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TEKST O NASLOVNICI

PLAC ZA ABZERJE

Pa je tu okroglo 2020!

O tem, kako ga začenjamo, in o še zadnjih 
aktivnostih v 2019 boste lahko prebrali v 
prvi številki glasila novega letnika.

Predvsem ne spreglejte objavljenih razpi-
sov za pridobitev proračunskih sredstev, 
ki jih boste našli v središču Obzorja, pa 
tudi na občinski spletni strani.

Z naštevanjem drugih vsebin ne bi po 
nepotrebnem jemali prostora člankom o 
njih, prav tako smo se odločili, da jim pre-
pustimo prostor, doslej namenjen Firbcu. 
V zadnjem letu je bila namreč bera odgo-
vorov vse bolj skromna, morda tudi zaradi 
skromnih nagrad, a si bogatejših nismo 
mogli privoščiti. S tokratnim žrebom zad-
nje uganke to zgodbo zaključujemo in se 
vsem, ki ste s Firbcem v teh letih sodelova-
li, nekateri tudi stalno, lepo zahvaljujemo.

Pa ne pozabite se v pustnem februarju po-
veseliti in s krofi pomastiti, odvečne kalo-
rije pa bo najbolje na Kobalovih, Raufnku, 
Hlevišah, Gradišču, Jelenšku, na Rakah, 
pod Golicami ali kje drugje pustiti.

Uredniški odbor

Res lepo drevesce, ki je tokrat krasilo 
preddverje občinskega tajništva, smo 
pospravili in spodobi se, da naredimo 
inventuro balončkov, s katerimi ste ga 
okrasili.

Kot vedno prednjačijo želje po ureditvi 
cestne infrastrukture: asfaltnih površin v 

Arkovi in Triglavski ulici, asfalta in jaška 
pred frizerskim salonom Munh, pešpoti 
mimo osnovne šole, kjer so ob dežju same 
luže, ograje ob Idrijci ter krožnih križišč. 
Mirko pa je dedku Mrazu pisal, naj nasuje 
zadosti fine šute (ne snega) na cesto po 
Ključih, da bo taka, kot je bila pred nape-
ljavo plinovoda. Tudi razsvetljava je vedno 

predmet želja, letos se je na balončku 
znašla želja za kakšno dodatno svetilko v 
ulici Gorska pot, takoj za policijo. Zaželeli 
ste si še malce več novoletne okrasitve po 
ulicah Idrije, pa atletsko stezo na stadionu, 
v pismu pod drevescem pa je Nuška pro-
sila Božička in dedka Mraza, naj pristojnim 
službam posredujeta nujnost zagotovitve 
dvigala do Mestne knjižnice in čitalnice 
Idrija. Strinjamo se z njo, da je to potrebno, 
ker pa je knjižnica v stavbi kulturne dediš-
čine, čakamo mnenje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, pod kakšnimi pogoji 
je to izvedljivo. In tisti občan, ki vestno 
vsako letno navija za kolesarsko pot med 
Idrijo in Sp. Idrijo in tudi spremlja, kaj se 
z njo dogaja, je letos na izvirno nezgreš-
ljivem balončku optimistično zapisal: »Še 
1/2, pa bo ...«. 

Za zaključek posredujemo še željo ano-
nimnega pisca, ki je na balončku vsem 
občanom zaželel srečno novo leto. Naj bo 
res tako!

Občinska uprava

BALONČKI Z ŽELJAMI IN POBUDAMI

Prostovoljno gasilsko društvo Idrija, ki do-
muje v prepoznavni stavbi ob osrednjem 
idrijskem  križišču, je bilo ustanovljeno 
leta 1890. Letos tako zaokroža 130-letnico 

svojega delovanja in sodi med najstarejša 
gasilska društva na Primorskem. Visoko 
obletnico bodo idrijski gasilci slovesno 
obeležili poleti, ker pa je pričujoča številka 

Obzorja prva v njihovem jubilejnem letu, 
njihov »dom« postavljamo na naslovnico. 

Avtor fotografije je Marko Čuk.
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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

Novo leto v Idrijo prinaša nekaj novega. Začenja se program Sopotniki, ki bo starejšim 
občanom pomembno izboljšal kakovost bivanja. Vesel sem, da se je že takoj na začetku 
odzvalo lepo število prostovoljcev, brez katerih bi tega programa ne mogli izvajati. Pro-
stovoljci in sponzorji, ki so program podprli, kažejo na to, da nam je mar za druge in da 
je knapovski duh tovarištva še živ. Verjamem, da se bo ekipa prostovoljcev še okrepila 
in da bo lokalno gospodarstvo še bolj prisluhnilo potrebam programa in ga sponzorsko 
podpiralo.

Takoj na začetku leta se z razpisi odpira tudi proračunska malha za delitev sredstev na 
področju kmetijstva, turizma in družbenih dejavnostih, tudi kulture, o kateri smo se sredi 
januarja v Idriji pogovarjali z ministrom za kulturo mag. Zoranom Pozničem. Ob obisku  
v Idriji se je lahko prepričal, da je v naši občini bogato kulturno življenje in da imamo 
izjemno kulturno dediščino, pri ohranjanju katere pa nam mora ministrstvo priskočiti 
na pomoč. Inovativen pristop mladih k izvajanju kulturnih industrij, ki mu je bil predsta-
vljen, ga je navdušil, saj so prav izvirne ideje in uporaba sodobnih tehnologij tiste, ki jih 
bo država v bodoče podpirala.

Vedno se rad pohvalim, da smo v Idriji doma dobri in brihtni ljudje, in zgoraj napisano to 
dokazuje. Bodimo taki še naprej. Alstum bejn!

Tomaž Vencelj
župan občine Idrija
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STAREGA NI VEČ, NOVI ŽE RASTE

VODOVOD IDRIJSKE KRNICE

Dela pri gradnji novega vrtca potekajo 
v skladu s terminskim planom. Izvaja-
lec del Zidgrad Idrija je doslej izvedel 

rušenje starega objekta vrtca, v teku 
so obsežna dela pri obnovi in prese-
litvi komunalne infrastrukture širše v 

soseski, do praznikov je bilo izvedeno 
tudi temeljenje objekta. V letu 2020 
naj bi bila opravljena večina gradbe-
no obrtniških del, zaključna dela pa v 
prvih mesecih leta 2021. Po sedanjem 
načrtu naj bi bil vrtec v Spodnji Idriji 
primeren za vselitev v maju prihodnje 
leto.

Soseska Koreja, kjer stoji kompleks vrtca 
in osnovne šole, je najgosteje naseljeno 
območje v Spodnji Idriji in prometno zelo 
obremenjeno. V sklopu priprave projektne 
dokumentacije za nov vrtec je bilo prip-
ravljenih več variantnih rešitev prometne 
ureditve tega območja, načrti ureditve 
pa so bili predstavljeni tudi prebivalcem 
območja. Izvedba prometne ureditve in 
gradnja vrtca sta ločena projekta, ki pa 
bosta časovno izvedena vzporedno.  

Metka Rupnik

Idrijski župan Tomaž Vencelj, sveto-
valka na občini za gospodarske javne 
službe Nataša Kumar ter predstavniki 
projektantov in podjetja Komunala 
Idrija so na sestanku v Idrijskih Krnicah 
vodstvu tamkajšnje krajevne skup-
nosti in krajanom predstavili načrte 
za izgradnjo vodovoda na planoti. Z 
uresničitvijo investicije bi temu razpo-
tegnjenemu naselju zagotovili kako-
vostno in zadostno oskrbo z vodo iz 
javnega vodovoda.

Načrt predvideva, da bi vodovod gradili 
v fazah. Najprej bi bilo potrebno vrtino 
opremiti z rezervoarjem, kar bi omogočilo 
črpanje vode, v naslednji fazi pa bi pote-
kala gradnja vodovoda. Zgraditi bi bilo 

potrebno okoli 7 kilometrov vodovodne-
ga omrežja in dva večja objekta – vodoh-
rana, s tem pa bi zagotovili kakovostno 
vodooskrbo iz javnega vodovoda za okoli 
110 prebivalcev planote. Projektantska 
ocena vrednosti investicije (vključno z 
DDV) znaša 1,5 milijona evrov. 

Krajani so v razpravi predlagali, da bi, pred 
dokončno odločitvijo o zagotavljanju 
vode iz vrtine, preverili še en vodni vir na 
tem območju. Predlagali so tudi pocenitev 
investicije tako, da bi vodovod speljali po 
zasebnih zemljiščih, vendar je predstavni-
ca občine menila, da to ni ustrezna rešitev. 
Izkušnje kažejo, da je najbolje graditi po 
javnem dobrem oziroma po trasi ceste, 
saj je tako tudi kasnejše vzdrževanje vo-

dovoda in odpravljanje napak na sistemu 
zaradi dostopnosti lažje.

Krajani bodo sedaj podali mnenja in pre-
dloge na podane dokumente. Občina in 
projektant bosta pripombe pregledala 
in uskladila dokumentacijo, potem pa 
bo občina naročila izdelavo potrebne 
dokumentacije za gradbeno dovoljenje, 
ki naj bi bila izdelana približno v enem 
letu, zatem pa bo potrebnega še pol leta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z 
gradnjo 1. faze bi lahko, če bo šlo vse po 
načrtih, začeli v letu 2023.

Metka Rupnik

KLEKLJARICE, POŠLJITE ČIPKE NA OCENJEVANJE

Postopek ocenjevanja čipk, ki kleklja-
ricam omogoča pridobitev pravice do 
označbe porekla blaga ''Idrijska čipka'', bo 
potekal v marcu 2020.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi 
klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v 
oceno predložijo do konca februarja 2020, in 
sicer osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska 
šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili 
ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku 
»Idrijska čipka geografska označba«. V 
njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je 
potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v 
oceno.

Več informacij o postopku in vloga za od-
dajo čipk v oceno je dostopnih na spletni 
strani http://www.idrijskacipka.si/geograf-

ska-oznacba-certifikat, preko e-poštnega 
naslova metka@cipkarskasola.si ali tel. št.: 05 
37 34 572.

Vlogo lahko dvignete tudi osebno na sedežu 
Čipkarske šole Idrija.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke
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Z MINISTROM O SODOBNIH PRISTOPIH V PREDSTAVITVI DEDIŠČINE

Minister za kulturo Zoran Poznič s so-
delavci se je v okviru svojega obiska v 
Idriji na sedežu idrijske občine sestal 
na pogovoru z idrijskim in cerkljan-
skim županom Tomažem Vencljem 
in Gašperjem Uršičem ter sodelavci 
iz obeh občinskih uprav in vodilnimi 
predstavniki največjih ustanov in za-
vodov s področja kulturne dediščine na 
Idrijskem in Cerkljanskem. Udeleženci 
so gostom z ministrstva predstavili 
dejavnosti in načrte ustanov, ki v Idriji 
upravljajo z objekti Unescove dedišči-
ne živega srebra, ter s prizadevanji za 
nadgradnjo predstavitve v arheolo-
škem najdišču Divje babe in pustnega 
običaja laufarija na Cerkljanskem.

Kot je uvodoma poudaril minister Poznič, 
smernice delovanja ministrstva temeljijo 

na dejstvu, da ni dovolj vlagati le v zidove 
in strehe, ampak je potrebno obnovljenim 
objektom kulturne dediščine vdahniti 
tudi »žive« vsebine, nadgrajene z digita-
lizacijo in sodobnimi informacijskimi ter 
predstavitvenimi pristopi, ki so zanimivi 
za vse generacije obiskovalcev. Le tako je 
lahko dediščina tudi vir razvoja kulturne-
ga turizma.

V Idriji se tega že zavedajo, saj so vsi doslej 
obnovljeni objekti Unescove dediščine v 
mestu tudi prostor aktivne kulture v obliki 
muzejske, galerijske, glasbene, društvene 
in drugih kulturnih dejavnosti, žal pa pri-
manjkuje sredstev za obnovo še nekaterih 
objektov, kot je na primer Rudniško gleda-
lišče, najstarejša zidana gledališka stavba 
na Slovenskem, območja Kajzer, nada-
ljevanje obnove topilnice ter sredstev za 

dodatne kadre, ki bi se ukvarjali z novimi 
pristopi in tehnologijami za sodobnemu 
obiskovalcu bolj privlačno predstavitev 
dediščine.  

Predstavniki občine in kulturnih ustanov, 
ki delujejo tudi na Cerkljanskem, pa so 
predstavili načrte na področju nadgradnje 
prezentacije arheološkega najdišča Divje 
babe, kjer je bila odkrita paleolitska piščal, 
najstarejše glasbilo na svetu, ter prizade-
vanja za vpis pustnega običaja laufarija na 
Unescov seznam nesnovne dediščine.  

Minister in predstavniki občin ter kultur-
nih ustanov na Idrijskem in Cerkljanskem 
so z zadovoljstvom ugotovili, da imajo 
enake poglede na področju ohranjanja in 
predstavitve kulturne dediščine. Minister 
je izpostavil tudi sredstva, ki so letos na-
menjena področju kulture.

V pomoč kulturnim ustanovam pri uva-
janju sodobnih pristopov pri prezentaciji 
kulturne dediščine naj bi bila pred nedav-
nim na ministrstvu ustanovljena komisija 
za izobraževanje.

Nekaj dodatnih sredstev bo slovenska kul-
tura deležna tudi iz zakona o kulturnem 
evru, ki bo stopil v veljavo s prihodnjim 
letom, prvi razpisi pa naj bi bili objavljeni 
že v drugi polovici letošnjega leta.

Metka Rupnik

NADA BOŽIĆ ERŽEN NA ČELU KNJIŽNICE

Svet javnega zavoda Mestna knjižnica 
in čitalnica Idrija, ki mu predseduje 
upokojena profesorica iz Idrije Lidija 
Kleindienst, je sprejel sklep, da za 
vršilko dolžnosti direktorice tega za-
voda imenuje diplomirano profesorico 
hrvaškega, srbskega in makedonskega 

jezika in književnosti Nado Božić Eržen 
iz Cerknega. 

Nada Božić Eržen, ki je funkcijo v. d. direk-
torice prevzela v ponedeljek, 13. januarja, 
je v tej ustanovi zaposlena od leta 2001. 
Že pred tem je po opravljenem usposa-
bljanju v šolskih knjižnicah za poklic bibli-
otekarja leta 1996 opravila bibliotekarski 
izpit. Poleg rednega dela, ki ga terja vode-
nje osrednje splošne knjižnice za Idrijsko 
in Cerkljansko, bo naloga Božić Erženove 
tudi oblikovanje petletnega načrta de-
lovanja in razvoja ustanove. Kot vršilka 
dolžnosti direktorice bo knjižnico vodila 
do izvedbe novega rednega razpisa, a ne 
dlje kot eno leto. 

Člani sveta zavoda so se za imenovanje za-
časne direktorice odločili po dveh javnih 
razpisih, saj z nobenim od kandidatov, ki 

so se prijavili na razpis, niso bili zadovoljni. 
Dosedanja direktorica Milanka Trušnovec, 
ki je knjižnico vodila 15 let, pa se za prija-
vo na razpis za še en mandat ni odločila. 
Trušnovčeva ostaja zaposlena v knjižnici, 
in sicer kot bibiotekarka. 

Sicer pa je Milanka Trušnovec  v času svo-
jega uspešnega vodenja Mestne knjižnice 
in čitalnice Idrija lokacijsko, vsebinsko in 
programsko zelo razširila dejavnost usta-
nove, ki je prerasla poslanstvo splošne 
knjižnice in postala kulturno–informa-
cijsko središče in dogajališče z literarno, 
galerijsko, prireditveno in filmsko dejav-
nostjo, okrepila pa je tudi sodelovanje z 
ustanovami in društvi v obeh občinah in 
širše v regiji. 

Metka Rupnik
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NA RAZPIS ZA DIREKTORJA KOMUNALE 
IDRIJA PRISPELI DVE PRIJAVI 

Člani nadzornega sveta Javnega podjetja 
Komunala Idrija so na seji 16. januarja 
2020 odprli in pregledali prispele prijave 
na Javni razpis za direktorja Komunale 
Idrija, ki je bil objavljen 13. decembra 
2019, rok pa mu je potekel 13. januarja 
2020. Do roka sta prispeli dve prijavi. 

Nadzorni svet je na seji preveril pravočas-
nost in popolnost prijav glede na zahteve 
razpisa ter izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev. Obe prijavi sta prispeli pravočasno, sta 
popolni in izpolnjujeta osnovne pogoje iz 
razpisa. V naslednjih 30 dneh bo Nadzorni 
svet opravil izbirni postopek ter podal 
predlog izbire in imenovanja direktorja na 
Svet ustanoviteljev Komunale Idrija. 

V obdobju od 1. januarja 2020 do imeno-
vanja novega vodstva bo naloge vodenja 
podjetja opravljal vršilec dolžnosti direk-
torja Marijan Mržek. Tekoče poslovanje 
Komunale v letu 2020 sicer poteka nor-
malno, prioriteta pa je priprava poročil o 
poslovanju za leto 2019 in načrta poslo-
vanja za leto 2020, s katerim bodo pos-
tavljeni temelji za pozitivno poslovanje 
podjetja.

Nadzorni svet je na seji 16. januarja sprejel 
tudi sklep, da bodo odgovorni obveščali 
javnost o pomembnih dogodkih in od-
ločitvah preko medijev in spletne strani 
Komunale Idrija s pisnimi sporočili za 
javnost, ne bodo pa dajali ustnih izjav za 

posamezne medije. Naslednje sporočilo 
za javnost bo objavljeno ob zaključku 
postopka imenovanja novega direktorja 
oziroma direktorice. 

V ZBIRNEM CENTRU LJUBEVČ ZAGORELO

V Zbirnem centru Ljubevč v Idriji je v 
nedeljo, 12. januarja, zagorelo v večjem 
zabojniku za biološko razgradljive od-
padke in zeleni vrtni odrez, kamor lahko 
uporabniki sami odlagajo odpadke iz 
gospodinjstva. Po poročanju zaposlenih 
Komunale Idrija na področju ravnanja z 
odpadki je do vžiga odpadkov prišlo za-
radi tlečega lesnega pepela, ki ga je v za-
bojnik odložil občan. Kljub zagotovilu, da 
je bil pepel predhodno dobro ohlajen, je 
ob stiku pepela s suhim materialom prišlo 
do manjšega požara, zaradi katerega so 
posredovali tudi gasilci PGD Idrija. 

Kot je povedal operativni vodja področja 
ravnanja z odpadki na Komunali Marko 
Leoni, nedavni primer ni osamljen. V 
preteklosti je že prišlo do vžigov zaradi 
tlečega pepela tudi v nakladalnem vo-
zilu za odpadke in na odlagališču, zato 
zaposleni Komunale občanke in občane 
vljudno prosijo, da upoštevajo navodila 
za ravnanje z lesnim pepelom in vselej po-
skrbijo, da pepel pred odlaganjem dobro 
ohladijo.  Lesni pepel lahko sicer odložijo 
v rjave zabojnike za zbiranje biološko raz-
gradljivih odpadkov, na kompostni kup ali 
pa ga uporabijo na vrtu. 

Na spletni strani Komunale Idrija si prebe-
rite, kaj še spada v rjave zabojnike za bio-
loško razgradljive odpadke in kako lahko 
tovrstne odpadke ter zeleni vrtni odrez 
uporabite v hišnih kompostnikih. 

Komunala Idrija

NOVICE KOMUNALE IDRIJA

V IDRIJI DVE NOVI SIRENI ZA ALARMIRANJE IN OBVEŠČANJE PREBIVALSTVA

Uprava RS za zaščito in reševanje je v 
sodelovanju z občinsko civilno zaščito 
nadgradila obstoječi sistem z dvema 
novima sirenama sistema javnega alar-
miranja.

V občini Idrija je bila konec leta 2019 
postavljena nova sirena na območju jaška 
Frančiške, v začetku letošnjega leta pa bo 
sirena montirana tudi pri Likarci. V mestu 
Idrija bodo po novem tako tri sirene, ki 
bodo zagotavljale zadostno slišnost zvoč-
nih signalov za prebivalce mesta. 

Daljinsko krmiljenje in hitro proženje iz 
ReCO Nova Gorica predstavlja za občino 
predvsem zagotavljanje boljše požarne, 
poplavne varnosti in, kot rečeno, zadostno 
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Te dni lahko po naših cestah že sre-
čujete namensko vozilo, s katerim 
bomo pod okriljem Zavoda Sopotniki 
občanom, starejšim od 65 let, nudili 
brezplačne prevoze k zdravniku, v 
trgovino, na obisk in po drugih oprav-
kih po idrijski občini ter v Ljubljano in 
Šempeter. 

Vozilo za izvajanje prevozov je donirala 
korporacija Hidria, računalniško opre-
mo za idrijsko pisarno Sopotnikov pa 
je podarilo podjetje Comcom, za kar se 
iskreno zahvaljujemo. Kot pa Sopotniki 
radi povemo, so srce naše storitve pro-
stovoljci – prijazni občani, ki bodo v vlogi 
šoferjev prevažali starejše po opravkih, 
hkrati pa poskrbeli, da bodo ti prevozi 

potekali v sproščenem vzdušju in se bodo 
uporabniki v naši družbi dobro počutili. 
Hvala tudi lokalnim gostincem, ki bodo z 
brezplačnimi toplimi obroki poskrbeli, da 
prostovoljci na poti ne bodo lačni.

Starejši, ki potrebujete prevoz, lahko pok-
ličete na telefonsko številko 051 299 555 
in nam zaupate, kdaj bi rabili prevoz, kam 
bi se radi peljali, koliko časa bo opravek 
trajal, ali rabite spremstvo in podobno. 
Pomembno je, da to storite pravočasno 
– vsaj en teden vnaprej, da bomo lahko 
prevoze čim bolje načrtovali in na ta način 
storitev omogočili čim več uporabnikom, 
hkrati pa bomo lahko prevoze združevali 
in tako poskrbeli še za več prijetnega dru-
ženja na poti.  

Z izvajanjem storitve smo v idrijski občini 
pričeli 20. januarja in naše vozilo se je po-
dalo na pot že prvi dan. Tako smo v Spo-
dnji Idriji spoznali našo prvo uporabnico 
in se skupaj zapeljali do Zdravstvenega 
doma. Če lahko sodimo po prvi vožnji, 
bodo naše poti polne prijetnih sogovor-
nikov in zanimivih pogovorov, čas na poti 
pa bo hitro minil, saj – kot pravi japonski 
pregovor – nobena pot ni predolga, če 
imaš ob sebi prijatelja. Bodimo Človek 
Človeku Sopotnik. 

Tina Benčina
koordinatorica projekta Sopotniki v občini 
Idrija

ODPIRAMO OBZORJE

STAREJŠI VARNO NA CESTI

Starejše voznike in voznice, ki bi radi os-
tali čim dlje mobilni in varni na cestah, 
vabimo, da se udeležijo preventivnega 
dogodka Sožitje v organizaciji Agencije 
za varnost prometa RS, ki bo 4. 2. 2020  v 
Medgeneracijskem centru, Arkova 4, Idrija.

Preventivni dogodek je brezplačen in bo 
izveden ob najmanj 20 prijavljenih udele-
žencih.

Prijave na tel. 041 430 581 (Nina Trček) ali 
na medgeneracijski.center@duidrija.si

Občinska uprava

PO OPRAVKIH S SOPOTNIKI 

slišnost zvočnega signala po območju 
Idrije ob potrebah po obveščanju.

Vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri 
bo, enako kot doslej, opravljen preizkus 
delovanja. 

Želimo si, da bodo sirene opravljale svo-
jo nalogo, hkrati pa, da bi jih slišali le ob 
prvih sobotah.

Občinska uprava

SPLOŠNI ALARMNI ZNAKI

1. OPOZORILO NA NEVARNOST - enoličen 
zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi 
za napoved bližajoče se nevarnosti visoke 
vode, požara, ekološke in drugih nesreč. 

Spremljajte radijska in televizijska obve-
stila o nevarnostih ter ukrepajte skladno z 
njimi! 

2. NEPOSREDNA NEVARNOST - zavijajoč 
zvok sirene, ki traja eno minuto, se uporabi 
ob nevarnosti poplave, večjem požaru, ra-
diološki in kemični nevarnosti, nevarnosti 
vojaškega napada ter ob drugih nevarnos-
tih. 

Spremljajte radijska in televizijska navodila 
o zaščitnih ukrepih ter ravnajte skladno z 
njimi!

3. KONEC NEVARNOSTI - enoličen zvok si-
rene, ki traja 30 sekund, se obvezno upora-
bi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere 
je bil dan znak za neposredno nevarnost. 

Spremljajte radijska in televizijska obvesti-
la!

Vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri 
preizkusimo sirene z znakom za konec 
nevarnosti.

Vir splošnih alarmnih znakov : http://www.
sos112.si/slo/page.php?src=pe21.htm
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GEOPARK

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA DANU-
BE GEOTOUR NA MADŽARSKEM 

Bakony-Balaton UNESCO globalni geo-
park na Madžarskem je 17. 12. 2019 gostil 
predstavnike partnerskih organizacij iz 
osmih držav, ki smo sodelovale v okviru 
projekta Danube GeoTour. Zaključni javni 
dogodek smo sooblikovale tudi delavke 
Zavoda za turizem Idrija. 

Na zaključnem dogodku smo vsi partnerji 
širši javnosti predstavili rezultate in dosež-
ke projekta, ki so nastali v zadnjih treh le-
tih. V aktivnostih projekta smo se partnerji 
ukvarjali s tem, kako trajnostno izkoristiti 
svojo naravno in kulturno dediščino, kako 
izkoristiti turistične trende ter vzpostavili 
pogoje za oblikovanje zanimive turistične 
ponudbe v domačih geoparkih. Slednje 
smo  izvajali predvsem med pilotnimi 
aktivnostmi, ki so potekale v vseh geopar-
kih in skozi katere smo oblikovali lokalne 
turistične izdelke ter postavljali interpre-
tacijske točke, centre ali izvajali druge 
interpretacijske aktivnosti. Predstavili smo 
tudi promocijsko kampanjo, v okviru ka-
tere je nastala interaktivna spletna stran, 
promocijski film in promocijska brošura, 
ki promovirajo vse sodelujoče geoparke.

Glavni rezultat projekta je torej skupna 
Danube GeoTour pot, oblikovana kot so-
delovanje med različnimi regijami, in na 
nek način služi kot turistični produkt, ki 
povečuje vidnost in turistično privlačnost 
sodelujočih geoparkov. Izmenjava izku-
šenj, dobrih praks, uporaba novih pristo-
pov interpretacije dediščine in vključeva-
nje lokalnih ponudnikov v projekt pa so 
pomembni vidiki projekta, ki podonavske 
geoparke približujejo ostalim evropskim 
geoparkom.

Na tiskovni konferenci zaključnega do-
godka je prisotne nagovorila tudi častna 
gostja Kristin Rangnes iz Norveške, ko-
ordinatorka Evropske mreže geoparkov. 
Slednja je projekt zelo pohvalila in ga 
predstavila kot primer dobre prakse so-
delovanja in mreženja med evropskimi 
geoparki ter poudarila njegov pomen za 

trajnostni razvoj območja, kar je tudi pri-
oriteta evropskih in globalnih geoparkov. 

S tem dogodkom so bile aktivnosti projek-
ta Danube GeoTour zaključene. Vse sode-
lujoče čaka še finančni zaključek projekta, 
razmišljamo pa tudi že o možnostih na-
daljevanja sodelovanja in prijavi skupnih 
projektov tudi v prihodnje.

Več o projektu: www.interreg-danube.eu/
danube-geotour 

V CENTRU ZA OBISKOVALCE GEOPARKA 
IDRIJA TUDI PRENOS IZ POTRESNE OPA-
ZOVALNICE VOJSKO

Razstava »Zapisano v kamninah« v Centru 
za obiskovalce Geoparka idrija je od za-
četka leta 2020 bogatejša za zelo zanimiv 
prikaz oz. neposredni prenos iz potres-
ne opazovalnice na Vojskem. Prenos je 
vzpostavil urad za seizmologijo Agencije 
Republike Slovenije za okolje, ki je bil tudi 
sicer vključen v vsebinske priprave razsta-
ve. 

Potresna opazovalnica Vojsko, zgrajena 
leta 1984, je ena izmed prvih v Sloveniji v 
povojnem času. Do rušilnega potresa leta 
1998 v Posočju so opazovanje potresne 
dejavnosti v Sloveniji izvajali na treh opa-
zovalnicah, in sicer v Ljubljani, Goričici pri 
Cerknici in na Vojskem. Potres leta 1998 v 
Posočju pa v slovenski seizmologiji pred-
stavlja mejnik, po katerem smo dobili mo-
derno mrežo 26 opazovalnic. Med temi sta 
tudi dve iz Idrijskega, in sicer že omenjena 
z Vojskega, ki je bila prenovljena z moder-
no opremo, ter novejša opazovalnica na 
Javorniku.  

ZAKLJUČEK PROJEKTOV DANUBE GEOTO-
UR IN ESTEAM

Konec leta 2019 je za Zavod za turizem 
Idrija pomenil tudi konec dveh medna-
rodnih projektov, ki smo jih vodili v pre-
teklih letih. Finančno in vsebinsko je bil 
zaključen projekt ESTEAM (sofinanciran 
iz EU programa Erasmus+), v katerem 
smo izdelali sodobno mobilno aplikacijo 

za poučevanje naravoslovja na terenu, 
v kombinaciji s sodobnimi digitalnimi 
tehnologijami in aktivnostmi na prostem. 
Zavod za turizem Idrija je  bil pri izvedbi 
in finančnem poročanju 100% uspešen in 
pridobil iz projekta 63.374 evrov. Vsebin-
sko se je z oddajo šestega partnerskega 
poročila zaključil tudi projekt Danube 
GeoTour (sofinanciran iz Interreg transna-
cionalnega programa Podonavje). Zavod 
za turizem Idrija je v treh letih izvajanja 
projekta poročal 100% predvidenih stro-
škov, in sicer 321.200 evrov. V prihodnjih 
mesecih sledijo še zadnji pregledi poro-
čila ter upravičenosti poročanih stroškov. 
Dokončno bo projekt Danube GeoTour 
zaključen v mesecu juniju 2020. 

REŠITEV UGANKE
V prejšnji številki smo vas spraševali, zakaj 
je jezero divje? Odgovor je, ker ob moč-
nem deževju v zaledju na Črnovrški pla-
noti iz Divjega jezera bruha velika količina 
vode, ki v jezero priteka pod pritiskom iz 
strmega kanala iz velikih globin. Tokrat 
smo prejeli le en pravilen odgovor, ki pa je 
bil toliko bolj zanimiv in smo ga tudi nag-
radili. Na dveh straneh ga je ročno spisal 
gospod Ivan Govekar. 

NOVA UGANKA
Kot že rečeno, ima slovensko opazovanje 
potresne aktivnosti svoje korenine tudi 
na Idrijskem. Potresna opazovalnica na 
Vojskem, s katere je vzpostavljen nepo-
sredni prenos na razstavo Zapisano v 
kamninah, je ena izmed najstarejših v Slo-
veniji v povojnem času. V modernizaciji in 
vzpostavitvi moderne mreže po letu 1998 
je bila prenovljena z moderno opremo. 
Ni pa to edina v Geoparku Idrija. Zanima 
nas, kje v Geoparku Idrija se nahaja druga 
potresna opazovalnica.

Odgovore nam pošljite e-naslov: info@
geopark-idrija.si ali na naslov:  Zavod za 
turizem Idrija, Mestni trg 2,  5280 Idrija.

Mojca Gorjup Kavčič
Zavod za turizem Idrija
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TURIZEM

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA ORGANI-
ZATORJEM PRIREDITEV POMAGA PRI 
PROMOCIJI PRIREDITEV

Zavod za turizem Idrija vsako leto pomaga 
organizatorjem prireditev pri promociji 
organiziranih dogodkov. V poštev pridejo 
večje, tradicionalne oziroma turistične 
prireditve, festivali, kulturni in športni 
dogodki, ki so zanimivi za lokalno javnost 
in širše občinstvo. Že več let izvajamo tudi 
večjo promocijo za sklop poletnih priredi-
tev, ki smo jih v Zavodu združili pod skupni 
naziv IDRIJSKO POLETNO DOŽIVETJE. Lan-
sko leto smo na podoben način združili še 
prednovoletne dogodke in jih promovirali 
pod skupnim imenom DECEMBER V IDRI-
JI. Vse te promocijske akcije so se izkazale 
za zelo učinkovite, zato nameravamo na 
podoben način, a v večjem obsegu in z 
višjimi finančnimi sredstvi nadaljevati tudi 
letos. Vse organizatorje prireditev vabimo, 
da nas redno obveščajo o prireditvah in 
nam pravočasno posredujejo podatke za 
objavo! Kontakt: prireditve@visit-idrija.si

PODOBE TURISTIČNE DESTINACIJE IDRI-
JA NA KAMIONU PODJETJA TIR IDRIJA

V sodelovanju z idrijskim prevoznim 
podjetjem TIR in OblikovAnja smo za 
promocijo turistične destinacije Idrija 
pripravili kreative, ki bodo krasile stranice 
novega kamiona in prikolice s ključnimi 
motivi turistične destinacije Idrija:  turi-
stični rudnik Antonijev rov, idrijska čipka, 
idrijski žlikrofi, Geopark Idrija. Kamion bo 
na cesto zapeljal (in zapeljeval s pogledi) 
predvidoma februarja letos.

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA – 
PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA

V skladu s Strategijo trajnostne rasti slo-
venskega turizma 2017–2021 so vodilne 
destinacije opredeljene kot ključni su-
bjekti slovenskega turizma na destinacij-
ski ravni in mednje spada tudi destinacija 
Idrija, skupaj s Škofjo Loko. V okviru vodil-
nih destinacij smo tako bili lani na Zavodu 
za turizem vodilni partner v projektu za ra-
zvoj in promocijo turistične ponudbe ter 
ga v oktobru 2019 tudi uspešno zaključili. 
Poudarek projekta je bil na pospeševanju 
digitalne promocije na tujih trgih. Desti-
nacija Idrija je poleg številnih aktivnosti 
na področju digitalne promocije na tujih 
trgih s projektom pridobila tudi novo 
spletno stran www.visit-idrija.si. Novem-
bra 2019 je MGRT objavil nov javni razpis 
za dvig kompetenc vodilnih turističnih 
destinacij in razvoj turistične ponudbe v 
vodilnih turističnih destinacijah. Namen 
razpisa je spodbujanje razvoja turistične 
ponudbe, spodbujanje digitalnega inovi-
ranja slovenske kulturne dediščine in kre-
pitev kompetenc zaposlenih na področju 
turizma v vodilnih destinacijah. Eden od 
glavnih ciljev javnega razpisa je, da Slo-
venija postane vodilna država v Evropi, ki 
bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem 
kulturne dediščine ustvarila unikatna turi-
stična doživetja in tudi to je bil eden od 
razlogov za obisk Idrije s strani ministra za 
kulturo Zorana Pozniča, ki je med drugim 
poudaril vključevanje kulturne in naravne 
dediščine v turistične produkte. Eden od 
pogojev za uspešno prijavo bo namreč 
tudi prijava 5-zvezdičnega doživetja v 
okviru razpisa Slovenske turistične orga-
nizacije, ki mora biti bodisi vodeno bodisi 
paket oziroma tura ter je umeščeno med 

Slovenia Outdoor, Slovenia Spas, Slove-
nia Meetings, Slovenia Culture, Slovenia 
Gastronomy, Slovenia Nature, Slovenia To-
urs ali Slovenia Countryside. Poleg uspeš-
ne prijave je cilj Zavoda za turizem Idrija, 
da skupaj s partnerji ustvarimo produkt, ki 
bo tržno zanimiv na dolgi rok.

AKTIVNA PROMOCIJA DESTINACIJE 
IDRIJA 

Že nekaj let zapored posvečamo v Za-
vodu za turizem Idrija večji poudarek na 
digitalni promociji, zanjo smo vsako leto 
pridobili nekaj sredstev tudi preko razpi-
sov, pa tudi sicer smo zelo aktivni na druž-
benih omrežjih Facebook in Instagram @
visitidrija. Pozitivni učinki, ki se kažejo v 
večjem številu obiskovalcev Idrijskega in 
posameznih turističnih objektov, doka-
zujejo, da smo si pravilno začrtali promo-
cijske aktivnosti, zato bo tudi v letu 2020 
temu namenjena posebna pozornost. 
Vsekakor pa bomo digitalno promocijo 
podkrepili tudi z drugimi oblikami tržnega 
komuniciranja, ki so se prav tako izkazale 
za učinkovito naložbo. 

VEDNO JE ČAS ZA OBDAROVANJE 

Bliža se valentinovo in na Zavodu za tu-
rizem Idrija smo temu namenili malo več 
pozornosti. Posebej priporočamo kakovo-
stne izdelke pod blagovno znamko Idrija 
izbrano.  Za valentinovo bo možen nakup 
posameznih kozarčkov cvetličnega medu 
iz paketa blagovne znamke MED-O-VITA, 
poleg tega pa smo razvili nov izdelek, 
med s čipko v obliki srca, ki je del celotne 
grafične podobe turistične destinacije 
Idrija. Vabljeni v trgovinico TIC Idrija na 
Prelovčevo 5!

Zavod za turizem Idrija
Tadeja Bezeljak, Valerija Verhovnik
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REDNI LETNI RAZPISI OBČINE IDRIJA

OBČINSKE NAGRADE ZA LETO 2020

Občina Idrija, občinski svet, komisija za nagrade   
 
Na podlagi 15. člena odloka o podelitvi naziva častni občan in 
nagradah Občine Idrija  (Ur.l. RS št. 110/99)  Komisija za nagrade 
Občinskega sveta Občine Idrija objavlja RAZPIS za podelitev  ob-
činskih  nagrad  za  leto  2020. 

Občina Idrija bo ob občinskem prazniku 22. 6. 2020 na predlog 
Komisije za nagrade podelila nagrade po Odloku o podelitvi naziva 
častni občan in nagradah Občine Idrija.

Nagrada Jožefa Mraka je najvišja občinska nagrada, ki jo podelju-
je občinski svet posameznikom, delovnim skupinam, KS, podjetjem 
in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo oziroma 
za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, razen 
na področju kulture in umetnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu ra-
zvoju in ugledu občine Idrija.

Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Pirnatova nagrada je najvišja občinska nagrada, ki jo podeljuje 
občinski svet posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnos-
tim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke 
s področja kulture in umetnosti v občini in širšem prostoru.

Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Nagrado Občine Idrija podeljuje občinski svet posameznikom, 
skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in 
skupnostim za enkratne - izjemne dosežke in kot spodbudo za 
nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih 
življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ 3 nagrade.

Nagrado za mlade ustvarjalce podeljuje občinski svet mladim 
ustvarjalcem do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosež-
ke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja.

Vsako leto se lahko podeli največ 1 nagrada.

Naziv častni občan lahko podeli občinski svet državljanom Repu-
blike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo poseb-
ne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge 
izjemne dosežke, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvoju in 
ugledu občine Idrija. Naziv častni občan se podeli izjemoma in se 
ne podeljuje posthumno.

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Idrija, skupi-
ne občanov, stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja in druge 
organizacije ter skupnosti.

Da bo Komisija za nagrade lahko pravočasno opravila izbor in obli-
kovala predlog podelitve nagrad, ki ga obravnava in potrdi občinski 
svet, vas prosimo, da nam skrbno pretehtane ter izčrpno obrazlo-
žene in podpisane predloge posredujete na naslov Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija – Komisija za nagrade ali e mail: obcina.
idrija@idrija.si  najkasneje do torka, 31. marca 2020.
  
Predsednik Komisije za nagrade
Kristjan Brus

BREZPLAČNA UPORABA DVORAN ZA PRIREDITVE

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19, 46/19, 
62/2019 in 79/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16) objavlja JAVNI POZIV ZA DODELITEV BREZPLAČNE 
UPORABE DVORANE ZA IZVEDBO PRIREDITEV V LETU 2020.

I. Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo:
• društva,
• javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina Idrija. 

II. Splošni pogoji 

Splošni pogoji kandidiranja:
• kandidati morajo imeti sedež in delovati v občini Idrija, 
• kandidati so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 
• kandidati podpišejo izjavo o prevzemu odgovornosti za varno 

in pravilno izvedbo prireditve.

III. Razpoložljive dvorane 

Razpisuje se brezplačna uporaba ene od dvoran:
• Rudniška dvorana v Idriji, 
•  večnamenska dvorana v Spodnji Idriji,
•  dvorana Filmskega gledališča Idrija.

Brezplačna uporaba dvorane je upravičena za izvedbo največ 
dveh javnih prireditev v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, 
ki ju društvo ali javni zavod samostojno organizira in izvede s svo-
jimi člani ter tako javnosti predstavi svojo dejavnost. Prireditev se 
mora izvesti v okviru neprofitne dejavnosti, z možnostjo zbiranja 
prostovoljnih prispevkov. Prireditev ne sme biti sofinancirana iz 
drugih proračunskih virov Občine Idrija.

IV. Kriterij za določanje termina

Za termin uporabe dvorane se morajo prijavitelji predhodno 
uskladiti z upravljavcem dvorane. V primeru, da več prijaviteljev 
kandidira za isti termin, se termini dodelijo po vrstnem redu pris-
pelih prijav.

V. Razpisna dokumentacija 

Prijava na javni poziv mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija 
je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Idrija www.idrija.si, ali pa jo zainteresirani lahko 
dvignejo v glavni pisarni Občine Idrija.

VI. Rok in način prijave 

Prijavo pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
ali osebno oddajte v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni 
poziv za dodelitev uporabe dvorane za izvedbo prireditve v letu 
2020« od 1. 12. 2019 do vključno 30. 11. 2020. Za pravočasno se 
šteje prijava, ki prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v 
glavni pisarni naročnika minimalno 30 dni pred načrtovano iz-
vedbo prireditve. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena 
ime in naslov vlagatelja.
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VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Prispele vloge bo strokovna komisija obravnavala enkrat me-
sečno. O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, 
nepravočasno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju, vlagatelji 
nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kan-
didati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe 
občinske uprave Občine Idrija obveščeni o dodelitvi brezplačne 
uporabe dvorane. 

Številka: 410-0021/2019-1
V Idriji, 2. 12. 2019
Župan: Tomaž Vencelj

POSLOVNI PROSTORI ZA DRUŠTVA

Občina Idrija na podlagi Odloka o proračunu Občine Idrija za 
leto 2020 (Ur.l.RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI 
RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov društvom v brezplač-
no souporabo.

1.) V Idriji, Prelovčeva 2

Lokal v pritličju poslovne stavbe v skupni izmeri 75,50 m2 ob-
sega: pisarno v izmeri 21,10 m2, hodnik v izmeri 28 m2, vhodni 
prostor v izmeri 16,60 m2 in WC v izmeri 9,80 m2. 

2.) V spodnji Idriji, Na vasi 18 

Lokal v prvem nadstropju poslovne stavbe v skupni izmeri 41,17 
m2 obsega: pisarno v izmeri 28,83 m2, sorazmerni del predpros-
tora 2,46 m2 ter souporaba WC-ja v izmeri 9,88 m2.

Poslovni prostori bodo oddani v brezplačno souporabo dru-
štvom, ki delujejo na območju občine Idrija, na podlagi prejetih 
prijav na javni razpis. 

K zaprti pisni prijavi morajo prijavitelji priložiti: 
• dokazilo o registraciji društva,
• temeljni akt društva,
• poročilo o delu društva v preteklem letu,
• program društva za leto 2020 z navedbo aktivnosti, ki bodo po-

tekale v poslovnem prostoru.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 28. 2. 2020.
Ponudbe se pošlje na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 
Idrija z oznako  »Javni razpis za souporabo poslovnega prostora«.

Nepravočasne in nepopolne vloge pri odločanju o oddaji poslov-
nega prostora ne bodo upoštevane.

Komisija bo o izboru obvestila vse prijavitelje najkasneje do kon-
ca meseca marca 2020.

Pri določitvi terminov uporabe poslovnega prostora bodo imela 
prednost društva z večjim številom članov s plačanimi članarina-
mi.

Vse dodatne informacije lahko dobite na Občini Idrija, kontaktna 
oseba je Karmen Makuc, tel. 05 37 34 514.

Objavljeno na spletni strani http://www.idrija.si  in http://www.
komunalaidrija.si od dne 30.1.2020.

Št.: 3521-2/2020
Datum: 30. 1. 2020
Župan: Tomaž Vencelj

 
SOFINANCIRANJE BORČEVSKIH IN VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19, 46/19, 
62/19 in 79/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/11 in 81/16) 
objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
BORČEVSKIH IN VETERANSKIH ORGANIZACIJ V LETU 2020.

 I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  društva in neprofitne organizacije, ki združujejo borce NOB, ča-

stnike, veterane in podobno.

 II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce programov:
• Sedež morajo imeti v občini Idrija, če imajo sedež v drugi obči-

ni, morajo vključevati člane in uporabnike s stalnim prebivališ-
čem v občini Idrija.

• Imeti morajo urejeno evidenco o članstvu.
• Morajo biti registrirani in delovati najmanj eno leto.
• Morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za uresničitev programa in biti registrirani za 
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo.

• Program mora biti izveden v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 
2020.

• Programi izvajalcev morajo biti namenjeni določeni ciljni sku-
pini ali posameznikom na območju občine Idrija.

•  Interes uporabnikov iz občine Idrija mora biti razviden iz poro-
čila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa in se je izvajal v 
preteklem letu.

• Program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, 
ki vključuje vse prihodke in odhodke programa.

•  Prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračun-
skih virov Občine Idrija.

•  Dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 30. 
11. 2020.

 
III. Višina razpoložljivih sredstev

Vsebina sredstev, namenjenih za posamezne vsebine, znaša 
3.900,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, proslav in 
publikacij.

Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški 
prireditev in proslav so organizacija prireditve oziroma proslave, 
honorar nastopajočih, stroški ozvočenja, luči in druge opreme, 
potrebne, za izvedbo dogodka. Upravičeni stroški pri izdaji publi-
kacije so honorar, stroški lektoriranja in tiskanja.

IV. Merila za dodelitev sredstev

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali posamezni prija-
vljeni programi v skladu z merili.
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Kriterij Št. točk
Sedež v občini do 5
Članstvo – število aktivnih članov s plačano članarino do 5
Interes – izvajalec s svojim programom prispeva in 
koristi interesom lokalne skupnosti

do 10

Reference izvajalca glede na uspešnost izvedbe pro-
gramov v preteklem letu

do 3

Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnos-
tih, ki jih organizira Občina Idrija

do 5

Realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno 
konstrukcijo

do 3

Programe bo presojala strokovna komisija na podlagi podatkov iz 
vloge. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo zbrali 
višje število točk.

 V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu 
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijav ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva ob-
jave razpisa so izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.

 VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni 
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis s področja borčevskih 
in veteranskih programov v letu 2020« – NE ODPIRAJ do vključno 
18. 2. 2020. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 
vnesena v aplikacijo in naslednji dan prispe na naslov naročnika 
oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni strani 
ovojnice morata biti navedena ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, nepra-
vočasno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju. Ocenjene bodo 
popolne vloge izvajalcev (z vsemi prilogami, ki v celoti izpol-
njujejo pogoje iz II. točke razpisa). Prijavljeni kandidati bodo po 
zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave 
Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju programa.
 
Številka: 410-0002/2020-2
V Idriji, 30. 1. 2020
Župan: Tomaž Vencelj

 
SOFINANCIRANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Zakona o 
nevladnih organizacijah (Uradni list RS 21/18 – ZNOrg), Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/11 in 
81/16) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni 
list RS, št.20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V LETU 2020

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  društva tehnične kulture,
•  društva s področja socialnega varstva in humanitarnih dejav-

nosti,
•  strokovna društva,
•  društva s področja samopomoči za starejše.

II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja za izvajalce programov:
•  Sedež morajo imeti v občini Idrija, če imajo sedež v drugi obči-

ni, morajo vključevati člane in uporabnike s stalnim prebivališ-
čem v občini Idrija,

•  Imeti morajo urejeno evidenco o članstvu.
•  Morajo biti registrirani in delovati najmanj eno leto.
•  Imeti morajo zagotovljene materialne, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za uresničitev programa in biti registrirani za 
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo.

•  Programi izvajalcev morajo biti namenjeni določeni ciljni sku-
pini ali posameznikom na območju občine Idrija in se izvajati 
na območju občine Idrija.

•  Interes uporabnikov iz občine Idrija mora biti razviden iz poro-
čila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa, in se je izvajal v 
preteklem letu.

•  Program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, 
ki vključuje vse prihodke in odhodke programa.

•  Prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračun-
skih virov Občine Idrija.

•  Dodeljena sredstva morajo izvajalci programov porabiti do 31. 
12. 2020.

 
III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina sredstev znaša 11.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnih 
društev, društev tehnične kulture in strokovnih društev. Sofi-
nancira se do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni so stroški, 
za katere je iz dokumenta (račun) razvidna povezava z odobreno 
dejavnostjo.

IV. Merila za dodelitev sredstev

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali posamezni prija-
vljeni programi v skladu z merili.

Kriterij Št. točk
ustreznost posameznih vsebin v programu in po-
treba po izvedbi

do 5

dostopnost programa in številčnost udeležencev 
iz občine Idrija 

do 5

čas trajanja programov (letni programi, krajše 
oblike)

do 5

reference izvajalca glede na uspešnost izvedbe 
programov v preteklem letu

do 3

realnost finančne konstrukcije programa do 3
aktualnost programa do 3

Število točk iz zgoraj navedenih kriterijev se korigira z dodatnim 
merilom:

Predlagateljem s sedežem v občini Idrija se prizna 80–100 % do-
bljenih točk iz zgoraj navedenih meril.



13OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, JANUAR 2020 SREDIŠČE OBZORJA

Predlagateljem s sedežem v drugi občini (medobčinsko društvo), 
ki imajo v občini Idrija samostojno enoto ali izvajajo svoj program 
tudi v občini Idrija, se prizna 50–80 % dobljenih točk iz zgoraj na-
vedenih meril.

Predlagateljem s sedežem v drugi občini (značaj medobčinskega, 
regijskega, državnega pomena) se prizna do 50 % dobljenih točk 
iz zgoraj navedenih meril.

Programe bo presojala strokovna komisija, ki jo imenuje župan 
Občine Idrija, na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje 
bodo predlagani programi, ki bodo zbrali višje število točk.

V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu 
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijav ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva ob-
jave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.

VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni 
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis programov s področja 
družbenih dejavnosti v letu 2020« – NE ODPIRAJ do vključno 
18. 2. 2020.  Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 
vnesena v aplikacijo in naslednji dan prispe na naslov naročnika, 
oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni strani 
ovojnice morata biti navedena ime in naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, nepravo-
časno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju. Ocenjujejo se po-
polne vloge izvajalcev (z vsemi prilogami, ki v celoti izpolnjujejo 
pogoje iz II. točke razpisa). Prijavljeni kandidati bodo po zaključku 
razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave Občine 
Idrija obveščeni o sofinanciranju programa.

Številka: 410-0003/2020-2
V Idriji, 30. 1. 2020 
Župan: Tomaž Vencelj

 
SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 
in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ura-
dni list RS, št. 43/2010 in 62/16), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/11 in 
81/16)  in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni 
list RS, št.20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 
2020.

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:

•  pravne osebe zasebnega prava,
•  samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-

-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v 
Sloveniji.

 
II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
•  izvajalci kulturnih projektov morajo imeti sedež in delujejo v 

Občini Idrija,
•  so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
•  javni kulturni projekt mora biti izveden v obdobju od 1. 12. 

2019 do 30. 11. 2020,
•  v pogodbenem roku oddajo poročila o realizaciji kulturnih pro-

jektov za preteklo leto in poročilo o namenski porabi sredstev,
•  prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračun-

skih virov Občine Idrija.
 
III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev v letu 2020 je 
10.500,00 EUR, od tega je produkciji kulturnih projektov name-
njenih 7.000,00 EUR, založništvu pa 3.500,00 EUR.

Sofinancira se 70 % upravičenih stroškov samostojnih kulturnih 
projektov. Upravičeni stroški za organizacijo kulturnih projektov 
so honorarji nastopajočih, stroški ozvočenja, luči in druge opre-
me, potrebne za izvedbo dogodka in stroški najema prostora. 
Upravičeni stroški na področju založništva so stroški lektoriranja, 
oblikovanja in tiska.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. Sredstva 
morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.
 
IV. Merila za dodelitev sredstev

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali javni kulturni pro-
jekti:
•  na področju organizacije kulturnih dogodkov,
•  na področju založništva.

Cilj razpisa je omogočiti izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti 
ali zaokroženih programskih enot,  ki odražajo javni interes in so 
v celoti dostopne javnosti ter jim ni možno pripisati pretežno 
komercialnega pomena.

Organizacija kulturnih dogodkov

Kriterij Št. točk
reference predlagatelja, stopnja prepoznavnosti 
– glede na izvedene projekte na območju občine 
Idrija v letu 2019

do 10

izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pris-
topu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in 
utemeljitve projekta,

do 20

predvidena dostopnost - število obiskovalcev oz. 
udeležencev,

do 10

stopnja izvedljivosti projekta – glede na obseg 
in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen 
projekt, 

do 10

projekt pozitivno prispeva k obogatitvi kulturnega 
življenja v lokalni skupnosti - projekt je pridobil 
sredstva za izvedbo na drugih javnih razpisih. 

do 10



14 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, JANUAR 2020SREDIŠČE OBZORJA

Založništvo

Kriterij Št. točk
reference predlagatelja – glede na izvedene projek-
te v zadnjih 3 letih,

do 10

pomen izdanega knjižnega dela za lokalno skup-
nost,

do 20

predvideno število izvodov, do 10
stopnja izvedljivosti projekta – glede na obseg in 
vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt,

do 10

projekt pozitivno prispeva k obogatitvi kulturnega 
življenja v lokalni skupnosti - projekt je pridobil 
sredstva za izvedbo na drugih javnih razpisih,

do 10

Projekte bo presojala strokovna komisija na podlagi podatkov iz 
vloge. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo zbrali 
višje število točk.
 
V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu 
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijav ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva ob-
jave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.
 
VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni 
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis - javni kulturni projekti 
2020« – NE ODPIRAJ do vključno 27. 2. 2020. Za pravočasno se 
šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in naslednji 
dan prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v sprejemni 
pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno 
ime in naslov vlagatelja.
 
VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik, nepra-
vočasno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju, vlagatelji 
nepopolnih vlog pa bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavlje-
ni kandidati bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene 
osebe občinske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju 
projekta.
 
Številka: 410-0006/2020-2
V Idriji, 30. 1. 2020
Župan: Tomaž Vencelj

SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija  na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija 
(Uradni list RS, št. 28/11 in 18/15), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/11 in 81/16)  in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI LJUBITELJ-
SKIH KULTURNIH DRUŠTEV V LETU 2020
 

I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:
•  imajo sedež in delujejo na območju občine Idrija,
•  so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
•  aktivno delujejo najmanj eno leto.
 
II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
•  imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje 

za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• se v preteklem letu udeležijo vsaj enega preglednega srečanja 

ali revije, ki je strokovno spremljana; v primeru, da za posame-
zno vrsto dejavnosti preglednih srečanj oz. revij ni organizira-
nih ali da se društvo srečanja ali revije ne more udeležiti, odloča 
o upravičenosti do sofinanciranja dejavnosti in projektov komi-
sija za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev,

• oddajo letno poročilo o realizaciji programa v preteklem letu z 
dokazili in načrt dela za tekoče leto (letno poročilo in načrt dela 
sta sestavni del obrazca za prijavo na razpis).

 
III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 30.000,00 
EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. Sredstva 
morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.
 
IV. Merila za dodelitev sredstev

Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi določil Pravil-
nika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Idrija.  
 
V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu 
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane pri-
loge oziroma dokazila, ki so navedena na razpisnem obrazcu in 
biti izpolnjena v skladu z navodili. Prijav ne spenjajte oziroma ne 
vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva ob-
jave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.
 
VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni 
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis -  ljubiteljske kulturne 
dejavnosti 2020« – NE ODPIRAJ do vključno 27. 2. 2020. Za pra-
vočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo 
in naslednji dan prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v 
sprejemni pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
navedeno ime in naslov vlagatelja.
 

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru   

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Nepra-
vočasno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju, vlagatelji nepo-
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polnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati 
bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občin-
ske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju dejavnosti.
 
Številka: 410-0005/2020-2
V Idriji, 30. 1. 2020
Župan: Tomaž Vencelj

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni 
list RS, št. 70/17 in 19/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/11 in 
81/16) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI SO V JAVNEM 
INTERESU V OBČINI IDRIJA V LETU 2020.
 
I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
•  pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-

nosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Na-
cionalnim programom športa v Republiki Sloveniji,

•  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
 
II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
•  izvajalci športnih programov morajo imeti sedež in delujejo v 

Občini Idrija,
•  so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in 

aktivno delujejo najmanj eno leto,
•  imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske po-

goje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
•  imajo urejene kadrovske zadeve (potrdila oz. licence pristojnih 

institucij),
•  imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o registriranih 

tekmovalcih,
•  imajo najmanj 15 članov s plačano članarino (če so registrirani 

po Zakonu o društvih),
•  v pogodbenem roku oddajo poročila o realizaciji letnega pro-

grama športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi 
sredstev,

•  imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v 
letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za en-
kratne akcije,

•  izvajajo program neprofitno, oziroma nekomercialne narave,
•  prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračun-

skih virov Občine Idrija.

III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev v letu 2020 je 
282.000,00 €, od tega 115.000,00 € za sofinanciranje programov 
športa in 167.000,00 € za stroške objektov za programe športa.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. Sredstva 
morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.

IV. Merila za dodelitev sredstev

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi, kot  jih 

določa letni program športa za leto 2020, in sicer:
•  Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
•  Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
•  Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok – za šole
•  Prostočasna športna vzgoja mladine
•  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
•  Obštudijska športna dejavnost
•  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
•  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 

šport
•  Kakovostni šport
• Vrhunski šport
• Šport invalidov
• Športna rekreacija
• Šport starejših
• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov za delo v športu
• Založniška dejavnost v športu
• Športne prireditve

Posebni pogoji kandidiranja:
• športna društva in klubi kandidirajo samostojno.

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi pogojev, meril in 
metodologije za vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Idrija, upoštevaje razpoložljiva sredstva.
 
V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu 
www.idrija.e-razpisi.si.  Če prijavitelj prijavlja več programov, 
mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena na razpisnem obrazcu in biti izpolnjena v skladu z na-
vodili. Prijav ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva ob-
jave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.

VI. Roki in način prijave

Prijavo, ki jo natisnete iz aplikacije e-razpisi skupaj z vsemi prilo-
gami, ki jih niste vnesli v aplikacijo, v zaprti ovojnici pošljite na 
naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte 
v glavni pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis – šport 2020« 
– NE ODPIRAJ do vključno 10. 3. 2020. Za pravočasno se šteje 
prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan 
prispe na naslov naročnika, oziroma je vložena v glavni pisarni 
naročnika. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in 
naslov vlagatelja.

VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Nepravočasno od-
dane vloge bodo vrnjene pošiljatelju, vlagatelji nepopolnih vlog 
pa bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati bodo po 
zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občinske uprave 
Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju programa.
 
Številka: 410-0007/2020-2
V Idriji, 30. 1. 2020
Župan: Tomaž Vencelj
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SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA

Občina Idrija na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov društev na področju turizma v Občini Idrija (Uradni list 
RS, št. 16/17) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI IDRIJA ZA LETO 
2020

I. Predmet in cilj javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in pro-
jektov društev na področju turizma za leto 2020, ki prispevajo 
k promociji občine Idrija v lokalnem in mednarodnem okolju in 
pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine.
Cilj razpisa je omogočiti izvedbo posamičnih aktivnosti ali za-
okroženih programskih enot turističnega značaja, ki so v celoti 
dostopne javnosti ter jim ni možno pripisati pretežno komercial-
nega pomena. 

II. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:
•  imajo sedež in delujejo na območju občine Idrija,
•  delujejo na področju turizma ali pa s projekti izkazujejo aktiv-

nosti na področju turizma,
•  aktivno delujejo najmanj eno leto. 

III. Splošni pogoji 

Pravico do sofinanciranja programov in projektov društev na 
področju turizma imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•  so registrirana skladno z veljavnim Zakonom o društvih in ima-

jo v skladu z zakonodajo urejeno vso potrebno dokumentacijo,
•  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za uresničevanje prijavljenih programov in 
projektov,

•  prijavljeni programi in projekti ne smejo biti financirani iz dru-
gih proračunskih virov Občine Idrija. 

IV. Višina razpoložljivih sredstev 

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in pro-
jektov društev na področju turizma v letu 2020, je 11.500,00 EUR. 
Posamezno društvo lahko v okviru razpisa prijavi program in do 
največ 3 projekte oziroma prireditve.

V. Upravičeni stroški

• Stroški, povezani z izvedbo projektov in programa, morajo 
nastati v obdobju priprave in izvedbe projektov od 1. 12. 2019 
do 30. 11. 2020. Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

• Na projektih so upravičeni stroški le tisti, za katere je iz dokazil 
(računov, pogodb, promocijskega materiala, objav v medijih, 
fotografij ) razvidna povezava z izvedenim projektom. Samo 
dejansko nastali in plačani stroški z dokazili o plačilu se štejejo 
kot upravičen strošek.

• Stroški dela članov društva in stroški, ki nastanejo pri preno-
su organizacije in izvedbe projektov na drugo pravno osebo, 
predstavljajo neupravičen strošek, ki ga Občina Idrija ne sofi-
nancira.

• Upravičeni stroški so le programski stroški, neprogramski (ali 
posredni) stroški, ki so vezani na stalne stroške delovanja, so 
neupravičeni stroški (telekomunikacije, komunalne storitve, 
ogrevanje, najemnina društvenih prostorov). 

V. Merila za dodelitev sredstev

Programi in projekti društev se ocenjujejo v skladu s Pravilnikom. 
Odobrena vrednost sredstev za posamezen projekt ali program je 
odvisna od števila točk, ki jih bo vlagatelj dobil glede na kakovost 
projektne prijave in vrednosti točke. Vrednost točke bo določena 
tako, da se bo višina razpoložljivih sredstev delila s seštevkom 
vseh ocen vlagateljev. Odobrena vrednost zaprošenih sredstev 
posameznega prijavitelja bo določena tako, da se bo njegovo 
število točk pomnožilo z vrednostjo točke. 

Pri izboru za sofinanciranje programov in projektov na področju 
turizma bo strokovna komisija upošteva naslednja merila:

Merila za vrednotenje programov:

Elementi za vrednotenje Št. točk
Delovanje in izvajanje aktivnosti v okviru Geoparka 
Idrija

do 20

Vključevanje v prireditve in projekte občinskega 
pomena

do 10

Merila za vrednotenje projektov:

Elementi za vrednotenje Št. točk
Organizacija in izvedba osrednje prireditve, tudi z 
mednarodno udeležbo

do 20

Organizacija in izvedba manjše prireditve do 5
Ohranjanje kulturne dediščine do 5
Ohranjanje naravne dediščine do 5
Oblikovanje nove turistične ponudbe lokalnega ob-
močja

do 5

Nadgradnja obstoječe turistične ponudbe lokalnega 
območja

do 5

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami do 5
Delo z mladimi do 5
Strokovno izobraževanje članov do 5
Promocijska, informativna in trženjska dejavnost do 10

Vsebine, prijavljene v programski sklop, se ne smejo podvojiti v 
projektnem in obratno.

VI. Razpisna dokumentacija

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpi-
snem obrazcu. 

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis je od dneva te obja-
ve do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine 
Idrija www.idrija.si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v glavni 
pisarni Občine Idrija. 

VII. Rok in način prijave

Rok za prijavo na javni razpis je 5. 3. 2020.

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni pi-
sarni Občine Idrija z oznako »JAVNI RAZPIS – TURIZEM 2020 – NE 
ODPIRAJ« do vključno 5. 3. 2020. Za pravočasno se šteje prijava, ki 
je do izteka roka vložena v glavni pisarni Občine Idrija ali je zadnji 
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dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija. 

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov 
vlagatelja.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se zainteresi-
rani obrnite na Lenko Grošelj, svetovalko za družbene dejavnosti 
in šport na Občini Idrija (tel. št. 05 37 34 527 ali e-naslov lenka.
groselj@idrija.si). 

VIII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Župan imenuje tričlansko komisijo, ki bo v roku petih delovnih 
dni od izteka razpisnega roka odprla vloge po vrstnem redu 
prispetja. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Vloge, ki 
ne bodo prispele v predpisanem roku, in vloge, ki ne bodo odda-
ne na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s skle-
pom zavržene. Vlagatelje nepopolnih vlog bo pooblaščena oseba 
občinske uprave v roku 5 delovnih dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila. Vlo-
ge, ki jih vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, bodo 
zavržene. Pravočasno dopolnjene vloge bo komisija ocenila na 
podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. 

Upravičenci bodo po zaključku razpisa z odločbo pooblaščene 
osebe občinske uprave Občine Idrija, obveščeni o sofinanciranju 
programov in projektov. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je 
možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Žu-
pan odloči o pritožbi v roku 15 dni. Odločitev župana o pritožbi 
je dokončna. 

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Če upra-
vičenec pogodbe ne bo podpisal in dostavil na Občino Idrijo v 
roku osmih dni, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa. 

Številka:322-1/2020 
V Idriji, dne 30. 1. 2020
Župan: Tomaž Vencelj

 
SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva in podeželja v občini Idrija za programsko obdobje 2015-
2020 (Uradni list RS, št. 10/16) in Odloka o proračunu Občine 
Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št.20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) 
Občina Idrija objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 
v letu 2020

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Idrija, v skupni višini 
37.500,00 EUR, v obliki dotacij, ki se dodeljujejo po pravilih o 
dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014 in uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

II. Splošna določila - pogoji za upravičence

• Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni 
v III. točki.

• Upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stro-

ške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku 
pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.

• Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke 
o upravičencu, podatke o naložbi, časovni potek in predvidene 
stroške.

•  Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z 
javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplači-
lom zahtevka.

•  Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let 
po izplačilu sredstev.

•  Upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega razpisa, mora 
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim raz-
pisom in pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še 
najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.

•  Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v 
nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 

•  Vsak upravičenec lahko kandidira samo z eno vlogo.

Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki do-
loča, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli jav-
nega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne smejo preseči 
maksimalne višine pomoči, določene s pravilnikom. 

III. Upravičenci

Upravičenci do pomoči so:
• pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna 

in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proi-
zvodnji, oziroma v primerih ukrepov po členih 17 in 21 uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju ter v 
primeru ukrepa po členu 38 uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
dejavna v gozdarskem sektorju ter so vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev;

• pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna 
in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de mi-
nimis  po uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na 
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev, in ima sedež  na območju občine;

• pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti 
cestnega tovornega prometa;

• registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na po-
dročju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina stredstev, upravičeni 
stroški, pogoji za pridobitev sredstev in višina pomoči

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primar-
no kmetijsko proizvodnjo (14. člen uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000,00  EUR.

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
•  izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega go-

spodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali iz-
boljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

•  izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov 
za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne stan-
darde Unije;

•  vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvo-
jem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z 
dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
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(2) Pomoč se ne dodeli za:
•  nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
•  zasaditev letnih rastlin;
•  dela v zvezi z odvodnjavanjem; 
•  nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
•  naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, do-

deljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega 
delovanja;

•  za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentaci-
je;

•  investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
•  investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike 

Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 
vinogradov;

•  stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
•  obratna sredstva.

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro-
izvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
•  stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (re-

konstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih;

•  stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primar-
ni kmetijski proizvodnji, ter ureditev izpustov (stroški materia-
la, ki so povezani z naložbami);

•  stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednos-
ti;

•  stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
•  stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z 

izjemo namakalnih naprav;
•  stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremen-

skimi razmerami (protitočne mreže …);
•  stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
•  kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospo-

darstev), ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba 
se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
•  predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  
•  projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh 

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
•  za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena uredbe 

702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potreb-
na, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

•  ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
•  predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v teko-

čem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel;

•  mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba.

Intenzivnost pomoči: 
•  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijske-
ga gospodarstva. 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in 
pašnikov

Upravičeni stroški:
•  stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezah-

tevne agromelioracije, pašniki); 
•  stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
•  stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 

ograjo;
•  stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
•  posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih go-

spodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …);

•  kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev), ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba 
se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
•  ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za iz-

vedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja;

•  predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
•  kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pri-

stojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

•  dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru za-
kupa zemljišča.

Intenzivnost pomoči: 
•  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijske-
ga gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informira-
nja (21. člen in 38. člen uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR.

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraže-
nosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih 
izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega stro-
kovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.

Upravičeni stroški: 
•  stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje ter izva-

janje delavnic.
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Upravičenci do pomoči:
•  člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register 

kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in 
se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektor-
ju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
•  pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustre-

zno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravlja-
nje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči: 
•  pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informi-

ranja.

Pogoji za pridobitev:
•  dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
•  program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predraču-

nom stroškov.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredelje-
nih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-
jajo s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo na območju občine. 

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informira-
nja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila 
za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti 
izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za od-
dajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo sku-
pine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine 
ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja 
zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči: 
•  do 100% upravičenih stroškov.

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji – de minimis

Okvirna višina razpisnih sredstev je 10.000,00 EUR.

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodar-
stvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
•  stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v prede-

lavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

•  stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;

•  stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in tr-
ženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
•  kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 

oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in naložbo na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
•  dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodar-

stvu;
•  dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči 

še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
•  dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni 

naložbi;
•  predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 

predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  
•  projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o 

teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
•  poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 EUR.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, 
če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.

UKREP 5: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovorne-
ga prometa iz odročnih krajev 

Okvirna višina razpisanih sredstev je 12.000,00 EUR.

Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovorne-
ga prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.

Cilji ukrepa:
•  ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odroč-

nih krajih.

Predmet podpore:
•  financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.

Upravičenci:
•  subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega 

tovornega prometa.
• Splošni pogoji upravičenosti:
•  upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem 

prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in 
razdalj;

•  letno število prevozov;
•  zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, 

skladno s področno zakonodajo.

Upravičeni stroški
•  operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih kra-

jih. 

Finančne določbe:
•  bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih 

stroškov tovornega transporta. 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, 
če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/
upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovorne-
ga prometa. 

UKREP 6  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja
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Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.500,00 EUR.
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in mate-
rialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo 
državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni 
pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih 
društev oziroma združenj in dvigniti kvaliteto življenja na pode-
želju.

Upravičeni stroški:
•  stroški, povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti 

društva, kot so: predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskurzije, 
seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …

•  stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti 
društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti ob-
čine, kot so: priprava gradiv, zloženk, organizacija samostojnih 
prireditev …

•  stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, 
ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetij-
stva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običa-
jev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ...

•  stroški, povezani s sodelovanje in predstavitvijo društev na pri-
reditvah lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodne-
ga pomena ter na prireditvah drugih društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev sredstev:
•  predložitev finančno in vsebinsko ovrednotenega letnega pro-

grama dela društva oziroma združenja,
•  seznam članov in 
•  poročilo o delu društva oziroma združenja v preteklem letu. 

Upravičenci do pomoči:
•  registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju kme-

tijstva in gozdarstva na območju občine in imajo sedež na ob-
močju občine.

Intenzivnost pomoči:
•  do 100 % upravičenih sredstev.

V. Rok in način prijave

Vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlogo, ki vsebuje:
•  ustrezni prijavni obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Idrija za 
programsko obdobje 2015-2020 v letu 2020;

•  obvezne priloge k vlogi, vključno s podpisano izjavo, da vla-
gatelj ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene 
stroške iz drugih javnih virov, da vlagatelj ni naslovnik nepo-
ravnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito 
in nezdružljivo z notranjim trgom ter da ni podjetje v težavah.

Razpisna dokumentacija bo vlagateljem na voljo od četrtka, 30. 
1. 2020, v Službi za gospodarske dejavnosti na Občini Idrija ali na 
spletni strani Občine Idrija www.idrija.si.

Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo v Službi za gospo-
darske dejavnosti Občine Idrija, pri Karmen Makuc, telefon 05/37 
34 514,  e-mail: karmen.makuc@idrija.si. 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vse-
bovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora 
biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

Vloge se oddajo osebno ali po pošti v zapečateni ovojnici na 
naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija z označbo: »NE OD-
PIRAJ – VLOGA  NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vla-
gatelja.

Kot pravočasno prispele se bodo upoštevale tiste vloge, ki bodo 
do 5. 3.  2020 vložene v glavni pisarni Občine Idrija ali zadnji dan 
roka oddane na pošti priporočeno na naslov Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija. 

VI. Obravnava vlog in postopek odobritve

O dodelitvi sredstev upravičencem bo odločala pooblaščena 
oseba na podlagi predloga strokovne komisije, ki bo imenovana 
s strani župana. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih 
ocenila na podlagi pogojev, ki so navedeni v tem javnem razpisu. 
O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo 
v skladu s pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije. 
Prepozno prispele oziroma neustrezno izpolnjene vloge bodo 
zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene. V primeru, da vloga 
ne bo popolna, bo predlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvan na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od 
dneva prejema obvestila.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom strokovne 
službe Občine Idrija v roku 30 dni od odpiranja vlog. Zoper to od-
ločitev lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se 
uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na tran-
sakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati 
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo 
glede na  posamezen  ukrep. Zahtevek in računi morajo biti do-
stavljeni na Občino Idrija najkasneje do 30. 11. 2020.

VII. Razporeditev sredstev

Če bo na posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je 
razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na 
drug ukrep znotraj okvira tega javnega razpisa.

Datum: 30.1.2020     
Številka: 331-0001/2020    
Župan: Tomaž Vencelj     
 
 
SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija na podlagi Zakona o jav-
nem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 
21/18 – ZNOrg) in Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) objavlja JAVNI 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV V 
LETU 2020
 
I. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo:
•  društva, ki organizirajo projekte, namenjene mladim.
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II. Splošni pogoji

Splošni pogoji kandidiranja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
•  izvajalci mladinskih projektov morajo imeti sedež in delujejo v 

občini Idrija,
•  so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
•  v pogodbenem roku oddajo poročila o realizaciji za preteklo 

leto in poročilo o namenski rabi sredstev,
•  projekt mora biti izveden v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 

2020,
•  prijavljen program ne sme biti financiran iz drugih proračun-

skih virov Občine Idrija.
 
III. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina  razpisanih proračunskih sredstev je 4.000,00 
EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov 
samostojnih mladinskih projektov v letu 2020, ki so namenjeni 
ustvarjalnemu preživljanju prostega časa mladih.

Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni so stroški, 
za katere je iz dokumenta  (računa) razvidna povezava z izvedbo 
projekta.

Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti v letu 2020. 
Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.
 
IV. Merila za dodelitev sredstev

•  stopnja aktivne udeležbe mladih v projektu
•  stopnja izražanja mladinske iniciativnosti
•  predviden pozitiven prispevek k razvoju novih znanj in veščin 

udeležencev projekta
•  aktualnost projekta
•  izvedljivost projekta
•  ekonomičnost projekta
•  dosedanji dosežki in reference ponudnika

 
V. Razpisna dokumentacija

Prijava bo potekala preko spletne aplikacije e-razpisi na naslovu 
www.idrija.e-razpisi.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane pri-
loge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijav 
ne spenjajte oziroma ne vlagajte v mape.

Povezava do spletne strani www.idrija.e-razpisi.si je od dneva ob-
jave razpisa so izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Idrija www.idrija.si.
 
VI. Rok in način prijave

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici pošljite na naslov: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali osebno oddajte v glavni 
pisarni Občine Idrija z oznako »Javni razpis mladinski projekti 
2020« – NE ODPIRAJ do vključno 18. 2. 2020. Za pravočasno se 
šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in naslednji 
dan prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni 
pisarni naročnika. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena 
ime in naslov vlagatelja.
 
VII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Nepravo-
časno oddane vloge bodo vrnjene pošiljatelju, vlagatelji nepopol-
nih vlog pa bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavljeni kandidati 
bodo po zaključku razpisa s sklepom pooblaščene osebe občin-
ske uprave Občine Idrija obveščeni o sofinanciranju projekta.  
 
Številka: 410-0004/2020-2
V Idriji, 30. 1. 2020 
Župan: Tomaž Vencelj

Kaj pomeni združevanje, je na lep način pokazal sklop dogodkov, 
poimenovan »December v Idriji«. Z namenom pripraviti dogodke 
za občane naše občine ter tudi obiskovalce od drugod, so moči 
združili Mladinski center Idrija, Zveza prijateljev mladine Idrija, 
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – Filmsko gledališče, Zavod za 
turizem Idrija ter Krajevna skupnost Mesto Idrija. Sodelovali smo 
pri izvedbi številnih dogodkov, namenjenih predvsem popestrit-
vi dogajanja v našem kraju. Seveda so pri izvedbi sodelovali tudi 
drugi partnerji, ki so se odzvali povabilu in skupaj pomagali sou-
stvariti lep niz dogodkov, nekaterim že skorajda tradicionalnim so 
bili  dodani še nekateri novi. Obisk je potrdil, da je bila odločitev 
pravilna. 

Soustvarjanje »Decembra v Idriji« pa je bil le začetek sodelovanja 
omenjenih partnerjev, ki ga bodo še okrepili v letošnjem in pri-
hodnjih letih ter skupaj poskrbeli, da se manjše napake, ki so se 
pripetile tokrat, v prihodnje ne bodo več dogajale. Saj veste – na 
napakah se učimo! Še enkrat hvala vsem za sodelovanje. 

KS Mesto Idrija

ZDRUŽENI DECEMBRA V IDRIJI

Slovenski pevec, kantavtor in skladatelj zabavne glasbe Andrej 
Šifrer prihaja v Spodnjo Idrijo! Glasbena legenda bo s svojimi 
uspešnicami in neustavljivo energijo začaral občinstvo v spodnje-
idrijski Kulturni dvorani v soboto, 15. 2. 2020, ob 19.uri.

Pridite tudi vi!

KS Sp. Idrija

ŠIFRER V SP. IDRIJI
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VI STE PRIČE TEH REČI

Župnija Idrija je sklenila praznovanje 
50-letnice posvetitve župnijske cerkve 
sv. Jožefa Delavca z izdajo zbornika z 
naslovom Vi ste priče teh reči.

Ob godu sv. Barbare, 4. decembra, je 
Župnija Idrija predstavila nov zbornik z 
naslovom Vi ste priče teh reči, ki zajema 
obdobje zadnjih več kot petdesetih let.

Zbornik je izdala in založila Župnija Idrija. 
Glavna urednica je Anica Jereb, pisec uvo-
dne besede pa idrijski rojak, duhovnik, 
msgr. dr. Jožko Pirc. Za jezikovni pregled 
besedila je poskrbela Vanja Jež Strel.

Nagovor nekdanjega župnika Ivana Blaži-
ča je pred desetimi leti, na tretjo velikonoč-
no nedeljo, spodbudil Marinko Svetina, da 
je ob sebi zbrala nekaj navdušenih zbira-
teljev in popisovalcev dogodkov. V letih 
nastajanja jih je vodila želja, da pretekle 
dogodke, katerih priče so bili v veliki meri 
tudi sami, zapišejo in ohranijo za prihod-
nje rodove. Trud večletnega dela pred-
stavlja kar 364 vsebinsko bogatih strani 
novega zbornika. Bralca sprva popelje v 
čas nekdanje župnijske cerkve sv. Barbare, 
ki je bila postavljena na osrednjem trgu, 
v srcu Idrije. Denar za njeno izgradnjo so 
v veliki meri prispevali  idrijski rudarji v 
zahvalo za varstvo in priprošnjo njihovi 

zavetnici sv. Barbari. Cerkev je bila leta 
1945 bombardirana in kasneje porušena, 
s čimer je bila duša idrijskega občestva 
globoko ranjena.  Občestvo je nato za več 
let ostalo brez župnijske cerkve. V nadalje-
vanju spremljamo večletni papirnati boj 
z oblastjo takratnega župnika in dekana, 
msgr. Janeza Filipiča, sprva za obnovitev 
cerkve, nato pa v goreči želji po gradnji 
nove. »Prosíte in vam bo dano! Iščite in 
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« 
(Lk 11,9) Slednje se je uresničilo leta 1969 
z izgradnjo in posvetitvijo nove župnijske 
cerkve, posvečene sv. Jožefu Delavcu, ki 
je v zborniku podrobneje predstavljena, 
prav tako njena temeljita obnova pred 10 
leti, ki jo je vodila arhitektka Anica Kovačič.

Opisane so vse nekdaj in še vedno delujo-
če pastoralne, karitativne, pevske in druge 
skupine župnijskega občestva. Občuduje-
mo lahko unikatne mašne plašče in klek-
ljane oltarne prte, ki so plod ustvarjalnosti 
župljanov in krasijo bogoslužja idrijskih 
cerkva in kapel. Bralec dobi vpogled v 
vsa večja slavja in dogodke v župniji ter 
v skupna romanja in svete misijone. Po-
sebno zanimive so predstavitve, intervjuji 
in razmišljanja zadnjih petih tukajšnjih 
župnikov.  Zapisani so tudi vsi rojaki no-
vomašniki in redovnice ter vsi tu delujoči 
župniki in kaplani. Dodani so spomini, 

anekdote in razmišljanja številnih župlja-
nov. Besedilo je obogateno z mnogim 
slikovnim gradivom.

Zbornik predstavlja velik doprinos k 
obstoječim zapisom iz tega obdobja in 
pomembno zapuščino tako župniji kot 
vsemu mestu. Idrijčanom ponuja vpogled 
v čas, ko se je v mestu hkrati rušilo in gra-
dilo –  poleg nove cerkve je nastajalo in se 
krepilo trdno župnijsko občestvo, ki se je 
ohranilo do današnjih dni. 

Zbornik je mogoče prejeti v župnišču v 
Idriji, naročiti na tel. št. 05/372 00 07 ali 
preko el. naslova zupnija.idrija@rkc.si.

Odnesimo torej z oltarja prednikov pla-
men in ne pepela.

Barbara Kuštrin

Mestni muzej Idrija se na prelomu iz 
starega v novo leto veseli še ene prido-
bitve, s katero je interaktivno popestril 
svojo stalno razstavo Mejniki 20. stole-
tja, ki je na ogled na idrijskem gradu.

Stalna razstava Mejniki 20. stoletja je odslej 
bogatejša za dodano vsebino o 1. svetovni 
vojni na Idrijskem in Cerkljanskem v šte-
vilkah ter za novo računalniško aplikacijo 
z iskalnikom, ki je nekakšen trajen spomin 
žrtvam 1. svetovne vojne na tem območju 
in omogoča iskanje podatkov o pogreša-
nih in padlih domačinih v njej.

Sicer pa razstava prinaša kratek pregled 
pestrih in zapletenih družbenopolitičnih 
razmer prve polovice 20. stoletja. Obi-
skovalci se seznanijo z zgodovino tega 
območja in usodo širše Primorske v in po 
prvi svetovni vojni: z uveljavitvijo rapalske 
meje med Italijo in Jugoslavijo, življenjem 
v času fašizma, drugo svetovno vojno, s 
priključitvijo k matični domovini Jugosla-
viji in povojnim socializmom. Med ključni-
mi mejniki idrijskega gospodarstva je bilo 
tudi zaprtje rudnika konec 20. stoletja.

Sicer pa bodo obiskovalci Mestnega muze-
ja Idrija, ki prihajajo iz tujine, veseli tudi no-
vih Mini vodnikov po gradu Gewerke negg 
in Muzejskega kažipota po muzejskih 
lokacijah na Idrijskem in Cerkljanskem. 
Obe publikaciji sta bili doslej na voljo le v 
slovenskem in angleškem jeziku, odslej  pa 
tudi v italijanščini, nemščini in francoščini.

Metka Rupnik  

INTERAKTIVNI ISKALNIK V MUZEJU
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Decembra se je na prvi seji sestal Svet 
za invalide Občine Idrija in zavzeta 
debata je dala slutiti, da »iz te moke bo 
kruha«. 

Po pregledu in obravnavi Letnega poro-
čila o uresničevanju akcijskega načrta za 
izenačevanje možnosti invalidov Občine 
Idrija za leti 2018 in 2019 je bil sklenjeno, 
da se dopolnjeno z manjkajočimi podat-
ki in popravljenimi napakami ponovno 
obravnava na naslednji seji. Razprava o 
načrtu dela za leto 2020 se je zaključila s 
sklepom, da Svet za invalide in služba za 

družbene dejavnosti pripravita pregled 
stanja, zbereta pobude, nato Svet, ki se 
bo odslej sestajal enkrat na dva meseca, 
določi prioritete, ki jih postopoma uresni-
čujemo. 

Izpostavljene so bile nekatere nerešene te-
žave in še vedno obstoječe arhitektonske 
ovire, na katere invalidske organizacije 
in posamezniki opozarjajo že več let, in 
v razpravi so bile predlagane tudi možne 
rešitve. Še vedno se pri gradnji in urejanju 
novih stavb in infrastrukture zakonsko 
predpisanih prilagoditev ne upošteva.

Prva naloga, ki smo jo v letu 2020 že delno 
opravili, je sodelovanje pri projektu Heroji 
furajo v pižamah, pobudi za manj voženj 
pod vplivom alkohola. Heroj je vsak, ki 
drugemu omogoči varen prevoz, četudi 
sredi noči in v pižami, predvsem pa vsak 
voznik, ki nikoli ne sede za volan pod 
vplivom alkohola. Letos na pasti alkohola 
med vožnjo Zavod Vozim opozarja s Kole-
darjem gole resnice, ki je bil razdeljen po 
nekaterih gostinskih lokalih v občini. 

Sodelavec Zavoda Vozim, heroj v pižami, 
je tudi Ivo Ozebek iz Sp. Idrije, ki je po 
prometni nesreči na invalidskem vozičku. 
Decembra je postal še en heroj, zaupana 
mu je namreč vloga predsednika Sveta za 
invalide Občine Idrija.

Svet je podal možne rešitve tudi pri ure-
ditvi in označitvi dostopa za osebe ovira-
nostmi do poslovilne vežice na pokopali-
šču v Idriji in do javnega WC-ja, ki je urejen 
v stari poslovilni vežici. Prilagoditve se bo 
uskladilo z že obstoječimi projekti in v so-
delovanju z Zavodom Dostop. 

Odločeni smo premagovati ovire, eno za 
drugo.

Občinska uprava

PREMAGOVALI BOMO OVIRE 

Financiranje na podlagi nedavno spre-
jetega zakona o zagotavljanju sredstev 
za določene nujne programe v kulturi 
bo steklo z letom 2021 in trajalo do leta 
2027. V prvem polletju letošnjega leta 
pa bo že čas za pripravo dokumentacije 
in projektov za prve razpise za sredstva 
novega zakona o kulturnem evru.

V letu 2021 bo država začela zagotavljati 
sredstva na osnovi sprejetega zakona o 

t. i. kulturnem evru, ki bo v obdobju od 
2021 do 2027 slovenski kulturi prinesel 
dodatnih 122 milijonov evrov. S temi 
sredstvi bo podprtih sedem področij, in 
sicer sanacije najbolj ogroženih in naj-
pomembnejših kulturnih spomenikov, 
ureditve prostorskih pogojev in nakup 
opreme za javne zavode v kulturi, razvoj 
sodobnih knjižničnih storitev v potujočih 
knjižnicah s sofinanciranjem nakupa ali 
obnov bibliobusov ter obnova slovenske 

filmske, glasbene, baletne in plesne de-
diščine. Zakon predvideva tudi podporo 
slovenskemu jeziku v digitalnem okolju, 
ljubiteljski, nevladni in mladinski kulturi 
ter odkupe predmetov kulturne dediščine 
in sodobne umetnosti.

Financiranje bo steklo z letom 2021, 
priprave pa se že začenjajo. V prvi polovici 
leta bodo pristojne državne inštitucije 
pripravile javne razpise in pozive, potenci-
alni prijavitelji pa bodo imeli čas za pripra-
vo ustreznih in kakovostnih projektov ter 
načrtovanje deleža lastnih sredstev.

Iz sredstev preteklih takrat še zakonov o 
»kulturnem tolarju« je bilo uresničenih kar 
nekaj investicij v kulturno dediščino, med 
njimi tudi sanacija tehniškega spomenika 
Kanomeljske klavže ter nekaterih drugih 
projektov v občini Idrija, katere dediščina 
živega srebra je bila leta 2012 vpisana na 
seznam svetovne dediščine Unesca.

Metka Rupnik

V PRIPRAVAH NA KULTURNI EVRO
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Eno izmed področij, ki ga aktivno nago-
varjamo v MCI in na katerega se mladi 
radi odzivajo, je mednarodno delova-
nje. Omogočamo, da se z nami podajo 
na pot v tujino, hkrati pa tudi sami gos-
timo skupine in posameznike.

Prek individualnega prostovoljstva Evrop-
ske solidarnostne enote že 7 mesecev v 
Idriji živita in pri popestritvi MCI programa 
sodelujeta dve Francozinji, prav tako smo 
v Avstrijo že poslali slovensko prostovolj-
ko. Gostili pa smo tudi nagrajeni skupinski 
prostovoljski projekt, Oživimo hišo!, v ka-
terem je skoraj 3 tedne 20 prostovoljcev 
pomagalo pri osvežitvi našega mladinske-
ga hostla. 

Drug pomemben program, s katerim 
potujemo in gostimo druge, je Erasmus+ 
Mladi v akciji. V letu 2019 so naši mladi 
odpotovali v Liechtenstein, na Finsko, na 
Nizozemsko in na Hrvaško.

Mladinske izmenjave skupinam mladih iz 
različnih držav omogočajo, da skupaj raz-
iskujejo teme, ki jih družijo. Ob tem razvi-
jajo svoje kompetence, postajajo pozorni 
na družbeno relevantne teme in področja, 
preko vrstniškega učenja raziskujejo nove 
kulture, navade in življenjske stile ter kre-
pijo vrednote solidarnosti, demokratič-
nosti in prijateljstva.

Letos potujemo na Nizozemsko – na 
izmenjavo Just arrange it, ki spodbuja so-

cialno podjetništvo, poleti pa na Utopijo, 
kjer si bodo mladi v hiši brez interneta in 
zunanjega sveta ustvarili popoln svet po 
svojih pravilih in družbo, v kakršni želijo 
živeti, ter na Nazaj k osnovam, kjer jih med 
drugim čaka izziv, kako preživeti 3 dni 
brez denarja in telefonov. Jeseni se nam 
obeta tudi trening za mladinske delavce 
na temo vključevanja ranljivih skupin in 
spodbujanja medkulturnega dialoga med 
mladimi na Hrvaškem.  

V Idriji pa pripravljamo dve izmenjavi, 
prva bo 2-tedenska, No planet B, na kateri 
nas bodo čakali skupinski izzivi, veliko 
bomo na prostem in v ospredje postavili 
okoljske tematike. Oktobra pa bomo en 
teden raziskovali svoje stereotipne pred-
stave o ljudeh okrog nas in jih skušali 
preseči.

Še vedno vabimo k sodelovanju pri prip-
ravi izmenjave tudi sveže člane ekipe, prav 
tako so naša vrata vedno odprta organiza-
cijam in posameznikom, ki iščejo pomoč 
pri priložnostih za odkrivanje tujine!

Helena Ločniškar
Mladinski center Idrija

Leto 2019 je bilo za nas uspešno leto, 
leto rasti, izpolnjenih ciljev in novih iz-
zivov. 

V sodelovanju z osnovnimi šolami smo 
uspešno izpeljali otroške parlamente na 
občinski, regijski in nacionalni ravni. Lani 
so otroci zaključili temo »Šolstvo in šolski 
sistem«, s katero so se ukvarjali zadnji 
dve leti. Podali so svoja stališča in ideje za 

izboljšave v njihovih šolah, ki so bile tudi 
uspešno uvedene in se že opaža njihov 
pozitiven vpliv. 

ZPM daje velik poudarek kvalitetnemu 
preživljanju prostega časa  otrok, zato smo  
tudi v preteklem letu v času šolskih poči-
tnic pripravili pestro izbiro dogodkov za 
otroke različnih starosti. Organizirali smo 
delavnice legorobotike, plesne, kuharske 

in ustvarjalne delavnice, počitniški kino, 
plezanje, ogled RTV Slovenija, kmetije Na 
ravan, Antonijevega rova in mestnega če-
belnjaka, doživeli plavalne srede, spozna-
vanje konj, drsanje, strelstvo in še mnogo 
drugega.  Vse aktivnosti so bile zelo dobro 
obiskane. Že deveto leto zapored smo 
organizirali tudi počitniško varstvo, kamor 
smo sprejeli precej večje število otrok kot 
prejšnja leta. Večje zanimanje kaže na po-
večano potrebo po organiziranih oblikah 
varstva v času počitnic, kar bomo zagotovo 
upoštevali pri pripravi poletnih programov 
za letošnje leto.

Naš največji projekt so vsekakor poletna le-
tovanja otrok  in s ponosom lahko povemo, 
da se število prijavljenih otrok vsako leto 
povečuje.  Letovanje 2019 je bilo največje 
v zadnjih letih, saj smo na morje v dveh 
izmenah peljali kar 137 otrok. V čast in po-
nos nam je, da nam starši zaupajo in je zato 
zanimanje za letovanja vedno večje. 

Naši prostovoljci aktivno sodelujejo kot 
svetovalci  v programu TOM telefon za ot-

V TUJINO Z MLADINSKIM CENTROM IDRIJA

ZPM IDRIJA V LETU 2019
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Medtem ko iz svetovnih tehnoloških 
centrov po svetu prihajajo novice o 
uporabi umetne inteligence in navide-
zne resničnosti, pa je področje kulturne 
dediščine marsikdaj povsem prezrto. 
Pri Društvu Idrija 2020 in Zavodu ID20 
jo vidimo drugače, zato tudi v Idriji 
organiziramo »hackathon«, na katerem 
bodo med 13. in 15. marcem udeleženci 
v skupinah iskali rešitve za izzive na po-
dročju kulturne dediščine.

HeritageHack, ki ga v sklopu Dnevov 
evropske kulturne dediščine finančno 
podpirata Svet Evrope in Evropska unija, 
bo iskal poslovne rešitve za UNESCO kul-
turno dediščino Idrije. Gre za tridnevni 
dogodek, na katerem bodo mladi med 18. 
in 30. letom različnih profilov ob strokovni 
podpori izkušenih mentorjev od petka 
do nedelje v mešanih skupinah na dane 

izzive iskali nove in drugačne rešitve ter 
razmišljali, kako lahko iz kulturne dedišči-
ne ustvarimo zanimive poslovne zgodbe. 
Hkrati bo HeritageHack priložnost za 
spoznavanje z inovativnimi tehnologijami 
in raziskovanje idrijske dediščine na malo 
drugačen način.

»Hackathon« je dogodek, na katerem ude-
leženci skoncentrirano rešujejo določene 
izzive. HeritageHack bo eden izmed prvih, 
ki bo v ospredje postavil kulturno dedišči-
no, izzive pa bodo prispevale dediščinske 
institucije iz Idrijsko-Cerkljanske.

Bo Idrija, mesto z več kot tretjino sloven-
ske tehnične dediščine, postala poligon 
za prihodnost kulturne dediščine? Iščemo 
perspektivne ideje, ki bodo na zastavljene 
izzive na področju dediščine našle sveže 
in ustvarjalne odgovore. Iščemo ideje, 

ki bodo povezovale različne panoge in 
spodbudile razvoj našega območja, zna-
nega po inovativnih in trajnostnih idejah. 
Najboljša ideja bo nagrajena z bogato de-
narno nagrado – kar 1.000 evrov, prejela 
pa bo tudi nadaljnjo podporo za razvoj 
skozi nagrajeni program HeritageLab!

Več informacij in prijave na: https://www.
id20.si/heritagehack/

Ekipa Idrija 2020 in ID20

 

HERITAGEHACK: KULTURNA DEDIŠČINA MALO DRUGAČE!

Neutrudni člani KPD Grapa tudi letos 
pripravljajo Kravneval, s katerim nas 
bodo ponovno spomnili na nekatere 
»cvetke« iz preteklega leta ter ponudili 
svoje »predloge« za rešitev še nereše-
nih vprašanj.  

V soboto, 22. februarja, se bo Kravneval 
dogajal na Mestnem trgu, kamor ste va-

bljeni od 15. ure dalje. Kolikor poznamo 
Graparje, bo poleg smeha poskrbljeno 
tudi za zadostno hidracijo in uravnavanje 
kazalcev na tehtnicah. Vse v slogu letošnje 
prireditve »Idrija bizarno«. V večernih urah 
bo na Mestnem trgu sledila še zabava 
s Petrom Lovšinom in Španskimi borci, 
nastopila pa bo tudi domača zasedba Ab 
južn band. Začetek ob 21. uri! Potekal bo 

tudi izbor najboljših mask, tako da se dob-
ro našemite. 

Poskrbljeno pa bo tudi za otroke. Zveza 
prijateljev mladine med 10. in 12. uro 
prireja Pustno rajanje za otroke, potekalo 
bo v dvorani Plesnega kluba Idrija. V po-
poldanskih urah pa bo v prostorih pokrite 
tržnice potekala peka krofov, kamor so 
otroci prav tako vabljeni. Da trud, vložen 
v pripravo pustnih kostumov, ne bo šel v 
pozabo, bo na voljo tudi brezplačno fo-
tografiranje maškar in vsak, ki se bo tega 
udeležil, bo dobil fotografijo za spomin.  

Pustovanje se bo zaključilo s torkovim 
Kravnevalom, ki pa bo letos potekal ne-
koliko drugače. Kravneval se bo odvijal 
v obliki povorke po mestnih ulicah, s 
skrajšanimi predstavitvami posameznih 
skupin. In med soboto in torkom lahko 
dobijo Graparji še kakšno novo kost za 
glodanje ...

Kulturno pustno društvo Grapa

ZA PUSTA BO IDRIJA BIZARNA

roke in mladostnike, ki ga na nacionalnem 
nivoju vodi Zveza prijateljev mladine Slo-
venije.  Z ZPMS sodelujemo tudi v projektu 
Poštar Pavli.

Pripravili smo dogajanje ob tednu otroka, 
pustno rajanje, na izlet peljali zlate bralce, 
sodelovali v decembrski akciji Trije zimski 
botri, vodili program Botrstvo v Idriji in 
koordinacijo mreže Unicefovih varnih točk 

v občinah Idrija in Cerkno.  Za prazničen 
konec leta smo poskrbeli z organizacijo 
obsežnega programa Veselega decembra 
in v sodelovanju s šolami in drugimi izva-
jalci pripravili pester program in uspešno 
izvedli več kot 70 dogodkov.

Za finančno podporo vseh naših progra-
mov sta v največji meri zaslužni občini Idri-
ja in Cerkno, nemoteno delovanje pa nam 

omogočajo tudi mnogi donatorji in prosto-
voljci, ki z neplačanim delom pomagajo pri 
izvedbi aktivnosti. Vsem hvala za podporo 
in sodelovanje!

Sabina Vidmar
sekretarka ZPM Idrija
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Posamezniki iz Idrije in okolice, ki jih v 
prostem času najdemo povsod, razen 
za štirimi stenami, so že nekaj let aktiv-
ni v Društvu ZAKONcTEDNA – društvu 
za športe v naravi. Njihova skupnost 
ima vse več članov, ki so v navdih in 
motivacijo za aktivno preživljanje vi-
kendov in prostih dni bodisi na kolesu, 
v tekaških ali pohodnih čevljih, kajaku, 
plezalkah ali na smučeh. Z novim letom 
so začeli urejati prvi kolesarski park 
za skoke in urjenje gorsko kolesarskih 
veščin na območju Faletovš nad idrij-
sko Zaspano grapo, ki bo predvidoma 
končan do začetka poletja. 

Območje Faletovš, ki je trenutno neizkori-
ščeno, je lastnica družba Kolektor Koling 
Društvu ZAKONcTEDNA odstopila v upo-
rabo za začasno ureditev v funkcionalen 
in za občane koristen prostor. Aktivni 
člani društva ga nameravajo prostovolj-
no urediti v kolesarski poligon oziroma 
park za urjenje gorsko kolesarskih veščin, 
druženje in preživljanje prostega časa v 
naravi. Ker pri svojih aktivnostih dajejo 
velik poudarek varnosti in kakovostni 
izvedbi programa, bodo v parku prirejali 
tudi razne delavnice ter gorsko kolesarske 
kampe za otroke in odrasle. 

Park bo namenjen vsem občankam in 
občanom ter ostalim obiskovalcem, 
prilagojen pa bo za kolesarje z različnim 
predznanjem. Tri kolesarske linije bodo 
različnih težavnostnih stopenj in bodo 
primerne tako za začetnike in otroke kot 
naprednejše in izkušene kolesarje, ki si 
želijo več športnih užitkov in adrenalina. 

K delom so prostovoljno pristopili tudi 
izkušeni zunanji izvajalci. Objekte in skoke 
na linijah bodo zgradili iz naravnih materi-
alov, ki jih ponuja samo zemljišče. Ruševi-
ne nekdanje kmetije nameravajo urediti v 
funkcionalen prostor za druženje in oddih 
ter shranjevanje orodja za vzdrževanje 
parka. Ker bodo za ureditev kakovostnih 
objektov in prostorov potrebovali tudi do-

DRUŠTVO ZAKONcTEDNA UREJA PRVI KOLESARSKI PARK V IDRIJI

Prav neverjetni so podatki v vpisnih 
knjigah, ki so na voljo na nekaterih 
naših priljubljenih pohodniških poteh.

Prednjačijo Kobalove planine, kjer je bilo 
v letu 2019 zabeleženih 8348 vpisov (na 

fotografiji druščina pohodnikov uživa že 
na letošnjem sončku), na Jelenšku jih je 
bilo 7490, na vrhu Hleviš 5206, v hleviški 
koči okrog 1150, na Gradišču 3650, na Ra-
ufnku, kjer je vpisna knjiga odprta od 22.4. 
lani, pa je bil 30.12. zabeležen tisoči vpis. 

In čez 1000 vpisov je že bilo sredi januarja 
letos na Kobalovih planinah. Veliko je k tej 
številki gotovo prispevalo super vreme, 
nekaj zimski medvedji spanec, največ pa 
gotovo čisto osebne odločitve, da je to 
prijetno in koristno.

Če samo pomislimo, koliko tisoč korakov 
je za temi vpisi! Škoda, da se ne vpisujete 
vsi, ki vas poti vodijo mimo vpisnih mest, 
saj bi bil podatek o dejanskem obisku za-
res zanimiv in gotovo osupljiv. Pa si morda 
vzemite sekundo časa in zabeležite svoj 
prihod, da bo inventura ob letu pokazala 
še realnejšo sliko in k zdravemu gibanju v 
naravi privabila še druge. 

Naj bo naš korak po vse bolj uhojenih ste-
zah varen in naša srečanja na njih prijetna.

Marija Benčina

TISOČI KORAKOV ZA ZDRAVJE
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datne količine lesa, v društvu odprtih 
rok sprejemajo tudi donacije, bodisi fi-
nančne ali materialne (deske, letve …).  

O posameznih akcijah in poteku del 
bodo člani društva sproti obveščali na 
svoji spletni strani zakonctedna.com. 
Občanke in občane vabijo tudi na 
občni zbor, ki bo 14. februarja 2020 ob 
18. uri v prostorih Mladinskega centra 
Idrija, in k delovnim akcijam za uredi-
tev poligona. 

Ob začetku pripravljalnih del, ki so 
stekla 11. januarja 2020, je predsednik 
Društva Miha Tratnik Bajc povedal: 
»Verjamemo, da bo naše društvo s 
kolesarskim poligonom Idriji prineslo 
nekaj svežega in koristnega. Za nas pa 
ureditev tovrstnega prostora pomeni 
še en korak več v smeri glavnega cilja, 
ki smo si ga zastavili z ožjo ekipo – po-
vezati in aktivirati lokalno skupnost na 
področju športov v naravi. Velika zah-
vala ob tem gre družbi Kolektor Koling 
za odlično sodelovanje, predvsem pa 

POSLOVILI SO SE OD NASNOVI OBRAZI NA OBZORJU

ZADNJA SREČNICA

Kot smo že zapisali v Placu za abzerje, 
smo se odločili, da Firbc ukinemo. 
Temu niste krivi tisti, ki ste vseskozi 

vestno sodelovali z nami, ampak tisti, 
ki niso. Odgovorov namreč prihaja vse 
manj in zato se nam zdi prav, da pros-
tor, ki je bil namenjen Firbcu, prepusti-
mo drugim vsebinam.

Da je na sliki kip rudarja na občinski 
stavbi ste pravilno odgovorili vsi sode-
lujoči, Janez Lapanje iz Idrijskih Krnic 
pa je izžrebal nagrajenko Ano Tavčar 
iz Idrije, ki je obenem zadnja srečnica 
Firbca.

Podarjamo ji palico za snemanje seb-
kov oz. selfijev (selfie stick) in nosilec 
za namestitev mobilnega telefona v 
avtomobilu, ki ju je v sklad nagrad pri-
speval Vojko Carl s.p. iz Sp. Idrije. Veliko 
srečnih poti in lepih posnetkov želimo.

ekipi in ostalim izvajalcem, ki so prostovoljno 
pristopili k delom. Brez njih se projekt ne bi mo-
gel začeti.« 

PODATKI O DRUŠTVU: 

Društvo ZAKONcTEDNA - društvo za športe v 
naravi
Za gradom 4, 5280 Idrija
TRR SI56 0510 0801 6487 470 pri Abanki d.d.

•  Marija Lapajne z Led. Razpotja, roj. 1930
•  Ivan Krivec iz Idrije, roj. 1933
•  Sonja Česnik iz Idrije, roj. 1966
•  Marija Hvala z Vojskega, roj. 1931
•  Marija Mrak iz Sp. Idrije, roj. 1928
•  Stanislav Slavijo Hladnik iz Sp. Idrije, roj. 1950
•  Julijana Eržen Podobnik iz Čekovnika, roj. 1939
•  Ema Pajer iz Idrije, roj. 1930
•  Milena Mlakar iz Idrije, roj. 1942
•  Danica Polšak iz Idrije, roj. 1954
•  Miran Novak iz Idrije, roj. 1955
•  Mitja Jereb iz Idrije, roj. 1955
•  Renata Nagode iz Idr. Loga, roj. 1962
•  Ivana Marija Podgornik iz Idrije, roj. 1941
•  Jožef Pregelj iz Ledin, roj. 1934
•  Draga Podobnik iz Led. Korit, roj. 1947
•  Ivan Govekar iz Jeličnega Vrha, roj. 1941

Naj počivajo v miru.

•  deček Mark, starša Kaja Kenda in Peter Orešnik iz Idrije
•  deklica Anika, starša Mojca Petek in Simon Novak iz Spodnje Idrije 
•  deček Maxwell, starša Evelyn Orož in Gašper Habe iz Godoviča 
•  deklica Anita, starša Špela Šemrl in Andraž Kuštrin iz Idrije 
•  deklica Alja, starša Anja Koler in Aleš Svetik iz Spodnje Idrije 
•  deček Bert, starša Kim Pirih in Matej Prezelj iz Idrije 
•  deček Teo, starša Vesna in Mitja Ozbič iz Lomov 
•  deček Timon, starša Anja Dolenc in Grega Gantar iz Godoviča 
•  dečka Kenan in Azur, starša Šejla in Adis Hozdić iz Idrije
•  deček Aleks, starša Irena in Andrija Majsen iz Idrijskih Krnic
•  deček Oto, starša Dunja Vidič in Jaka Brelih iz Idrije 
•  deček Jakob, starša Klavdija in Dejan Šinkovec iz Srednje Kanomlje
•  deček Oskar, starša Barbara Zadnikar in Jernej Črnologar iz Lomov
•  deklica Inja, starša Urška Vidmar in Matjaž Primožič iz Idrije
•  deček Luka, starša Katja Kemperle in Gregor Kovačič 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.

Klekljarice in klekljarje želimo spomniti na 
mednarodni natečaj klekljane čipke za leto 
2020, ki ga po več letih prekinitve letos znova 
razpisuje Festival idrijske čipke. Tema natečaja je 
idrijski ris, to je tehnika klekljanja idrijske čipke, 
ki je med klekljaricami najbolj prepoznavna in 
priljubljena. Na natečaju lahko sodelujejo posa-
mezniki ali skupine, in sicer samo s čipko, ki je 
izdelana posebej za ta natečaj. Rok za prijavo na 
natečaj je 15. 3. 2020, čipko je potrebno izdelati 
in na naslov Čipkarske šole Idrija poslati do 15. 5. 
2020. Izdelke bo ocenjevala strokovna komisija, 
v času Festivala idrijske čipke od 19. do 21. 6. 
letos pa jih bo mogoče videti tudi na posebni 
razstavi.  

Metka Rupnik

KLEKLJARICE, ŠE JE ČAS!
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DORICA GNJEZDA

TU SMO DOMA

V prijetni soseski na Apurnu v Sp. Kanom-
lji imata že 40 let svoj dom Slavica in Pavle 
Lapajne. 

Pavle je skupaj z mlajšim bratom Petrom 
odraščal v čipkarski družini Lapajne v Idri-
ji, Slavica pa v Tolminu, kjer je bila rojena 
kot najmlajši, deseti otrok. Njuni poti sta 
se srečali v Tolminu, kjer sta si osnovala 
prvi dom in se veselila rojstev dveh sinov, 
Rasta in Stojana. Slavica, po poklicu učite-
ljica, je poučevala na šolah na Tolminskem 
in da ne bi zaradi poroke motila učnega 
procesa, je bila poroka med januarskimi 
počitnicami. Ko je Pavle kot elektroinženir 
dobil službo na Iskri v Sp. Idriji, se je na 
prvi pogled zaljubil v Račnk, hribček nad 
tovarno in odločila sta se pod njim posta-
viti svoj novi dom. Ob pripovedovanju, 
kako so skupaj s prvimi tamkajšnjimi gra-
ditelji hiš postavljali domove in potrebno 
infrastrukturo ter ob vikendih izpraznili 
hladilnike za piknik, nam je žal, da so časi 
takega sodelovanja minili. Žal zato, ker 
se med ljudmi ob tem ustvarjajo trajne 
vezi in tako si vsi sosedje na Apurnu radi 
pomagajo, enkrat letno organizirajo pi-
knik »pri kontejnerjih« in na istem mestu 
vsako novo leto ob polnoči nazdravijo. 
Tudi okrogle obletnice po predhodnem 
»afirajnu« skupaj veselo praznujejo.

Po selitvi v Sp. Idrijo je Slavica učiteljski 
poklic zamenjala za pisarniško delo, Pavle 

je 1989 odprl zasebno podjetje in se v 
njem upokojil.

Pavle je vesten zbiralec znamk, dolga leta 
pa je bil tudi zagnan radioamater. Njegovo 
največje veselje pa je urejanje hribčka nad 
hišo, kjer je za svoje tri vnukinje in vnuka 
postavil čarovniško hišico, ki so jo sedaj že 
vsi prerasli, na posebnem mestu, ki ga je 
zaradi lepega razgleda poimenoval Belve-
dere, pa so skupaj s sosedi postavili mizo, 
ob kateri se posebno ob večerih polne 
lune radi družijo. 

Slavica je v mladih letih rada smučala, še 
raje pa pela v zborih, saj je bilo petje v 
njeni družini del življenja. Radi so skupaj 
zapeli in se družili in enkrat letno se še 
vedno, danes že preko 60 članov družine, 
zbere na pikniku. Ljubezen do petja in 
hoje v naravi danes združuje v pohajkova-
nju po stezicah v gozdičku nad hišo, je pa 
tudi članica bralno ustvarjalnega krožka 
MKČI v Sp. Idriji, saj je že vse življenje nje-
na strast branje knjig.

Zadovoljna sta s svojim že 52 letnim 
skupnim življenjem. Edina sta si, da je bilo 
pestro in nikoli dolgočasno. Okolje, kjer 
sta doma, tukajšnja narava in ljudje jima 
pomenijo največ. Iz srca jima privoščimo, 
da bi jima bilo na Apurnu še dolgo lepo.

Marija Benčina

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

Čeprav ZGODAJ DENARCI iz proračuna 
izpuhtijo,
tudi v krajevni skupnosti Dole jih nekaj 
dobijo,
njihova predstavnica še bolj bila bi ve-
sela,
če Občina za vse njih probleme denar bi 
imela. 

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

BRIHTNE MISLI
Bodi to, kar si, vse drugo je že zasedeno. 
(Oscar Wilde)

SMEH NA OBZORJU
Janez je lovil ribe in ujel zlato ribico. Ta 
mu je rekla:
“Hej, izpusti me, pa ti izpolnim tri želje.”
“Dobro, hočem novi audi!” si zaželi Ja-
nez.
“Ga boš na leasing ali na kredit?”
“Hočeš ti na olje ali na mast?”

***

“Zakaj blondinka s tečajev sname vrata, 
ko se tušira?”
“Da je ne bi gledali skozi ključavnico.”

***

Telefonski pogovor ljubimcev:
“Ljubica, kaj imaš na sebi?”
“Roza spodnje perilo.”
“Uhh, povej bolj natančno.”
“90% bombaža, 10% poliestra!”


