili spominsko ploščo dr. 
Darinki Soban, nekdanji častni občanki 
občine Idrija, utemeljiteljici anesteziolo-
gije na Slovenskem in botaničarki, ki jo 
je z Idrijo povezovalo njeno raziskovanje 
korespondence med slovitim švedskim 
naravoslovcem 18. stoletja Linnejem in 
Scopolijem, ki je v tistem času deloval v 
Idriji. Na Idrijskem pa je našla tudi mno-
go raziskovalnih spodbud v botaniki in 
prijateljev – naravoslovcev.

 Dr. Darinka Soban je orala ledino pri razvo-
ju in osamosvajanju slovenske anesteziolo-
gije in se med drugim izpopolnjevala tudi v 
znamenitem anestezijskem centru Svetov-
ne zdravstvene organizacije v Kopenhagnu 
ter na britanskih učnih anestezioloških 
oddelkih. Soustvarjala je slovensko aneste-
ziološko šolo in bila pobudnica izdelave 
prvega domačega anestezijskega aparata 
ter začetka pridobivanja  anestezijskega 
plina dušikov oksidul v tovarni v Mengšu. 
Občasno je delala kot anesteziologinja na 
Švedskem, kjer je preučevala rastline ter 
dela švedskih znanstvenikov in pisateljev 
prevajala v slovenščino. In prav na tem 
področju jo je raziskovalna vnema pove-

zala tudi z Idrijo. Veliko raziskovalnega in 
prevajalskega truda je vložila v prevod pi-
sem, ki jih je v letih 1761 – 1773 Šved Linne, 
največji naravoslovec 18. stoletja, pošiljal 
v Idrijo svojemu sodelavcu, naravoslovcu 
Scopoliju, idrijskemu rudarskemu zdravni-
ku in avtorju prve monografije o rastlinah 
na Slovenskem. Pisma, po načinu takratnih 
učenjakov latinska, je Sobanova prevedla v 
slovenski in angleški jezik, izšla pa so tudi 
v knjižni izdaji. Sobanova je tako osvetlila v 
preteklost odmaknjeno poglavje, ki pove-
zuje botaniko z medicino ter tudi življenj-
sko delo Linneja s Scopolijevim. Prav zaradi 
njenega prispevka ji je občina Idrija leta 
2008 podelila naziv častna občanka, ki pa 
ga je lahko uživala le kratek čas, saj se je še 
istega leta njena življenjska in raziskovalna 
pot sklenila. Dr. Sobanova je gojila pristne 
strokovne in prijateljske stike z idrijskimi 
naravoslovci in zgodovinarji.

Znanstvena pisma, ki sta si jih celih 12 let 
dopisovala Linne in Scopoli, ne da bi se 
osebno kdaj srečala in jih poznamo prav 
po zaslugi Sobanove, so se izkazala tudi 
kot najstarejša znana in zapisana kulturna 
vez med Švedsko in Slovenijo. Pobudo za 
postavitev spominske plošče v Idriji je dalo 
Slovensko-švedsko društvo, ki ga vodi Ja-
nez Perger.

Na priložnostni slovesnosti ob odkritju 
plošče so spregovorili idrijski župan Bojan 
Sever, Ivica Kavčič, ki jo je s Sobanovo po-
vezala ljubezen do zgodovine in naravo-
slovja, ter predsednik Slovensko-švedskega 
društva Janez Perger. Spominsko ploščo, ki 

na pročelju idrijske »Švice« stoji tik ob obe-
ležju, posvečenem stikom med Linnejem 
in Scopolijem, pa je z idrijskim županom 
odkril podpredsednik Slovensko – švedske-
ga društva  Miro Brumat.

Metka Rupnik

V IDRIJI SPOMINSKO OBELEŽJE DR. SOBANOVI

TOPILNICA HG SPET ŽIVI

Kot smo v Obzorju že podrobneje pisali, 
je Topilnica Hg v Idriji doživela težko 
pričakovano prenovo in s svojo sodob-
no, interaktivno zasnovano razstavo 
'Od rude do kapljic živega srebra' od fe-
bruarja že sprejema obiskovalce. Poleg 
vodilnega partnerja Centra za upravlja-
nje z dediščino živega srebra ter sode-
lujočih partnerjev Mestnega muzeja 
Idrija in Magma Geoparka iz Norveške, 
ki so sodelovali v projektu prenove tega 

pomembnega dela zapuščine živega 
srebra na Unesco Seznamu svetovne de-
diščine, je v preteklosti zelo pomembno 
vlogo v zgodbi o obnovi topilnice odi-
gral Rudnik živega srebra Idrija.

Vodstvo rudnika na čelu s takratnim di-
rektorjem mag. Markom Cigaletom se je 
namreč po zaključku pridobivanja živega 
srebra zavedalo pomena tehniške dediš-
čine idrijskega rudnika in pomena njene 
ohranitve. Že leta 1995 je bila sprejeta od-
ločitev, da se območje topilnice ohrani, in 
sicer ena od rotacijskih peči s kondenzator-
ji, klasirnica, most s transportnim trakom, 
sistem polnjenja živega srebra v jeklenke 
ter Čermak-Špirekova peč. Vsa leta do pri-
četka izvajanja projekta prve faze obnove 
območja topilnice je RŽS Idrija z lastnimi 
sredstvi in sredstvi ministrstva za kulturo 

skrbel za varovanje tega območja in izva-
janje nujnih vzdrževalnih del na objektih 
v cilju, da kulturni spomenik državnega 
pomena v tem času ne bi izgubil varovanih 
lastnosti. Restavratorski center Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije je v 
tem obdobju v sodelovanju z RŽS Idrija in 
Mestnim muzejem Idrija izdelal konserva-
torski načrt, RŽS Idrija pa z lastnim kadrom 
zahtevno dokumentacijo za obnovo in oži-
vitev območja topilnice, ki je obsegala tako 
obnovo objektov in naprav kot prikaz zgo-
dovine žganja, lastnosti in uporabe živega 
srebra, trgovske poti, ekologijo, zdravstvo. 
Tako je nastala še ena turistična zgodba, ki 
obiskovalce privablja v Idrijo-mesto izje-
mne tehnične dediščine.

Tatjana Dizdarevič
direktorica CUDHg Idrija

GREMO V KINO!

Mirni zaliv (komedija)
nedelja, 2. 4. 2017, ob 19.00

Puškin – zadnji dvoboj (biografska dra-
ma) - brezplačna projekcija
četrtek, 6. 4. 2017, ob 19.00

Ježek in vran na sirovi dirki (sinhronizi-
rani družinski animirani film)
nedelja, 9. 4. 2017, ob 17.00

Tiha strast (drama)
nedelja, 9. 4. 2017, ob 19.00

Gagarin – prvi v vesolju (zgodovinska 
drama) - brezplačna projekcija
sreda, 12. 4. 2017, ob 19.00

Mesečina (drama)
ponedeljek, 17. 4. 2017, ob 19.00

Negovalka (komedija)
četrtek, 20. 4. 2017, ob 19.00

Neruda (drama)
torek, 25. 4. 2017, ob 19.00
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Dnevni center za otroke in mladostnike 
Idrija je socialnovarstveni program, ki  ga 
Center za socialno delo Idrija izvaja od 1. 
2. 2016. Storitve programa so dostopne 
vsak delovni dan od 12. do 16. ure v pro-
storih Mladinskega centra Idrija, Ulica IX. 
korpusa 17.

Program je pričel svoje delovanje kot nad-
gradnja projekta socialno pedagoške po-
moči. CSD Idrija je namreč že od leta 1998 
izvajal preventivni projekt za osnovnošolce, 
ki je potekal v obliki individualnih srečanj 
otrok in prostovoljcev. Kljub vse večjemu 
odzivu prostovoljcev projekt ni mogel 
odgovoriti na vse potrebe otrok in mlado-
stnikov po tovrstni pomoči. Z željo prilago-
diti storitve okolju in vse večjim potrebam 
otrok, mladostnikov ter njihovih staršev 
po tovrstni pomoči, se je izoblikovala ideja 
o razširitvi projekta socialno pedagoške 
pomoči v dnevni center za otroke in mlado-
stnike.

Program dnevnega centra je namenjen 
otrokom in mladostnikom od 6. do 15. leta 
starosti iz občin Idrija in Cerkno, ki se sreču-
jejo s stresnimi situacijami doma ali v šoli, 
so iz raznih vzrokov v čustveni stiski, imajo 
težave v socialni integraciji, težje navezujejo 
stike z vrstniki, so iz priseljenih ali socialno 
ogroženih družin, se srečujejo s težavami 
pri učenju, pa tudi tistim, ki si želijo prijetno 
preživeti prosti čas, napisati domačo nalogo 
in se kaj koristnega naučiti.

Otroci in mladostniki so posebej ranljiva 
skupina prebivalstva, saj še niso opremljeni 
s strategijami za konstruktivno soočanje s 
stresnimi in kriznimi situacijami, s katerimi 
se srečujejo doma ali v okolju. Zato svojo 
stisko izražajo na načine, da se jim poslabša 
učni uspeh, se izogibajo pouku, begajo od 
doma, se zatekajo k njim škodljivemu ve-
denju in telesu škodljivim substancam, se 
umikajo od vrstnikov, se zapirajo vase ... Za 
otroke iz priseljenih družin je lahko šolanje 
še bolj težavno, saj v novo okolje še niso 
vpeti, posebne težave pa izhajajo tudi iz 
nepoznavanja jezika in naše kulture.

S programom dnevnega centra ustvarjamo 
za otroke in mladostnike varno okolje, v 
katerem lahko pridobivajo in urijo različne 
spretnosti, veščine in znanja ter pridobivajo 
vrednote, ki jih bodo podpirale pri pozi-
tivnih odločitvah in izbirah v življenju. V ta 
namen se izvajajo skupinske in individualne 
aktivnosti, ki jih vodi strokovna delavka CSD 
Idrija, ob pomoči delavke iz programa jav-
nih del, pri organizaciji in izvajanju aktivno-
sti pa sodelujejo tudi praktikanti Fakultete 
za socialno delo v Ljubljani in prostovoljci.

Eden od fantov, vključen v program, je 
o dogajanju v dnevnem centru povedal: 
»Najprej se igramo, na primer namizni no-
gomet, potem pa delamo domačo nalogo. 
Tukaj imamo veliko iger, igramo pink-ponk, 
računalnik, pa igrišče je pred hišo. Učitelji, ki 
pomagajo pri domači nalogi, se tudi igrajo 
z nami in kdaj so malo sitni - skoraj nikoli. 

V hudih primerih lahko uporabim tudi wi-fi. 
Hudi primeri so na primer, če se mi otroci 
med sabo spremo. V dnevnem centru sem 
vedno do 16. ure, razen v petek grem prej, 
zabavno.

V naš program se otroci oz. mladostniki s 
starši lahko vključijo sami, kadar se znajdejo 
v kakršni koli stiski, ali pa so v program na-
poteni s strani CSD-ja, šole, zdravstvenih ali 
drugih organizacij. V aktivnosti se vključuje-
jo na podlagi sklenjenega dogovora ter po 
individualnem načrtu, ki ga sooblikujemo 
z otrokom oz. mladostnikom in njihovimi 
starši. 

V Dnevnem centru za otroke in mladostnike 
Idrija smo v prvem letu delovanja s pomoč-
jo 15 prostovoljcev in treh praktikantov 
ponudili pomoč in podporo 48 otrokom in 
mladostnikom, ki so v programu spoznali 
nove prijatelje in preživljali prosti čas v 
strukturiranem okolju, pridobivali in trenira-
li socialne ter komunikacijske spretnosti, se 
učili prevzemanja odgovornosti, konstruk-
tivnega izražanja, reševanja konfliktov ter 
težav, s katerimi so se soočali, hkrati pa so 
lahko ob izvajalcih aktivnosti dobili izkušnjo 
sprejetosti, vključenosti, pomembnosti in 
varnosti, s čimer uspešno izpolnjujemo pos-
lanstvo, ki smo si ga s programom zadali.

Kaja Kenda
Dnevni center za otroke in mladostnike 
Idrija

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE IDRIJA PRAZNUJE PRVO LETO

SVETOVALNICA ZA MLADE

Mladinski center po novem ponuja 
svetovanje za vse mlade, ki se znajdejo 
v čustveni stiski in potrebujejo psiholo-
ško podporo. Namenjena je mladim, ki 
se soočajo z različnimi težavami,  ki so 
lahko povezane s šolo, odnosi in kon-
flikti z bližnjimi, samopodobo, negativ-
nimi čustvi, stresnimi dogodki ...

Svetovalnica deluje v prostorih Mladinske-
ga centra Idrija vsak torek ali četrtek med 
18.00 in 20.00, brezplačno in po predho-
dnem dogovoru. Srečanja trajajo 50-60 
minut. Na prvem srečanju se svetovalka 
predvsem seznani s problemom, nato pa 
skupaj naredita načrt nadaljnega dela. 

Piši nam: mladi@mcidrija.si. Odgovore 
boste iskali skupaj z Niko Uršič, dipl. psi-
hologinjo. 

OČISTIMO IDRIJO 2017

Društvo tabornikov RSK Idrija in MC Idrija 
ob dnevu zemlje vabita na čistilno akcijo. 
Zbrali se bomo v soboto, 22. 4., ob 9. uri na 
Mestnem trgu v Idriji.

TEK V BELO 22. 4. 2017

Tekači in tekačice, letos ste ponovno va-
bljeni v Idrijo, tokrat na 4. izvedbo Teka 
v Belo, ki šteje tudi za Pokal primorskih 
tekov. Prav tako bomo skupaj s ŠD Biba 
organizirali tek za najmlajše.

Maša Eržen
Mladinski center Idrija

MLADI DEJAVNO V POMLAD
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INFRASTRUKTURNI PREPOROD GODOVIČA

Godovič, eden prometno najbolj obre-
menjenih in poselitveno najhitreje 
rastočih krajev v idrijski občini, bo do-
živel korenito posodobitev prometne 
infrastrukture. Proti tunelu se že gradi 
težko pričakovan pločnik, novo krožišče 
pri Petkovšku pa bo spremenilo sedanjo 
podobo centra vasi.

Sredi vaškega jedra Godoviča se križajo kar 
tri pomembne prometnice; prva povezuje 
Tolminsko in Idrijsko z državnim središčem, 
druga se odcepi proti Ajdovskemu, v jedru 
vasi pa se državnim prometnicam priključi 
še lokalna cesta, ki iz Godoviča pelje proti 
Dolam. Kljub pomembnosti in prometni 
obremenjenosti je bilo križišče dolga leta 
nepregledno in neurejeno ter brez ploč-
nikov, ki bi omogočali varnost pešcev, 
zlasti otrok na poti v šolo. Prvi večji poseg 
v infrastrukturno vozlišče Godoviča se je 
zgodil leta 2009, ko je bilo prenovljeno kri-
žišče med državno cesto proti Ljubljani in 
lokalno cesto, ki pelje proti Dolam. S tem je 

bila zagotovljena boljša preglednost, var-
nejše vključevanje vozil v promet ter večja 
prometna varnost za pešce. A ta investicija 
ni rešila bistva prometnih zagat kraja.  

V minulih dneh pa se je v Godoviču z 
gradnjo težko pričakovanega pločnika 
proti tunelu začel uresničevati še večji 
infrastrukturni projekt. Gradnja zajema tri 
medsebojno povezane sklope: izgradnjo 
krožnega križišča pri Petkovšku na glavni 
cesti, ureditev dela lokalne ceste od kro-

žnega križišča do križišča Šebalk na glavni 
cesti, vključno z ustrezno navezavo obsto-
ječe regionalne ceste in lokalne ceste, ure-
ditev hodnika za pešce od križišča Šebalk 
do konca naselja Godovič in rekonstruk-
cijo lokalne ceste ter izgradnjo trikrakega 
križišča na državni cesti  Godovič-Črni Vrh 
v Godoviču. V krožišču bo zagotovljena 
prevoznost v vse smeri za največja in 
prometno najzahtevnejša vozila, kot so 
avtobusi in vlačilci.

Potek trase obstoječe regionalne ceste, ki 
sedaj teče skozi strnjeno vaško jedro, se bo 
spremenil tako, da bo potekal po koridorju 
obstoječe ceste in se na glavni cesti nave-
zal v krožnem križišču Petkovšek. Variantni 
potek trase v koridorju obstoječe lokalne 
ceste je bil izdelan, ker je na ključnem 
delu spremenjenega poteka regionalne 
ceste v koridorju lokalne ceste predvide-

no oblikovanje novega križišča Šebalk s 
priključevanjem obstoječe lokalne ceste 
in opuščenega dela regionalne ceste. V 
skladu z veljavno zakonodajo mora na-
črtovano križišče izpolnjevati s pravilniki 
predpisane minimalne tehnične elemente.
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SREDIŠČE OBZORJA

Občina Idrija bo v okviru investicije prev-
zela ureditve na obstoječi regionalni cesti, 
ki sedaj poteka skozi vaško jedro in bo v 
okviru prenove opuščena oziroma preka-
tegorizirana v lokalno cesto. Po novem bo 
namenjena dostopu do obstoječih objek-
tov ter površinam za pešce. Direkcija RS za 
infrastrukturo bo prevzela del, ki zajema 
načrtovanje obojestranskih hodnikov za 

pešce ob glavni cesti do krožnega križišča 
Petkovšek, načrtovanje avtobusne postaje 
ter tudi načrtovanje preureditev obstoje-
čega križišča na glavni cesti, ki se bo pre-
kategorizirala v lokalno cesto. 

Hkrati z izgradnjo vseh teh sklopov bo 
urejeno tudi meteorno odvodnjavanje 
cestišča s propusti, ki se bodo nahajali v 
cestnem telesu. Višina celotne investicije 

znaša 989.282 evrov. Od tega bo Direkcija 
RS za infrastrukturo zagotovila 75%,  Obči-
na Idrija pa 25% sredstev.

Uvod v delo je bil izveden decembra 2016, 
izvajalec je z deli začel februarja letos, 
predviden zaključek gradnje pa je konec 
leta 2017.

Investiciji so se pridružili še Elektro Lju-
bljana z gradnjo elektro omrežja in trans-
formatorsko postajo, Telekom s posodobi-
tvijo optičnega omrežja, Petrol z gradnjo 
plinskega omrežja ter Občina Idrija z 
gradnjo optike. Idrijska občina v sklopu 
investicije gradi tudi javno razsvetljavo.

Metka Rupnik
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TEDEN EVROPSKIH GEOPARKOV V UNESCO GLOBALNEM GEOPARKU IDRIJA

PROGRAM TEDNA EVROPSKIH GEOPAR-
KOV 2017 V GEOPARKU IDRIJA - OD 26. 
MAJA DO 11. JUNIJA

Sobota, 27. 5., od 9.00 do 12.00: Lane-
na kulinarika

Zbirno mesto: picerija »Ski Bor« (Pr' Pavle-
tu), Črni Vrh nad Idrijo
Organizator: Lanene ženske (pod okriljem 
društva Trma)
Informacije: Davorina Čebular: E davori-
na@cheerful.com, M 041 272 146

Laneno seme se je v preteklosti široko 
uporabljalo predvsem za zdravljenje 
živine, v prehrani pa ni dosegalo večje 
porabe. V sodobnem svetu postaja vse 
pomembnejše zaradi svojih zdravil-
nih učinkov, predvsem v surovi obliki. 
Predstavili bomo izdelavo namazov, obo-
gatenih z lanenimi semeni, spekli lanene 
kruhke, ki jih bomo poskusili z izdelanimi 
namazi, ter spekli lanene navihančke. 

Sobota, 27. 5., ob 10.00: Mi njim, one 
nam: (po)moč zelišč na Hleviše

Zbirno mesto: Koča na Hleviški planini
Organizator: Društvo za zdravilne rastline 
Idrija-Cerkno Encijan, Planinsko društvo 
Idrija, CID (Geopark Idrija), Muzejsko dru-
štvo Idrija
Informacije: Majda Ržek (oskrbnica),  
M 051 644 405

Skupaj bomo na gredice zasadili ekološke 
sadike zdravilnih zelišč, spoznavali njiho-
vo »pomoč« človeku in jih okusili v geoje-
di presenečenja. Dobimo se na Hlevišah!
V primeru slabega vremena bo dogodek 
prestavljen za teden dni.

Torek, 30. 5., ob 16.00: Sprehod treh 
generacij po Rakah do Divjega jezera

Zbirno mesto: parkirišče pri Kamšti
Organizator: Medgeneracijski center Idri-
ja
Informacije: Nina Trček: medgeneracijski.
center@duidrija.si, M 041 430 581 

Divje jezero sodi med bisere slovenske 
naravne dediščine, ki je bilo leta 1967 
zavarovano kot naravni spomenik, nekaj 
let kasneje pa urejeno za obisk javnosti 
kot prvi slovenski muzej v naravi. In kaj 
je lepšega od spoznavanja, sprehoda ter 
druženja po čudovitih poteh reke Idrij-
ce? Zaradi lažje organizacije so zaželene 
predhodne prijave, udeležba je brezplač-
na! V primeru slabega vremena dogodek 
odpade!

Četrtek, 1. 6., ob 19.00:  Razstava Alp-
ska flora akademskega slikarja Rafka 
Terpina

Razstavni prostori »Flora Carniolica«, 
Prešernova ulica (nekdanja reševalna 
postaja)

Organizator: Muzejsko društvo Idrija
Informacije: Anka Vončina, E muzejsko-
drustvo.idrija@gmail.com 

Akademski slikar Rafael Terpin nam bo 
tokrat iz svojega slikovnega herbarija 
predstavil rože, ki jih srečujemo na svojih 
poteh visoko v gorah. Upodobitve tega 
skromnega in ljubkega okrasja visoko-
gorja si bomo ogledali v že šesti razstavi 
iz opusa »Flora Carniolica«.

Sobota, 3. 6., ob 15.00: Energijska pot 
in trojak

Kmetija Cenc, Godovič 67, Godovič
Organizator: Kmetija Cenc, Godovič
Informacije: Alenka Cigale, E ci.lenka8@
gmail.com, M 040 901 937

Jože Munih nas bo popeljal po energij-
skih točkah in demonstriral zdravljenje s 
trojakom.  Z njegovo pomočjo zdravilec 
prejema in usmerja prvobitno energijo 
življenja na telesne in duhovne ravni. 
Za vodenje bodo zbirali prostovoljne 
prispevke. V primeru slabega vremena 
dogodek odpade.

Nedelja, 4. 6., od 11.00 dalje: Odprta 
vrata ekološke kmetije NašRaj

Zbirno mesto: Ekološka Kmetija NašRaj
Organizator: Ekološka Kmetija NašRaj
Informacije: Valerija Verhovnik; E valerija.
verhovnik@gmail.com, M 040 450 909

Ekološka kmetija Naš Raj organizira dan 
odprtih vrat, na katerem bo predstavila 
svojo dejavnost. Obiskovalci bodo izve-
deli vse o zgodovini kmetije, njeni dejav-
nosti, si ogledali živali (na kmetiji imajo 
poleg drobnice in goveda 32 oslov in so 
tako največji rejci oslov v Sloveniji) ter 
degustirali domače dobrote. 

Nedelja, 11. 6., ob 14.30: Spominski 
pohod ob 100. obletnici gradnje fedl-
bana

Zbirno mesto: Cestnikova »rajda« (odcep 
iz glavne ceste Godovič – Črni Vrh na fran-
cosko cesto)
Organizator: Center za idrijsko dediščino 
– Geopark Idrija

Informacije: Mojca Gorjup Kavčič: E info@
geopark-idrija.si, M 041 557 892 

Septembra 1916 so zgradili 12 km dolg 
odsek ozkotirne železnice od Godoviča 
do Idrije. Proga je bila opuščena kmalu po 
I. svetovni vojni. Povabili smo poznavalce, 
da nam ob postankih po poti približajo 
gradnjo te proge. Tokrat se bomo po 
francoski cesti odpravili do vrha Zale. 
Jedačo in pijačo imajo pohodniki s seboj. 
Priporočamo dobro obutev. V primeru 
slabega vremena se dogodek prestavi za 
en teden. 

REŠITEV UGANKE

NOVA UGANKA

V prejšnji številki smo vas spraševali, ko-
liko znaša površina porečja reke Donave 
(število km2). Pravilen odgovor je 801.463 
km2. Srečna nagrajenka je Dunja To-
minec, ki bo prejela simbolično nagrado 
Geoparka Idrija. Nagrajenki iskreno česti-
tamo!

V tokratni številki Obzorja vas sprašujemo 
po imenu rastline, ki ima modre cvetove 
in je bila nekoč močno zastopana na nji-
vah. Iz nje so v preteklosti pridobivali olje 
in platno, njeno seme pa so posipali po 
kruhu. Počasi se omenjena rastlina vrača 
na njive in vse bolj uporablja v kulinariki. 
Odgovore nam pošljite na e-naslov: info@
geopark-idrija.si ali na naslov: Center za 
idrijsko dediščino. Ulica IX. Korpusa 17, 
5280 Idrija. 

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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Med 13. in 15. marcem 2017 je Center 
za idrijsko dediščino v Idriji gostil pred-
stavnike vseh sodelujočih partnerjev v 
projektu Danube GeoTour, pri katerem 
ima vlogo vodilnega partnerja. 

Prvi dan je v Filmskem gledališču Idrija po-
tekala uvodna predstavitvena konferenca, 
na kateri je bil javnosti predstavljen pro-
jekt, njegovi cilji in pričakovani rezultati, 
partnerji pa so predstavili svoje inštitucije. 
Posebej veseli smo, da je s svojo udeležbo 

in nagovorom podporo projektu izkazal 
Nikolaos Zouros, eden od ustanoviteljev in 
koordinator Evropske in Globalne mreže 
UNESCO geoparkov. Naslednja dva dneva 
so potekali sestanki partnerjev, na katerih 
smo podrobno začrtali delo za naprej. Pro-
jekt je sofinanciran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ERDF) in Instrumenta 
za predpristopno pomoč (IPA).

Geopark Idrija
Center za idrijsko dediščino Idrija

UVODNA KONFERENCA PROJEKTA DANUBE GEOTOUR

Centri za socialno delo (CSD) so v sis-
temu socialnega varstva ključni, saj so 
povezovalci celotnega sistema social-
nega varstva in spodbujevalci novih 
programov in oblik delovanja, prila-
gojenih potrebam lokalnega okolja. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti  je pripravilo  
reorganizacijo CSD,  katere glavno vo-
dilo je »Na teren, bližje k ljudem«, zaje-
ma pa tri sklope sprememb: spremem-
be organizacijske strukture sistema 
delovanja CSD, uvedbo informativne 
odločbe ter vpeljavo socialne aktivacije 
kot načina aktiviranja dolgotrajnih pre-
jemnikov denarnih socialnih pomoči. 

Eden od ključnih ciljev reorganizacije 
je odpraviti slabosti in pomanjkljivosti 
trenutne ureditve CSD. Glavni namen je 
izboljšanje storitev za uporabnike. Cilji re-
organizacije so poenotiti delovanje CSD, 
poenotiti upravne postopke pri uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev, omogočiti 
več časa za strokovne naloge, povečati 
učinkovitost in kakovost dela, izboljšati 
dostopnost storitev in razviti nove oblike 
strokovnega dela. 
 
Namesto sedanjih 62 CSD reorganizaci-
ja predvideva ustanovitev 16 območnih 
CSD, ki bodo pokrivali večje območje. V 
njih se bo na enem mestu izvajalo vode-
nje in upravljanje, delovala bo tudi skupna 
splošna služba (kadrovska služba, računo-
vodstvo in informacijsko tehnološka služ-
ba).  Konkretno to pomeni, da bo območni  
CSD Nova Gorica predstavljal spojitev CSD 
Idrija, Tolmin, Ajdovščina in Nova Gorica. 
Območni CSD bo poleg delovanja na se-
dežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer 

na enotah. Enote bodo poslovale v krajih, 
kjer imajo sedež zdajšnji CSD, torej tudi na 
sedanjem sedežu CSD Idrija, kjer se bodo 
še naprej opravljale strokovne naloge in 
bo vstopna točka za vse uporabnike. 

Pomembna razlika je v tem, da se bo na 
enotah CSD ohranilo sprejemanje vlog za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od-
ločanje o pravicah pa bo razdeljeno med 
območni CSD in enoto CSD.

Območni CSD bo odločal o letnih pravi-
cah (otroški dodatek, državne štipendije 
in subvencije) ter na področju starševske-
ga varstva o  dodatku za veliko družino. 

Enota CSD bo pristojna za reševanje  vlog 
o denarni socialni pomoči, izredni denar-
ni socialni pomoči, posebni obliki izredne 
denarne socialne pomoči  po smrti družin-
skega člana in posebni obliki izredne de-
narne socialne kot pomoč pri kritju stro-
škov pogreba, pravici do plačila prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
pravici do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev, subvencij najemnin, 
varstvenem dodatku, prispevku k plačilu 
sredstev, namenjenih za plačilo oziroma 
doplačilo pravic družinskega pomočni-
ka in oprostitvi plačil socialno varstvenih 
storitev in o vseh ostalih pravicah iz star-
ševskega varstva in družinskih prejemkov, 
razen že zgoraj omenjenega dodatka za 
veliko družino. 

Namen uvedbe informativne odločbe 
je poenostavitev procesov na področju 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, raz-
bremenitev strokovnih delavcev in razbre-
menitev uporabnikov glede vsakoletnega 

vlaganja vlog. Sistem izdaje informativnih 
odločb bo temeljil na avtomatičnem od-
ločanju o letnih pravicah (otroški dodatek, 
državne štipendije in subvencije) po vzor-
cu izdaje dohodninskih odločb. 

Razvit in vzpostavljen bo celovit model 
socialne aktivacije, katere namen je vpe-
ljava novih programov v smeri aktivne 
socialne politike s ciljem opolnomočenja 
dolgotrajnih prejemnikov denarne social-
ne pomoč.  Razvili se bodo programi so-
cialne aktivacije, katerih aktivnosti bodo 
namenjene tistim osebam, ki se pri  vsto-
pu na trg  dela srečujejo z več ovirami in 
so zato socialno izključene in živijo pod 
pragom revščine. Poskušalo se bo zmanj-
ševati njihove ovire,  da se bodo lahko 
vključevali  v programe aktivne politike 
zaposlovanja. V začetni fazi se bo celotna 
operacija izvajala kot  poskusna socialno 
varstvena storitev oziroma kot »pilotni 
projekt«, v kasnejših fazah pa se bo ustre-
zno umestila v obstoječ sistem socialnega 
varstva.

Reorganizacija je zahteven projekt. V prvi 
fazi je  posebna pozornost namenjena or-
ganizacijskem vidiku, v drugi fazi, ki pa je 
tudi zelo pomembna,  po bo usmerjena 
na vsebine in strokovno delo CSD. Reor-
ganizacija sistema CSD za uporabnika in 
njegove možnosti uveljavljanja pravic  ne 
sme imeti negativnega vpliva, omogočila 
naj bi razvoj strokovnega dela, večjo kako-
vost dela, več časa za delo na terenu in  ra-
zvoj novih programov v lokalni skupnosti.

Irena Ogrič
direktorica CSD Idrija

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO  
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KRATKE TURISTIČNE

PREDSTAVITVE TURISTIČNE PONUDBE 
IDRIJSKEGA NA SEJMIH V FEBRUARJU IN 
MARCU

Vakantiesalon Brussels je največji turistič-
ni sejem v Belgiji, kjer se je Idrija predsta-
vila kot zelena, aktivna in zdrava turistična 
destinacija. V primerjavi z letom 2014 je 
mesto obiskalo za skoraj 250% več belgij-
skih turistov, kar je tudi posledica večletne 
prisotnosti Idrije na tem sejmu. Predstav-
ljali smo se skupaj s Parkom Škocjanske 
jame kot UNESCO dediščina Slovenije, saj 
je UNESCO znak v Belgiji močno prepo-
znaven. Zaradi njihove bogate klekljarske 
tradicije jih vedno pritegne tudi idrijska 
čipka. 

Na februarskem sejmu Natour Alpe Adria 
Ljubljana je TIC Idrija skupaj s ponudniki 
predstavil turistično ponudbo Idrije. Ta se 
je predstavljala kot dobitnica srebrnega 
znaka Slovenia Green Destination. Doga-
janje so popestrili rudar in Perkmandlc iz 
CUDHg, ki sta vabila na ogled rudnika in 
obnovljeno topilnico. Gostišči Barbara in 
Škafar sta v pokušino ponudila zeljševko 
in ocvirkovco, Škafar pa tortico Rezi. Lidija 
Anzelm in Marta Logar sta klekljali, svojo 
ponudbo je predstavila tudi Saša Černalo-
gar iz posestva Na kupčku. 

ITB Berlin je vodilna svetovna turistična 
borza, kjer se je Slovenija predstavila z 
nosilno temo Zdrave vode in kultura. Iz-
postavljeno je bilo področje trajnostnega 
razvoja turizma in zgodovinska mesta. 
»Slovenia Makes You Think Green« je bilo 
krovno sporočilo, pod katerim so se pred-
stavljale zelene destinacije in ponudniki. 
Idrija se je predstavila v okviru konzorcija 
Slovenia Green. 

TREND NARAŠČANJA ŠTEVILA OBISKO-
VALCEV IN NOČITEV NA IDRIJSKEM 
ZABELEŽILI TUDI V LETU 2016

Po podatkih za 2016 je na Idrijskem opa-
zen pozitiven trend naraščanja števila 
turistov in nočitev. V primerjavi z 2015 
se je število nočitev povečalo za 12,90%, 
oziroma 17 711 nočitev. Največ, skoraj 
60%, so jih ustvarili slovenski gosti, od 
tujih so prevladovali Nemci. Večje število 
obiskovalcev je bilo tudi v TIC Idrija. Šte-
vilo se je z letom 2015 povečalo za dobrih 
7%, pri čemer so s skoraj 60% prevladovali 
tuji obiskovalci, kjer prevladujejo Italijani. 
Močno se je povečalo število turistov iz 
Beneluksa. Največ povpraševanja na TIC 
je bilo po UNESCO dediščini, idrijski čipki 
ter naravni dediščini. Največji obisk je bil v 
drugi polovici junija, ko sta potekala Festi-

val idrijske čipke in Svetovni čipkarski kon-
gres OIDFA. Število realiziranih turističnih 
programov se je povečalo za 8,54%. Idrija 
je vse bolj prepoznavna in zanimiva turi-
stična destinacija za obiskovalce, kar pa je 
zagotovo tudi rezultat uspešne promocije 
doma in na tujem. 

36. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE 2017

Festival idrijske čipke bo letos potekal med 
16. in 18. junijem. Obiskovalci se bodo 
lahko udeležili strokovnih in zabavnih 
prireditev. V Idriji se bo odvijal veliki flori-
stični dogodek z mednarodno udeležbo, 
organizirana bo modna revija priznanih 
slovenskih modnih oblikovalcev in štu-
dentov NTF s kreacijami z idrijsko čipko, 
za zabavo bodo poskrbeli Jan Plestenjak,  
Manca Špik in DJ Bar, nedeljsko popoldne 
bo popestril radio Primorski val z glasbe-
nimi gosti … V ospredju dogajanja pa bo 
idrijska čipka s tekmovanjem v klekljanju, 
strokovnimi dogodki in razstavami, bo-
gato sejemsko ponudbo …  Več: www.
festivalidrijskecipke.si

NOVA SPLETNA TRGOVINA Z DARILI IN 
SPOMINKI Z IDRIJSKEGA

V marcu je začela delovati nova spletna 
trgovina z darili in spominki z Idrijskega 
www.festivalidrijskecipke.si/darila-spo-
minki-idrija-slovenija. Spletna trgovina 
ponuja različne izdelke lokalnih in drugih 
ponudnikov, pri čemer je v ospredju idrij-
ska čipka – kot spominek, modni dodatek 
ali dodatek za dom … Vabljeni k ogledu in 
nakupu. Vsi izdelki so na voljo tudi v trgo-
vini TIC Idrija na Mestnem trgu 2. 

NOV FACEBOOK PROFIL-PROMOCIJA 
PRIREDITEV NA IDRIJSKEM

Od marca dalje deluje nov facebook profil 
Prireditve-Visit Idrija, namenjen promociji 
prireditev, ki so organizirane v občini Idri-
ja. Gre za dogodke različnih organizator-
jev, ki imajo priložnost, da svoje prireditve 
dodatno promovirajo preko družabnih 
medijev. Facebook stran Visit Idrija-U-
NESCO, Slovenia pa bo odslej namenjen 
predvsem širitvi turističnih vsebin. 

ODDAJA ČIPK V OCENJEVANJE ZA PRIDO-
BITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA ČIPK S 
POREKLOM BLAGA »IDRIJSKA ČIPKA«

Odbor za označbo porekla idrijske čipke 
obvešča vse klekljarice, da bo v maju pote-
kalo drugo ocenjevanje čipk za pridobitev 
pravice do označevanja čipk s poreklom 
blaga »Idrijska čipka«. Klekljarice lahko 
predložijo svoje čipke v oceno do 3. maja 
na Center za idrijsko dediščino. Informaci-
je: www.festivalidrijskecipke.si

POVABILO ZA PRODAJO NA PREMIČNIH 
STOJNICAH V ČASU 36. FESTIVALA IDRIJ-
SKE ČIPKE

V sklopu festivala bo potekal sejem do-
mače in umetnostne obrti ter klekljarskih 
pripomočkov. K sodelovanju vabimo 
izdelovalce idrijske čipke in klekljarskih 
pripomočkov ter druge ustvarjalce, ki 
idrijsko čipko inovativno vpletajo v svoje 
umetniško ustvarjanje. Na sejmu se lah-
ko predstavijo tudi izdelovalci izdelkov 
domače obrti, priložnostnih daril … Prija-
vnica je objavljena na strani www.festiva-
lidrijskecipke.si.

Center za idrijsko dediščino
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Kulturno zgodovinsko društvo Triglav je 
letos priredilo že deseto uprizoritev bit-
ke na Vojskem. Poleg članov KZD Triglav 
so sodelovala tudi prijateljska društva iz 
Češke, Italije, Avstrije in Nemčije. 

Okoli 50 udeležencev se je tako v petek, 
24. februarja, kljub slabim vremenskim 
razmeram, z malo potrpežljivosti ter veliko 
požrtvovalnosti in podpore lokalnih prebi-
valcev le uspelo prebiti do doma CŠOD na 
Vojskem. Po slabem prvem dnevu sta nas 
pričakala dva  izjemna lepa dneva. V vseh 
desetih letih še nismo bili deležni takega 

razgleda in zimske pravljice. V soboto smo 
se preoblekli v uniforme ter si oprtali vso 
potrebno vojaško opremo, kakršno so 
imeli vojaki na sebi pred 73. leti. Dan smo 
izkoristili za vaje ter izdelali scenarij in ga 
tudi poskusili izpeljati. Letos smo poskušali 
prikazati boje 14. divizije med pohodom na 
Štajersko. Uprizorili smo napad partizanov 
na nemške položaje, po prodiranju v dolino 
pa so se nemške enote zbrale in obkolile 
partizane. Ti so se poskušali z juriši in bojem 
na nož prebiti iz obroča. Ali jim je to uspelo, 
pa si boste lahko ogledali prihodnje leto na 
11. uprizoritvi bitke na Vojskem 2018.

V nedeljo zjutraj so se začele priprave, či-
ščenje orožja, deljenje zadnjih navodil, pre-
gled opreme in delitev streliva. Odkorakali 
smo proti bojišču in uprizorili bitko. 

Kulturno zgodovinsko društvo Triglav se še 
enkrat zahvaljuje krajanom Vojskega za vso 
pomoč, podporo ter dobro voljo, ki nam jo 
vsakič znova izkazujete.

Jošt Car 
KZD Triglav

BITKA NA VOJSKEM 2017

V soboto, 11.3. 2017, so se na rednem 
letnem zboru v Idriji sestali člani Ob-
močnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Idrija Cerkno. Območno 
združenje bo v prihodnjem mandatu 
vodil Zorko Velikanje.

V pregledu opravljenega dela združenja 
so udeleženci kot velik uspeh celotne 
veteranske organizacije ocenili vrnitev 
odvzetih pravic veteranom vojne za Slove-
nijo do plačila dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja. Z namenom prenašanja 
izročil osamosvajanja Slovenije in vrednot 

domoljubja na mlade sta bila uspešno iz-
peljana literarni natečaj za osnovnošolce 
»Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje 
Slovenije« in Mladinski tabor domoljub-
ne vzgoje »Tu sem doma – raziskujem 
svoj dom in svet okrog sebe«, katerega 
soorganizator je bil Center za obšolske 
dejavnosti v Cerknem.  V okviru »Partizan-
skih smučin Cerkno 45« so uspešno izpe-
ljali že tradicionalno  državno veteransko 
prvenstvo v veleslalomu, na Vojskem pa 
tekmovanje v streljanju z malokalibrsko 
puško ter srečanje veteranov ob Dnevu 
državnosti. Odmevno je bilo predavanje o 
vlogi Teritorialne obrambe Idrija v proce-
su osamosvajanja Slovenije ter  strokovne 
ekskurzije  in številne druge aktivnosti.

Sprejeli so vsebinsko bogat plan dela, ki 
ga bo območno združenje izvajalo v leto-
šnjem letu. 

Ob izteku mandata so se za opravljeno 
delo zahvalili predsedniku Marku Mikužu, 

podpredsedniku Darku Mavriču, sekretar-
ki Mileni Kržišnik ter članicam in članom 
ostalih organov združenja.

Vodenje Območnega združenja v novem 
mandatnem obdobju pa so zaupali pred-
sedniku Zorku Velikanje, podpredsedniku 
Marjanu Rupniku in sekretarki Mileni Kr-
žišnik. Nadzorni odbor bo še naprej vodil 
Marijan Platiše, častno razsodišče pa Mar-
ko Mikuž.

S podelitvijo priznanj ZVVS za leto 2016 so 
se zahvalili svojim najzaslužnejšim članom 
in podpornikom.  Spominsko plaketo 
ZVVS so prejeli: Osnovna šola Idrija ter 
podjetja  SGG Tolmin d.o.o, Ydria motors 
d.o.o. in Siapro d.o.o. Bronasto plaketo 
ZVVS so prejeli: Darko Mavrič, Jurko Petrič, 
Srečko Skok in Vojko Boškin. Srebrno pla-
keto ZVVS pa je prejel Boris Jordan.                                                                               

Marijan Platiše

VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO ZADOVOLJNI Z VRNITVIJO ODVZETIH PRAVIC

OB 8. MARCU SPOZNAVANJE DEDIŠČINE

Rdeči križ Idrija je ob 8. marcu, dnevu 
žena, prijetno presenetil domačinke in 
jih povabil na ogled znamenitega idrij-
skega muzeja na gradu Gewerkenegg. 

Mestni muzej Idrija se je odzval na nji-
hovo prošnjo in organiziral brezplačen 
voden ogled muzeja ter gostujoče raz-
stave z naslovom Slovenija odprta za 
umetnost. 

Skupino enajstih obiskovalk in enega 
obiskovalca je spremljala Tanja Tominec, 
sekretarka območnega združenja Idrija, 
ter udeležence povprašala, ali so že kdaj 
obiskali muzej. Le malo kateri je imel to 
priložnost. Tri gospe živijo v Idriji že preko 
40 let, pa so si prvič ogledale notranjost 
gradu. Tudi mlajša družina, ki v Idriji  živi 
slabo desetletje, je spoznala idrijsko de-

diščino rudnika in čipke prvič od blizu. 
»Veseli smo odziva udeležencev in mu-
zeja, ki je omogočil to prijetno druženje 
na ta lep prazničen dan. Vemo, da večina 
naših uporabnikov nima priložnosti, da bi 
si ogledali razstave ali se udeleževali raz-
ličnih kulturnih dogodkov, zato upamo, 
da smo jim na ta način približali mesto, v 
katerem živijo, da so se seznanili z bogato 
zgodovino. Tudi v prihodnje se bomo pot-
rudili organizirati podobne dogodke, saj 
nas to vse skupaj bogati.«
 
Tanja Tominec
sekretarka OZ RKS Idrija



16 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, MAREC 2017ODPIRAMO OBZORJE

Najprej je ideja, drobna misel, ki kliče 
po uresničitvi. Počasi raste in se razvija, 
ampak do uresničitve ji manjkajo ljud-
je. Osebe, ki so pripravljene vložiti v to 
idejo delo, energijo in čas. 

V začetku decembra 2016 smo se dobili v  
dvorani gasilskega doma: Andra, Jernej, 
Marko in jaz in razmišljali, kako in kaj bi 
lahko naredili, da bi ta dvorana postala 
razstavni prostor in čajnica z elementi ub-
ranega petja. Takrat si niti v sanjah ne bi 
upala predstavljati česa takega, kar nam je 
uspelo prenesti v življenje; dogodek poln 

občutkov, kot droben cvetek, dodan kul-
turnemu prazniku. 

V soboto, 11. februarja, se je dvorana bo-
hotila z bogatim okrasjem, kakršnega še 
ni doživela; od vitražev, ilustracij, Wiehler-
jevih gobelinov, čipk vseh vrst, kaligraf-
skih zapisov, prelepih stvaritev iz papirja, 
nakita, šivanih in kvačkanih izdelkov ter 
keramike. Posebno svetlobo  so prostoru 
dajale klekljane lučke Društva klekljaric 
Črni Vrh in Godovič. V zraku vonj po do-
mačem čaju ... 

Otvoritveno slovesnost je vodila Irma Ci-
gale, pevke Vokalne skupine Radost pa so 
pričarale glasovno ubrano kuliso, udele-
žence je pozdravila predsednica sveta KS 
Godovič Herta Čuk, zaključna zahvala pa 
je pripadla meni, saj je bil dogodek moja 
zamisel in želja dati kraju nekaj več, ne-
kaj izven potrošniške in časovne mrzlice, 
nekaj toplega, domačega, kar poboža vse 
čute. Tega nikakor ne bi mogla izpeljati 
sama. Vsak delček energije, ki ga je prispe-
val kdo izmed nas z dobro mislijo in name-
nom, je dal odtenek na čajno skodelico, ki 
je vabila s plakata.

Predstavili smo se: Andra Jereb, Rozi 
Rupnik, Blanka Vidmar in Danica Žigon s 
klekljano čipko, Lucia Jerman z ilustracijo, 
Irma Cigale z ilustracijo in oblikovanjem 
plakata za razstavo, Ana Kosmač z naki-
tom in unikatni izdelki iz blaga, Marjana 
Gantar z unikatnimi izdelki iz papirja, Ire-
na Mlinar Črv s kvačkanimi izdelki, Barbara 
Petkovšek z akvarelom in akvatinto, Jernej 
Žigon je dal na ogled slike in izdelke z 
idrijsko čipko, Andrej Albreht gobeline in 
kaligrafske napise, Marko Jerman vitraže, 
Društvo klekljaric Črni Vrh in Godovič čip-
kaste lučke in Alenka Cigale glinene izdel-
ke. Sobotno popoldne sta glasbeno obar-
vala Irma Cigale in Luka Jerman, nedeljsko 
dopoldne je s petjem in kitaro popestrila 

RAZSTAVA GODOVIŠKIH USTVARJALCEV

To združenje je vsebinsko deloma 
nadaljevanje nekdanje organizacije 
Zveze rezervnih vojaških starešin Slo-
venije  - z nekaj bistvenimi razlikami. 
Predhodnica je združevala izključno 
rezervne vojaške sterešine, današnja 
organizacija pa v svoje vrste sprejema 
tudi občane obeh spolov, brez vojaške 
izobrazbe in znanj, vključeni so tudi 
zaposleni pripadniki Slovenske vojske. 
OZSČ Idrija Cerkno je med manjšimi 
v okviru krovne zvezne organizacije,  
brez prekinitev aktivno deluje že preko 

20 let, članstvo je stabilno. Financira se 
iz lastnih, ne visokih članarin, manjši 
del stroškov za delovanje pa ji pokrije 
zvezna organizacija. 

Nedavno so se na letni skupščini OZSČ 
Idrija-Cerkno zbrali člani združenja in ob-
čani, ki jih povezuje zanimanje za vojaška 
znanja, za vojno in vojaško zgodovino 
ter današnja ali nekdanja povezanost z 
obrambnimi strukturami Republike Slove-
nije. Pregledali so minulo delo in določili 
načrte za naprej. V letu 2016 so člani so-
delovali na sedeminštiridesetih aktivnosti 
vojaškega, vojaško zgodovinskega in 
promocijskega značaja. Pogosto se na 
prireditvah in slovesnostih videva njihove 
praporščake v vojaški uniformi. Društvo 
odlično sodeluje z lokalnimi veteranskimi 
organizacijami (ZVVS, Sever, ZB za vred-
note NOB…). Na letošnji letni skupščini 
so bili udeleženi predstavniki vseh ome-
njenih organizacij in med drugim so se 
dogovorili za še tesnejše sodelovanje, saj 
so programi in dejavnosti vseh organizacij 
vsebinsko izjemno prepletene. Vsem je 

skupno domoljubje, zavezanost obrambi 
domovine in materinega jezike.  Prav tako 
so člani na letni skupščini sprejeli sklep, 
da bodo s preprostimi in nevsiljivimi 
aktivnostmi v letu 2017 poskušali opozo-
riti nase  ter s tem zanimanje občanov za 
njihovo delo ter morebitne interesente za 
sledenje ali celo članstvo.  Zainteresirani 
bralci si lahko ogledate splošne informa-
cije o delovanju organizacije na splošni 
spletni strani: http://www.zsc.si, kjer pa 
OZSČ še ni aktivna.

Ta zapis naj bralce med drugim spomni, 
da varnost in mir nista samoumevna, za 
ohranjanje tega je med drugim potrebna 
tudi stalna in dobra organiziranost pro-
fesionalnih obrambnih struktur, katerim 
morajo stati ob strani ostali usposoblje-
ni, motivirani in primerno informirani 
državljani. Organizacija, o kateri tokrat 
poročamo, se s svojo dejavnostjo trudi 
zagotavljati prav slednje.

predsedstvo OZSČ Idrija Cerkno

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV IDRIJA CERKNO
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BITI ŽENSKA

Podobno kot se s pomladjo v naravi za-
čenja nov ciklus, tako so se tri dame, ki 
jih je na klepet z naslovom Biti ženska 
v Idrijo povabilo Literarno društvo 
Ris, v trenutku odločile v življenju za 
spremembo. Za odmik od utečenih, 
na nek način »ugnezdenih« razmer, je 
prvo pahnila bolezen, druga je začutila 
notranji klic, tretjo pa je iz mestnega 
vrveža na gorsko kmetijo potegnila 
najmočnejša sila – ljubezen.

 Dr. Vesna Vuk Godina, priznana slovenska 
antropologinja, svojo življenjsko preizkuš-

njo, rodila je namreč hčerko s cerebralno 
paralizo in kasneje še sama zbolela za 
rakom, ocenjuje kot dve najboljši stvari, 
ki sta se ji lahko zgodili. Korenito je spre-
menila dotedanje navade, način življenja, 
svoj življenjski prostor. Odkrito in kritično 
pa se je dotaknila problematike ženske 
nadvlade v politiki, ki, kot pravi dr. Vesna 
Vuk Godina, strmo drvi v totalitarni sistem.

Zumra Ćoralić je potem, ko je vzgojila dva 
uspešna glasbenika in sta zapustila gnez-
dece, začutila notranji klic. Podala se je 
na samostojno pot, v kateri je našla tisto, 
kar jo izpolnjuje, in si za 50. rojstni dan 
poklonila diplomo. Postala je NLP moj-
strica praktik in caoch ter osebna, fitnes 
trenerka. 

Janja Hiti se je po študiju etnologije in 
kulturne antropologije, zatem pa še 
kmetijstva in krajine pred leti preselila v 
Šebreljski Vrh, na dom svojega partnerja. 
Sama pravi, da je to kraj, ki jo izpolnju-

je, življenje, ki teče po svojih pravilih, v 
skladu z naravo in letnimi časi, življenje v 
skupnosti, kjer JAZ ne obstaja, temveč je 
na prvem mestu MI. 

»Za izbor žensk in idejno zasnovo okro-
gle mize sem se odločila, ker se zavedam 
pomena ženske v družbi, ker se ta ženska 
- hote ali nehote - v njej mora najti in se 
znajti ter kljub temu ostati ženska,« je 
na koncu povedala Ivana Gantar. S svojo 
pesmijo Le ženska sem je zaključila večer, 
pesem pa govori o tem, kaj pravzaprav 
ženska naj ne bi bila. 

Po vmesnih aplavzih sodeč  je bilo številno 
občinstvo, ki je napolnilo pritlični prostor 
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, zelo 
navdušeno tako nad temo pogovora, kot 
tudi z damami, ki jih je skozi klepet vodila 
Damjana Peternelj. 

Literarno društvo Ris 

POČITNICE Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA

Šolske počitnice so tisti čas, ki ga učenci 
nestrpno pričakujejo. Da bi bile njihove 
počitnice kar se da zanimive, poskrbi 
Zveza prijateljev mladine Idrija, saj 
vedno pripravi zanimiv počitniški 
program za vse osnovnošolske otroke. 
Tokrat lahko rečemo, da se je počitni-
ški teden začel že v soboto, s pustnim 
rajanjem, ki smo ga že tradicionalno 
organizirali v dvorani Plesnega kluba 
Idrija. Dvorana je bila polna otrok s ču-
dovitimi pustnimi maskami, ki so rajali 
z animatorkama Ano in Elzo. 

Teden smo nato začeli s popoldanskimi 
ustvarjalnimi delavnicami v Godoviču. 
Izdelovali so pisane zapestnice in meda-
ljončke. V torek so se otroci v športnem 
centru razgibali, saj je bilo dopoldne 
namenjeno plezanju. Pogumnejši so 
se povzpeli na visoko plezalno steno in 
priplezali prav do vrha, drugi pa so se 
zabavali na nižji steni. Ker v naši bližini 
praktično ni drsališč, smo tudi letos otroke 
peljali na drsanje na Bled. 

V sredo smo se z avtobusom že ob rani 
uri odpeljali iz Cerknega, otroci so se nam 
pridružili še v Spodnji Idriji in v Idriji. Bilo 
nas je toliko, da smo potrebovali kar dva 
avtobusa. Pri drsanju v Ledeni dvorani 
smo se vsi zelo zabavali, nekaj je bilo tudi 
bolečih zadnjic, vendar smo zaradi zabave 
tudi na to hitro pozabili. Pred vrnitvijo do-
mov smo si ogledali še trening umetno-
stnih drsalcev. V četrtek smo načrtovali 
igre na snegu, vendar nam narava žal ni 
poklonila snega, da bi jih lahko uresničili. 

Namesto iger na snegu smo se z različnimi 
igrami razgibali v telovadnici in se imeli 
prav tako fino. Delavnico legorobotike 
smo zaradi velikega zanimanja otrokom 
ponudili dvakrat, v četrtek popoldne in v 
petek dopoldne. Otroci so bili razdeljeni v 
dve skupini, mlajši robopionirčki so izde-
lovali različne mini robotke in s pomočjo 
programa nato sprogramirali, da so se 
robotki premikali. Starejši robomojstri so 
izdelali že prave mojstrovine. Iz lego kock 
so najprej izdelali avtomobil, ki so ga s po-
močjo programa nato vozili po prostoru, 
in katapult, s pomočjo katerega so izstre-
lili žogico. 

Počitniški teden je minil kot bi mignil. V 
družbi prijateljev smo se vsi skupaj imeli 
zelo lepo in se že veselimo prihodnjih 
počitnic.  

Sabina Vidmar
sekretarka ZPM Idrija

Irma Cigale, popoldne pa so za glasbeno 
kuliso poskrbeli Luka Jerman, Aleš Lapaj-
ne in Andrej Pišljar. K zaokroženju celote 
občutkov so pripomogli tudi pravi čajni 
lončki in čaji, nabrani na kmetiji Cenc. 

Razstava je nagovarjala vsakega posame-
znika, pozitivni odzivi in vabila na gosto-

vanja dokazujejo občutenja ljudi, da je bil 
dogodek namenjen njim in so ga sprejeli. 
Povezanost  naše skupnosti je še danes 
prisotna v pogovorih o razstavi, zato 
bomo poskušali z novimi dejavnostmi še 
naprej oživljati medesebojne vezi.

Hvala tudi radiu Primorski val za medijsko 
podporo, saj je pri časovno omejenih do-
godkih, kot je bil naš, ključnega pomena 
dobra obveščenost.

Alenka Cigale
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V soboto, 11. 2. 2017, je Idrijski oktet  
obeležil slovenski kulturni praznik s  
prijetnim pevskim večerom. Prav na ta 
dan je minilo  130 let od rojstva sklada-
telja Zorka Prelovca, po katerem smo 
Idrijčani poimenovali ulico, mladinsko 
kulturno društvo, moški komorni zbor. 
Na kraju, kjer je stala njegova rojstna 
hiša, stoji spominska plošča.

Idejo za prireditev je dobila Elizabeta Lam-
pe, člani okteta pa smo jo uresničili. Ker je 
scenarij zajemal celoten ustvarjalni opus 
Zorka Prelovca, smo k sodelovanju pova-
bili različne pevske sestave naše občine.

Pevski program  za moške zbore so izvajali: 
Moški pevski zbor Pobje iz Črnega Vrha z 
zborovodkinjo Veroniko Škedelj ter Idrijski 
oktet pod  vodstvom Elizabete Lampe.

Moškim zasedbam je sledil sklop nekoliko 
lahkotnejših, duhovitih in sproščenih pe-
smi v izvedbi Mešanega pevskega zbora 

svetega Urbana  iz Godoviča pod vod-
stvom Tonje Lapanja Brenčič.

Prelovčevi samospevi niso pogosto izvaja-
ni. Prav za to prireditev pa smo se organiza-
torji potrudili in vanjo vključili dve izjemni 
skladbi, ki nam v pevskem glasu in klavir-
ski spremljavi Zorka Prelovca prikažeta v 
čisto drugačni luči, kot smo ga navajeni v 
njegovi zborovski pesmi. Samospeva De-
kliška pesem in Jesenska noč sta dovršeno 
izvedli sopranistka Katarina Brenčič, njena 
mentorica je prof. Tatjana Vasle, in s klavir-
sko spremljavo Metka Jereb.  

Mladinski zbor OŠ Idrija Mladi upi, ki 
ga vodi Elizabeta Lampe, in ob klavirski 
spremljavi  Polone Bončina je na koncertu 
zapel dve Prelovčevi pesmi Božično in Že-
lje. Mladi pevci so v večer vnesli mladostno 
svežino in potrditev, da se pevska tradicija, 
ki jo je v Idriji pomagal graditi tudi Zorko 
Prelovec, ohranja v današnji čas.

Zanimivo življenjsko zgodbo je v imenu 
skladatelja  skozi celoten koncert na zvoč-
nem posnetku pripovedoval  Peter Gladek. 
Vzeta je bila iz obširne diplomske naloge 
Idrijčanke, profesorice glasbe Metke Jereb,  
z naslovom: Prelovčev rod in društvena 
dejavnost Zorka Prelovca. V njej odkriva 
mnoge zanimivosti iz Prelovčevega življe-
nja in dela, ki jih je v času študija pridobi-

vala v arhivih, župniščih in matičnih uradih 
krajev Prelovčevega življenja in delovanja.

Da pa so ta večer prišli na račun tudi vsi, 
ki se z glasbo nekoliko več ukvarjajo in jim 
razumevanje glasbenih pojmov ni tuje, je 
poskrbela  Aleksandra Žakelj, profesorica 
glasbe.

Številne pohvale in čestitke s strani zado-
voljnih poslušalcev, pozitivni odmevi še 
dolgo po prireditvi nam dajejo moči za 
nadaljne delo in izzive.

Kulturni praznik leta 2018 je že na obzorju. 
Preživimo čas do takrat s pesmijo v srcu 
in ponosom, da smo dediči številnih plo-
dovitih ljudi, ki so delovali v našem kraju. 
Potrebno je ohranjati spomin nanje in biti 
ponosen na njihove dosežke. Še na mnoga 
srečanja. Naj zaključim s poznanimi bese-
dami, ki jih premalokrat upoštevamo:

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni
naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

Lojze Tušar

KONCERT OB 130 – LETNICI ROJSTVA IDRIJSKEGA SKLADATELJA ZORKA PRELOVCA

Knjiga je pot do znanja in hkrati prilož-
nost za domišljijski izlet. Da je knjiga 
vse to in še mnogo več, so spoznavali 
godoviški šolarji na dveh dogodkih ob 
prazniku slovenske kulture. 

V svet branja so se potopili na bralnem 
večeru z naslovom »Čajanka z mačkom 
Murijem«, ki je povezal bralce različnih ge-
neracij - učence, starše, babice, predšolske 
otroke, učiteljice, ravnateljico, knjižničar-
ko. Zbrani so začutili toplino lepe besede, 
ki jih je nagovorila skozi mačje in mišje 
pesmi ter zgodbe.

Drug izjemen kulturni dogodek je bilo 
druženje s pravljičarko Jano Stržinar, ki jih 
je obiskala na šoli. Skozi Pravljico o brezi 
so učenci spoznavali pomen prijateljstva, 
medsebojne povezanosti in spoštovanja 
narave. Za pravljičarko so imeli pripravlje-
nih veliko vprašanj o njenem delu, lutkah, 
pravljicah. Uživali so v likovni delavnici, 
kjer je z njimi ustvarjala tudi gostja.

Hermina Tominec

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK NA ŠOLI V GODOVIČU

PRIMORSKA POJE
Sobota, 8. 4., ob 20.00 v Osnovni šoli Idrija

VS VOGRINKE, Vogrsko
Zborovodja: Barbara Šinigoj
 
MoPZ DRAGOTIN KETTE, Ilirska Bistrica
Zborovodja: David Rop
 
OKTET SOTOČJE, Črniče
Zborovodja: Jani Klančič
 
Mo VS LIPA, Bazovica
Zborovodja: Anastasia Purič
 
MePZ ŽUPNIJE VOLČE
Zborovodja: Erika Bizjak
 
KRAŠKA KLAPA, Sežana
Zborovodja: Maja Cetin
 
MePZ POSTOJNA
Zborovodja: Matjaž Šček

Rado Božič
JSKD Idrija

PRIMORSKA POJE
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Z USTVARJALNIMI DELAVNICAMI NAD POČITNIŠKO BREZDELJE

Med šolskimi počitnicami postane Godovič 
kar malce zaspan in ker so v tem času raz-
lične aktivnosti za otroke še kako dobrodo-
šle, smo z Marjano Gantar, Alenko Cigale in 
Irmo Cigale združile moči in v decembru 
prvič pripravile ustvarjalno delavnico v so-

Iz časov, ko so bili naši kraji pod Italijo, sta se v Idriji ohranili tudi dve arhitekturno 
tipični stavbi. Kako jima pravimo? 

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključno 10. maja 2017 Firbcu poslali 
pravilen odgovor.

Odgovore pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1 ali na elektronsko pošto: ma-
rija.bencina@idrija.si. 

FIRBC

• Marijan Zajec iz Mrzlega Loga, roj. 1932 
• Vincenc Brence iz Pečnika, roj. 1928
• Franci Radej iz Idrije, roj. 1929
• Jurij Lampe iz Sp. Idrije, roj. 1936
• Terezija Svetlik iz Idrije, roj. 1923
• Doroteja Vehar iz Idrije, roj. 1937
• Ivana Mohorič iz Idrije, roj. 1927
• Zofija Polšak iz Idrije, roj. 1930
• Joško Erjavec iz Sp. Idrije, roj. 1960
• Marija Šinkovec iz Idrije, roj. 1923
• Ana Škvarča iz Idrije, roj. 1930
• Lado Černalogar iz Idrije, roj. 1960
• Pavla Bezeljak iz Idrije, roj. 1926
• Franc Čar iz Godoviča, roj. 1948
• Milenka Rupnik iz Godoviča, roj. 1949
• Katarina Šavelj iz Čekovnika, roj. 1922
• Pavle Rupnik iz Zadloga, roj. 1953
• Albin Majnik iz Idrije, roj. 1935
• Frančiška Leskovec iz Idr. Loga, roj. 1933
• Ivan Celestina iz Idrije, roj. 1926
• Velemir Bevk iz Idrije, roj. 1951
• Mira Treven iz Idrije, roj. 1928
• Jakob Mlinar iz Idrije, roj. 1941

Naj počivajo v miru.

POSLOVILI SO SE OD NAS

V prejšnji številki Obzorja se nam je žal zgodila napaka pri navedbi pok. Zajca iz 
Mrzlega Loga. Umrl je Marijan Zajec iz Mrzlega Loga, roj. 1932, in ne pomotoma na-
vedeni Jernej Zajec. Jerneju Zajcu in vsem svojcem se iskreno opravičujemo.

Uredniški odbor

• deklica Nives, starša Darinka in Miha Demšar iz Gor. Kanomlje
• deček Gal, starša Lara Lapajne Golob in Edvard Golob iz Sr. Kanomlje
• deklica Tinkara, starša Marijanca in Robert Medved z Vojskega
• deček Jakob, starša Mateja Matvoz Kos in Matija Matvoz iz Idrije
• deklica Sara, starša Andreja Žarn in Aleš Gantar iz Idrije
• deček Nejc, starša Maja in Martin Gantar iz Dol
• deček Nejc, starša Špela in Dejan Jazbar iz Idrije
• deklica Ida Luisa, starša Tanja in Vladimir Andder iz Idrije
• deklica Ema, starša Maja Kušlan Černilogar in Aleš Černilogar iz Godoviča
• deklica Zala, starša Bojana in Gregor Kutin iz Idrije
• deklica Zarja, starša Polona Pagon in Primož Bajec iz Črnega Vrha
• deček Tim, starša Monika in Kristjan Čar iz Idrije
• deček Alen, starša Petra in Robi Karlin iz Sp. Idrije

Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!

Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč. Vlogo 
dobite na občinski spletni strani.

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

ISKRENO OPRAVIČILO

delovanju z Zvezo Prijateljev Mladine 
Idrija. 

Ker je december praznično obarvan 
mesec, smo izdelovali voščilnice za pri-
hajajoče praznike in skupaj lepo pre-
živeli ustvarjalno dopoldne. Glede na 
to, da je bil to prvi dogodek v sklopu 
podobnih delavnic, ki jih želimo skozi 
leto izvajati, je bila udeležba zares lepa. 
Prejšnji mesec smo med zimskimi počit-
nicami skupaj izdelovali obeske in pletli 
zapestnice. Godoviškim deklicam so se 
pridružile tudi tri mladenke iz logaškega 
azilnega doma, ki so se s pomočjo Mir-
jam Martini Gnezda brez težav znašle in 
si tako kot vsa dekleta izdelale nov kos 

nakita po svojem okusu. V podobnem 
duhu si želimo tudi v prihodnje izvajati 
različne delavnice in na tak način oh-
raniti ustvarjalno vzdušje v domačem 
kraju tudi med šolskimi in poletnimi 
počitnicami. Delavnice so v prvi vrsti na-
menjene vsem otrokom in mladim, zato 
vas lepo vabimo, da se nam naslednjič 
pridružite. Obenem bi se rada zahvalila 
Zvezi Prijateljev Mladine za finančno 
pomoč in Osnovni šoli Idrija, ki nam v 
godoviški podružnici nudi prostor.

Ana Kosmač
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ŠPELA KOKALJ

Prav na koncu črnovrškega zaselka Gor-
nje Lome, nasproti smučišča Javornik, je 
na domačiji Pr'Oblak doma simpatična 
mlada družina Čukovih, starša Damjan 
in Jožica, ki jo vsi kličejo Joži, osemletna 
Hana in šestletni Cene. 

Še v osnovni šoli so bili Damjan in njegovi 
starejši sestri Andreja in Jana, ko jim je 
umrl oče in na ramena mame Marije je 
padla skrb za otroke in kmetijo, s katero 
so se preživljali. S skupnimi močmi so 
zmogli. Kmetija se je ohranila, otroci so se 
izšolali in osnovali svoje družine, Andreja 
v Lomeh, Jana v Kneži, Damjan je ostal 
doma, mati pa s sedanjim možem Ivanom 
živi na kilometer oddaljeni domačiji v isti 
vasi. Še vedno pa ohranjajo trdne vezi in 
si pomagajo.

Damjan in Joži sta se spoznala na fakulte-
ti, kjer sta diplomirala kot geotehnologa. 
Jožičino diplomo je prehitelo Hanino 
rojstvo, a mlada mamica je uspešno kon-
čala študij, po porodniškem dopustu pa 
ostala doma in skrbi za družino in 24 ha 
veliko kmetijo, na kateri redijo predvsem 
ovce. Hana in Cene staršem rada poma-
gata, svojo ustvarjalnost pa sproščata v 

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

A KOPLJEŠ KAL? ona kmeta vpraša.
Mar ni napeljala vodovoda ti Občina naša?

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

SMEH NA OBZORJU
Reče dedek vnuku, ki se igra s pametnim 
telefonom: 
»Grozljivo, kako ste mladi odvisni od teh 
elektronskih naprav.« 
Vnuk odgovori: »Ah daj no, kdo ima srčni 
spodbujevalnik, ti ali jaz?«

***

V ordinacijo prižvižga pacient in reče psi-
hiatru:
“Doktor, jaz mislim, da sem ptič!”
“Kar odletite nazaj v čakalnico, jaz pa bom 
poklical v bolnico, da vam pripravijo gnez-
do.”

FRANČIŠKA BO BRALA
To pot bo Firbc obdaril nagrajenko v 
domu starejših v Logatcu. Nada Zeleno-
vić iz Idrije je med pravilnimi odgovori, 
da je šnapcomat na fotografiji postavljen 
na Hlevišah, izžrebala našo zvesto bralko 
Frančiško Habe, ki bo prejela knjigo idrij-
ske avtorice in sobne copate, izdelek paci-
entov delovne terapije Psihiatrične bolni-
šnice Idrija. Upamo, da bo gospa Frančiška 
nagrade vesela in bo še naprej rada prebi-
rala Obzorje in sodelovala s Firbcem.

TU SMO DOMA igralnici, ki je nadomestila otroški vrtec. V 
njej je tudi klavir, na katerega nam je zai-
grala Hana, ki je pridna učenka v osnovni, 
čipkarski in glasbeni šoli,  Cene pa je 
med našim pogovorom pridno sestavljal 
lego kocke. Lepo vzgojena otroka, ki sta 
brez zadrege sprejela neznana gosta in s 
prijaznimi odgovori potešila najino rado-
vednost, pa imata tudi čisto svojo igralno 
hišico, pri gradnji katere sta očetu poma-
gala in jo sama pobarvala.

Joži, doma iz Logatca, si vrnitve v mes-
to ne želi. Všeč ji je zdravo življenje na 
kmetiji, za katerega dodatno poskrbi z 
doma pripravljenimi eko čistili, zeliščnimi 
pripravki in kisom. Izziv ji je projekt Zero 
Waste in družina najraje nakupuje v trgo-
vinah, kjer nepakirano hrano naložijo kar v 
njihove vrečke.

Ker je Damjan zaposlen v Žireh, so med 
tednom bolj malo skupaj, zato pa vikende 
dobro izkoristijo. Radi hodijo v hribe in v 
knjižice nabirajo žige slovenske transver-
zale. Pa smučajo na bližnjem smučišču, ki 
ga upravljajo sosedje Grižarji, s katerimi se 
dobro razumejo in si medsebojno poma-

gajo. Prav Grižarjeva mama je Joži odkrila 
prve skrivnosti zeliščarstva. 

S Čukovimi smo se srečali prvič, a dolg 
sproščen pogovor se kar ni nehal. V ži-
vahnem klepetu sva z Jožetom zapuščala 
njihov prijazen dom in v slovo pobožala 
psičko Lizo, ki je potrpežljivo čakala pred 
vrati na svoj trenutek pozornosti.

Marija Benčina


