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PLAC ZA ABZERJE

Bolj nepoletno se je začelo letošnje poletje. Drži se pregovora, da 
kakršno vreme na Medarda (8. junij) kane, tako še 40 dni ostane. 
In kakršen je bil tisti dan, pol moker in pol suh, so se nizali junijski 
in tudi začetni julijski dnevi. Kmetje so komaj našli vrzeli suhega 
vremena za spravilo košnje, zgodnji dopustniki so se vračali z 
morja, tožeč nad mrzlo vodo in vetrom.

No, morda se nam narava oddolži in podaljša poletno vreme tja 
v jesenske dni.

Ne glede na letni čas in vreme pa moramo poskrbeti, da nam je 
lepo, da nam ni dolgčas in da dneve kar najbolje izkoristimo. Tega 
se dobro zavedajo tudi tisti, ki skrbijo za pestro dogajanje v Mla-

dinskem centru Idrija. Več o živahnem utripu v njihovih prostorih 
boste lahko prebrali v središču tokratnega Obzorja.

Pa še nekaj novičk od tu in tam se je nabralo, tudi o julijski seji 
občinskega sveta, ki je imela prav nič dopustniško obarvan obse-
žen dnevni red. Še ena seja nas čaka do volitev, nato pa bomo po 
krajši prekinitvi o sejah spet poročali konec leta, ko bomo izvolili 
nove občinske organe.

Do takrat pa moramo čim bolje izkoristiti dopustniške dni in si 
nabrati svežih moči. 

Uredniški odbor

Začetek julija je čas, ki ga dijaki – maturanti najtežje pričaku-
jejo, tedaj namreč Republiški izpitni center objavi rezultate 
vsakoletne mature. 6. julija so bili znani rezultati poklicne, 
11. julija pa tudi splošne mature. Na Gimnaziji Jurija Vege 
Idrija so letos še posebej zadovoljni, saj so na splošni maturi 
imeli kar sedem zlatih maturantov.

Vseh 52 gimnazijk in gimnazijcev 82. generacije, ki so letos na 
idrijski gimnaziji v spomladanskem roku pristopili k splošni ma-
turi, je ta »zrelostni izpit« uspešno opravilo. Med njimi jih je bilo 
kar sedem, ki so od skupno 34 možnih dosegli 30 točk ali več in 
tako postali zlati maturanti. 

Zlati maturanti Neža Bogataj, Katja Klemen, Žan Kopač, Maj Kri-
stan, Vili Mohorič, Erika Pajer in Živa Šubic so se po slovesni raz-
delitvi spričeval na gimnaziji udeležili še sprejema, ki ga je zanje v 
sejni sobi občine pripravil idrijski župan Bojan Sever.

Župan je zlatim maturantom, ki jih je na sprejemu spremljala rav-
nateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija Karmen Vidmar, čestital za 
njihov dosežek na maturi in jim zaželel uspešen študij na izbranih 
fakultetah.  Ob tem je poudaril, da bodo, ko bodo gradili svojo 
študijsko in poklicno pot, izkušnje in znanja verjetno iskali tudi v 
tujini, a s spoznanjem, da so najlepše obdobje svojega življenja 
preživeli v domačem kraju. Za popotnico je vsakemu podaril iz-
vod knjige Dragocenosti starih mestnih jeder, v kateri ima svoje 
mesto tudi Idrija.

Poklicno maturo pa je na Gimnaziji Jurija Vege Idrija v spomla-
danskem roku letos opravljalo 12 dijakov programa strojni teh-
nik, od teh jih je 10 uspešno opravilo vse izpite. Največ točk so 
dosegli Benjamin Vidmar Lapanja, Erik Kavčič, Žan Korošak in 
Matjaž Kavčič. 

Dijaki so se s svojim znanjem še posebej izkazali pri dveh strokov-
nih predmetih, in sicer pri strojništvu ter izdelku oziroma storitvi 
z zagovorom, kjer so komisiji in mentorjem predstavljali svoje 
inovativne izdelke.

Metka Rupnik

GAUDEAMUS IGITUR
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grafična priprava za tisk

tisk
strokovna podpora

e-uredništvo
glasilo na spletu

število izvodov

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, Robert Zabukovec,  
Marko Čuk, arhiv CID, Bojan Tavčar, Samo 
Trebižan, Ivan Šuligoj, arhiv UNEXMIN, 
Maja Petrovčič in 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
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

Tokrat čisto na kratko: 

Kamor koli vas bodo zvabili poletni dnevi in peljale dopustniške poti, naj vas sprem-
lja sreča in naj vam bo lepo.

SREČNO!

Bojan Sever
župan Občine Idrija

TEKST O NASLOVNICI

Sedanje in prihajajoče generacije mladih se veliko bolj zavedajo, da sedanjost in 
prihodnost pomenita veliko različnih sprememb, novosti in situacij, ki jih ni mogoče 
načrtovati. Hkrati pa so odprte za medkulturnost in naklonjene ustvarjanju strpne-
ga skupnega življenjskega prostora. Tudi mladi na Idrijskem aktivno soustvarjajo 
življenjski utrip za vse generacije. 

Naslovnico je oblikoval avtor fotografij Marko Čuk.
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SEJA OBČINSKEGA SVETA

Prvi teden julija so se občinski sve-
tniki spopadli s prav nič dopustniško 
obarvanim dolgim dnevnim redom na 
verjetno predzadnji seji tega mandata.

V paketu s prostorom povezanih zadev so 
sprejeli odlok o OPPN za območje urejanja 
Pustota in opravili prvo obravnavo odloka 
o programu opremljanja  in komunalnem 
prispevku za to območje. Sprejeli so odlok 
o občinskih cestah ter spremembe in do-
polnitve odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka v občini Idrija, 
odloka o občinskem prostorskem načr-
tu  ter odloka o OPPN industrijska cona 
Godovič, pa tudi odloka o ustanovitvi in 
organiziranju javnega podjetja Komunala 
Idrija in odloka o upravljanju javnih špor-
tnih in kulturnih objektov v občini Idrija 
ter potrdili strokovne podlage  urejanja 
mirujočega prometa za trajnostno mobil-
nost v Idriji, Spodnji Idriji in na Lajštu.

Poleg prostorsko obarvanih zadev so op-
ravili prvo obravnavo odloka o oddajanju 
poslovnih stavb in poslovnih prostorov 
Občine Idrija v najem in  potrdili predla-
gano sistemizacijo Vrtca Idrija za šolsko 

leto 2018/19, občinsko premoženjsko 
bilanco, revidirano inovativno strategijo 
trajnostnega razvoja Občine Idrija do 
leta 2025 ter predlagano porabo sredstev 
stalne proračunske rezerve za opravljeno 
zimsko službo na javnih poteh in lokalnih 
cestah, ob dodatnem sklepu, naj se opravi 
revizija porabe sredstev za zimsko službo 
za obdobje 2017-2018. 

Seznanili so se s poročili o delu nadzorne-
ga odbora v letih 2017 in 2018 in poroči-
lom o izvajanju strategije za mlade v letu 
2017 ter sprejeli sklep o ukinitvi javnega 
dobra v k.o. Gorenja Kanomlja in predla-
gani odpis dolga iz naslova neplačanih 
najemnin.

Pod VIP je svetniška skupina SD ponov-
no postavila vprašanje glede določitve 
upravljavca krajinskega parka, opozorila 
na neracionalno izvajanje del s strani 
Komunale, ki je proti Razpotju najprej 
čistila obcestne kanale, nato pa na isti 
relaciji kosila travo ob cesti. Neracionalna 
je tudi košnja trave na pokopališču pred 
1. novembrom, je pa Lukanova menila, da 
je tam košnja potrebna zdaj, saj je stanje 
prav klavrno. Izpostavljeno je bilo še, da 

zapora ceste ob gradnji vodovoda Razpo-
tje ni bila nikjer označena. Svetnica SD je 
tudi spomnila, da je bila že pred 3 leti na 
občinsko upravo naslovljena prošnja za 
postavitev cestnega ogledala ob stičišču 
javne poti in lokalne ceste v Zadlogu, ter 
pozvala, naj se pred zaporo ceste v Zali 
ustrezno uredi obvozna cesta Idrijska 
Bela-Črni Vrh. Glede kulturne dvorane v 
Črnem Vrhu pa je svetnica SD dobila po-
jasnilo, da bo sklican sestanek pri županu.

Lukanova je predlagala pripravo pre-
gledne tabele cest, potrebnih popravila, z 
navedbo, kdaj se bo sanacija izvajala. 

Svetniški skupini LKS  je bilo pojanjeno, da 
se bodo dela izvajala po celi Kosovelovi 
ulici in  bodo obenem urejeni tudi pokro-
vi infrastrukture ter da se glede prijave 
škode po divjadi ljudje obrnejo na lovce, 
pripravljena pa bo tudi informacija, kdo 
je prevzel dosedanje pristojnosti upravne 
enote.

Občinska uprava

Na slavnostni seji občinskega sveta 21. 
junija so bile podeljene letošnje občinske 
nagrade. Nagrajence smo vam predstavili 
v prejšnji številki Obzorja, tokrat pa obja-
vljamo še fotografijo, ko so se po končani 
seji skupaj z županom Bojanom Severjem 

in članico komisije za nagrade Špelo Ko-
kalj postavili pred fotografski objektiv 
Roberta Zabukovca.

Občinska uprava

Konec junija je bila asfaltirana lokalna 
cesta Idrijska Bela – Krog v dolžini 550 m.

Prvi teden julija je bil opravljen tehnični 
pregled prenosnega plinovoda R38 Kal-
ce-Godovič investitorja Plinovodi d.o.o. 
Ljubljana. Izvajalci so z deli končali, na 
tehničnem pregledu ni bilo pripomb, zato 
je računati, da bo plin v Idrijo napeljan v 
skladu s planom jeseni 2018.

Občina Idrija je v začetku julija pričela s 
čiščenjem in dodatno podporo prostorov 
v zapuščeni rudarski hiši na Ulici Vinka 
Mohoriča 1, ki je od lani v občinski lasti. 
Namen čiščenja je odstranitev odvečnega 
materiala, ki v objektu zadržuje vlago in 
pospešuje trohnenje lesenih konstrukcij. 
Za objekt sicer društvo ProstoRož, Kom-
binat arhitekti in društvo Idrija 2020 ob 
finančni podpori Eko sklada preverjajo 
možnost prenove ter pripravljajo izvedbe-
ni projekt in dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki bo osnova za 
pridobitev razpisnih sredstev za obnovo 
ali nadomestno gradnjo.

Občinska uprava

SLAVNOSTNA SEJA OS Z NAGRAJENCIKRATKE OBČINSKE
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018

Občina Idrija se tudi letos vključuje v 
Evropski teden mobilnosti, ki promo-
vira in spodbuja prebivalce in celotno 
skupnost k odgovornejšemu odnosu 
do okolja tudi na tem področju. Osnov-
ni cilj trajnostne mobilnosti je zadovo-
ljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti  
ter obenem omejevati osebni motorni 
promet in posledično onesnaževanje, 
emisije toplogrednih plinov in porabo 
energije. Trajnostna mobilnost temelji 
na spodbujanju trajnostnih potovalnih 
načinov, kot so javni potniški promet, 
hoja in kolesarjenje, saj se tako več lju-
di giblje, kar prispeva k izboljšanemu 
počutju in zdravju, poleg tega pa vodi 
do prijetnega mesta, kjer so omogo-
čeni naključna srečanja in stiki ljudi, s 
čimer se krepi skupnost. 

Pomembna oblika promocije trajnostne 
mobilnosti je Evropski teden mobilnosti,  
ki se pod okriljem Evropske komisije odvi-
ja vsako leto med 16. in 22. septembrom. 
V njem že vrsto let aktivno sodeluje tudi 
Občina Idrija. Tako bo tudi letos, ko bomo 
aktivnosti še razširili. 

Osrednje prizorišče letošnjega Evropske-
ga tedna mobilnosti  bo Trg sv. Ahacija. Tu 
bomo 10 parkirnih mest tik ob Magazinu 
trajno spremenili v prostor za druženje, 
kjer bodo postavljene klopi  in stojala za 
kolesa, s čimer bodo spominske plošče 
znanih Idrijčanov in Idrijčank končno bolj 
opazne in dostopne. Tudi na Arkovi ulici 
načrtujemo delno zamenjavo začasnih 
klopi iz lanskoletnega projekta TrUR z bolj 
trajnimi in trpežnimi. 

V sodelovanju z vrtcem, šolami, javnimi 
zavodi, društvi, podjetniki in trgovci 
pripravljamo pester program.  Načrtuje-
mo razstave izdelkov otrok vrtca in šole, 
predstavitev dijaškega projekta na temo 
mobilnosti, izvedbo lutkovnih predstav za 
otroke,  družabnih iger in drugih izzivov za 
vse generacije, postavitev kolesarskega in 
floorball poligona, predstavitev kolesar-
skih novosti, prikaz postopkov oživljanja 
in nudenja prve pomoči ter ponudbo lo-
kalnih proizvodov na kmečki tržnici.

Izvedli bomo tudi delavnico o mobilnosti 
starejših in oseb z oviranostmi ter se prid-

ružili nacionalni akciji Ostanimo mobilni,  
na kateri bomo spregovorili o prepozna-
vanju težav in pripomočkih za lajšanje 
mobilnosti starejših, možnostih različnih 
oblik prevozov za starejše in programu 
Centra za krepitev zdravja. Predstavljeni 
bodo tudi izsledki raziskave o potrebah 
starejših, ki je bila izdelana v sklopu pro-
jekta Intesi. Izveden bo tudi  test hoje 
oziroma testiranje telesne pripravljenosti 
za starejše.

Obeta se torej pester program – točne da-
tume, ure in lokacije bomo v septembru 
objavili na spletni strani www.idrija.si. 
Vabljeni!

Aktivnosti so sofinancirane s strani Mi-
nistrstva za okolje in prostor v okviru 
sredstev Sklada za podnebne spremembe 
ter podprte s strani občine, lokalnih dru-
štev, zavodov in podjetij. 

Občinska uprava

FORUM O NALOGAH UPRAVLJAVCEV OBMOČIJ UNESCO DEDIŠČINE V BAHRAJNU

Od 24. junija do 4. julija je mesto Mana-
ma v Kraljevini Bahrajn gostilo 42. za-
sedanje Odbora za svetovno dediščino 
UNESCA, že teden dni pred zasedanjem, 
od 21. do 28. junija, pa je tamkaj pote-
kal tudi forum upravljavcev območij 
Unescove dediščine z vsega sveta, ki 
se je osredotočal na odgovornosti in 
naloge upravljavcev teh območij. Foru-
ma se je udeležila direktorica Centra za 
upravljanje z dediščino živega srebra 
Idrija.

Na seznam svetovne dediščine Unesca je 
vpisanih preko 1.000 območij izjemne de-

diščine po vsem svetu, ki bi, če bi jih zdru-
žili, skupaj obsegala preko 276 milijonov 
hektarjev veliko območje. Vloga upravljav-
cev teh območij je ključnega pomena za 
učinkovitejšo zaščito spomenikov oziroma 
območij, ki so jim priznane izjemne univer-
zalne vrednote za vse človeštvo. Forum, ki 
se ga je udeležilo 44 upravljavcev Unesco 
območij z vsega sveta, med njimi tudi 
Tatjana Dizdarevič, direktorica Centra za 
upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, 
je bil namenjen izobraževanju upravljav-
cev teh območij in je bil prvič organiziran v 
okviru lanskega zasedanja Unesco odbora 
za svetovno dediščino zaradi spoznanja, da 

se nekateri upravljavci ne zavedajo odgo-
vornosti, ki jo ta funkcija prinaša.

Leta 2014 so strokovnjaki iz Idrije in Al-
madéna sestavili prvo periodično poročilo 
(oddajati ga je potrebno vsakih 6 let) o 
stanju ohranjanja, varovanja in prezen-
tacije območja Unesco dediščine živega 
srebra Idrija in Almadén, Dizdarevičeva pa 
je bila odgovorna oseba za oddajo poro-
čila na sedež odbora Unesca v Parizu. Na 
izobraževanjih v okviru letošnjega foruma 
upravljalcev območij Unesco dediščine 
v Bahrajnu pa je bilo izpostavljeno, da je 
naloga in vloga upravljavca območja sve-
tovne dediščine še bistveno bolj obsežna 
in kompleksna, saj je odgovoren tudi za 
vse dejavnosti ohranjanja, varovanja in 
prezentacije Unesco dediščine svojega 
območja. Pokazalo se je, da bi za opravlja-
nje te funkcije v Idriji potrebovali človeka 
za polni delovni čas, ki bi tudi usklajeval 
delo med posameznimi skrbniki Unescove 
dediščine  v Idriji. To dilemo naj bi razrešil 
načrt celovitega upravljanja Unesco dediš-
čine v Idriji, katerega osnutek je trenutno 
v fazi usklajevanja z upravljavci dediščine 
območja.

Udeleženci foruma iz vsega sveta so po 
zaključku foruma na zasedanju Odbora za 
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PODVODNI ROBOT JESENI V IDRIJSKEM RUDNIKU

Center za upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija sodeluje v mednarodnem 
projektu UNEXMIN evropskega progra-
ma Obzorje 2020, v okviru katerega je bil 
izdelan podvodni robot, ki bo zbiral po-
membne podatke iz opuščenih, z vodo 
zalitih in ljudem nedostopnih delov 
rudnikov po vsem svetu. Eno od pilotnih 
območij, kjer bo robot letos preizkušen, 
je tudi rudnik živega srebra Idrija.

V okviru projekta UNEXMIN so partnerji 
razvili avtonomnega podvodnega razisko-
valnega robota kroglaste oblike, opremljen 
s senzorji in drugimi instrumenti, lahko raz-
iskuje zalite oziroma človeku nedostopne 

dele rudnikov celo do globine okoli 500 
metrov, bistveno globlje torej kot potaplja-
či.

Eno od pilotnih območij, kamor bodo v 
prvi polovici septembra letos potopili pod-
vodnega raziskovalnega robota, je idrijski 
rudnik živega srebra, ostala pa so: rudnik 
kremena v Kaatiali na Finskem, rudnik 
urana v Urgerici na Portugalskem in rudnik 
bakra Deep Action iz Velike Britanije. V 
projektu sodelujejo tudi ugledne univerze, 
inštituti, ustanove s področja rudarstva, 
geologije in robotike iz Madžarske, Finske, 
Španije, Portugalske, Velike Britanije, Fran-
cije in Slovenije.

Robot je že dokončan in so ga pred kratkim 
prvič preizkusili v opuščenem, odprtem in 
z vodo zalitem kopu finskega rudnika kre-
mena v Kaatiali (kot kaže fotografija), med 
9. do 21. septembrom pa bodo robota pod 
budnim očesom okoli 20 strokovnjakov 
iz različnih držav, ki sodelujejo v projektu, 
testirali z večkratnim potopom v črpališče 
jaška Borba v potopljenem delu idrijskega 
rudnika, kjer so okoliščine povsem drugač-
ne. Ker robota ni mogoče prenesti s III. na 
IX. obzorje, kjer je nivo črpališča, ga bodo 
v potopljeno globino spustili z vitlom, 
zavarovanega s posebno kletko, ki jo že 
izdelujejo na Finskem, da se  občutljivi sen-
zorji, kamere, pogonski sistemi, s katerimi 
je opremljen, ne bi poškodovali. Robot je 
avtonomen in bi se moral sam rešiti iz ne-
predvidenih situacij v črpališču, ker pa so v 
potopljenem delu jaška še vedno vodilnice 
in prečniki opuščene izvozne naprave, pri-
čakujejo, da bo pri gibanju naletel na nekaj 
težav. Če bi izgubil stik z upravljavcem na 
površini, bo robota poiskal potapljač držav-
ne ekipe tehničnih potapljačev.

Podatke, ki jih bo robot uspel zbrati v po-
topljenem delu rudnika, bodo primerjali s 
podatki, ki jih Center za upravljanje z dedi-
ščino živega srebra Idrija že sicer mesečno 
pridobiva v okviru rednega monitoringa 
rudnika.  

Metka Rupnik

svetovno dediščino predstavnikom držav 
prebrali skupno izjavo, v kateri so izposta-
vili predloge za rešitev šibkih točk pri seda-
njem upravljanju s svetovno dediščino. 

Želijo si predvsem večje pomoči ter sode-
lovanja pristojnih ministrstev v svojih drža-
vah pri reševanju konkretnih vprašanj ter 
sodelovanja v vlogi opazovalcev na letnih 
zasedanjih svetovnega odbora za Unesco, 

kjer bi pridobili pomembna spoznanja za 
učinkovitejše upravljanje z dediščino.

Metka Rupnik

INFORMACIJE O ZAPORAH MED DELI V ZALI

Kot ste že pred dnevi lahko prebrali v 
informaciji Direkcije RS za infrastruk-
turo, ki smo jo objavili na spletni strani 
Občine Idrija, nujna dela za zaščito 
brežin na cesti Spodnja Idrija – Godo-
vič v Zali terjajo spremenjen prometni 
režim, ki vključuje začasne polovične in 
popolne zapore prometa skozi Zalo.

Ker gre za pomembno cestno povezavo, 
Direkcija RS za infrastrukturo od izvajalca 
del zahteva, da se pripravljalna dela iz-
vajajo praktično ves svetli del dneva, da 
bo obdobje trajanja popolne zapore čim 
krajše oziroma, da bo ta kar se da hitro 
nadomeščena s polovično zaporo. V času, 
ko obstaja tveganje za promet ali ko je to 

potrebno zaradi manevrskega prostora, 
na primer za dvigovanje mrež in podajno 
lovilnih ograj, pa bo izvajalec izvedel kraj-
še 30 minutne zapore.

V času popolne zapore je obvoz za ves 
promet (tudi avtobuse) nad skupno maso 
7,5 ton urejen po državni cesti Logatec - 
Nova Gorica - Tolmin - Idrija. Za vsa vozila 
do skupne mase 7,5 ton (osebna vozila, 
kombinirana vozila in lažja tovorna vozila) 
pa po državni cesti Logatec - Žiri - Govejk 
- Marof - Spodnja Idrija. Samo za potre-
be dovoza materiala v Idrijo in odvoza 
izdelkov iz Idrije in v/iz Cerknega (ne za 
tranzitni promet!) pa je pod posebnimi 
pogoji in časovnimi omejitvami dovoljena 

uporaba obvoza čez Kladje tudi za težek 
tovorni promet.

Ker se bo prometni režim skozi Zalo prila-
gajal izvedbi del, sledite aktualnim infor-
macijam o delni oziroma popolni zapori te 
državne ceste, ki so uporabnikom na voljo 
v okviru Prometno informacijskega centra 
za državne ceste (http://www.promet.si 
telefon 1970), sproti pa boste o vsakok-
ratnem prometnem režimu obveščeni 
tudi na spletni strani Občine Idrija (http://
www.idrija.si) ter v programu Primor-
skega vala.

Metka Rupnik
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O KOMPOSTIRANJU IN JAVNIH PITNIKIH

KOMPOSTIRANJE NA DOMAČEM VRTU 

Vsak občan Idrije v povprečju zbere med 
2 in 4 kilogrami biorazgradljivih kuhin-
jskih odpadkov na mesec. Zakonodaja 
o ravnanju z biološkimi odpadki povz-
ročitelje odpadkov prvenstveno usmerja 
k hišnemu kompostiranju, v primeru, 
ko to ni možno, pa mora izvajalec javne 
službe poskrbeti za zbiranje in odvoz teh 
odpadkov. Na kompostni kup sodijo ena-
ki odpadki, kot bi jih sicer odlagali v rjav 
zabojnik za biološke odpadke.

Hišno kompostiranje –  primer enos-
tavnega kompostnika

Zakaj uporabiti kompost?
•  Za izboljšanje sestave prsti,
•  za boljše zadrževanje vlage,
•  za boljše prezračevanje tal,
•  za večjo akumulacijo toplote,
•  za pridelavo zdravih rastlin s plodovi 

polnega okusa.

Odpadki, primerni za kompostiranje:

Zeleni vrtni odpad:
•  Odpadno vejevje,

•  trava,
•  listje,
•  stara zemlja lončnic,
•  rože,
•  plevel,
•  gnilo sadje,
•  stelja malih rastlinojedih živali,
•  lesni pepel.

Kuhinjski odpadki:
•  Zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
•  jajčne lupine,
•  kavna usedlina,
•  filter vrečke,
•  pokvarjeni prehrambeni izdelki,
•  kuhani ostanki hrane,
•  papirnati robčki, brisače in papirnate 

vrečke.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiran-
je:
•  Kovine, pesek, cement, olja ...,
•  bolne rastline in rastline, ki so jih napad-

li škodljivci,
•  človeški, mačji in pasji iztrebki,
•  vsi drugi materiali, ki jih odlagamo v 

namenske zabojnike: plastika, steklo, 
keramika.

Postavitev hišnega kompostnika

Za postavitev hišnega kompostnika na 
vrtu, ne glede ali gre za odprti tip kom-
postnika iz lesa ali žice ali pa za plastični 
zaprti tip, izberemo polsenčen ali senčen 
prostor, ki je zavarovan pred vetrom in 
lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima 
neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh 
strani primerno prezračen. Postavi se ga 
tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) 
na sosednjih zemljiščih. 
 
Tehnika pravilnega hišnega komposti-
ranja

Hišni kompostnik mora imeti neposreden 
stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej 
poskrbi za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen 

razkrojni proces je pomembno zadosti 
kisika, ki ga dosežemo tako, da se suhi 
strukturni material (veje in zeleni odrez) in 
vlažni nestrukturni material (trava, kuhin-
jski odpadki) vedno med seboj mešajo. 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je 
potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, 
travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo 
neželenih gostov, kot so podgane ali 
ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 
50-60°C, mikroorganizmi, bakterije in 
glive proizvajajo humus in hranilne snovi, 
za kar pa potrebujejo določeno vlago. V 
času daljše poletne suše je priporočljivo 
vlaženje kompostnega kupa.
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po 
približno pol leta, njegovo vsebino pre-
ložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo 
razkroj. Dozorel kompost presejemo s si-
tom z odprtinami od 15 do 20 mm, preo-
stanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot 
strukturni material.

Za več informacij o kompostiranju obiščite 
našo spletno stran www.komunalaidrija.
si.

JAVNI PITNIKI V OBČINI IDRIJA

Na vseh pitnikih, ki so nameščeni v Idriji 
in Spodnji Idriji, je dostopna pitna voda 
iz javnega vodovoda. So v občinski lasti 
in vzdrževanju podjetja Komunala d.o.o. 
Vsako leto skladnost vode nadziramo z 
mikrobiološkimi in fizikalno kemijskimi 
analizami. Pitniki so bili letos ponovno 
nameščeni v maju, pregledujemo in po 
potrebi vzdržujemo jih redno vsak mesec. 
Ne glede na to predlagamo, da pred pit-
jem vode iz pitnika pustite vodo teči vsaj 
nekaj minut, oziroma da počakate toliko 
časa, da je voda na otip hladna. Pitniki 
namreč niso ves čas pretočni in voda v 
vodovodni cevi priključka pitnika zastaja 
in se ogreje.

Komunala Idrija

Kmetijsko gozdarska zbornica Sloveni-
je je za lažjo prijavo škod na kmetijskih 
zemljiščih in gozdovih pripravila obraz-
ce za prijavo škod po lovni divjadi na 
lovnih površinah do lovskih družin ter 
prijavo te škode komisiji, če v 8 dneh od 
prijave ne pride do sporazuma o popla-
čilu škode, ki so dosegljivi na spletnem 
naslovu

http://www.kgzs.si/gv/gozd/skoda-po-
-divjadi.aspx

Pojasnjeni pa so tudi postopki za prijavo 
škode po lovni divjadi na nelovnih povr-
šinah ter za prijavo škode po zavarovanih 
vrstah prostoživečih sesalcev in ptic, ka-
mor sodijo tudi volk, rjavi medved, ris ter 
skoraj vse ptice.

Več o tem si lahko preberete na občinski 
spletni strani www.idrija.si, dodatne in-
formacije v zvezi s škodami od prostožive-
čih živali pa dobite pri vašem kmetijskem 
svetovalcu ali gozdarski svetovalni službi 
KGZS.

Občinska uprava

ŠKODA PO DIVJADI
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MLADI SOUSTVARJAJO ŽIVLJENJSKI UTRIP

V letošnjem poletju je ekipa Mladin-
skega centra Idrija (MCI) poleg stalne-
ga, že uveljavljenega programa (npr. 
Počitniškega kina) pripravila tudi nove 
aktivnosti. Nekatere se bodo odvijale v 
MCI, druge bodo izvedene na različnih 
lokacijah po Idriji, novost pa je pred-
vsem v tem, da svoje aktivnosti širimo 
tudi izven Idrije. Med počitnicami pa 
so tudi odlične priložnosti za izvajanje 
mednarodnega mladinskega dela in za 
promocijo Hostla Idrija.

Glede na to, da je poletje čas počitka, 
zabave in brezdelja, smo se v Mladin-
skem centru Idrija odločili, da bomo 
med poletjem poskrbeli za sproščene in 
zabavne aktivnosti. Tako bomo tudi med 
poletjem dejavni in mladim (pa tudi ostali 
širši javnosti) ponudili možnost za aktivno 
preživljanje prostega časa - s poletnim 
pridihom. 

Med našim programom lahko najdete 
že poznan Počitniški kino, ki se odvija 
na prostem, organiziran v sodelovanju s 
Filmskim gledališčem Idrija, ki deluje pod 
okriljem Mestne knjižnice in čitalnice Idri-
ja. Kot vsako leto nas najdete na različnih 
lokacijah po Idriji in lahko uživate v ogledu 
kvalitetnih filmov na prostem. Pomembno 
dodano vrednost pa so doprinesle nove 
lokacije projekcij izven Idrije, saj se želimo  
s svojim program približati tudi mladim iz 
okoliških krajev, ki so večkrat prikrajšani 
za dogajanje v mestu. Lokacije projekcij 
bodo poleg Idrije še v Kanomlji, Godoviču 
in na Vojskem. Poleg počitniškega kina pa 
na te tri lokacije selimo tudi mestno igri-
šče, v manjši obliki, ki deluje kot »Potujoče 
igrišče«. Kombinacija potujočega igrišča 
in počitniškega kina je bila premierno 
izpeljana v petek, 13. 7., v Kanomlji in je 

po naših začetnih dvomih doživela uspeh. 
Konec julija in začetek avgusta odpotuje-
mo še na drugi dve lokaciji.

Rekli smo, da je poletje tudi čas zabav, 
zato letos prvič organiziramo večerne 
koncerte na terasi pred MCI, ki smo jih 
poimenovali kar Terasa party! Terasa MCI 
je prvič zaživela na otvoritvi hostla in 5-le-
tnici MCI, do konca počitnic pa jo bomo 
obudili še tri petke. Skupne točke terasa 
partyjev so terasa, glasbena skupina in 
mikropivovarji. 

Dogajanje, ki ga pripravljamo, bo naraš-
čalo v drugi polovici avgusta, kjer se med 
programom pojavlja Praznik idrijskih 
žlikrofov, ponovno izvajanje Mestnega 
igrišča in zanimivi novi dogodki, kot npr. 
Dirka s ponyji v Belo, Mali bolšji sejem in 
še več. 

Omenili smo, da smo aktivni v Idriji in 
okolici, naše delovanje pa seže celo izven 
meja Slovenije. MCI izvaja mednarodne 
aktivnosti, ki so večinoma financirane s 
strani Evropske komisije, programa Mladi 
v akciji, ki omogoča finančno podporo 
projektom neformalnega učenja in mo-
bilnosti mladih. V praski to pomeni, da 
se skupina mladih odpravi na mladinsko 
izmenjavo v tujino, ali pa, skupaj z MCI, 
gosti izmenjavo v lokalnem okolju. Tako 

smo prvi teden julija v Idriji gostili 32 mla-
dih iz Španije in Slovenije, v avgustu pa se 
pet mladih odpravlja na mladinsko izme-
njavo na Nizozemsko. Poleg tega pa ima-
mo na voljo že nove priložnosti, v katere 
se lahko mladi vključijo. MCI je partner v 
projektu LOCAL, ki združuje mladostnike, 
mladinske delavce in predstavnike občin 
iz SLovenije in Lihtenštjana z namenom 
skupnega sodelovanja, izmenjave dobrih 
praks vključevanja mladih in izvajanje 
aktivnosti v lokalnem okolju s poudarkom 
na trajnostnem načinu življenja. K sodelo-
vanju v projektu vabimo 6 mladih med 15 
in 25 let, ki se bodo aktivno vključili v ak-
tivnosti projekta (mednarodna izmenjava, 
srečanja, izvedba lokalnih dogodkov po 
želji udeležencev …). Uvodno srečanje bo 
v začetku novembra v Lihtenštajnu.

Ni pa, da bi le mi hodili po svetu, vse več 
gostov se ustavi v Hostlu Idrija, ki je pod 
taktirko MC Idrija ponovno odprl svoja 
vrata 1. maja letos. V času, ko so potekale 
intenzivne delovne akcije in priprave za 
peto obletnico MCI in dan odprtih vrat 
Hostla, so že prihajali prvi gosti, sezona pa 
se je počasi risala na obzorju. V trenutku,  
ko pišemo ta članek, lahko že postrežemo 
s prvimi številkami in pozitivnimi odzivi 
gostov:

• 27 različnih držav, iz katerih so  popotni-
ki prišli v naš Hostel

• 246 gostov do sredine julija
• 653 vseh nočitev do sredine julija

Bivši dijaški dom Nikolaja Pirnata ima svo-
jo zgodbo, svoj čar. Mnoge goste s svojo 
prostornostjo spominja na študentske 
čase, všeč jim je njegova domačnost in 
sproščenost, udobni skupni prostori in 
ogromna terasa zunaj, kjer se lahko v po-
letnih mesecih sprostijo z razgledom na 
zeleno Idrijo. 

»We felt very welcome! Great location! 
Exciting city! Great watermelon!«

»We stayed over in Idrija for one night 
at the Hostel Idrija. It was a brilliant new 
hostel - lots of space, very clean, great 
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sized rooms, large windows with lots of 
light, comfy beds. There were very good 
cooking facilities, freshly grown herbs 
and veg outside, lovely friendly staff, very 
close to town centre and other town attra-
ctions! All this for a very low price, would 
love to stay again.«

Velik del gostov je kolesarjev in popotni-
kov, ki se podajo na zahtevno pot Via Al-
pina, ki preko Alp in osmih različnih držav 
povezuje jadransko in mediteransko 
morje. Vsem gostom je pomembno, da jih 
pričaka gostoljubno osebje, čiste sobe in 
predvsem dobro opremljena kuhinja. Prav 
zato se lahko na tem mestu pohvalimo z 
novo kuhinjo. Dodatna novost v Hostlu 
Idrija, ki smo jo uvedli z letošnjim letom, je 
tudi možnost najema koles za vse turiste, 
ki bi radi dodatno raziskali okolico Idrije, 
ponujamo pa tudi možnost izposoje 
tandema, idealnega za zabavno vožnjo v 
dvoje do kopališča v Idrijski Beli.

MLADINSKI CENTER IDRIJA JE ZVEZA 
DRUŠTEV IN TUDI V DRUŠTVIH SE VELIKO 
DOGAJA. 

Društvo Idrija 2020 v poletnih mesecih 
aktivno izvaja dva velika projekta, oba 
vezana na drugačen pristop k idrijski de-
diščini. Po uspešni prijavi na izziv Evropske 
komisije, ki je izmed več kot 700 prijav iz-
brala 30 polfinalistov – tudi idrijsko idejo 
HeritageLab, pripravljamo razvojni in po-
slovni načrt. HeritageLab bo podjetniški 
inkubator, ki bo mladim pomagal razviti 
nove produkte in storitve v polju dediš-
čine, npr. turistične produkte na temo 
dediščine, oblikovalske izdelke, ki iščejo 
inspiracijo v dediščini, ali nove pristope k 
izobraževanju o dediščini ... V sredini julija 
sta se predstavnika društva udeležila aka-
demije v Romuniji, na kateri sta oblikovala 
poslovni model, iskala vire financiranj ter 
potencialne nove partnerje, štirje člani 
ekipe pa so v času tiska tega glasila na 
strokovni ekskurziji v rudarski slovaški 

Banski Štiavnici, kjer navezujejo nove 
stike za prihodnje projekte. Vzporedno 
s pripravo HeritageLab  v sodelovanju z 
društvom Prostorož in arhitekti Kombinat 
in ob pokroviteljstvu Ekosklada v okviru 
analize stanovanjske dediščine v društvu 
opravljamo tudi intervjuje z lastniki idrij-
skih rudarskih hiš in pripravljamo izved-
beni načrt in dokumentacijo za prenovo 
ene izmed hiš. 

In nenazadnje: v sodelovanju z Mladin-
skim centrom Idrija tečejo tudi priprave 
na Praznik idrijskih žlikrofov, letos v luči 
trajnostnega pristopa k hrani.

FESTIVAL ČIPKARIJA

Festival Čipkarija 2018 bo letos razgibano 
potovanje za vse okuse, ki ga pripravlja 
Klub idrijskih študentov. Vzdušje, ki niko-
gar ne bo pustilo ravnodušnega. Priprav-
ljamo tako športne, kulturne, glasbene 
dogodke, kot tudi najrazličnejše delavnice 
ter predavanja. V festivalskem tednu bo 
na ogled fotografska razstava z naslovom 
Retrospektiva Idrije. Oživele bodo najra-
zličneje urbane lokacije po celotni Idriji. 
Poskrbeli bomo za prijetno atmosfero in 
odlično glasbo. Več pa izveš med 17. in 25. 
avgustom in na našem Facebook profilu 
-  @cipkarija.festival.  

Ulet, ne bit čipka!

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SREBRNIH 
KRTOV IDRIJA

Rod srebrnih krtov Idrija deluje že od leta 
1952. Tako dolgo tradicijo danes nadaljuje 
nekaj čez 100 tabornikov, ki delujejo v 
Idriji in v četi v Črnem Vrhu. Tedensko se 
srečujemo na vodovih sestankih, kjer se 
učimo o življenju v naravi, npr. postavlja-
mo ognje in šotore, spoznavamo užitne 
rastline, se učimo vozlov. Poleg malo bolj 
»resnih« znanj pa najdemo tudi prostor 

za zabavne aktivnosti. Enkrat mesečno 
vodniki za naše člane organiziramo tudi 
rodove in družinske akcije, npr. kostanjev 
piknik, ali pa se udeležimo taborniških 
tekmovanj in srečanj na državni ravni, npr. 
Grozljivo orientacijsko tekmovanje in kri-
čanje (GOTIK). Že vrsto let v poletnih me-
secih obiskujemo obmorsko mestece Ka-
rigador, kjer pravkar tabori nekaj več kot 
60 članov društva. Še posebej pa uživamo 
v digitalnem odklopu in smo eno z nara-
vo. V sredini septembra organiziramo dan 
aktivnosti, s katerimi privabljamo nove 
člane. Vabimo vas, da se nam pridružite!

Ob koncu naj se zahvalimo vsem podpor-
nikom MCI, njegovih društev in hostla. 
Hvala, da nas podpirate z obiskom na 
dogodkih in nam priskočite na pomoč, ko 
kaj potrebujemo. Z vašo pomočjo smo v 
zbiralni akciji zbrali več kot 40 rož! Rožice 
krasijo našo teraso, pisarne, skupne pro-
store in hostelske sobe in tako ustvarjajo 
MCI še bolj domač.

In ne pozabite ... Vedno smo veseli predlo-
gov za dogajanje, hkrati pa vse (predvsem 
mlade) vabimo, da se nam pridružite pri 
soustvarjanju programa. Če imate idejo 
za dogodek, koncert, si želite samo dru-
ženja in potrebujete prostor ... nam pišite, 
nas obiščite, nas pokličite, pomagali vam 
bomo pri realizaciji.

Spremljajte naše dogajanje na spletni 
strani, FB strani ali na plakatih po Idriji!

Delovanje Mladinskega centra Idrija 
omogočajo: Občina Idrija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Urad RS 
za mladino, program Erasmus + Mladi 
v Akciji, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo. 

Maša Eržen
vodja MC Idrija
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ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA IN 
2-DNEVNA TRAJNOSTNA ŠTUDIJSKA TURA

V Cerknem je v okviru Slovenske turistične 
organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia 
Green maja potekal osrednji dogodek traj-
nostnega turizma Zeleni dan slovenskega 
turizma. Zvrstile so se predstavitve in izo-
braževanje o pomenu ohranjanja narave 
za razvoj turističnih produktov, trendov na 
področju trajnostnega turizma in razvoja 
turistične ponudbe višje dodane vrednos-
ti. Podelili so tudi priznanja destinacijam 
in ponudnikom, ki so letos pridobili znak v 
okviru Zelene sheme. Turistična destinacija 
Idrija je leta 2016 prejela srebrni znak zele-
ne destinacije (Slovenia Green destination 
- silver). Ponovno ocenjevanje destinacije 
sledi leta 2019. Idrija velja za zeleno de-
stinacijo in želimo si, da bi to tudi ostala. 
Pod okriljem STO in Konzorcija je v maju 
potekala tudi trajnostna študijska tura, ki 
je vodila udeležence na Vojsko in v Idrijo. 

SIW 2018 - IDRIJA NA 21. SLOVENSKI TU-
RISTIČNI BORZI

V Kranjski Gori je junija potekala 21. sloven-
ska turistična borza, ki je največji poslovni 
dogodek slovenskega turizma. Na borzi 
se vrstijo sestanki s tujimi organizatorji 
potovanj, na katerih se krepijo uspešna 
partnerstva in spodbujajo nove poveza-
ve. Dogodka sta se udeležila tudi Center za 
idrijsko dediščino in Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija. Za tuje ude-
ležence borze so organizirali 4 študijske 
ture, kjer so spoznavali turistično ponudbo. 
Po programu ture Zelena, aktivna (Sloveni-
ja) so si gostje ogledali tudi Idrijo.

IDRIJSKO POLETNO DOŽIVETJE IN RAZSTA-
VE

Številni organizatorji prireditev vabijo na 
doživetja v poletnih dneh: obilo glasbe 
in plesa, kulinaričnih užitkov, kulturnih 
dogodkov in športnih izzivov čaka na 
vas. Vabljeni na ogled čudovitih razstav. V 
Mestnem muzeju si oglejte razstavo Volog-
da: ruska prestolnica čipk in razstavo Jasna 
Kralj Pavlovec: Poti usod (do 2. septembra), 
v Čipkarski šoli si oglejte letno razstavo 
idrijskih čipk otrok in mladih Čipkarske šole 
Idrija »Poglej, kaj znam!« (do 31. avgusta). 

Več o prireditvah: www.visit-idrija.si

IZRAZITE SVOJE MNENJE - VPRAŠALNIKI O 
IDRIJSKEM TURIZMU 

Prebivalce idrijske občine vabimo, da v 
kratkem vprašalniku podate svoje mnenje 
o turistični destinaciji Idrija in njeni ponud-
bi. S čim lahko naredimo obisk ali bivanje 
v Idriji še prijetnejši? Vsako mnenje šteje. 
Vprašalniki so na voljo v TIC Idrija in na 
strani www.visit-idrija.si.

37. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE PONOVNO 
NAVDUŠIL LJUBITELJE ČIPK 

Junija se je v Idriji zaključil 37. Festival 
idrijske čipke, ki je v mesto privabil obi-
skovalce iz cele Slovenije in tujine. Med 
festivalskim vikendom je v Idriji vrata od-
prlo dvanajst razstav, posvečenih čipki. V 
okviru festivala, ki ga organizira Center za 
idrijsko dediščino, se je v treh dneh zvr-
stilo šestintrideset strokovnih, kulturnih, 
športnih in družabnih dogodkov. Tokrat je 
bilo festivalu naklonjeno tudi vreme, zato 
smo po več letih zopet doživeli otvoritve-
no slovesnost festivala na Mestnem trgu, 
ki privabi veliko zunanjih obiskovalcev in 
domačinov. Festivalsko dogajanje je bilo 
posvečeno 15-letnici sodelovanja med NTF 
v Ljubljani in Društvom klekljaric idrijske 
čipke. Osrednja festivalska razstava je bila 
v znamenju  15-letnice delovanja Društva 
klekljaric idrijske čipke. Na festivalu je bilo 
poskrbljeno za sprostitev, rekreacijo otrok 
in odraslih, ki so se razmigali na 5. rekrea-
tivnem teku po Rakah. Tekmovalo je 16 ot-
rok v najmlajši kategoriji, ki so tekli na 200 
metrov, za svoj trud pa so prejeli male zlate 
klekeljne. Odraslih tekačev in tekačic se je 
zbralo 10, najboljši pa so bili: v moški ka-
tegoriji Bogomir Dolenc, v ženski Sergeja 
Lipušček, v otroški oz. mladinski kategoriji 
pa Neli Kunc. Najboljši so prejeli zlat klikl. 

Na državnem tekmovanju otrok in odraslih 
v znanju klekljanja za priznanje Ivanke 
Ferjančič je tekmovalo 141 otrok, kleklja-
ric in klekljarjev, ter 28 odraslih klekljaric. 
Tekmovalci v otroških kategorijah, ki so si 
uvrstitev na državno priborili z odličnimi 
uvrstitvami na šolskih tekmovanjih, so 
merili klekljarsko znanje v petih različnih 
težavnostnih skupinah glede na starost in 

način pridobivanja klekljarskega znanja, 
odrasle klekljarice pa v dveh kategorijah 
zahtevnosti tekmovalnih nalog. V najmlaj-
ši otroški kategoriji, kjer so tekmovali v 
izdelovanju risa z notranjimi in zunanjimi 
postavki, sta si prvo mesto delila Erik 
Bezeljak (Črni Vrh nad Idrijo) in Terezija 
Praznik (Žiri). V kategoriji »listek iz risa in 
polpremeta s kitico«, v kateri so tekmovali 
učenke in učenci, rojeni v letih 2003, 2004, 
2005 in 2006, sta zmagali Monika Rudolf 
(Črni Vrh nad Idrijo) in Nina Čenčič (Že-
lezniki), v kategoriji »sukane slince«, v kate-
ri so tekmovali učenke in učenci, rojeni leta 
2007 ali 2008, pa Veronika Fajdiga (Črni 
Vrh nad Idrijo). V še eni, dodatni otroški 
kategoriji, v kateri so tekmovali učenci, ki 
obiskujejo dodatni pouk klekljanja, pa je 
zmagala Tjaša Petek (Ljubljana). V skupi-
ni odraslih klekljaric, ki so izdelovale ris s 
sukanim risom, je zmagala Marjeta Adam 
iz Logatca, v skupini, ki je klekljala vogale 
iz risa in polpremeta, pa si je prvo mesto 
prislužila Špela Bernard iz Železnikov. Na 
festivalu so organizatorji podelili priznanja 
učenkam in učencem ob zaključku šolanja 
v Čipkarski šoli Idrija in razglasili najlepšo 
čipko po izboru obiskovalcev razstave 
Poglej, kaj znam. Največ glasov je prejela 
čipka z zahtevnimi cvetličnimi motivi, ki jo 
je izdelala Mojca Skvarč s Cola. 

ZAHVALA SPONZORJEM 37. FESTIVALA 
IDRIJSKE ČIPKE 

Organizator festivala Center za idrijsko 
dediščino se zahvaljuje Občini Idrija in 
sponzorjem, ki so omogočili izvedbo 
prireditve. Podprli so nas: diamantna 
sponzorja Kolektor in Komunala, sponzor 
umetniškega programa otvoritvene slove-
snosti Hidria, platinasti sponzor Eles in zlati 
sponzorji Spar Slovenija, Lekarna Ljublja-
na, Tratnik&Tratnik, Zavarovalnica Triglav.  
Glas o Festivalu smo širili s pomočjo glav-
nega medijskega sponzorja Primorski val 
in ostalih medijev: Radio 1, Napovednik, 
Planet TV, radio Aktual, Press Clipping. 
Zahvaljujemo se tudi srebrnim, bronastim, 
in materialnim sponzorjem ter donatorjem 
festivala in seveda soorganizatorjem prire-
ditve, ki s svojim strokovnim delom prispe-
vajo k ohranjanju in razvoju idrijske čipke. 
Velik poklon si zaslužijo vsi, ki klekljajo in z 
velikim veseljem ustvarjajo idrijsko čipko. 

CID

KRATKE TURISTIČNE
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RAZPIS ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE ZNAKA KBZ GEOPARK IDRIJA

V okviru projekta Danube GeoTour nada-
ljujemo z aktivnostmi vzpostavitve nove 
kolektivne blagovne znamke GEOPARK 
IDRIJA.

V nadaljevanju objavljamo razpis za pri-
dobitev pravice do uporabe znaka kolek-
tivne blagovne znamke (KBZ) GEOPARK 
IDRIJA.

KBZ GEOPARK IDRIJA se uporablja za 
označevanje kakovosti na območju Ge-
opaka Idrija za kategorije:
•  rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega 

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

način
•  prireditve 
•  turistični programi in doživetja 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ 
GEOPARK IDRIJA se lahko prijavijo regi-
strirane pravne in fizične osebe z območja 
očine Idrija, ki ponujajo pridelke, izdelke 
ali storitve, za katere se podeljuje pravica 
do uporabe KBZ GEOPARK IDRIJA.

Aktivnosti oblikovanja in pridobitve pravi-
ce do uporabe KBZ GEOPARK IDRIJA se v 
letu 2018 izvajajo in sofinancirajo v okviru 
projekta Danube GeoTour, ki je sofinanci-
ran iz skladov Evropske Unije (ESRR, IPA). 
Ocenjevanje, pridobitev pravice do upora-
be KBZ Geopark Idrija in vse aktivnosti, ki 
zajemajo osnovni paket so za prijavitelje 
v okviru projektnih aktivnosti brezplačne. 

V okviru projektnih aktivnosti Danube 
GeoTour lahko ponudnik prijavi v ocenje-
vanje največ 3 produkte.

Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi 
in pijač / prireditev / turističnih progra-
mov in doživetij v ocenjevanje za prido-
bitev pravice do uporabe KBZ GEOPARK 
IDRIJA po posameznih kategorijah bodo 
naslednji:

Rokodelski izdelki ter izdelki unikatne-
ga in industrijskega oblikovanja

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

•  izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija

•  podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Geopark Idrija

• izpolnjen obrazec  za prijavo roko-
delskih izdelkov   ter izdelkov unikatne-
ga in industrijskega oblikovanja

Rok za oddajo prijave: 17. 9. 2018
Datum ocenjevanja: 3. 10. 2018

Pridelki in prehranski izdelki

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

•  izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija

•  podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Geopark Idrija

•  izpolnjen obrazec  za prijavo pridelkov 
in prehranskih izdelkov 

Rok za oddajo prijave: 17. 9. 2018
Datum ocenjevanja: 3. 10. 2018

Jedi in pijače, postrežene na gostinski 
način

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

•  izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija

•  podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Geopark Idrija

•  izpolnjen obrazec za prijavo jedi in pijač 
postreženih na gostinski način

Rok za oddajo prijave: 15. 10. 2018
Datum ocenjevanja: 24. 10. 2018

Prireditve 

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

•  izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija

•  podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Geopark Idrija

•  izpolnjen za obrazec prijavo prireditev 

Rok za oddajo prijave: 6. 8. 2018
Datum ocenjevanja: na dan prireditve

Turistični programi in doživetja

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

• izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija

• podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Geopark Idrija

• izpolnjen obrazec za prijavo turističnih 
programov in doživetij 

Rok za oddajo prijave: 6. 8. 2018
Datum ocenjevanja: po predhodnem 
dogovoru s prijaviteljem

Več informacij in vso razpisno dokumen-
tacijo najdete na spletni strani Geoparka 
Idrija, pod zavihkom »Novice«. Za usme-
ritve pri razvoju produktov in pomoč pri 
izpolnjevanju razpisne dokumentacije se 
lahko obrnete na e-naslov nina.erjavec@
visit-idrija.si in urska.b-rupnik@geo-
park-idrija.si ali na tel. št 05 93 44 077.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo do 
zgoraj navedenih rokov za oddajo prija-
ve pošljite po pošti na naslov: Center za 
idrijsko dediščino, Ulica IX. Korpusa 
17, 5280 Idrija (pripis: za razpis) ali jo 
osebno dostavite na Center za idrijsko 
dediščino.

REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali, ka-
tero leto zapored so letos potekali Tedni 
evropskih geoparkov. Pravilen odgovor je 
šesto leto. 
Srečni nagrajenec je Primož Jurjavčič iz 
Idrije, ki bo prejel simbolično nagrado 
Geoparka Idrija. Nagrajencu iskreno čes-
titamo!

NOVA UGANKA

Na spodnji fotografiji objavljamo foto-
grafijo kašče, ki predstavlja enega izmed 
najlepših in najstarejših primerkov stano-
vanjsko-gospodarskega poslopja v okviru 
gruntarske domačije v predalpskem Rov-
tarskem hribovju. Zanima nas, v katerem 
kraju se nahaja omenjen objekt.

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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Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Idrija Cerkno je v  soboto, 
30. 6. 2018, na Vojskem organiziralo 
celodnevno športno in družabno sre-

čanje veteranov, njihovih svojcev in 
ostalih občanov. Srečanje  je potekalo 
v počastitev dneva državnosti in  v spo-
min na delovanje Pehotne učne čete TO 

Idrija, ki je med osamosvojitveno vojno 
za Slovenijo na Vojskem vodila zbirni 
center za pribežnike iz JLA.

V okviru srečanja je bilo na strelišču v Rov-
tarjev vrh izpeljano že 14. odprto tekmo-
vanje v streljanju z malokalibrsko puško, 
ki se ga je udeležilo 92 strelcev. Razve-
seljivo je, da se tega tekmovanja, poleg 
domačih, udeležuje vedno več strelk in 
strelcev iz sosednjih območnih združenj 
in iz združenja Sever.

Za ostale udeležence je bil organiziran po-
hod. Pohodnike je pot izpred lovske koče  
vodila do domačije Medvedovih v Črtež  
in navzdol proti kmetiji v Humu. Nato so 
pohod nadaljevali proti zapuščeni kmeti-
ji v Sveneriji.  V nadaljevanju poti se je s 
poseke  videla kmetija Šturmajce ter Cikel 
in dolina proti Spodnji Idriji. Nato je skozi 
Rovtarjev vrh sledil povratek pohodnikov  
na izhodišče.

VETERANI DAN DRŽAVNOSTI POČASTILI S ŠPORTNIM IN DRUŽABNIM SREČANJEM

Društva upokojencev severne Primor-
ske vsako leto  prirejajo športne igre, 
letos, zadnjo soboto v maju, jih je orga-
niziralo društvo upokojencev Idrija. To 
so bile ene najbolj številčnih športnih 
iger, saj se jih je udeležilo  450 tekmo-
valcev iz 21 društev upokojencev, ki 
so ob zaključku pohvalili organizacijo 
idrijskega društva upokojencev.

Športne igre so obsegale tekmovanje 
moških in ženskih ekip v balinanju, pika-
du, kegljanju, streljanju, reševanju križank, 
športnem ribolovu in šahu. To so discipli-
ne, ki so primerne za starejše generacije, 

pri katerih se udeleženci sprostijo, zabava-
jo in veselo družijo. Za starejše je to zelo 
pomembno, saj  jim pomaga ohranjati 
dobro telesno in duševno pripravljenost.

Vsa  društva niso uspela sestaviti ekip za 
vse tekmovalne panoge, tekmovali so pač 
v tistih panogah, kjer so imeli dovolj tek-
movalcev za oblikovanje tričlanskih ekip. 
Največ ekip, tako moških kot ženskih, 
je tekmovalo v balinanju, kjer so se naj-
bolje odrezali prav idrijski moški. V vseh 
panogah so tekmovali samo udeleženci 
iz Solkana in so zato uspeli zbrati največ 
točk. Enako število točk je, kljub manjka-

joči ženski ekipi za tekmovanje v balina-
nju, zaradi boljših rezultatov v preostalih 
panogah, doseglo upokojensko društvo 
iz Ajdovščine in si tako delilo prvo mesto 
v skupni uvrstitvi s Solkanom. Idrijčani  
niso uspeli oblikovati ženske ekipe za tek-
movanje v balinanju in niso tekmovali v 
športnem ribolovu, so pa dosegli odlične 
rezultate v vseh ostalih panogah, tako da 
so v skupnem seštevku zaostali samo za 
točko in se tako uvrstili na drugo mesto. 
Lansko leto so bili idrijski upokojenci peti, 
napredek je torej očiten. Na tretje mesto 
v skupni razvrstitvi so se povzpeli upoko-
jenci iz Kanala.

Zaključek upokojenskih športnih iger je 
bil svečan; tekmovalce je na razglasitev 
rezultatov na prostoru pred osnovno šolo 
povabila idrijska pihalna godba, pozdravil 
jih je idrijski župan Bojan Sever, zapel jim 
je mešani pevski zbor idrijskega društva 
upokojencev, predsednik društva upo-
kojencev Idrija Ivan Šuligoj pa je razglasil 
rezultate in podelil pokale ter priznanja.

Prav vsi udeleženci so pohvalili odlično or-
ganizacijo športnih iger, zahvalili so se za 
topel sprejem in zadovoljni zapustili Idrijo.   

Vanja Leskovec

IDRIJA GOSTILA 15. ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV SEVERNE PRIMORSKE



13OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, JULIJ 2018 ODPIRAMO OBZORJE

Pred 75 leti je bil 23. junij dan groze, 
žalosti, zaničevanja in strahu. Gorele so 
hiše, ljudje so z žalostjo gledali, kako 
jim trud življenskega dela uničujejo 
tujci z jasnimi cilji maščevanja, zatira-
nja in podjarmljenja. Letošnji 23. junij 
pa je bil drugačen dan kot tisti izpred 
75 let. Poln je bil veselja in pričakovanj, 
saj smo po dolgih letih želja krajanov 

dali v uporabo večnamenski objekt 
– Dom krajanov in gasilcev Vojsko, ki 
kraju prinaša veliko novo dodano vred-
nost za še večje in boljše delo društev, 
medgeneracijska srečanja, organizira-
nje raznih drugih srečanj, seminarjev, 
predavanj ter skupaj z ostalimi ponu-
dniki gostinskih uslug in nastanitvenih 
kapacitet možnost ustvarjati edinstve-
ne ponudbe pri razvoju turistične in 
storitvene dejavnosti v kraju. 

S samim projektom smo dosegli vse 
zastavljene cilje, ki smo jih predvideli. Ti 
pa so bili :

• zagotoviti ustrezne prostorske pogoje 
za izvajanje letnega programa razvoja 
in     izobraževanja v PGD Vojsko, 

• zagotoviti prostorske možnosti za sre-
čanja krajanov,

• okrepiti kulturno-umetniške, športne in 

druge družabne aktivnosti,
• spodbuditi in okrepiti  družabno življe-

nje v vaškem jedru,
• ojačati medgeneracijske vezi, 
• zagotoviti  zunanji prireditveni  prostor, 
• zagotoviti parkirni prostor. 

Svet KS Vojsko se zahvaljuje vsem , ki ste  
sodelovali pri tem projektu, tako projek-
tantom, izvajalcem, javnim službam na 
občini Idrija in UE Idrija, ki ste nam nudili 
pomoč, predvsem pa županu občine Idri-
ja Bojanu Severju, ki je prisluhnil našim 
razvojnim željam in tudi mojim kolegom 
v občinskemu svetu, ki so to investicijo 
podprli.

Branko Lapajne 
predsednik sveta KS Vojsko

NA VOJSKEM NOV DOM KRAJANOV IN GASILCEV 

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne 
ambrozije, Uprava RS za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR) opozarja vse imetnike 
kmetijskih in nekmetijskih zemljišč 
na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti 
preprečevanje njenega cvetenja in na-
stanka semen. 

Glede rastnih razmer je pelinolistna am-
brozija zelo nezahtevna rastlina, zato jo 
lahko najdemo povsod - na zapuščenih 
in neobdelanih zemljiščih, ob cestah, ob 
bregovih rek in potokov, na zapuščenih 
obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter 
na slabo komunalno urejenih javnih in 
drugih površinah. Od tam se širi tudi na 
kmetijska zemljišča, kjer povzroča gospo-
darsko škodo, zlasti ekološkim kmetom. 
Težave povzroča tudi pri občutljivih lju-
deh zaradi inhalacijskih alergij oziroma 
senenih nahodov.

Imetniki zemljišč so dolžni poskrbeti, da 
ambrozija ne cveti in ne semeni. Rastline 
pelinolistne ambrozije je treba odstraniti 
pred cvetenjem oziroma tvorbo semen 
tako, da se jih izpuli s koreninami vred ali 
pa se jo v sezoni večkrat pokosi, saj se po 
košnji zelo hitro obrašča. Cvetočih rastlin 
se ne odlaga na komposte. Cvetenje am-
brozije se začne v sredini julija in traja do 

konca oktobra, višek pa je v avgustu in za-
četku septembra. Opozoriti je potrebno, 
da je rastlina alergena, zato je pri odstra-
njevanju potrebno uporabljati rokavice, v 
času cvetenja pa tudi zaščitno masko. 

Priporočila za zatiranje ambrozije so dos-
topna na spletni strani UVHVVR, kjer so 
na voljo tudi ostale informacije v zvezi z 
ambrozijo: www.uvhvvr.gov.si. 

Letake o pelinolistni ambroziji z bogatim 
slikovnim gradivom lahko dobite na nas-
lednjih lokacijah na Idrijskem: v trgovini 
Cvetje na vasi v Spodnji Idriji, v čakalnicah 
Zdravstvenega doma Idrija, Tehničnih tr-
govinah KGZ Idrija v Idriji in v Črnem Vrhu, 
na Petrolovem bencinskem servisu v Idriji 
in Godoviču ter na tajništvu Občine Idrija. 

(VIR: UVHVVR)

ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE 

Po končanih športnih aktivnostih so se 
udeleženci zbrali pred lovsko kočo, kjer 
je potekala krajša slovesnost. Zbrane 
sta pozdravila predsednik OZ VVS Idrija 
Cerkno in predsednik Krajevne skupnosti 
Vojsko, ki je predstavil nekaj zanimivosti iz 
zgodovine Vojskarske planote ter  razvoj-
ne dosežke krajevne skupnosti. Kot slav-
nostni govornik pa je prisotne nagovoril 
poslanec državnega zbora Samo Bevk, 
ki je nagovor zaključil z mislijo, da če res 

želimo državo in družbo, v kateri bomo 
zadovoljno živeli, moramo stopiti skupaj, 
ne glede na razlike med nami. Le složni 
okrog najbolj pomembnih nacionalnih 
projektov, kot so ureditev zdravstva, spod-
bujanja gospodarstva, delovanja pravne 
in socialne države ter varnosti države in 
njenih državljanov, bomo zmogli pot us-
pešno nadaljevati.  Priložnostni kulturni 
program so izvedle članice KUD Planika.  
Na zaključku  pa sta predsednik OZ VVS 

Idrija Cerkno Zorko Velikanje in vodja 
tekmovanja  Jurko Petrič razglasila rezul-
tate 14. odprtega tekmovanja v streljanju 
z malokalibrsko puško ter najboljšim 
strelkam in strelcem ter ekipam  podelila 
zaslužene medalje in pokale. 

Marijan Platiše
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42 maratonov v 42 dneh je največji 
športno-dobrodelni projekt v Sloveniji 
v letošnjem letu. Kot že ime projekta 
pove, bo tekač Bogomir Dolenc v 42 
zaporednih dneh pretekel 42 marato-
nov. Zakaj? Da bi zbral čim več denarnih 
sredstev za ustanovo Mali vitez oziroma 
za otroke, ozdravljene od raka. Teči bo 
začel 25. avgusta po različnih krajih v 
Sloveniji. Eno od prizorišč bo tudi Idrija. 

Osnovni cilj športno-dobrodelnega pro-
jekta 42 maratonov v 42 dneh je zbiranje 
denarnih sredstev za ustanovo Mali vitez 
in za njene male viteze. Z zbranimi sredstvi 
bo ustanova Mali vitez lahko uveljavljala 
programe zdravstvene in terapevtske po-
moči ter organizirala rehabilitacije za male 
viteze. Z zbranimi sredstvi bo ustanova 
lahko malim vitezom priskočila na pomoč 
tudi pri nakupu tehničnih pripomočkov 

(proteze, lasni vložki, ipd.) in jim nudila 
psihološko ter medicinsko svetovanje.

Moto projekta je »gibanje za male viteze«. 
Z njim bi radi k gibanju spodbudili kar 
najširši krog ljudi – otroke, mladostnike, 
delovno aktivno prebivalstvo, starejše, 
športnike, nešportnike … Vsak udeleže-
nec odteče ali prehodi poljubno dolžino 
in na tak način pripomore k motu projekta. 
Predvsem pa je želja tekača Bogomirja 
Dolenca, da se začnemo čim prej zavedati 
pomena zdravja, gibanja in skrbi za dobro 
telesno in mentalno kondicijo in ne šele 
takrat, ko je že prepozno. 

Bogomir Dolenc bo 42 maratonov odtekel 
med 25. avgustom in 5. oktobrom. V Idrijo 
prihaja 27. avgusta. Prireditev se začne ob 
16. uri. Vabljeni, da se mu v čim večjem šte-
vilu pridružite in z njim odtečete poljubno 
število krogov v dolžini 2,6 kilometra. 
Pester bo tudi spremljevalni program, ki 
ga Krajevna skupnost Mesto Idrija priprav-
lja z domačimi društvi in klubi.

Za male viteze lahko prispevate tudi vi, in 
sicer z SMS sporočilom VITEZ ali VITEZ5 
na številko 1919. 

Vabljeni torej 27. avgusta med 16. in 20. 
uro na Mestni trg in v Mejco. 

Idrijski podporniki projekta

ŠPORTNO-DOBRODELNI DOGODEK 42 MARATONOV V 42 DNEH 

OBČINA PO MERI INVALIDOV

Konec maja je bilo na Zvezo delovnih 
invalidov Slovenije poslano obvezno 
letno poročilo o izvrševanju akcijskega 
načrta Občina po meri invalidov za leto 
2017, ki sta ga predhodno obravnavala 
in sprejela svet invalidov in idrijski ob-
činski svet. Svetniki so izpostavili, da bi 
na tem področju lahko naredili še več, 
tako pri odstranjevanju arhitektonskih 
ovir za invalide kot pri osveščanju obča-
nov o aktivnostih, ki se na tem področju 
odvijajo, in pridobitvah, izboljšavah, ki 
so na voljo invalidom. 

V pomladnih mesecih je Zavod Dostop, ki 
nam svetuje pri prilagoditvah v zunanjih 
in notranjih prostorih, pregledal in podal 
rešitve za boljši dostop na območju nove 
parkirne hiše in Centra za socialno delo v 
Idriji ter za nov prehod za pešce v Godovi-
ču. Upamo, da bodo lastniki in upravljavci 
kar najbolj upoštevali predlagane rešitve. 
V poletnih mesecih bo opravljen še ogled 
v zgradbi Mladinskega centra Idrija, kjer si 
mladi že zdaj prizadevajo, da bi bili pro-
stori dostopni tudi gibalno in senzorno 
oviranim. 

Ob končanju gradbenih del Na vasi v Sp. 
Idriji je bilo za kulturno dvorano zarisano 
novo parkirno mesto za invalide in ob-
novljeno parkirno mesto na parkirišču ob 
Slovenski cesti.

Na sanacijo pa čakajo luknje (manjkajoče 
kocke) na klančinah ob prehodu za pešce 
ob Lapajnetovi ulici v Idriji, ki onemogoča-

jo samostojen in varen prehod čez cesto za 
invalide na vozičkih. Nanje nas je opozorila 
občanka in povedati moramo, da smo opo-
zoril občanov resnično veseli, saj to kaže, 
da smo postali subtilnejši do ranljivih sku-
pin in da se zavedamo, kako pomembno 
je, da okolje nudi dostopnost prav vsem.  
Na ovire, ki jih opazite na javnih površinah, 
nas lahko opozorite preko elektronskih 
medijev, po telefonu ali osebno. 

O naših izkušnjah in sodelovanju z invalid-
skimi društvi smo spregovorili za Rikoss, 
revijo s področja ljudi z okvaro vida, ki ga 
izdaja Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije (http://www.zveza-slepih.si/ri-
koss), v okviru Evropskega tedna mobilno-
sti v septembru pa pripravljamo delavnico 
za starejše občane in občanke »Ostanimo 
mobilni«.  

Občinska uprava

     MARATONOV V 42   DNEH

Gibanje za male viteze

Pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani projekta in ustanove. 

IDRIJA, 
27. avgust 20183

www.42maratonov.si
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FIRBC

POSLOVILI SO SE OD NAS

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

ŽREBALA JE ANDREJA

Na fotografiji je del zelo pomembnega občinskega javnega zavoda. Katerega? 

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključno 10. september 2018 Firbcu po-
slali pravilen odgovor.

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

Na fotografiji v prejšnjem Obzorju pred-
stavljen tesen prehod je med objektoma 
Magazina in Filmskega gledališča v Idriji. 
Tokrat je bil žreb opravljen v pokriti tržnici, 
kjer so se varovanci VDC Idrija in udele-
ženci programa Skupaj na poti, ki ga izva-
ja ICRA, učili izdelovanja idrijskih žlikrofov. 
Andreja Černe je med pravilnimi odgovori 
izžrebala Damjano Likar iz Idrije. Nagra-
jenka bo prejela zložljiv dežnik, ki ga po-
darja Komunala Idriji in ji bo v letošnjem 
spremenljivem poletnem vremenu prišel 
še kako prav. Čestitamo!

• Silvija Bončina iz Idrije,  roj. 1926 
• Mato Talić iz Idrije, roj. 1943
• Stanislav Tušar iz Idrije, roj. 1941
• Stanislav Seljak z Mrzlega Vrha, roj. 1932
• Tjan Dogša iz Idrije, roj. 1999
• Sonja Seljak z Gor, roj. 1957
• Jožef Poženel iz Godoviča, roj. 1945
• Marija Breitenberger iz Ledinskih Krnic, 

roj. 1926
•  Ivana Bedenk iz Idrije, roj. 1934
•  Valentina Šinkovec iz Idrije (Mokraška 

vas), roj. 1931
 
Naj počivajo v miru

• deček Gregor, starša Vanja Šifrar in Niko Kosmač iz Mrzlega Vrha
• deček Cene, starša Manca Likar in Nejc Kolenc z Razpotja
•  deklica Lara, starša Tadeja Galičič in Rok Jeram iz Gorenje Kanomlje
 
Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!

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

Mestni trg Idrija je tudi to poletje oživel z nizom raznovrstnih glasbenih dogodkov, 
združenih pod skupni naslov Četrtki na placu, ki jih pripravlja idrijska izpostava 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 

Julijske četrtkove večere so glasbeno obarvali legendarna primorska pop-rock skupina 
Prizma, Tadej Vesenjak Banda, skupina Getonika in zasedba Radio Mondo. V avgustu bo 
ob četrtkih na idrijskem Mestnem trgu nastopilo še 5 glasbenih skupin. Začela bo stara 
slovenska country skupina Bluegrass hoppers iz Maribora, za njimi bo nastopila Anika 
Horvat s triom, za zanimive priredbe svetovnih uspešnic pa bo poskrbel duo Spopad 
harmonik. Na predzadnjem četrtku bo nastopil Daniel Rampre s svojo skupino Kokr Joe 
bend, poletje na idrijskem Mestnem trgu pa bo sklenila klapa Planta iz Vipave.

Pester brezplačen poletni glasbeni coctail sredi starega mestnega jedra Idrije!

Metka Rupnik

GLASBENI COCTAIL ČETRTKOV NA PLACU
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TU SMO DOMA

MARIJA BENČINA

V Rebru, kot po domače pravimo delu na-
selja Gore, sta doma Sonja in Miro Moho-
rič. Naključje je hotelo, da smo ju obiskali 
ravno takrat, ko je bil na obisku sin Matej 
z ženo Áine in šestletnim sinčkom Lukom, 
ki sicer živijo na Irskem, ter Matejev osem-
najstletni sin David, ki je doma v Žireh, 
vsaj enkrat letno pa potuje tudi na Irsko. 

Hišo, ki sta jo pred 40 leti Sonja in Miro pri-
čela graditi ob hiši, kjer je bila rojena Sonja 
kot srednja od 5 otrok, obdaja čudovit vrt, 
ki ga je Sonja, ljubiteljica rož, pričela ureja-
ti pred 30 leti in doslej vanj posadila preko 
2000 različnih sort rož. Mnogo časa in tru-
da vlaga vanj, a v tem uživa in ji to pomeni 
terapijo za dušno in telesno zdravje. 

Miro, ki se je na Gore priženil iz Korit,  ji 
pomaga vrt lepšati s kovinskimi konstruk-
cijami in podpornimi zidovi. Ker mu je v 
veselje delo na računalniku, ji je priskočil 
na pomoč tudi pri pripravi računalniške 
predstavitve na njenem predavanju v 
Botaničnem vrtu v Ljubljani. Z njegovim 
sodelovanjem s klekljaricami so bile prip-
ravljene tudi slike krajevnih posebnosti z 
domiselno dodanimi čipkami, ki krasijo 
krajevni koledar in so bile razstavljene v 
ljubljanskem Tivoliju.

Sonja in Miro, ki sta bila oba zaposlena na 
Kolektorju, sta že nekaj let upokojenca. 

Niti minute jima še ni bilo dolgčas, pravita. 
Verjamemo jima, saj ob pogledu na skrb-
no urejen vrt okrog hiše, lahko samo slu-
timo, koliko ur mu je treba posvetiti, da je 
tako urejen. Pa vseeno Sonja pozimi najde 
čas za všivanje čipk, Miro pa poje pri MePZ 
Društva upokojencev Idrija. Vsaj enkrat le-
tno potujeta na Irsko, kjer je Sonja skupaj 
s snaho že zasnovala cvetlični vrt.

Vsaj dvakrat letno se, tako kot ob našem 
obisku, na Gorah zbere cela družina. Raz-
lični jeziki jim niso ovira, prej pomenijo 
popestritev njihovih druženj.  Z Lukom se 
stari starši pogovarjajo slovensko in tako 
nam je fantič kar po naše povedal, da mu 
stara mama skuha žlikrofe, pa zelje in klo-
baso in da je vesel, da ima starejšega brata 
Davida.

Sonja rože rada podarja in je vesela, če 
še kje zacvetijo. Njena ljubezen do rož je 
stkala mnoge prijateljske vezi, ki so v da-
našnji odtujeni družbi še posebno iskane 
in dragocene cvetke.

Marija Benčina

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

MENI ČAJ NABIRA
po občini cvetke iskat se poda,
da bralec v Obzorju prebira,
o zanimivih ljudeh, ki tu smo doma.
(Rešitev je padla v vodo – žlaflna u žomf.)

BRIHTNE MISLI
Vedno si vzemi čas za smeh. To je glasba 
duše. (angleški pregovor)

SMEH NA OBZORJU
Starejši zakonski par se sprehaja po par-
ku. 
Žena razneženo reče: ''Se spomniš, da si 
mi na tisti klopci ukradel prvi poljub?'' 
Mož: »Seveda se spomnim. Zaradi te tat-
vine sem še vedno v zaporu!''

*

Potuje atom skozi glavo blondinke in trči 
v možgane.
»Oprostite, nisem vas videl,« pravi.

*

Kaj naredi Gorenjec, ko najde muho v 
pivu? 
Da jo ven in ji ukaže: »Izpljuni!«

*

Je v idrijskem vrtcu vzgojiteljica spraše-
vala otroke, kdo je to knap.
Po daljši tišini se oglasi eden od mal čkov:
»Moja mami hodi k njemu na pregled.«

BOLJE JE ...
Bolje je spoznati prijateljevo ženo kot 
ženinega prijatelja. 
 
Bolje zdrava pokvarjenost kot pokvarje-
no zdravje.
 
Bolje trebuh od hrane kot grba od dela.
 
Bolje vino v želodcu kot voda v kolenu.
 
Bolje kamen v žepu kot pesek v očeh.
 
Bolje druga pomlad kot tretji zobje.
 
Bolje močno lepa kot lepo močna.


