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PLAC ZA ABZERJE

Ko smo v nenavadno toplih deževnih novembrskih dnevih 
pripravljali zadnjo številko Obzorja v tem letu, nas je šele 
vsebina glasila spomnila na to, da je pravzaprav pred vrati 
zima in praznični december.

Letnemu času posvečamo prispevek o zimski službi, da pa bi ja 
ne zamudili ponujenih priložnosti, veliko prostora namenjamo 
temu, kaj vse se bo decembra dogajalo na območju občine. Vse 
generacije bomo našle nekaj zase, največ veselja pa bodo s pri-
reditvami gotovo imeli otroci, za katere je ZPM pripravil pester 
program. K veselemu razpoloženju bodo prispevale tudi krajevne 
skupnosti in idrijska godba.

Če se bodo otroci razveselili seznama prireditev Veselega de-
cembra, pa boste starejši občani gotovo veseli novice, da se bo 
v letu 2020 tudi v naši občini pričel izvajati program Sopotniki, ki 

je tokrat osrednja tema Obzorja. Skrbno preberite, kaj bodo So-
potniki prinesli v naš prostor.  Avtomobil za izvajanje prevozov že 
imamo, Sopotnikom ga je v uporabo dalo podjetje Hidria d.o.o., 
prepričani pa smo, da se bo našlo tudi dovolj prostovoljcev, ki 
bodo z veseljem namenili nekaj svojega prostega časa za prevoze 
starejših prebivalcev naše občine.

V veselem mesecu se spodobi postreči z veselimi novicami in 
Obzorje vam jih kar nekaj ponuja. Naj preglasijo slabo voljo in 
mrko razpoloženje. Leto pred nami je okroglo. Okroglim obletni-
cam in okroglim letom pritiče nasmeh na obrazu, veselje v srcu in 
vznemirljivo pričakovanje prihodnosti. Da bo ta prihodnost lepa 
za vse nas, se potrudimo vsi in bodimo drug drugemu prijazni in 
dobronamerni sopotniki tukaj in zdaj ter vedno in povsod.

Uredniški odbor

OD ROSSINIJA DO SOSSA 

Spoštovane občanke in občani!

Kot že nekaj let tudi letos občinsko novoletno drevesce čaka, da 
na njem pustite svoje sporočilo. Svoje želje, ideje in predloge, pa 
tudi dobronamerne kritike,  povezane z življenjem v naši občini, 
lahko napišete na pripravljene posebne papirnate balončke. 
Seveda pa bo dobrodošla okrasitev drevesca z vašimi izvirnimi 
okraski.

Tudi tako sodelovanje pomeni spreminjanje stvari na bolje, 
upoštevaje seveda, da je dobronamerno in je uresničitev želja 
izvedljiva.

Voščimo vam lepe božično-novoletne praznike in srečno 2020!

župan Tomaž Vencelj in občinska uprava

DREVESCE

Pred nami lepa okrogla številka se piše,
nasmehe na lica naj vse leto nam riše,
zdravja in sreče naj nam podari
ter medsebojnih prijaznih in toplih vezi.

župan Tomaž Vencelj,
občinska uprava in sodelavci Obzorja

VOŠČILO

Tudi v letošnjem decembru nam bodo člani Godbenega društva 
rudarjev Idrija z dirigentsko palico Domna Prezlja pričarali dva 
izvrstna glasbena dogodka. V soboto, 14. decembra, bodo nasto-

pili v kulturni dvorani v Spodnji Idriji, v nedeljo, 15. decembra, pa 
v dvorani Gimnazije Jurija Vege v Idriji. Na obeh koncertih, ki se 
bosta pričela ob 19.uri, se jim bo kot gost pridružil izvrsten glas-
benik Rudi Bučar, v Idriji pa tudi Ženski pevski zbor Tice. 

Program obeh izvedb letošnjega novoletnega koncerta bo 
postregel z bogastvom glasbenih žanrov. V uvodu večera bo 
zazvenela Rossinijeva uvertura k operi »La gazza ladri«, sledila 
bo zahtevna koncertna kompozicija Philipa Sparka The Music for 
a festival. Drugi del novoletnega koncerta pa bodo idrijski god-
beniki, kot že tradicionalno obarvali z lahkotnejšimi, zabavnimi 
ritmi in spomini na izjemnega skladatelja, aranžerja in odličnega 
klarinetista ter saksofonista Atija Sossa. 

Metka Rupnik
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Zasedal občinski svet
 
NEDO zbira prijave
 
Jesenske aktivnosti ZŠAM Idrija
 
Za zimsko varnost na cestah
 
Nova sestava SPV
Svet KS Idrija po prvi četrtini 
 
Skupna skrb za Unescovo 
dediščino
Idrija 2020, Id20 in strojnica 
Inzaghi
 
Rudarska hiša-priložnost za 
inovacije
 
Črni Vrh vesel nove strehe in 
prostorov
Plesalke PK Idrija slavile v Skopju
 
Sopotniki prihajajo
 
Svet za invalide za dostopnost
Pol stoletja MD invalidov Idrija-
Cerkno
 
V Idriji Center za obiskovalce
 
Kratke turistične
 
Novi prostori CKZ
 
Film OŠ Idrija nagrajen v Izoli
Idrijčani podali roko
 
Veseli december 2020
 
Modra zebra tudi za OŠ Idrija
Eno brez, prosim!
 
Decembrska doživetja v Idriji
 
Firbc
Velika »marela«
 
Tu smo doma
Svetniški MAAnagram
Smeh na Obzorju 

VSEBINA OBERGUTMANOVU BERILU

izdajatelj
odgovorna oseba - obergutman

uredniški odbor - abzerji

sodelavci - hajerji

oblikovanje
grafična priprava za tisk

tisk
strokovna podpora

e-uredništvo
glasilo na spletu

število izvodov

Občina Idrija
župan občine Idrija Tomaž Vencelj
Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov 
in fotografij ter: Marija Benčina, Andrej 
Albreht, Jože Benčina, Peter Lahajnar, 
Bojan Tavčar, Robert Zabukovec, Marko 
Čuk, Metka Rupnik, Mirjam Debevc, arhiv 
ZŠAM Idrija, arhiv PK Idrija, arhiv ZD Idrija 
Zdenka Pervanje Podobnik
Marko Čuk
Gr-grafika d.o.o., Cerkno
Radio Cerkno d.o.o.
marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
www.idrija.si
4.600

Glasilo je tiskano na ekološkem papirju. Izhaja na dva meseca, po potrebi tudi 
pogosteje. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Idrija.
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ODPIRAMO OBZORJE

TEKST O NASLOVNICI

Zadnji meseci tega leta so v naši občini v 
znamenju pridobitev, ki smo jih lahko ve-
seli prav vsi prebivalci naše občine.

Končana je energetska obnova idrijske 
osnovne šole in zdravstvenega doma, 
nove prostore je dobil Center za krepitev 
zdravja, po naših cestah vozi novo reše-
valno vozilo, v naslednjem letu pa bo po 
njih zapeljal še avtomobil, s katerim bodo 
prostovoljci v programu Sopotniki preva-
žali naše starejše občane do zdravstvenih 
ustanov, trgovin in po drugih opravkih. 
Še kaj bi lahko dodali, a naj bodo dovolj 
le največje uspešno zaključene investicije.

Zadovoljni torej lahko zaključimo letošnje 
leto in se poveselimo na prireditvah, ki jih 
decembra ne bo manjkalo.

Naberimo si na njih pozitivne energije za 
naprej in z optimizmom začnimo 2020.

Akrugla štvilka nej nam prnjese same lipe 
rči, zdrauje, sriče, mpa akul nas same duo-
bre ldi.

Tomaž Vencelj
župan Občine Idrija

Ko se police trgovin že kmalu po prvem novembru začnejo polniti z novoletnim ok-
rasjem, ko znane obraze na naslovnicah revij zamenjajo smrečice, lično zavita darila in 
praznični pogrinjki, ko zemljo pokrije koprena prvih snežink, tedaj se zavemo, da prihaja 
praznični december. Leto 2020, ki bo pravkar stopilo pred nas, je tako simpatično okrog-
lo, da malo takih.  Kaj vse bo prineslo? No, o tem bomo lahko govorili šele ob letu osorej. 

Avtor fotografije na naslovnici je Peter Lahajnar.



04 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, NOVEMBER 2019ODPIRAMO OBZORJE

OBČINSKI SVET ZASEDAL TUDI OKTOBRA IN NOVEMBRA 

Dnevni red oktobrske seje idrijskega 
občinskega sveta ni bil tako obsežen 
kot na minulih sejah, zato so imeli 
svetniki med sejo nekaj več časa za sez-
nanitev z uporabo novih glasovalnih 
naprav, ki so nadomestile dosedanje 
glasovalne kartončke.

Uvodoma je po pobudi svetnika Francija 
Medica, da bi si tudi na seji želel slišati po-
ročilo o doslej opravljenem delu in načrtih 
nadzornega sveta Komunale Idrija, župan 
Tomaž Vencelj napovedal, da bo to točko 
uvrstil na novembrsko zasedanje.  

Občinski svet je podal pozitivno mnenje 
k imenovanju Marjete Simonič za pomoč-
nico direktorice Centra za socialno delo 
Severne Primorske, enote Idrija, za pred-
stavnico občine v skupščini podjetja Ko-
munala Idrija je imenoval Natašo Kumar, 
za novega člana v odboru za gospodarske 
dejavnosti Ambroža Vončino. Tina Brus, 
Cirila Hladnik, Marko Fink in Stojan Štucin 
pa so postali novi člani občinskega Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu za naslednji štiriletni mandat. 

Občinski svet je zatem opravil prvo branje 
odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za območje Žabje vasi 
v Godoviču, v razpravi pa se je odrazila 
vsa zapletenost usklajevanj, ki spremlja 
sprejemanje prostorskih aktov. Odlok je 
občinski svet v prvem branju potrdil, do 
drugega branja pa bo pripravljavec doku-
menta upošteval pripombe s 4. in 5. seje 
odbora za urejanje in varstvo okolja ter v 
razpravi dane pripombe. 

V nadaljevanju zasedanja je idrijski občin-
ski svet sprejel tudi predlagana rebalansa 
občinskih proračunov za leti 2019 in 2020 
ter sklep, da se 43.000 evrov proračunske 
rezerve porabi za poplačilo že izvedenih 
del pri postavitvi zaščitne lovilno podajal-
ne mreže pri skalnem podoru v Mokraški 
vasi. Sejo so sklenili z obravnavo premo-
ženjsko pravnih zadev ter svetniškimi 
vprašanji in pobudami. 

V uvodnem delu novembrske seje je idrij-
ski občinski svet Vanjo Jež Strel, Adrijano 
Erjavec in Darijo Velikanje imenoval za 
predstavnice Občine Idrija v svet javnega 
zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija, Mi-
lovana Lukan in Bogdan Tušar pa bosta 
občino zastopala v svetu Zdravstvenega 
doma Idrija. Po predstavitvi poslovanja 
OŠ Črni Vrh je svet odločil, da se presežek 
prihodkov nad odhodki iz poslovanja v 
letu 2018 v višini 15.916 evrov nameni za 
investicijsko vzdrževanje, sanacijo telo-
vadnice.

Predstavitev poročila nadzornega sveta 
podjetja Komunala Idrija je, po pričakova-
nju, vzbudila daljšo, na trenutke polemič-
no razpravo. Kot je povedala predsednica 
nadzornega sveta Danica Kržišnik, se te-
koče poslovanje podjetja za obdobje julij, 
avgust in september 2019 približuje po-
zitivni ničli. Zaradi urejanja preteklih pro-
blemov v poslovanju pa se je primanjkljaj 
iz poslovanja januar- junij  z 90.839 evrov 
povišal na 120.347 evrov. Nadzorni svet na 
rednih mesečnih sejah pregleduje tekoče 
poslovanje podjetja, predlaga dodatne 
ukrepe in odpravlja napake v poslovanju 

v obdobju januar- junij tekočega leta, da 
bi pridobil realno sliko o stanju v podjetju 
še pred začetkom novega koledarskega 
leta. Občinski svet je na današnji seji spre-
jel nekaj sprememb odloka o ustanovitvi 
podjetja Komunala Idrija, s katerimi je, 
med drugim, znižal zahtevano stopnjo iz-
obrazbe za direktorja podjetja, da bi na ja-
nuarskem ponovljenem razpisu pridobili 
širši nabor kandidatov, ena od sprememb 
pa lastnikoma podjetja, občinama Idrija 
in Cerkno, tudi omogoča, da v podjetju 
postavita prokurista.  

Občinski svet je po skrajšanem postopku 
sprejel predlagane spremembe odloka 
o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s toplotno energijo 
na območju občine  ter dokument iden-
tifikacije investicijskega projekta dobave 
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja 
na zaključenem območju mesta Idrija, ki 
so ga kot dodatno točko uvrstili na dnevni 
red seje. V prvem branju je obravnaval in 
sprejel tudi odlok o podelitvi koncesije 
za izvajanje izbirne gospodarske javne 
službe oskrbe s toplotno energijo na 
zaključenem območju  mesta Idrija in po 
skrajšanem postopku sprejel tudi spre-
membe ustanovnega odloka Zavoda za 
turizem Idrija, ki bodo omogočale usta-
novitev promocijskega sklada za turizem. 
Občinski svet je dlje časa razpravljal tudi o 
akcijskem načrtu ukrepov za spodbujanje 
trajnostnega razvoja turizma v destinaciji 
Idrija za obdobje od 2019 do 2021, vendar 
je obravnavo prekinil. Gradivo, dopolnje-
no z v razpravi danimi in naknadno pos-
lanimi pisnimi pripombami, bodo svetniki 
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PROJEKT NEDO PRIČENJA Z ZBIRANJEM PRIJAV

Projekt NEDO, ki poteka v japonsko-
-slovenskem partnerstvu, bo, med 
drugim, nekaj desetim idrijskim gospo-
dinjstvom omogočil brezplačno name-
stitev sistema pametne hiše – izboljša-
nega upravljanja z energijo (HEMS). 

Ta akcija sodi v sklop aktivnosti na idrij-
skem pilotu projekta NEDO, katerega 
cilj je razviti in preizkusiti platformo za 
upravljanje z električno energijo tako na 
nivoju celotnega mesta kot tudi na nivoju 
javnih zgradb ter individualnih stanovanj-
skih objektov. Predelava transformator-
skih postaj, kjer se bo izvajal projekt na 
nivoju mesta, je v polnem teku. Prav tako 
so že izbrane javne zgradbe ter načrtovani 
posegi na njih. Z današnjo objavo pa se 
pričenjajo prijave zainteresiranih uporab-
nikov – lastnikov individualnih hiš,  kjer bi 
brezplačno namestili sistem pametnega 
upravljanja z energijo (HEMS).

Pilotne aktivnosti v Idriji so del priprav na 
spremembe, ki se v prihodnosti obetajo 
na področju obračuna porabe električne 

energije. Dejstvo je, da se poraba neneh-
no povečuje, in v najbolj obremenjenih 
dnevnih intervalih lahko dobava zadostne 
količine elektrike postane za distributorja 
resen problem. V Evropi se že testirajo 
različne metode uvajanja tako imenova-
ne dinamične dnevne tarife, kar v osnovi 
pomeni, da se cena električne energije 
tekom dneva večkrat spreminja. V času, 
ko je poraba večja, bo tudi cena večja 
in obratno. Že do sedaj smo uporabniki 
dvotarifnega merjenja porabe prilagajali 
odjem tako, da smo poskusili čim več 
porabnikov uporabljati v času nižje ta-
rife (nočni čas). V primeru, da se bo cena 
energije spremenila večkrat na dan, pa bo 
prilagajanje porabe brez uporabe pame-
tnih sistemov upravljanja za uporabnike 
postalo bistveno težavnejše. 

Za strokovni del namestitve sistema 
pametnega upravljanja v hiši (HEMS) 
je  v okviru projekta zadolženo podjetje 
Robotina d.o.o., koordinator aktivnosti je 
Občina Idrija, ki je tudi partner v projektu 
NEDO.

HEMS (HOUSE ENERGY MANAGEMENT 
SYSTEM) 

HEMS je najnovejši dosežek, ki izboljša 
obvladovanje energije v stanovanju ali 
hiši ter uporabnikom s pomočjo storitve 
v oblaku zagotavlja povečano udobje 
ob hkratni možnosti občutnega znižanja 
stroška električne energije. Tistim, ki imajo 
lasten vir energije, kot je sončna elektrar-
na ali hišna kogeneracija, pa še dodatno 

omogoča optimalno izrabo proizvedene 
energije.  

Vsakdo se vpraša, kako je to možno? 
HEMS svoje učinke zagotovi skozi štiri 
glavne mehanizme. Prvi mehanizem je 
»zavedanje«. HEMS jasno prikaže vse re-
levantne energijske tokove, kar omogoča 
da z drugim mehanizmom »upravljanje« 
krmilimo porabnike tako, da zmanjšamo 
njihovo nepotrebno rabo. Za razliko od 
prvih dveh, ki sta enostavna in logična, pa 
tretji mehanizem ne bi bil mogoč brez naj-
sodobnejše tehnologije, ki zagotavlja, da 
se sistem nauči naših navad in samostojno 
optimizira našo porabo. Najzanimivejši je 
četrti mehanizem, ki omogoča premik 
porabe električne energije, saj cena ener-
gije postaja spremenljiva in odvisna od 
trenutka, ko jo potrebujemo. HEMS stalno 
spremlja naše potrebe, jih napoveduje in 
zagotovi nakup (porabo) v trenutku, ko je 
cena najugodnejša. Podobno velja v na-
sprotni smeri za tiste uporabnike z lastno 
proizvodnjo: če imamo viške energije, jih 
prodamo, ko je cena najvišja. S ponuja-
njem tako imenovane fleksibilnosti lahko 
z uporabo storitve v oblaku tudi zasluži-
mo.

HEMS optimalno energetsko bilanco in 
minimalen strošek zagotavlja z mnogimi 
naprednimi rešitvami:

• zavedanje: preprost in razumljiv pre-
gled energijskih tokov;

• upravljanje: neposredno in preko urni-
kov;

in svetnice v obliki čistopisa za nadaljeva-
nje razprave prejeli na naslednji seji. Po 
skrajšanem postopku pa je svet sprejel 
spremembe odloka o uvedbi uličnega 
sistema v naselju Spodnja Idrija, kar je se-

stavni del postopka za poimenovanje ene 
od ulic po sokrajanu, psihiatru in pisatelju 
Jožetu Felcu. Svet je sprejel tudi sklepe, da 
vrednosti točke za določitev višine nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča, 

izhodiščne cene stavbnih zemljišč v obči-
ni, vrednosti točke za obračun najemnine 
za zemljišča in javne površine v lasti Obči-
ne, izhodiščne cene nepremičnin za pot-
rebe občinskih cest v občini ter vrednosti 
točke za izračun občinskih taks za leto 
2020 ostanejo enake kot v letošnjem letu.  

Svet je sejo sklenil s premoženjsko prav-
nimi zadevami ter pobudami in vprašanji 
svetnikov in svetnic. Slednjih zaradi ome-
jenosti s prostorom tokrat nismo mogli 
objaviti v tem prispevku, je pa ažurirana 
tabela VIP-ov vedno vključena v gradivo 
za sklic naslednje seje sveta, ki je javno 
dostopno na spletni strani občine. 

Idrijski občinski svet se bo na zadnjem 
zasedanju v tem koledarskem letu sešel 
19. decembra. 

Metka Rupnik, Mirjam Debevc
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• optimizacija: algoritmi, pravila in ume-
tna inteligenca;

• premik porabe: avtomatska uporaba 
energije, ko je ta najcenejša.

 
Trenutno ponudniki energije v Sloveniji še 
ne omogočajo polnega izkoristka HEMS, 
vendar se hitro bližamo temu trenutku. 
Uporabnik HEMS je pripravljen na priho-
dnost. Poleg tega v vsakem trenutku ve, 
kaj se v njegovem stanovanju dogaja, si 
zmanjšuje stroške in nenazadnje tudi pri-
speva k manjšemu ogljičnemu odtisu.

HEMS omogoča nadzor in varno upravlja-
nje s porabniki, kot so: toplotna črpalka, 
električni grelci za vodo, klimatske na-
prave, polnilna postaja za električni avto 
ter drugi večji porabniki. Nanj se lahko 
priključi do tri alternativne vire električne 
energije (sončna elektrarna, hišna koge-
neracija) in do dva hranilnika električne 
energije, omogoča natančen pregled nad 
porabo električne energije v objektu, kar 
omogoča optimalno porabo električne 
energije in nenazadnje prihranke pred-
vsem z avtomatskim prilagajanjem pame-
tnemu omrežju. S HEMS ima uporabnik 
stalen nadzor od kjerkoli. 

PREDNOSTI

Prednosti in učinki, ki jih HEMS prinaša, so 
zavedanje in pregled porabe električne 

energije v vašem domu, varno  upravljanje 
s porabniki električne energije, omogoča 
funkcionalnosti pametnega omrežja, kot 
je npr.  dinamično spreminjanje cen ele-
ktrične energije, kar vse skupaj omogoča 
tudi do 30 % prihranke pri strošku ener-
gije. Poleg tega lahko povečamo udobje, 
varnost in stalen nadzor od kjerkoli. Eno-
stavno, razumljivo, učinkovito.

S HEMS-om izboljšamo kakovost življenja, 
zmanjšamo stroške in bistveno prispeva-
mo k čistejšem okolju.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Prijavi se lahko vsak lastnik stanovanjske 
hiše, ki ima nameščenega vsaj enega od 
zgoraj omenjenih električnih porabnikov. 
Večjo korist od HEMS bodo seveda imeli 
tisti, ki imajo nameščene večje porabnike 
ali imajo lastno proizvodnjo elektrike. Pri-
java ni zavezujoča.

Zakaj sodelovati v NEDO projektu: 

• brezplačen HEMS z vso pripadajočo 
opremo in montažo;

• takojšnja možnost pregleda nad ener-
gijskim tokom;

• upravljanje s porabniki in nadzor nad 
viri – od kjerkoli in kadarkoli;

• možnost preizkušanja novih funkcio-
nalnosti in najsodobnejših tehnologij

• z avtomatskim prilagajanjem porabe in 
ob nezmanjšanem udobju zmanjšate 
strošek elektrike;

• prispevate k čistejšemu okolju in k ra-
zvoju slovenske tehnologije v sodelo-
vanju z Japonsko;

• pripravljena upravljavska platforma v 
primeru nadgradenj (sončna elektrarna, 
kogeneracija, baterijski hranilniki …).

 
Bolj podroben opis HEMS je na spletni 
strani http://energija-idrija.si/

Za pojasnila in dodatne informacije pa 
smo na voljo od ponedeljka do petka med 
8.00 in 16.00 na tel. številki 051 610 589. 

KAKO SE PRIJAVITE

Prijavite se lahko po elektronski pošti 
na naslov prijava@energija-idrija.si ali z 
obrazcem na spletni strani http://energi-
ja-idrija.si/

Rok prijave je do 16. 12. 2019.

Število je omejeno, zato ne zamudite roka 
za prijavo!

Občinska uprava

Tudi letošnja jesen je bila za člane 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Idrija (ZŠAM) zelo pestra in aktivna. Na 
najbolj prometnih prehodih za pešce v 
bližini štirih šol v občini smo prve šol-
ske dni izvajali preventivno akcijo, ki 
smo jo skupaj z Zvezo združenj šoferjev 

in avtomehanikov Slovenije  podaljšali 
še za 10 dni in jo izvajali še po krompir-
jevih počitnicah. 

Verjetno smo bili deležni kakšne kritike 
voznikov, vendar je vključevanje naših ot-
rok v promet celovit proces, ki ga je treba 

dopolnjevati. Po našem mnenju »dostava« 
otrok z avtom čim bližje šolskim vratom ni 
najprimernejši pristop k osvojitvi znanja 
za varno vključevanje v promet, čemur se 
pridružujejo tako na policiji kot v šolah.

Septembra smo obiskali OŠ Ledine in OŠ 
Spodnja Idrija ter se na kratko pogovorili 
o prometu, zadnji teden pa smo skupaj 
z OŠ Idrija ter policijo izvedli poligon 
za najmlajše, ki se ga je udeležilo kar 80 
učencev.

V novembru smo skupaj z OŠ Idrija, polici-
jo ter avtobusnim prevoznikom Nomago, 
poslovalnica Idrija, izpeljali urico varnosti 
za vozače, ki jih je v tej šoli veliko.

Vsem, ki s svojim zgledom in znanjem pri-
pomorete k večji varnosti, se ZŠAM Idrija 
zahvaljuje. Prav tako hvala vsem članom 
združenja, ki se s prostovoljnim delom 
odzovete potrebam šol in občine na po-
dročju varnosti v cestnem prometu.

Peter Lampe
ZŠAM Idrija

JESENSKE AKTIVNOSTI ZŠAM IDRIJA
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V izvajanje zimske službe, ki se finan-
cira iz proračuna Občine Idrija, je letos 
vključenih 38 podizvajalcev. Za prevo-
znost 447 kilometrov cest na razgiba-
nem geografskem terenu Idrije in Spo-
dnje Idrije ter čiščenje površin za pešce 
bodo pozimi skrbeli po prednostnem 
vrstnem redu glede na kategorijo cest, 
gostoto in strukturo prometa, geo-
grafsko-klimatske razmere in lokalne 
potrebe. 

Vozila in stroje za pluženje bodo skladno 
s predpisi in izvedbenim programom zim-
ske službe v občini Idrija ponovno zagnali, 
ko bo višina snega na cestah I. in II. lokal-
nega prednostnega razreda presegla 10 
cm, na drugih cestah pa 15 cm. 

Ob napovedih obilnejših in neprekinjenih 
snežnih padavin bodo s čiščenjem lahko 
začeli pri nižji višini zapadlega snega. Šte-
je se, da je cesta prevozna tudi v primeru, 
ko je promet možen z uporabo zimske 
opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolž-
nim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, 
da je prevoznost zagotovljena, tudi če je 
promet možen le z uporabo snežnih verig.  

V izrednih snežnih razmerah, kot so iz-
jemno močno sneženje, močni zameti, 
snežni plazovi in poledica, ki onemogo-
čajo odstranjevanje poledice z razpolo-
žljivimi tehničnimi sredstvi, zagotavljanje 
prevoznosti ni obvezno, promet vseh ali 
posameznih vrst vozil na problematičnih 
cestah pa se lahko začasno prepove ali 
omeji. O zaporah določenih cestnih odse-
kov bo Komunala Idrija ažurno seznanjala 
vse ustrezne službe in udeležence v pro-
metu preko sredstev javnega obveščanja.

Od vremenskih napovedi bo odvisno tudi 
posipanje. Redno se bo posipalo ulice v 

Idriji in Spodnji Idriji ter ceste, na katerih 
se izvaja javni promet. Zaradi nepredvi-
dljivosti zimskih razmer se lahko kljub po-
zornemu spremljanju vremenskih napo-
vedi in dolgoletnim izkušnjam zgodi, da 
so sprejeti nepotrebni ukrepi posipanja 
ali pa so ukrepi sprejeti prepozno. Takrat 
se stopnja varnosti v prometu bistveno 
zmanjša, zato je preventiva nujno potreb-
na.

ZA NEMOTENO IN UČINKOVITO IZVAJA-
NJE ZIMSKE SLUŽBE 

Komunala in Občina Idrija občane vljudno 
prosita za strpnost in vsem udeležencem 
v prometu svetujeta izdatno previdnost 
in premišljenost v zimskih razmerah. Vo-
znikom odsvetujeta pot ob močnem sne-
ženju in jih pozivata, naj vselej ustrezno 
umaknejo svoja vozila s cest in jih ustre-
zno parkirajo ter tako omogočijo prost 
prehod vozilom za pluženje in posipanje. 
Na sedežu Komunale lahko občani sicer 
tudi letos prevzamejo 25-kilogramske vre-
če soli za posipanje lastnih dvorišč.

Še zlasti velja opozorilo občanom, naj na 
plužene površine (pločnike, ceste, ulice), 
cestne požiralnike in jarke ali ob hidrante, 
prometne znake in oglasne deske ne od-
metavajo snega z lastnih dovozov in dvo-
rišč, saj s tem močno otežujejo in nalagajo 
dodatno delo izvajalcem zimske službe. 

Da bo izvajanje zimske službe potekalo 
čim bolj nemoteno, morajo občani s pro-
metnih površin odstraniti ograje in vse 
druge morebitne ovire (ograje, električni 
pastirji, zidovi, žive meje, koli, železne 
palice), ki bi se med izvajanjem lahko 
poškodovale ali onemogočale pluženje. 
Za postavitev objektov v 5-metrskem va-
rovalnem pasu na lokalnih cestah oziroma 

3-metrskem pasu na javnih poteh lastniki 
potrebujejo soglasje Občine. V naspro-
tnem primeru Komunala in njeni podiz-
vajalci, pooblaščeni za izvajanje zimske 
službe, ne bodo odgovarjali za morebitno 
povzročeno škodo objektov.

Občani so obenem dolžni zagotoviti 
neoviran dostop smetarskim vozilom do 
zbirnih in prevzemnih mest ter po pot-
rebi očistiti sneg na in ob zabojnikih. Vsi 
lastniki oziroma najemniki stanovanjskih 
hiš, stanovanj in poslovnih prostorov pa 
so dolžni s streh odstraniti ledene sveče, 
nanje namestiti snegobrane ter očistiti in 
posušiti površine pred svojimi objekti. 

DOSEGLJIVI TUDI NA DEŽURNI ŠTEVILKI

V uradnem obdobju zimske službe med 
15. novembrom in 15. marcem Komunala 
zagotavlja tudi 24-urno dežurno službo 
in pregledniško službo, ki spremljata 
stanje na cestah in stanje vremena preko 
terenskih ogledov, vremenskih portalov, 
spletnih kamer in terenskih informatorjev. 
Intervencije se bodo po potrebi izvajale 
tudi izven tega obdobja: v primeru napo-
vedanega poslabšanja vremenskih razmer 
bo zagotovljena 24-urna pripravljenost 
dežurne službe na delovnem mestu, ki bo 
po potrebi ukrepala in aktivirala zimsko 
službo. Za informacije o nespluženih ali 
poledenelih delih cestišč bodo izvajalci 
dosegljivi na dežurni številki 051 440 556. 

Informacije o morebitnih zaporah bodo 
objavljene na spletnih straneh www.ko-
munalaidrija.si in www.idrija.si

Na spletni strani Komunale Idrija je objav-
ljen tudi prednostni red pluženja. 

Komunala Idrija

ZA VARNOST NA CESTAH POZIMI ODGOVORNI TUDI OBČANI 
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17. oktobra je v španskem Almadénu 
potekalo 27. zasedanje mednarodnega 
usklajevalnega odbora »Dediščina ži-
vega srebra. Almadén in Idrija«. 

Kot smo v preteklih letih občane občine 
Idrija že seznanjali, sta ustanovitev in de-
lovanje mednarodnega usklajevalnega 
odbora v primerih UNESCO serijskih desi-

gnacij pogojena z zahtevami Operativnih 
smernic za izvajanje Konvencije o varstvu 
svetovne kulturne in naravne dediščine, in 
sicer z namenom, da se vzpostavi sistem 
ali mehanizem, ki zagotavlja usklajeno 
upravljanje sicer fizično ločenih delov. 
Glavna naloga odbora je varovati, oh-
ranjati in razvijati prepoznane izjemne 
univerzalne vrednote dediščine živega 

srebra. Naloge odbora so opredeljene 
v  leta 2013 sprejetem Protokolu o usta-
novitvi odbora in so naslednje: usklajen 
nadzor nad stanjem dediščine, posebej v 
procesu obdobnega poročanja Centru za 
svetovno dediščino; sprejemanje pripo-
ročil za usklajeno upravljanje območja na 
posameznih lokacijah; odobritev skupnih 
elementov označevanja; spodbujanje 

SKUPNA SKRB ZA UNESCOVO DEDIŠČINO

NOVA SESTAVA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) od novembra dalje de-
luje v novi sestavi. Mesto predsednice 
je prevzela Cirila Hladnik, ki je bila 
članica SPV že v preteklih dveh manda-
tih, ko je svet vodil Erik Logar. SPV je v 
tem obdobju največ poudarka namenil 
predvsem vzgoji mladih, da bi postali 
varni udeleženci v prometu ter se zave-
dali, katere nevarnosti promet prinaša. 

Vzpostavljen je bil sistem financiranja 
preventivnih delavnic, v katere so zajete 
vse generacije osnovnošolcev v občini 
Idrija. Učenci prve triade se tako udele-
žujejo programa kolesarčki, drugi tiradi je 
namenjen program jumicar, tretji triadi pa 
program »5 x STOP = COOL«. Poleg tega 
se vsako leto izvaja tudi tehniški dan na 

temo prometne varnosti, ki je namenjen 
šestošolcem, pri tem pa sodeluje tudi OŠ 
Cerkno. SPV je z zainteresiranimi šolami 
sodeloval tudi pri pripravi načrtov šolskih 
poti, v katerih so izpostavljeni predvsem 
nevarni odseki, ki jih bo potrebno ustre-
zno urediti. Za zagotavljanje varnejših 
pogojev je bilo kupljenih tudi nekaj meril-
nikov hitrosti, ki prehitre voznike opozar-
jajo, da morajo svojo hitrost znižati. Praksa 
potrjuje, da so tovrstni merilniki zagotovo 
pomemben dejavnik pri umirjanju hitro-
sti. 

Dobro je zaživel tudi program osvežitve-
nih voženj za starejše voznike, pri katerem 
se najprej izvede brezplačno predavanje, 
na katerem so predstavljene novosti s 
področja cestnega prometa, vsak udeleže-

nec predavanja pa ima zatem še možnost 
ene brezplačne ure vožnje v spremstvu 
učitelja avtošole. Ta program se izvaja 
vsaki dve leti in se izmenjuje z brezplač-
nim tečajem prve pomoči, ki so ga ude-
leženci prav tako dobro sprejeli. Žal pa ni 
bilo pričakovanega odziva pri dogodkih, 
namenjenim motoristom, čeprav je bila 
vsebina zanimiva in so program izvajali 
najbolj priznani strokovnjaki s področja 
varne vožnje za motoriste. Pri delu je SPV 
sodeloval s Policijsko postajo Idrija, javno 
agencijo za varnost v prometu, AMZS in 
šolami. 

SPV Idrija

SVET KS MESTO IDRIJA »PO PRVI ČETRTINI«

Hitro je minila četrtina mandata ob-
stoječe sestave sveta KS Mesto Idrija in 
člani so dosedanje obdobje delovanja 
ocenili kot uspešno, zavedajo pa se, da 
je na seznamu še veliko stvari, ki čakajo 
na uresničitev.

Po vzoru preteklih let je krajevna skupnost 
pomagala številnim organizatorjem do-
godkov, pri čemer velja v prvi vrsti omeniti 
pustovanje in EKO dan, eden od vrhuncev 
dogajanja pa je bil zagotovo Praznik 
idrijskih žlikrofov, kateremu se je letos pri-
družila še premierna izvedba tekaške pri-
reditve Hg trail. Ena najbolj opaznih stvari, 
ki se je zgodila na območju KS Idrija, je 
vsekakor zaprtje Mejce za promet, za kar 
so se zavzemale že prejšnje sestave sveta 
KS. Ob tem je KS v Mejco namestila še dve 
premični toaletni kabini. Novost sta tudi 
dve ulični svetilki na sončno energijo, pos-
tavljeni sta v ulici Pot sv. Antona. Če se bo 
v zimskem obdobju izkazalo, da delujeta 
zadovoljivo, bo KS v prihodnje s takimi 
svetili postopoma opremila odseke, kjer 

ni ustrezne javne razsvetljave. Prav tako 
je bilo saniranih nekaj stopnišč, ki jih je že 
načel zob časa.

Svet ima za naprej, poleg že omenjenih 
uličnih svetilk, zastavljenih še precej ciljev. 
V prvih mesecih prihodnjega leta želijo 
zaključiti postopek nameščanja usmer-
jevalnih tabel, primerne ureditve je pot-
rebna pešpot ob Rakah, ena zahtevnejših 
nalog pa bo vsekakor ureditev mirujočega 
prometa. Žal nejevolja, ki jo marsikateri 
voznik povzroča drugim z nepravilnim 
parkiranjem, teh voznikov ne gane, 
čeprav bi se že s spoštovanjem osnovnih 
pravil tej nejevolji lahko izognili. Med 
najpomembnejšimi nalogami si je svet 
KS zadal ureditev upravljavskega načrta 
za Lajšt, k razbremenitvi tega kopališča bi 
delno pripomogla tudi ureditev mestnega 
kopališča v Mejci, zavzemali pa se bodo 
tudi za ureditev primerne večnamenske 
dvorane, ki bi nadomestila dotrajano Ru-
dniško dvorano.

Se je pa izkazalo, da so ljudje po ostalih 
krajevnih skupnostih med seboj bolje po-
vezani. To je bilo opazno predvsem pri prvi 
izvedbi iger med krajevnimi skupnostmi, 
kjer, kot največja KS v občini, idrijska ni 
imela svoje ekipe. In prav z namenom po-
vezovanja bo KS prihodnje leto pripravila 
barvanje ograje pri mostu ob osnovni šoli, 
s katerim bi želeli dokazati, da se znamo 
tudi »v dolini« med seboj povezati.

KS Mesto Idrija
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raziskovanja in sodelovanja na različnih 
nivojih; potrjevanje skupnih dejavnosti 
za promocijo spomeniškega območja; 
ozaveščanje javnosti; trajnostni turizem 
in preprečevanje negativnih vplivov na 
dediščino ter iskanje stikov s kraji s po-
dobno dediščino, ki bi se morda lahko 
priključili tej nominaciji. Člani odbora so 
se prvič formalno sestali v Idriji 30. 9. 2008, 
uradno pa se je odbor formiral leta 2013, 
ko sta bila sprejeta tudi Protokol in Statut 
odbora. Odbor šteje 12 članov, po šest iz 
vsake države, in zaseda najmanj enkrat 
letno, predsedovanje pa se zamenja vsaki 
dve leti. Od decembra 2017 do decembra 
2019 odboru predseduje Slovenija. Letoš-
nje zasedanje, ki je potekalo v Almadénu, 
je še zadnjič v tem obdobju predsedova-
nja vodila slovenska stran.  Od decembra 

2017 do aprila 2019 je mednarodni odbor 
vodil predsednik Bojan Režun (Občina 
Idrija), sekretarske posle pa je opravljala 
Tatjana Dizdarevič (CUDHg Idrija). Aprila 
2019 je župan Tomaž Vencelj v skladu s 
Statutom imenoval nove člane odbora: 
Tomaž Vencelj in Martina Pišlar, Občina 
Idrija; Špela Spanžel, Ministrstvo za kul-
turo; Sonja Ifko, ICOMOS Slovenija; Ivana 
Leskovec, Mestni muzej Idrija in Tatjana 
Dizdarevič, CUDHg Idrija. Od junija 2019 
do decembra 2019 mednarodni odbor 
vodi predsednica Tatjana Dizdarevič, se-
kretarske posle pa opravlja Martina Pišlar. 
Na novo je bil imenovan tudi šestčlanski 
španski del odbora. 

Odbor je v prvih letih delovanja največ 
pozornosti posvečal pripravi in vodenju 

nominacije, po vpisu na UNESCO Seznam 
svetovne dediščine pa se je ukvarjal 
predvsem s skupnimi merili in kazalniki 
stanja dediščine, pripravami na obdobno 
poročanje Centru za svetovno dedišči-
no in skupnim elementom za grafične 
označbe. V skladu z zastavljenim progra-
mom dela v času zadnjega slovenskega 
predsedovanja smo dokončali popis 
enot dediščine (inventory) v skupni bazi 
podatkov, na pomembnejših objektih in 
lokacijah postavili UNESCO označevalne 
table ter pričeli z aktivnostmi na področju 
povezovanja občanov Idrije in Almadéna 
v okviru Programa Evropa za državljane 
2014–2020. Odbor tudi sicer ne deluje 
samo kot formalni organ, temveč s svoji-
mi člani iz različnih institucij predstavlja 
platformo za izmenjavo znanj, izkušenj in 
idej. Slednje je mogoče prepoznati v šte-
vilnih primerih sodelovanja na strokovnih, 
znanstveno-raziskovalnih in promocijskih 
ravneh.

Dan pred zasedanjem mednarodnega 
usklajevalnega odbora »Dediščina živega 
srebra. Almadén in Idrija« je slovenska 
veleposlanica v Madridu Renata Cvelbar 
Bek v Rudarskem parku Almadén odprla 
razstavo Mestnega muzeja Idrija »Al-
madén in Idrija = zakladnica svetovne 
dediščine«, ki predstavlja dva največja 
svetovno znana rudnika živega srebra, 
Almadén v Španiji in Idrijo v Sloveniji, in 
bo na ogled do 30. junija 2020.

Tatjana Dizdarevič

Ekipa društva Idrija 2020 je sredi no-
vembra z domiselnim, z idrijsko dedi-
ščino v sodobni preobleki obarvanim 
dogodkom odprla nove prostore v 

strojnici jaška Inzaghi. Dogodek je sim-
bolično ponazoril prelomno obdobje, 
ko društvo svoje delovanje na področju 
kulturne dediščine nadgrajuje z usta-

novitvijo zasebnega zavoda Id20, ki se 
bo v teh prostorih profesionalno ukvar-
jalo s podjetništvom, marketingom in 
arhitekturo na področju dediščine. 

Leta 2012 se je Idrija soočala s povečanim 
trendom odseljevanja mladih, njihovo 
stanovanjsko problematiko, delovnih 
mest za mlade v neindustrijskih dejavno-
stih, tudi v turizmu, ni bilo. Društvo Idrija 
2020, ki ga je skupina mladih tega leta 
ustanovila v Idriji, je nastalo kot poskus 
odgovora na vprašanje, ali mladi v Idriji 
lahko ostanejo in ustvarijo svoje poslovne 
priložnosti. 

Društvo je s svojo dejavnostjo v osmih 
letih dokazalo, da se to da. Skupaj z idrij-
skimi taborniki in Klubom študentov Idrija 
je v prostorih nekdanjega dijaškega doma 
osnovalo Mladinski center Idrija, ki je da-
nes zgled aktivnega združevanja in delo-
vanja mladih v lokalnem okolju in širše ter 

IDRIJA 2020, ID20 IN STROJNICA INZAGHI
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ZAKLJUČEK PROJEKTA »STAVBNA DEDIŠ-
ČINA – PRILOŽNOST ZA INOVACIJE«

Pri društvu Idrija 2020 smo se pretekli me-
sec posvetili tradicionalni stanovanjski ar-
hitekturi v Idriji. V sklopu projekta Stavbna 
dediščina – priložnost za inovacije, ki ga je 
finančno podprlo Ministrstvo za okolje in 
prostor, smo trem izbranim lastnikom t. i. 
idrijskih rudarskih hiš ponudili brezplač-
na svetovanja izkušenih strokovnjakov s 
področja arhitekture in gradbeništva, širši 
javnosti pa smo z organizacijo javnih do-
godkov predstavili prednosti ohranjanja 
stanovanjske stavbne dediščine našega 
kraja. 

PRAKTIČNI NASVETI TREM LASTNIKOM 
IDRIJSKIH HIŠ

Na vsakem svetovalnem ogledu smo se z 
ekipo strokovnjakov posvetili točno dolo-
čenemu problemu – pri ogledu hiše Kos 
na Prelovčevi ulici so svetovalci razpravlja-
li o sanaciji poškodovane fasade, za hiši U 
malnu in Menard na Levstikovi ulici pa so 
predvideli celovito prenovo s posebnim 
poudarkom na funkcionalni preureditvi 
notranjosti in zunanjosti več stoletij starih 
hiš. Pri projektu so sodelovali strokovnjaki 
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
UL ter iz podjetja P.Studio popisi, kolektiva 

Kombinat arhitekti, kulturnega društva 
Prostorož, Studia Koder in podjetja Sil-
vaprodukt, ki so na večernih dogodkih te-
meljito predstavili različne vidike prenov 
stavb z občutkom za trajnost in prvine 
dediščine.

Javni dogodki, organizirani v okviru pro-
jekta Stavbna dediščina – priložnost za 
inovacije, so pritegnili tako lastnike tradi-
cionalnih hiš kot tudi lokalne odločevalce 
in širšo zainteresirano javnost. Zadnja dva 
dogodka sta se odvila v strojnici jaška 

Inzaghi, kamor je društvo Idrija 2020 pred 
kratkim preselilo svoje prostore. Novi pro-
stori ob skoraj 130 let starem izvoznem 
stroju bodo služili kot poligon za razvija-
nje idej, povezanih z dediščino.

LETO 2020 BO V ZNAMENJU STANOVANJ-
SKE DEDIŠČINE

Aktivnosti na področju stanovanjske 
dediščine Idrije bomo prihodnje leto 
nadaljevali s projektom PIRH II (Prenove 
idrijskih rudarskih hiš II), v okviru katerega 
bomo skupaj s partnerji iz Mladinskega 
centra Idrija, Mestnega muzeja Idrija, 
Kulturnega društva Prostorož in Založbe 
Bogataj oživili rudarsko hišo na Bazoviški 
4 in v njej vzpostavili pisateljsko reziden-
co, oblikovali in izvajali turistične in an-
dragoško-pedagoške programe, izdali pu-
blikacijo o rudarskih blokih – »prhavzih«, 
pripravili krovno spletno stran o idrijskih 
rudarskih hišah ter izvajali arhitekturna in 
marketinška svetovanja za lastnike rudar-
skih hiš.

Ekipa Idrija 2020

RUDARSKA HIŠA – PRILOŽNOST ZA INOVACIJE

preko projektov ustvarja tudi nova delov-
na mesta, občina Idrija je postalo mladim 
prijazno mesto, društvo Idrija 2020 pa je 
s projekti, kot so To bo Idrija, strategija 
za mlade v občini Idrija, evropsko nagra-
jen projekta HeritageLab, če omenimo 
le nekatere odmevnejše, dokazalo, da si 
mladi v Idriji lahko poiščejo nove poslov-
ne priložnosti v drugačnem pristopu do 
kulturne dediščine mesta. Zdaj pa bodo 
pridobljene izkušnje in znanja še profe-

sionalizirali. Ob društvu Idrija 2020, ki bo 
tudi naprej delovalo v prostorih dijaškega 
doma, v začetku leta 2020 ustanavljajo še 
hčerinski zasebni neprofitni zavod Id20, ki 
bo v včeraj odprtih in za pisarno neobičaj-
nih prostorih strojnice jaška Inzaghi z in za 
partnerje izvajal podporo pri novih pro-
jektih na temo dediščine. Vodja bodočega 
zasebnega zavoda, ki bo funkcijo nastopil 
1. 1. 2020, bo Peter Lahajnar. 

Zasebni zavod Id20 bo na osnovi evrop-
sko nagrajenega projekta HeritageLab 
razvijal tudi lastne podjetniške aktivnosti, 
kot so Alquemy, frudl špancir, oživljanje 
rudarskih hiš …,  s katerimi bodo na nov 
način z idrijsko dediščino ustvarjali podje-
tniške zgodbe.

Metka Rupnik
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Dva dni po državnem prazniku – dnevu 
suverenosti je Krajevna skupnost Črni 
Vrh pripravila slavnostno sejo, na kate-
ri so se veselili novih prostorov za delo-
vanje krajevne skupnosti, pevskih zbo-
rov in Kulturno-umetniškega društva 
Sloga. KS je ob tem vsem krajanom za 
njihovo prostovoljno delo za dobrobit 
vseh poklonila uro smeha s komikom 
Matjažem Javšnikom.

Predsednik KS Črni Vrh Jernej Črnologar 
je v uvodnem nagovoru izrazil veselje, da 
so dobili nove prostore in pohvalil vse, ki 
so pomagali pri selitvi. Na kratko je orisal 
delo sveta v preteklem letu in povedal, da 

sta v teku dva večja projekta – čistilna na-
prava in ureditev šolske poti. V nadaljeva-
nju programa pa je spregovoril tudi bivši 
predsednik KUD Sloga in nekdanji član KS 
Lovrenc Habe, ki se je s problematiko re-
ševanja kritine strehe dvorane intenzivno 
ukvarjal zadnji dve leti. »Sestankov je bilo 
precej, tudi mailov in klicev, pa usklajeva-
nja mnenj,« je povedal Habe ter izpostavil 
zadovoljstvo, da je bilo sodelovanje s 
prejšnjim županom Bojanom Severjem in 
njegovimi sodelavci korektno in produk-
tivno. Izrazil pa je željo, da se dobro sode-
lovanje nadaljuje tudi v prihodnje, saj je 
treba v zelo dotrajane prostore vložiti še 
kar nekaj dela in sredstev. Jasno je pove-

dal, kaj bodo vložila lokalna društva in kaj 
pričakuje od občine v prihodnjih letih. 

Sledila je glasbena točka pianistke Marte 
Habe, nato pa podelitev krajevnih nagrad 
in pohval. Za večdesetletno delo na po-
dročju družabnega dogajanja in prosto-
voljnega fizičnega dela na Črnovrškem  je 
nagrado KS Črni Vrh prejel Florjan Lampe, 
za neumorno strokovno delo na podro-
čju zborovskega petja Veronika Škedelj, 
za dolgoletno skrbno in vestno delo na 
vseh področjih pa Adolf Rudolf. Posebne 
pohvale za nesebičnost, požrtvovalnost in 
srčnost se je razveselil še Matej Bonča. 

Povezovalec večera Andraž Corn je pove-
dal, da se v KS Črni Vrh zavedajo, da je med 
njimi veliko ljudi, ki vsak dan požrtvovalno 
delajo za kraj in skupno dobro. Zato se je 
v imenu krajevne skupnosti zahvalil tistim, 
ki ste se v zgornjih besedah našli, in po-
vedal, da upa, da jim energije ne zmanjka! 

Slavnostne seje s podelitvami nagrad in 
pohval zaslužnim krajanom že nekaj let 
potekajo na julijski vaški praznik – Mar-
jetno nedeljo. Letos ni bilo tako, saj so bili 
tedaj na delu krovci, ki so menjali streho 
dvorane in tudi krajevna skupnost še ni 
bila preseljena v nove prostore v starem 
vrtcu, ki so si jih krajani lahko ogledali 
pred nedeljsko slavnostno sejo. 

ZTA

V ČRNEM VRHU SE VESELIJO NOVE STREHE IN PROSTOROV

Sredi novembra je na mednarodnem 
plesnem festivalu Dance off 2019 v Sko-
pju, kjer je v različnih plesnih zvrsteh 
nastopilo  skupno okoli 1.900 plesalcev 
iz 17 držav, je Plesni klub Idrija, ki vsa-

ko leto posega po najvišjih mestih na 
državnih in svetovnih plesnih tekmo-
vanjih, vnovič slavil. 

Mala mladinska skupina v sestavi Aneja, 
Naja, Marisa in Tija Kacin, Teja Lampe, Man-
ca Pavšič in Vita Velikanje, aktualne nosilke 
naslovov državnih in svetovnih prvakinj 
ter evropskih viceprvakinj v street dance 
kategoriji, so s točko »Work hard, play 
hard« osvojile 1. mesto v svoji kategoriji. 
Zmagovita koreografija trenerke Renate 
Alibegović je tako prepričala sodnike, da 
so jo uvrstili tudi med 18 točk zaključnega 
nedeljskega gala dogodka vseh plesnih 
zvrsti, kjer so dekleta izvrstno izkoristila 
priložnost in si priplesala drugo mesto ter 
nagrado v vrednosti 1.000 evrov. 

Plesalka idrijskega plesnega kluba Teja 
Lampe pa je na tem tekmovanju kot 
solistka tekmovala v Freestyle HIP HOP 

disciplini, kar je bil zanjo poseben izziv, in 
v močni mednarodni konkurenci 66 ple-
salcev osvojila izvrstno 5. mesto! 

Sicer pa točka male mladinske skupine 
Work hard play hard  žanje uspehe tudi na 
drugih dogodkih. Avtorico koreografije in 
trenerko Renato Alibegović so navdah-
nili uspehi košarkarja Luke Dončiča, saj 
tako za košarko kot tudi za ples velja, da 
samo želja ni dovolj, da samo z vztrajnimi 
treningi pridejo tudi uspehi. S to točko so, 
med drugim, v sodelovanju s Košarkarsko 
zvezo Slovenije nastopile tudi na DM teku, 
odziv publike pa je bil vedno podoben: 
»To mora videti Luka Dončič!«

Metka Rupnik

PLESALKE PLESNEGA KLUBA IDRIJA SLAVILE V SKOPJU
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SOPOTNIKI, BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE V OBČINI IDRIJA

Zavod Sopotniki, zavod za medgene-
racijsko solidarnost, izvaja brezplač-
ne prevoze za starejše (s posebnim 
poudarkom na podeželskih občinah) 
in jim omogoča dostop do nekaterih 
storitev, kot so obisk zdravnika, opra-
vljanje nakupov v različnih trgovinah, 
obiskovanje znancev, udeležba na 
programih za starejše, obisk pokopa-
lišča idr. Zavod brezplačne prevoze za 
starejše trenutno izvaja v petnajstih 
slovenskih občinah, v katerih imajo 
vzpostavljenih dvanajst enot. V svojih 
vrstah združujejo dvesto prostovoljcev 
in skrbijo za mobilnost dva tisoč starej-
ših po Sloveniji.

S povezovanjem podeželja z mesti, kamor 
so se v zadnjih desetletjih umaknile vse 
storitve, starejšim omogočajo, da pos-
tanejo aktivni del družbe, predvsem pa 
preprečujejo osamljenost in izoliranost 
starejših, ki živijo na podeželju.

Sopotniki zase pravijo, da želijo preprečiti 
zgodbe, ko starejši nimajo prevoza za 
obisk zdravnika; ko starejši, ki še zmorejo, 
ne obiščejo znancev ali ne gredo samos-
tojno po nakupih. Ohranjanje samostoj-
nosti in s tem vitalnosti ter dobre volje pri 
starejših je bistvenega pomena in v središ-
ču pozornosti modela delovanja storitve.

V začetku leta 2020 bo storitev v sodelo-
vanju z Občino Idrija zaživela tudi za idrij-
ske starejše občane.

KAKO SOPOTNIKI PRAVZAPRAV DELU-
JEJO?

Storitev je namenjena upokojencem, 
starim nad 65 let, občanom občine Idrija. 
Vsak, ki je star nad 65 let in je upokojen, 
bo poklical na telefonsko številko idrijske 
enote, na kateri se bo oglasila zaposlena 
koordinatorka enote Idrija. Ta bo prevoze 
smiselno organizirala, usklajevala bo da-
tume z zdravstvenimi ustanovami in iskala 
rešitve, da bomo nudili prevoze vsem tis-
tim, ki jih potrebujejo. 

Za rezervacijo prevoza bo treba poklicati 
nekaj dni oz. teden dni vnaprej, saj So-
potniki nismo taksi prevoz. Najbolje, da to 
storite, takoj ko boste starejši izvedeli za 
datum pri zdravniku. Tudi obisk trgovine 
načrtujte nekaj dni prej. Ta način Sopotni-
kom omogoča, da bodo zagotavljali pre-
voz kar največjemu številu starejših. 

Ob rezervaciji prevoza boste povedali, 
kdo ste, kam ste namenjeni, kdaj potrebu-
jete prevoz, koliko časa bo opravek trajal, 

ali pri tem potrebujete spremstvo in ali 
potrebujete tudi prevoz nazaj domov.

Delovni čas enote Idrija (sprejem rezerva-
cij in opravljanje prevozov) bo od ponede-
ljka do petka v delovnem času občinske 
uprave.

OB VIKENDIH IN PRAZNIKIH NE BODO 
VOZILI

Prevoze bodo Sopotniki omogočali znot-
raj občine Idrija, v Ljubljano in v Šempeter 
pri Gorici. Ljubljana in Šempeter bosta 
namenjena izključno zdravniškim pregle-
dom.

Sopotniki so več kot prevoz. Prostovoljci – 
srce Zavoda Sopotniki!

Da ta trditev drži in da jo Sopotniki vsak 
dan uresničujejo, skrbijo prostovoljci, 
ki so vozniki, družabniki oz. spremstvo 
starejšim. Prostovoljci so vsi tisti, ki lahko 
svoje obveznosti uskladijo s prostovolj-
skim delom.

Že sedaj vabijo vse ljudi dobre volje, ki 
radi pomagate in ki imate radi starejše, da 
postanete prostovoljci in s tem del velike 
ekipe, ki ji je mar za boljše življenje starej-
ših.

Vsi, ki se boste odločili, da želite pomagati, 
boste v delo uvedeni, prevoze boste op-
ravljali z namenskim službenim vozilom 
(NE z vašim osebnim), ki bo označeno z 
napisi Sopotniki, za vas pa bo skrbela in 
vam nudila vso podporo na poti, zapo-
slena koordinatorka enote. Imeli boste 

posebno nalogo – ohranjati vrednoto 
solidarnosti in medsebojne pomoči.

Delo prostovoljcev je preprosto in lepo:

• po razporedu voženj z namenskim vozi-
lom odpeljete starejše po opravkih;

• med prevozom se pogovarjate, izme-
njate izkušnje, nasvete, zgodbe in če je 
treba, nudite spremstvo.

 
K prijavi za prostovoljstvo ste vabljeni že 
sedaj. Kontaktirate lahko sedež Zavoda 
Sopotniki na telefonsko številko 041 889 
592 in se dogovorite vse potrebno oz. pri-
dobite več informacij.

Datum predstavitevnega dogodka stori-
tve javnosti v občini Idrija, datum uvodne-
ga usposabljanja prostovoljcev in datum 
dejanskega začetka delovanja enote Idrija 
bodo objavljeni na spletni strani Občine 
Idrija in na družbenem omrežju Facebook 
Zavoda Sopotniki.

Vabljeni, da skupaj z nami ustvarjate zgod-
bo, v kateri smo Človek Človeku Sopotnik.

Anu Kahuna
zavod Sopotniki
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SVET ZA INVALIDE ZA DOSTOPNO PRIHODNOST

V začetku novembra je bil imenovan 
nov petčlanski Svet za invalide Občine 
Idrija, v sestavi Feliks Poljanec (Medob-
činsko društvo invalidov Idrija-Cerkno), 
Rado Gantar (Društvo upokojencev 
Idrija), Ivo Ozebek (Društvo paraple-
gikov Severne Primorske), Marjeta Si-
monič (Center za socialno delo Severna 

Primorska, enota Idrija) in Janja Grošelj 
(Dom upokojencev Idrija). 

Svet za invalide Občine Idrija je posveto-
valno telo, ki v lokalni skupnosti uveljavlja 
družbene interese skupin oseb z ovira-
nostmi. Župan je člane Sveta imenoval 
izmed kandidatov, ki so jih na poziv Ob-
čine Idrija predlagala invalidska društva 
in ustanove s področja socialnega in zdra-
vstvenega varstva. Mandat članov Sveta 
za invalide je vezan na županski mandat. 

Prva seja novega sestava bo v torek, 3. 
decembra 2019. Na njej bodo člani ime-
novali predsednika Sveta, obravnavali 
letno poročilo o uresničevanju akcijskega 
načrta za izenačevanje možnosti invalidov 
Občine Idrija za leti 2018 in 2019 ter prip-
ravili načrt dela za leto 2020. 

Ni naključje, da se Svet prvič sestane prav 
na ta dan. 3. decembra namreč obeležu-
jemo mednarodni dan invalidov. Naj bo 
geslo letošnjega mednarodnega dneva 
invalidov »Prihodnost je dostopna« (»The 
Future is Accessible«) tudi geslo vseh, ki 
stremimo k prihodnosti brez ovir, priho-
dnosti, v kateri ljudje ne bodo izključeni 
zaradi kakršnihkoli oviranosti.

V ponedeljek, 2. 12. 2019, ob 19. uri bo v 
Filmskem gledališču Idrija projekcija slo-
venskega celovečernega filma Pot v raj, 
režiserja Blaža Završnika, ki je opremljen z 
avdiodeskripcijo za ljudi z okvarami vida. 
Projekcija je brezplačna. Lepo vabljeni!

Občinska uprava

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA-CERKNO ZAOKROŽILO 50 LET

Medobčinsko društvo invalidov Idri-
ja-Cerkno je v idrijski Modri dvorani 
organiziralo slovesno prireditev ob 
50-letnici svojega delovanja. Praznič-
nega dogodka so se poleg vodstva in 
članov društva udeležili tudi številni 
gostje, ki so tako ali drugače povezani 
z delovanjem društva. 

Slovenska himna v izvedbi Godbenega 
društva rudarjev Idrija in dve pesmi v 
interpretaciji avtorja in člana društva Vla-
dimirja Kržišnika sta naznanila slovesen 
uvod v prireditev. 

Zbrane je najprej nagovorila gostiteljica, 
predsednica društva Ljudmila Erjavec in 

izpostavila osrednje poslanstvo, ki ga z 
osmimi socialnimi programi in bogatim 
programom drugih aktivnosti in dogod-
kov društvo že pol stoletja izvaja za ka-
kovost življenja ter socialno vključenost 
invalidov v obeh občinah. 

Udeležence svečanosti je nagovoril tudi 
idrijski župan Tomaž Vencelj, ki je izposta-
vil vlogo občine pri zagotavljanju kako-
vosti življenja vseh, tudi invalidov, in se 
društvu zahvalil za tvorno sodelovanje v 
prizadevanjih občine za pridobitev listine 
Občina po meri invalidov, ki jo je prejela 
leta 2017. Cerkljanski župan Gašper Ur-
šič pa je poudaril prizadevanja, da tudi 
cerkljanska občina pridobi omenjeno listi-

no, za kar so na predlog društva v samem 
Cerknem že izvedli nekaj posegov. 

Drago Novak, predsednik Zveze delovnih 
invalidov Slovenije, ki združuje 69 inva-
lidskih društev in skupno okoli 51.000 
članov, pa je poudaril zlasti nujnost ne-
nehne skrbi za ustvarjanje družbe enakih 
možnosti za vse.

V osrednjem delu svečanosti je predse-
dnik Zveze delovnih invalidov Slovenije 
podelil priznanja zveze najzaslužnejšim 
za delo društva. Pisno priznanje zveze so 
prejeli Slavko Moravec, Marijan Bončina in 
Izidor Kovač, častni znak zveze pa Vladimir 
Kržišnik. 

Ob 50-letnici so podelili tudi društvena 
priznanja za 40-letno zvestobo in vestno 
delo v  društvu ter sosednjim invalidskim 
društvom za zgledno sodelovanje.

Glasbeno je slovesnost poleg idrijskih 
godbenikov sooblikoval tudi duo JaJe, 
ansambel Blisk pa je glasbeno obarval 
družabni del dogodka, ki se je ob pogo-
stitvi odvijal po zaključku uradnega dela 
prireditve. Člani društva in gostje priredi-
tve pa bodo še dolgo listali zbornik, ki ga 
je društvo izdalo ob svojem polstoletnem 
jubileju.

Metka Rupnik
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CENTER ZA OBISKOVALCE GEOPARKA 
IDRIJA

Zavod za turizem Idrija je 24. oktobra z 
novinarsko konferenco in nato še s slav-
nostnim dogodkom uradno odprl vrata 
novega Centra za obiskovalce UNESCO 
globalnega geoparka Idrija. S Centrom in 
razstavo »Zapisano v kamninah« je Idrija 
pridobila zanimivo točko za doživetje, 
primerno za družine, skupine in posame-
znike. 

Center z razstavo je vstopna točka za 
obiskovalce, kjer ti odkrivajo zanimivosti 
Idrijskega ter pridobijo informacijo, kje 
si jih lahko ogledajo v naravi. »Zapisano 
v kamninah« je sodobna, interaktivno 
zasnovana razstava, ki z video predsta-
vitvami, animacijami, gibljivimi modeli in 
maketami predstavlja nastanek Zemlje, 
notranje in zunanje Zemljine sile, ki spre-
minjajo naš planet, tektonske premike, ki 
so izoblikovali tudi območje Idrijskega, ter 
naravne posebnosti Geoparka Idrija. Naj-
mlajšim so namenjene tri otroške točke, 
na katerih lahko na igriv in interaktiven 
način odkrivajo naravne zanimivosti in 
zakonitosti. 

Na novinarski konferenci so predstavniki 
Občine Idrija, Zavoda RS Slovenije za 
varstvo narave – Območna enota Nova 
Gorica, CUDHg Idrija ter Zavoda za tu-
rizem Idrija predstavili prednosti nove 
pridobitve za občino Idrija in turizem na 
Idrijskem, pomen Centra za ohranjanje 
narave, sam projekt Danube GeoTour ter 
proces nastajanja Centra. 

Na odprtju je bila prisotna tudi gene-
ralna sekretarka Slovenske nacionalne 
komisije na UNESCO Marjutka Hafner, ki 
je skupaj z idrijskim županom Tomažem 

Vencljem pred približno stoglavo množi-
co slavnostno prerezala trak. Dogodek so 
prisrčno popestrili otroci skupine Ježki iz 
Vrtca Idrija, ki so pod taktirko vzgojiteljic 
Maje Lampe in Martine Podobnik zapeli 
nekaj otroških pesmic.

Za zaključek smo na hudomušen način 
razglasili ime dinozavra (preberi Rešitev 
uganke), častne goste smo popeljali na 
prvi uradni vodeni ogled razstave in se za-
držali na skupnem druženju ob prigrizku.

Vabimo vas, da obiščete Center za obi-
skovalce in spoznate zanimive naravne in 
kulturne znamenitosti Geoparka Idrija ter 
odlično ponudbo idrijskega podeželja. 

REŠITEV UGANKE

V prejšnjem Obzorju smo vas prosili, da 
predlagate ime za našega dinozavra, ki naj 
bi za seboj pustil odtise, danes razgaljene 
na površini v bližini Godoviča. Izmed 29 
predlogov, prispelih na javni natečaj, smo 
na Zavodu za turizem Idrija izbrali ime 

Zjalca. Srečna nagrajenka je Nataša Kogej, 
ki je že prejela paket promocijskih daril. 
Nagrajenki iskreno čestitamo!

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA IDRIJA 
IZBRANO 

V okviru razvoja kolektivne blagovne 
znamke (KBZ) Idrija izbrano smo 7. no-
vembra izvedli ocenjevanje izdelkov in 
storitev, prijavljenih na razpis za pridobi-
tev pravice do uporabe znaka te blagovne 
znamke. Ocenjevanje rokodelskih in pre-
hranskih izdelkov je potekalo v Kmečkem 
hramu Fortuna, jedi in pijače, postrežene 
na gostinski način, ter turistične programe 
pa smo ocenjevali na lokaciji ponudnikov. 
Strokovno komisijo za rokodelske izdel-
ke so sestavljali: prof. dr. Janez Bogataj, 
dr. Tanja Lešnik Štuhec in Cveto Koder. 
Kakovost izdelave čipke pri izdelkih, ki 
vključujejo klekljano čipko, pa je preverja-
la učiteljica Čipkarske šole Idrija Katarina 
Mlakar. Prehranske izdelke ter jedi in pija-
če, postrežene na gostinski način, je poleg 
prof. dr. Janeza Bogataja in dr. Tanje Lešnik 
Štuhec ocenjeval še Franci Jezeršek iz Hiše 
kulinarike Jezeršek, turistične programe 
pa Ilona Stermecki iz Turistične agencije 
Vandrovček.

Z odzivom ponudnikov smo zelo zado-
voljni, saj smo v ocenjevanje prejeli 50 
rokodelskih in 23 prehranskih izdelkov, 
3 jedi, ponujene na gostinski način, in 4 
turistične programe.

Komisija je izrazila zadovoljstvo nad ka-
kovostjo izdelkov. Pri rokodelskih izdel-
kih so izpostavili dobre ideje, uporabo 
lokalnih in regionalnih gradiv ter pove-
zavo sodobnega oblikovanja s kulturno 
dediščino. Tudi prehranski izdelki so bili 
po mnenju komisije nad mejo pričakova-
nega, izpostavili so predvsem kakovost 

ODPIRAMO OBZORJE

ODPRT CENTER ZA OBISKOVALCE 
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nekaterih mlečnih izdelkov ter medu. 
Jedi, ponujene na gostinski način, so bile 
pozitivno ocenjene, komisija pa je podala 
nekaj priporočil za ponudnike. Navdušilo 
jih je vključevanje lokalnih izdelkov v jedi. 
Zadovoljni so bili tudi s prijavljenimi turi-
stičnimi programi. Vsi so bili prepoznani 
kot kakovostni, z dobrim izhodiščem in 
z dobro izbrano vsebino. Izvajalcem so 
podali nekaj priporočil za poimenovanje 
in dodatno obogatitev programov. 

Izdelki, ki tokrat niso prejeli certifikata 
odličnosti, so bili prav tako pozitivno spre-
jeti, zato upamo, da bodo prijavitelji upo-
števali priporočila komisije in izdelke na ta 
način izboljšali ter jih ponovno prijavili v 
ocenjevanje.

Certifikat odličnosti Idrija izbrano pridobi-
jo izdelki in storitve, ki ustrezajo visokim 
standardom kakovosti, vključujejo lokal-
no pridelane surovine in pripovedujejo 
o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi, 
ki živijo na območju UNESCO Globalnega 
Geoparka Idrija. 

Tokrat so certifikat prejeli: 

• Metka Prezelj za polsteno volneno figu-
ro jamskega škrata Perkmandlca 

• Urška Jurič (Mešani občutki) za ročno 
poslikane lesene uhane serij »Cinabarit« 
in  »Čipka« 

•  Čipkarska šola Idrija (Gimnazija Jurija 
Vege Idrija) za usnjeno damsko torbico 
z idrijsko čipko, uokvirjeno idrijsko čip-
ko »Živo srebro« in uokvirjeno idrijsko 
čipko »Vilinski simbol – sreča«

•  Meta Pivk (Franc Pivk, dop. dej. na kme-
tiji)  za »Idrsk taler«

•  Naturalina (Evgen Krivec, s.p.) za smol-
nato mazilo

•  SaSim keramika (Opimus d.o.o.) za ser-
virni in desertni krožnik ter tri čašice iz 

knapovske linije keramike ter za servirni 
in desertni krožnik iz klekljarske linije 
keramike 

•  Darinka Lapajne s.p. za ogrlico »Emili-
ja Harmony«, uhane »Ivanine sanje« in 
»Praznično sklido«

•  Ivana Mikuž za ročno tkane izdelke iz 
domačega lanenega prediva (prtiček –
pogrinjek, prtiček z vtkano bombažno 
prejo, šal z vtkano bombažno prejo, 
bralno znamenje in kravato)

•  Kooperativa Simon design z.o.o za uni-
katno nalivno pero z motivom idrijske 
čipke in unikatno pisalo z motivom idrij-
ske čipke

•  Društvo klekljaric idrijske čipke za vo-
ščilnice s klekljano čipko

•  SE-MAKS Sašo Ličer s.p. za uhane v daril-
ni embalaži (snežinki, cvetova, rebrasti 
uhani) 

•  Čebelarstvo Rupnik (Ciril Rupnik, dop. 
dej. na kmetiji) za cvetlični med

• Martin Kolenc za lipov med
•  Kmetijsko-gozdarska zadruga Idrija 

za izdelke z imeni »Idrijska hrenovka«, 
»Idrijska klobasa«, »Idrijska klasična reb-
ra« in »Idrijska zaseka«

•  Kmetija pri Kendu za Kendov sir, nava-
dni jogurt, sadni jogurt jagoda in goz-
dni sadeži, kislo mleko, skuto, sadno 
skuto jagoda in borovnica

•  Kmetija na Krnicah za Krnčanovo suro-
vo mleko, staran trdi sir Krnčan, trdi sir 
Krnčan (tudi v darilni embalaži) in nava-
dni jogurt Krnčan

•  Zavod za turizem Idrija za set treh me-
dov »Med-o-vita Honey for vita« in med 
s sladkorno čipko »Med-o-vita Honey 
for vita«

•  Akušej, Martina Prestor s.p. za Emilijin 
prigrizek in jed »Emilijin zajtrk« 

•  Penzion Kmečki hram za trihodni do-
mači meni

•  Nebesa d.o.o. (Hotel Jožef ) za narezek 
»Jožefova dilca«

•  Urban Šlabnik (AS nepremičnine d.o.o.) 
za turistični program »Frudl špancir« 

•  Hiša zelišč (Master d.o.o.) za turistična 
programa »Mir na travnati preprogi« in 
»Čajanka v objemu zelišč«

•  Center za upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija za turistični program »Lov 
na Perkmandlčkov zaklad«

 
Vse aktivnosti v letu 2019 so bile za lokal-
ne ponudnike brezplačne, financirane so 
bile v okviru aktivnosti za izvajanje strate-
gije turizma Občine Idrija.

Izdelke kolektivne blagovne znamke Idrija 
izbrano lahko kupite pri ponudnikih, v 
nekaterih lokalnih trgovinah, TIC-u, sple-
tni trgovini www.idrijskacipka.si in na 
priložnostnih sejmih. Prepoznate jih po 
nalepki – certifikatu IDRIJA-IZBRANO-SE-
LECTED.

NOVA UGANKA

Pozni jesenski čas je v Geoparku Idrija 
zaznamovan z dežjem. Takrat »oživi« Divje 
jezero, ki je najpomembnejši kraški pojav 
pri nas – jezero, izvir in jama v enem. Zani-
ma nas, zakaj je jezero divje?

Če ne veste odgovora, vas vabimo na 
ogled razstave »Zapisano v kamninah«, ki 
vam bo ponudil tudi odgovor na zastav-
ljeno vprašanje. 

Zavod za turizem Idrija 
Mojca Gorjup Kavčič in Urška Bajec Rupnik

ODPIRAMO OBZORJE

KRATKE TURISTIČNE

IDRIJSKI TURISTIČNI BAROMETER

Na Zavodu za turizem Idrija smo pripravili 
analizo prihoda gostov v Idrijo za obdobje 
januar–avgust in jih primerjali z lanskimi 
podatki. Pri tem smo upoštevali goste, ki 
so v omenjeni destinaciji ostali več kot en 
dan. Aktualno statistiko bomo objavljali 
vsako četrtletje, medtem ko bomo v pol-
letni in letni statistiki dodali še podatke o 
prihodih dnevnih gostov. Iz rezultatov je 
razvidno, da se je število gostov, ki so v 
destinaciji Idrija preživeli več kot en dan, 
v obdobju januar–avgust v letu 2019 po-
večalo  za 12,7 %, medtem ko se je število 
njihovih nočitev povečalo za 8,6 %. Največ 

teh gostov še vedno prihaja iz Slovenije 
(30 %), sledijo italijanski (11 %), nemški (9 
%) in francoski gostje (6 %). Prav tako se je 
povečalo število ponudnikov nočitvenih 
kapacitet in sicer za 25,8 %. 

Vir: Ajpes, register nastanitvenih obratov

PRVO DELOVNO SREČANJE ZAVODA 
ZA TURIZEM IDRIJA S TURISTIČNIMI 
PONUDNIKI

Konec septembra je Zavod za turizem 
Idrija organiziral in izpeljal prvo delovno 
srečanje z gostinskimi ponudniki in po-
nudniki turističnih nastanitev, na katerem 

je direktorica Zavoda, Valerija Verhovnik, 
udeležencem predstavila načrtovane 
aktivnosti Zavoda v letih 2019 in 2020 ter 
projekte, povezane z njimi. Na srečanju 
so bili prisotni tudi Tomaž Vencelj, župan 
občine Idrija; Karmen Makuc, svetovalka 
za gospodarsko dejavnost; Jožica Lazar, 
direktorica ICRA in Gregor Novakovič, di-
rektor LTO Laufar Cerkno. Vsi prisotni so se 
strinjali, da je treba sodelovanje in pove-
zovanje še okrepiti, saj bomo le tako uspeli 
doseči zastavljene cilje in upravičiti status 
vodilne destinacije, ki ga je Idrija pridobila 
v lanskem letu. Delovno srečanje je bilo 
uvod v pripravo na nov razpis Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer 

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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bo poudarek na razvoju novih turističnih 
produktov, digitalizaciji kulturne dedišči-
ne ter razvoju in izobraževanju gostinskih 
ponudnikov. 

IDRIJA MED 100 NAJBOLJ TRAJNOSTNI-
MI DESTINACIJAMI NA SVETU

V okviru prireditve Global Green Destina-
tions Days, ki se je v oktobru sklenila na 
Malem Lošinju, so na svečanosti razglasili 
100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. 
Med njimi je tudi 31 slovenskih destinacij, 
in sicer vse, ki so v okviru zelene sheme 
slovenskega turizma Slovenia Green pri-
dobile zlati ali srebrni znak. Na seznamu, 
ki ga vsako leto razglasi Organizacija Gre-
en Destinations s sedežem na Nizozem-
skem, je tako med slovenskimi destina-
cijami tudi Idrija. Zavod za turizem Idrija, 
ki je koordinator projekta Zelena shema 
v destinaciji Idrija, je predlagal umestitev 
tur. paketa Vandranje po gričih Društva 
Hudournik med TOP 100 dobrih praks na 
svetu. Lani se je med TOP 100 uvrstila pri-
reditev Praznik idrijskih žlikrofov, letos pa 
turistični paket Vandranje po gričih. Oba 
projekta sta tudi prejemnika certifikata 
»Idrija izbrano«.

ŠTUDIJSKA TURA ZA ČLANICE ZDRUŽE-
NJA ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE 
PO TURISTIČNI DESTINACIJI ROGLA - 
POHORJE

V začetku novembra je Združenje zgo-
dovinskih mest Slovenije organiziralo 
študijsko turo za vse članice. Članica Zdru-
ženja je Občina Idrija, aktivnosti zanjo 
pa koordinira in izvaja Zavod za turizem 
Idrija. Predstavniki Zavoda in Občine so 
na digitalno-naravoslovno-zgodovinski 
študijski turi po turistični destinaciji Rogla 
- Pohorje odkrivali čare Poti med krošnja-
mi Pohorje, digitalno pridobitev v Centru 
Noordung – Centru vesoljskih tehnologij 

Hermana Potočnika Noordunga in mož-
nosti digitalizacije kulturne dediščine na 
primeru Žička kartuzija.

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA GOSTIL ITALI-
JANSKEGA NOVINARJA IN FOTOGRAFA

V sredini novembra je Zavod za turizem 
Idrija gostil italijanskega novinarja g. Ti-
ziana Argazzija, ki piše za šest italijanskih 
revij in dva portala s področja turizma, 
prostega časa in kulinarike, ter fotografa 
Google Maps, Luca Zacchija. Čeprav sta 
bila v destinaciji Idrija le osem ur in v 
slabem vremenu, sta bila nad turistično 
ponudbo Idrije in njeno kulinariko izredno 
navdušena. Poleg Centra za obiskovalce 
UNESCO globalnega geoparka Idrija sta 
obiskala še Mestni muzej Idrija, Atelje 
Lidije Anzelm, Kamšt, Divje jezero, viseči 
most, pot ob Rakah, Scopolijev spominski 
vrt in Antonijev rov. Za lokalno kulinariko 
so poskrbeli v Hotelu Jožef in na Kendo-
vem dvorcu, za zajtrk pa sta se ob Mlino-
testovi habanci okrepčala v Slaščičarni in 
kavarni Emilija, kjer sta spila tudi čaj Hiše 
Zelišč. Luca Zachhi je posnel pet 360-sto-
pinjskih videoposnetkov. Nekaj jih bomo 
dobili na uporabo v Centru za obiskovalce 
UNESCO globalnega geoparka Idrija, ne-
kaj posnetkov pa bo fotograf umestil tudi 
v Google Maps. Naša gosta sta destinacijo 
Idrija zapustila zelo zadovoljna. Menita, da 
je Idrija pravi slovenski biser, na katerega 
smo lahko ponosni.

NA OBISKU EDEN INSTAMEET INSTAGRA-
MERJI Z MALTE, IZ KANADE IN SLOVENIJE

V sodelovanju s Slovensko turistično or-
ganizacijo smo v Zavodu za turizem Idrija 
gostili EDEN Instameet instagramerje z 
Malte, iz Kanade in Slovenije, ki so foto-
grafirali sončni vzhod na Vojskem ter na-
ravne znamenitosti Idrije s poudarkom na 
Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Nastale 

fotografije bo Slovenska turistična orga-
nizacija uporabljala za promocijo naše 
destinacije na Instagramu.

V OKTOBRU PRVA SEJA TURISTIČNEGA 
ODBORA OBČINE IDRIJA

Izpeljali smo prvo sejo Turističnega odbo-
ra Občine Idrija, v katerega so vključeni 
glavni akterji turistične ponudbe v naši 
občini, kot tudi predstavniki turističnih 
nastanitev ter gostinskih obratov. Ude-
leženci seje so začrtali program dela do 
konca tekočega leta in za leto 2020.

USPEŠEN ZAKLJUČEK OPERACIJE 
»RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE 
PONUDBE VODILNE DESTINACIJE IDRIJA 
IN ŠKOFJA LOKA«

Operacijo »Razvoj in promocija turistič-
ne ponudbe vodilne destinacije Idrija in 
Škofja Loka« je izvajala vodilna destinacija 
Idrija in Škofja Loka, ki jo predstavljata 
UNESCO destinaciji Idrija in Škofja Loka. 
Operacijo smo oblikovali z namenom 
izboljšanja stopnje obstoječe digitalne 
promocije v vodilni destinaciji. Nosilec 
operacije je bil Zavod za turizem Idrija, 
aktivnosti za Škofjo Loko pa je koordini-
ral Turizem Škofja Loka. V okviru javnega 
razpisa smo na Zavodu za turizem Idrija 
uspešno zaključili vse aktivnosti in tako 
dobili novo spletno stran (www.visit-idri-
ja.si). Uspešno smo izpeljali tudi digitalno 
kampanjo za posameznike in turistične 
agencije v tujini, in sicer na trgih Italije, Be-
neluxa, Nemčije in Avstrije. Pripravili smo 
paket kombiniranih vstopnic za destina-
cijo Idrija. Skozi razpis smo pridobili tudi 
nove promocijske fotografije, promocijski 
film o destinaciji Idrija in krajše spote, 
vezane na glavne produkte na Idrijskem: 
UNESCO dediščina živega srebra, Idrijska 
čipka, UNESCO globalni geopark Idrija in 
lokalna kulinarika s poudarkom na idrij-
skih žlikrofih. Posneli smo tudi kratke spo-
te za turistične pakete, ki jih bomo aktivno 
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promovirali in tržili preko nove spletne 
strani. Promocijske spote smo objavili na 
Youtube kanalu #visitidrija. V okviru razpi-
sa smo tako uspeli nadgraditi in posodo-
biti obstoječo digitalno predstavitev ter 
izvesti obsežnejšo promocijo destinacije 
Idrija na tujih trgih. K temu so zagotovo 
pripomogli tudi sveži video, fotografski in 
marketinški materiali, ki smo jih pridobili 

in nam bodo na razpolago za promocijske 
aktivnosti v prihodnje. S tem bomo krepili 
zadovoljstvo gostov in dvignili konku-
renčnost turizma vodilne destinacije Idrija 
in Škofja Loka. Predvidevamo, da bodo 
učinki operacije pozitivno vplivali tudi 
na število prihodov in prenočitev turistov 
ter pripomogli k trajnostnemu razvoju 
turizma v vodilni destinaciji Idrija in Škofja 
Loka, kar se bo pokazalo v prihajajočih 
letih.

ČAS ZA OBDAROVANJE 

Ljubitelje lokalnih izdelkov vabimo, da 
presenetijo svoje najbližje in prijatelje 
z lokalnimi darili. Na TIC Idrija so v po-
nudbi čudoviti izdelki in darila številnih 

ponudnikov. Ker se približujejo novoletni 
prazniki in čas obdarovanj, vas vabimo, 
da si pravočasno zagotovite darila. Po-
sebej priporočamo kakovostne izdelke v 
okviru kolektivne blagovne znamke Idrija 
izbrano. Obveščamo pa vas, da si lahko 
v prednaročilu zagotovite tudi posebno 
darilo Med s sladkorno čipko, za katerega 
sprejemamo naročila in rezervacije na 
e-mail tic@visit-idrija.si

Izbira daril in izdelkov v trgovini TIC je res 
bogata, nakup pa je mogoč tudi v spletni 
trgovini www.idrijskacipka.si

Tadeja Bezeljak, Valerija Verhovnik
Zavod za turizem Idrija

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA V NOVIH PROSTORIH 

Zdravstveni dom Idrija je na priložno-
stni svečanosti 5. novembra v uporabo 
prevzel dve novi pridobitvi. V pritličju 
popotresno prenovljenega »italijan-
skega« dela objekta starega zdravstve-
nega doma so odprli prostore Centra 
za krepitev zdravja, svojemu voznemu 
parku pa dodali novo reševalno vozilo.  

Idrijski zdravstveni dom je namreč eden 
od 25 zdravstvenih domov v Sloveniji, 
ki so uspešno kandidirali na razpisu mi-
nistrstva za zdravje in v okviru projekta 
»Nadgradnja in razvoj preventivnih pro-
gramov ter njihovo izvajanje v primarnem 
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupno-
stih«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz 
evropskega socialnega sklada in Republi-
ka Slovenija, marca lani oblikoval Center 
za krepitev zdravja za izvajanje preven-
tivnih zdravstvenih programov. Ekipa v 
centru zaposlenih zdravstvenih delavcev 
je do preselitve v nove prostore delovala v 

stavbi obstoječega zdravstvenega doma. 
Prostore centra je občina uredila s sredstvi 
drugega dela omenjenega razpisa, del pa 
je primaknila tudi iz občinskega proraču-
na. 

Na svečanosti je idrijski župan Tomaž 
Vencelj ključe novih prostorov Centra za 
krepitev zdravja izročil direktorici ZD Idrija 
Mariji Magajne, ta pa naprej vodji Centra 
za krepitev zdravja Špelci Velikanje. Pod-
župan občine Cerkno Domen Uršič pa je 
vodji službe nujne medicinske pomoči v 
ZD Idrija zdravniku Tinetu Pavšiču izročil 
ključe novega reševalnega vozila, ta pa 
jih je predal vodji reševalne službe Olegu 
Valentinu Vidmarju. Novo reševalno vo-
zilo v skupni vrednosti 140.000 evrov sta 
iz lastnih sredstev in sredstev pristojnega 
ministrstva sofinancirali občini Idrija in 
Cerkno, del pa je prispeval tudi ZD Idrija iz 
lastnih sredstev.

V imenu ministrstva za zdravje se je do-
godka udeležila direktorica direktorata za 
javno zdravje Mojca Gobec, ki je izpostavi-
la pomen preventive v zdravstvu in trdne-
ga sistema primarnega zdravstva, ki nam 
ga zavida tudi tujina.

Metka Rupnik
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FILM IDRIJSKIH OSNOVNOŠOLCEV GENERACIJA Z: NE AL'JA? OSVOJIL VEČ NAGRAD

Na idrijski osnovni šoli že četrto leto 
deluje filmski krožek, ki se mu je letos 
pridružil še izbirni predmet filmska 
vzgoja. Sedmo umetnost spoznavamo 
z gledanjem filmov, pogovorom o glav-
nih temah, usodah glavnih junakov, 
filmskih žanrih in načinih pripovedova-
nja zgodb v izbranih filmih. Za učence 
pa je seveda posebej zanimivo snova-
nje lastnega kratkega filma.

In prav naša lanskoletna filmska zgodba je 
doživela izjemen uspeh, saj nam je febru-

arja uspelo posneti kratki film z naslovom 
Generacija Z: Ne al'ja?, ki je prepričal žirije 
na več festivalih oz. natečajih in prejel 
nekaj nagrad. Film smo zasnovali pri film-
skem krožku, na snemanju pa se nam je 
pridružil učitelj David Stegu. Posneli smo 
ga za namen sodelovanja na filmskem 
natečaju KoRaketa, na katerem je bila 
razpisana tema Korak v prihodnost. Ob tej 
temi se je porodila zanimiva ideja prika-
zati prehod iz odtujene skupnosti mladih, 
ki jo usmerja tehnologija, v svet pristne in 
svobodne mladosti. Prvi uspeh je bila prav 

zmaga na tem natečaju. Spomladi smo 
sodelovali še v tekmovalnem programu 
13. mednarodnega filmskega festivala 
ZOOM.13 v Ljubljani. Na filmskem festiva-
lu MEET – Movies for European Education 
and Training, ki je septembra potekal v  
Rimu, pa je žirija filmu podelila nagrado 
Menzione speciale (posebna omemba), ki 
pomeni dejansko 2. mesto v močni kon-
kurenci 1800 filmov iz več kot 100 držav, 
od katerih se jih je zgolj 49 uvrstilo na 
festival.

Nazadnje je film v Izoli na 55. srečanju 
najmlajših filmskih in video ustvarjalcev 
Slovenije, ki poteka pod okriljem JSKD, 
prejel zlato priznanje in najpomembnejšo 
nagrado – priznanje za najboljši film, ki ga 
podeljuje otroška žirija. Predhodni izbor 
filmov za končno projekcijo na srečanju 
v Izoli je opravila strokovna žirija, ki je kot 
glavni kriterij pri ocenjevanju izpostavila 
sporočilo, ki ga filmi podajajo. Prav idejna 
dimenzija, pa je tista, ki smo jo zastavili že 
na začetku snovanja kot najpomembnej-
šo komponento filma in ki ga je tudi raz-
ločevala od drugih prikazanih na zaključni 
projekciji.

Robert Jereb

V nedeljo, 13. oktobra 2019, so Idrijčani 
napolnili gimnazijsko športno dvorano 
in s prostovoljnimi prispevki velikoduš-
no podprli družino Kalak.

Z dobrodelnim koncertom Podajmo roko 
Ševalu, katerega idejni vodja je bila Eliza-
beta Lampe, smo na Osnovni šoli Idrija že-
leli nadaljevati zbiranje pomoči, ki poteka 
od pomladi. 

Ševal Kalak, ki boleha za cerebralno para-
lizo, je pred dobrimi desetimi leti zaključil 
osnovnošolsko izobraževanje. V spominu 
vseh je ostal kot dobrodušen in pozitivno 
naravnan fant. Njemu smo posvetili večer 
z namenom, da se zbere še del sredstev, ki 
jih družina potrebuje za nakup invalidske-
ga dvigala.

S cvetovi sončnic okrašen oder so s po-
zitivno energijo napolnili domači glas-
beniki. Glasbeni program je bil pester in 
čustveno obarvan, zato nikogar ni pustil 
hladnega. Učenci in učenke Manca Pavšič, 
Naja Kacin, Petja Tončič Petkovšek, Nik 

Jezeršek, Amadej Gantar in Lenart Petkov-
šek so programu dodali nekaj poetičnosti 
z občutenimi recitacijami slovenske poe-
zije. Celoten večer pa sta z veliko topline 
povezovala Hana Pavšič in Valentin Kavčič.

Na pobudo Damjane Lampe so se na odru 
skupaj z njihovo takratno razredničarko 
Katjo Uršič zbrali Ševalovi sošolci, ki so 

osnovnošolsko izobraževanje zaključili v 
šolskem letu 2007/2008.

Zbrane je nagovorila ravnateljica Ivica 
Vončina ter izrazila zadovoljstvo ob do-
godku, ki so ga sooblikovali Živa Caruso z 
oblikovanjem scene ter Lidija Kacin in Pe-
ter Tončič z računalniško podporo. Zahva-
lila se je vsem nastopajočim: Anji Istenič, 

IDRIJČANI PODALI ROKO
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Marijanu Novaku, Žigu Laknerju, Jakobu Kobalu, Mladinskemu 
pevskemu zboru Mladi upi in priložnostnemu učiteljskemu pev-
skemu zboru z zborovodkinjo Marino Bizjak, ženski pevski sku-
pini Menseluštapet z zborovodkinjo Polono Bolčina, Idrijskemu 
neoktetu z umetniško vodjo Elizabeto Lampe, dijakom Gimnazije 
Jurija Vege Idrija Lovru Skrtu, Tari Caruso Bizjak, Blažki Gantar ter 
Nini Domnik in Jaši Jerebu Podobniku, Nastji Lakner Čavlović in 
Taji Lakner. 

Dogodek so velikodušno podprli Gimnazija Jurija Vege Idrija, 
Občina Idrija, Župnija Idrija, Karitas Idrija, Založba Bogataj, Pagis 

d.o.o., Avtomehanika Boštjan Leskovec, Primorski val ter Edi Bo-
žič, Matej Zajc in Matic Miklavčič s profesionalnim ozvočenjem in 
osvetlitvijo dogodka. Velika zahvala vsem navedenim.

Družini Kalak smo njihovo željo približali za 3.105,96 EUR. Vsi obi-
skovalci koncerta so Ševalu zares podali roko, vi pa to še vedno 
lahko storite na transakcijski račun Dekanijske Karitas Idrija–
Cerkno SI56 0475 2000 0887115 (sklic SI00-2019, namen Ševal). 

Tjaša Petkovšek

VESELI DECEMBER 2020

PETEK, 29. 11.

12.00 ZAVRATEC, šola: MIKLAVŽEV SEJEM (za vse krajane Zavra-
tca)

17.00 GODOVIČ, šola: MIKLAVŽEV SEJEM (za vse krajane Godo-
viča)

18.00 IDRIJA, Mestni trg: prižig lučk s prazničnim koncertom 
zbora in koncertom glasbene skupine (za vse obiskovalce)

SOBOTA, 30. 11.

9.00 IDRIJA, Mestni trg: Barbarin sejem (za vse obiskovalce)

10.00 IDRIJA, pritlični prostor Mestne knjižnice in čitalnice Idrija: 
praznične ustvarjalne delavnice (za vse otroke)

9.00 SP. IDRIJA, župnišče: delavnica izdelovanja adventnih 
venčkov (za vse otroke)

9.00 IDRIJA, župnišče: delavnica izdelovanja adventnih venčk-
ov (za vse otroke)

16.00 OREHEK, šola: ustvarjalne delavnice za otroke in delav-
nica izdelovanja adventnih venčkov 
(za otroke KS Orehek - Jesenica)

PONEDELJEK, 2. 12.

8.00; 9.00; 10.00; 11.00 CERKNO, glasbena šola: VESELE NOTE (za 
otroke Vrtca Cerkno in učence od 1. do 5. razreda OŠ Cerkno)

TOREK, 3. 12.

9.00 IDRIJA, glasbena šola: VESELE NOTE (za učence 5. in 6. razre-
dov OŠ Sp. Idrija in OŠ Črni Vrh)

17.00 CERKNO, Bevkova knjižnica Cerkno: ura pravljic (za vse 
otroke od 4. do 8. leta starosti)

SREDA, 4. 12.

9.00; 10.30 IDRIJA, glasbena šola: VESELE NOTE (za učence 5. in 
6. razredov OŠ Idrija)
 
ČETRTEK, 5. 12.

16.30 ČRNI VRH, kulturna dvorana: MIKLAVŽEVANJE (za otroke 
KS Črni Vrh)

17.00 GODOVIČ, cerkev: MIKLAVŽEVANJE (za vse otroke)

17.00 IDRIJA, cerkev: sveta maša in MIKLAVŽEVANJE (za vse 
otroke – za obdarovanje se je potrebno prijaviti)

17.00 SP. IDRIJA, za župniščem, v primeru slabega vremena v 
cerkvi: MIKLAVŽEVANJE (za vse otroke)

17.00 ZAVRATEC, gasilski dom: MIKLAVŽEVANJE (za otroke KS 
Zavratec)

TOREK, 10. 12.

9.30 IDRIJA, vrtec - enota Prelovčeva: gledališka predstava 
DVANAJST UJCEV Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija (za 
otroke Vrtca Idrija – enota Prelovčeva)

17.00 IDRIJA, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija: ura pravljic (za 
vse otoke od 4. do 8. leta starosti)

SREDA, 11. 12.

9.00; 10.00 CERKNO, vrtec: novoletna predstava in OBISK DED-
KA MRAZA (za otroke Vrtca Cerkno)

9.30 IDRIJA, vrtec – enota Arkova: gledališka predstava DVA-
NAJST UJCEV Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija (za 
otroke Vrtca Idrija – enota Arkova)

15.30 IDRIJA, Dom upokojencev Marof: gledališka predstava 
DVANAJST UJCEV Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija 
(za stanovalce doma)

17.00 IDRIJA, Dom upokojencev Idrija: gledališka predstava 
DVANAJST UJCEV Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija 
(za stanovalce doma)

ČETRTEK, 12. 12.

17.30 SP. IDRIJA, šola: prednovoletni sejem z druženjem (za 
učence in starše OŠ Sp. Idrija)

PETEK, 13. 12.

8.00 ČRNI VRH, vrtec: gledališka predstava DVANAJST UJCEV 
Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija (za učence od 1. do 4. 
razreda OŠ Črni Vrh)
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9.00 ČRNI VRH, vrtec: gledališka predstava DVANAJST UJCEV 
Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija (za otroke Vrtca Črni 
Vrh)

9.15 CERKNO, vrtec: predstava VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV v 
izvedbi staršev (za otroke Vrtca Cerkno)

10.15 CERKNO, šola: predstava VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV v 
izvedbi staršev (za učence od 1. do 3. razreda OŠ Cerkno)

10.15 GODOVIČ, šola: gledališka predstava DVANAJST UJCEV 
Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija in PRIHOD DEDKA 
MRAZA (za otroke Vrtca Godovič in zunanje)

11.00 GODOVIČ, šola: gledališka predstava DVANAJST UJCEV 
Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija in PRIHOD DEDKA 
MRAZA (za učence POŠ Godovič)

16.30 KANOMLJA, šola: PRAVLJICA O DEDKU MRAZU in PRI-
HOD DEDKA MRAZA (za otroke KS Kanomlja)

SOBOTA, 14. 12.

9.00 ČRNI VRH, B`kova soba KUD Sloga: ustvarjalna delavnica – 
izdelava koledarjev (za vse otroke)

9.00 BUKOVO, prostori kluba KŠD Šeškarji: božično-novoletne 
otroške delavnice (za otroke KS Bukovo)

PONEDELJEK, 16. 12.

8.00 SP. IDRIJA, šola: gledališka predstava DVANAJST UJCEV 
Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija in PRIHOD DEDKA 
MRAZA (za učence od 1. do 4. razreda OŠ Sp. Idrija)

9.15 SP. IDRIJA, šola: gledališka predstava DVANAJST UJCEV 
Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija in PRIHOD DEDKA 
MRAZA (za otroke Vrtca Sp. Idrija in zunanje)

15.45 LEDINE, šola: predstava ČIGAVO JE TO DARILO in PRIHOD 
DEDKA MRAZA ( za otroke KS Ledine)

18.15 LAZEC, vaško središče v Lazcu: predstava ČIGAVO JE TO 
DARILO in PRIHOD DEDKA MRAZA (za otroke KS Otalež)

TOREK, 17. 12.

16.00 ŠEBRELJE, šola: novoletni program in PRIHOD DEDKA 
MRAZA (za otroke KS Šebrelje)

16.00 CERKNO, šola: otroški kotički – kuharski, športni, gleda-
liški, pravljični (za učence od 1. do 5. razreda OŠ Cerkno)

17.00 SP. IDRIJA, šola: pravljica SNEŽENI MOŽ (za predšolske 
otroke in učence 1. triletja)

18.00 NOVAKI, šola: predstava O DIMNIKARČKU, KI JE ISKAL 
SREČO in PRIHOD DEDKA MRAZA (za otroke KS Novaki)

SREDA, 18. 12.

8.00; 8.40; 9.30 IDRIJA, šola: gledališka predstava DVANAJST 
UJCEV Lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija in PRIHOD 
DEDKA MRAZA (za otroke vrtca, učence 1. do 5. razreda OŠ, 
PŠUUOMP in VDC)

ČETRTEK, 19. 12.

9.00 in 11.00 IDRIJA, Gimnazija Jurija Vege Idrija: NAJ GRE VSE V 
PI ALI KAKO SEM SI ZAPOMNIL 3141 DECIMALK – Nik Škrlec 
(za učence od 7. do 9. razreda OŠ Idrija, OŠ Sp. Idrija, OŠ Črni Vrh, 
OŠ Cerkno in dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija)

10.00 ČRNI VRH, Vita dom: nastop učencev prve triade ZIMSKO 
VESELJE (za stanovalce Vita doma)

PETEK, 20. 12.

18.00 SP. IDRIJA, kulturna dvorana: novoletna prireditev (za vse 
obiskovalce)

SOBOTA, 21. 12.

9.00 ČRNI VRH, šola: predstava O DIMNIKARČKU, KI JE ISKAL 
SREČO in PRIHOD DEDKA MRAZA (za vse otroke)

10.00 ČRNI VRH, šola: ustvarjalne delavnice - DPM Črni Vrh (za 
vse otroke)

16.00 IDRIJA, Mestni trg: zabava z ROMANO KRANJČAN in PRI-
HOD DEDKA MRAZA, sledi fotografiranje z DEDKOM MRA-
ZOM (za vse otroke)

16.00 VOJSKO, dom krajanov: prednovoletne otroške delavni-
ce (za otroke KS Vojsko)

PONEDELJEK, 23. 12.

16.00 RAVNE, prostori KUD Zora Ravne: otroške ustvarjalne de-
lavnice (za otroke KS Ravne)

18.00 IDRIJA, Rudniška dvorana: proslava ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti – OŠ Idrija (za vse obiskovalce)

TOREK, 24. 12.

10.00 GODOVIČ, šola: novoletna prireditev (za učence PŠ Go-
dovič)

8.00; 9.30; 11.00 IDRIJA, Rudniška dvorana: proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti (za učence od 1. do 3. razreda OŠ 
Idrija)

ČETRTEK, 26. 12.

17.30 VOJSKO, dom krajanov: predstava PRAV POSEBNO DARI-
LO in PRIHOD DEDKA MRAZA (za otroke KS Vojsko)
 
PETEK 27. 12.

16.00 CERKNO, trg pred fontano: PRAVLJIČNA DEŽELA / otro-
ški bazar in menjalnica otroških igrač in knjig, pravljične hiške, 
pravljični tunel, foto kotiček ... pravljični dobrodelni srečelov, 
krašenje dežele s pravljičnimi bitji in poslikava obrazov, otvoritev 
pravljične dežele s prižigom lučk in kulturnim programom OŠ in 
Vrtca Cerkno, gledališka predstava za otroke, rajanje za otroke s 
pravljičnimi junaki (za vse otroke)

SOBOTA, 28.12.

16.00 CERKNO, trg pred fontano: PRAVLJIČNA DEŽELA / otroški 
bazar in menjalnica otroških igrač in knjig, pravljični tunel, pra-
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Pri Zvezi prijateljev mladine smo že v polnih pripravah na pri-
reditve, s katerimi bomo razveseljevali otroke cerkljanske in 
idrijske občine. Skupaj z osnovnimi šolami, vrtci, krajevnimi 
skupnostmi, društvi in aktivnimi posamezniki smo pripravili 
bogat decembrski program. 

Kot vsako leto, se tudi letos na vas obračamo s prošnjo, da nam 
po svojih možnostih pomagate. Veseli bomo prav vsakega pri-
spevka, saj bo s tem Veseli december še bolj vesel. 

Potrudili se bomo, da se bo praznično vzdušje dotaknilo prav 
vsakega otroka.

Pomagate nam lahko:

• Z nakazilom donacije na TRR zveze:  SI56 0475 2000 0296 288 
odprt pri NKBM.

• Z odstopom dohodnine. Vsak državljan lahko do 0,5 % svoje 
dohodnine nameni nepridobitni dobrodelni organizaciji, med 
katere spada tudi ZPM Idrija. Obrazec za odstop dohodnine 
najdete na naši spletni strani ali v pisarni ZPM Idrija, Mestni trg 
11, 5280. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na pristojni 
davčni urad, lahko pa ga oddate tudi v naši pisarni in bomo za 
oddajo poskrbeli mi. 

VEČER NARODNOZABAVNE GLASBE

Vabljeni na 6. Večer narodnozabavne glasbe, ki bo v nedeljo, 22. 
12. 2019, ob 18. uri v kulturnem domu v Sp. Idriji. Nastopili bodo: 
Jernej Štremfelj s prijatelji, Ansambel Javor, Ansambel Roberta 
Zupana, Ansambel bratov Cankar, Ansambel Prava stvar, Pevski 
sekstet Odoica in Franc Pestotnik - Podokničar.

vljične hiške, foto kotiček in poslikava obrazov, praznične igre 
brez meja s Piko Nogavičko in njenimi prijatelji, pravljična pot po 
deželi dedka Mraza, diši po slastnih piškotih – kulinarične spret-
nosti s Pikapolono in njenimi prijateljicami (za vse otroke)

19.00 CERKNO, trg pred fontano: rajanje s pravljičnimi junaki in 
PRIHOD DEDKA MRAZA (za vse otroke)

NEDELJA, 29.12

16.00 CERKNO, trg pred fontano: PRAVLJIČNA DEŽELA / otroški 
bazar in menjalnica otroških igrač in knjig, pravljični tunel, foto 
kotiček, pravljične hiške, poslikava obrazov, lov na skriti škratkov 
zaklad, otroška praznična tombola; otroško silvestrovanje s pra-
vljičnimi junaki - predstava, zdravica, rajanje, ples (za vse otroke)
 
PONEDELJEK, 30.12.

9.00 IDRIJA, pokrita tržnica: peka prazničnih piškotov (za vse 
otroke)

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA 

Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov v novembru je 
potekal pod sloganom »Ponovno uporabo spremeni v navado«. 
V sklopu tega tedna so v Mladinskem centru Idrija otvorili tudi za-
četek njihovega projekta z naslovom Zmanjšaj!, ki ga pripravljajo 
v sodelovanju s Komunalo Idrija in Primorskim valom.  

Na Mestnem trgu so tako 19. novembra organizirali dogodek 
Eno brez, prosim! z namenom, da pozovejo ljudi k zmanjševanju 
odpadkov. Šlo je za akcijo, kjer so mimoidočim ponudili kavo, 
vendar brez skodelice – le to so morali prinesti s seboj. Maja Likar, 
vodja projekta Zmanjšaj!, je povedala, da MC Idrija pri svojem 
delu stremi k čistejši prihodnosti in se trudi za čim manjši prispe-
vek k onesnaževanju okolja.

Ta dan je bil le korak pri dvoletnem projektu, ki ga sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Mirjam Debevc

ENO BREZ, PROSIM!

Težava s prometno ureditvijo v Idriji, na območju med Modro 
dvorano in avtobusnimi garažami, bo kmalu odpravljena. To 
območje namreč dobiva novo podobo, ki bo predvsem v korist 
pešcev.

Modre talne označbe, ki predstavljajo velik kontrast na sivi po-
vršini, so bile zarisane z namenom boljše zaznave prehoda in 
posledično pešcev. Na omenjenem območju pa se največ gibajo 
ravno otroci, ki predstavljajo najšibkejši člen v cestnem prometu.

Kontrastna podlaga je bila zarisana na osnovi predloga sveta 
staršev in sveta šole, prometni režim pa ostaja nespremenjen, 
zatrjuje ravnateljica OŠ Idrija Ivica Vončina in dodaja, da je občina 
zelo hitro odreagirala na njihovo pobudo, ki so jo oddali 25. sep-
tembra. Dela pa s tem niso še popolnoma zaključena.

Opaznejše barve bodo predvsem v korist pešcev, saj bo sedaj 
jasno določena površina zanje, bodo pa tudi opozorilo in poziv 
za vse udeležence v prometu, da upoštevajo nove talne označbe.

Mirjam Debevc

NOVA MODRA ZEBRA TUDI ZA OŠ IDRIJA

17.00 IDRIJA, filmsko gledališče: animirani film DVIGNI SIDRO 
(za vse otroke)

VABLJENI, VSE PRIREDITVE SO BREZPLAČNE!

Program prireditev v občinah Idrija in Cerkno so pripravili:

Zveza prijateljev mladine Idrija v sodelovanju z društvom pri-
jateljev mladine Črni Vrh, osnovnimi šolami in Gimnazijo Jurija 
Vege Idrija, domom upokojencev, vrtci, krajevnimi skupnostmi, 
župnijami, KŠD Šeškarji Bukovo, TD Fara, DKŽD Vojsko, KUD Zora 
Ravne, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, KUD Sloga Črni Vrh, 
Glasbeno šolo Idrija in Občino Cerkno.

SREČNO IN RAZIGRANO 2020!
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Zelo smo se razveselili novice, da smo 
bili uspešni pri prijavi na javni razpis 
Razvoj in profesionalizacija nevladnih 
organizacij in prostovoljstva 2019, na 
katerega smo se MC Idrija, Idrija 2020 in 
ZPM Idrija prijavili s projektom Povezo-
vanje = trajnost.

V praksi to pomeni, da smo v vsaki izmed 
partnerskih organizacij zaposlili po eno 
osebo za obdobje dveh let, kar bo olajšalo 
trajnejše naslavljanje potreb v lokalnem 
okolju, zagotovilo izvajanje učinkovitih in 
kakovostnih storitev v naših mladinskih 
nevladnih organizacijah ter tako obogatilo 
lokalno okolje in še zlasti mlade, na katere 
se projekt osredotoča.

Leto 2020 bo v marsičem prelomno, saj se 
izteka veljavna Strategija za mlade Občine 
Idrija ter v veljavo prihajajo smernice revi-
dirane Inovativne strategije trajnostnega 
razvoja Občine Idrija (z misijo zadrževanja 
in privabljanja mladih). Da bi (mladinski) 
nevladni sektor ohranil svojo pomembno 
vlogo pri razvoju okolja ter okrepil pomen 
tematik, ki jih obravnava (demografija, di-
verzifikacija zaposlitvenih možnosti, stano-
vanjska problematika, kakovost življenja, 
kakovost prostega časa, aktivno državljan-
stvo preko prostovoljstva, evropska zavest, 
telesno in duševno zdravje ...), želimo s pro-
jektom “Povezovanje = trajnost” v partner-
stvu treh nevladnih mladinskih organizacij 
in organizacij za mlade začrtati nadaljnji 
razvoj mladim prijazne občine.

S prepletajočimi se aktivnostmi bomo 
podrobneje naslavljali 4 področja: bivan-
je, zaposlitev, participacija, kakovosten 
prosti čas. Osredotočali se bomo na mlade 
med 13. in 35. letom starosti na 4 ravneh: 
strateška, informacijska, programska, orga-
nizacijska.

Kot pridruženi partnerji so projekt podprli 
tudi v OŠ Idrija, na Gimnaziji Jurija Vege 
in Občini Idrija, s katerimi bomo v okviru 
projekta še naprej nadaljevali uspešno 
sodelovanje.

Več podrobnosti o projektu lahko najdete 
tudi na naši spletni strani: https://www.
mcidrija.si/program/projekti/povezovan-
je-trajnost.html

Tina Mervic

PETEK, 29. 11., OD 18.00 NAPREJ

PRIŽIG LUČK S KONCERTOM GLASBENE 
SKUPINE BEATLES (LEGENDADO)
Mestni trg

SOBOTA, 30.11., MED 8.00 IN 13.00

BARBARIN SEJEM S HUDO KUHNO IN 
PRAZNIČNO USTVARJALNO DELAVNICO 
ZPM IDRIJA
Mestni trg

SOBOTA, 30. 11., MED 9.00 IN 13.00

DAN ODPRTIH VRAT ČIPKARSKE ŠOLE 
IDRIJA IN PREDSTAVITEV ČIPKE KOT 
OKRASNEGA ELEMENTA V PRAZNIČNEM 
ČASU 
Čipkarska šola Idrija
Društvo klekljaric idrijske čipke
 
DO 3. 12.

ZBIRNO MESTO ZA BOŽIČKA ZA EN DAN
Mladinski center Idrija

TOREK, 10. 12., OB 17.00

URA PRAVLJIC – HUDOBNA MAČEHA IN 
DOBRA PASTORKA
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

SREDA, 11. 12., OB 19.00

PROJEKCIJA FILMA V KRALJESTVU ZLA-
TOROGA Z ŽIVO KLAVIRSKO SPREMLJA-
VO
Dvorana Glasbene šole Idrija

PETEK, 13. 12., OB 19.00

KONCERT PRFARSKI MUZIKANTI
Filmsko gledališče Idrija

SOBOTA, 14. 12., MED 9.00 IN 13.00

DECEMBRSKA IZMENJAVALNICA Z DJ 
LOONI
Mladinski center Idrija

SOBOTA, 14. 12., OB 19.00

NOVOLETNI KONCERT GODBENEGA 
DRUŠTVA RUDARJEV IDRIJA
Kulturna dvorana Spodnja Idrija

NEDELJA, 15. 12., OB 19.00

NOVOLETNI KONCERT GODBENEGA 
DRUŠTVA RUDARJEV IDRIJA
Dvorana Gimnazije Jurija Vege Idrija

PETEK, 20. 12., OB 20.00

PRAVLJICE ZA ODRASLE (BAJATÉ)
Mladinski center Idrija

SOBOTA, 21. 12., MED 14.00 IN 18.00

ČAROBNA DECEMBRSKA SOBOTA S 
SEJMOM ROKODELCEV, HUDO KUHNO, 
TEKMOVANJEM V KRAŠENJU SMREKICE, 
ZABAVO Z ROMANO KRANJČAN IN 
OBISKOM DEDKA MRAZA
Mestni trg

SOBOTA, 21. 12., MED 9.00 IN 17.00

BREZPLAČEN OGLED RAZSTAVE CENTRA 
ZA OBISKOVALCE GEOPARKA IDRIJA
TIC Idrija  Center za obiskovalce Geoparka 
Idrija

PETEK, 27. 12., OB 19.00

MONOKOMEDIJA LJUBEZENSKI OGLAS
Filmsko gledališče Idrija

PONEDELJEK, 30. 12., MED 9.00 IN 12.00

PEKA PIŠKOTOV ZA OTROKE
Pokrita tržnica Idrija

PONEDELJEK, 30. 12., OB 17.00

ANIMIRANI FILM ZA OTROKE: DVIGNI 
SIDRO
Filmsko gledališče Idrija

TOREK, 31. 12., OD 21.00 NAPREJ

SILVESTROVANJE S SKUPINAMA ROK 'N' 
BAND IN ABJUŽN BAND
Mestni trg 

VSAKO SOBOTO MED 8.00 IN 12.00

POKRITA TRŽNICA 
Pokrita tržnica Idrija

VSAKO SREDO MED 14.00 IN 17.00

POKRITA TRŽNICA 
Pokrita tržnica Idrija

VSAK PONEDELJEK IN TOREK MED 15.00 
IN 19.00 

DECEMBRSKI IDRIJSKI ARTISH (16., 17., 
23., 24., 30. in 31. 12.)
Pri Črnem orlu

MC IDRIJA
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Tokrat smo k žrebu povabili Eriko Laharnar iz 
Sp. Idrije, ki je nedavno tega, po 40 letih službe 
v občinski stavbi, postala upokojenka. Kljub 
temu da upokojenci nimajo časa, si ga je vzela 
in med pravilnimi odgovori, da je na fotografiji 
Firbca Aumeški trg in da je obeležje na njem 
posvečeno v jamskem požaru umrlim rudarjem, 
izžrebala Simono Šuligoj iz Idrije. V deževnem 
novembru nagrajenki podarjamo velik dežnik, ki 
ga je v nagradni sklad prispeval Vojko Carl s. p. 
iz Sp. Idrije.

ODPIRAMO OBZORJE

FIRBC VELIKA »MARELA«

POSLOVILI SO SE OD NAS

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

Na fotografiji je kip rudarja, ki nas opazuje z ene od javnih stavb v Idriji, mi pa ga 
ugledamo le, če pogledamo kvišku. Na kateri stavbi se nahaja?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključno 10. januarja 2020 Firbcu 
poslali pravilen odgovor na vsaj eno od zastavljenih vprašanj.

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

• Elija Cargnelutti iz Sp. Idrije, roj. 1946
•  Metod Gantar iz Idrška, roj. 1940
•  Silvij Dobravec iz Idrije, roj. 1946
•  Ivana Lapajne iz Idrije, roj. 1928
•  Breda Kodela iz Idrije, roj. 1949
•  Alojzij Ozebek iz Idrije, roj. 1946
•  Ivana Mrak iz Idrije, roj. 1925
•  Jana Avdić iz Sp. Idrije, roj. 1953
•  Dragica Teskač iz Idrije, roj. 1953
•  Frančiška Vidmar z Vojskega, roj. 1934
•  Viktorija Rupnik iz Idrije, roj. 1932
•  Andrej Likar iz Idrije, roj. 1952
•  Anton Govekar iz Črnega Vrha, roj. 1934
•  Kristina Govekar iz Črnega Vrha, roj. 1932
•  Jožefa Šlabnik iz Idrije, roj. 1928
•  Jani Mrak iz Idrije, roj. 1986

Naj počivajo v miru.

• deček Žiga, starša Maja Bežek in Mitja Šmid iz Idrije
• deček Lovro, starša Irena Pivk Rupnik in Pavel Rupnik iz Idrije
• deček Tobija, starša Monika Bizjak in Tomaž Pivk iz Zadloga
• deklica Julija, starša Agata in Janez Lapanje iz Idrijskih Krnic
• deček Lan, starša Ana Štrus in Matic Hvala iz Idrije
•  deček Tin, starša Ćefajete in Fatmir Zećiri iz Idrije
•  deklica Kaja, starša Petra in Robi Karlin iz Sp. Idrije
•  deklica Ronja, starša Petra Pelhan in Tine Mažgon iz Idrije
•  deček Davorin, starša Adriana Košir in Franc Čelik iz Idrije
•  deklica Iza, starša Evelin Velikanje in Tin Skok 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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ROBERT ŠINKOVEC

TU SMO DOMA TUHTAMO
Svetniški MAanagram

Na polju BEN ŠE KROCO VRTI,
ko svetnik naš vestno na sejo hiti,
za kanomeljsko zavzeti se mora dolino, 
ki dolgo cestno ima kilometrino.

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

BRIHTNE MISLI
Boljša je slaba cesta kakor slab sopotnik. 
(ruski pregovor)

SMEH NA OBZORJU
Miha vpraša Urbana: »Ti, od kdaj pa nosiš 
uhane?« 
Urban odgovori: »Odkar jih je žena našla 
v avtu.«
 
*** 

Janezek se je izgubil v Ljubljani. Zatekel 
se je v temno ulico in pričel jokati.
Tam ga je našel policist in mu skušal po-
magati:
»Ne joči. Samo povej mi svoj domači na-
slov in vse bo v redu.«
Janezek veselo: »janezek@gmail.com«. 

***

Petletni fantek stopi do moškega na pla-
ži: »Stric, kaj počneš?«
»Na dopustu sem.«
»Ali je tisti mercedes tamle tvoj?«
»Seveda.«
»Kje pa živiš?«
»V mestu, v veliki hiši.«
»Pa dobro zaslužiš?«
»Zelo dobro.«
»Kje pa imaš ženo in otroke?«
»Nimam.«
Fantek se obrne in zakliče: »Mami, kaj si 
rekla, da naj ga še vprašam?«

Ko boste prebrali tokratni Tu smo doma, 
boste ugotovili, zakaj smo se kljub 
nespodbudnemu deževnemu novem-
brskemu dnevu odpravili na dom Sonje in 
Janeza Hribovšek na Vojskem.

Janez je svoja mlada leta preživljal v Trbo-
vljah in ko ga je podjetje, v katerem je bil 
tamkaj zaposlen, poslalo delat v Idrijo, ni 
slutil, kako usodne bodo posledice te na-
potitve. Še najmanj pa si je mislil, da si bo 
tukaj ustvaril družino in dom.

Pa je Idrijčanki Sonji, ko mu je v kavarni 
postregla s kapučinom, srce povedalo, da 
je on tisti pravi. Čisto odkrito rada pove, da 
ni skrivala čustev in po dveh letih videva-
nja sta se njuni poti, obe rojeni v rudarskih 
krajih, združili in letos jeseni sta praznova-
la zlato poroko.

Ob službah, Sonja je bila zaposlena na Ro-
tomatiki, Janez pa je bil nekaj časa rudar, 
pretežni del delovne dobe pa samostojni 
avtoprevoznik, sta zmogla dovolj energi-
je, da sta si v Rižah zgradila svoj prvi dom. 
V njem sta se veselila rojstev svojih otrok, 
Andreja, Janje in Polone in se soočila z bo-
lečino ob slovesu od malega sinka. Tu sta 
ob mnogih odločitvah sprejela tudi tisto, 
da si postavita še en dom na Vojskem, ka-

mor je Sonjo že od otroških let vleklo srce. 
Njeni vojskarski geni, starši so bili doma z 
Loga in Ogalc, so bili dovolj močni, da so 
oba pritegnili na Vojskarsko planoto, kjer 
živita že okrog dvajset let. Hči Janja si je 
medtem nov dom ustvarila v Trstu, Polona 
je s svojo družino ostala v Rižah, njeni ot-
roci Žiga, Tia in Mia pa prosti čas radi pre-
življajo na Vojskem, kar je Sonji in Janezu 
v največje veselje. 

Kljub obilici dela sta vedno uspela najti 
tudi nekaj prostega časa za dopuste, ki sta 
jih včasih rada preživljala na morju, kjer 
sta imela postavljeno počitniško prikoli-
co, danes pa si privoščita letom primerno 
udobnejše dopustovanje. Tudi na kak izlet 
jo rada mahneta, najbolj zadovoljna pa 
sta na Vojskem ob druženju s sorodniki in 
prijatelji. Glede na njun zgovoren in odprt 
značaj jima družbe gotovo ne manjka.
Ni jima žal, da sta se iz kotline, v kateri se 
svet odpira še globlje pod površje zemlje, 
preselila na visoko planoto, kjer so zvezde 
bližje in razgledi lepši. Ob njunem zlatem 
jubileju jima voščimo, da bi jima bilo na 
Vojskem še dolgo skupaj lepo.

Marija Benčina


