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Ko zažari poletje, je čas za brezskrbne misli, radoživa raziskovanja, radovedna popotovanja, modrino morja in razkošje gorskih razgle-
dov, za druženja s prijatelji, igro, smeh in večerne pogovore pod zvezdnim nebom. Fotografija na naslovnici: arhiv ZPM Idrija.

TEKST O NASLOVNICI

V letu, ko slovenski planinci obeležuje-
mo 125 let od ustanovitve Slovenskega 
planinskega društva in 240 let od prve-
ga pristopa na Triglav, smo se planinci 
Posočja zbrali na letnem srečanju pri 
Pirnatovi koči na Javorniku, ki je sodilo 
tudi v okvir akcije Slovenija planinari 
2018.

MDO PD Posočja sestavlja 17 društev in 
klubov, dva tudi iz zamejstva. Za srečanje je 
bilo letos zadolženo PD Javornik iz Črnega 
Vrha. Kraj srečanja ni bil naključno izbran, 
saj sta Javornik in Pirnatova koča planin-
cem dobro znana. Javornik je točka Slo-
venske planinske poti, Idrijsko cerkljanske 
planinske poti, Notranjske planinske poti 
ter mednarodne alpske poti Via Alpina.

Tradicija planinstva je v teh krajih dolga 
in bogata. Poleg domačinov so bili prvi 
raziskovalci tega sveta znani zdravniki, le-
karnarji in botaniki, ki so v 18. in 19. st. de-
lovali v rudarski Idriji. Leta 1876, 17 let pred 
ustanovitvijo SPD, sta Franc Globočnik in 
Franc Kadilnik, soustanovitelj SPD, k Med-
vedu (kmetija pod Javornikom, kjer je bila 
takrat gostilna) prinesla prvo vpisno knjigo 
pri nas. Planinski vestnik pa je že leta 1896 
pisal, da so na Javornik markirane poti iz 
Črnega Vrha, Logatca in Predjame.

Z ustanovitvijo idrijske podružnice SPD 
leta 1904 so začeli razmišljati o gradnji 
zavetišča pod Javornikom ali Medvedovim 
turnom, kakor so mu pravili domačini. 
Nova koča je bila zgrajena in svečano od-
prta 4. avgusta 1907 ter poimenovana po 
prvem predsedniku podružnice Maksu 
Pirnatu, profesorju na idrijski realki. Koča je 
stala malo nad kmetijo pri Medvedu, kjer 
je danes lesena brunarica. Čas od začetka 
prve do konca druge svetovne vojne ni bil 
naklonjen delovanju društev, po vojni pa 
so začeli razmišljati o gradnji nove koče, 
saj je stara povsem propadla. S pomočjo 
rudnika živega srebra, prostovoljnega dela 
planincev iz idrijskega društva in domači-
nov je bila nova koča dograjena in odprta 
20. julija 1952. Od leta 2001 z njo upravlja 
PD Javornik iz Črnega Vrha, ki je bilo usta-
novljeno leto prej.

PD Javornik je med mlajšimi društvi v MDO 
PD Posočja. Lani je štelo 89 članov, od tega 
22 otrok. V društvu so zelo aktivni najmlajši 
planinci. Nekoliko starejši redno tekmu-
jejo na tekmovanjih Mladina in gore in se 
uvrščajo na državna tekmovanja. Društvo 
ureja 34 km planinskih poti po Črnovrški 
planoti ter na Špičasti vrh, Čelkov vrh in na 
Javornik z južne strani. Vsako leto društvo 
organizira vsaj tri pohode na Javornik; noč-
ni pohod ob februarski polni luni, skupaj s 
sosednjim društvom Križna gora pohod iz 
Vipave na Javornik ter decembrski spomin-
ski pohod, ki bo letos že 40. po vrsti. V 18 
letih delovanja je društvo temeljito obno-
vilo Pirnatovo kočo in ima še velike načrte 
za v bodoče, če bodo le finančna sredstva. 
Volje in zagnanosti ne manjka.

Srečanje planincev MDO PD Posočja se je 
pričelo z mašo za vse pokojne planince, ki 

so jo vodili črnovrški župnik Iztok Moze-
tič, kobariški in prejšnji črnovrški župnik 
Srečno Vončina ter domačin Zorko Bajc. Za 
petje je poskrbel MePZ dr. Frančišek Lam-
pe iz Črnega Vrha. Po besedah 97-letne 
domačinke Milke Medved, še edine stalne 
prebivalke Javornika, je bila to prva maša 
po 77 letih na Javorniku. Po maši se je sre-
čanje nadaljevalo s kulturnim programom 
ter nagovori gostiteljev in gostov. Spre-
govorili so: predsednik PD Javornik Marko 
Rupnik, od letos novi predsednik MDO PD 
Posočje Dušan Plesničar, podpredsednik 
PZS Martin Šolar ter drugi gostje. Planinci 
Posočja pa so se na tem srečanju zahvalili 
dosedanjemu predsedniku MDO Gregorju 
Rupniku, ki je bil na čelu MDO PD Posočja 
kar 18 let. V programu so sodelovali MePZ 
dr. Frančišek Lampe, harmonikar Maks, 
planinka in pisateljica Tinka Gantar ter po-
vezovalki programa Manca in Valentina iz 
KUD Sloga Črni Vrh. Ta dan je dobila Pirna-
tova koča na Javorniku nov defibrilator, za 
katerega je Zavarovalnica Triglav prispeva-
la dve tretjini sredstev, ostalo je založilo PD 
Javornik. Medtem so že kar nekaj sredstev 
prispevala lokalna podjetja in posamezni-
ki.

Kot se je program začel s planinsko himno 
Oj, Triglav, moj dom, se je prazničnemu 
dnevu primerno končal s primorsko himno 
Vstala Primorska. Družabno srečanje ob 
glasbi domačega ansambla, postrežbi mar-
ljivih oskrbnikov Pirnatove koče se je zav-
leklo do noči. Srečanja se je preko celega 
dne udeležilo okrog 200 planincev. Malce 
je ponagajalo le vreme, a tudi megla, ki se 
je čez dan držala vrhov, in pokvarila razgle-
de, ni mogla zmotiti planinskega vzdušja.

Povzeto po zapisu Marka Rupnika 
predsednika PD Javornik

SREČANJE PLANINCEV POSOČJA NA JAVORNIKU
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Občina Idrija
župan občine Idrija Bojan Sever
Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov in 
fotografij ter: Andrej Albreht, Marija Benči-
na, Jože Benčina, Urška Bajec Rupnik, 
Mojca Gorjup Kavčič, Sanja Marija Pellis, 
Nina Erjavec, Tadeja Bezeljak, Katarina 
Kenda, Mirka Rupnik, Robert Zabukovec,  
Marko Čuk, arhiv CID, Marko Rupnik, Bran-
ko Podgornik, arhiv ICRA, arhiv Geopark 
Idrija, arhiv ZPM Idrija
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.

•
•
•

• 

 

 
 
 
 
•
•
•
•
•
•
•

ODPIRAMO OBZORJE

Malce drugačno bo tokratno Obzorje. 

Zaradi bližajočih se lokalnih volitev, za 
katere v času nastajanja in izida te številke 
že tečejo volilna opravila, smo se nekate-
rim stalnim rubrikam to pot odpovedali. 
Obergutman tokrat ne bo bral svojega 
berila, na zadnji strani pa namesto pri-
spevka Tu smo doma prostor namenjamo 
najpomembnejšim informacijam o lokal-
nih volitvah. Verjamemo, da to ne bo tako 
zanimivo branje, a ker bi lahko v prispevku 
predstavili koga, ki bi se kasneje sam ali 
pa njegova »žlahta« znašla na kandidatnih 
listah, bi se to morda lahko razumelo kot 
predvolilna kampanja. Ker Obzorje volil-
nim oglasom ni namenjeno, je pa njegov 
namen seznanjati občane o zadevah, po-
membnih za lokalno skupnost, kar volitve 
vsekakor so, bodo tokrat dobile mesto na 
najbolj brani strani.

Tudi središče smo prepustili tistim, ki 
imajo s politiko najmanj opravka, je pa 
naloga politike, da jim namenja primerno 
skrb. Zveza prijateljev mladine bo tokrat 
predstavila svoje aktivnosti, ki so mnogim 
otrokom popestrile letošnje poletje.

Volitve bodo zagotovo »krivec« za še eno 
izdajo Obzorja meseca oktobra, ki bo na-
menjeno zgolj objavi list kandidatov. Prav 
tako pa bo v primeru dveh krogov glaso-
vanja za župana, najverjetneje kak teden 
kasneje kot običajno, izšlo decembrsko 
Obzorje, saj bomo z njim počakali zaradi 
objave volilnih rezultatov.

Vsake štiri leta nas malce vrže s tira, pa 
to morda niti ni tako slabo. Saj veste, na 
preveč ravni cesti se vozniku rado začne 
dremati in ga ovinek zopet prebudi. Tak 
ovinek so v lokalni samoupravi volitve. Za 
razliko od prometne situacije, se tu hitrost 
ne zmanjša, ampak se zaradi kratkih ro-
kov poveča, zato je treba biti še posebej 
pazljiv, da je vse izpeljano pravočasno in 
po »reglcih«. Da bomo dobro zvozili, naše 
tokratne abzerske misli zaključujemo 
z najprimernejšim, našim pozdravom. 
SREČNO!

Uredniški odbor
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OBČINSKI SVET JE ZASEDAL

Gradnja vodovoda, kanalizacije in optike 
v Spodnji Idriji je zaključena. Pridobiva 
se uporabno dovoljenje in izvajajo hišni 
priključki.

Zaključuje se gradnja vodovoda Kočne-
-Bezeljak, izvajajo se tudi že hišni priključ-
ki.

S tehničnim pregledom se je zaključila 
investicija gradnje krožišča s hodniki in 
javno razsvetljavo v Godoviču.

S preplastitvijo cestišča se je zaključila 
rekonstrukcija in gradnja na Kosovelovi 
ulici, od križišča do Antonijevega rova.

Poleti je bilo asfaltiranih 300 m javne poti 
v Brda v KS Godovič, v KS Dole pa je bila v 
prvi polovici septembra izvedena asfaltaci-
ja 200 m javne poti Kališe-Markič. V Peč-
niku je bilo asfaltiranih 150 m javne poti 
proti Šnitu. Vse omenjene asfaltacije so 
bile izvedene s sofinanciranjem krajanov. 

Preko poletja je bila izvedena rekonstruk-
cija 400 m lokalne ceste Predgriže-Zgor-
nje Lome, septembra pa rekonstrukcija 
javne poti Govejk-Gostiša. V Idrijskih 
Krnicah naj bi se do konca septembra za-
ključila preplastitev koli 400 m javne poti 
Krnice-Boč.

Občinska uprava

KRATKE OBČINSKE

Takoj po dopustih se je v začetku sep-
tembra sestal občinski svet in se posve-
til kar 23 točkam dnevnega reda.

Sprejetih je bilo kar nekaj občinskih pred-
pisov: odlok o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispev-
ka za območje Pustota, odlok o oddajanju 
občinskih poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov v najem, tarifni pravilnik za ob-
račun odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o kra-
jinskem parku, pravilnik o rednem vzdrže-
vanju občinskih cest, sklep o ceni 24-urne 
pogrebne službe ter sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za letošnje lo-
kalne volitve. Kot vsakokrat pred koncem 
leta je bil sprejet paket sklepov o višini 
točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, o izhodiščni ceni stav-
bnih zemljišč, o višini točke za obračun na-
jemnine zemljišč in javnih površin, o cenah 
nepremičnin za potrebe občinskih cest in o 

vrednosti točke za izračun občinskih taks. S 
temi sklepi se vrednosti točk oziroma cene 
ne spreminjajo in ostajajo na enaki višini 
kot v letošnjem letu. Svetniki so sprejeli 
še sklep o prerazporeditvi proračunskih 
sredstev, o spremembi načrta razvojnih 
programov, o porabi sredstev stalne pro-
računske rezerve, potrdili predlagane pre-
moženjsko pravne zadeve in se seznanili s 
poročilom o polletni realizaciji letošnjega 
proračuna, s poročilom o poslovanju Cen-
tra za idrijsko dediščini in poročilom o po-
slovanju javnega podjetja Komunala Idrija, 
ki je bilo deležno najdaljše razprave.

Potrdili so tudi popravek sistemizacije Vrt-
ca Idrija in cene programov tega zavoda.

Obširneje se o vsebini sprejetih sklepov 
lahko informirate na občinski spletni strani 
v zavihku Organi občine/Občinski svet/
Seje, kjer s klikom na zadnjo sejo lahko 
pogledate vsa gradiva, ki so bila obravna-
vana. 

Ker se mandat te sestave občinskega sveta 
počasi zaključuje, pod VIP ni bilo običajne 
»poplave« vprašanj. Svetnica SDS je želela 
pojasnilo glede sanacije poškodovanega 
zidu ob Nikovi v Lapajnetovi ulici, ki se 
ni še niti začela. Svetnici liste LKS so bila 
podana pojasnila glede nizke realizacije 
sredstev na malih projektih, kjer se je kori-
ščenje sredstev malce zamaknilo. Svetniku 
z iste liste je bila podana informacija glede 
stanja projekta gradnje Vrtca v Sp. Idriji, ki 
je tik pred objavo javnega razpisa za izbiro 
izvajalca. Svetnik svetniške skupine NSi je 
opozoril na pasje iztrebke v oklici cerkve 
sv. Trojice in predlagal namestitev table z 
oznako prepovedi za pse. Taka tabla je pot-
rebna tudi pri vhodu na pokopališče in v 
Mejci ob prostoru, namenjenem otrokom. 
Svetnikom je bila posredovana tudi daljša 
pisna in ustna informacija glede energet-
ske sanacije objektov zdravstvenega doma 
in osnovne šole v Idriji.

Župan je sejo zaključil z napovedjo, da 
verjetno še ni bila zadnja v tem mandatu. 
Zagotovil pa je, da tako obsežnega dnev-
nega reda še ena morebitna seja zagotovo 
ne bo imela.

Občinska uprava

Kar nekaj občanov nam je posredovalo 
sporočila glede sumljivih ponudb naje-
manja kreditov, ki naj bi jim jih poslal 
idrijski župan Bojan Sever.

Gre za zlorabo županovega facebook 
profila, o čemer smo podali prijavo na 
Policijo, se pa dejanja kljub temu še vedno 
nadaljujejo.

Opozarjamo vse, ki ste ali boste tovrstna 
sumljiva sporočila dobili, da jim ne nase-
date. 

Bojan Sever ni avtor teh sporočil in ne 
odgovarja za morebitno škodo, ki bi si jo z 
morebitnimi nepremišljenimi odzivi nanje 
povzročili.

Sodobne komunikacije nam v marsičem 
olajšajo življenje, njihova zloraba pa ga 
lahko tudi močno zagreni. Zato še enkrat 
svetujemo, da opozorilo upoštevate in ga 
delite s čim več uporabniki facebooka, da 
bi preprečili njihovo oškodovanje.

Občinska uprava 

ZLORABA PROFILA
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LAS S CILJEM

LAS s CILjem razpisuje sredstva iz pro-
grama CLLD za razvojne projekte na 
območju občin Cerkno, Idrija in Loga-
tec

LAS (lokalna akcijska skupina) je lokalno 
partnerstvo, v katerega so vključeni člani 
iz javnega, ekonomskega in civilnega 
sektorja. LAS v skladu s pripravljeno stra-
tegijo izvaja lastne projekte, projekte so-
delovanja prijavlja na razpise ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ter razpisuje sredstva za izvajanje pro-
jektov na območju občin Cerkno, Idrija 
in Logatec. Namen izvajanja strategije je 
razvoj lokalnega območja, zato so podprti 
razvojni projekti, ki jih pripravijo različni 
lokalni partnerji. 

Trenutno se izvajajo projekti iz javnega 
poziva LAS, ki je bil objavljen v letu 2016, 
in sicer iz ESRR sklada trije projekti: Star-
tap! Idrija – Cerkno, Aktivirajmo se! in Po-
vezovanje urbanih naselij občine Logatec: 
iz EKSRP sklada pa dva projekta: Franja nas 
povezuje in G(r)ozd za prihodnost.

Poleg omenjenih projektov LAS izvaja 
tudi skupne projekte LAS. Vsako leto LAS 
pripravi in izvede projekta Formica na 
temo podjetništva ter Dobimo se na tržni-
ci na temo neposredne prodaje. Iz ESRR 
sklada se izvaja še projekt sodelovanja 
LAS Zgodbe rok in krajev, iz EKSRP sklada 
pa štirje projekti sodelovanja: Med-o-Vita, 
Odprta vrata kmetij, Novi izzivi slovenske 
drobnice in Digitalne rešitve ZA izzive po-
deželja. Več o projektih in delu LAS lahko 
preberete na spletni strani LAS s CILjem.

Od 31. 8. 2018 do 2. 11. 2018 sta na spletni 
strani http://las-sciljem.si/javni-pozivi-
-in-razpisi/ objavljena dva javna poziva 
za sofinanciranje projektov na območju 
občin Cerkno, Idrija in Logatec. Na razpo-
lago je 650.631 evrov za projekte, sofinan-
cirane iz kmetijskega sklada (EKSRP), in 
118.678 evrov za projekte, sofinancirane 
iz regionalnega sklada (ESRR). 

Da bi projekte čim ustrezneje pripravili, bo 
za vse potencialne prijavitelje organizira-
na brezplačna delavnica, ki bo izvedena v 
ponedeljek, 8. oktobra, ob 16. uri v učilnici 
ICRUM na Mestnem trgu 2 v Idriji. Prijave 
na delavnico zbira LAS s CILjem, in sicer 
preko e-pošte: info@las-sciljem.si ali po 
tel.: 05 37 43 914. Prijaviteljem so na voljo 
tudi brezplačna individualna svetovanja, 
na katera pridete po predhodnem dogo-
voru.

Če vas zanima priprava projektov ali so-
delovanje v LAS s Ciljem, nas  pokličite 
na tel.: 05 37 43 914, pišite po e-pošti: 
info@las-sciljem.si ali nas obiščite na 
naslovu Mestni trg 1, Idrija, v 3. nad-
stropju.

Darja Lahajnar
koordinatorka LAS s CILjem

Čeprav se je brezposelnost v zadnjih 
letih znižala, se delež dolgotrajno brez-
poselnih veča.  Z  dolgimi in kratkimi 
programi socialne aktivacije je država 
aktivno pristopila k reševanju tega pro-
blema.  Programe izvajanja je pripravi-
lo in jih skupaj z evropskim socialnim 
skladom  sofinancira ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija od 
novembra 2017 do septembra 2018 iz-
vaja prvi del programa socialne aktivacije 
Skupaj na poti. Namenjen je dolgotrajno 
brezposelnim osebam, starim do 49 let in 
prejemnikom denarne socialne pomoči. 

Vključeni so udeleženci iz občin Bovec, 
Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija in Logatec. 

V pilotnem projektu se po najboljših 
močeh trudimo izvajati aktivnosti, ki 
udeležencem omogočijo pridobivanje 
novih znanj, veščin in kompetenc, tako 
da se lažje vključijo v družbo in približajo 
trgu dela. Zato se povezujemo z lokalnim 
okoljem: Mestnim muzejem Idrija, OZRK 
Idrija, Karitas Idrija, Mestno knjižnico in 
čitalnico Idrija, VDC Vrhnika-Idrija, Mla-
dinskim centrom, Zdravstvenim domom 
Idrija in vzpostavljamo stike s podjetji.

V desetih mesecih se je skupina precej 
skrčila, ker so se nekateri že uspeli zapo-
sliti. Udeleženci so se hkrati zelo dobro 
povezali med sabo in z lokalnim okoljem. 
Ponosni smo predvsem na akcije, s kate-
rimi smo naredili nekaj dobrega in upo-
rabnega za skupnost, pridobili izkušnje 
in samozavest. V okviru dogodka Dan za 
spremembe smo med drugim prenovili 
igrala pred Mladinskim centrom Idrija, 
z VDC Vrhnika-Idrija pa zadaj za »Sočo« 
ustvarili čutno pot, po kateri se lahko 

prebivalci ali naključni obiskovalci bosi 
sprehodite in občutite različne materiale. 
Vse naše dogodke in izdelke redno obja-
vljamo na svoji  facebook strani Skupaj na 
poti Idrija, ki jo spremlja že več kot 1500 
sledilcev.

Za uradni zaključek prvega cikla progra-
ma smo s pomočjo sponzorjev pripravili 
razstavo izdelkov (plakatov, ročnih del), 
srečelov in pogostitev izpod naših rok. 
Največ občudovanja so poželi obnovljeni 
stoli, s katerimi smo dokazali, da lahko 
tudi že odsluženi predmeti postanejo 
znova uporabni in estetski.

Ne glede na vse ovire in izzive, s katerimi 
se vsakodnevno srečujemo, program pri-
naša pozitivne rezultate, ki se odražajo pri 
številnih sedaj že zaposlenih udeležencih. 
Zato si podobnega uspeha želimo tudi z 
novo skupino, ki bo s programom začela 
1. oktobra.

Nuša Mavrič
ICRA Idrija

ZAKLJUČEK PRVEGA CIKLA DOLGEGA PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE
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KOMUNALNO-AKTUALNO

NOV TARIFNI PRAVILNIK S PODROČJA 
ODPADNIH VODA

Zaradi sprememb nadrejene zakonodaje 
in usklajevanja z evropskimi smernicami 
za področje odvajanja in čiščenja odpa-
dne vode je občinski svet Občine Idrija v 
septembru 2018 sprejel nov tarifni pra-
vilnik. Ta natančneje določa elemente za 
obračun storitev, povezanih z odpadnimi 
vodami, in velja za vse uporabnike v občini 
Idrija. Obračun je opredeljen tudi za pre-
poznane izjeme, ki se pojavljajo v našem 
okolju (objekte, ki niso priključeni na javno 
vodovodno omrežje, se pa zanje izvajajo 
storitve odvajanja in čiščenja odpadne 
vode; za stavbe, ki si delijo greznico ali 
MKČN; za uporabnike, ki uporabljajo več 
vodnih virov; za kmetijska gospodarstva, 
ki so oproščena plačila storitev, poveza-
nih z greznicami in MKČN; za naseljene 
objekte in začasne vodovodne priključke). 
Uporabniki bodo o spremembah pri me-
sečnem obračunu obveščeni pisno.

RAČUN ZA KOMUNALNE STORITVE ALI 
UPRAVLJANJE TUDI KOT E-RAČUN

E-račun za komunalne storitve oziroma 
upravljanje, ki enakovredno zamenjuje 
papirnati dokument, lahko vsak mesec 
brezplačno prejmete v svojo spletno 

banko. Na e-račun se prijavite preko svo-
je spletne banke, običajno na način, da v 
meniju poiščete možnost »E-računi« ter 
»E-prijava/E-odjava«. S klikom vam banka 
ponudi iskalnik izdajateljev e-računov in 
seznam le-teh. Poiščite nas med izdajatelji 
(Komunala d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5282 
Idrija, SI13286218) in kliknite na možnost 
»Prijava«. V naslednjem koraku vpišite 
referenčno številko za e-dokumente, ki je 
13-mestna sklicna številka vašega zadnje-
ga prejetega računa za komunalne storitve 
oziroma upravljanje. Pri prijavi na e-račun 
je potrebno upoštevati, da mora biti upo-
rabnik e-računa enak plačniku računa za 
komunalne storitve oziroma upravljanje. 
Podrobna navodila so objavljena na naši 
spletni strani www.komunalaidrija.si.

OD OKTOBRA DALJE IZBOLJŠANA UPO-
RABNIŠKA IZKUŠNJA

Klicni center je napredna celostna rešitev, 
ki omogoča vzpostavitev komunikacije s 
stranko in zagotavlja, da je vsak klic spre-
jet in zabeležen oziroma usmerjen na pravi 
oddelek. Od oktobra bomo za pojasnila in 
informacije, javljanje stanja vodomera, 
sporočanje sprememb in morebitnih nep-
ravilnosti ter naročila dosegljivi od pone-
deljka do petka med 6. in 22. uro ter med 
vikendi in prazniki med 7. in 20. uro.

IZGRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA JE 
V ZAKLJUČNI FAZI

Za odsek Godovič-Idrija je že pridobljeno 
uporabno dovoljenje. Zaključena je tudi 
planirana izgradnja plinovodnega omrežja 
za leto 2018 v naseljih Idrija in Spodnja 
Idrija, razen povezave med Idrijo in Spo-
dnjo Idrijo. Izvaja se preverba tesnosti. 

Vsi objekti, ki so že priključeni na plinovod-
no omrežje Idrija mesto in so se oskrbovali 
z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), 
bodo v sezoni 2018/2019 priključeni na ze-
meljski plin (ZP). Odjemalci so bili o priklo-
pu in obveznostih obveščeni preko družbe 
Petrol. Ostali uporabniki, ki se ogrevajo z 
UNP preko drugih ponudnikov, bodo na 
omrežje ZP priključeni šele v drugi fazi, ki 
bo predvidoma v drugi polovici oktobra 
2018. 

Za informacije o možnostih in pogojih 
priklopa na plinovodno omrežje smo do-
segljivi na telefonski številki 041 437 030 
in e-naslovu gregor.kodela@komunala-
idrija.si. Po 15. oktobru 2018 bo svoja 
vrata odprla tudi informacijska pisarna, 
ki bo za stranke odprta ob sredah med 8. 
in 11. uro. 

Komunala Idrija

Z otvoritvijo novih površin za pešce 
na Trgu sv. Ahacija, ki so jo s pesmi-
ma pospremili otroci vrtca Idrija, z 
razstavo risb pa idrijski osnovnošolci, 
je 17. septembra tudi Idrija vstopila v 
Evropski teden mobilnosti, ki ga v Idriji 
soorganizirajo Občina Idrija in lokalni 
partnerji. 

Deset preurejenih parkirnih mest, kjer 
so doslej avtomobili zakrivali pročelje 
idrijskega Magazina s spominskimi ploš-
čami pomembnih Idrijčanov in Idrijčank, 
je župan Bojan Sever predal v drugačno 
uporabo in storil prvi korak k umiku avto-
mobilov s Trga sv. Ahacija. Parkirna mesta 
so tako nadomestile klopi, cvetlična korita 

z drevesi in stojala za kolesa, asfaltna tla 
pa krasi zarisan vzorec sodobne interpre-
tacije idrijske čipke. Novi trajni klopi sta 
nadomestili tudi začasno spiralno klop na 
Arkovi ulici, kjer je lani potekala glavnina 
aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti. 
Spiralna klop pa je svoje novo mesto do-
bila v parku Mejca, ob igrišču za namizni 
tenis. Avtorice preureditve so članice 
društva prostoRož, talna poslikava s čipko 
ModuLace je avtorstvo klekljarice in arhi-
tektne Anje Petek, zasaditev pa florista Iva 
Uršiča.

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v tem 
tednu na mestnem avtobusu pripravila 
bralni kotiček, v torek pa posebno »pro-
metno« uro pravljic. V vitrini na Mestnem 
trgu so svoje risbe na temo mobilnosti 
postavili na ogled otroci iz idrijskega 
vrtca, učenci programa nižjega izobraž-
benega standarda pa so dodali zanimive 
izdelke na to temo.  

Prvi dan ETM v Idriji je na ulice Idrije, Sp. 
Idrije in Ledin ponovno »zapeljal« Pešbus, 

ki je pravzaprav organizirano pešačenje 
osnovnošolcev v šolo. Vse do 28. sep-
tembra v okviru ETM pešbus »vozi« kar na 
osmih  linijah – na petih v Idriji, na dveh v 
Spodnji Idriji in eni v Ledinah, vključeni pa 
so vsi otroci, ki so se prijavili kot potniki.

V dogajanje so se vključili tudi mladi kole-
sarji OŠ Spodnja Idrija, ki so se pod sloga-
nom »Združuj in učinkovito potuj« podali 
na krajši kolesarski izlet in aktivno podprli 
poslanstvo Evropskega tedna mobilnosti.

ETM v Idriji 21. in 22. septembra zaključuje 
dvodnevna prireditev Dan brez avtomo-
bila na Trgu sv. Ahacija. Ker septembrska 
številka Obzorja odhaja v tisk že pred 
zaključnimi dogodki, o njih v tej novički 
še ne moremo poročati, zato spremljajte 
spletno stran Občine Idrija.

Občinska uprava

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V IDRIJI
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SPET V ŠOLI!

September je mesec, ko so poletne po-
čitnice dokončno mimo in šolske klopi 
znova oživijo. Tretjega septembra se je 
novo šolsko leto začelo tudi za šolarje 
v osnovnih šolah v idrijski občini ter za 
dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija.

Osnovno šolo Idrija, vključno s podružni-
cama, letos obiskuje skupno 686 učencev 
vseh razredov devetletke, od tega 81 
prvošolčkov. Na centralni šoli v Idriji je 611 
učencev, od tega 64 prvošolčkov. Godo-

viško podružnično šolo letos obiskuje 55 
otrok, med njimi jih je 11 prvič sedlo v šol-
ske klopi. 6 učencev v novem šolskem letu 
znanje nabira v podružnici v Zavratcu, kjer 
so 4 prvošolci. Poseben program vzgoje 
in izobraževanja v Idriji obiskuje 5 otrok, 
enoto s prilagojenim učnim programom 
pa 12. 

Osnovna šola Spodnja Idrija ima skupno 
263 učencev, med njimi je 33 prvošolcev. 
Od skupnega števila učencev jih 17 obi-
skuje podružnico v Ledinah, od tega trije 
v prvem razredu.

134 učencev, od tega 18 prvošolcev, pa 
imajo letos na Osnovni šoli Črni Vrh.

Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija so v letoš-
njem šolskem letu bolj zadovoljni z vpi-
som, kot so bili lani. Vse tri izobraževalne 

programe, ki jih izvajajo, v šolskem letu 
2018/19 obiskuje skupno 322 dijakov, 10 
več kot v minulem šolskem letu.

Spodbudne so tudi številke vpisa v prve 
letnike, saj imajo v gimnazijskem pro-
gramu v prvem letniku dva oddelka, kjer 
znanje nabira skupno 51 prvošolcev, v 
prvem letniku programa strojni tehnik je 
vpisanih 20, prvošolcev v programu me-
hatronik pa je 21.

Sicer pa imajo v vseh štirih letnikih skupaj 
183 gimnazijcev, 90 strojnih tehnikov, v 
vseh letnikih programa mehatronik pa 
skupaj 49 dijakov.

Metka Rupnik

ZA VEČ NEPROFITNIH STANOVANJ

Občina Idrija je s prenovo objektov 
v letošnjem letu že zagotovila nekaj 
neprofitnih stanovanj za prosilce, v 
kratkem pa naj bi pričela tudi z obnovo 
objekta stare stavbe zdravstvenega 
doma, kjer bo v pritličju uredila Center 
za krepitev zdravja, v nadstropju pa 
nekaj neprofitnih stanovanj.

 Idrijska občina je v letu 2018 s popotresno 
obnovo poslovno stanovanjskega objekta 
Rožna 15 zagotovila 8 neprofitnih stano-
vanj, ki jih je takoj oddala 8 upravičencem. 
Na listi A so tako ostale še 4 družine, ki jim 
mora občina zagotoviti stanovanje. 

V pritličju objekta je idrijska občina uredila 
nove in večje prostore za potrebe idrijske-
ga združenja Rdečega križa, na voljo pa je 
še en manjši poslovni prostor, ki ga bo ob-
čina  oddala v najem preko javne dražbe.

Poleg tega je občina v hiši v Študento-
vski 13 v Idriji, ki jo je kupila lani, uredila 
dve stanovanji za kratkoročno reševanje 
stanovanjskega problema do enega leta  

na podlagi pozitivnega mnenja Centra 
za socialno delo Idrija. V Kajuhovi 6 pa je 
idrijska občina v celoti obnovila stanova-
nje in rešila stanovanjsko problematiko 
ene družine.

V teku je pridobivanje gradbenega do-
voljenja za popotresno obnovo objekta 
starega zdravstvenega doma v Idriji, v 
katerem bo občina uredila 11 neprofitnih 
stanovanj in prostore za Center za krepi-
tev zdravja, ki sedaj deluje v okviru obsto-
ječega zdravstvenega doma.

Metka Rupnik

Ideja HeritageLab, produkt ekipe iz 
Idrije (Idrija 2020), je ena izmed 10 
najboljših projektov izziva EU Social 
Innovation Challange - Re:Think Local!. 

Evropska komisija je v marcu 2018 objavi-
la javni poziv za ideje, ki nagovarjajo pro-
blem zaposlovanja mladih v času hitrih 
sprememb. Izmed več kot 700 prejetih 
projektov je Evropska komisija izbrala 30 
polfinalistov, med katerimi se je znašel 
tudi projekt društva Idrija 2020 Heritage-
Lab iz Idrije. 

Projekt HeritageLab spodbuja poslovne 
ideje, ki so specializirane in gradijo na 
kulturni dediščini. Kot večina inkubator-
jev bo sestavljen iz mentorske podpore, 
usposabljanj, t.i. »networking« dogodkov 
in mreže uporabnih kontaktov. 

Kot polfinalist je bila idrijska ekipa deležna 
mentorstva in usposabljanj na akademiji v 
Romuniji, s svojim dodelanim projektom 
in dobrim poslovnim načrtom pa so si 
Idrijčani prislužili finale. Deset izbranih 
finalistov bo novembra svoje projekte 
predstavilo žiriji Evropske komisije v Bru-
slju, ki bo trem zmagovalnim idejam po-
delila nagrade v višini 50.000 €. 

Ekipi iz Idrije iskreno čestitamo.

Kristina Kuštrin

IDRIJA 2020
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POLETNI ŽIV ŽAV Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA 

Poletje je mimo, otroci pa že pridno gu-
lijo šolske klopi. Mnogi so vroče dneve 
preživljali na aktivnostih, ki so se v or-
ganizaciji ZPM Idrija odvijale od junija 
do avgusta. 

 
OTROCI V VARSTVU, STARŠI PA BREZ 
SKRBI!

Že takoj po zaključku šolskega leta smo 
pričeli z izvajanjem štiritedenskega 
počitniškega varstva, ki je namenjeno 
otrokom od prvega do četrtega razreda 
osnovne šole. Potekalo je od 26. junija do 
20. julija v likovni učilnici Osnovne šole 
Idrija, vsak dan med 7. in 16. uro. Skupno 
je bilo izmenično vključenih 40 otrok. Da 
je vse potekalo tako, kot je treba, sta skr-
beli vzgojiteljici Monika Lapajne in Petra 
Likar, na pomoč pa je priskočila tudi Mia 
Moravec. Na kosilo so se vsak dan odpra-
vili v gostilno Kos. Vsakodnevno druženje 
v razredu se je prepletalo z različnimi 
dejavnostmi in zaradi lepega vremena so 
se zunanje aktivnosti odvijale kot po teko-
čem traku. Razne športne igre, ustvarjanje 

s kredami, raziskovanje narave in še in še. 
Čas v varstvu so si popestrili tudi s plava-
njem, obiskom kina, medgeneracijskim 
druženjem, rolanjem in gozdnimi igrami 
na Rakah, skratka z aktivnostmi, ki so 
se jih otroci iz varstva udeležili v sklopu 
Počitnikarije. V vročih dneh so se hladili 
z vodnimi baloni in pištolami. V prostorih 
Plesnega kluba Idrija so se pod vodstvom 
Ane Trček naučili tudi nekaj novih plesnih 
korakov. Obiskala sta jih dva skrita gosta: 
karateistka Patricija Horvat in žongler 
Roni. 

Osnovna šola Idrija nam pri izvedbi poči-
tniškega varstva že vsa leta v brezplačno 
uporabo namenja učilnico, za kar se ji 
iskreno zahvaljujemo.

Počitnikarija je program, ki otrokom od 
junija do avgusta nudi številne aktivnosti. 
Začeli smo s teniškimi urami na teniških 
igriščih v Idriji, v Filmskem gledališču smo 
si ogledali risanko Finding Dory, na igri-
ščih za osnovno šolo Idrija smo se naučili 
novih trikov v rolanju, na strelišču Strel-
skega društva Jožeta Mihevca Idrija smo 

spoznavali strelski šport in se preizkusili v 
streljanju. Na odprtem bazenu v Ajdovšči-
ni smo čofotali kar dvakrat, enkrat pa smo 
obiskali bazen v Cerknem. Do Marofa smo 
jo peš mahnili pobliže spoznavat konje. 
Pri Ani Sever smo izvedeli veliko novega 
o konjih. Lahko smo jih počesali, osedlali 
in se za konec preizkusili v ježi. Prav dobro 
nam je šlo! Načrte za odpravo v adrena-
linski park Stari vrh nam je žal prekrižal 
deževen dan. Družili smo se še v Mejci 
ob cirkuških delavnicah, ki jih je pripravil 
prostovoljec Roni iz Finske in na Medge-
naracijski delavnici v Domu upokojencev 
Idrija. V okviru Geoparkovih delavnic, ki jih 
organiziramo v sodelovanju s Centrom za 
idrijsko dediščino, smo izdelovali origami 
dinozavre in ustvarili pravi jurski park, iz-
delali smo še amonitni nakit in spoznavali 
pot ob Rakah. Na koncu poti nas je čakal 
skriti zaklad in osvežitev ob Idrijci. V Topil-
nici Hg smo na delavnici Zrcalce, zrcalce 
izdelali vsak svoj periskop in spoznavali, 
kako lahko povežemo svetlobo, sijaj, 
odboj, živo srebro, amalgam in zrcalo. 
Počitniški program smo zaključili s pouč-
no delavnico lego robotike, na kateri smo 
spoznavali osnove robotike in programi-
ranja s pomočjo priljubljenih lego kock.

 
MORSKE DOGODIVŠČINE

Letovanje je tudi letos potekalo na dveh 
lokacijah. V Špadićih pri Poreču, v kapaci-
tetah Zavoda za letovanje in rekreacijo ot-
rok Ljubljana je pod vodstvom pedagoške 
vodje Sabine Vidmar med 14. in 21. julijem 
letovalo 81 otrok. 
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Preživeli smo izjemno pester morski te-
den. Le malo je bilo poležavanja v senčki 
na plaži. Dnevi na letovanju so bili temat-
sko obarvani in nič ni bilo prepuščeno 
naključju. Izdelovali smo razglednice, ple-
menske maske, astronavtske značke in se 
lepotičili v lepotilnem salonu. Igrali smo 
nogomet, odbojko in ostale igre z žogo. 
Otroci so imeli na voljo različne športne in 
ostale rekvizite za igro, pomerili so se tudi 
na turnirjih v družabnih igrah. Tudi večere 
smo preživljali različno: organizirali smo 
štafetne igre na bližnjem travniku, si prip-
ravili kino večer, na plemenskem večeru 
smo se opravili v bojno opremo in priso-
tnim predstavili bojne krike, tekmovali 
smo v strateški igri - Izgubljeni v vesolju in 
uživali v nočnem (večernem) kopanju. Peš 
smo se odpravili tudi do mesta Poreč in se 
sprehodili po čudovitih poreških ulicah. 
Nakupili smo spominke in se za piko na i 
ustavili še v lunaparku.

Druga kolonija, ki je štela 48 otrok, je pod 
vodstvom pedagoške vodje Mie Moravec 
potekala med 21. in 29. julijem v Seči pri 
Portorožu, v kapacitetah Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti. 

Vzgojitelji smo poskrbeli za pestro do-
gajanje, tako da otrokom niti za hip ni 
bilo dolgčas. Dnevi so bili lepi in sončni, 
izkoristili smo jih za različne izlete, raz-
iskovanje morskega dna,  preizkušanje 
svojih moči v bližnjem zunanjem fitnesu, 
tekmovanje v »štiri v vrsto«, balinčkih, 
nogometu, namiznem tenisu in košarki. 
Tekmovali so v odlični strateški igri, v ka-
teri so vsi otroci pridobili različne cirkuške 
veščine, ki so jim kasneje omogočile na-
stop v našem cirkusu SečaSreča. Za super 
večerno presenečenje pa je poskrbel skriti 
gost, cirkusant Roni, ki nam je pričaral pra-
vi ognjeni šov. Celotedensko lepo vreme 
nam je pričaralo lep popoldanski izlet z 
ladjico v Piran, kjer smo se po slikoviti poti 
sprehodili do Fiese in se posladkali s sla-
doledom. Večerni sprehod do Portoroža 
pa nas je kar vabil na stojnice, kjer si je 
vsak kupil nekaj zase ali za svoje najbližje.

 

Skupno je na obeh lokacijah letovalo 129 
otrok, da pa je vse potekalo tako, kot mora, 
smo skrbeli  vzgojitelji: Petra Likar, Alenka 
Pirih, Živa Čuk, Marjana Kenda, Patricija 
Horvat, Vanessa Gostiša, Nuša Kogej, Nina 
Hvala, Urban Munih, Armin Ćoralić, Peter 
Rupnik, Eva Gnezda, Monika Lapajne, Mia 
Moravec, Anka Zajc, Manca Serženta, Špe-
la in medicinska sestra Andrejka Bizjak.

Letovanje je aktivnost, ki poleg velikih 
priprav s sabo potegne tudi visoke stro-
ške. Na tem mestu se zahvaljujemo Občini 
Idrija in Občini Cerkno, ki nam vsakoletno 
finančno pomagata pri izvedbi kolonij, in 
vsem zvestim podpornikom, ki podpirajo 
našo dejavnost ter s tem omogočajo ugo-
dnejše letovanje otrokom. Zahvala gre 

tudi vsem prostovoljcem za sodelovanje, 
saj brez njih aktivnosti, ki smo jih organizi-
rali, ne bi bilo možno izpeljati.

Ob tej priložnosti se Zveza prijateljev mla-
dine Idrija in vsi njeni prostovoljci iskreno 
zahvaljujemo tudi staršem in otrokom za 
zaupanje. Dokaz, da dobro delamo, so 
otroci, ki se redno vračajo in udeležujejo 
naših programov, vsako leto pa se jim 
priključijo številni novi. Dober glas seže v 
deveto vas! Hvala vam!

 
NAPOVEDUJEMO ...

Letošnji Teden otroka® bo potekal od 1. 
do 7. oktobra. V Idriji ga bomo obeležili 
v četrtek, 4. oktobra, na Mestnem trgu. 
Mestno igrišče, ki ga organizira Mladinski 
center Idrija, bomo obogatili z dodatnim 
zabavnim programom. Pridružite se nam! 

Bližajo se prve šolske počitnice. Od šolske 
snovi si bodo otroci oddahnili že kmalu, 
med 29. oktobrom in 2. novembrom, ko 
bodo na vrsti jesenske počitnice. Z zanimi-
vim počitniškim programom bomo poskr-
beli, da otrokom tudi takrat ne bo dolgčas. 

Kmalu bo tu tudi najbolj čaroben mesec 
v letu – mesec december. S pomočjo zag-
nanih posameznikov, šol in različnih orga-
nizacij bomo pripravili in izpeljali pestro 
paleto prireditev, namenjenih vsem otro-
kom, mladim in mladim po srcu. Dedek 
Mraz si bo kmalu obul škornje in se podal 
na dolgo pot izpod Triglava. 

Sabina Vidmar
ZPM Idrija
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GEOPARK IDRIJA

PRVI CERTIFIKAT KOLEKTIVNE BLAGOV-
NE ZNAMKE GEOPARK IDRIJA

V letošnjem letu dajemo velik poudarek 
vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke 
Geopark Idrija. V okviru projekta Danube 
GeoTour v sodelovanju s ponudniki raz-
vijamo turistične produkte, ki temeljijo 
na inovativnosti, kakovosti in tradiciji 
oziroma dediščini lokalnega okolja. Za za-
interesirane ponudnike smo pripravili več 
delavnic, na katerih so predavali priznani 
strokovnjaki s področja kulinarike, etnolo-
gije in oblikovanja turističnih produktov. 
Predstavili so se tudi nekateri ponudniki, 
ki so s prisotnimi na delavnicah delili svoje 
poslovne zgodbe in izkušnje.

V poletnih mesecih smo izvedli tri sklope 
individualnih svetovanj, ki se jih je ude-
ležilo 15 ponudnikov z različnih področij. 
Skupaj z oblikovalko so pregledali izdelke, 
embalažo in promocijsko gradivo ter se 
dogovorili za morebitne izboljšave ali do-
delave. V začetku julija smo objavili razpis 
za pridobitev pravice do uporabe znaka 
kolektivne blagovne znamke Geopark 
Idrija. Tako smo 25. avgusta 2018 že po-
delili prvi certifikat, ki ga je prejel Praznik 
idrijskih žlikrofov. Strokovna komisija, ki 
ji je predsedoval Franci Jezeršek, je bila 
enotnega mnenja, da prireditev ustreza 
vsem kriterijem za pridobitev pozitivnega 
mnenja. 

V oktobru bomo ocenjevali rokodelske 
izdelke ter prehranske izdelke in pridelke. 
Ponudniki jedi in pijač postreženih na 
gostinski način, pa imate čas še do 15. 
oktobra, da svoje izdelke prijavite na oce-
njevanje. Več informacij dobite na spletni 
strani Geoparka Idrija, pri Nini Erjavec ali 
Urški Bajec Rupnik.

PREDSTAVLJALI SMO SE NA OTROŠKEM 
BAZARJU

Med 14. in 16. septembrom je v Ljubljani 
potekal že 13. Otroški bazar, največji do-
godek za družine v Sloveniji. Prireditev je 
izobraževalno-sejemske narave, na kateri 
se zvrsti več dogodkov, predstav, predsta-
vljajo pa se tudi različna podjetja in de-

stinacije. Letos je na dogodku sodeloval 
tudi Center za idrijsko dediščino. Skupaj 
s CUDHg smo obiskovalcem predstavljali 
dediščino Idrijskega, za družine pa smo 
pripravili posebne namige za doživetja na 
Idrijskem. Obiskovalci so lahko tekmovali 
v igri spomin, v kateri so odkrivali poseb-
nosti našega območja ter preizkušali težo 
živega srebra.

8. MEDNARODNA KONFERENCA SVETOV-
NH GEOPARKOV 

Med 10. in 14. septembrom sta v Madonni 
di Campiglio, v italijanskem geoparku 
Adamello Brenta, potekala sestanka ko-
ordinacijskega odbora evropske mreže 
geoparkov ter 8. konferenca svetovne 
mreže geoparkov. Obeh dogodkov se je 
udeležilo 850 prestavnikov geoparkov 
iz 64 držav sveta. Med drugimi tudi štirje 
predstavniki Geoparka Idrija.

Skozi celoten petdnevni program je bil 
Geopark Idrija dobro zastopan in viden. 
Trenutno stanje in napredek na obeh 
projektih (Danube GeoTour – Interreg 
transnacionalni program Podonavje in 
ESTEAM – Erasmus+) smo predstavili 
200 predstavnikom mreže evropskih 
geoparkov. V nadaljevanju smo imeli dve 
predstavitvi o projektu Danube GeoTour, 
in sicer v sekciji o regionalnem in med-
narodnem sodelovanju znotraj UNESCA 
o povezovanju in predstavitvi partnerjev 
projekta Danube GeoTour v nastajajočem 
centru za obiskovalce ter v sekciji o  traj-
nostnem turizmu in razvoju še o procesu 
razvoja inovativnih geoproduktov oz. 
razvoju blagovne znamke Geoparka idrija. 

Območje Geoparka Idrija ter naše partner-
je smo predstavili tudi na zelo dobro obi-
skanem Geosejmu, ki je kot spremljevalni 
dogodek potekal med celotno konferen-
co. Še en dogodek je potekal vzporedno s 
programom konference, in sicer razstava, 
ki jo je pripravil romunski geopark Hateg. 
Na razstavi z naslovom »Kamniti predme-
ti« so na zelo zanimiv in poljuden način 
predstavili zgodbe kamnitih predmetov, 

in to od nastanka kamnine do končnega 
predmeta. Kot Geopark Idrija smo za 
razstavo darovali in s partnerji TD Fara ter 
CUDHg zapisali zgodbi, ki nam ju sporoča-
ta predmeta šajbelček ter glinena retorta. 

Konferenco smo zastopali tudi v imenu 
Foruma slovenskih geoparkov in se ude-
ležili tudi Generalne skupščine svetovne 
mreže geoparkov ter drugih pomembnih 
zasedanj. Kot običajno je bil en dan name-
njen tudi terenskim ogledom. Tako smo 
imeli možnost videti tudi delček čudovite 
narave iz osrčja italijanskih Dolomitov. 

Projekt Danube GeoTour je sofinanciran iz 
skladov Evropske unije (ESRR, IPA)    

REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali, 
v katerem kraju se nahaja eden izmed 
najlepših in najstarejših stanovanjsko-go-
spodarskih poslopij v okviru grunatarske 
domačije Pr' Možinatu. Pravilen odgovor 
je Zavratec.  

Srečna nagrajenka je Ana Petrič, ki bo 
prejela simbolično nagrado Geoparka 
Idrija. Nagrajenki iskreno čestitamo!

NOVA UGANKA

Tokrat vas vprašujemo po imenu igre, ki jo 
igramo s figuricami 20 ovčk in 2 volkov. To 
je igra za dva igralca, prvi igra z ovcami, 
drugi pa z volkovoma. Namen igre je ovce 
spraviti s pašnika, na katerem so v začet-
ku igre, v ogrado. Pri tem volkova prežita 
nanje.  Igrico lahko v lepih jesenskih dneh 
igrate na igrišču na Lajštu. Vabljeni!

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 



11OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, SEPTEMBER 2018 ODPIRAMO OBZORJE

KRATKE TURISTIČNE

STANDARDI KAKOVOSTI ZA 5-ZVEZDIČ-
NA DOŽIVETJA SLOVENIJE KOT ZELENE 
BUTIČNE DESTINACIJE

Slovenska turistična organizacija (STO) se 
je na letošnjem 51. MOS v Celju predstavi-
la na stojnici I feel Slovenia skupaj z Zdru-
ženjem zgodovinskih mest in sodelovala 
na posvetu o zagotavljanju kakovosti za 
doseganje vizije Slovenije kot destinacije 
za 5-zvezdnična doživetja. Predstavili so 
novosti na področju kategorizacije nasta-
nitvenih obratov na osnovi novega pra-
vilnika, ki stopi v veljavo 1. oktobra letos. 
V obdobju 6 mesecev se bodo morali na 
novo kategorizirati vsi nastanitveni obrati, 
pri čemer bodo morali hoteli izpolnjevati 
standarde Hotelstars. V sprejeti Strategiji 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 
– 2021 je zastavljena vizija, da bo Sloveni-
ja globalna zelena butična destinacija za 
zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika 
in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. 

 
KDO BO SEJALEC 2018?

STO spodbuja inovativnost v slovenskem 
turizmu in podpira razvoj inovativnih 
produktov in inventivnih projektov. Med 
polfinalisti, ki se potegujejo za naziv 
zmagovalca Sejalec 2018, je tudi Rudnik 
živega srebra Idrija: Od rude do kapljic 
živega srebra v Topilnici Hg- interaktiv-
no doživetje edinstvene tekoče kovine. 
Strokovna komisija je na terenu obiskala 
vseh 6 polfinalistov, ki se potegujejo za 
naziv Sejalec 2018 – priznanje za ustvar-
jalne in inovativne dosežke na področju 
novih proizvodov, procesov in/ali trženj-
skih pristopov v turizmu, ki prispevajo k 
večji prepoznavnosti turistične ponudbe 
Slovenije. Razglasitev zmagovalca bo na 
Dnevih slovenskega turizma 9. oktobra v 
Portorožu.

 
IDRIJSKO POLETNO DOŽIVETJE ZDRUŽU-
JE POLETNE PRIREDITVE NA IDRIJSKEM

Center za idrijsko dediščino je tudi v tem 
poletju pod skupno promocijsko akcijo 
»Idrijsko poletno doživetje« združil več 
zanimivih prireditev na Idrijskem. Gre za 
promocijo večjih in tradicionalnih pole-
tnih prireditev na območju idrijske občine, 
ki smo jo prvič izvedli poleti 2016. Obisko-
valce želimo pritegniti na številne poletne 
prireditve na Idrijskem, saj so pomemben 
del ponudbe turistične destinacije Idrija. 
Tudi letos so se številni obiskovalci družili 
na glasbenih, plesnih, kulinaričnih, kultur-
nih in športnih dogodkih v Idriji in njeni 

okolici. Vsakoletni promocijski akciji Idrij-
sko poletno doživetje se lahko pridružijo 
vsi organizatorji prireditev na Idrijskem 
in si tako zagotovijo večjo promocijo in 
obisk prireditve. Vse prireditve na Idrij-
skem so z vpisom objavljene v koledarju 
prireditev na turističnem portalu www.
visit-idrija.si. 

 
POSLOVNA IN OSEBNA DARILA V TIC 
IDRIJA 

V TIC Idrija (Mestni trg 2) so na voljo lepa 
poslovna in osebna darila. V trgovini naj-
dete izdelke z idrijsko čipko za različne pri-
ložnosti številnih ponudnikov z Idrijskega 
in tudi od drugod. V ponudbi so privlačni 
spominki z lokalnim pridihom, s katerimi 
lahko prijetno presenetite svoje najdražje, 
prijatelje ali poslovne partnerje. Nakup je 
mogoč tudi v spletni trgovini www.idrij-
skacipka.si 

ORGANIZATORJI PRIREDITEV NA IDRIJ-
SKEM IZKORISTITE DODATNO PROMOCI-
JO SKOZI CELO LETO

Organizatorji prireditev na Idrijskem va-
bljeni, da se vključite v skupno promocijo 
prireditev, ki jo organizirate. Center za 
idrijsko dediščino poskrbi za dodatno pro-
mocijo na družabnih omrežjih @visitidrija 
in @prireditvevisitidrija, o prireditvah 
obvešča medije in vse, ki so prijavljeni na 
prejemanje brezplačnih elektronskih spo-
ročil oziroma Novičnika. Na Centru za idrij-
sko dediščino poskrbimo za mesečno od-
dajo koledarja prireditev vsem članicam 
Združenja zgodovinskih mest Slovenije, 

ki poskrbijo za objavo preko svojih kana-
lov. Če organizatorji oddate ob vpisu tudi 
kratek opis prireditve v angleškem jeziku, 
si zagotovite še dodatno promocijo z ob-
javo na slovenskem turističnem spletnem 
portalu www.slovenia.info (Slovenska 
turistična organizacija), ki je glavni vir in-
formacij vsem tujim turistom, ki obiščejo 
Slovenijo. Kaj morate storiti? Pravočasno 
oddajte opis prireditve preko spletnega 
obrazca ODDAJ DOGODEK, ki ga najdete 
na vstopni spletni strani www.visit-idrija.
si spodaj v modrem polju. Skupaj lahko 
naredimo več, zato vabljeni k sodelovanju 
in delitvi objav na družabnih omrežjih, da 
bomo dosegli še več potencialnih obisko-
valcev naše destinacije!

 
BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNEM 
DOGAJANJU V TURISTIČNI DESTINACIJI 
IDRIJA

Na www.visit-idrija.si se prijavite na pre-
jemanje brezplačnih elektronskih novic 
o turistični destinaciji Idrija, s katerimi 
Center za idrijsko dediščino prejemnike 
obvešča o prireditvah, aktualni turistični 
ponudbi ter možnostih sodelovanja na 
področju turizma. Spremljajte destinacijo 
Idrija tudi na družabnih omrežjih: Facebo-
ok, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest 
in delite svoje misli in fotografije z oznako 
#visitidrija z oboževalci turistične destina-
cije Idrija.

Center za idrijsko dediščino
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V Idriji, na Študentovski 2, deluje psi-
hološka svetovalnica Centra za psiho-
loško svetovanje Posvet. 

Odrasli posamezniki, pari ali družine, ki so 
se znašli v duševni stiski, se za prvi obisk 
naročijo na svetovanje na telefonski šte-

vilki 031 704 707 ali preko elektronske 
pošte info@posvet.org. 

Center za psihološko svetovanje Posvet 
že 12 let deluje v okviru Slovenskega 
združenja za preprečevanje samomora, 
ki je humanitarna organizacija in društvo 

v javnem interesu na področju zdravstve-
nega varstva. Pod strokovnim vodstvom 
prof. dr. Onje Tekavčič Grad nedirektivno 
psihološko svetovanje izvajajo strokovno 
usposobljeni svetovalci,  večinoma psiho-
logi in psihoterapevti. Na leto opravimo 
preko 4000 svetovanj.

TUDI V IDRIJI DO BREZPLAČNE PSIHOLOŠKE POMOČI

IZ GEOLOŠKE ZAKLADNICE RAFAELA TERPINA

Ob 10-letnici Rudniške geološke zbirke, 
ki je razstavljena ob jašku Frančiške, je 
v novi podobi zaživel obnovljen steklen 
model s petnajstimi obzorji idrijskega 
rudnika, ki ga je skrbno obnovil Vojko 
Rejc. V posebnih vitrinah zbirke so od 
19. septembra dalje na ogled fosili in 
kamnine zbiralca Rafaela Terpina. 

Akademski slikar Rafael Terpin je ob svo-
jem poklicu tudi vsestranski naravoslovec, 
opazovalec narave ter raziskovalec idrijske 
preteklosti. Je izjemen ljubiteljski botanik, 
poznavalec najbolj redkih rastlin in nji-
hovih nahajališč na Idrijskem in Cerkljan-
skem ter  član »pumparkov« – amaterske 

botanične skupine Muzejskega društva 
Idrija. Pozna številne stezice in skrite 
kotičke Trnovskega gozda, Idrijskega, 
Rovt, Cerkljanskega in Tolminskega. Kot 
vsestranski ljubitelj narave že dolga leta 
na številnih poteh zbira fosile in kamnine. 
Posebno lepi vzorci že vrsto let domujejo 
v geološki zbirki na gradu Gewerkenegg. 
Del svoje zbirke pa je pred časom podaril 
Centru za upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija. Izbrani primerki so od sre-
dine septembra 2018 do maja 2019 na 
ogled v Rudniški geološki zbirki.

Razstava prinaša zanimiv vpogled v svet 
kamnin, fosilov in mineralov. Poleg ka-
mnin, ki pripovedujejo o različnih okoljih 
nastanka, so razstavljeni številni  fosili, ki 
določajo starost kamin. Med primerki so 
še posebej zanimive korale, ki so ostanki 
nekdanjega velikega koralnega grebena, 
ki se je pred 150 milijoni leti  razprostiral 
čez območje današnjega Trnovskega 
gozda. Pozornost pritegnejo numuliti, ki 
so dobili ime po obliki novčiča in jih naj-
demo na Krasu. Le malokdo ve, da so v 15. 

in začetku 16. stoletja na sotočju Idrijce 
in Kanomljice v Spodnji Idriji stale fužine, 
v katerih so predelovali železovo rudo – 
bobovce, ki so jih kopali v Kanomlji, na 
Jelenku in  Ledinski planoti. Med primerki 
nas s svojo barvitostjo pritegne jaspis, ki 
je uporaben tudi kot poldragi kamen. Na 
Idrijskem najdemo tudi zadnje ostanke 
nekoč pestrega paleozojskega življenja. 
V apnencih in dolomitih so se ohranili 
mnogi polži, korale, alge in ramenonožci. 
Ob koncu tega obdobja je prišlo do naj-
večjega izumiranja v geološki zgodovini 
Zemlje. Toplo, plitvo morje v zgornjem 
triasu je bilo idealno za rast velikih mega-
lodontidnih školjk – »velikozobk« z značil-
nimi prečnim prerezi v obliki srca. Njihove 
ostanke lahko opazujemo v apnencih na 
mnogih mestih v Julijskih Alpah. 

Prisrčno vabljeni vsi, ki vas zanima geo-
loška dediščina, ki je v teh krajih izjemno 
bogata.

Martina Peljhan

Območno združenje Rdečega križa Idri-
ja se je po dobrih dveh letih prenove 
stavbe v Rožni ulici 15 ponovno prese-
lilo nazaj na svoj uradni naslov. Veseli 
smo, da nam je Občina Idrija prisluhnila 
in namenila dodatno površino, saj vseh 
dejavnosti prej nismo mogli izvajati na 
enem mestu.

Rdeči križ se je od ustanovitve leta 1976 
boril s prostorsko stisko, zato je ta korak za 
nas velikega pomena. Sedaj se na dobrih 
100 m2 površine nahajajo poslovno – 
skladiščni prostori, ki obsegajo: pisarniški 
del, učilnico za manjše skupine tečajnikov 
prve pomoči, po meri izdelano regalno 
skladišče za oblačila in obutev, knjižni re-
gal za otroke ter skladišče prehrambenih 
izdelkov. V celoti še ni končan družabni 
prostor, kjer bo drugo leto urejena čajna 

kuhinja, na voljo pa je namizni nogomet. 
Našim uporabnikom želimo ponuditi 
dodatne aktivnosti za boljše vključevanje 
uporabnikov v okolje in širitev socialne 
mreže. Vsa ta leta sodelujemo z Medge-
neracijskim centrom, ki deluje v okviru 
Doma upokojencev Idrija, in službo za po-
moč družini na domu, kjer organiziramo 
brezplačne delavnice z različnimi vsebina-
mi. V novi učilnici smo izvedli že prvi tečaj 
prve pomoči za voznike motornih vozil.

Tudi letos avgusta je 22 družin oziroma 43 
otrok prejelo finančno pomoč za nakup 
delovnih zvezkov. Poleti je v mladinskem 
letovišču Rdečega križa na Debelem rtiču 
brezplačno letovalo 8 otrok iz občin Idrija 
in Cerkno, jeseni pa bodo to možnost 
dobili upokojenci iz socialno šibkejšega 
okolja.

Pohvalo namenjamo še našim zvestim 
krvodajalcem, ki ste se kot vedno množič-
no odzvali in udeležili poletne krvodajal-
ske akcije. Skupaj smo v Idriji in Cerknem 
zabeležili 779 darovalcev, od tega 74 
prvič. Med njimi so bili večinoma študenti 
in dijaki, saj smo v času festivala Čipkarija 
skupaj s Klubom idrijskih študentov orga-
nizirali darovanje kot dogodek, kar je vse-
kakor spodbudilo mlade k darovanju krvi.

Selitev ne bi uspela brez pridnih prosto-
voljcev, zato se vsem, ki so nam pomagali, 
zahvaljujemo, ostale pa vljudno vabimo, 
da nas obiščejo.

Tanja Tominec
sekretarka OZ RK Idrija

IDRIJSKI RDEČI KRIŽ V PRENOVLJENIH IN VEČJIH PROSTORIH
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V ZADLOGU ZMAGAL FILM ŽUPANOV MOST

Avgusta so v Zadlogu spet zažarele 
domače filmske zvezde. Na domačiji pri 
Bizarju so mladi iz cele Slovenije pri-
pravili 7. filmski večer.  Slednji je prine-
sel dva sveža filma domače produkcije, 
publiki pa so predstavili še dva filma s 
festivala FIG – Filmski izziv Gorenjske. 

Ko je sonce komaj dobro zašlo, je sprego-
voril voditelj  večera, stand up komik Rok 
Škrlep, ki je publiko ogrel s posrečeno 
skupinsko igro, spraševal pa se je tudi, ali 

se kraju pravilno reče Zadlóg ali Zádlog. 
Publika se je odzvala različno, skupno jim 
je bilo le, da se ime kraja zaključi s h-jem, 
torej »Zadloh«. Za veliko presenečenje 
večera  je poskrbel mladinski pevski zbor 
Habemus Cor iz Ljubljane,  v nadaljevanju 
pa je skoraj 80-glavo občinstvo pozdravil 
izumitelj FIG-a Rok Artiček in predsednik 
KUD Sloge Črni Vrh ter vodja filmskih pro-
jektov v Zadlogu Lovrenc Habe. Slednji 
je povedal, da so letošnji 7. filmski večer 
oglaševali, da se bo zgodil za sedmimi 
gorami in sedmimi vodami. Nazorno je 
naštel vseh teh 7 gora in 7 voda. 

V nadaljevanju so predvajali dva filma 
s festivala Filmski izziv Gorenjske z nas-
lovom: Irena in Arrivederci, za njima pa 
so predstavili letošnji snemalni vikend v 
Zadlogu ter predvajali filma z naslovoma: 
Županov most in Film. 

Po obeh ogledih so gledalci s polovico 
glasov in strokovna žirija z drugo polovico 
glasov izbrali najboljši film letošnje pro-
dukcije TV Zadlog. Ta naziv si je pridobil 
film Županov most, ki govori o nestri-
njanju lokalnih prebivalcev z odločitvijo 
občine, da morajo poleg turistov tudi oni 
plačevati vstopnino v krajinski park in 
parkirišče.  A se na koncu ugotovi, da žu-
pan ni imel prstov vmes, pač pa ga je v to 
prepričal lokalni novinar, ki je informacijo 
bliskovito razširil. 

Zmagovalna filmska ekipa si je prisluži-
la ogled filma v kinogledališču Tolmin. 
Humorno obarvan filmski večer pa bodo 
ustvarjalci ponovili še v Kopru. 

Andraž Corn

FILMSKO GLEDALIŠČE KMALU POLEPŠANO

Zaključujejo se sanacijska dela na 
stavbi idrijskega Filmskega gledališča, 
v okviru katerih so bili tokrat obnovlje-
ni le najbolj poškodovani deli fasade 
objekta.

Okoli leta 1770 zgrajeno rudniško gleda-
lišče, dandanes imenovano Filmsko gle-
dališče, na Ahacijevem trgu v Idriji, ki je v 
lasti idrijske občine, z njim pa upravlja Me-
stna knjižnica in čitalnica Idrija, slovi kot 
najstarejša ohranjena zidana gledališka 
stavba na Slovenskem, ima status kultur-
nega spomenika in je eden od objektov 
Unescove dediščine v Idriji.

V sklopu del, ki so potekala v soglasju z 
Občino Idrija in Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine, so bili obnovljeni le naj-
bolj načeti in poškodovani deli zunanjega 
ometa. Največ škode je bilo na južni fasa-
di, tudi ob vhodu so nekateri deli fasade v 
velikih kosih odpadli in jih je bilo potreb-
no popraviti. S pomočjo gradbenega odra 
so izvajalci del dosegli tudi robovni del 
strehe, ga pregledali in po potrebi zame-
njali strešnike, da ne bi zamakalo v objekt.

Namen teh najnujnejših sanacijskih pose-
gov je preprečiti propadanje spomenika 
oziroma škodo, ki se na objektu dela zlasti 

v zimskem in v vlažnih jesenskem ter po-
mladnem obdobju. Vlaga najbolj ogroža 
starejše objekte, drug ogrožujoč dejavnik 
pa smo ljudje, saj se pogosto premalo 
zavedamo lastnih ravnanj, ki povzročajo 
škodo na objektih kulturne dediščine, kot 
je Filmsko gledališče.

Sredstva za to najnujnejšo sanacijo gleda-
liške stavbe v višini 18.000 evrov zagota-
vlja Občina Idrija.

Metka Rupnik

Za obisk svetovalnice ni potrebna na-
potnica niti zdravstvena izkaznica, stori-
tev je zaupna in brezplačna, čakalne dobe 
so zelo kratke - od 1 dneva do 3 tednov. 
V svetovalnici so dobrodošli odrasli posa-
mezniki, pari in družine, ki svetovanje pot-
rebujejo zaradi različnih čustvenih stisk, ki 
jih sami ne obvladajo več. 

Obiščite nas, če ste v stiski zaradi:
• študija, službe ali upokojitve
• težav v medosebnih odnosih
• težav v partnerskem odnosu
• odnosov v družini
• osamljenosti, brezvoljnosti
 
Poiščite nas ob:
• izgubi bližnje osebe
• spremembah v življenju, ki so za vas 

težke

• občutku izgorelosti
• razmišljanju, da življenje nima več 

smisla
 
Oglasite se s partnerjem, ko:
• razmišljata o skupnem življenju
• sta v dilemi glede načrtovanja družine
• imata težave v partnerskem odnosu
• vajini otroci zapuščajo dom
 
Pridite z družino, kadar:
• težav v družini ne zmorete reševati 

sami
• ne razumete reakcij svojih otrok
 
Polovica ljudi se na Posvet obrne zaradi 
težav v družini - partnerskih težav, ločitev, 
težav z otroki, petina zaradi občutkov ža-
losti, brezvoljnosti, strahov, tesnobe, de-
setina zaradi težav v službi ali pri študiju, 

ostali pa zaradi pomanjkanja samozavesti, 
odvisnosti, izgube bližnje osebe in drugih 
težav.

Program 13 psiholoških svetovalnic v Slo-
veniji financirajo ministrstvo za zdravje, 
Fiho fundacija in občine.

Tudi v Idriji je torej možnost, da na pogo-
vor pride vsakdo, ki se znajde v duševni 
stiski. Svetovanja se izvajajo na Upravni 
enoti Idrija, vhod iz Študentovske 2. 

Ker pogovor rešuje. Tudi življenja.

Več na spletni strani http://www.posvet.
org. 

Mojca Vatovec
Center za psihološko svetovanje Posvet
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Čeprav poletna sezona sankanja na ko-
leščkih še ni končana, jo idrijski sankači 
ocenjujejo kot zelo uspešno. Lepo bero 
uvrstitev na zmagovalne stopničke je s 
tretjim mestom na evropskem prven-
stvu kronala Tina Velikanje. 

Dober start v sezono je pomenila že Velika 
nagrada Hrvaške v začetku junija. Drugi 
mesti Tine Velikanje ter dvoseda Nejc 

Gregorač – Tina Velikanje  in tretje mesto 
Stanka Kolerja so vzpodbudili tekmovalce 
idrijskega sankaškega kluba k še zavze-
tejšim treningom. Na tekmah mednaro-
dnega poletnega pokala v organizaciji 
avstrijske sankaške zveze se je na oder za 
zmagovalce sicer uspela uvrščati le Tina, 
z vrhunca letošnje poletne sezone, Velike 
nagrade Evrope in evropskega prvenstva 
pa so se Idrijčani vrnili kot najuspešnej-
ši slovenski klub. Tina je na VN Evrope 
zmagala v kategoriji članic, medtem ko 
sta Nuša Šubic med deklicami in Nejc 
Gregorač pri starejših članih osvojila tretji 
mesti. Stanko Koler je bil peti pri vetera-
nih, dvosed Gregorač N. – Velikanje T. pa 
šesti v svoji kategoriji. Z VN Evrope se na 
evropsko prvenstvo uvrsti le določeno 
število najhitrejših tekmovalcev v abso-
lutnih kategorijah, zato so idrijski klub v 
okviru slovenske reprezentance zastopali 
Tina, Stanko in dvosed. Po uspešno izpe-
ljanem treningu se je Kolerju obetala uvr-
stitev v deseterico, a ga je nekaj manjših 

napak v finalni vožnji potisnilo na končno 
šestnajsto mesto v generalni moški 
razvrstitvi. Dvosed je odpeljal solidno 
in s šestim mestom upravičil pričakova-
nja. Finalne vožnje v ženski konkurenci 
evropskega prvenstva Tini ni uspelo izpe-
ljati brez napak, a je z doseženim tretjim 
mestom vseeno osvojila prvo slovensko 
posamično medaljo na velikih tekmova-
njih pod okriljem mednarodne sankaške 
zveze ISSU. 

Poletno sezono sankači zaključujejo zad-
nji konec tedna v septembru na avstrij-
skem Štajerskem. Pred  zadnjim sklopom 
tekem mednarodnega pokala Idrijčani v 
skupnem seštevku zasedajo visoka mesta 
(Tina Velikanje je tretja v skupni ženski 
razvrstitvi, Nuša Šubic četrta med dekli-
cami) in si tako lahko obetajo tudi visokih 
končnih uvrstitev. 

David Velikanje

SANKAŠKI BRON Z EVROPSKEGA PRVENSTVA

ZAPOJMO SKUPAJ

Letos, prav v tem času, vstopa Pevski 
zbor Društva upokojencev Idrija v pe-
tintrideseto leto delovanja. 

Najprej je deloval kot Ženski pevski zbor, 
v letu 2012 pa je k zboru prišlo tudi nekaj 
moških glasov. Od takrat dalje zbor deluje 
kot Mešani pevski zbor DU Idrija. Zbor 
se je v zadnjih treh letih zelo skrčil. Ker 
smo člani zbora predvsem starejši, pride 
tudi do tega, da nekaterim bolezen ne 
dopušča več aktivno delovanje v zboru. 
Nekateri pa so se na žalost za vedno pos-
lovili. Želja zbora in tudi DU Idrija je, da bi 
zbor še naprej deloval. Brez novih pevk in 
pevcev pa bo to zelo težko uresničiti. Zato 

vabimo vse, ženske in moške, ki jih petje 
veseli in imajo posluh, da se nam pridruži-
jo. Le tako bomo lahko dostojno zastopali 
društvo upokojencev in Idrijo na nastopih 
na različnih revijah kot so Primorska poje, 
Območna revija Idrija–Cerkno, Revija 
upokojenskih zborov severne Primorske 
... Pojemo tudi v domačem okolju, npr. v 
domovih ostarelih, PBI Idrija, VDC Idrija ... 
in tudi ob raznih drugih priložnostih. Vsa-
ko leto priredimo tudi samostojen koncert 
z gosti. 

Zato še enkrat. Pridite vsi, ki bi radi skupaj 
z nami zapeli!

Za sodelovanje v zboru ne postavljamo 
nobenih pogojev, razen posluha in veselja 
do petja in druženja. Ni nujno, da si upo-
kojenec, tudi članstvo v DU Idrija ni nujno.

Vaje imamo vsak četrtek ob 18.00 - 19.30, 
v prostorih DU Idrija, Rožna ulica 2. Za 
začetek lahko pridete le opazovat, kako 
vaje potekajo, in se šele nato odločite.

Za podrobnejše informacije lahko pokliče-
te: 041 596 494.

Pridite čim prej! 
 
Miro Mohorič

Društvo upokojencev Idrija razpisuje ak-
tivnosti za leto 2018/19:

• začetne in nadaljevalne krožke ital-
ijanskega, angleškega, španskega, 
nemškega, francoskega in  ruskega 
jezika,

• krožek risanja in slikanja,
• krožek ročnih del
• širimo obzorja – Idrija mesto Unescove 

dediščine

• EFT – tehnika čustvene inteligence
• učne delavnice kuhanja in peke, iz 

starega nov nakit in še kaj
• športno vadbo za starejše

Krožki in druge dejavnosti bodo organi-
zirane le, če bo dovolj prijav (najmanj 5 
slušateljev v skupini).

Prispevek za 50 - urni krožek in skupino 10 
slušateljev bo znašal  91 €. Plačati bo mož-

no v več obrokih. Če bo v skupini manj 
slušateljev, bo cena nekoliko višja.

Pokličite Društvo upokojencev Idrija na 
telefon 05 37 71 401.

Organizatorji programa

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VABI
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FIRBC

POSLOVILI SO SE OD NAS

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

ŽREB NA ZADNJEM »ŠIHTU«

Tokratni delilec sreče je bil naš dolgoletni 
sodelavec Alfonz Krapež, ki se je vso svo-
jo delovno dobo in ob vsakem vremenu v 
službo v Idrijo vozil z Otlice in je bil zad-
njih 30 let zaposlen v naši občinski upravi. 
Z žrebom, ki ga je opravil na svoj zadnji 
delovni dan pred odhodom v pokoj, je 
nagrajenki Mateji Rupnik iz Dol priskrbel 
zložljiv dežnik, ki ga podarja Komunala 
Idrija. Ker sta pred vrati jesen in zima, ki 
radi postrežeta z dežjem in snegom, ji bo 
nagrada prišla prav, Fonziju pa bo odslej 
vreme gotovo povzročalo manj skrbi. 

V katerem kraju naše občine stoji cerkvica, 
ki jo lepšajo mozaiki prejemnika Prešer-
nove nagrade in občinskega Pirnatovega 
nagrajenca patra Marka Ivana Rupnika?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki bos-
te do vključno 10. novembra 2018 Firbcu 
poslali pravilen odgovor.

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

102 MARIJINI LETI

V Domu upokojencev Idrija so imeli 14. 
septembra zopet slavljenko. 102 leti je 
na ta dan zaokrožila Idrijčanka Marija 
Bezeljak, najstarejša prebivalka doma. 
(Na fotografiji ob praznovanju 101. rojstne-
ga dne)

Le redkim je dano, da se vpišejo med sto-
letnike, še manj pa jih je tistih, ki to okroglo 
številko, simbol dolgoživosti, lahko pre-
sežejo. Marija Bezeljak, Minka, kot jo poi-
menujejo domači, sodi mednje. Ko človek 
zaokroži tako visok jubilej, je spominov že 
toliko, da jih je težko postaviti v vrsto. Iskri-
vost in optimizem pa zagotovo pomagata 
na poti skozi življenje, ki tudi za Marijo ni 
bilo ravno lahko. Rodila se je leta 1916 v 
Idriji, Za gradom v družini Kendovih, kjer 
sta bila v družini še dva brata. Vsi so se iz-
učili kakega poklica, ona za šiviljo. Po vojni 
se je poročila in z možem rudarjem ustva-
rila družino. Rodila sta se jima sin in hči, 
gospodinjila je, v prostem času pa šivala 
in klekljala za priboljšek. Vse do 90. leta na 
svojem domu sama skrbela zase, po poško-
dobi pa se je preselila v dom upokojencev.  

102. rojstni dan je Marija praznovala v 
krogu svojcev, sina in hčere ter vnukov in 
pravnukov, ki so jo obiskali v domu.

Sicer pa bodo v prihodnjih letih v idrijskem 
domu upokojencev pogosto praznovali, saj 
ima več kot 30 njihovih stanovalcev že čez 
90 let, nekateri med njimi pa že nestrpno 
čakajo, da bodo zaokrožili stotico.

Metka Rupnik

• Vera Vončina iz Idrije, roj. 1949 
• Valerija Langenvalter iz Idrije, roj. 1952
• Pavla Bonča iz Zadloga, roj. 1933
• Alojz Žakelj iz Sp. Vrsnika, roj. 1937
• Marija Rupnik iz Idrije, roj. 1936
• Tomo Lapajne iz Sp. Idrije, roj. 1962
• Rozalija Lampe iz Zadloga, roj. 1931
• Jožefa Leskovec z Gor, roj. 1920
• Kata Lapajne iz Idrije, roj. 1925

Naj počivajo v miru.

• deklica Neja, starša Tjaša Likar in Denis Dekleva iz Idrije
• deček Nejc, starša Marjetka in Matej Žakelj iz Godoviča
• deklica Ela, starša Marjana in Mihael Vončina iz Spodnje Idrije
• deček Andraž, starša Irma Pivk in Martin Završnik iz Idrijske Bele
• deček Matic, starša Tjaša Bizjak in Davor Rupnik iz Godoviča
• deček Filip, starša Tina Režek Pintar in Matic Pintar iz Spodnje Kanomlje
• deček Nino, starša Tina Podobnik in Danjel Peternelj iz Idrije
• deček Žan, starša Alenka Mlinar in Sebastjan Bizjak iz Idrije
• deklica Amelie, starša Tadeja Lapajne Hoyos in David Andrej Hoyos Batero iz Sp. Idrije
• deček Jernej, starša Kristina Furlan in Zoran Tratnik iz Idrije
• deček Tadej, starša Nada Bračič in Andrej Bončina iz Čekovnika
• deček Štefan, starša Barbara in Luka Rupnik iz Črnega Vrha
• deček Patrik, starša Adrijana in Ivan Bajec iz Mrzlega Loga
 
Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!

Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč. Vlo-
go dobite na občinski spletni strani.
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METKA RUPNIK

TUHTAMO
MAanagram

KUP KART MENI vsak dan ponudi,
s svežimi novicami na njih se potrudi,
pošilja novice prek odmevnih valov
in v Obzorju dobite k vam jih domov.
 
(Rešitev je padla v  vodo – žlaflna u žomf.)   

LOKALNE VOLITVE 2018
Poleti so bile razpisane lokalne volitve, 
katerih prvi krog bo potekal 18. 11. 2018. 
Morebitni drugi krog volitev župana bo 2. 
12. 2018. Ker so volitve za lokalno skup-
nost pomembne, saj bomo poleg župana 
volili tudi nove člane občinskega sveta in 
svetov krajevnih skupnosti, pa tudi zato, 
da ne bi v prispevku Tu smo doma nehote 
predstavili koga, ki bo na volitvah kan-
didiral, ali pa bil s kandidatom v sorodu, 
prostor na zadnji strani tokrat namenja-
mo nekaterim pomembnejšim informaci-
jam o volitvah.

Več in podrobnejše informacije pa dobite 
na občinski spletni strani www.idrija.si 
in spletni strani Državne volilne komisije 
www.dvk-rs.si. Priporočamo sprotno 
spremljanje objav.

Vlaganje kandidatur 

Vse kandidature morajo biti na sedežu 
Občinske volilne komisije v Idriji, Me-
stni trg 1 (občinska stavba), vložene 
najkasneje v četrtek, 18. 10. 2018, do 
19. ure. 

Kandidate lahko predlagajo politične 
stranke po postopku, določenem v nji-
hovih pravilih, ter skupine občanov. Za 
kandidaturo župana je potrebnih najmanj 
89 podpisov volivcev v občini, za kandi-
daturo za občinski svet v 1. volilni enoti 
(vanjo spadajo naselja Čekovnik, Idrija, 
Idrijska Bela, Rejcov Grič, Razpotje,Vojsko) 
najmanj 53 volivcev, za 2. volilno enoto 
(naselja Gorenja Kanomlja, Idrijske Krnice, 
Masore, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, 
Srednja Kanomlja) najmanj 30 volivcev in 
za 3. volilno enoto (naselja Črni Vrh, Dole, 
Godovič, Gore, Gorenji Vrsnik, Govejk, 
Idrijski Log, Idršek, Javornik, Jelični Vrh, 
Kanji Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, 
Ledinsko Razpotje, Lome, Mrzli Log, Mrzli 
Vrh, Pečnik, Predgriže, Potok, Spodnji 
Vrsnik, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratec in 
Žirovnica) najmanj 30 volivcev. Volivci, ki 
dajejo podporo za občinski svet, morajo 
imeti stalno prebivališče v volilni enoti, 
katere kandidaturo podprejo.

Tudi za svete krajevnih skupnosti lahko 
določijo kandidature politične stranke po 

svojih pravilih ali pa skupine volivcev, in si-
cer mora vsako kandidaturo podpreti naj-
manj 10 volivcev s stalnim prebivališčem 
v KS, za katero se kandidatura vlaga. Kjer 
je v KS več volilnih enot, lahko podporo 
da 10 volivcev iz tiste volilne enote KS, za 
katero je kandidatura predlagana.

Paziti je treba na t.i. spolno kvoto, ki do-
loča sestavo kandidature tako, da pripada 
vsakemu od obeh spolov najmanj 40% 
mest na kandidatni listi, kandidate na prvi 
polovici liste pa je potrebno razporediti 
izmenično po spolu.

Transakcijski račun za predvolilno 
kampanjo

Predlagatelji kandidatov so dolžni ob 
vložitvi kandidatur sporočiti podatke o or-
ganizatorju volilne kampanje in njegovo 
odgovorno osebo ter podatke o odprtju 
posebnega transakcijskega računa za 
volilno kampanjo, ki ga morajo odpreti 
najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja.

Plakatiranje

S sklepom župana so določena pravila 
plakatiranja za potrebe lokalnih volitev 
2018. Sklep je objavljen na občinski sple-
tni strani.

Začetek in konec volilne kampanje

Volilna kampanja za 1. krog lokalnih 
volitev se začne 19. 10. 2018 in se mora 
končati najkasneje 24 ur pred dnem gla-
sovanja, torej 16. 11. 2018 opolnoči.

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo potekalo v sejni 
sobi Občine Idrija (Idrija, Mestni trg 1) 
v dneh 13., 14. in 15. 11. 2018 od 7. do 
19. ure. 

Glasovanje po pošti

Volivci, ki so oskrbovanci domov za sta-
rejše in nimajo stalnega prebivališča v 
domu, in volivci, ki so na zdravljenju v 
bolnišnicah, lahko glasujejo po pošti, če 
bodo to sporočili občinski volilni komisiji 
najkasneje do 7. 11. 2018.

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo 
osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani 
v volilni imenik, lahko glasujejo pred volil-
nim odborom na svojem domu, če to spo-
ročijo občinski volilni komisiji najkasneje 
do 14. 11. 2018.

Oglaševanje v Obzorju

V Obzorju ni možno nikakršno oglaševa-
nje, tudi ne za potrebe lokalnih volitev. V 
času volilne kampanje Obzorje ne bo izšlo. 

Pomembnejši roki volilnih opravil 

• 3. september – ačnejo teči roki za 
volilna opravila; začetek potrjevanja 
obrazcev podpore neodvisnim svetni-
škim in županskim kandidatom (na 
upravnih enotah);

• 3. oktober – politične stranke in 
neodvisni kandidati morajo odpreti 
posebne račune za financiranje volilne 
kampanje; 

• 19. oktober – pričetek volilne kampa-
nje; 

• 18. oktober ob 19. uri – iztek roka za 
vložitev kandidatur pri občinskih volil-
nih komisijah; 

• 2. november – občine morajo volivce 
obvestiti, med katerimi kandidati bodo 
lahko izbirali v svoji volilni enoti; 

• 13. - 15. november – predčasno gla-
sovanje; 

• 16. november opolnoči – pričetek 
predvolilnega molka; 

• 18. november – dan glasovanja; 

• 2. december – dan glasovanja v more-
bitnem drugem krogu


