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PLAC ZA ABZERJE
kovečite vsi, je število vpisanih obiskov
v letošnjem letu izjemno. Na gregorjevo,
12. marca, je bil zabeležen tritisoči vpis! V
prispevku KS Godovič boste prebrali tudi
o izjemnem obisku Jelenška, na Ledinski
planoti pa je menda vse bolj obiskano
Gradišče, ki se v tem glasilu tudi nekje
skriva.

Na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2019 so v tokratnem Obzorju
objavljeni razpisi, na podlagi katerih se
delijo proračunska sredstva tistim, ki se
na te razpise prijavijo. Če želite biti zraven,
teh objav ne spreglejte. Da bi jih lažje našli, smo jim namenili središče glasila.
Od ostalih vsebin, ki jih ponujamo v branje, naj posebej omenimo le še prispevek

Centra za krepitev zdravja, ki naj vam bo
spodbuda k zdravemu načinu življenja.
Nekateri ste tako spodbudo že našli – kolesarite, tečete, pešačite …
In tu si ne moremo kaj, da ne bi omenili
osupljivega števila vpisanih pohodnikov v
vpisni knjigi na Kobalovih planinah. Kljub
temu da vanjo svojega prihoda ne ove-

Ni bistvena številka v vpisnih knjigah (je
pa lahko dober motivator), pomembni so
trenutki, ki jih posvetimo sebi, svojemu
zdravju in počutju, vsi vdihi svežega zraka,
rahlo utrujene, a zato utrjene mišice po
prihodu domov, besede, ki si jih, bolj ali
manj zadihani, izmenjamo ob srečanjih.
Na nas samih je, da izkoristimo to, kar
nam ponuja Center za krepitev zdravja, v
izobilju pa tudi narava v naši občini. Samo
odločiti se je treba, pa gre!
Uredniški odbor

POTI LITERARNE KULTURE PO IDRIJSKI OBČINI
pesnike, pisatelje in književnost v okolju
njihovega rojstva oziroma življenja. To še
posebej velja za ustvarjalce, ki niso našli
prostora v učnih načrtih in berilih. Med
pregledovanjem seznama pomembnejših
pesnikov in pisateljev z našega območja
pa se je pokazalo, da je smiselno seznam
književnikov razširiti še na ustvarjalce z
drugih neliterarnih področij ter jim pridružiti tudi kulturne in prosvetne delavce.
Okvir in vodilo poti pa bi ostala književna
kultura kot odslikava, interpretacija mesta
ter pokrajine kot literarnega prostora.

Rojstna hiša pesnika in duhovnika Frančiška Svetličiča (1814–1881) v Zaspani grapi
(hišno ime U malnu).
Literarni dogodki zadnjih let, predvsem pa nekatere obletnice rojstva
pesnikov iz naših krajev so spodbudili
razmišljanje o celovitejšem pregledu
literarne dediščine na naših tleh.
Na zelo zanimivem simpoziju z naslovom
Literarne pokrajine, ki je potekal novembra 2017 v Lipici, se je oblikovalo spoznanje, da je zasnova literarnih poti zelo
učinkovit način ohranjanja spomina na

Po naši občini bi tako lahko zasnovali štiri
glavne literarne poti: od Godoviča do
Ledin, po Črnovrški planoti, po Vojskarski
planoti ter pot po somestju Idrije in Spodnje Idrije. Prvo pot pričnemo v Godoviču, kjer je služboval pesnik in duhovnik
Frančišek Svetličič (1814–1881), nadaljujemo prek vasi Gore do Ledin, rojstne vasi
Antona Žaklja (1816–1868), Rodoljuba
Ledinskega, duhovnika, pesnika in zapisovalca ljudskih pesmi. Druga pot je krog po
Črnovrški planoti, kjer izpostavimo jezikoslovca Mateja Cigaleta (1819–1889) in filozofa, teologa in urednika Frančiška Lampeta (1859–1900). Vojskarska planota kot
naslednje območje je prostor odprtosti,
razglednosti in poezije, najvidnejši literat
pa je Črtomir Šinkovec (1914–1983). Sledi
spust v kotlino mesta in dolino reke. Če-

trti literarni prostor se prične v Idriji, kjer
bi posebej izpostavili literate 19. stoletja,
ustvarjalce iz realčnega kroga profesorjev,
kot sta npr. Ivan Pregelj (1883–1960) in
Andrej Budal (1889–1972) ter druge znane kulturne delavce in umetnike, ki so bivali v Idriji. Zatem sledijo ustvarjalci revije
Kaplje in literarno pot bi s tem nadaljevali
v Spodnjo Idrijo, rojstni kraj Jožeta Felca
ter tudi pesnika in duhovnika Andreja Likarja (1826–1865).
Štiri literarne poti po občini so mišljene
kot izhodišče za nadaljnje dopolnjevanje
vedenja o naši dediščini, ki ne sodi v okvir
naravoslovja in tehnike. O literarni poti iz
Godoviča do Ledin je bila npr. že lani izdelana raziskovalna naloga, vendar žal na
srečanju mladih raziskovalcev ni bila predstavljena. Vsekakor pa zasnova literarnih
poti odpira številne možnosti raziskovanja, izsledki in spoznanja pa bodo lahko
vpeti in vključeni v celotno mrežo idrijske
kulturne krajine. S tem namenom in kot
osnova za nadaljnje delo bo v kratkem na
internetu postavljeno spletišče z opisom
literarnih poti, svoje predloge pa lahko že
zdaj pošljete na naslov argentum.vivum.
idrija@gmail.com.
Robert Jereb
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OBERGUTMANOVU BERILU
Vesel sem, da nam je marca uspelo sprejeti občinska proračuna za leti 2019 in 2020. Pravočasno sprejetje letošnjega proračuna pomeni, da bo Občina Idrija že z aprilom lahko
poslovala brez zakonskih omejitev, ki veljajo ob začasnem financiranju.
Čeprav sta to proračuna, ki sem ju prvič kot župan predlagal v sprejem, ohranjata marsikatere usmeritve, zastavljene v prejšnjih mandatih. Kot pri vsaki stvari, tudi za sprejeta
proračuna velja, da nista vsem po godu in ne zadovoljujeta vseh želja. Osnovnim že sprejetim ciljem razvoja občine nameravamo slediti še naprej, obenem pa bo nova sestava
občinskih organov zagotovo vnesla nekatere spremembe in morda postavila drugačne
prioritete. To se bo v večji meri odrazilo v proračunih druge polovice mandata, ko se
bo v čim večji možni meri uskladilo nove ideje in volivcem dane obljube posameznih
svetniških skupin.
Finance, čeprav skromnejše kot bi si želeli, so torej pod streho in ostane nam le, da se
lotimo dela oz. nadaljujemo že začeto.
»Pa čim mejn akastnakov iz marejn si želim.«

Center za krepitev zdravja
Sistem prvih posredovalcev
uspešen
Razpisi 2019
Vpis v vrtec
Kdaj Sp. Idrija z novim vrtcem?
Društvo upokojencev Idrija ima
novo predsednico
Komunala Idrija - za čistost voda
smo odgovorni sami
Kristjan Brus imenovan za
podžupana
Alpsko mesto leta 2019
Čistilna akcija v Sp. Idriji
EKO dan in Cvetlični sejem
8. februar v Črnem vrhu
Koordinacija čipkarstva
MCI gostil izmenjavo
Vse več obiskovalcev Jelenška
Kratke novice
FIRBC
Novi obrazi na obzorju
Poslovili so se od nas
Na robu obzorja

Tomaž Vencelj
župan Občine Idrija

TEKST O NASLOVNICI
Geopark Idrija v sklopu projekta Danube GeoTour pripravlja nov center za obiskovalce,
ki se bo nahajal v prostorih nekdanje gostilne Nebesa, kamor se bo preselil tudi TIC. Več
na strani 6.

izdajatelj • Občina Idrija
odgovorna oseba - obergutman • župan občine Idrija Tomaž Vencelj
uredniški odbor - abzerji • Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka
Rupnik
sodelavci - hajerji • vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov in
fotografij ter: Komunala Idrija, ICRA, CID,
MCI, ZD Idrija, Sanja Marija Pellis, Tadeja
Bezeljak, Mojca Gorjup Kavčič, Urška Bajec
Rupnik, Mirka Rupnik, Ana Brdnik, Jasna
Kofol, Adrijana Erjavec, Andraž Corn, Metka Fortuna, Renata Hvala, Robert Jereb,
Lovrenc Habe, Mateja Prelovec, David
Bizjak, KS Godovič, KS Sp. Idrija in Rod
kranjskega jegliča, Organizatorji Cvetličnega sejma in Eko dneva
oblikovanje • Zdenka Pervanje Podobnik
grafična priprava za tisk • Marko Čuk
tisk • Gr-grafika d.o.o., Cerkno
strokovna podpora • Radio Cerkno d.o.o.
e-uredništvo • marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
glasilo na spletu • www.idrija.si
število izvodov • 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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FEBRUARJA IN MARCA JE ZASEDAL OBČINSKI SVET
FEBRUAR
Idrijski občinski svet se je februarja sestal
na 4. rednem zasedanju v novem mandatu. Uvodoma so se zbrani na zasedanju na
predlog svetnika Aleksandra Paglavca z
minuto molka poklonili spominu na nedavno preminulega Idrijčana, kulturnika,
publicista in narodnjaka prof. Tomaža
Pavšiča.
Ena osrednjih točk dnevnega reda februarskega zasedanja je bila obravnava občinskih proračunov za leti 2019 in 2020,
ki so ju svetnice in svetniki po razpravi v
prvem branju tudi sprejeli. V osrednjem
delu seje pa so prisluhnili predstavitvi
načrtovanih del v okviru izgradnje galerije na državni cesti v Zali, seznanili so se
z datumi popolnih in delnih zapor v času
del in z načrtovanimi obvozi za tovorna in
osebna vozila, ki bodo v času gradbenih
del urejeni po drugih prometnicah.
Kot so na predstavitvi izpostavili predstavniki projektantskega podjetja in Direkcije
za infrastrukturo, bodo dela pri gradnji
galerije letos potekala od 29. 7. do 29.
12. 2019, zato bo takrat za promet po Zali
veljala zapora, in sicer od začetka del do
1. septembra 35-dnevna popolna zapora,
vse ostale dni pa bo promet semaforizirano tekel izmenično enosmerno. Drugi
del gradnje se bo izvajal od 28. 3. do 27.
9. 2020, ko bo promet po Zali večinoma
urejen izmenično enosmerno, predvidena pa je dvakratna petdnevna popolna
in dvakratna vikend popolna zapora. V
letošnjem letu naj bi bil zgrajen spodnji
del konstrukcije galerije z nosilnimi piloti
in potrebnim oporjem, v letu 2020 pa še
zgornja ploščad galerije.
V času zapor bodo urejeni obvozi po
drugih državnih cestah. Obvoz za tovorna
vozila pod 7,5 ton skupne mase bo speljan po regionalni cesti Logatec-Žiri-Marof-Idrija, za tovorna vozila nad 7,5 ton
skupne mase pa bo izveden po avtocesti,
in sicer med priključkoma Logatec in Razdrto, zatem po hitri cesti med razcepom
Razdrto in priključkom Vogrsko, od tam
pa skozi Kromberk, Novo Gorico, Tolmin,
Most na Soči do Idrije. Za lokalno gospodarstvo bo obvoz za tovorna vozila in tudi
vlačilce urejen dopoldne v smeri Trebija-Sovodenj-Cerkno-Želin in popoldne v
obratni smeri. V omenjenih časih bo vožnja v nasprotno smer prepovedana.
Pred pričetkom del bosta v sodelovanju
z Direkcijo RS za infrastrukturo ustrezno
sanirani tudi občinski cesti, ki bosta v

času popolnih zapor v Zali predvidoma
najbolj obremenjeni z lokalnim prometom. Izvajalec del bo do časa postavil tudi
potrebne obvestilne table, prebivalstvo
in gospodarstvo pa bosta pred pričetkom
del preko medijev tudi še podrobneje
seznanjena o gradbenih posegih pri gradnji galerije in posledično spremenjenem
prometnem režimu skozi sotesko.
Idrijski občinski svet je na februarskem zasedanju sprejel predlagane spremembe
statuta Občine Idrija, opravil prvi obravnavi odlokov o kategorizaciji občinskih
cest in o OPPN za širitev pridobivalnega
prostora kamnoloma Kresov grič. Svetniki
so po razpravi sprejeli sklep o soglasju k
uskladitvi cene storitve pomoči družini na
domu v občini Idrija, prisluhnili so poročilu o delu medobčinskega inšpektorata
za leto 2018 ter opravili prvo obravnavo
sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za idrijsko
dediščino.
V okviru točke mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je idrijski občinski
svet dal pozitivno mnenje k imenovanju
obeh kandidatk, in sicer Ivice Vončina in
Petre Vončina, za ravnateljico OŠ Idrija.
V Nadzorni odbor Občine Idrija so bili
imenovani Tilen Majnik, Saša Gnezda,
Renato Flego in Marko Velikanje, v svetu
Glasbene šole Idrija pa bo dosedanjega
člana Tomaža Venclja, ki je postal župan,
zamenjala Alenka Kosič Šinkovec.

MAREC
Idrijski občinski svet je na zasedanju 19.
marca obravnaval in vključno z amandmajem tudi potrdil občinska proračuna
za leti 2019 in 2020, načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem občine za obe
leti ter zaključni račun proračuna Občine
Idrija za leto 2018. Svetnice in svetniki
so prisluhnili poročiloma o izvedenih
aktivnostih in investicijah v okviru akcijskega načrta občinskega lokalnega
energetskega koncepta ter o delovanju
občinske redarske službe v letu 2018. V
drugi obravnavi so sprejeli predlagane
spremembe odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Center za idrijsko dediščino, ki se
nanašajo na sestavo članov sveta zavoda,
vključno z amandmajem, ki natančneje
določa višino izobrazbe ter druge kompetence, ki jih mora imeti kandidat za
direktorja tega zavoda.
Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil
spremembe odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala Idrija in o osnovanju
sveta ustanoviteljev tega podjetja. Opravil je prvo branje sprememb odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave, ki bo doslej enovito organizirano
občinsko upravo znova razdelil na pet
služb, od katerih bo vsaka imela svojega
vodjo in sodelavce.
V točki premoženjsko pravne zadeve so
dali zeleno luč za odpis dolga iz naslova
neporavnanih najemnin za občinske poslovne prostore podjetju, ki je medtem že
šlo v stečaj, med točko volitve in imenovanja pa so za predstavnika Občine Idrija
v svet zavoda Center za upravljanje z
dediščino živega srebra imenovali Dejana
Hvalo.
Preden so svetnice in svetniki nanizali
vprašanja in pobude, je župan Tomaž
Vencelj svet seznanil s svojo odločitvijo
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o imenovanju svetnika Kristjana Brusa
za drugega podžupana idrijske občine,
zaradi česar je Brus odstopil z mesta predsednika KS Ledine. V KS Ledine bodo zato
razpisane nadomestne volitve.

Župan je svetnike seznanil z začetkom
del na Kosovelovi ulici v Idriji 1. aprila in
posledično začasno spremenjenim prometnim režimom čez Mestni trg, pojasnil
je dogovor z lastnikom zemljišča s parkiriščem na Uti o najemu in vzdrževanju

teh površin ter obvestil svet, da bo ena od
etap letošnje Dirke po Sloveniji potekala
tudi po območju idrijske občine.
Metka Rupnik

KUD SLOGA Z NOVIM PREDSEDNIKOM
KS Črni Vrh začutiti obžalovanje. Ko je
nastopila točka razrešitve predsednika in
upravnega odbora, se občni zbor s tem
ni strinjal, v sejni sobi je zavladala tišina.
Po nekaj trenutkih je vajeti prevzela bivša
predsednica društva, Tatjana Fajdiga in se
Lovrencu zahvalila za ogromno delo, ki ga
je opravil. Člani društva pa so mu namenili
dolg in bučen aplavz.

Kulturno umetniško društvo Sloga, ki
se je lani podpisalo pod organizacijo 32
dogodkov na Črnovrškem, ima novega
predsednika. To je na občnem zboru
društva postal Štefan Habe.
Leto 2018 so začeli filmsko – člani B'K Teatra so gledališko igro Seja v Belem Dolu
spremenili v kratki igrani film in jo v januarju posneli na vaškem trgu. Februarja so
pripravili pustovanje za otroke, Bernardov
večer v spomin lani preminulega pisatelja
Ivana Bizjaka ter v sodelovanju z JSKD OE
Idrija izpeljali zaključni koncert zborovodij. Razstavo domačih ustvarjalcev, koncert Borisa Kopitarja, samostojno razstavo
Vlaste Škvarča ter koncert skupine Ano
Ur'co al pej dvej ter skupine Bee Jazzy, ki
ga je povezoval legendarni Janez Dolinar,
so pripravili v marcu, aprila pa je sledil potopis o Švici ter gledališka igra Teatra Pedagoške fakultete iz Kopra. V pomladnih
mesecih so ponovno pripravili fotografski
natečaj z naslovom Živalsko carstvo.
Maja so v okviru Cankarjevega leta pripravili Cankarjevo kavarno, v okviru katere
so za otroke pripravili delavnico poslikave
skodelic. Na kavarni so odprli tudi fotografsko razstavo, na nostalgičnem večeru
jih je obiskala učiteljica iz OŠ Zadlog
Majda Mencinger. Cankarjev knjižni klub
je prinesel prebiranje Cankarjevih del, delavnico pisanja haikujev, interpretacijo ankete o kulturnih dogodkih na črnovrškem,
kavarno pa so zaprli z gledališko igro KUD
Radeče z naslovom »Jaz sem«. Maja so v
sodelovanju z Založbo Bogataj predstavili
knjigo Gospodična Ida.

Junij je prinesel že tradicionalni Kino za
luno, avgust pa 7. filmski večer domačega,
lokalnega filma v Zadlogu. Istega meseca
so pripravili drugi in zadnji amaterski slikarski ex-tempore ter kulturni krožnik, člane in simpatizerje so vabili tudi na Medvedje Brdo na igro na prostem. Septembra
so prvič (a ne zadnjič) pripravili pohod »Po
črnovrških kulturnih poteh,« oktobra pa
potopis o Južni Koreji ter četrti Stand up
večer, novembra pa so pripravili tradicionalni recital na pokopališču. December je
prinesel delavnico izdelovanja koledarjev
za otroke, časopis Slogo in tradicionalno
Inventuro.
Konec januarja je občni zbor kulturnega
društva pohvalil predsednika Lovrenca
Habeta. Člani so povedali, da se v zgodovini društva toliko še ni dogajalo in so
Lovrencu zelo hvaležni za svežino, ki jo je
prinesel v kraj. Ob napovedi, da se z mesta
predsednika poslavlja, je bilo v sejni sobi

Sedaj bivši predsednik Lovrenc Habe je
povedal, da se ne poslavlja od društva,
pač pa bo namesto 26 organiziral le 6 ali
7 prireditev, kar je v sejni sobi sprožilo
zadoščenje. Potem so sledile volitve, za
novega predsednika je bil soglasno imenovan Štefan Habe. Slednji je povedal, da
se počuti počaščenega, ker so ga sočlani
izbrali za predsednika. »Predpostavljam,
da si vsi želijo precej inovativnih in svežih
idej, zato mi mandatarstvo predstavlja velik izziv. Trudil se bom, da bo v društvu čim
več raznolikih prireditev. Želim si, da bi
predvsem mlade vključil v udejstvovanja
v različne dejavnosti in delavnice, ki jih ne
bo manjkalo. Prizadeval si bom ohraniti to
čudovito črnovrško kulturo ter v čim večji
možni meri izkoristiti njen potencial, ki ga
vidim povsod, še posebej pri mladih. Zato
obljubljam, da se bo na črnovrškem veliko
zanimivega dogajalo,« je še povedal novi
predsednik Štefan Habe.
Za člane upravnega odbora so bili izglasovani: Manca Rudolf – podpredsednica,
Neža Rudolf – blagajničarka, Valentina
Rupnik in Lovrenc Habe.
Andraž Corn

VOLITVE V KS VOJSKO IN KS LEDINE
Zaradi odstopa treh članov sveta KS
Vojsko, ki so bili izvoljeni na lanskih lokalnih volitvah, so razpisane predčasne
volitve za vseh 5 članov sveta te KS.
Ker je bil Kristjan Brus imenovan za podžupana, posledično zaradi nezdružljivosti funkcij ne more delovati v svetu KS
Ledine. Zaradi navedenega so razpisane
nadomestne volitve za enega člana sveta
KS Ledine v volilni enoti 4 – naselje Ledine.

Predčasne in nadomestne volitve bodo istega dne kot volitve v Evropski parlament,
to je v nedeljo, 26. maja 2019. Rok za vložitev kandidatur je četrtek, 25. april, do 19.
ure. Predčasno glasovanje bo potekalo v
sredo, 22. maja 2019, od 7. do 19. ure v
sejni sobi Občine Idrija.
Občinska uprava
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GEOPARK IDRIJA Z NOVIM CENTROM ZA OBISKOVALCE
aktivnosti in rezultate dvoletnega dela ter
turistično destinacijo Idrija.
Obiskovalce smo k stojnicam vabili s
pokušino domačih dobrot. Na »idrijski
dilci« smo jim postregli geruš in med s
certifikatom odličnosti »Idrija izbrano«. Z
lokalnimi produkti so se predstavljali tudi
Geopark Hateg (Romunija) in Bakony-Balaton (Madžarska). Geopark Železné Hory
(Češka) je obiskovalce navduševal s posebno GeoAplikacijo, ki vsebuje navidezno
resničnost. Veliko zanimanja je bilo tudi za
prikaz izdelave idrijske čipke.

CENTER ZA OBISKOVALCE GEOPARKA
IDRIJA

moderen navidezni način obiskovalcem
predstavili s kratkim videom.

Geopark Idrija v sklopu projekta Danube
GeoTour pripravlja nov center za obiskovalce, ki se bo nahajal v prostorih nekdanje gostilne Nebesa, kamor se bo preselil
tudi TIC.

Otvoritev razstave bo v mesecu maju letos. Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo,
da se udeležite otvoritvenega dogodka
in si nov Center za obiskovalce Geoparka
Idrija tudi pobližje ogledate.

Obiskovalcem bo v centru na ogled
bogata razstava z maketami, modeli, zanimivimi eksponati, animacijami, video
predstavitvami, s pomočjo katerih bomo
vsebine predstavili tistim, ki jih ta snov le
bežno zanima, in tistim, ki bi se v vsebino
razstave želeli bolj poglobiti.

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

Glavna nit razstave bo o tem, kako so Zemljine sile vplivale na nastanek idrijskega
območja in izoblikovale življenje. Predstavljala bo vsebine iz celega območja
Geoparka Idrija. Z razstavo želimo spodbuditi obiskovalce, da poleg obiska naših
glavnih turističnih ponudnikov v mestu
Idrija obiščejo tudi idrijsko podeželje, si
tam ogledajo naravne in kulturne znamenitosti ter pridejo v stik s turističnimi ponudniki izven mesta in se pri nas zadržijo
dalj časa.

GEOPARK IDRIJA NA ITB BERLIN – NAJVEČJI TURISTIČNI BORZI NA SVETU

Uvod v idrijsko zgodbo je osnovna razlaga
nastanka našega planeta ter procesov, ki
naš planet ohranjajo živega, da se stalno
spreminja. Prikazati želimo, da procesi v
in na Zemlji v svoji osnovi določajo okolje,
kamninsko in morfološko pestrost, ki se
mu prilagajajo rastline in živali ter nenazadnje tudi človek s svojim načinom življenja. Pomembno sporočilo razstave je, da
se globalni procesi odražajo tudi lokalno.
Najmlajšim so v novem centru namenjene
tri otroške točke, kjer bodo na igriv in interaktiven način odkrivali naravne zanimivosti in zakonitosti. Za konec nismo izpustili niti projektnih partnerjev, ki se bodo na

Med 6. in 10. marcem 2019 je v Berlinu
potekala turistična borza, ki velja za največjo na svetu. Geopark Idrija se je tokrat
predstavljal v okviru projekta Danube GeoTour in kot del UNESCO Globalne mreže
geoparkov. Skupaj z ostalimi geoparki v
projektu smo imeli priložnost predstaviti

Štirje partnerji so pripravili poseben foto
kotiček, v katerem so predstavljali aktivnosti na prostem, ki so jih razvili v sklopu
projekta: »GeoRafting« v Geoparku Eisenwurzen (Avstrija), »GeoBiking« v Geoparku Karavanke (Avstrija/Slovenija), »GeoClimbing« v Geoparku Papuk (Hrvaška)
in »GeoHiking« v nastajajočem Geoparku
Djerdap (Srbija). Obiskovalci so se v foto
kotičku lahko fotografirali in v dar prejeli
polaroidno fotografijo.
Oliver Gulas, ki je zadolžen za komunikacijske aktivnosti v okviru projekta, je na
tako imenovani Pow – Wow konferenci
za zaposlene v turizmu predstavil projekt,
promocijski video in promocijsko brošuro,
nastalo v sklopu projektnih aktivnosti.
Poudaril je štiri ključna sporočila projekta
Danube GeoTour:
• začutite naravo geoparkov in njihovo
geodiverziteto,
• doživite zgodovino nastanka Zemlje ob
reki Donavi,
• uživajte v spoznavanju ljudi, tradicije in
kulturne dediščine,
• raziskujte aktivnosti na prostem in lokalne produkte.
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Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske
unije (ESRR, IPA).

ODTISI STOPINJ PREDHODNIKA DINOZAVROV – POJASNILO
Ob izdaji prejšnje številke Obzorij se je
razvnela razprava o lokaciji odtisov stopinj
predhodnika dinozavrov, ki se nahajajo na
Pesku, kraju med Godovičem in Medvedjim Brdom. Dejstvo je, da obiskovalci, ko
se stopinjam približujejo iz idrijske strani,
za kratek čas zapustijo Občino Idrija. V
Občino Idrija se zopet vrnejo tik ob lokaciji stopinj. Zato se v strokovni in poljudni
literaturi velikokrat za lokacijo omenjenih
stopinj omenjata oba kraja, tako Godovič
kakor tudi Medvedje Brdo. Najvažnejše pa
je, da s primernimi označbami vsi skupaj
poskrbimo, da bodo naši obiskovalci to

našo naravno posebnost brez večjih problemov našli. Za nastalo zmedo se opravičujemo in sporočamo, da smo se znotraj
naše inštitucije uskladili in bomo od sedaj
naprej enotno navajali kot lokacijo stopinj
okolico Godoviča.

REŠITEV UGANKE
V prejšnji številki smo vas spraševali, katere kriterije morajo izpolnjevati ponudniki
za pridobitev certifikata odličnosti »Idrija
izbrano«. Certifikat odličnosti IDRIJA
IZBRANO pridobijo izdelki in storitve, ki
ustrezajo visokim standardom kakovosti,
vključujejo lokalno pridelane surovine
in pripovedujejo o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi, ki živijo na območju
UNESCO Globalnega Geoparka Idrija.

Srečna nagrajenka je Slavica Mlečnik, ki
bo prejela simbolično nagrado Geoparka
Idrija.

NOVA UGANKA
Tokrat vas sprašujemo po imenih dveh
večjih evropskih projektov, ki jih trenutno
vodimo na Centru za idrijsko dediščino.
Odgovore nam pošljite na e-naslov: info@
geopark-idrija.si ali na naslov: Center za
idrijsko dediščino, Ulica IX. Korpusa 17,
5280 Idrija.
Mojca Gorjup Kavčič, Urška Bajec Rupnik

CID USPEŠNO ZASTOPAL DESTINACIJO IDRIJA DOMA IN NA TUJEM
TRŽENJE DESTINACIJE IDRIJA NA SEJMIH
IN BORZAH

V prvih mesecih tega leta je Center za
idrijsko dediščino skupaj s sodelujočimi
ponudniki uspešno zastopal turistično
destinacijo Idrija na sejmih in borzah
doma in na tujem. V okviru Združenja
zgodovinskih mest Slovenija se je Idrija
januarja predstavljala na Ferien Messe
na Dunaju, ki je vodilni turistični sejem
za počitnice, potovanja in prosti čas v
Avstriji, februarja (20.–24. 2.) pa na F.RE.E.
München, ki je največji sejem za rekreacijo
in prosti čas na Bavarskem. Na 30. mednarodnem sejmu Alpe-Adria (30. 1.–2. 2.) na
Gospodarskem razstavišču je pod sloganom Skočite v naravo potekala osrednja
turistična sejemska prireditev v Sloveniji.
Na sejmu se je destinacija Idrija predsta-

vila kot EDEN destinacija, skupaj s ponudniki Kolektivne blagovne znamke Idrija
izbrano. Vakantie Salon Bruselj (6.–9. 2.) je
najpomembnejši turistični sejem v Belgiji
in velikan med evropskimi sejmi. Na njem
se je Idrija predstavila kot UNESCO mesto.
Skupaj s Cerknim je bila Idrija zastopana
tudi na Holiday World Praga (top gastro &
hotel) (21.–24. 2.), ki je najpomembnejši
turistični sejem na Češkem in v srednjeevropski regiji. V začetku marca (6.–10. 3.)
se je Idrija udeležila tudi Turistične borze
ITB Berlin, ki se uvršča v sam vrh mednarodnih turističnih borz. Na borzi so turistični
informatorji predstavljali Idrijo v okviru
projekta Danube GeoTour – Valorizacija
geodediščine za trajnostni in inovativni
razvoj turizma v podonavskih geoparkih.

DESTINACIJA IDRIJA V PRESOJI – SLOVENIA GREEN DESTINATION
Center za idrijsko dediščino je za destinacijo Idrija v letu 2015 pripravil prijavo na
prvi javni poziv in izvedel potrebne aktivnosti in postopke za vključitev v pilotno
fazo projekta Zelena shema slovenskega
turizma in pridobitev znaka SLOVENIA
GREEN. Po oceni mednarodnih ocenjevalcev smo na osnovi strogih globalnih
kriterijev glede na zbrane podatke za
destinacijo Idrija prejeli znak SLOVENIA
GREEN DESTINATION – SILVER. Trenutno
poteka postopek ponovne presoje. V okviru postopka ponovne presoje za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION
je CID zbral podatke o obstoječem stanju
v destinaciji in izpolnil 67 kazalnikov v t.
i. Indicator report poročilu. Destinacija
redno spremlja pomembne trajnostne
kazalnike, ki med drugimi pokrivajo po-

dročje okolja, ekonomije, družbe, kulture,
turizma in človekovih pravic. Vzpostavljen
je sistem merjenja kazalnikov s ciljem, da
stanje spremljamo in preko sprejemanja
ustreznih ukrepov dolgoročno načrtno
ohranjamo oziroma izboljšujemo.

PRAZNIK IDRIJSKIH ŽLIKROFOV IN
DESTINACIJA IDRIJA STA SE UVRSTILA
MED 25 FINALISTOV GLOBAL TOP 100 V
EVROPI
Mednarodna žirija neprofitne organizacije
Green Destinations je med prijavljenimi
dobrimi praksami iz cele Evrope prepoznala, da so prizadevanja organizatorja
Praznika idrijskih žlikrofov in destinacije
Idrija zgleden primer odgovornega turizma. Izbor poteka v sodelovanju z ITB Berlin
in drugimi mednarodnimi organizacijami
v želji izpostaviti uspešne in inovativne
dobre prakse na področju trajnostnega
upravljanja destinacij.

ŠTEVILKE KAŽEJO POVEČAN OBISK IN
ŠTEVILO NOČITEV V TURISTIČNI DESTINACIJI IDRIJA TUDI V LETU 2018
Končni letni statistični podatki SURS za
leto 2018 kažejo še eno izjemno turistično leto v Sloveniji. Tako so turistični
nastanitveni objekti lani našteli za 8 % več
prihodov in 10 % več nočitev kot v letu
2017. Od tega so tuji turisti ustvarili za 15
% nočitev in 11 % več prihodov kot v letu
2017. Domači turisti pa so ustvarili približno enak obisk kot v letu 2017.
Po uradnih podatkih o nočitvah v idrijski
občini smo na Idrijskem tudi v letu 2018
zabeležili rast števila nočitev v primerjavi z
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letom poprej (2017). Število nočitev, kljub
nezadovoljstvu nekaterih ponudnikov,
v občini Idrija vztrajno narašča (za 86,6
% od leta 2013 do 2018). V letu 2018 je
bilo zabeleženo za 24,87 % več nočitev v
primerjavi z letom poprej (skupaj 2018:
23.858 nočitev). Delež tujih gostov za leto
2018 znaša 57,91 % (13.815), med njimi so
prevladovali Italijani, sledijo jim Nemci in
Francozi ter obiskovalci iz ZDA. V primerjavi z letom poprej se je sicer obisk TIC Idrija
zmanjšal, kar gre pripisati tudi lanskoletni
zapori ceste Idrija–Godovič v času glavne
turistične sezone (od 23. 7. do 20. 8. 2018)
ter dejstvu, da vse več obiskovalcev zadostne informacije o destinaciji že pred
prihodom poišče preko spleta. Uspešne
promocijske aktivnosti v Sloveniji in na
tujih trgih (Italija, Nemčija, Nizozemska,
Španija, Češka in Francija), ki jih Center
za idrijsko dediščino izvaja samostojno
in v sodelovanju z nekaterimi ponudniki,
se odražajo tudi v povečanem obisku
spletne strani www.visit-idrija.si (obisk
2018: 229.183) in obisku destinacije. V letu
2018 je TIC zabeležil 57 % tujih obiskovalcev. Medtem ko so v Antonijevem rovu
z 21.785 obiskovalci v letu 2018 beležili
skoraj 14 % rast obiska, pa so v Mestnem
muzeju na gradu Gewerkenegg z 10.055
obiskovalci zabeležili zmanjšanje obiska
za 4 %. Čipkarsko šolo Idrija je obiskalo
1.460 obiskovalcev, kar znaša približno 2
% manj kot v letu 2017, Topilnico Hg pa
4.902 obiskovalcev.
Kljub vsemu ni za pričakovati, da bo glede
na majhno število kapacitet na Idrijskem
število prenočitev iz leta v leto skokovito
naraščalo. Tudi delež tujih gostov se na
Idrijskem konstantno povečuje, pri tem
pa prevladujejo predvsem individualni
obiskovalci, ki jih dosežemo predvsem z
načrtno promocijo na tujih trgih.

VEDNO JE ČAS ZA OBDAROVANJE
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kimi drobnimi pozornostmi. Izbira daril in
izdelkov v trgovini TIC Idrija je res bogata,
nakup pa je mogoč tudi v spletni trgovini
www.idrijskacipka.si.

PROMOCIJA TURISTIČNIH IN TRADICIONALNIH PRIREDITEV NA IDRIJSKEM

Več informacij o prireditvi bomo objavljali
na spletni strani www.festivalidrijskecipke.si in na Facebook strani festivala @
Festival idrijske čipke – Idrija Lace Festival.
Razstava NA OBROBJU PEKLA, IDRIJSKO IN CERKLJANSKO 1914–1919 – do
2. junija 2019
Občasna razstava ob 100-letnici konca
prve svetovne vojne v Mestnem muzeju
Idrija.

Organizatorji prireditev na Idrijskem vabljeni, da v brezplačno skupno promocijo
vključite tudi svojo prireditev. Center za
idrijsko dediščino poskrbi za dodatno
promocijo na družbenih omrežjih, o prireditvah obvešča prejemnike brezplačnih
e-sporočil. Vsak mesec CID poskrbi tudi
za mesečno oddajo koledarja prireditev
vsem članicam Združenja zgodovinskih
mest Slovenije, ki poskrbijo za objavo dogodkov in prireditev preko svojih kanalov.
Vnos prireditve je mogoč preko spletnega
obrazca Oddaj dogodek na spletni strani
www.visit-idrija.si spodaj v modrem polju.
Vabljeni k sodelovanju in delitvi objav
na družbenih omrežjih, da bomo skupaj
dosegli še več potencialnih obiskovalcev
naše destinacije!

CENTER ZA IDRIJSKO DEDIŠČINO
OBVEŠČA O NOVOSTIH V TURISTIČNI
DESTINACIJI IDRIJA IN MOŽNOSTIH
SODELOVANJA
Na www.visit-idrija.si se prijavite na prejemanje brezplačnih e-novic, s katerimi
Center za idrijsko dediščino prejemnike
obvešča o prireditvah, aktualni turistični
ponudbi ter možnostih sodelovanja na
področju turizma v občini Idrija.

IZ KOLEDARJA PRIREDITEV WWW.VISIT-IDRIJA.SI NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
NA OBISK ...
TEDNI EVROPSKIH GEOPARKOV –
UNESCO GLOBALNI GEOPARK IDRIJA
– od 25. maja do 8. junija 2019

Ljubitelje lokalnih izdelkov vabimo, da
presenetijo svoje najbližje in prijatelje z
lokalnimi darili. Kupci lahko izbirajo med
idrijsko čipko, izdelki iz darilnega programa "idrijska čipka in živo srebro" in slad-

S prireditvijo se ohranjanja tradicija izdelovanja idrijske čipke ter spodbuja inovativnost v njeni izdelavi in uporabi. Številni
dogodki za vse generacije se odvijajo na
različnih lokacijah v mestu.

Številni dogodki, namenjeni ozaveščanju
in izobraževanju lokalnih prebivalcev in
širše javnosti o geologiji, naravi ter kulturni dediščini v Geoparku Idrija.
38. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE – od 14. do
16. junija 2019

ČETRTKI NA PLACU – od 4. julija do 29.
avgusta 2019 ob 20:30
Koncerti različnih glasbenih izvajalcev, ki
popestrijo poletne četrtke na Mestnem
trgu.
GRAJSKI VEČERI NA GRADU GEWERKENEGG – od 1. julija do 30. avgusta 2019
Grajski večeri se v poletnih mesecih odvijajo na dvorišču grada Gewerkenegg
in so namenjeni vrhunskim glasbenim
dogodkom.
18. TANGO-FLAMENKO-FADO FESTIVAL – 12. julij 2019 ob 20:30
LORCA, TI IN JAZ – preplet poezije, glasbe
in plesa iz romskega področja Španije, Balkana in Vzhodne Evrope. Prireditev bo na
gradu Gewerkenegg.
PRAZNIK IDRIJSKIH ŽLIKROFOV – 24.
avgust 2019
Spoznajte stoletno zgodbo jedi, ki iz tradicije prehaja v sodobnost.
OGLARSKI PRAZNIK – 25. avgust 2019
Predstavitev tradicije pridelave oglja v
Idrijskih Krnicah.
Prireditve objavljamo tudi na Facebook
strani @Prireditve Visit Idrija
Center za idrijsko dediščino
Tadeja Bezeljak, Mirka Rupnik
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ICRA ZA RAZVOJ KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V GORIŠKI REGIJI
V letu 2015 je bila na pobudo ICRA, ki
je regionalni koordinator za področje
okolja in prostora, pripravljena strokovna podlaga umestitve državnega
kolesarskega omrežja v prostor Severne Primorske regije. To je bil pomemben korak, saj je bil dokument ključno
izhodišče za uvrstitev projekta v mehanizem financiranja regionalnih projektov, imenovan Dogovor za razvoj regije
(DRR). Regija je tako kot prva v državi
pričela delati na regionalni kolesarski
infrastrukturi kot celoti, kar je tako za
ICRA kot regijo velik dosežek, instrument DRR pa bo v regijo pripeljal za 14
milijonov evrov investicij v kolesarsko
omrežje.
Od leta 2017 proces priprave na izvajanje
projekta še posebej aktivno poteka. ICRA
je intenzivno vpeta v sodelovanje z občinami in koordinacijo projekta, kar pomeni, da povezuje in usklajuje interes občin
in regije z interesom države, ki bo predvidena sredstva tudi investirala. Vse občine,
ki sodelujejo v DRR, morajo vso potrebno
dokumentacijo pripraviti do konca septembra prihodnje leto (2020), kar je zelo
kratek rok predvsem na nekaterih odsekih, kjer bodo potrebna naravovarstvena ali vodovarstvena soglasja. Ti problemi
so evidentirani tudi na določenih mestih
na trasi po dolini reke Idrijce. Občini Idrija
in Cerkno tako že iščeta ustrezne rešitve
kako zagotoviti ustreznost trase. Odsek
trase, ki bo financiran s strani DRR, bo namreč potekal od Idrije, skozi Sp. Idrijo do
Želina ter Cerknega in Reke.
Proti Tolminu prav tako potekajo prizadevanja za zagotovitev ustrezne dokumentacije, čeprav odsek od Reke naprej
ni več vključen v DRR. Občina Cerkno ima
tako že izdelano idejno zasnovo trase do
meje s tolminsko občino, Občina Tolmin
pa načrtuje v proračun uvrstiti tudi idejno
študijo poteka kolesarske trase od Mosta
na Soči do meje z občino Cerkno. Načrtovanje in vzpostavljanje kolesarske trase
po dolini Idrijce tako vztrajno poteka.
Gradnja odsekov tras, financiranih s strani
DRR, bo zaključena leta 2023. Priprave na
izvedbo tras do leta 2023 pa potekajo tudi
v občinah Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal,
Brda in Ajdovščina.
Medtem je v teku tudi projekt označitve
tras za kolesarje, ki naj bi do izgradnje
načrtovanih tras kolesarje vodila po alternativnih poteh. Tudi za ta namen je
bila pripravljena strokovna podlaga, ki je
preverila, kje so možne alternative in kje
ne. Določena mesta so pokazala, da ustre-

zne alternative nimajo in tako ostala brez
alternativnih povezav (tako tudi dolina
reke Idrijce). Vendar pa se zato ta območja toliko bolj intenzivno pripravljajo na
vzpostavitev in izgradnjo končnih načrtovanih tras. Označevanje začasnih tras, ki
ga skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo
in strokovnimi zunanjimi sodelavci prav
tako koordinira ICRA, naj bi bilo izvedeno
letos jeseni (2019).
ICRA je aktivna tudi na področju evropske
kolesarske mreže Evro Velo. V preteklem
letu 2018 je skupaj z Mestno občino Nova
Gorica pripravila preveritev pobude za
umestitev dodatnega kraka Euro Velo. V
preteklem letu 2018 je skupaj z Mestno
občino Nova Gorica pripravila preveritev
pobude za umestitev dodatnega kraka
Euro Velo 9 v Goriško regijo, ki bi se na

Razdrtem odcepil v Vipavsko dolino ter v
Novi Gorici prečkal mejo z Italijo. V trenutno začrtani smeri namreč krak Euro Velo
9 zaobide Goriško regijo. Vzpostavitev
dodatnega kraka v regiji bi zagotovo pomenila dodaten doprinos k razvoju kolesarske infrastrukture in zelenega turizma.
V nadaljnjih letih je predvideno aktivno
delo na področju razvoja kolesarske infrastrukture, prostorskega razvoja in regionalnega planiranja, pri čemer si ICRA želi
ta področja še bolj okrepiti in razviti.
Imate zanimivo pobudo, vezano na razvoj
infrastrukture, prostora in okolja? Pišite
na: ana.brdnik@icra.si.
ICRA

STATISTIKA IN NAJ PROJEKTI ICRA 2018
1.311.747,79 € v lokalno okolje neposredno investiranih sredstev; 4.029 udeležencev na izobraževanjih, dogodkih in
delavnicah; 565 svetovanj za podjetnike
in (potencialne) prijavitelje za črpanje
sredstev; 143 vključenih strokovnjakov
v izvajanje aktivnosti; 93 mednarodnih
sodelovanj; 62 vključenih lokalnih ponudnikov/proizvajalcev/izdelovalcev; 14
zaposlenih

GRETA – PRISPEVEK ZA ENERGETSKO
NEODVISNO OBČINO
Projekt je podal pomemben prispevek
k spodbujanju energetske samooskrbe
občin. Na pilotnem območju v občini
Cerkno je bil opravljen pregled prostorske
razdelitve plitve geotermalne energije,
kar prispeva k nadaljnjemu koriščenju
geotermalnih sistemov.

VZPOSTAVLJANJE DRŽAVNEGA KOLESARSKEGA OMREŽJA
Leta 2018 se je pričela gradnja regionalnega kolesarskega omrežja – ICRA je kot
koordinator projekta državnega kolesarskega omrežja s svojim delom vse od leta
2015 omogočila, da je Goriška regija kot
prva regija v državi lani pričela z vzpostavljanjem celovite regionalne kolesarske
mreže.

»VKLJUČIMO SE« & »STARTAP!«
Projekta sta k sodelovanju pritegnila kar
1.277 udeležencev na skupno 71 dogod-

kih. Projekt Vključimo se je ljudem na
podeželju približal različne prostočasne
dejavnosti, medtem ko je projekt Startap!
pomembno prispeval k širjenju dobrih
podjetniških idej v lokalnem okolju.

CELOSTNE PROSTORSKE STRATEGIJE ZA
ZAGOTAVLJANJE STORITEV SPLOŠNEGA
POMENA
Na osnovi pilotnih aktivnosti, ki jih je
izvedla ICRA, je Idrijsko-Cerkljansko pridobilo celostno analizo ponudbe in povpraševanja po storitvah splošnega pomena s
poudarkom na oskrbi in potrebah starejših (vključno s področjem mobilnosti) ter
analizo povpraševanja ponudbe in dostopnosti po storitvah trgovine, bank in pošt,
certificirala in izvedla je usposabljanje
za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec
na domu ter pripravila akcijska načrta za
inovativno zagotavljanje izbranih storitev
na območju. Nekateri v akcijskih načrtih
predvideni ukrepi se že uresničujejo.

DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA
ICRA je vzpostavila mobilno računalniško
učilnico, s pomočjo katere bo do leta 2021
omogočila dostopnejše računalniško in
digitalno opismenjevanje za prebivalstvo
Idrijsko-Cerkljanskega, še posebej na podeželju.
Ana Brdnik
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POČITNIŠKI ŽIVŽAV NA VOJSKEM
prvega filma Meglica pripoveduje zgodbo o ovčarskem psu Gregorju in dedku
ter življenju na kmetiji. V filmu Medved
pa je glavni junak mali medvedek, ki je v
nesreči izgubil mamo. Starejši medved ga
naučil vse, kar je potrebno za samostojno
življenje v naravi.

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Vojsko in Društvom kmečkih žena in
deklet je Dom krajanov in gasilcev v
času počitnic na stežaj odprl svoja vrata
za vojskarsko mladež. Dobro zastavljen
tridnevni program počitniških dejavnosti je ponujal pester nabor aktivnosti.
V ponedeljek in petek sta bili ponujeni
dve filmski predstavi za otroke. Vsebina

Tretji počitniški dan je ponudil delavnico
peke peciva. Kar 26 vojskarskih otrok se
je udeležilo omenjene dejavnosti. Najmlajša pekarica je dopolnila komaj dve
leti. Za tri skupine najmlajših udeležencev v starosti od 2 do 7 let je predsednica
Društva KŽD Daša Skok vnaprej pripravila
testo za piškote. Mali nadobudneži so pripravek še malo pregnetli, nato valjali in z
modelčki izrezovali različno oblikovane
piškote. Najtežje je bilo počakati, da so
se v pečici spekli. Da je čas peke hitreje

minil, so otroci zaplesali kar na odru nove
dvorane.
Starejše udeležence je čakala malce težja naloga. Sami so morali, po recepturi
seveda, sestavine stehtati in zamesiti v
gladko testo. Članice društva so delo le
vodile in usmerjale mlade peke in pekarice v pripravi piškotov. Pečene dobrote
je bilo treba še namazati z marmelado in
čokoladnim namazom.
Bilo je odlično, dobro za prste obliznit do
naslednjih počitnic.
Hvala KS Vojsko, ki je finančno podprla
in omogočila izvedbo delavnice v (ne)
zimskih počitnicah.
Renata Hvala

ZAPORA KOSOVELOVE ULICE V IDRIJI
Že pred časom napovedana zapora
dela Kosovelove ulice v Idriji za namen
prevezave in gradnje plinovoda je pred
vrati.
V sklopu predvidenih del gradnje plinovoda na Kosovelovi ulici, katerih investitor je
podjetje Petrol d. d., bo k delom pristopila
tudi Občina Idrija, ki bo med drugim izvedla menjavo vodovoda, preverila stanje
kanalizacijskega omrežja, vgradila optično
cev in na novo uredila meteorno odvajanje voda z javnih površin. Po končanju del
se bo ulica preplastila z novim asfaltom.
Predvidena popolna zapora bo trajala med
ponedeljkom, 1. aprila, in soboto, 25. maja,
in sicer v dveh fazah. Dela se bodo, na zahtevo občine Idrija, izvajala s podaljšanim
delovnim časom do 19. ure, potekala bodo
tudi ob sobotah. Ob nedeljah in državnih
praznikih bo delovišče zaprto.

Prva faza zapore

Druga faza zapore

Prva faza del bo vključevala popolno zaporo odseka med Antonijevim rovom in odcepom za Vojsko »pri Kovačici«. V tem času
bo potekal ves promet s smeri Vojskega,
Čekovnika, Grape in Vojskarske po dvosmernem obvozu mimo Kovačice, preko
križišča pod gradom po Prelovčevi ulici
mimo občinske stavbe po ulici Mestnega
trga, kjer se priključi na Lapajnetovo oz.
Rožno ulico. Začetek prve faze se bo pričel
z deli pri Antonijevem rovu, da se v nekaj
dneh omogoči dostop na Ahacijev trg. Za
namen začasnega dvosmernega obvoza
bo ukinjena modra cona parkirišč pred
čipkarsko šolo. Ob spremenjeni prometni
ureditvi mimo občinske stavbe bo še posebej poskrbljeno za varnost pešcev. Hitrost vožnje bo v območju obvoza omejena
na 30 km/h, vozni del in površine za pešce
pa bodo delno ločene z ograjami. Prva
faza bo predvidoma zaključena do 4. maja.

Po zaključku prve faze del se bo promet iz
smeri Vojskega sprostil in usmeril desno
po Kosovelovi ulici. Popolna zapora pa bo
vzpostavljena med Kosovelovo 27 (»Kovačica«) do križišča pod gradom – do mostu
preko Nikove. Prebivalci območja Za gradom in Žabje vasi bodo do svojih domov
dostopali enako dvosmerno po Prelovčevi
ulici mimo občinske stavbe do Lapajnetove ulice.
Ker se predvsem ob prometnih konicah
pričakuje zgoščen promet, naprošamo
voznike, da vozite strpno in upoštevate
spremenjeno prometno signalizacijo. Če
boste občasno obstali v konici, pa pomislite na to, da bo po zaključku del vožnja
po Kosovelovi ulici, kjer smo/ste se mnogi
pritoževali nad jaški, postala prijetnejša.
Občinska uprava

V POMOČ PREJEMNIKOM ITALIJANSKIH POKOJNIN
Tudi letos bo Zavod INAS, novogoriška
podružnica ustanove Instituto Nazionale Assistenza Sociale, prejemnikom
italijanskih pokojnin na Idrijskem priskočil na pomoč pri urejanju potrebnih
listin.
V petek, 12. aprila 2019, od 9.00 do 12.30
bodo v sejni sobi Občine Idrija predstavnice Patronata INAS sprejemale prejemnike

italijanskih pokojnin, ki morajo oddati
podatke o dohodkih na INPS.
S seboj prinesite:
• dve obojestranski kopiji osebne izkaznice,
• kopijo potrdila slovenskega Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
o višini slovenske pokojnine zase in

svojega zakonskega partnerja za leto
2018 (potrdilo ste prejeli v februarju od
ZPIZ-a),
• potrdilo o morebitnih ostalih dohodkih
v letu 2018 (katastrski dohodek, obresti
ipd.).
Občinska uprava
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
RAZŠIRJENI CENTER ZA KREPITEV
ZDRAVJA ZD IDRIJA V LOKALNEM OKOLJU PRISOTEN ŽE LETO DNI
Dejstvo je, da so na posameznih območjih v Sloveniji, tudi zaradi geografsko
pretežno hribovite pokrajine, prebivalci
deležni različnih obravnav v preventivnem zdravstvenem varstvu oziroma različnih storitev s tega področja. Zdravstveni dom Idrija se je v letu 2018 kot eden
od 25 zdravstvenih domov v Sloveniji
vključil v projekt »Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

pri strokovnjakinjah s posameznega področja naročite tudi na individualni posvet.
Poglavitna dejavnost CKZ so zdravstvenovzgojne delavnice za krepitev zdravja
in spremembo življenjskega sloga. Namenjene so odraslim, starejšim od 19
let. Nenehno hitenje in kopičenje stresa,
neustrezna prehrana ter nezadostna
telesna dejavnost vplivajo na razvoj srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni tipa
2, rakavih obolenj in duševnih motenj.
Posamezniki se danes vse pogosteje zavedamo pomembnosti zdravega načina
življenja, vendar samo zavedanje in znanje še nista dovolj, da bi pričeli s potrebnimi spremembami.

Namen Centrov za krepitev zdravja je
zmanjšati neenakosti v dostopu do enakovredne obravnave v preventivnem
zdravstvenem varstvu, kar predstavlja
primarni namen tudi idrijskega Centra za
krepitev zdravja. Prisotnost tovrstnega
centra omogoča lažji dostop posameznikov do preventivnih programov, s tem
pa prispeva k izboljšanju zdravja posameznikov, tudi na osnovi povezovanja s
krajevnimi skupnostmi, lokalnimi društvi,
zavodi, organizacijami in podjetji v lokalnem okolju.

V CKZ ZD IDRIJA DELUJE TIM STROKOVNJAKINJ
Marca lani okrepljen CKZ ZD Idrija ima
tim strokovnjakinj, v katerem delujejo
diplomirane medicinske sestre, kineziologinja, fizioterapevtka, dietetičarka
in psihologinja. Vsaka od njih pokriva
svoje strokovno področje – od prehrane,
telesne dejavnosti, duševnega zdravja,
dejavnikov tveganja do opuščanja tveganih in škodljivih vedenj. Na ta način so
udeleženci lahko deležni celostne obravnave s posameznih področij zdravega
življenjskega sloga. Po dogovoru se lahko

V okviru CKZ ZD Idrija delavnice potekajo
tako, da poleg teoretičnih vsebin vsebujejo veliko praktičnega učenja veščin z
izmenjavo mnenj in izkušenj, delo pa v
večini primerov poteka v manjših skupinah. Velik poudarek je namenjen nudenju podpore in motivacije za spremembe, predvsem motivacije za vzdrževanje
spremenjenega.

DELAVNICE POTEKAJO NA RAZLIČNIH
LOKACIJAH
Delavnice potekajo v predavalnici ZD
Idrija ali v prostorih ZP Cerkno, v krajevnih skupnostih, društvih in delovnih
organizacijah. Ena ključnih novosti projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih
programov v primarnem zdravstvenem
varstvu in lokalnih skupnostih« so tudi
posvetovalnice v krajevnih skupnostih, ki
jih izvaja diplomirana medicinska sestra
iz patronažne službe. V sklopu teh se krajani lahko posvetujejo glede izbire osebnega zdravnika ali zobozdravnika, opravijo brezplačne meritve krvnega tlaka in
sladkorja, v okviru delavnic potekajo tudi
različna krajša predavanja o aktualnih

vsebinah. Posvetovalnice so in bodo še
potekale v vseh krajevnih skupnostih na
območju občin Idrija in Cerkno. Doslej so
bile zelo dobro sprejete.

DELAVNICE SO BREZPLAČNE – PRIDRUŽITE SE
Vse delavnice so za udeležence brezplačne. Plačnik delavnic je ZZZS, pomembno
je le, da ima posameznik urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
Celoten program za krepitev zdravja
in delavnice so podrobno opisane na
novem spletnem mestu ZD Idrija – ckz.
zd-idrija.si. Za dodatne informacije in
vključitev v programe obiščite CKZ ZD
Idrija osebno, v prostorih ZD Idrija, Otona
Župančiča 3 (1. nadstropje), pokličite na
telefonsko številko 05 37 34 222 oziroma
pobrskajte po novem spletnem mestu
CKZ ZD Idrija. Informacije so vam na voljo
tudi pri vašem izbranem osebnem zdravniku in pri diplomirani medicinski sestri v
referenčni ambulanti vašega izbranega
zdravnika.
ZD Idrija

SISTEM PRVIH POSREDOVALCEV USPEŠEN
Sodelavci enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija so od lani do
danes izobrazil 175 prostovoljcev, zlasti
gasilcev iz gasilskih društev na Idrijskem
in Cerkljanskem, za tako imenovane »prve
posredovalce« za nudenje prve pomoči
obolelim ali ponesrečenim na terenu do
prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.
V okviru projekta so v službi nujne medicinske pomoči ZD Idrija pripravili tudi
interaktivni zemljevid z lokacijami večine
javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev v obeh občinah.
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RAZPISI
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
na podlagi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2019 (Ur. list RS, št. 17/2019)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS 50/07, 61/08, 99/09,
3/11 in 81/16) objavlja JAVNI POZIV ZA
DODELITEV UPORABE DVORANE ZA
IZVEDBO PRIREDITVE V LETU 2019
I. Upravičenci
Na poziv se lahko prijavijo:
• društva,
• javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina
Idrija.
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja:
• kandidati morajo imeti sedež in delovati
v Občini Idrija,
• kandidati so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
• kandidati podpišejo izjavo o prevzemu
odgovornosti za varno in pravilno izvedbo prireditve.
III. Razpoložljive dvorane
Razpisuje se enkratna brezplačna uporaba
ene od dvoran:
• Rudniška dvorana v Idriji
• Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji
• Dvorana Filmskega gledališča Idrija
Brezplačna uporaba dvorane je upravičena za izvedbo javne prireditve, ki jo društvo ali javni zavod samostojno organizira
in izvede s svojimi člani ter tako javnosti
predstavi svojo dejavnost v obdobju od
1. 12. 2018 do 30. 11. 2019. Prireditev se
mora izvesti v okviru neprofitne dejavnosti, z možnostjo zbiranja prostovoljnih
prispevkov. Prireditev ne sme biti sofinancirana iz drugih proračunskih virov Občine
Idrija.
IV. Kriterij za določanje termina
Za termin uporabe dvorane se morajo
prijavitelji predhodno uskladiti z upravljavcem dvorane. V primeru, da več prijaviteljev kandidira za isti termin, se termini
dodelijo po vrstnem redu prispelih prijav.
V. Razpisna dokumentacija
Prijava na javni poziv mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
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Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Idrija www.idrija.
si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v
glavni pisarni Občine Idrija.
VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine
Idrija z oznako »Javni poziv za dodelitev
uporabe dvorane za izvedbo prireditve
v letu 2019«, do vključno 30. novembra
2019. Za pravočasno se šteje prijava, ki
prispe na naslov naročnika, oziroma je
vložena v glavni pisarni naročnika minimalno 30 dni pred načrtovano izvedbo
prireditve. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
Prispele vloge bo strokovna komisija
obravnavala enkrat mesečno. O odpiranju
vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik,
nepravočasno oddane vloge se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje nepopolnih vlog
pa se bo pozvalo k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa
s sklepom pooblaščene osebe Občinske
uprave Občine Idrija obveščeni o dodelitvi
brezplačne uporabe dvorane.
Številka: 410-0008/2019-3
V Idriji, 28. 3. 2019
ŽUPAN
Tomaž Vencelj

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na
podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS, št. 42/2010)
in Odloka o proračunu Občine Idrija za
leto 2019 (Ur. list RS, št. 17/2019) objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2019
I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:
• društva, ki organizirajo projekte, namenjene mladim.
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji:
• izvajalci mladinskih projektov morajo
imeti sedež in delujejo v Občini Idrija,
• so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
• v pogodbenem roku oddajo poročila o

realizaciji za preteklo leto in poročilo o
namenski rabi sredstev,
• projekt mora biti izveden v obdobju od
1. 12. 2018 do 30. 11. 2019,
• prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine
Idrija.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih
sredstev je 4.000,00 €.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
materialnih stroškov samostojnih mladinskih projektov v letu 2019, ki so namenjeni
ustvarjalnemu preživljanju prostega časa
mladih.
Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni so stroški, za katere je iz
dokumenta (računa) razvidna povezava z
izvedbo projekta.
Dodeljena sredstva morajo upravičenci
porabiti v letu 2019. Sredstva morajo biti
porabljena v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
IV. Merila za dodelitev sredstev
• stopnja aktivne udeležbe mladih v projektu
• stopnja izražanja mladinske iniciativnosti
• predviden pozitiven prispevek k razvoju
novih znanj in veščin udeležencev projekta
• aktualnost projekta
• izvedljivost projekta
• ekonomičnost projekta
• dosedanji dosežki in reference ponudnika
V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte,
oziroma ne vlagajte v mape.
Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva objave razpisa so izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Idrija www.idrija.si.
VI: Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg
1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis
mladinski projekti 2019« – NE ODPIRAJ,
do vključno 15. 4. 2019. Za pravočasno se
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šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v
aplikacijo in naslednji dan prispe na naslov
naročnika, oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov
vlagatelja.
VII. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
O odpiranju vlog bo strokovna komisija
vodila zapisnik. Nepravočasno oddane
vloge se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje
nepopolnih vlog pa se bo pozvalo o dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo
po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe Občinske uprave Občine Idrija
obveščeni o sofinanciranju projekta.
Številka: 410-0010/2019-1
V Idriji, 28. 3. 2019
				
ŽUPAN
Tomaž Vencelj

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
na podlagi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2019 (Ur. list RS, št. 17/2019)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS 50/07, 61/08, 99/09,
3/11 in 81/16) objavlja JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV BORČEVSKIH IN VETERANSKIH ORGANIZACIJ V LETU 2019
I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:
• društva in neprofitne organizacije, ki
združujejo borce NOB, častnike, veterane in podobno.
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce
programov:
• sedež morajo imeti v Občini Idrija, če
imajo sedež v drugi občini, morajo vključevati člane in uporabnike s stalnim bivališčem v občini Idrija;
• imeti morajo urejeno evidenco o članstvu;
• morajo biti registrirani in delovati najmanj eno leto;
• morajo imeti zagotovljene materialne,
kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev programa in biti registrirani
za opravljanje dejavnosti, za katero se
prijavljajo;
• program mora biti izveden v obdobju
od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019;
• programi izvajalcev morajo biti namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju Občine Idrija;

• interes uporabnikov iz Občine Idrija
mora biti razviden iz poročila o izvedbi
programa, ki je predmet razpisa in se je
izvajal v preteklem letu;
• program mora imeti pregledno in jasno
finančno konstrukcijo, ki vključuje vse
prihodke in odhodke programa;
• prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine
Idrija;
• dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 30. 11. 2019.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Vsebina sredstev, namenjenih za posamezne vsebine, znaša 3.900,00 €.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
prireditev, proslav in publikacij.
Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški prireditev in
proslav so organizacija prireditve oziroma
proslave, honorar nastopajočih, stroški
ozvočenja, luči in druge opreme, potrebne
za izvedbo dogodka. Upravičeni stroški pri
izdaji publikacije so: honorar, stroški lektoriranja in tiskanja.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali posamezni prijavljeni programi v
skladu z merili.
Kriterij
Št. točk
do 5
Sedež v občini
Članstvo – število aktivnih člando 5
ov s plačano članarino
Interes – izvajalec s svojim
do 10
programom prispeva in koristi
interesom lokalne skupnosti
Reference izvajalca glede na
do 3
uspešnost izvedbe programov
v preteklem letu
Sodelovanje – izvajalci redno
do 5
sodelujejo pri aktivnostih, ki jih
organizira Občina Idrija
Realnost – ocenjuje se izvedldo 3
jivost glede na finančno konstrukcijo
Programe bo presojala strokovna komisija
na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
zbrali višje število točk.
V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena

v razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte,
oziroma ne vlagajte v mape.
Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva objave razpisa so izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Idrija www.idrija.si.
VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg
1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis s področja borčevskih in veteranskih
programov v letu 2019« – NE ODPIRAJ,
do vključno 15. 4. 2019. Za pravočasno se
šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v
aplikacijo in naslednji dan prispe na naslov
naročnika, oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov
vlagatelja.
VII. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
O odpiranju vlog bo strokovna komisija
vodila zapisnik, nepravočasno oddane
vloge se bodo vrnile pošiljatelju. Ocenjujejo se popolne vloge izvajalcev (z vsemi
prilogami, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz
II. točke razpisa). Prijavljeni kandidati bodo
po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave Občine Idrija
obveščeni o sofinanciranju programa.
Številka: 410-0008/2019-1
V Idriji, 28. 3. 2019
ŽUPAN
Tomaž Vencelj

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na
podlagi Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007
– uradno prečiščeno besedilo, 56/2008,
4/2010 in 20/2011) Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS 50/07,
61/08, 99/09, 3/11 in 81/16) in Odloka o
proračunu Občine Idrija za leto 2019 (Ur.
list RS, št. 17/2019) objavlja JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V
LETU 2019
I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:
• društva tehnične kulture,
• društva s področja socialnega varstva in
humanitarnih dejavnosti,
• strokovna društva,
• društva s področja samopomoči za starejše.
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II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce
programov:
• sedež morajo imeti v občini Idrija, če
imajo sedež v drugi občini, morajo vključevati člane in uporabnike s stalnim bivališčem v Občini Idrija,
• imeti morajo urejeno evidenco o članstvu,
• morajo biti registrirani in delovati najmanj eno leto,
• imeti morajo zagotovljene materialne,
kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev programa in biti registrirani
za opravljanje dejavnosti, za katero se
prijavljajo,
• programi izvajalcev morajo biti namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine Idrija in se
izvajati na območju občine Idrija,
• interes uporabnikov iz občine Idrija
mora biti razviden iz poročila o izvedbi
programa, ki je predmet razpisa in se je
izvajal v preteklem letu,
• program mora imeti pregledno in jasno
finančno konstrukcijo, ki vključuje vse
prihodke in odhodke programa,
• prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine
Idrija,
• dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 31. 12. 2019.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev znaša 11.000,00
€.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov socialnih društev, društev
tehnične kulture in strokovnih društev.
Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni so stroški, za katere je iz
dokumenta (račun) razvidna povezava z
odobreno dejavnostjo.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali posamezni prijavljeni programi v
skladu z merili.
Kriterij
Št. točk
do 5
ustreznost posameznih vsebin
v programu in potreba po izvedbi
dostopnost programa in štedo 5
vilčnost udeležencev iz Občine
Idrija
čas trajanja programov (letni
do 5
programi, krajše oblike)
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reference izvajalca glede na
uspešnost izvedbe programov
v preteklem letu
realnost finančne konstrukcije
programa
aktualnost programa

do 3

do 3
do 3

Število točk iz zgoraj navedenih kriterijev
se korigira z dodatnim merilom:
Predlagateljem s sedežem v Občini Idrija
se prizna 80-100 % dobljenih točk iz zgoraj
navedenih meril.
Predlagateljem s sedežem v drugi občini
(medobčinsko društvo), ki imajo v občini
Idrija samostojno enoto ali izvajajo svoj
program tudi v Občini Idrija, se prizna 5080 % dobljenih točk iz zgoraj navedenih
meril.
Predlagateljem s sedežem v drugi občini
(značaj medobčinskega, regijskega, državnega pomena) se prizna do 50 % dobljenih
točk iz zgoraj navedenih meril.
Programe bo presojala strokovna komisija,
ki jo imenuje župan Občine Idrija, na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje
bodo predlagani programi, ki bodo zbrali
višje število točk.
V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte,
oziroma ne vlagajte v mape.
Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Idrija www.idrija.si.
VI. Rok in način prijave
Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg
1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis
s področja družbenih dejavnosti v letu
2019« – NE ODPIRAJ, do vključno 15. 4.
2019. Za pravočasno se šteje prijava, ki
je do izteka roka vnesena v aplikacijo in
naslednji dan prispe na naslov naročnika,
oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice morata
biti navedena ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
O odpiranju vlog bo strokovna komisija
vodila zapisnik, nepravočasno oddane
vloge bodo vrnjene pošiljatelju. Ocenjujejo se popolne vloge izvajalcev (z vsemi

prilogami, ki v celoti izpolnjujejo pogoje iz
II. točke razpisa). Prijavljeni kandidati bodo
po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave Občine Idrija
obveščeni o sofinanciranju programa.
Številka: 410-0011/2019-1
V Idriji, 28. 3. 2019
ŽUPAN
Tomaž Vencelj

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na
podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Idrija (Ur. list RS, št. 70/2017), Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Idrija ( Ur. list RS št 19/2018), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS 50/07, 61/08,99/09, 3/11 in
81/16) in Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2019 (Ur. list RS, št. 17/2019) objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA, KI SO V JAVNEM
INTERESU
V OBČINI IDRIJA V LETU 2019
I. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:
• športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
• pravne in fizične osebe, ki so registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju
športa in izvajajo programe, določene
z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji,
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji:
• izvajalci športnih programov morajo
imeti sedež in delujejo v občini Idrija,
• so registrirani za opravljanje dejavnosti
na področju športa in aktivno delujejo
najmanj eno leto,
• imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
• imajo urejene kadrovske zadeve (potrdila oz. licence pristojnih institucij),
• imajo urejeno evidenco o članstvu in
evidenco o registriranih tekmovalcih,
• imajo najmanj 15 članov s plačano članarino (če so registrirani po Zakonu o
društvih),
• v pogodbenem roku oddajo poročila o
realizaciji letnega programa športa za
preteklo leto in poročilo o namenski po-
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rabi sredstev,
• imajo organizirano športno dejavnost
najmanj 30 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za
enkratne akcije,
• izvajajo program neprofitno, oziroma
nekomercialne narave,
• prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine
Idrija.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 328.000,00 €, od tega
115.000,00 € za sofinanciranje programov
športa v letu 2019 in 213.600,00 € za stroške objektov za programe športa.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2019. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi, kot jih določa letni program športa za leto 2019 in sicer:
• Prostočasna športna vzgoja predšolskih
otrok
• Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
• Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok – za šole
• Prostočasna športna vzgoja mladine
• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
• Obštudijska športna dejavnost
• Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
• Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
• Kakovostni šport
• Vrhunski šport
• Šport invalidov
• Športna rekreacija
• Šport starejših
• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo
v športu
• Založniška dejavnost v športu
• Športne prireditve
Posebni pogoji kandidiranja:
• športna društva in klubi kandidirajo samostojno.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi pogojev, meril in metodologije
za vrednotenje in izbor programov športa
v občini Idrija, upoštevaje razpoložljiva
sredstva.

V. Razpisna dokumentacija

I. Upravičenci

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si. Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena na razpisnem obrazcu in biti
izpolnjena v skladu z navodili. Prijav ne
spenjajte, oziroma ne vlagajte v mape.
Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Idrija www.idrija.si.

Na razpis se lahko prijavijo:
• pravne osebe zasebnega prava,
• samostojni podjetniki, registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji.

VI. Roki in način prijave
Prijavo, ki jo natisnete iz aplikacije e-razpisi
skupaj z vsemi prilogami, ki jih niste vnesli
v aplikacijo, v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine
Idrija z oznako »Javni razpis – šport 2019«
– NE ODPIRAJ, do vključno 23. 4. 2019. Za
pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka
roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan
prispe na naslov naročnika, oziroma je
vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Nepravočasno oddane vloge se vrne
pošiljatelju, vlagatelje nepopolnih vlog pa
se bo pozvalo k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo po zaključku razpisa s
sklepom pooblaščene osebe Občinske
uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju programa.
Številka: 410-0007/2019-1
V Idriji, 28. 3. 2019
Župan
Tomaž Vencelj

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na
podlagi Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007
– uradno prečiščeno besedilo, 56/2008,
4/2010, 20/2011 in 111/2013), Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Ur. list RS, št. 43/2010), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS 50/07, 61/08, 99/09, 3/11 in
81/16) in Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2019 (Ur. list RS, št. 17/2019) objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV V LETU
2019

II. Splošni pogoji
Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji:
• izvajalci kulturnih projektov morajo
imeti sedež in delujejo v Občini Idrija,
• so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
• javni kulturni projekt mora biti izveden
v obdobju od 1. 12. 2018 do 30. 11.2019,
• v pogodbenem roku oddajo poročila o
realizaciji kulturnih projektov za preteklo leto in poročilo o namenski porabi
sredstev,
• prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračunskih virov Občine
Idrija.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpisanih proračunskih
sredstev je 8.500,00 €, od tega je produkciji kulturnih dogodkov namenjeno v letu
2019 6.000,00 €, založništvu pa 2.500,00 €.
Sofinancira se 70 % upravičenih stroškov
samostojnih kulturnih projektov. Upravičeni stroški za organizacijo kulturnih projektov so honorarji nastopajočih, stroški
ozvočenja, luči in druge opreme, potrebne
za izvedbo dogodka in stroški najema
prostora. Upravičeni stroški na področju
založništva so stroški lektoriranja, oblikovanja in tiska.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2019. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali javni kulturni projekti:
• na področju organizacije kulturnih dogodkov,
• na področju založništva.
Cilj razpisa je omogočiti izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti ali zaokroženih
programskih enot, ki odražajo javni interes in so v celoti dostopne javnosti ter jim
ni možno pripisati pretežno komercialnega pomena.
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Organizacija kulturnih dogodkov

pomen izdanega knjižnega
dela za lokalno skupnost

Kriterij
Št. točk
do 10
reference predlagatelja, stopnja prepoznavnosti – glede na
izvedene projekte na območju
Občine Idrija v letu 2018
izkazovanje izvirne zasnove in
do 20
ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta
predvidena
dostopnost
do 10
- število obiskovalcev oz.
udeležencev
stopnja izvedljivosti projekta –
do 10
glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen
projekt
projekt pozitivno prispeva k
do 10
obogatitvi kulturnega življenja
v lokalni skupnosti -projekt je
pridobil sredstva za izvedbo na
drugih javnih razpisih
Založništvo
Kriterij
reference predlagatelja – glede
na izvedene projekte v zadnjih
3 letih

Št. točk
do 10

predvideno število izvodov
stopnja izvedljivosti projekta –
glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen
projekt
projekt pozitivno prispeva k
obogatitvi kulturnega življenja
v lokalni skupnosti - projekt je
pridobil sredstva za izvedbo na
drugih javnih razpisih

do 20

VI. Rok in način prijave

do 10

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici
pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg
1, 5280 Idrija, ali osebno oddajte v glavni
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis
- javni kulturni projekti 2019« – NE ODPIRAJ, do vključno 6. 5. 2019. Za pravočasno
se šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan prispe
na naslov naročnika, oziroma je vložena
v sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedeno ime in
naslov vlagatelja.

do 10

do 10

Projekte bo presojala strokovna komisija
na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
zbrali višje število točk.
V. Razpisna dokumentacija
Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Prijav ne spenjajte,
oziroma ne vlagajte v mape.
Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Idrija www.idrija.si.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
O odpiranju vlog bo strokovna komisija
vodila zapisnik, nepravočasno oddane
vloge se bodo vrnile pošiljatelju, vlagatelje
nepopolnih vlog pa se bo pozvalo k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo
po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe Občinske uprave Občine Idrija
obveščeni o sofinanciranju projekta.
Številka: 410-0009/2019-1
V Idriji, 28. 3. 2019
ŽUPAN
Tomaž Vencelj

VPIS V VRTEC
Vrtec enkrat letno objavi javni vpis
novincev za naslednje šolsko leto. Če
je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v
vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu
Komisija za sprejem otrok v vrtec.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v
skladu z določbami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10,
94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 55/17).
Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse
vpisane otroke po doseženem številu točk
od najvišjega do najnižjega števila. Pri tem
se točkuje naslednje kriterije:
Kriterij
Št. točk
Ustrezna starost, 11 mesecev 20 točk
in več
Odložitev šolanja oziroma vs- 15 točk
topa v šolo
Zaposlenost obeh staršev 10 točk
oziroma enega, če gre za enostarševsko družino
Oba starša še študenta, dijaka 10 točk

Eden od staršev študent, eden
zaposlen
Stalno ali začasno prebivališče
najmanj enega člana družine
na območju lokalne skupnosti
ustanoviteljice vrtca
Otrok, uvrščen v prednostni
vrstni red iz preteklega leta
Otrok staršev, ki imajo v želeni
enoti že vključenega otroka
Družina s tremi ali več otroki
do 10 let starosti
Starši prvič vpisujejo otroka v
vrtec (Pravilnik o poteku postopka in kriterijih za sprejem
otrok v vrtec Idrija, Uradni list
RS, št. 18/2018, upoštevajoč
spremembe in dopolnitve).

10 točk

deni dan izpolnjevali pogoje za vključitev.

9 točk

Sprejem poteka seveda tudi med letom.
Tako smo v februarju 2019 zaključili sprejemni postopek za vse otroke, za katere
smo prejeli vpisnice do konca javnega razpisa vpisa. Pri tem je bil en otrok namesto
v idrijske enote sprejet v enoto Godovič,
drugi pa v enoto Prelovčeva (oddelek, ki
spada pod enoto Sp. Idrija) namesto v oddelek v Ledinah (L1). V želene enote nista
bila razporejena zaradi zasedenosti mest.

7 točk
10 točk
2 točki
1 točka

Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in
prosto mesto v posameznem oddelku.
Pred zasedanjem komisije vrtec predvidi
najbolj optimalne strukture oddelkov, ki
omogočajo sprejem čim večjega števila
novincev. Zadnje leto smo s 1. 9. 2018 v vrtec sprejeli prav vse otroke, ki so na nave-

Navadno v idrijskih enotah zmanjka prostih mest za najmlajše otroke, ki so bili
vpisani po javnem razpisu vpisa. Poudariti
gre, da moramo pri vključitvi upoštevati
več zakonodajnih omejitev. Skladno s
Pravilnikom o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list
RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) lahko vrtec
oblikuje homogene (npr. 1–2 leti, 4–5
let), heterogene (npr. 1–3 let, 3–6 let) in
kombinirane oddelke (npr. 2–4 let, 1–6
let). V homogene oddelke so vključeni
otroci prvega (do treh let) ali otroci drugega starostnega obdobja (od treh let
dalje) v starostnem razponu enega leta,
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v heterogene oddelke so vključeni otroci
prvega ali drugega starostnega obdobja,
v kombinirane oddelke pa so vključeni
otroci prvega (lahko jih je največ sedem)
in drugega starostnega obdobja.
Med najmlajšimi je v homogeni oddelek lahko vključenih največ 12 otrok,
v heterogeni 10. V homogeni oddelek
drugega starostnega obdobja, v katerem
so 3–4-letni otroci, je lahko vključenih
najmanj 12 in največ 17 otrok, v ostale

homogene oddelke drugega starostnega
obdobja največ 22 otrok. V heterogenih
in kombiniranih oddelkih je maksimalno
število nižje, za vse oddelke pa je občina
ustanoviteljica glede na veliko število otrok odločila, da se najvišje število otrok v
oddelku poveča za dva otroka.
Pogosteje imamo med šolskim letom prosta mesta v oddelkih drugega starostnega
obdobja, medtem ko se za najmlajše zapolnijo. Tudi za vključitev otrok v tekočem

šolskem letu je po potrebi sklicana seja
Komisije za sprejem. Pri naknadnem vključevanju smo bolj omejeni pri sprejemu,
saj so oddelki že oblikovani in starostne
omejitve bolj toge kot v fazi sprejemanja
novincev za naslednje šolsko leto. Pozabiti
ne gre niti vključenosti otrok s posebnimi
potrebami, zaradi katerih imamo v nekaterih oddelkih znižane normative.
Adrijana Erjavec

JESENI PREDVIDOMA ZAČETEK GRADNJE VRTCA
Gradnja novega vrtca v Spodnji Idriji
bo največja investicija, ki jo bo Občina
Idrija predvidoma pričela v letošnjem
letu, pa tudi težko pričakovana in nujna. Obstoječi objekt je že dotrajan,
nefunkcionalen in tudi neprimeren za
vzgojnovarstveno dejavnost glede na
standarde, ki jih predpisuje področna
zakonodaja.
Projekt bo izvedbeno precej zahteven, saj
bo novogradnja vrtca stala na isti parceli
kot sedanji vrtec, le nekoliko bližje šolski
stavbi. Poseben izziv predstavlja tudi
ustreznejša prometna ureditev širšega

območja, nov vrtec pa bo tudi precejšnji
finančni zalogaj.
Ena prvih odločitev novega idrijskega župana Tomaža Venclja ob nastopu funkcije
je zato bila, da začetek gradnje novega
vrtca v Spodnji Idriji preloži za leto dni,
medtem pa naj bi poiskali rešitve za
pocenitev investicije. Kot kaže, so bila
prizadevanja uspešna, saj so s ponovnim
temeljitim pregledom projekta in vztrajnim dogovarjanjem dosegli zmanjšanje
stroškov investicije, kot pojasnjuje župan
Tomaž Vencelj. »Občina, v njenem imenu
zlasti podžupan in pristojne občinske sa-

lužbe, je v okviru usklajevanj s projektantom uspela optimizirati projekt. Pri tem se
objekt ne zmanjšuje in ostaja v prvotnih
gabaritih, spreminjajo pa se določene
arhitekturne rešitve, ki bodo celoten projekt pocenile. Tako lahko z optimizmom
zremo naprej in lahko napovemo, da naj
bi se gradnja novega vrtca v Spodnji Idriji
pričela letos jeseni.«
Prva faza del bo obsegala rušenje obstoječega objekta vrtca, zatem pa naj bi se
začela izgradnja novega.
Metka Rupnik

DRUŠTVO UPOKOJENCEV IDRIJA Z NOVO PREDSEDNICO
Tokratni občni zbor pa je bil tudi volilnega
značaja. Ob smrti dosedanjega predsednika Ivana Šuligoja je društvo ostalo brez
predsednika, zato je na pobudo upravnega odbora društva vodenje do občnega
zbora prevzela Vanja Leskovec, ki pa je
bila na zasedanju soglasno izvoljena za
predsednico društva za dve leti, do konca
mandata.

Marec je prinesel redno letno skupščino
Društva upokojencev Idrija, ki združuje
okoli 740 članic in članov. Društvo sodi
med najštevilčnejša društva na Idrijskem in najdejavnejša upokojenska
društva na Primorskem.
Uvodne minute zasedanja je obogatil Mešani pevski zbor, ki deluje v okviru društva
in s pesmijo oplemeniti vse dogodke
društva ter niza nastope na različnih
pevskih revijah, koncertih, spominskih
svečanostih v kraju in širše. Zatem so
se vrstile predstavitve dela društva kot

celote in njegovih posameznih sekcij v
letu 2018. Univerza za tretje življenjsko
obdobje, projekt Starejši za starejše, letovanja, šport in rekreacija ter športna
tekmovanja, na katerih idrijski upokojenci
in upokojenke dosegajo visoke uvrstitve,
pevski zbor, kulturna sekcija s prireditvijo
Pozdrav pomladi in drugimi dogodki,
sekcija Rudarsko industrijske šole, različna
meddruštvena srečanja … to so osrednja
področja, na katerih je bilo idrijsko upokojensko društvo najbolj dejavno v minulem
in bo tudi v letošnjem letu.

Ena osrednjih nalog nove predsednice
idrijskih upokojencev bo oživitev družabnega utripa v prostorih društva, saj je
prav druženje eno osnovnih poslanstev
društva. Skupaj z ostalimi člani vodstvenih
organov društva si bo prizadevala za okrepitev in pomladitev članstva, pomembna
naloga društva pa je tudi pridobitev novih
pevcev, ki bi popolnili vrste njihovega
pevskega zbora.
Občni zbor so člani Društva upokojencev
Idrija in njihovi gostje iz sosednjih društev
upokojencev sklenili v društvenih prostorih, kjer so se ob prigrizku in kozarčku
pogovorili in podružili.
Metka Rupnik
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KOMUNALA
KAKOVOST PITNE VODE V LETU 2018
S pitno vodo iz javnega vodovoda se v
Idriji oskrbuje 9700 občanov, za nadzor
njene kakovosti pa skrbi Komunala Idrija, in sicer z rednimi terenskimi pregledi
in meritvami na vodovodnem omrežju,
analizami mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrov v okviru notranjega
nadzora, ki ga strokovna služba podjetja
oblikuje v sodelovanju s pooblaščenim laboratorijem, ter z državnim nadzorom, ki
ga pripravi in izvaja Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Maribor v sodelovanju z drugimi državnimi
institucijami.
Notranji nadzor Komunala izvaja skladno
s Pravilnikom o pitni vodi (UL RS št. 19/04
s spremembami). Od lanskega leta naprej
z mikrobiološkim analizatorjem, ki je nameščen v rezervoarju Bazile (tam se pitna
voda za oskrbo večjega dela Idrije zbira iz
treh vodnih virov), ugotavlja tudi skupno
število aktivnih mikroorganizmov v pitni
vodi v realnem času. Na ta način lahko
hitreje ukrepa ob dogodkih, ki bi lahko
vplivali na kakovost pitne vode, še preden
ta pride do uporabnikov.
Celotno poročilo o kakovosti pitne vode v
Občini Idrija v letu 2018 je objavljeno na
spletni strani www.komunalaidrija.si pod
zavihkom »Pitna voda - koristne informacije«.

MIKROBIOLOŠKO STANJE PITNE VODE
Od 91 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize je bilo 78 (86 %) povsem skladnih z zahtevami Pravilnika, v 13 vzorcih pa
je vsaj eden od parametrov, ki jih redno ali
občasno spremljamo pri mikrobioloških
analizah, presegal mejno vrednost. Ugotovljena so bila naslednja odstopanja:
5 vzorcev (hidrant v Kosovelovi ulici v
Idriji, novozgrajena razdelilnica hrane v
ledinskem vrtcu, hišni priključek v Črnem
vrhu): Bakterije, ki zrastejo pri 22 °C/37
°C in so v vodi prisotne kot naravna flora
ter ne ogrožajo zdravja ljudi. Odstopanja
odpravljena z ukrepom izpiranja.
9 vzorcev (hidrant v Kosovelovi ulici, Slanice v Idriji, Ledine, Kovačev Rovt (Bačnar in
Felko), Prejnuta in Čerinovše): Koliformne
bakterije, ki nakazujejo na onesnaženost
z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja, nezadostno spiranje vodovodnih priključkov po sanaciji,
možne poškodbe ali napake v omrežju,

neustrezno pripravo vode ipd. Z izjemo
sistemov Čerinovše in Prejnuta so bila
odstopanja odpravljena z ukrepom izpiranja.
6 vzorcev (novozgrajena razdelilnica hrane
v Ledinah, Kovačev Rovt (Bačnar in Felko),
Prejnuta in Čerinovše): Bakterije fekalnega
izvora, ki so škodljive za zdravje uporabnikov. V primeru Ledin in Kovačevega Rovta
so bila odstopanja odpravljena z ukrepom
dezinfekcije. Na zajetju Čerinovše je izdan
stalen ukrep prekuhavanja vode. Na sistemu Prejnuta je ukrep prekuhavanja izdan
za čas testiranja novega filtracijskega sistema.

FIZIKALNO KEMIJSKE LASTNOSTI PITNE
VODE
V letu 2018 je bilo na vseh vodooskrbnih
sistemih v Občini Idrija izvedenih 56 fizikalno kemijskih analiz, od tega sedem
obsežnejših, ki so vključevale tudi ugotavljanje prisotnosti težkih kovin, pesticidov,
mineralnih olj, trihalometanov (THM) in
policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
54 vzorcev (96 %) je bilo povsem skladnih
z zahtevami Pravilnika. V dveh vzorcih
pa so bile ugotovljene naslednje neskladnosti:
1 vzorec (sistem Vojsko - Čekovnik): Presežena koncentracija mangana, ki je zdravju
neškodljiva. Neskladnosti odpravljene z
ukrepom izpiranja. Razlog za povišano
vrednost ni bil ugotovljen.
1 vzorec (vodovodni priključek vodooskrbnega sistema Spodnja Idrija): Povišana koncentracija svinca, ki na javnem
omrežju ni bila izmerjena. Predvidoma je
šlo za raztapljanje kovin, ki se nahajajo v
vodovodnih ceveh priključka. Uporabniku
je bilo priporočeno izpiranje omrežja in
povečan nadzor.

KAJ PA POSLEDICE DEZINFEKCIJE?
THM v pitni vodi nastajajo kot stranski
produkti dezinfekcije z npr. natrijevim
hipokloritom (tovrstna dezinfekcija se
uporablja v Občini Idrija) pri reakcijah z
naravno prisotnimi organskimi snovmi, ki
so predvsem v površinskih vodah (npr. huminske in fulvinske kisline) in bromidnim
ionom. Nastajanje THM je odvisno od
vrste in koncentracije organskih snovi v
surovi vodi, temperature in pH vrednosti.
Odvisno je tudi od reakcijskega časa, zato
koncentracija THM narašča vzdolž distribucijskega sistema. Za vsoto THM je v Pra-

vilniku določena mejna vrednost 100 µg/l,
z opombo, da je treba zagotoviti čim nižjo
vrednost THM v pitni vodi, pod pogojem,
da to ne vpliva na uspešnost dezinfekcije.

Vodooskrbni
sistem
Idrija skupni
Spodnja Idrija
Godovič - Zavratec
Črni vrh nad Idrijo
Vojsko
Ledine
Gore - Dole

Koncentracija THM (μg/l)
* Mejna koncentracija po
Pravilniku = 100 μg/l
1,5
4,6
1,0
0,6
2,1
5,1
5,4

Koncentracija THM v vodooskrbnih
sistemih Občine Idrija v letu 2018

KAKOVOST SUROVIH VODA
Zelo pomembno ostaja spremljanje kakovosti in količine surovih voda, ki se jih
odvzema iz okolja. Z analizo je moč slediti
vplivom okolja na njihovo kakovost ter
ugotavljati ustreznost metod njihove obdelave.
Iz zajetij in vrtin je bilo v letu 2018 odvzetih
17 vzorcev surove vode za mikrobiološke
analize. Od mikrobioloških je bilo neskladnih 15 vzorcev, kar predstavlja 88 % vseh
analiziranih vzorcev. Fekalne bakterije so
prisotne v 33 % odvzetih vzorcev. Surove
vode brez dodatne obdelave (filtriranja,
obsevanja z UV, kloriranja) v vseh pogojih
niso ustrezne za oskrbo s pitno vodo: pri
izvirih že najmanjše vremenske in okoljske
spremembe močno povišajo motnost in
poslabšajo kakovost vode. Z zahtevami
Pravilnika so povsem skladne surove
vode iz vrtin, v gravitacijskih vodnih virih
pa so najpogosteje dokazane koliformne
bakterije, ki so sicer množično prisotne pri
razkroju organskih snovi v okolju.
Trdota pitnih vod v Občini Idrija dosega
med 9 in 12 N.

OBVEŠČANJE O KAKOVOSTI PITNE VODE
Komunala uporabnike prosi, da večje
spremembe glede kakovosti pitne vode,
ki jih opazijo sami, sporočijo na telefon
05 37 27 215, izven delovnega časa pa na
dežurno številko 051 440 527.
Na zadnji strani položnice za komunalne
storitve bodo obveščeni, na kakšen na-
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Kraj

Vodooskrbni sistem

Idrijska Bela,
Idrija skupni
Vojaški
Slanice
Lačne
Idrija
Prejnuta
Ćerinovše
Felko, Kovačev Rovt
Bačnar, Kovačev Rovt
Sp. Idrija
Sp. Idrija
Sp. Kanomlja
Mandžurija
Godovič
Godovič
Zavratec
Zavratec
Ćrni Vrh
Črni Vrh
Vojsko
Vojsko
Čekovnik
Ledine
Ledine
Gore Dole
Gore Dole

Priprava
vode

Št. mokrobioloških
analiz
notranji
nadzor
državni
Komunala nadzor
d. o. o.

SKUPAJ

Št. MB
neskladnih
vzorcev

10

1

da

10

da
da
da
ne
ne
da
da
da
da

3
3
4
2
1
4
3
10
3

da

5

5

10

da

5

5

10

da

3

2

5

6
2
64

2
2
26

8
4
91

da
da
SKUPAJ

5

5

3
8
4
3
1
4
3
15
3

Neskladnosti, kjer
je bil ukrep
prekuhavanje vode

2

1
3
1
2
1
2

Št. fizikalno
kemijskih analiz
notranji
nadzor
državni
Komunala nadzor
d. o. o.

3
1
1
1

1

1

1

13

7

2
1
2
1
1
1
1
6
1

Št. FIKE
SKUPAJ neskladnih
vzorcev

2
5

5

2
6
2
1
1
1
1
11
1

1

3

5

8

3

5

8

3

2

5

1

1
2
30

2
2
26

3
4
56

2

Nadzor pitne vode na javnih vodooskrbnih sistemih v Občini Idrija v letu 2018 (notranji in državni)
čin bo Komunala obveščala v primerih
motene oskrbe s pitno vodo. Uporabniki
e-računa za komunalne storitve in drugi
zainteresirani se lahko s svojim elektronskim naslovom prijavite na prejemanje
e-obvestil Komunale na prvi strani spletne strani www.komunalaidrija.si pod
»e-novice«. Obvestila so sicer objavljena
na lokalnem radiu, na spletni strani www.
komunalaidrija.si, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti, v določenih primerih pa
tudi s pisnim obvestilom v nabiralnike.

ZA ČISTOČO NAŠIH VODA SMO ODGOVORNI TUDI SAMI
Ste vedeli, da je velik onesnaževalec vode
tudi odpadno jedilno olje iz gospodinjstva? Z enim litrom neustrezno zavržene-

ga olja, ki je nevarni odpadek, onesnažimo do tisoč litrov vode. To je količina, ki jo
povprečen Evropejec sicer porabi v šestih
dneh. Ko se olje sčasoma spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni
vir pitne vode, traja več sto let, da se njena
kakovost obnovi ali izboljša.
Poskrbite torej, da boste po uporabi jedilno olje oddali na ustrezno mesto. Pridružite se akciji zbiranja odpadnega jedilnega
olja in si priskrbite brezplačno namensko
posodo, ki jo Komunala Idrija podarja
vsem uporabnikom e-računa za komunalne storitve. Posodo je možno tudi kupiti v
Zbirnem centru Cerkno, Zbirnem centru
Ljubevč ali na sedežu Komunale Idrija.

ENOSTAVNO DO E-RAČUNA ZA KOMUNALNE STORITVE
Prejemanje e-računa si uredite v spletni
banki. Navodila so objavljena na spletni
strani www.komunalaidrija.si, za več informacij pa lahko pišete na e-mail info@
komunalaidrija.si oziroma pokličete na 05
37 27 205. Uporabniki, ki plačujete preko
trajnika, pa na info@komunalaidrija.si
zgolj sporočite, da bi želeli namesto tiskanih različic računa prejemati račun v pdf
obliki na elektronski naslov.
Jasna Kofol

KRISTJAN BRUS IMENOVAN ZA PODŽUPANA
Župan Tomaž Vencelj je na zadnjem
zasedanju občinskega sveta svetnice in
svetnike obvestil, da je imenoval še drugega podžupana Občine Idrija. To funkcijo je zaupal dolgoletnemu predsedniku
sveta KS Ledine ter občinskemu svetniku
Kristjanu Brusu, ki bo opravljal delo koordinatorja med krajevnimi skupnostmi
v idrijski občini v okviru bodočega sveta
krajevnih skupnosti, ki naj bi bil oblikovan
v kratkem. Kot je povedal župan, s to od-

ločitvijo izpolnjuje zavezo iz časa pred lokalnimi volitvami, da bo vzpostavil način
trajnega in aktivnega dialoga s krajevnimi
skupnostmi. Ker sam vseh nalog ne more
opravljati, se je odločil, da za to področje
imenuje podžupana.

ni skupnosti. Kot je še poudaril podžupan
Brus, bo deloval odprto in konstruktivno,
v duhu tvornega dialoga in na osnovi pravil, ki bodo v sodelovanju s predstavniki
krajevnih skupnosti oblikovana na prvih
zasedanjih sveta krajevnih skupnosti.

Brus je izkušeno ime v občinski politiki,
ki se je kot svetnik v občinskem in krajevnem svetu kalil predvsem pri reševanju
konkretnih problemov v krajevni in lokal-

Metka Rupnik
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ALPSKO MESTO LETA 2019
ščine sta se kot predstavnika Občine Idrija
udeležila župan Tomaž Vencelj in Karmen
Makuc, ki je v občinski upravi koordinatorka za alpsko mesto leta.

Letos je bilo za Alpsko mesto leta 2019
proglašeno italijansko mesto Morbegno, ki leži v dolini Valtellina v deželi
Lombardiji v neposredni bližini jezera
Como in ima okrog 12.000 prebivalcev.
Morbegno in sosednji Sondrio sta za
to območje Italije skozi vso zgodovino
imela pomembno vlogo, ki jo ohranjata
še danes.
Naziv Alpsko mesto leta je bil mestu Morbegno, ki je že več let dejaven pri uresničevanju zavez Alpske konvencije, podeljen
14. marca, naslednji dan pa je potekala
generalna skupščina društva Alpsko mesto. Svečane podelitve in generalne skup-

Vsi sodelujoči na letni skupščini, predstavniki alpskih mest leta in kandidati za prejem naziva v prihodnosti, so se na pobudo
župana občine Morbegno Ruggeri Andrea
udeležili mednarodnega »podnebnega
štrajka mladih«, ki zahtevajo odločno
ukrepanje s ciljem zmanjšanja vsakršnega
onesnaževanja okolja. Poleg župana je v
kratkem nagovoru prizadevanja mladih
podprl tudi predsednik društva Alpsko
mesto leta Thierry Billet.
Občina Idrija, ki je naziv Alpsko mesto
leta prejela leta 2011, se je s podpisom
konvencije županov 15. 2. 2013 zavezala,
da bo do leta 2020 zmanjšala emisije CO2
za 20 %, oktobra 2015 pa je pristopila k še
bolj ambicioznemu načrtu, da bo do leta
2030 zmanjšala emisije CO2 za 40 %.

je potrebno posredovati na Konvencijo
županov v Bruselj. Namen projekta SECAP
je s pomočjo ustreznih strategij za vse
vrste območij – še posebej mestnih – ter
z oblikovanjem primernih ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam in njih
posledic zagotoviti podporo zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida in drugih
toplogrednih plinov.
Občinska uprava

OČISTIMO SP. IDRIJO
V soboto, 30. marca, bo v Sp. Idriji potekala prostovoljna čistilna akcija, pričetek bo
ob 9. uri na placu.
Vrečke in rokavice bodo priskrbeli organizatorji, s sabo pa lahko prinesete tudi svoje orodje (grablje, samokolnico, motorno
žago …).

Občina Idrija v sodelovanju z Golea pripravlja Trajnostni energetski in klimatski
akcijski načrt SECAP (The Sustainable
Energy and Climate Action Plan), ki ga

Ob 12. uri bo poskrbljeno za toplo malico
in druženje.

Jurija Vege Idrija, Vrtec Idrija, Osnovna šola Idrija, Mladinski center Idrija,
Komunala in Krajevna skupnost Mesto
Idrija organizirali Eko dan in Cvetlični
sejem.

kulturni program, Mladinski center Idrija
pa mednarodni kotiček z gosti mednarodne izmenjave prostovoljcev in ostale
aktivnosti za mlade, predstavili pa se bodo
tudi čebelarji.

Na prireditvi si boste, kot ponavadi, lahko
izmenjali sadike vseh vrst, ki jih na vrtu
ne potrebujete. S sodelavci Komunale se
boste lahko pomenili o ravnanju z odpadki, lahko pa se boste pridružili delavnici
okraševanja lončkov in sajenja bršljank.

Podrobnejše informacije o prireditvi lahko
preberete na letakih, ki jih boste prejeli v
poštne nabiralnike.

KS Sp. Idrija in RKJ

EKO DAN IN CVETLIČNI SEJEM

V soboto, 20. aprila, ste vabljeni na
mestni trg v Idriji, kjer bodo Gimnazija

Organizatorji Cvetličnega sejma in Eko
dneva

Vrtec Idrija, Osnovna šola Idrija in Gimnazija Jurija Vege Idrija pripravljajo krajši

FEBRUAR Z NATAŠO HVALA IN JERNEJEM KUNTNERJEM
Kulturi posvečen 8. februar so v Črnem
Vrhu praznovali nekoliko pozneje in
nekoliko obsežneje – v februarju je
namreč KUD Sloga pripravilo dve prireditvi za krajane. V prvi se je domači
publiki prvič predstavila Nataša Hvala,
učiteljica slovenščine in avtorica knjige Divje babe na žlikrofih, v drugi pa
se je krajanom od blizu in daleč v novi

monokomediji predstavil Jernej Kuntner.
Mrzel zimski večer 16. februarja je bil kot
nalašč za predstavitev zbirke folklornih
in spominskih pripovedi s hribov, planot,
iz grap in kotlin od Porezna do Javornika
in od Vojskega do Zavratca. Sejna soba
KS Črni Vrh je bila skoraj premajhna za

pogovor profesorice Lidije Kleindienst z
avtorico Natašo Hvala. Nekaj povedk in
pripovedi so doživeto prebrali oziroma
povedali nekateri zbiratelji in pripovedovalci. Doživet in vsebinsko poln pa je bil
tudi sobotni večer 22. februarja. Jernej
Kuntner je na črnovrškem odru stal prvič,
a zaradi dobrega odziva publike pravi, da
zagotovo ne zadnjič.
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Igralec in komik je predpremierno
predstavil svojo novo monokomedijo z
naslovom Rokatakorokatako. V njej se
je dotaknil svojega pestrega življenja, s
poudarkom na televizijskih in dramskih
vlogah, pa tudi različnih zgodovinskih
obdobij; omenimo le srednji vek in menihe v samostanih. Kuntner je v skriptoriju samostana v notranjosti Sicilije kot
slovenski pater Žitnik naletel na izjemno
zanimivo in skrivnostno resnico o kneževini Karantaniji …

Tudi v marcu je KUD Sloga organiziral
kar nekaj dogodkov – pustovanje na
pustno soboto, tradicionalni fotonatečaj,
ob koncu meseca pa se bodo ponovno
predstavili mladi igralci gledališke skupine s koprske Pedagoške fakultete.
Lovrenc Habe

KOORDINACIJA ČIPKARSTVA V OBČINI IDRIJA
Občina Idrija je avgusta 2018 podpisala
pogodbo z Gimnazijo Jurija Vege Idrija,
s katero Čipkarska šola Idrija, ki je poslovna enota v okviru Gimnazije, prevzema strokovno delo oz. koordinacijo
čipkarskih dogodkov v Občini Idrija.
Na osnovi pogodbe Občina Idrija zagotavlja sredstva za strokovno delo, ki jih v
Čipkarski šoli Idrija namenjajo koordinaciji
čipkarskih dogodkov v občini na splošno,
predvsem pa strokovnega programa
Festivala idrijske čipke in koordinaciji so-

delovanja Občine Idrija, Društva klekljaric
idrijske čipke in Oddelka za tekstilstvo,
grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Na osnovi
pogodbe je Čipkarska šola Idrija tudi
pooblaščena organizacija za opravljanje
administrativno tehničnih in strokovnih
opravil Odbora za označbo porekla idrijske čipke.

čipko na Prelovčevi 2 v centru Idrije so
namenjeni predvsem strokovnemu delu
za idrijsko čipko. V prostih terminih pa so
namenjeni tudi drugim zainteresiranim
uporabnikom za izvajanje različnih izobraževalnih predavanj ali delavnic. Zainteresirani uporabniki lahko za več informacij
pokličete na 05 37 34 572 ali pišete na
metka@cipkarskasola.si.

Z novimi področji del je čipkarska šola
sprejela v upravljanje tudi prostore Centra
za idrijsko čipko. Prostori Centra za idrijsko

Metka Fortuna,
vodja Čipkarske šole Idrija

MCI GOSTIL MEDNARODNO IZMENJAVO
Kot je običajno za projekte, pri katerih
se skupina mladih zbere v nepoznanem
kraju, so imeli vsi udeleženci možnost
prestopiti meje znanega, izkoristiti priložnost govoriti tuje jezike, spoznati nove
prijatelje z drugih koncev Evrope, izvedeti
več o njihovi domovini in kulturi ter skupaj
sproščeno preživljati čas in se zabavati.
Tokrat smo več poudarkov namenili tudi
ozaveščanju o ključnih veščinah 21. stoletja – komunikaciji, sodelovanju, kritičnem
razmišljanju in kreativnosti.
Če vas zanimajo ta in podobne mednarodne dejavnosti, se obrnite na našo spletno
stran, poleg tega pa ste vabljeni na različne dogodke v prihajajočih tednih.

Zimske počitnice v mladinskem centru
Idrija so bile pestre – gostili smo namreč 32 mladih z Nizozemske, Hrvaške,
Poljske, Cipra in iz Slovenije.
Tema izmenjave je bila »zero waste«, o
njej smo se pogovarjali, si ogledovali primere dobrih praks, ki jih lahko vključimo
v svoj vsakdan, in se tudi sami preizkusili
v načrtovanju delavnic in izdelovanju
pripomočkov, ki omogočajo način življe-

nja z manj odpadki. Prek izzivov, ki jih je
morala druščina opravljati, so spoznavali
»zero waste« prakse in druge lepote v Idriji in Ljubljani – morda ste jih celo srečali.
Strinjali so se, da so vrhunec izmenjave
predstavljali opravljanje izzivov in raziskovanje mest ter delavnice, ki so jih pripravili
drug za drugega in na katerih so si izdelali
pripomočke, ki bodo pripomogli k načinu
življenja s čim manj odpadki.

Proti koncu marca pripravljamo tečaj
nemščine s pričetkom 22. marca, Fab box
– izdelovanje električnih žužkov 23. marca
in 5 za vzgojo, predavanje dr. Saše Krajnc,
Diagnoza: Pridna! v torek, 26. marca.
V aprilu gostimo mednarodni prostovoljski projekt, v sklopu katerega nam bodo
mladi iz različnih držav Evrope pomagali
pri prenovi hostla – Oživimo hišo!
Mladinski center Idrija
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VSE VEČ OBISKOVALCEV JELENŠKA
812 metrov visok Jelenšek postaja vse
bolj priljubljena točka pohodnikov,
tako tistih, ki se tja odpravijo med
vikendi, kakor tudi tistih, ki najvišjo
točko Godoviča obiščejo vsak dan.
Zagotovo je k temu precej pripomogla
tudi vpisna knjiga, ki je na Jelenšku na voljo od letošnjega leta dalje. Manj kot dva

meseca sta bila potrebna, da se je vanjo
vpisalo 2262 pohodnikov. Prva knjiga se je
tako napolnila, na njeno mesto pa je bila
že nameščena nova. Da prva vpisna knjiga
z Jelenška ne bi šla v pozabo, je poskrbel
Renato Gnezda. Pripravil je lično leseno
škatlo, v kateri se bo vpisna knjiga hranila,
prostor pa je tudi za vse naslednje. In teh
bo, kot kaže, kar precej. Prvo knjigo so

10. marca predali predsedniku Krajevne
skupnosti Godovič Mihi Rupniku, ki je bil
na to mesto izvoljen na zadnjih lokalnih
volitvah. Če torej nimate ideje, kam na
naslednji izlet, je odgovor na dlani – Jelenšek vabi!
KS Godovič

KRATKE NOVICE
Nova Gorica, je bil izvoljen v sedemčlanski
Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih
organizacij. Izkušnje, ki si jih je Miljavec
pridobil pri svojem dosedanjem delovanju na področju nevladnih organizacij,
bodo dragocena osnova za njegovo sodelovanje v tem posvetovalnem organu
vlade.

IDRIJSKI ŽLIKROFI V REGISTER NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

OBNOVA STAREGA ZD V IDRIJI

LUKENJ NA PARKIRIŠČU NI VEČ

Začela so se pripravljalna dela za obnovo
objekta starega zdravstvenega doma v
Idriji. Celotna vrednost investicije je ocenjena na dobra 2 milijona evrov. Državna
tehnična pisarna bo poskrbela za popotresno obnovo objekta v višini dobrih
900.000 evrov državnih sredstev, za nujna
dela bo 300.000 evrov primaknila tudi
Občina Idrija. Po zaključku popotresne
obnove bo občina z 200.000 evri sredstev
iz razpisa Ministrstva za zdravje do konca
oktobra v pritličju uredila prostore Centra za krepitev zdravja, ostalih prostorov
objekta sedaj še ne bo urejala, po projektu
pa so namenjeni stanovanjem.

Problem udarnih jam na makadamskem
parkirišču pri idrijskem zdravstvenem
domu je rešen. Zidgrad Idrija je površino
nasul s peskom in saniral, tako da je spet
odprto za uporabnike. Občina Idrija se je
namreč z Zidgradom dogovorila za najem
parkirišča po zmerni ceni, da bi občanom
zagotovila primernejše parkirne površine
v neposredni bližini dveh precej obiskanih
ustanov v mestu.

MILJAVEC V SVETU VLADE ZA NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Idrijčan Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih

Občina Idrija je pobudnica vpisa značilne
idrijske jedi – idrijskih žlikrofov v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo. Če bo vpis
odobren, se bodo idrijski žlikrofi pridružili
67 enotam nesnovne kulturne dediščine
v Sloveniji in 189 nosilcem te dediščine.
Njihova odločitev se pričakuje letos poleti.

120 GASILSKIH INTERVENCIJ V 2019
Prostovoljno gasilsko društvo Idrija se
je na občnem zboru srečalo v sredini
februarja. Pregledali so delo v minulem
in oblikovali načrt dela za letošnje leto.
V preteklem letu so zabeležili 120 intervencij, med katerimi je bilo 29 prometnih
nesreč, 19 požarov v objektih, dve naravni
nesreči, šest izlitij snovi in 64 ostalih tehničnih intervencij. Osrednja investicija, ki
jo načrtujejo v letu 2019, je obnova gasilskega doma.

KRVODAJALSKA AKCIJA
Zimska krvodajalska akcija v organizaciji
Rdečega križa Območnega združenja Idrija, ki je potekala od 28. do 30. januarja, je
bila ponovno zelo uspešna. Kri je darovalo
635 darovalcev, od tega je bilo 32 novih.
Kljub novi lokaciji in prometnemu režimu
je akcija stekla tekoče in brez zapletov.
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FIRBC

ZA MUHASTI APRIL

Precej pošte s pravilnimi odgovori, da je na sliki
domačija Šturmajce, se je tokrat nabralo v naši
košarici. Nagrajenka Mihaela Reven iz Idrije, ki jo
je izžrebal someščan Jure Gantar, bo prejela dežnik, ki ga podarja Komunala Idrija in je primerna
nagrada za prihajajoči muhasti april.

POSLOVILI SO SE OD NAS

Nekje na začetku Obzorja je že bil
omenjen hrib na fotografiji, ki je v
zadnjem času vse bolj obiskan. Kako
se imenuje?
V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki
boste do vključno 10. maja 2019 Firb-

cu poslali pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.
Odgovore pošljite na naslov: Občina
Idrija, Mestni trg 1 ali na elektronsko
pošto marija.bencina@idrija.si.

NOVI OBRAZI NA OBZORJU
• deklica Tina, starša Ivanka in Damijan Jeram iz Spodnje Idrije
• deček Lan, starša Tjaša Mrak in Damir Balija iz Idrije
• deklica Pavlina, starša Tamara in Dejan Velikanje iz Idrije
Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!
Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč.
Vlogo dobite na občinski spletni strani.
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Marija Semec iz Idrije, roj. 1928
Ana Likar iz Črnega Vrha, roj. 1933
Marija Sedej iz Sp. Idrije, roj. 1924
Cvetko Mohorič iz Čekovnika, roj. 1948
Valentina Pivk iz Idrije, roj. 1931
Stanislav Žejn iz Idrije, roj. 1938
Julijana Lapajne iz Govejka, roj. 1939
Marinka Kavčič iz Dol, roj. 1950
Tomaž Pavšič iz Idrije, roj. 1931
Sonja Evgenija Skok iz Sp. Idrije, roj. 1945
Frančiška Menard iz Jeličnega Vrha, roj. 1939
Vincenc Kavčič iz Sp. Idrije, roj. 1938
Marija Fortuna iz Sp. Idrije, roj. 1929
Marjan Šabec iz Idrije, roj 1937
Ivan Loverčič iz Idrije, roj. 1950
Frančiška Rupnik iz Zadloga, roj. 1929
Marta Tominec iz Kanjega Dola, roj. 1964
Terezija Likar iz Idrijskih Krnic, roj. 1919
Jožef Tratnik iz Idrije, roj. 1939
Marija Beričič iz Idrije, roj. 1938
Martina Jereb iz Idrije, roj. 1934
Milan Družinec iz Idrije, roj. 1934
Justina Pavšič iz Sp. Idrije, roj. 1940
Ciril Kumar iz Idrije, roj. 1929
Marija (Mici) Kavčič z Razpotja, roj. 1926
Bernarda Hvala iz Idrije, roj. 1935
Marija (Minka) Bezeljak iz Idrije, roj. 1916

Naj počivajo v miru.
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TU SMO DOMA

TUHTAMO
Svetniški MAanagram
BAR NE POKLANJA na podeželje,
gradi pa objekte za krajanov veselje
in v tem mandatu ni KAPLAN, JE BARON, ki zaseda podžupanski tron.
(Rešitev, kar dvakrat jo najdete, je padla
v vodo – žlaflna u žomf.)

BRIHTNE MISLI
Besede brez dejanj so citre brez strun.
(portugalski pregovor)

SMEH NA OBZORJU
Medvedek: »Prašič, vem, kaj boš, ko boš
velik.«
V dnevih velike požarne ogroženosti v
naravi sta bila za naš obisk prava izbira Ivi
in Angelka Peternelj, ki sta tako močno
povezana z gasilstvom, da sta doma kar v
stavbi gasilskega doma v Sp. Idriji.
Ivi je že kot otrok prišel v Sp. Idrijo iz Masor, pred 51 leti pa se je semkaj primožila
Angelka, ki je odraščala v hiši nasproti
idrijskega gradu. Vsi Zagradarji so se dobro razumeli in se še danes radi družijo,
tudi na vsakoletnih srečanjih, letos bo to
že jubilejno deseto.
Vso delovno dobo je Angelka ostala zvesta Rotomatiki, Ivita pa je gasilstvo, ki se
mu je zavezal že kot enajstletnik, peljalo s
Simplexa v mehanično delavnico na RŽS,
zatem v Slovenijales, kjer je bil zadolžen za
požarno varnost, nato pa je prevzel gasilski
servis v Sp. Idriji. Po poklicni gasilski šoli je
med prvimi končal tehniško gasilsko šolo
v Sloveniji. Kar 40 let je bil poveljnik PGD
Sp. Idrija in 10 let načelnik idrijske gasilske
zveze. Ogromno intervencij beleži njegov
spomin, številne žalostne zgodbe, pa tudi
lepe trenutke, še posebej tiste z gasilskih
taborov v Karigadorju. Mnogo mladih je

bilo deležnih njegove gasilske vzgoje, danes pa je zadolžen za veterane, pa tudi za
dežurstvo še vedno pride prav.

Prašič: »Res? Si prebral moj horoskop?«
Medvedek: »Ne, kuharsko knjigo.«

Gasilstvo je pritegnilo vso družino. Gasilca
sta sinova Tomi in Boris, ki nadaljuje tudi
očetovo delo v gasilskem servisu. Tradicijo nadaljujeta starejša dva vnuka Jaka in
Gašper in prav verjetno je, da bo gasilec
še mali Lovro in morda tudi Ana, ki sta še v
vrtcu, pri njunem varstvu pa Angelka in Ivi
rada priskočita na pomoč.

***
Zakaj so računalniški programerji večinoma moški?
Ker se ženske bojijo mišk!
***

Njiva, ki jo obdelujeta pri Cesarju v Krnicah, je vir zdrave hrane za vso družino, v
prostem času pa Angelka kleklja čudovite
čipke, s katerimi rada obdari prijatelje, ki
jih imata mnogo, saj sta tako zgovorna in
družabna, da se v njuni družbi človek res
dobro počuti. Temu bi pritrdili tudi njuni
sorodniki iz Anglije, ki so ob obisku Slovenije najraje v njunem domu, kjer so, po
naši izkušnji sodeč, gotovo toplo sprejeti.
Marija Benčina

BRANKO LAPAJNE

Reče žena možu: »Pri tebi sem kot Pepelka. Kuham, perem, ribam, brišem ...«.
Mož: »Saj sem ti rekel, da boš pri meni
živela kot v pravljici!«

