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PLAC ZA ABZERJE

Bližajo se prazniki, ko po hišah hodijo 
dobri možje. Letos bodo v naši občini 
to kar delavci Komunale Idrija, ki bodo 
vsem gospodinjstvom dostavili kantice za 
biološke odpadke. Ne bodo prazne, med 
drugim boste v njih našli decembrsko 
Obzorje. To ne pomeni, da je namenjeno 
v smeti, še preden je prebrano, pač pa 
smo v sodelovanju s Komunalo prihranili 
stroške poštnine in denar raje namenili za 
kakšno stran novic več.

Ko boste Obzorje odprli, vas bo iz njega 
morda pobožala mrzla zimska sapica. 
Pa ne zato, ker bi se ohladili odnosi med 

ustvarjalci in bralci glasila, pač pa zato, ker 
je vsebina pretežno zimsko obarvana. 

Ena osrednjih tem je zimska služba, o 
kateri so prispevek pripravili sodelavci v 
našem javnem podjetju Komunala Idrija. 
To branje vas bo spomnilo na tiste manj 
prijetne reči, ki jih zima prinaša. Za kon-
trapunkt temu si zato oglejte, kaj vse vam 
ponuja Veseli december, in si na vašem 
koledarju rezervirajte čas za tisto, kar vas 
bo pritegnilo.

Nasploh se v tej številki prepletajo teme, 
ki vas bodo razveselile, in tiste, ki vas bodo 

malo manj. Med slednje gotovo sodi novi-
ca o povišanju cen komunalnih storitev. Te 
pa vendarle ne bodo tako močno posegle 
v vaše blagajne, da bi se odrekli silvestr-
skemu praznovanju in vsemu, kar sodi zra-
ven. Če drugje ne, se lahko poveselite in 
se objamete s prijatelji in znanci v Spodnji 
Idriji, kje bo letos zabava na prostem.

Varno stopite v leto 2017 ter zdravi in 
srečni prehodite prav vse dni v letu. Če se 
boste skozenj vozili, želje ostajajo enake, 
le način premikanja se spremeni.  Srečno!

Uredniški odbor

Zima ne prinaša le nevšečnosti, tudi z marsičem lepim nam postreže. Le odpreti je treba oči in dušo in srkati vase čisto nove poglede na 
znane razglede, v skritih kotičkih pa bo oko morda že uzrlo prve znanilce toplejših dni, saj se tudi naravi vse bolj mudi. Avtor naslovnice 
je Gregor Koželj.

Sedmica je srečna številka.
To izročilo se v pravljicah prenaša že stoletja.

Leto, ki ga začenjamo, ima na koncu sedmico.
Naj nam prinese srečo.

Naj bodo naši dnevi veseli in bogati,
medsebojni odnosi lepi in iskreni
in naše praznovanje pravljično.

Župan Bojan Sever z občinsko upravo in sodelavci Obzorja

VOŠČILO

SLIKA NA NASLOVNICI
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Plac za abzerje
Voščilo

Obergutmanovu berilu

Zasedal je občinski svet
Idrija in Abbadia pobrateni

Spremembe cen komunalnih 
storitev

Zimska služba

Dan Soče

City Centre Doctor
Občina Idrija – lepa in gostoljubna

Pred pričetkom smučarske sezone
ZORA, DORA, Svit

CUDHg prevzel zaposlene RŽS
Vizija trajnostne mobilnosti

Turistične

Veseli december

Geopark Idrija

Youh Alpine Express
Idrijski Rdeči križ delavno

AIRNET za učitelje
LAS s ciljem

DEKD Godovič
    
ICRA izobražuje
Zbor krajanov v Krnicah

Debevec v idrijski cerkvi
AK Srebrna Krila
Srečanje 80 +

Mojstri NK Ledine
Začenja se XXL POMOČ

Nagrajeni obrtniki-jubilanti
Občinsko drevesce
Jaslice v Idriji

Kino spored
Silvestrovanje v Spodnji Idriji
Koncert Lions
Barbarin sejem

Firbc
Novi obrazi na obzorju
Poslovili so se od nas

Na robu Obzorja    

VSEBINA

OBERGUTMANOVU BERILU

izdajatelj
odgovorna oseba - obergutman

uredniški odbor - abzerji

sodelavci - hajerji

oblikovanje
grafična priprava za tisk

tisk
strokovna podpora

e-uredništvo
glasilo na spletu

število izvodov

Občina Idrija
župan občine Idrija Bojan Sever
Marija Benčina, 
Gregor Koželj, Metka Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov 
in fotografij ter: Marija Benčina, Andrej 
Albreht, Jože Benčina, Franci Medic, Anica 
Jereb, Cveto Koder,  Mirka Rupnik, Sanja 
Marija Pellis, Tina Bajt, Nina Erjavec, Tadeja 
Bezeljak, Andreja Uršič, Mojca Gorjup 
Kavčič, Branko Lapajne, PU Nova Gorica, 
CIPRA International
Zdenka Pervanje Podobnik
Marko Čuk
Gr-grafika d.o.o., Cerkno
Radio Cerkno d.o.o.
marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
www.idrija.si
4.600

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

December je čas obdarovanj. Različna 
so darila, ki jih dobivamo in dajemo, in 
različno veselje nam prinašajo. Zgodi pa 
se tudi, da se ob njih kislo nasmehnemo, 
kot se boste najverjetneje ob članku o 
podražitvi cen gospodarskih javnih služb 
v občini. Verjemite, da bi raje v ta paket 
zapakirali pocenitev in morda jo bomo 
v bližnji bodočnosti celo lahko, a letos 
se drugače ne izide. Zaključena triletna 
investicija v centralno čistilno napravo in 
kanalizacijo v Idriji je, kljub trudu za čim 
nižjo finančno vrednost, na koncu zapisa-
la visoko številko, ki je osnova za plačilo 
omrežnine, ta pa je del cene komunalnih 
storitev in predvsem zaradi tega se bodo 
te povišale. 

Slaba tolažba taka razlaga, porečete, a 
tako pač je. Bolj kvalitetni pogoji bivanja 
so običajno dražji, vsaj začasno, dokler se 
stvari ne »pošlihtajo« v celoti. V prihodnjih 
mesecih se bomo trudili, da bi sistem iz-
boljšali in zajeli čim več odjemnih mest, 

saj se plačila tistih, ki jih v sistemu ni, po-
razdelijo na položnice vseh, ki v sistemu 
so. Računamo, da v prihodnje podražitve 
ne bodo več potrebne. 

Dotlej pa naj bo v tolažbo to, da smo 
poleg  kanalizacije in čistilne naprave 
uredili kar nekaj grap, iz katerih nam je 
zaudarjalo pod nos, pa tudi asfaltirali kar 
nekaj razdrapanih ulic in cest. Kot sem že 
večkrat povedal, smo to naredili veliko 
lažje z vašim razumevanjem in strpnostjo, 
za kar se vam ponovno zahvaljujem. Tudi 
v letu, ki prihaja, bomo na ta način lažje še 
kaj postorili.

Voščim vam obilo zdravja in sreče in naj 
bo dobra volja vaš vsakodnevni spremlje-
valec.

Bojan Sever
župan Občine Idrija
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JESENI JE OBČINSKI SVET ZASEDAL DVAKRAT

Na oktobrski seji je bilo opravljenih 
kar nekaj imenovanj. V svetu Osnovne 
šole Idrija bodo odslej Občino zastopa-
li Jožica Lazar, Marko Vihtelič in Karin 
Peternel, v svetu Mestnega muzeja Ta-
tjana Dizdarević, Barbara Režun, Cveto 
Koder, Sabina Vihtelič in Tomaž Bizjak, 
v skupščini ICRA d.o.o. Maja Majnik, v 
svetu Centra za upravljanje z dediščino 
živega srebra pa Bojan Režun. Podano 
je bilo tudi pozitivno mnenje k ime-
novanju Maje Velikajne za direktorico 
Varstveno delovnega centra Vrhnika-
-Idrija.

Sprejete so bile spremembe Pravilnika o 
poteku postopka in kriterijih za sprejem 
otrok v Vrtec Idrija ter sistemizacija in cene 
programov vrtca. Tudi nove, nekoliko višje 
cene gospodarskih javnih služb so bile 
potrjene, pa dopolnitev Sklepa o načrtu 
celovitega komunalnega urejanja za 
območje LP_2/2_SK Ledine, spremembe 
in dopolnitve OPN, spremembe odloka 
in pravilnika o proračunskem stanovanj-
skem skladu. Sprejeta je bila odločitev o 
pobratenju z občino Abbadia San Salva-
tore, s katero nas veže rudarska pretek-
lost, izjava o razglasitvi območja Občine 
Idrija kot območja brez prostotrgovinskih 

sporazumov TTIP, CETA in TISA, polletna 
realizacija proračuna, predlog za porabo 
sredstev stalne proračunske rezerve in 
odločitev glede nakupa stanovanjske hiše 
v Ulici V. Mohoriča.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka OPPN Rožna je župan sicer na za-
četku seje umaknil z dnevnega reda, ker 
je v bila teku še javna razgrnitev, a je bila 
na predlog skupine svetnikov dodatno na 
dnevni red uvrščena razprava o tej temi, 
v kateri so bila s strani svetnikov podana 
vprašanja, s strani občinske uprave in žu-
pana pa odgovori nanje.

Pod VIP so svetniki zastavili vprašanja 
glede tehtanja vozil, ponovne možnosti 
opravljanja vozniškega izpita v Idriji, razši-
ritvi članstva Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, ekoloških otokov, jav-
ne razsvetljave, problematike na območju 
Lapajnetove 29, urejanja avtobusnih po-
stajališč za turiste, čiščenja Nikove, vrtca 
v Spodnji Idriji in Ledinah ter divjadi na 
pokopališču v Spodnji Idriji. Župan pa je 
svetnike obvestil, da je dosedanji direktor 
občinske uprave Darjan Petrič prekinil de-
lovno razmerje iz zdravstvenih razlogov.

Na novembrski seji so svetniki obravna-
vali poročilo Policijske postaje Idrija in 
RŽS Idrija d.o.o. v likvidaciji. Pri slednjem 
so sprejeli več sklepov, s katerimi Vlado 
RS pozivajo k takojšnjemu dvigu višine 
financiranja na nivo, ki bo omogočal tako 
vzdrževanje nezalitega dela jame, da bo 
zagotovljena varnost ljudi in mesta. Več 
kot dve uri so se posvetili prvi obravnavi 

proračunov za 2017 in 2018 ter sprejeli 
sklepe o višini točke za obračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča, na-
jemnine za zemljišča in občinskih taks, o 
cenah stavbnih zemljišč in izhodiščni ceni 
nepremičnin za potrebe občinskih cest. 
Razveljavljen je bil Sklep o zagotavljanju 
rednega vzdrževanja javnih poti. Ker KS 
niso več pravne osebe, tega vzdrževanja 
ne morejo več opravljati, skladno z od-
lokom ga izvaja Komunala Idrija. Bilo je 
sprejetih tudi kar nekaj sklepov v zvezi s 
premoženjsko pravnimi zadevami in zas-
tavljena vprašanja glede sanacije ceste 
v Ulici 1. maja, ki je zaradi novogradnje 
poškodovana, novega sistema pluženja, 
reklamnega panoja Hoferja, prekatego-
rizacije ceste Kanomlja-Vojsko v lokalno 
cesto, ureditve zemljiških zadev z lastniki 
zemljišč za vodovod in pokopališče Le-
dine ter cesto v Ledinska Korita, sanacije 
udrtine na cesti Gore-Ledinsko razpotje, 
postavitve označevalnih tabel, ki jih v KS 
Ledine še ni, ter racionalnejšega razpore-
da terminov v dvoranah. Ob zaključku seje 
je Brus napovedal povabilo na otvoritev 
novega oddelka vrtca v Ledinah, Režun 
pa je svetnike seznanil, da je bilo 11. no-
vembra podpisano pobratenje z Abbadio.

Podrobneje o vsem navedenem si lahko 
preberete v zapisnikih obeh sej, objavlje-
nih na občinski spletni strani v gradivu pri 
sklicu sej.

Občinska uprava

IDRIJA IN ABBADIA POBRATENI

V dneh  od 11. do 13.  novembra je 
delegacija občine Idrija pod vodstvom 
župana Bojana Severja  obiskala obči-
no Abbadija San Salvatore na povabilo 
tamkajšnjega župana Fabrizija Tondija 
in predsednika fundacije »Parco Nazio-

nale Museo delle MiniereDell'Amiata« 
Luigija Vagagginija.

V rudarsko mesto na obronkih ugaslega 
vulkana Monte Amiata, poznano po pri-
dobivanju živega srebra, smo se odpravili 
na podpis pobratenja in otvoritev mul-
timedijskega muzeja rudarstva.  V petek 
popoldne smo v mestni hiši prisostvovali 
uradnemu podpisu listine o pobratenju, 
ki je pomenil zaključek večletnega projek-
tnega sodelovanja na področju dediščine 
živega srebra, v zadnjem obdobju pa tudi 
sodelovanja raznih nevladnih organizacij 
in društev iz obeh občin. V soboto smo 
prisostvovali tudi otvoritvi najnovejšega 
dela multimedijskega dela muzeja, ki je 
v veliki meri posvečen Vincencu Špireku 
in njegovim izboljšavam peči za žganje 

živosrebrove rude, ki jih je zasnoval v Idriji, 
nato pa svoje znanje prenesel v rudnike 
v Italiji. Živo srebro so kopali tudi v več 
okoliških krajih, ki danes spadajo v »Park 
rudarstva Amiata«.

V nedeljo so nam predstavili še topilniški 
kompleks »Siele« v občini Piancastag-
naio, kjer poteka obnova  ohranjenega 
kompleksa Špirekovih peči. V razgovorih 
z lokalnimi predstavniki smo razpravljali 
o nadaljnjem, predvsem projektnem so-
delovanju na področjih dediščine, trajno-
stnega razvoja podeželja in sodelovanja 
lokalnega prebivalstva obeh občin.

Bojan Režun
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SPREMEMBE V VSEBINI IN CENI KOMUNALNIH STORITEV 

Skladno z veljavno državno zakono-
daj v podjetju vsako leto o pripravimo 
bilanco poslovnega izida s pregledom 
stroškov in prihodkov, ki nastajajo 
pri izvajanju obveznih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki, oskrbe s pitno vodo ter odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih 
vod. 

Oblikovanje in izračun cene za posame-
zno storitev sta natančno predpisana v 
Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/12, 
109/12). Cena je sestavljena iz cene javne 
infrastrukture (fiksni del = omrežnina) 
in cene opravljanja storitve posamezne 
javne službe (variabilni del, obračunan 
na količino opravljene storitve). Večino 
sredstev, zbranih iz naslova omrežnin, je 
namenjenih investicijskemu vzdrževanju 
infrastrukture in obnovam obstoječega 
omrežja, sredstva iz opravljanja storitev 
pa pokrivajo stroške izvajanja navedenih 
služb. Subvencioniranja cen s strani občin 
ne bo.

Letošnji november prinaša novosti v vseh 
treh dejavnostih.

Občina Idrija je skupaj s 36 slovenskimi 
občinami pristopila k skupni obdelavi in 
odlaganju zbranih odpadkov v Regijskem 
centru za ravnanje z odpadki v Ljubljani 
(RCERO Ljubljana). To pomeni, da bo ko-
munalne odpadke še vedno zbirala Komu-
nala Idrija, letos s posodobljenim voznim 
parkom, obdelava in odlaganje mešanih 
komunalnih ter bioloških odpadkov pa bo 
v izvajanju Javnega podjetja Snaga iz Lju-

bljane, ki za omenjeni službi samostojno 
oblikuje cene, strošek za uporabnike pa je 
odvisen od količine odloženih odpadkov. 
Ne glede na to, da bosta izvajalca zbira-
nja odpadkov ter obdelave in odlaganja 
odpadkov različna, bodo vse storitve ob-
računane na eni skupni položnici, izdani 
s strani Komunale Idrija, ki bo sredstva 
prenakazala JP Snaga. Pri pravnih ose-
bah bo ravnanje z odpadki dogovorjeno 
pogodbeno, pri čemer bodo cene za vse 
storitve enake kot za fizične osebe, količi-
na oddanih odpadkov pa se bo določila 

glede na različne parametre podjetja, kot 
so število zaposlenih, vrsta dejavnosti ter 
kvadratura poslovnih prostorov.

Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo je 
bistvena sprememba v tem, da bo del 
sredstev iz zbranih omrežnin namenjen 
vzdrževanju in obnovi vodovodnih prik-
ljučkov, del pa zagotavljanju merjenja 
porabe vode preko vodomerov, vključno 
z njihovo menjavo in nadgradnjo z daljin-
skim odčitavanjem stanj.

V okviru javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne 
vode se cene omrežnin povečujejo zaradi 
novo zgrajene kanalizacije in nadgradnje 
čistilne naprave. Zbrana sredstva bodo v 
bodoče omogočala dodaten razvoj komu-
nalne infrastrukture tudi na območjih, kjer 
te trenutno še ni. Vrsta obračunanih stori-
tev za uporabnike z objekti, ki so priklju-
čeni na kanalizacijo in čistilno napravo, se 
ne spreminja. Za uporabnike z objekti, ki 
odpadno vodo zbirajo v obstoječih pre-
točnih greznicah, nepretočnih greznicah 

in malih komunalnih čistilnih napravah do 
50 PE (MKČN), pa se bo storitev, ki pokriva 
stroške zbiranja in obdelave grezničnih 
gošč in blata iz MKČN na centralni čistil-
ni napravi, ki so jo uporabniki do sedaj 
naročali sami, stroške pa poravnavali po 
opravljeni storitvi, obračunavala meseč-
no. Komunala Idrija bo tem uporabnikom 
zagotovila redno praznjenje greznice oz. 
MKČN najmanj enkrat v treh letih. Vsem 
uporabnikom objektov, priključenih 
na kanalizacijo in ČN, ter uporabnikom 
greznic in MKČN bo obračunana omrežni-
na za čistilno napravo glede na velikost 
vodomera.

Uporabniki z registriranim kmetijskim 
gospodarstvom bodo ob predložitvi 
ustreznih dokazil oproščeni plačevanja 
storitev praznjenja grezničnih gošč in bla-
ta iz MKČN, če greznične gošče oz. blato iz 
MKČN v skladu z zakonodajo uporabljajo 
kot gnojilo na svojem kmetijskem gospo-
darstvu.

Komunala Idrija

Nadaljevanje na naslednji strani ...
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37,02 € 36,79 €
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45,87 € 44,87 €

Pred spremembo cen Po spremembi cen

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

Komunala Idrija d.o.o. Snaga Ljubljana d.o.o. Občina Idrija Republika Slovenija

Pred spremembo cen Po spremembi cen

Razlika v višini mesečne položnice pred in po spremembi cen glede na bivališče, 
način uporabe storitev in število članov v gospodinjstvu, ob upoštevanju pov-

prečne porabe pitne vode

Primerjava letnih prihodkov iz naslova gospodarskih javnih služb varstva okolja 
po prejemnikih pred in po spremembi cen s 1. 11. 2016
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V ZIMSKI SLUŽBI NAJPOMEMBNEJŠE PREVENTIVNO DELOVANJE

Na območju občine Idrija se v okviru 
zimske službe izvaja pluženje v  skupni 
dolžini 445 kilometrov, posipanje pa na 
297 kilometrih cest. Ceste se v idrijski 
občini nahajajo na specifičnem geograf-
skem območju s prepredenimi strmimi 
grapami in povezujejo naselja, ki ležijo 
na od 250 pa do 1100 metrov nadmor-
ske višine. Razgibanost terena in velike 
razlike v samih nadmorskih višinah,  
prekrivanja hladnih celinskih zračnih 
mas ter toplih in vlažnih sredozemskih 
zračnih mas, tvorijo podnebne značil-
nosti naše občine. Po podatkih Agencije 
Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
spadamo v območja z nadpovprečno 
skupno višino novozapadlega snega in 
nadpovprečnim številom dni s snežno 

odejo. V zimi 2011/2012 je v Idriji za-
padlo 3 metre, na Vojskem pa preko 6 
metrov snega.

Glavna naloga Javnega podjetja Komunala 
Idrija, ki skupaj še z več kot 80 podizvajal-
ci vodi in izvaja zimsko službo, je, da ne 
glede na vremenske razmere zagotavlja 
varnost udeležencev v cestnem prometu. 
Pravno podlago za izvajanje zimske službe 
predstavljata državna in občinska zakono-
daja, ki sta osnovi za vsakoletno pripravo 
Izvedbenega programa zimske službe, ki je 
operativni dokument in priloga Pogodbe 
o izvajanju zimske službe, ki jo Komunala 
kot izvajalec podpiše z naročnikom Občino 
Idrija.

Ne glede na veljavne predpise in sklenjene 
pogodbe pa  je značilnost zimske službe 
predvsem v tem, da imamo opraviti z 
naravo in vremenskimi procesi, pri katerih 
je težje vnaprej določiti samo izvajanje 
zimske službe in s katerim bi lahko zagoto-
vili 100 % varnost udeležencev  v cestnem 
prometu. Tovrstni procesi so predvideni na 
avtocestah in bolj prometnih državnih ce-
stah, kjer se poleg sprotnega pluženja izva-
ja precejšnje število preventivnih ukrepov, 
kot je posipanje s soljo ali aerosoli, kar pa 
je posledično povezano tudi s precejšnimi 
stroški.

Glede na zgoraj zapisano je dejstvo, da ima 
pri določanju ukrepov v Občini Idrija zelo 
pomembno vlogo osebje, ki izvaja opera-

Cena v € 
brez DDV

Cena v € 
brez DDV

Enota mere

Vodarina (z vodnim povračilom) 0,9090 m3
Odvajanje odpadnih vod 0,1924 m3
Čiščenje odpadnih vod iz kanalizacije 0,4961 m3
Čiščenje odpadnih vod in blata iz greznic in MKČN 0,0896 m3
Storitve, vezane na greznice in MKČN 0,1622 m3
Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod, kanal in ČN, nep-
retočne greznice in MKČN

0,0528 m3 oz 0,2201 oseba (brez vodomera)

Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod, pretočne greznice 0,5283 m3 oz 2,2010 oseba (brez vodomera)
Zbiranje dol. vrst odpadkov 0,1235 kg oz 2,3107 oseba/mesec
Javna infrastruktura zbiranja dol. vrst odpadkov 0,0063 kg oz 0,1179 oseba/mesec
Zbiranje bio. razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada 

0,1241 kg oz
0,4530
0,1799

oseba/mesec (brez kompostiranja)
oseba/mesec (s kompostiranjem)

Javna infrastruktura za zbiranje bio. razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

0,0168 kg oz
0,0613
0,0244

oseba/mesec (brez kompostiranja)
oseba/mesec (s kompostiranjem)

Obdelava določenih vrst kom. odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanje kom. odpadkov

0,0766 kg oz 0,5691 oseba/mesec

Javna infrastruktura za obdelavo določenih vrst kom. odpad-
kov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje kom. 
odpadkov

0,0474 kg oz 0,3522 oseba/mesec

Oddaja bio. razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada na eko otoku

0,0456 kg oz
0,1664
0,0661

oseba/mesec (brez kompostiranja)
oseba/mesec (s kompostiranjem

Javna infrastruktura za obdelavo bio. razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

0,0211 kg oz
0,0770
0,0306

oseba/mesec (brez kompostiranja)
oseba/mesec (s kompostiranjem)

Cene v € brez DDV glede na velikost DN/preključek/mesec
DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 ≤ DN < 50 50 ≤ DN < 65 65 ≤ DN < 80 80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150 150 ≤ DN 

Omrežnina - vodovod 7,13 21,38 71,25 106,88 213,75 356,26 712,51 1.425,02
Omrežnina - kanalizacija 6,28 18,83 62,77 94,15 188,30 313,83 627,66 1.255,33
Omrežnina - ČN 3,54 10,62 35,40 53,10 106,20 176,99 353,99 707,97
Skupaj 16,94 50,82 169,42 254,12 508,25 847,08 1.694,16 3.388,32

Normativi

Zbiranje dol. vrst odpadkov 18,71 kg/oseba/mesec

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada

3,65 kg/oseba/mesec (brez kompostiranja)

1,45 kg/oseba/mesec (s kompostiranjem)

Cenik komunalnih storitev od 1.11.2016 dalje
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tivno vodenje del in nalog zimske službe. V 
Komunali imamo formirano 24-urno prip-
ravljenost in pregledniško službo, ki od 15. 
novembra pa do 15. marca (kar je uradno 
obdobje trajanje zimske službe) po potrebi 
pa tudi izven tega obdobja, stalno spremlja 
stanje in razmere na cestah ter samo vre-
mensko napoved, tako preko spletnih vre-
menskih portalov (ARSO, Il meteo, YR NO) 
kot tudi direktno preko meteorološke po-
staje, ki jo imamo postavljeno na Vojskem, 
in informatorjev na terenu (Vojsko, Krnice, 
Mrzli Vrh, Vrsnik, Godovič, Črni Vrh), ki so 
hkrati tudi podizvajalci zimske službe.

Največkrat pa mora vodja dežurne službe 
poleg stalnega dnevnega spremljanja 
razmer izvesti nočni obhod terena, nekje 
med eno in tretjo uro zjutraj, ter na pod-
lagi vremenskih razmer in ugotovljenega 
dejanskega stanja na cestah ukrepati. 
Osebne ugotovitve vodje dežurne službe 
o stanju na terenu so tako običajno razlog 
za aktiviranje ekip za izvajanje pluženja 
ali posipanja. Vodja se o izvedbi ukrepov 
odloča, še preden nastopijo razmere, ki 
so še sprejemljive v okviru predpisov, to 
je 10 cm snega na lokalnih cestah, 15 cm 
snega na ostalih krajevnih cestah oziroma 
preden pride do nastanka poledice. Zgodi 
se tudi, da so sprejeti ukrepi neustrezni ali 
pa nepotrebni, še posebej v primerih, ko 
se dejanske vremenske razmere razlikujejo 
od napovedi.

Takšni so primeri:

•  ko je zaradi napovedi sneženja izveden 
preventivni posip, dejansko pa pada dež 
ali

•  ko je zaradi napovedi poledice izveden 
preventivni posip, napovedana tempe-
ratura pa se ni spustila pod ledišče ali

•  ko je zaradi napovedi sneženja po dalj-

šem hladnem obdobju in posledično 
pričakovanem pomrznjenem cestišču  
izveden preventivni posip, pride pa do 
dviga temperature, sneženja ni, veter pa 
odpihne posipni material.

 
Seveda zgoraj navedeni primeri pomenijo 
nepotrebno obremenitev okolja in prora-
čuna naročnika, usodnejši pa so primeri, ko 
se vremenske razmere in stanje na cestah 
razlikujejo od napovedanih in nastanejo 
slabe razmere, preventivni ukrepi pa niso 
bili pravočasno ali pa sploh niso bili izve-
deni.  Ker se z neizvajanjem preventivnih 
ukrepov bistveno zmanjša stopnja varnosti 
udeležencev v cestnem prometu, je vodja 
dežurne službe v primeru nesreče tudi 
kazensko odgovoren. Navedimo še nekaj 
takih primerov:

•  napovedan je dež, preventivni posip ni 
bil odrejen, dež prehaja v nenapoveda-
no sneženje in ob podhlajenem cestišču 
nastaja poledica ali

•  po sneženju so ceste splužene, preko 
dneva se sneg tali, preventivni posip 
ni bil izveden,  nočne temperature pa 
nenapovedano padejo pod ledišče in 
nastane poledica ali

•  po sneženju so ceste očiščene, pre-
ventivni posip ni bil izveden, zaradi 
temperatur nad lediščem preko dneva 
pada sneg z dreves na cestišče, nočne 
temperature nenapovedano padejo pod 
ledišče in nastane spolzko poledenelo 
cestišče,

•  po daljšem hladnem obdobju in tempe-
raturami pod lediščem je napovedano 
sneženje, preventivni posip je bil izveden 
samo soljo in ne z mešanico peska in soli. 
Zaradi nenadnega in nenapovedanega 
dotoka toplega in vlažnega zraka pada 
ali rosi dež, ki ledeni (žled) in posledično 
nastaja spolzko in poledenelo cestišče.  

Zanimiv je sledeč pojav, ki se je dogajal 
v dneh lanskega božiča na cesti Idrija – 
Vojsko na odseku »Trohova ravan«.

Po daljšem suhem obdobju je bila 24. 12. 
2015 ob 2.51 temperatura na omenjeni lo-
kaciji +2˚C (na meteorološki postaji pri Ko-
tlarju +3,6˚C, vlaga 99 %, oblačno s pasovi 
megle),  cestišče je bilo samo na tem delu, 
kjer je manjša neprevetrena depresija, po-
polnoma poledenelo.

15. marca se zimska služba uradno kon-
čuje, to pa ne velja za vsa območja naše 
občine, saj je nad 700 m nadmorske višine 
ponekod lahko še vedno debela snežna 
odeja in v najvišjih legah tudi še do 50 cm 
snega. Prava zima torej, ki je svojo moč 
kazala cel februar in tudi še tudi prvi del 
marca, z večjo količino padavin in s sneže-
njem v legah nad 500 m nadmorske višine 
s temperaturami okoli 0˚C, ki so idealne za 
sneženje.

Zima je pred vrati. Ne vemo še, kakšna bo 
in kaj nas čaka. Potrudili se bomo izvajati 
zimsko službo učinkovito in kakovostno, 
občane pa v primeru večjih količin zapad-
lega snega  naprošamo za strpnost in razu-
mevanje. Občane prosimo in pozivamo, da 
snega z lastnih dvorišč, dovozov in ostalih 
površin ne odmetavajo na plužene površi-
ne. Prav tako je sneg prepovedano metati 
na cestne požiralnike, jarke, ki odvajajo 
vodo, hidrante, prometne znake, oglasne 
deske in podobno.  S takšnim načinom ozi-
roma odnosom nam namreč zagotovo ne 
bo uspelo doseči preventivnega delovanja, 
ki pa je v času izvajanja zimske službe naj-
pomembnejše.

Komunala Idrija

DAN SOČE

Kadar nam reke ponudijo roko, jo 
sprejmimo. Veseli smo, da so Dnevi 
Soče potekali tudi v Idriji. Izkoristili 
smo enkratno priložnost, da smo mla-
dim v šolah in vrtcih ter na predava-
njih in razstavah predstavili pomen in 
življenje naših voda. Da bi spoznanja 
ohranili, znali z našimi rekami pravilno 

ravnati in pripovedovati njihovo zgod-
bo še naprej.

Povodje Soče je bogato in pestro. Od 
Soče do Idrijce in Vipave, ki se svoji večji 
sestri, tako kot Nadiža, pridruži šele na 
oni strani meje. Naravna in vsestranska 
pestrost terjata razmislek in osredotočen 
pogled na zgodbo, ki jo vse do izliva v 
Jadransko morje pripoveduje reka Soča.
Kljub poimenovanju “Dnevi Soče”, pa se 
ne pogovarjamo samo o določeni reki, 
temveč o ideji ohranjanja in spoštovanja 
do vseh  voda.

Pismo o nameri za razglasitev Dneva reke 
Soče so marca 2011 podpisali vsi župani 

občin porečja Soče v Sloveniji, to so Ajdov-
ščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob 
Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova 
Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, 
Tolmin ter Vipava. Podpisnice namere so 
se zavezale, da bo vsaka od naštetih občin 
dve leti organizirala praznovanje. Niz do-
godkov, posvečenih rekam v naši občini, 
se je zaključil s predajo naslova Občini 
Cerkno, ki bo idejo negovala naprej v letih 
2017/18.

Opise izvedenih aktivnosti in dogodkov 
lahko najdete na spletni povezavi: http://
bit.ly/DanSoce2016

Občinska uprava
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PREVERILI SMO, KAKŠEN JE VAŠ POGLED NA SREDIŠČE IDRIJE

V okviru mednarodnega projekta City 
Centre Doctor, katerega partner je Ob-
čina Idrija, je bila letos jeseni izvedena 
prostorska analiza mestnega središča. 
Glavni namen analize je bil zbrati čim 
več podatkov o centru Idrije ter ugo-
toviti, kako ga dojemajo prebivalci in 
obiskovalci.

Raziskavo smo pričeli z anketnim vpra-
šalnikom. Zanimale so nas vsebine 
mobilnosti, varnosti, trgovska ponudba, 
prostočasne aktivnosti, delo in podjetni-
ške možnosti. Ugotovili smo, da ljudje 

najpogosteje pridejo v center mesta peš, 
na drugem mestu je uporaba avtomobila, 
da je središče varen prostor, potrebno pa 
bi bilo še veliko narediti za zagotavljanje 
večje varnosti za kolesarje. Center je za na-
kupovanje najbolj privlačen za generacije, 
starejše od 46 let, še posebej pri generaciji 
65+, ter njegove prebivalce. Najbolj pri-
ljubljena ponudba so kavarne, pekarne, 
trgovine s prehrano, restavracije, bari in 
finančne storitve,  v svojem prostem času 
pa ljudje najraje v center grejo na kavo, 
kosilo, se tu srečujejo s prijatelji, obiskuje-
jo kulturne in glasbene prireditve. Večina 

vprašanih bi z veseljem delala v centru 
mesta, le ena tretjina pa vidi center kot 
primeren prostor za pričetek podjetniške 
dejavnosti.

S pomočjo opazovalne analize smo defini-
rali kvalitete, uporabo in uporabnike treh 
izbranih javnih prostorov v centru mesta. 
Da bi predstavili porazdelitev različnih 
programov v centru mesta ter čas njihove-
ga izvajanja, smo na zemljevidu prikazali 
uporabo pritličnih prostorov. Analiza je 
pokazala prazna območja, območja, kjer 
bi bilo potrebno razvijati večjo raznovr-
stnost vsebin ter precejšnjo monotonijo 
pri odpiralnih časih. Večina teh prostorov 
je odprta le čez dan, le malo jih je odprtih 
tudi v večernih ali nočnih urah.

Z raziskavo smo pridobili veliko novih po-
datkov, prav tako se je odprlo precej vpra-
šanj in idej, s katerimi se bomo ukvarjali v 
nadaljevanju izvajanja projekta. Poročilo o 
raziskavi je dostopno na spletnih straneh 
www.idrija.si in www.icra.si.

URBACT lokalna skupina

OBČINA IDRIJA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 2016

Tudi letošnjo jesen je Občina Idrija 
na slovesnosti v Filmskem gledališču 
razglasila dobitnike priznanj v okviru 
akcije Občina Idrija-lepa in gostoljub-
na 2016. Ob zaključku akcije so letos 
podelili kar 16 priznanj za urejenost ži-
vljenjskega oziroma delovnega okolja 
v občini.

Občina Idrija vsako leto podeljuje prizna-
nja skupinam, združenjem in posamezni-
kom, ki so v preteklem letu s svojim delom, 
zgledom in prizadevanji prispevali k še lep-
ši in gostoljubnejši celotni občini. Komisija, 
ki podeljuje priznanja v okviru akcije, ima 
vsako leto težje delo, njene odločitve pa so 
skrbno pretehtane. Letos so jo sestavljali: 
arhitekt Cveto Koder kot predsednik ko-
misije ter člani - krajinska arhitektka Tadeja 
Pavšič, etnologinja Janja Hiti in geograf 
Tomaž Mivšek. Komisija je izbrala, župan 
Bojan Sever pa na slovesnosti podelil 16 
priznanj. Prejeli so jih:

• biologinja Marija Bavdaž za skrbno in 
strokovno oblikovanje Scopolijevega 
spominskega vrta in zbirke Flora Carni-
olica;

• Saša Černalogar za umestitev dejavno-
sti v krajino vraščene sodobne hiše s 

pridihom tradicije;
• Rober Žgavec za oživitev Žgavcove 

kmetije in kulturne krajine na Vojskem;
• gostilna Pri Škafarju za izvirno tortico 

Rezi;
• prebivalci Ulice 1. maja za prijetno ure-

jeno sosesko;
• Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020 

za osveščanje prebivalstva za aktivo 
ustvarjanje vizije prihodnosti mesta 
Idrija;

• Mladinski center Idrija za funkcionalno 
ureditev notranjih prostorov in izvaja-
nje dejavnosti;

• Lovska družina Dole nad Idrijo za funk-
cionalno urejen prireditveni prostor v 
naravi, ki prispeva h kulturnemu in dru-
žabnemu življenju na podeželju;

• pobudnice in KS Spodnja Idrija za iz-
vedbo igralnega parka v prostoru  med 
stanovanjskimi bloki v Spodnji Idriji;

• družina Tratnik Bajc za izrazno ozele-
nitev ob javni poti med Prešernovo in 
Vodnikovo ulico v Idriji;

• Marija Slabe za skrbno oživljanje ok-
rasnih vrtnih in drevesnih ambientov 
nekoč slavne kmetije Premersteinovih 
v Ljubevču;

• Okrepčevalnica pri Zagodu za skladno 
podobo letnega vrta;

• Klemen Carli za harmonično umestitev 
mizarske in restavratorske dejavnosti v 
podobo domačije;

• Sandi Bončina za „viteško“ ohranjanje 
kulturne krajine in domačije Pri Ivaniš v 
Gorenji Kanomlji;

• družina Mivšek za revitalizacijo kmetije 
ob spoštovanju dediščine in krajine ter

• Župnija Godovič za celostno ureditev 
ambienta cerkve sv. Urbana v Godoviču.

 
Metka Rupnik

Predvideva se, da bo na decembrski seji 
občinskega sveta sprejet proračun Občine 
Idrija za leto 2017. Da bi društvom omo-
gočili čim hitreje koriščenje sredstev iz na-
slova javnega razpisa, bo razpis objavljen 
v najkrajšem možnem času, predvidoma 
januarja 2017 na občinski spletni strani 
www.idrija.si in ne šele v naslednji številki 
Obzorja. Informacije o razpisu lahko dobi-
te tudi na tel. št. 05 37 34 527.

Občinska uprava

JAVNI RAZPIS ŠPORT
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POSVET PRED PRIČETKOM SMUČARSKE SEZONE

V prostorih Policijske postaje Idrija je 
potekal delovni posvet pred začetkom 
letošnje smučarske sezone, ki so ga 
organizirali predstavniki Policijske 
uprave Nova Gorica z namenom zago-
tavljanja večje varnosti smučarjev in 
zaščite smučišč ter odpravljanja po-
manjkljivosti na smučiščih.

Delovnega posveta, ki ga je vodil Aleksan-
der Vončina, vodja Oddelka za splošne 
policijske naloge v Sektorju uniformirane 
policije Policijske uprave Nova Gorica, so 
se udeležili komandirji oziroma pomočni-
ki komandirjev policijskih postaj iz Idrije, 
Nove Gorice, Bovca, Tolmina, Ribnice in 
Cerknice, predstavniki inšpektoratov za 

notranje zadeve in za infrastrukturo ter 
predstavniki smučišč, ki delujejo na ob-
močju novogoriške policijske uprave in 
nekaterih drugih smučišč, ki so se odzvala 
vabilu.  

Vsakoletni posvet pred začetkom smučar-
ske sezone je ustaljena pozitivna praksa 
sodelovanja med policijo in upravljavci 
smučišč ter vsemi odgovornimi, ki skrbijo 
za varnost in red na smučiščih na sever-
nem Primorskem. Policisti PU Nova Gorica 
so v smučarski sezoni 2015/2016 obravna-
vali skupno 11 smučarskih nesreč, od tega 
je 8 smučarjev utrpelo hude in 3 lahke 
telesne poškodbe.

Tudi letos so zato poseben poudarek na-
menili problematiki v zvezi z izvajanjem 
zakona o varnosti na smučiščih, ki med 
drugim ureja temeljna pravila za uporabo 
smučišč, določa pogoje in pristojnosti 
posameznih organov za zagotavljanje 
varnosti na smučiščih, ureja določbe o 
ravnanju smučarjev in drugih oseb na 
smučiščih in pooblastila nadzornika smu-
čišč. 1. septembra letos pa je začel veljati 
prenovljeni zakon o varnosti na smučiščih, 
ki v ospredje postavlja smučarjevo odgo-
vornost za varnost. Med drugim zakon na 
novo opredeljuje tudi področja varnosti 
in reševanja, dolžnosti smučarja ter uprav-
ljavcev in nadzornikov, pa tudi pristojnosti 
inšpekcijskih organov in policije.

S podobnimi delovnimi srečanji bodo tudi 
v prihodnje še nadaljevali. Naslednje leto 
bo strokovni posvet pred zimsko turistič-
no sezono znova gostila Policijska postaja 
v Idriji.

Metka Rupnik

Na RSJZ pozivajo, da se udeležite orga-
niziranih presejalnih programov ZORA, 
DORA in Svit za zodnje odkrivanje raka.

Zdravljenje večine rakov je uspešnejše, če 
so odkriti na začetni stopnji razvoja. S pre-
sejalnimi programi lahko odkrivamo raka 
ali predrakave spremembe, še preden se 
pojavijo simptomi ali znaki bolezni. V Slo-
veniji se izvajajo trije presejalni programi 
za zgodnje odkrivanje raka, ki jih je že 
leta 2003 priporočil Svet Evropske zveze: 
ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih 
sprememb materničnega vratu; DORA – 
zgodnje odkrivanje raka dojk; Svit – zgo-
dnje odkrivanje predrakavih sprememb in 
zgodnejših oblik raka na debelem črevesu 
in danki. Osnovni namen vseh presejalnih 
programov za raka je zmanjšati umrljivost 
zaradi te bolezni, z zdravljenjem predraka-
vih sprememb pa tudi incidenco teh rakov 
(število novih rakov).  Da bi bili ti programi 
uspešni, je poleg ustrezne kakovosti vseh 
postopkov v programu pogoj tudi to, da 
se jih udeleži vsaj 70 % ciljne skupine pre-
bivalstva.

Program ZORA: V letu 2014 je bila zabe-
ležena najmanjša incidenca raka mater-
ničnega vratu v zadnjih 60 letih: zbolelo 
je 105 žensk, skoraj polovico žensk manj 
kot leta 2003, ko je bil uveden program 

ZORA in je zbolelo 211 žensk. Programa 
se v zadnjih letih udeležuje nekaj več kot 
70 % žensk, starih 20–64 let. Večina žensk, 
ki zboli za rakom materničnega vratu, se 
programa ZORA ne udeležuje redno. Ne-
odzivnice praviloma zbolijo za razširjeno 
ali razsejano obliko raka, pri katerem je 
napoved izida bolezni slabša. V Sloveniji 
se pregledov premalo udeležujejo pred-
vsem starejše ženske, med 50. in 64. letom 
starosti, in ženske iz vzhodne Slovenije.

Program DORA: Program DORA v letu 
2016 uspešno nadaljuje s širitvijo po 
novem strateškem načrtu, ki predvideva 
širitev programa na območje celotne Slo-
venije do leta 2018. V program DORA je 
v tem trenutku vključenih 55 % vseh slo-
venskih žensk iz ciljne populacije - v sta-
rostni skupini med 50 in 69 let. Dosedanja 
udeležba v programu je več kot 80 %, pri 
tem pa dve tretjini rakov dojk odkrijemo 
v omejeni obliki bolezni, tretjina odkritih 
rakov pa je manjših od 1 cm. Ti kazalniki že 
napovedujejo učinkovitost programa in 
dosego dolgoročnega cilja – zmanjšanja 
umrljivosti žensk zaradi raka dojk.

Državni presejalni program za zgodnje 
odkrivanje raka dojk DORA je septembra 
pričel delovati tudi na Goriškem! Od leta 
2012 je obolevnost za rakom dojk na Go-

riškem znotraj slovenskega povprečja ali 
nekoliko manj: v Sloveniji bo ena od 13 
žensk do 74. leta zbolela za rakom dojk, 
na Goriškem pa ena od 15 žensk!

Sicer pa je rak dojk na prvem mestu po 
pojavnosti med vsemi raki med ženskami 
v Sloveniji.

Program Svit: Program Svit izvaja že četrti 
dvoletni presejalni krog. V tem času je bilo 
odkritih že skoraj 1.900 rakov na debelem 
črevesu in danki in več kot 15.000 predra-
kavih sprememb, ki so bile tudi odstranje-
ne. Zaradi tega se je že v letu 2011 zaznal 
javnozdravstveni učinek Programa Svit, to 
je zmanjšanje števila novih rakov na debe-
lem črevesu in danki. V Svitu odkriti raki so 
v večini, in sicer v več kot 70 %, odkriti v 
zgodnji fazi, ko onkološko zdravljenje še 
ni potrebno. Breme raka debelega črevesa 
in danke je sicer večje pri moških, ki pa se 
žal v program slabše odzivajo kot ženske. 
Ker je to zaenkrat edini organizirani pre-
sejalni program, namenjen tudi moškim, 
prav moški populaciji polagamo na srce 
– odzovite se na vabilo!

Po zapisu doc.dr. Marka Vudraga, dr. med.,
predstojnika NIJZ OE Nova Gorica
in predsednika Društva ko-RAK.si

ZORA, DORA, SVIT – PRESEJALNI TESTI ZA ZDRAVJE  
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Novembra sta v Idriji potekali zadnji 
dve javni razpravi v sklopu izdelave 
Celostne prometne strategije (CPS). Re-
zultat je vizija razvoja trajnostne mo-
bilnosti v Idriji, ki so jo v sodelovanju s 
pripravljavci CPS na tretji javni razpravi 
oblikovali občanke in občani.

»Idrija, kot ena naprednejših slovenskih 
občin s številnimi uspešnimi podjetji, ki 
v občino vsak dan pripeljejo viden delež 
zaposlenih, v načrtovanje in izvajanje 
trajnostne mobilnosti aktivno vključuje 
tako  podjetja kot javne ustanove in dru-
ge organizacije. Pri tem velik poudarek 
namenja predvsem izboljšanju kakovosti 
bivanja ter varovanju okolja, kulturne in 
naravne dediščine.

Kot gospodarsko in turistično naravnana 
občina, z območjem Unesco dediščine in 
velikim številom obiskovalcev, bo aktiv-
nosti usmerjala v zagotovitev dobrih mož-
nosti za trajnostno mobilnost prebivalcev 

in obiskovalcev. Pri tem bo posebna po-
zornost namenjena predvsem povezavi 
med Idrijo in Spodnjo Idrijo, kjer se bodo 
na primernih lokacijah dolgoročno zago-
tovile ustrezno urejene peš in kolesarske 
poti,  z navezavami na trajnostne oblike 
mobilnosti, pa tudi parkirišča za avtobuse 
in druga turistična vozila. Prebivalcem, 
ki živijo oddaljeni od središč, na močno 
hribovitem terenu v zalednem delu obči-
ne, bodo omogočeni alternativni načini 
mobilnosti, ki so okolju prijazni. Občina 
bo središča naselij še naprej urejala kot 
pešcem prijazna, z javnim prostorom, ure-
jenim po meri uporabnika, pri čemer bo 
poskrbela tudi za potrebe stanovalcev in 
ranljivih skupin.«

Viziji je sledilo umeščanje konkretnih 
ukrepov, ki so obravnavali vse vrste mo-
bilnosti: hojo, kolesarjenje, JPP, mirujoči 
in motorni promet. Pokazalo se je, da 
udeležence najbolj skrbi varnost pešcev, 
predvsem otrok, saj so predlagali več 
ukrepov za bolj varno hojo: ureditev novih 
prehodov za pešce in pločnikov ob najbolj 
pogostih poteh v šolo ter varnih peš poti 
do avtobusnih postajališč. Za spodbu-
janje kolesarjenja je potrebno najprej 
zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ure-
jene in med seboj povezane kolesarske 
poti, kot najpomembnejša je prepoznana 
povezava med Spodnjo Idrijo, Idrijo in 
Idrijsko Belo. Sistem poti naj se nadgradi 

z izposojevalnicami koles, sprva v Idriji in 
Spodnji Idriji. Več obstoječih postajališč 
za avtobuse je potrebno primerno urediti 
(npr. na Marofu) ter prilagoditi vozne rede 
potrebam šolarjev in zaposlenih. Koristno 
bi bilo uvesti javne prevoze na klic ter 
tako predvsem starejšim omogočiti lažje 
potovanje v središče Idrije. Med ukrepi za 
mirujoči promet je izstopala ideja o ure-
jenem parkirišču za turistične avtobuse v 
Podroteji, ki bi se lahko v zimskem času 
uporabljalo za potrebe izločanja tovornih 
vozil. Za boljšo povezanost celotne obči-
ne bi bila nujna obnova obstoječih cest 
tako državnih kot tudi občinskih. Podanih 
pa je bilo tudi več predlogov za umirjanje 
prometa, predvsem v središčih naselij, ob 
šolah in vrtcih ter predlog uvedbe peš 
cone v Mejci.                  

Vse do zaključka oziroma potrditve CPS 
Idrije bodo potekale različne aktivnosti, 
tako bo že od 7. 12.  v Mednarodnem 
centru idrijske čipke na ogled razstava o 
viziji trajnostnega razvoja prometa v Idriji, 
avtorja Cveta Kodra.

Ljubljanski urbanistični zavod

ODPIRAMO OBZORJE

DRŽAVNI JAVNI ZAVOD CUDHG PREVZEL ZAPOSLENE Z RŽS

Z dogovorom med ministrom za kul-
turo Antonom Peršakom in ministrom 
za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo Zdravkom Počivalškom so bili z 
zagotovljenim financiranjem v letu 
2016 najprej vzpostavljeni pogoji za 
izvajanje primarnih dejavnosti CUDHg 
Idrija na področju kulturne dejavnosti 
in vzdrževanja nezalitega dela jame 
in monitoringa vplivnega območja 
idrijskega rudnika, konec meseca sep-
tembra 2016 pa tudi pogoji za prenos 
zaposlenih z Rudnika živega srebra 
Idrija, d.o.o. – v likvidaciji na CUDHg 
Idrija, ki je bil v skladu s pravnimi po-
stopki izveden 1. 11. 2016. 

To je v slovenskem merilu pilotni primer 
prenosa tovrstne dejavnosti in zaposlenih 
z gospodarske družbe na državni javni 
zavod, pri čemer je bilo potrebno zaposle-
nim v gospodarski-rudarski dejavnosti 
zagotoviti ustrezna delovna mesta usluž-
bencev v javni upravi na področju kulture. 

Zato je bilo potrebno pripraviti  potrebno 
dokumentacijo in skrbno ter usklajeno 
voditi vse postopke.

Julija letos, ob ponovnem prevzemu 
funkcije v.d. direktorice CUDHg Idrija, 
je Tatjana Dizdarevič na osnovi določil 
področne zakonodaje, v skladu z navodili 
ministrstva za javno upravo in ministrstva 
za delo ter v sodelovanju s strokovnimi 
službami ministrstva za kulturo intenziv-
no pričela z oblikovanjem predloga siste-
mizacije delovnih mest v kulturi za prenos 
tedaj na RŽS še zaposlenih delavcev na 
CUDHg. Avgusta je bil predlog poslan na 
svet zavoda CUDHg, ki ga je potrdil. Še 
istega meseca je bil predlog sistemizaci-
je delovnih mest, vključno s predlogom 
uvrstitve zaposlenih v plačne razrede 
javnih uslužbencev v kulturi, poslan na 
ministrstvo za kulturo in ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so-
financirata delovanje CUDHg (ministrstvo 
za gospodarstvo vzdrževalna dela v neza-

litem delu jame in monitoring vplivnega 
območja rudnika, ministrstvo za kulturo 
pa področje kulturne dejavnosti zavoda). 
Ministrstvi sta soglasje na oba dokumenta 
podali septembra letos.

Konec septembra je tako 11 zaposlenih 
na RŽS – v likvidaciji v skladu z zakonom o 
delovnih razmerjih prejelo predhodna ob-
vestila o nameravanem prenosu z RŽS na 
CUDHg, po preteku 30- dnevnega zakon-
skega roka pa konec oktobra še osnutek 
pogodbe o zaposlitvi na CUDHg.

Prvega novembra je bil prenos zaposlenih 
z RŽS na CUDHg tudi dejansko izvršen. S 
tem so sedaj zaključena dolgotrajna priza-
devanja, ki so omogočila začetek polnega 
delovanja tega javnega zavoda in dokon-
čanje postopka likvidacije podjetja RŽS.

Tatjana Dizdarevič
v.d. direktorica CUDHg Idrija

SPREJETA VIZIJA RAZVOJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V IDRIJI
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TURISTIČNE

ŠTUDIJSKA TURA V VULKANLAND – 
EDEN55+NW

8. in 9. novembra so se ponudniki z Idrij-
skega na pobudo Centra za idrijsko dedi-
ščino udeležili študijske ture v Vulkanland 
na JV zvezne dežele Avstrijska Štajerska, ki 
je potekala v okviru projekta EDEN55plus. 
Nekoč slabo razvita obmejna regija je na 
zgodbi o svoji pestri geološki preteklosti 
utemeljila uspešen gospodarski razvoj, ki 
temelji na ekološki pridelavi ter predelavi 
visokokakovostnih izdelkov in storitev 
(degustacije in proizvodnja mesnin, 
alkoholnih pijač, čokolade in številnih 
drugih butičnih izdelkov z visoko doda-
no vrednostjo), pri katerih ima kakovost 
prednost pred količino. Skupina, ki so jo 
poleg idrijskih sestavljali še ponudniki iz 
drugih EDEN destinacij – Solčavsko, Kolpa 
in Severni Velebit, se je ob strokovnem 
vodstvu seznanila s številnimi primeri 
dobre prakse, s poudarkom na razvoju 
turističnih produktov.

TURISTIČNO USPOSABLJANJE 

Obiskovalce Idrije, predvsem izletnike, 
pri sprehodu po mestu ali bližnji okolici 
pogosto spremljajo lokalni turistični 
vodniki. Strokovno usposobljeni vodniki 
prispevajo k boljšemu in kakovostnejše-
mu doživljanju naše destinacije. Center za 
idrijsko dediščino je oktobra in novembra 
izvedel dodatna usposabljanja zanje in za 
partnerje Geoparka Idrija. Z našimi lokal-
nimi zgodbami, povezanimi s turističnim 
vodenjem, z animacijo ter s pristnimi in 
zabavnimi doživetji bodo odšli obiskoval-
ci od nas bogatejši.

PRIZNANJE CENTRU ZA IDRIJSKO DEDI-
ŠČINO

Javna agencija RS za trženje in promocijo 
turizma, Slovenska turistična organizacija, 
je v Radencih v sklopu Dnevov slovenske-
ga turizma Centru za idrijsko dediščino 
(CID) podelila priznanje za prizadevno in 
kakovostno urejanje lokalne turistične 
ponudbe na uradnem slovenskem turi-
stičnem informacijskem portalu www.
slovenia.info v letu 2016. Od skupaj 300 
organizacij, ki urejajo portal, je le osem 

najbolj vzornih skrbnikov prejelo prizna-
nje. Priznanje CID-u pomeni potrdilo, da 
je turistična ponudba Občine Idrija na tu-
rističnem portalu Slovenije predstavljena 
zanimivo in kakovostno, hkrati pa pomeni 
tudi vzpodbudo za nadaljnje delo. Za 
urejanje portala skrbita Tadeja Bezeljak 
in Mirka Rupnik. Trenutno je slovenski 
turistični portal v fazi posodobitve in bo 
predvidoma do konca tega leta dostopen 
javnost kot nov, svež portal in v koraku s 
trenutnimi smernicami na tem področju.

IDRIJSKE ČIPKE V LEPOGLAVI

Mednarodni festival čipke v Lepoglavi je 
za promocijo idrijske čipke zelo pomem-
ben. Poleg klekljaric iz številnih evropskih 
držav so bile s svojo razstavo in stojnico z 
izdelki prisotne tudi članice Društva klek-
ljaric idrijske čipke. Za idejo in postavitev 
razstave je poskrbel arhitekt Silvij Jereb, 
klekljale pa so članice društva iz Skupine 
Spodnja Idrija. Prisotne so si izmenja-
le izkušnje in spletle nova klekljarska 
poznanstva. Obiskovalci in prireditelji so 
občudovali razstavo »Filometrika.1905« 
in bili navdušeni nad čipko, ki je bila del 
letošnje razstave in jo je Občina Idrija 
podarila Lepoglavi v trajno last. Čipko je 
izdelala članica društva, mojstrica kleklja-
nja, Mira Guzelj. Iz rok župana Lepoglave 
je Društvo klekljaric idrijske čipke prejelo 
posebno priznanje za dosedanje 20-letno 
sodelovanje. 

PRIHAJA ČAS OBDAROVANJ...  IZBE-
RITE DARILO ZA SVOJE NAJDRAŽJE IN 
POSLOVNE PARTNERJE

V spletni trgovini in trgovini v središču 
mesta (TIC) boste našli različna darila, 
primerna za vse priložnosti; idrijsko čipko, 
modne dodatke, publikacije, oblačila in še 

mnogo drugih izdelkov različnih idrijskih 
in drugih ponudnikov. Kupite lahko tudi 
izdelke iz darilnega programa Visit Idrija 
(čipke in živo srebro), ki združuje čudovite 
izdelke in modne dodatke. e- trgovina: 
http://darila.idrija-turizem.si/

REZULTATI ANKETE O 35. FESTIVALU 
IDRIJSKE ČIPKE

Center za idrijsko dediščino je po zaključ-
ku 35. Festivala idrijske čipke izpeljal sple-
tno anketo o letošnjem festivalu. Z anketo 
je organizator želel pridobiti konstruktiv-
ne kritike glavnih dogodkov festivala in 
želje obiskovalcev v prihodnje. Popolno 
izpolnjenih anket je bilo 379. Letošnjim 
obiskovalcem so bile najbolj všeč večerne 
zabave in koncerti, sledijo festivalske raz-
stave ter ustvarjalne delavnice za otroke 
in odrasle ter sejemska ponudba. Splošna 
ocena festivala 2016 na lestvici od 1 do 
5 je bila 4, torej prav dobra. Več kot 80% 
sodelujočih je splošni vtis o dogajanju in 
vzdušju v Idriji med festivalom ocenilo kot 
odličen, kar je za organizatorja odlična 
motivacija tudi za delo v prihodnje ter 
potrditev, da je Festival z zastavljenimi 
spremembami programa na pravi poti.

Center za idrijsko dediščino
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VESELI DECEMBER 2016

SOBOTA, 3. 12. 

10.00 - IDRIJA, Mestni trg: Animacija z Ribi-
čem Pepetom (za vse otroke)

11.30 - IDRIJA, Filmsko gledališče: Trije 
mali volkci, animirani kratki filmi, ki so jih 
naredili otroci (za vse otroke)

14.00 - BUKOVO, Dom krajanov: Miklavže-
vanje (za otroke KS Bukovo)

 
NEDELJA, 4. 12.

15.00 - OREHEK, šola: Miklavževanje (za 
otroke KS Orehek-Jesenica)

16.30 - IDRIJSKE KRNICE, cerkev: Miklavže-
vanje (za otroke KS Krnice-Masore)

 
PONEDELJEK, 5. 12.

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

17.00 - GODOVIČ, gasilni dom: Miklavže-
vanje (za vse otroke)

17.00 - SPODNJA IDRIJA, cerkev: Miklavže-
vanje (za vse otroke)

17.00 - ZAVRATEC, gasilni dom: Miklavže-
vanje (za otroke KS Zavratec)    

 
SREDA, 7. 12.

9.30 - IDRIJA, vrtec, enota Prelovčeva: Lut-
kovno-gledališka predstava Sapramišja 
sreča, Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija 
(za otroke Vrtca Idrija-enota Prelovčeva)

 
ČETRTEK, 8. 12.

9.30 - IDRIJA, vrtec, enota Arkova: Lutkov-
no-gledališka predstava Sapramišja sreča, 
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija (za 
otroke Vrtca Idrija – enota Arkova)

15.30 - IDRIJA, Dom upokojencev Marof:  
Lutkovno-gledališka predstava Sapramiš-
ja sreča, Lutkovno gledališki krožek OŠ 
Idrija (za oskrbovance doma)

17.00 – IDRIJA, Dom upokojencev: Lutkov-
no-gledališka predstava Sapramišja sreča, 
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija (za 
oskrbovance doma)

17.00 – SPODNJA IDRIJA, šola: Ustvarjalne 

delavnice novoletnih okraskov – DPM SP. 
Idrija (za vse otroke)

18.30 – CERKNO, PGŠ Cerkno: Miklavžev 
koncert (za vse obiskovalce)

 
PETEK, 9. 12.

17.00 – KANOMLJA, šola: Pripovedka 
Lisička je prav zvita zver in prihod dedka 
Mraza (za otroke KS Kanomlja)

 
SOBOTA, 10. 12.

10.00 – GODOVIČ, šola: Ustvarjalne delav-
nice izdelovanja novoletnih voščilnic (za 
vse otroke)

 
TOREK, 13. 12.

8.00 – ČRNI VRH, vrtec: Lutkovno-gledali-
ška predstava Sapramišja sreča, Lutkovno 
gledališki krožek OŠ Idrija (za učence od 1. 
do 5. razreda)

9.00 - ČRNI VRH, vrtec: Lutkovno-gledali-
ška predstava Sapramišja sreča, Lutkovno 
gledališki krožek OŠ Idrija (za otroke vrtca 
Črni Vrh)

10.15 – GODOVIČ, šola: Lutkovno-gledali-
ška predstava Sapramišja sreča, Lutkovno 
gledališki krožek OŠ Idrija; in prihod ded-
ka Mraza (za zunanje)

11.00 – GODOVIČ, šola: Lutkovno-gledali-
ška predstava Sapramišja sreča, Lutkovno 
gledališki krožek OŠ Idrija; in prihod ded-
ka Mraza (za učence POŠ Godovič )

17. 00 – IDRIJA, Mestna knjižnica in čital-
nica Idrija: Ura pravljic (za otroke od 4 do 
5 let)

 
SREDA, 14. 12.

8.00 – SPODNJA IDRIJA, šola: Lutkovno 
– gledališka predstava Sapramišja sreča, 
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija; in 
prihod dedka Mraza (za učence od 1. do 
5. razreda)

9.15 - SPODNJA IDRIJA, šola: Lutkovno 
– gledališka predstava Sapramišja sreča, 
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija; in 
prihod dedka Mraza (za otroke vrtca Sp. 
Idrija in zunanje)

17.30 – ČRNI VRH, telovadnica OŠ Črni Vrh: 

Božično-novoletni koncert (za vse obisko-
valce)

 
ČETRTEK, 15. 12.

8.00; 8.40; 9.30 – IDRIJA, šola: Lutkovno 
– gledališka predstava Sapramišja sreča, 
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija (za 
učence od 1. do 5. razreda, otroke iz vrtca, 
PŠUUOMPP in VDC)

10.00 – ČRNI VRH, Vitadom: Nastop učen-
cev OŠ Črni Vrh Zimske cvetke (za stano-
valce Vitadoma)

10.00 – CERKNO, šola: Predstava Kjer se 
prepirata dva …, gledališka skupina vzgo-
jiteljic (za otroke vrtca Cerkno in učence 
od 1. do 5. razreda OŠ Cerkno)

15.00 – CERKNO, šola: Ustvarjalne delavni-
ce (za učence OŠ Cerkno)

16.00 – ŠEBRELJE, šola: Novoletni pro-
gram in prihod dedka Mraza (za otroke KS 
Šebrelje)

18.30 – NOVAKI, gasilni dom: Novoletni 
program in prihod dedka Mraza (za otroke 
KS Novaki)

18.30 – IDRIJA, glasbena šola: Božično-no-
voletni koncert (za vse obiskovalce)

 
PETEK, 16. 12.

15.45 – LEDINE, župnišče: Predstava Novo-
letna smrečica in prihod dedka Mraza (za 
vse otroke KS Ledine)

16.00 – BUKOVO, dom krajanov: Ustvarjal-
ne delavnice izdelave novoletnih voščilnic 
(za vse otroke)

17.00 – IDRIJA, Medgeneracijski center: 
Praznična ustvarjalna delavnica pod vod-
stvom Anite Podobnik (za vse otroke)

18.30 – OTALEŽ, šola: Predstava Novoletna 
smrečica in prihod dedka Mraza (za otroke 
KS Otalež)

 
SOBOTA, 17. 12.

9.00 – ČRNI VRH, šola: Predstava Novole-
tna smrečica in prihod dedka Mraza (za 
vse otroke)

10.00 – ČRNI VRH, šola: Ustvarjalne delav-
nice (za vse otroke)
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KANOMLJA – petek, 9.12. ob 17.00 - šola
GODOVIČ – torek, 13.12. ob 10.15 - šola
SP. IDRIJA – sreda, 14.12. ob 9.15 - šola
ŠEBRELJE – četrtek, 15.12. ob 16.00 - šola
NOVAKI – četrtek, 15.12. ob 18.30 - gasilski dom
LEDINE – petek, 16.12. ob 15.45 - gasilski dom
OTALEŽ – petek, 16.12 ob 18.30 - šola
ČRNI VRH – sobota, 17.12. ob 9.00 - šola
IDRIJA – četrtek, 22.12. ob 17.00 - Mestni trg
VOJSKO – ponedeljek, 26.12. ob 17.45 - CŠOD
CERKNO – sreda, 28.12. ob 18.00 - dvorišče pred hotelom Cerkno

Program Veselega decembra je objavljen na spletni strani ZPM IDRIJA: 
www.zpm-idrija.si

NEDELJA, 18. 12.

17.00 – DOLE, gasilni dom: Glasbena pra-
vljica O pravljici, ki je ni nihče povedal (za 
vse otroke)

 
TOREK, 20. 12.

9.00 – CERKNO, šola: Lutkovna predstava 
Bobek in barčica (za otroke vrtca Cerkno 
in učence od 1. do 5. razreda OŠ Cerkno?

17.00 – SPODNJA IDRIJA, knjižnica Sp. 
Idrija: Ura pravljic (za otroke od 4 do 5 let)

 
SREDA, 21. 12.

10.15 - ČRNI VRH, telovadnica OŠ Črni 
Vrh: Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, OŠ Črni Vrh (za otroke vrtca 
(Konjički), učence od 1. do 9. razreda OŠ 
Črni Vrh in znanje)

17.00 – IDRIJA, Filmsko gledališče: Noč 
kratkih filmov – animirani kratki filmi za 
otroke (za vse otroke)

18.00 – SPODNJA IDRIJA, kulturna dvo-
rana: Novoletna prireditev – OŠ Spodnja 
Idrija (za vse obiskovalce)

 
ČETRTEK, 22. 12.

9.00 – CERKNO vrtec: Obisk dedka Mraza 
(za vse otroke vrtca Cerkno)

9.30 – IDRIJA, Gimnazija Jurija Vege: 
Mavrica generacij z Zablujeno generacijo 
(za učence od 6. do 9. razreda OŠ Idrija, Sp. 
Idrija, Črni Vrh, Cerkno in dijake Gimnazije 
Jurija Vege Idrija ter  VDC)

17.00 – IDRIJA, Mestni trg: Rajanje z zabav-
nim škratom in Snežno kraljico ter prihod 
dedka Mraza (za vse otroke)

 
PETEK, 23. 12.

16.00 – VOJSKO, CŠOD: Otroške ustvarjal-
ne delavnice (za otroke KS Vojsko)

18.00 – IDRIJA, Rudniška dvorana: Priredi-
tev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
– OŠ Idrija (za vse obiskovalce)    

 
SOBOTA, 24. 12.

9.30 – CERKNO, Hotel Cerkno: Ustvarjal-
ne delavnice Naredimo snežaka – DPM 
Cerkno (za vse otroke)

DEDEK MRAZ NA OBISKU

PONEDELJEK, 26. 12.

17.45  – VOJSKO, CŠOD: Kdo bo posodil 
snežaku kapo (v izvedbi KUD Planika 
Vojsko) in prihod dedka Mraza (za otroke 
KS Vojsko)

19.00 – VOJSKO, CŠOD: Novoletno prazno-
vanje (za vse krajane)    

 
TOREK, 27. 12.

10.00 – IDRIJA, pokrita tržnica: Peka praz-
ničnih piškotov (za vse otroke)

16.00 – CERKNO, pred Hotelom Cerkno: 
Praznična pravljična dežela (od 16.00 do 
19.00): otroški bazar in menjalnica igrač, 
krašenje dežele z vilami in škrati, kulturni 
program (OŠ in vrtec Cerkno), prižig lučk v 
deželi in praznično rajanje s Piko in škrati 
(za vse otroke)

 
SREDA, 28. 12.

10.00 – OREHEK: Peka prazničnih piškotov 
(za otroke KS Orehek - Jesenica)

16.00 – CERKNO: pred Hotelom Cerkno: 
Praznična pravljična dežela: otroški bazar, 
pravljična pot po deželi dedka Mraza, pri-
hod dedka Mraza in rajanje z njegovimi 
prijatelji (za vse otroke)

17.00 – IDRIJA, Filmsko gledališče: Animi-
rani film Ernest in Celestina (za vse otroke)

 
ČETRTEK, 29. 12.

16.00 – CERKNO, pred Hotelom Cerkno: 
Praznična pravljična dežela, otroški ba-
zar in menjalnica otroških knjig, otroška 
kulinarična ustvarjalnica (Hotel Cerkno), 
ustvarjanje in poslikava obrazov z lede-

nima princesama, prisluhni prazničnim 
zgodbam, čarobna predstava, kulturni-
program, otroška praznična tombola (za 
vse otroke)

17.00 – IDRIJA, Filmsko gledališče: Animir-
ni film Roki gre v ring (za vse otroke)               

 
PETEK, 30.12.

17.00 – ČRNI VRH, kulturna dvorana: 
Ustvarjalna delavnica izdelovanja stenskih 
koledarjev (za vse otroke)    

 
SOBOTA, 31.12

18.00 – SPODNJA IDRIJA, Glavni trg: Pre-
stava Princeska in snežak (za vse otroke)  

VABLJENI, VSE PRIREDITVE SO 
BREZPLAČNE!

 
Program prireditev v občinah Idrija in 
Cerkno so pripravili:

Zveza prijateljev mladine Idrija v sodelova-
nju z društvi prijateljev mladine Črni Vrh, 
Cerkno in Sp. Idrija, osnovnimi šolami in 
Gimnazijo Jurija Vege Idrija, Domom upo-
kojencev, vrtci, krajevnimi skupnostmi, 
župnijami, Glasbeno šola Idrija in Podru-
žnično glasbeno šolo Cerkno, KŠD Šeškarji 
Bukovo, TD Fara, DKŽD Vojsko, Mestno 
knjižnico in čitalnico Idrija, KUD Sloga Črni 
Vrh Medgeneracijskim centrom Idrija, KD 
Zavratec in Občino Cerkno.

SREČNO IN RAZIGRANO 2017!



14 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, DECEMBER 2016

EVROPSKI PROJEKT RURALL ZNOVA 
POVEZAL IDRIJO IN ABBADIO SAN SALVA-
TORE

Sredi oktobra, točneje natančneje med 
13. in 15. 10., je bila v okviru projekta 
Skupaj – za razvoj evropskega podeže-
lja, ki ga sofinancira program Evropske 
Unije »Evropa za državljane«, s strani 
vodilnega partnerja Centra za idrijsko 
dediščino organizirana tridnevna stro-
kovna ekskurzija v Abbadio San Salva-
tore v Italiji.

V treh dneh so idrijski predstavniki iz vrst 
društev, nevladnih in vladnih organizacij 
ter partnerjev Geoparka Idrija in, ki se 
trudijo za promocijo in razvoj trajnostne-
ga turizma na idrijskem, sodelovali pri  
predstavitvi obeh območij v projektu ter 
pri strokovnih dogodkih, ki so se odvijali v 
času obiska -  okroglo mizo na temo trajno-
stnega razvoja turizma ter na delavnicah 
oblikovanja turističnih programov. Ponu-
dniki pa so se na osrednjem trgu v Abbadii 
predstavili na njihovem najpomembnej-
šem festivalu – t.i. Festivalu jeseni. Vsi ude-
leženci smo si ogledali še obnovljeni del 
Muzeja rudnika živega srebra in najnovejšo 
multimedijsko razstavo, obiskali botanični 
vrt in naravne terme San Fillipo ter spozna-
li lokalno kulinariko. Do konca leta bomo 
turistično ponudbo zaobjeli še v skupnem 
promocijskem materialu. Cilj izmenjave je 
bil dosežen, saj smo vsi udeleženci nave-
zali številna nova poznanstva z italijanskim 
partnerjem in lokalnim prebivalstvom. 
Dobro sodelovanje v okviru projekta je 
bilo 11. 11. 2016 nadgrajeno še s podpisom 
pobratenja obeh občin, kar nam bo v pri-
hodnje še olajšalo sodelovanje in možnosti 
na pridobitev dodatnih finančnih sredstev 
s strani Evropske unije.

ZAČETEK PROJEKTA ESTEAM V OKVIRU 
PROGRAMA EU ERASMUS+

Z uvodnim srečanjem vseh partnerjev 
v projektu ESTEAM (Enhancement of 
School TEAching Methods by linking 
between schools, experts and geoparks 
in the combination with outdoor activi-
ties and ICT technologies), sofinanciran 
iz programa Evropske unije Erasmus+, 
se je le-ta tudi uradno začel. 

Srečanje se je odvijalo 8. in 9. novembra v 
Idriji in Črnem Vrhu nad Idrijo. Dvodnevno 
srečanje, na katerem je bilo prisotnih 15 
predstavnikov partnerskih organizacij in 
predstavnica nacionalne agencije CME-
PIUS, je bilo v prvi meri namenjeno med-
sebojnemu spoznavanju vseh partnerjev 
ter predstavitvi projektnih aktivnosti in 
načrta dela v prihodnjih treh letih. Nakna-
dno smo podrobno začrtali še izvedbeni 
načrt in delo na prvem izmed treh inte-
lektualnih rezultatov, to je analiza učnih 
načrtov s smernicam, ki bo dokončana 
marca prihodnje leto. Na podlagi analize 
bo v nadaljevanju projekta osnovana 
mobilna aplikacija, s pomočjo katere bo v 
osnovnih šolah potekal pouk naravoslov-
nih vsebin.

Med srečanjem so udeleženci spozna-
vali dediščino območja. V Idriji so si tako 
ogledali Antonijev rov, naravoslovno učno 
pot Ob Rakah in Divje jezero. Zaključek 
srečanja je bil v Osnovni šoli Črni Vrh nad 
Idrijo, od koder smo se pod vodstvom 
učiteljice odpravili še na ogled Učne poti 

kraški gozd in spoznavanje kraških in dru-
gih naravnih pojavov Črnovrške planote. 
Poleg naravnih in kulturnih znamenitosti 
so imeli udeleženci priložnost poskusiti 
tudi kulinarične dobrote Idrijskega in celo 
prekrižati klekeljne na buli v Turistično 
informativnem centru Idrija. »Lepo in za-
pleteno…« so se strinjali vsi.

ODPIRAMO OBZORJE

GEOPARK

REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali po 
imenu dežele v Italiji, v kateri je bil končni 
cilj naše oktobrske ekskurzije Abbadia San 
Salvatore. To je pokrajina Toskana.

Srečen nagrajenec je Leon Petrič, ki bo 
prejel simbolično nagrado Geoparka Idri-
ja. Nagrajencu iskreno čestitamo!

V okviru projekta ESTEAM sodelujeta 
poleg idrijskega geoparka še geopark iz 
Norveške in Portugalske. Vsak geopark 
ima svoje značilnosti, naravne in kultur-
ne, na katerih gradi svojo zgodbo. Tokrat 
vas povprašujemo, katere kamnine po 
vašem mnenju prevladujejo v norveškem 
Magma UNESCO Globalnem Geoparku, 
kar nam nekako nakazuje že samo ime 
geoparka?

Odgovore nam pošljite na e-naslov: info@
geopark-idrija.si ali na naslov: Center za 
idrijsko dediščino, Ulica IX. Korpusa 17, 
5280 Idrija.

Geopark Idrija
Center za idrijsko dediščino

NOVA UGANKA

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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YOUTH ALPINE EXPRESS

Youth Alpine Express (YAE) je projekt, 
v katerem mladi, mladinski delav-
ci in lokalni odločevalci potujejo s 
trajnostnimi prevozi na štiri različne 
dogodke v alpskem prostoru. V tednu 
10. - 14. 10. 2016 je potekala zadnja, 
četrta etapa projekta in tokrat je bil 
naš cilj mestece Grassau na južnem 
Bavarskem. Tam je v okviru nemškega 
predsedovanja Alpski konvenciji po-
tekal Alpski teden, na katerem so se 
zbrale različne organizacije, povezane 
s tematiko Alp. 

S še dvema dekletoma in mentorico smo 
naše potovanje začele v ponedeljek zjut-
raj. Iz Idrije do Ljubljane smo uporabile 
avtobus, nato pa vlak, s kar nekaj prestopi 
do Grassaua. Tam smo se zvečer srečale 
z ostalimi udeleženci YAE, ki prihajajo iz 
vseh alpskih držav. V času našega potova-
nja smo računale točke po metodi »Dober 
dan ima 100 točk.«, pri kateri se preračuna 
izpust ogljikovega dioksida na posame-
znika. Za ohranjanje podnebnega ravno-
vesja bi ga lahko izpustil 6,8 kg na dan (v 
aplikaciji predstavljenih kot 100 točk). Na 
tem projektu je sodelovala tudi mlada 
družina iz Idrije, ki je prav tako prišla v 
Grassau v okviru projekta 100max in se 
skupaj z nami udeležila delavnice, na ka-
teri smo govorili o tem, kako bi lahko širšo 
javnost motivirali k s CO2 manj potratnem 
življenju. V okviru Alpskega tedna je vsak 
dan potekalo več delavnic na temo de-
mografije, kulture in kakovosti življenja v 
Alpah. Udeleženci YAE smo se srečali z ge-
neralnim sekretarjem Alpske konvencije 
Markusom Reitherjem, v lepem spominu 
pa ostaja tudi sprejem Alpske konvencije 

na gradu Herrenchiemsee ter zadnji večer, 
ko je potekalo praznovanje 25. obletnice 
konvencije. 

Projekt YAE je sprožil nekatere pobude. 
Na srečanju z gospodom Reitherjem se 
je pojavil predlog o alpskem Interrailu za 
mlade, ki se bo s podporo predsedstva 
Alpske konvencije morda uresničil. Pobu-
da oz. izziv nas, udeležencev YAE, pa sta 
dva brezsirna in dva brezmesna tedna 
(proizvodnja sira in mesa ima namreč veli-
ke izpuste CO2). Pa vi? Se nam pridružite?

Karmen Bogataj

Mladinski projekt CIPRE sta finančno 
podprla nemško Zvezno ministrstvo za 
okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost 
reaktorjev (BMUB) ter program Evropske 
unije ERASMUS+. 

Območno združenje Rdečega križa Idri-
ja je, tako kot vsako leto, svoje zveste 
krvodajalce v zahvalo za njihovo huma-
no in nesebično poslanstvo odpeljalo 
na jesenski izlet, tokrat v Planico, kjer 
so si ob odličnem vzdušju ogledali ska-
kalnico velikanko in nordijski center ter 
se okrepčali s kosilom v Kranjski Gori. 
Ob tej priložnosti so krvodajalcem – 
jubilantom podelili tudi 26 priznanj, 
in sicer 12 za 40-krat darovano kri, 4 
za 50-krat, 6 za 60-krat, dve priznanji 
za 70-krat ter po eno priznanje za 80-
krat in 90-krat darovano kri. Območno 
združenje se zahvaljuje vsem krvoda-
jalcem in čestita jubilantom. Letos je 
na zimski in poletni krvodajalski akciji 
darovalo kri skupaj 1514 darovalcev.  
Idrijska in cerkljanska občina sta se v 
letu 2015 skupaj uvrstili na prvo mesto 
po odstotku darovane krvi na prebival-
ca, kar je izreden uspeh.

 Ob 16. oktobru, svetovnem dnevu hrane 
Rdeči križ Slovenije svoje programe soci-
alne pomoči otrokom iz socialno šibkejših 
okolij dopolnjuje s kampanjo Drobtinica, 
v kateri zbiramo sredstva za plačilo malic 
in kosil osnovnošolcem. Namen kampanje 
je tudi ozaveščanje javnosti o (ne)zadostni 
in/ali (ne)pravilni prehrani naših otrok ter 
vzpodbujanje čuta solidarnosti z vsemi, 
ki so se znašli v stiski. V počastitev tega 
dne idrijski Rdeči križ vsako leto povabi k 
sodelovanju eno od lokalnih osnovnih šol 
in tako je letos sodelovala Osnovna šola 
Črni Vrh. Pod mentorstvom učiteljic Bar-
bare Petkovšek (likovne pedagoginje) in 
Vere Rudolf (učiteljice 1. razreda) so otroci 
prvega, drugega in petega razreda ustvar-
jali zanimiva dela na temo lokalne – doma 
pridelane hrane in zdravih prehranjeval-
nih navadah. Glede na letni čas so izbrali 
jesenske plodove. Rdeča nit delavnice in 
razstave je bila domača oskrba, ozavešča-

nje, da je prednost življenja na vasi v tem, 
da lahko veliko pridelamo sami in da vsi te 
možnosti nimajo (bodisi zaradi življenja v 
mestih bodisi zaradi podnebja, kjer pridel-
ki ne rastejo).

Otroci so s svojo domišljijo upodobili raz-
lične likovne izdelke, vsem pa je skupno 
sporočilo, da je hrano potrebno spoštova-
ti in paziti, da je ne zavržemo.

Tanja Tominec
OZRKS Idrija

RDEČI KRIŽ
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AIRNET ZDRUŽIL UČITELJE

V okviru triletnega Erasmus+ projekta 
Airnet je od 26. do 30. 9. na Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija potekalo srečanje 
koordinatorjev učiteljev, ki se ga je 
udeležilo enajst učiteljev iz Malage, 
Barcelone, Dronfielda, Sindelfingna in 
Kourouja.

Prvi dan  smo gostom predstavili program 
mednarodne izmenjave dijakov, ki je od 
6. do 12. novembra potekala na Gimnaziji 

Jurija Vege. Sledilo je usklajevanje termi-
nov zadnjih dveh srečanj v tem šolskem 
letu ter analiza doseženih in še nerealizi-
ranih ciljev našega projekta. V popoldan-
skem času smo si ogledali Antonijev rov in 
Bolnico Franjo, ki je navdušila večino uči-
teljev, saj česa podobnega še niso videli.

V naslednjih dneh srečanja so koordina-
torji načrtovali bodoče aktivnosti dijakov 
v projektu. V zanimivih delavnicah so 

učitelji spoznali, kako zmontirati videopo-
snetek iz fotografij, nastalih v predhodnih 
izmenjavah, in kako sprogramirati mobil-
no aplikacijo v obliki kviza na temo naše-
ga projekta. Da pa učenje ne bi potekalo 
samo znotraj učilnice, smo si v popoldan-
skem času ogledali še podjetje Pipistrel v 
Ajdovščini. Spoznali smo proces izdelave 
njihovih letal in si jih kot končne produk-
te ogledali še v tamkajšnjem hangarju. 
Povezali smo se tudi z Inštitutom Jožef 
Štefan, kjer so nam v Reaktorskem centru 
Podgorica predstavili zanimive izsledke 
raziskav o izboljšanju kakovosti zraka v 
mestnem okolju. Ker pa je večina učiteljev 
prvič obiskala Slovenijo, smo si ogledali 
tudi Škocjanske jame in stari mestni del 
Ljubljane. V kratkem, a zanimivem sreča-
nju so učitelji spoznali lepote naše dežele, 
tehnološko najbolj razvita podjetja, hkrati 
pa uživali v lokalni kulinariki ter gostoljub-
nosti naših ljudi.

Nejc Grošelj
koordinator projekta

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem, 
ki je bila ustanovljena že decembra 
2014 in je Strategijo lokalnega razvoja 
oddala na Koordinacijski odbor CLLD 
konec januarja 2016, je konec oktobra 
2016 s strani MGRT prejela odločbo o 
potrditvi LAS in strategije. 

S tem je izpolnjen osnovni pogoj, da LAS s 
CILjem začne črpati razpoložljiva evropska 
sredstva za območje občin Cerkno, Idrija 
in Logatec. V programskem obdobju 2014 
-2020 je na razpolago 1.678.780,00 EUR, ki 
jih bo LAS namenila za delovanje in  izva-
janje skupnih projektov LAS (okvirno 30% 
razpoložljivih sredstev za izvajanje projek-
tov) ter projektov drugih upravičencev, ki 
so pravne in fizične osebe iz tega obmo-
čja. Prvi javni poziv za projekte si obetamo 
v kratkem.  Podprti bodo predvsem par-
tnerski projekti, ki bodo prispevali k razvo-
ju območja. Več o načinu in pogojih je za-
beleženo v Strategiji lokalnega razvoja za 
lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, ki 
je objavljena na spletni strani LAS http://

las-sciljem.si/, kjer bodo objavljeni tudi vsi 
javni pozivi. LAS je pogodbeno partner-
stvo, v katerega so vključeni predstavniki 
javnega in zasebnega sektorja. V okviru 
odločanja imajo posamezne interesne 
skupine tretjinski delež glasov. Tretjino 
glasov prispevajo predstavniki s strani 
članov javnega sektorja in občin, tretjino 
predstavniki gospodarskih subjektov in 
kmetov in tretjino predstavniki društev, 
drugih nevladnih organizacij, interesnih 
skupin in posameznikov. 

Na podlagi opredelitve območja, prepo-
znanih potreb lokalnega prebivalstva in 
izdelane SWOT analize, v katero je bila 
vključena zainteresirana javnost, so bila 
določena tematska področja ukrepanja in 
prednostne naloge za posamezno temat-
sko področje.

Lokalna akcijska skupina na osnovi strate-
gije pripravi plan dela ter na osnovi pre-
poznanih potreb in priložnosti razporedi 
sredstva na različne ukrepe. Na našem 

območju so bili prepoznane naslednje 
potrebe:

ustvarjanje novih delovnih mest in 
krepitev obstoječih gospodarskih dejav-
nosti; razvoj »novih oblik« podjetništva 
na območju; razvoj izdelkov in storitev 
z dodano vrednostjo; sodelovanje in 
povezovanje; zagotavljanje varovanja 
in ohranjanja narave; razvoj programov, 
produktov, storitev na področju turizma, 
kulturne dediščine, naravne dediščine, 
kmetijstva; izboljšanje kakovosti življen-
ja na podeželju; vključevanje ranljivih 
skupin v razvojne programe in družbo; 
povečanje kakovosti življenja
 
Za več informacij pokličite na ICRA d.o.o. 
Idrija, ki je vodilni partner LAS in skrbi za 
animacijo in informiranje lokalnega pre-
bivalstva. Informacije vam bodo nudili na 
tel. št.: 05 37 43 914 ali 05 37 20 180. 

Darja Laharnar

INFORMACIJE O LAS S CILJEM
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Na podružnični šoli v Godoviču smo se 
v tem šolskem letu odločili, da naredi-
mo nekaj več na področju  osveščanja o 
pomenu skrbi za lastno varnost in odgo-
vornosti za varnost drugih udeležencev v 
prometu. 

Tako smo se konec oktobra, skupaj s po-
družnico Zavratec,  vključili v  nacionalno 
akcijo za vidnost in varnost pešcev pod 
okriljem AMZS, Agentura Idrija – »Ostani 
viden« – »Stay Bright«.  Akcija je bila del 
širše mednarodne kampanje pod okriljem 
mednarodne avtomobilistične zveze FIA. 
Učenci so likovno ustvarjali in sodelovali pri 

snemanju promocijskega filma. V začetku 
novembra smo ob podpori podjetja BRUS 
Transport, v sklopu roditeljskega sestanka  
pripravili predavanje z naslovom »Rdeča luč 
za starše«. Predavanje, ki poudarja pomen 
pozitivnega zgleda staršev – tudi v prome-
tu, so izvedli člani Zavoda Varna pot. Na za-
nimiv, na trenutke tudi pretresljiv način so 
predstavili dejstva o varnosti in dogajanjih 
na naših cestah.  Predvsem pa so svetova-
li, kaj lahko naredimo, da bo tveganje za 
nesreče v prometu manjše – upoštevamo 
omejitve hitrosti, pravilno uporabljamo var-
nostne pasove, vozimo trezni, med vožnjo 
ne telefoniramo, na kolesu nosimo čelado... 

Samo sekunda nepazljivosti nam za vedno 
lahko spremeni življenje. To dejstvo sta ob 
koncu predavanja podkrepila zakonca Ma-
vec. Predstavila sta svojo težko življenjsko 
izkušnjo. Njuna hčerka je umrla za posledi-
cami prometne nesreče. V bližini domače 
hiše jo je zbil voznik, ki je vozil prehitro. Ker 
želita, da se podobne tragične zgodbe ne bi 
ponavljale, sta postala promotorja Zavoda 
Varna pot. Vsi, ki smo bili na predavanju, 
bomo ob prižiganju svečke na dan spomina 
na žrtve prometnih nesreč (20. 11.) mislili 
tudi nanju in na njuno Ano.

Hermina Tominec

PREVENTIVNE AKCIJE ZA VEČJO VARNOST V PROMETU NA POŠ GODOVIČ

Na podružnični šoli Godovič smo že 
tretje leto zapored sodelovali pri pro-
jektu Dnevi evropske kulturne dediš-
čine. Letošnja tema, DedIŠČIna OKOli 
nas, nas nagovarja, da dediščina niso 
le velike in pomembne stavbe, temveč 
tudi nekaj malega, preprostega in po-
gosto tudi spregledanega. 

V sklopu DEKD smo na naši šoli v začetku 
oktobra izpeljali tri dogodke. Teden smo 
začeli z ustvarjalnimi delavnicami. Izdelali 
smo posodice in nakit iz gline, punčke iz 
cunj, starodobna kolesa, ptičje hišice in 

panjske končnice ter kaširali balone, da 
so nastale glave žensk z rutami, ki so bile 
nekoč obvezen kos oblačila kmečkih žen.
Športni dan smo poimenovali Lov na dedi-
ščino. Ker je Godovič bogat s kulturno, teh-
niško in z naravno dediščino, smo se peš 
odpravili po Godoviču in njegovi bližnji 
okolici. Učenci so s fotografijami koščkov 
dediščine ugotavljali, kam nas vodi pot.

6. oktobra smo DEKD zaključili z razstavo 
Dediščina okoli nas. Razstavo smo otvo-
rili s kratkim kulturnim programom, na 
katerem so nastopali vsi učenci naše šole. 
Spomnili smo se ljudskih izštevank, šaljivk 
in zbadljivk, pesmi, plesov in iger.

Razstavo izdelkov smo razdelili na pet 
sklopov: Biseri Godoviča, Ženska, Narava, 
Ljudsko izročilo ter Človek in narava. Učen-
ci 4. razreda so izdelali makete kulturnih in 
naravnih znamenitosti Godoviča ter jih na 

plakatih opisali. Učenci 4. in 5. razreda so 
bili tako ustvarjalni, da smo z njihovimi 
umetnijami napolnili celo telovadnico. 
Tretješolci so risali kolovrat, star likalnik 
in mlinček za kavo. Najmlajši so narisali 
volnena oblačila, ki so jih včasih pletle 
babice. Na razne načine smo upodobili 
ljudski pravljici Pastirček in Deklica veka. 
Tudi Peter Klepec ni manjkal, tako na listu, 
kot narejen iz žice. Spomnili smo se tudi 
pokojnega msgr. Vinka Kobala. Z ustvarja-
njem 'vitražev' smo spoznavali sokrajana 
Marka Jermana. Spregledali nismo niti de-
klet, ki žanjejo velike uspehe po Sloveniji 
in tujini ter skrbijo, da glasbena dediščina 
gre naprej, Vokalno skupino Radost.

Zelo smo ponosne na naše učence, saj so 
zelo ustvarjalni in delavni.

Organizatorka dogodkov Sabina Gnjezda

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V GODOVIČU

USPEH MLADIH GASILCEV PGD GODOVIČ 

Fire Combat, prevedeno kot Gasilski 
boj, je v Slovenijo prišel iz ZDA in je ena 
izmed novejših vrst gasilske športne 
tekmovalne discipline, ki zahteva od 
tekmovalcev izjemno fizično priprav-
ljenost. Tekmovalna ekipa je sestavljena 
iz dveh članov, ki skupno premagujeta 
ovire na tekmovalnem poligonu. Tek-

movanje je sestavljeno iz štirih delov: 
polaganje cevovoda čez visoko oviro in 
tunel na stolp; spuščanje po vrvi s stolpa 
(visok 6m); prenos ponesrečenca (lutke); 
vlečenje ''B'' cevovoda in zbijanje tarče. 
Teh tekmovanj sta se preteklo in letošnjo 
sezono udeleževali dve ekipi Prostovolj-
nega gasilskega društva Godovič, in sicer 
v zasedbi: Anja Rupnik in Lovro Lukan 
ter Amadej Gantar in Martin Rupnik (na 
fotografiji levo).  Ker sta Anja in Lovro že 
preteklo leto dosegla dober končni rezul-
tat, sta se v letošnji sezoni odločila, da se 
pomerita  v pokalnem tekmovanju Fire 
Combat. Tekmovala sta v kategoriji meša-
no pod imenom  JST NE GREM. Tako sta v 

tej kategoriji na zadnjem tekmovanju » Li-
tijska bitka 2016«  za pokalno tekmovanje 
gasilskih dvojic Gasilske zveze Slovenije za 
leto 2016  dosegla 3. mesto in se  na koncu 
v skupnem seštevku zavihtela na 3. mesto. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti na njihove-
ga mentorja Bojana Deklevo, na njegovo 
podporo in zavzeto delo ob pripravah na 
vsa tekmovanja.

Prostovoljno gasilsko društvo Godovič 
iskreno čestita obema ekipama za dosež-
ke in jima želi še veliko gasilskih uspehov 
v prihodnje.

PGD Godovič
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Računalniška pismenost za odrasle 
(javno veljavni program)

Vsebine: osnovno računalniško usposa-
bljanje, osnove OS Windows, uporaba in-
terneta, uporaba elektronske pošte, izde-
lava in oblikovanje besedil, druge vsebine 
po želji udeležencev.
Trajanje: 60 ur
Pričetek: v torek, 17. 1. 2017, ob 16.30
Tečaj vodi: Tadej Rupnik
Število udeležencev: 12

Računalniško in digitalno usposabljanje

Vsebine: spoznavanje programa Excel za 
obdelavo podatkov in vodenje financ
Trajanje: 50 ur
Pričetek: v četrtek, 19. 1. 2017, ob 16.30
Tečaj vodi: Tadej Rupnik
Število udeležencev: 12

Brezplačni tečaji so namenjeni zaposle-
nim odraslim. Prednost pri vpisu imajo 
starejši od 45 let.

Posameznike in podjetja vabimo, da nas 
za več informacij in prijavo v programe 
kontaktirate na tel. št. 05 37 43 913 ali po 
e-pošti izobrazevanje@icra.si. Prijave zbi-
ramo do zasedbe prostih mest. Z izvaja-
njem bomo pričeli, ko se skupina napolni. 
Tečaji potekajo v učilnici ICRUM na ICRA, 
Mestni trg 2, Idrija.

Lepo vabljeni!

Zaradi izraženega interesa med upokojen-
ci objavljamo tudi vpis v:

Računalniški tečaj za upokojence

Vsebine: osnove dela z računalnikom, 
delo na internetu, iskanje podatkov, ele-
ktronsko komuniciranje (e-pošta, IM), 
urejevalnik besedil, preglednice, pametni 
telefoni in računalnik.
Trajanje: 30 ur (10 srečanj)
Pričetek: v četrtek, 19. 1. 2017, od 9.00 do 
12.00
Tečaj vodi: Tadej Rupnik
Število udeležencev: 10-13
Lokacija: Učilnica ICRUM na ICRA, Mestni 
trg 2, Idrija
Cena: 54,00 EUR oz. v treh obrokih po 
18,00 EUR.

Prijavite se lahko na tel. št. 05 37 43 913 ali 
po e-pošti izobrazevanje@icra.si.

 ICRA VAS VABI K VPISU V NASLEDNJA RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA

Krajani krajevne skupnosti Krnice-Ma-
sore so se pred dnevi po nekaj letih 
spet zbrali na zboru krajanov, ki se 
ga je udeležil tudi župan občine Idrija 
Bojan Sever. Namen zbora je bil kraja-
nom predstaviti tekočo problematiko 
in plan prihodnjih investicij v krajevno 
infrastrukturo. V uvodu je zbrane poz-
dravil predsednik krajevne skupnosti 
Slavko Strel, ki se je ob tej priložnosti 
krajanom zahvalil za vso pomoč pri 
odpravljanju posledic žleda pred tremi 
leti, ki je krajane močno povezal. Med 
realiziranimi investicijami je omenil 
rešitev problema z dostopom do inter-

neta ter vsaj delno tudi težav s spreje-
manjem mobilnega signala. Letos je 
bil preplasten še en odsek glavne ceste 
Idrijske Krnice – Spodnja Idrija, tako da 
je sedaj cesta v zadovoljivem stanju.

Med prihodnjimi investicijami je župan 
Bojan Sever povedal, da bo prihodnje leto 
realiziran električni vod do vodne vrtine in 
obenem izveden tudi njen preizkus. V letu 
2018 je v planu izgradnja rezervoarja, iz 
katerega bi krajani dobili vodo v sušnem 
obdobju oz. v primeru njenega pomanj-
kanja. Kar se tiče komunalne ureditve, 
bo odslej Komunala Idrija zadolžena za 

praznjenje greznic v vseh gospodinjstvih, 
ki imajo urejeno greznico. Za ta namen 
bodo gospodinjstva v prihodnje plačevala 
omrežnino, ki je za celotno občino eno-
tna. Nekaj sredstev bo v prihodnjih letih 
namenjenih za asfaltacijo javnih cest, med 
investicijami je planirana tudi notranja 
prenova zadružnega doma, kjer bo svoje 
prostore dobila tudi krajevna skupnost.

S strani krajanov je bilo izpostavljeno 
vprašanje glede avtobusnega postajališča 
pri Maruškovcu, ki je zelo slabo označeno. 
Postajališče je sicer na ozemlju občine 
Cerkno, večina uporabnikov pa je kraja-
nov Masor, ki spadajo pod občino Idrija. 
Župan je obljubil, da se bo glede označitve 
pozanimal na direkciji za ceste RS. Nadalje 
je bilo izpostavljeno še vprašanje pesko-
kopov, saj v bližini namreč ni legalnega 
peskokopa in zato se trenutno gramoz 
za posipanje cest dovaža iz peskokopa v 
Zadlogu. Župan pozna problematiko in 
si prizadeva, da bi bili še vedno v uporabi 
manjši peskokopi ob cestah, vendar le za 
namene posipanja makadamskih cest, ne 
pa tudi za pridobitno dejavnost.

Aleš Magajne

ZBOR KRAJANOV KRNICE
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PEVEC SVETOVNEGA SLOVESA V IDRIJSKI CERKVI

9. novembra je idrijska župnija gostila 
umetnika svetovnega slovesa, argen-
tinskega pevca bas-baritonista Luko 
Debevca Mayerja, ki je po starših slo-
venskega rodu.  

Glasbeni  dogodek je bila uvodna duhov-
no-kulturna prireditev  triletne priprave 

idrijske župnije na 50-letni jubilej pos-
vetitve župnijske cerkve Svetega Jožefa 
Delavca.

Pevčeva umetniška pot obsega obširen 
operni program, saj je nastopil že v več 
kot  petdesetih naslovnih vlogah, v nas-
lednjem letu pa pripravlja že pet novih. 
Kot koncertni pevec pa izvaja samospeve, 
poje velike vloge vokalno-inštrumental-
nih glasbenih oblik in sodobno glasbo. 
Nastopa na največjih svetovnih odrih z 
znamenitimi orkestri in solisti. Pogosto 
prihaja v Slovenijo, svojo drugo domo-
vino, kjer nastopa predvsem po različnih 
cerkvah in v svoj koncertni program uvr-
šča  tudi najlepše slovenske verske pesmi. 
Že štirikrat mu je Združenje Argentinskih 
kritikov podelilo naziv Najboljši pevec 
Argentine: 2004, 2009, 2014, 2015. Pevca 
na koncertih pogosto spremlja na klavirju 
ali orglah skladatelj, dirigent, pianist in 
organist Diego Licciardi. Tako je bilo tudi 
v Idriji.

V svojem  programu  sta umetnika 
predstavila nekaj  poznanih slovenskih 
cerkvenih pesmi, sakralne  pesmi iz sve-
tovne glasbene literature ter zaključila s 
črnskimi duhovnimi.  

Pevski večer v idrijski cerkvi je poslu-
šalcem ponudil globoko doživetje, saj 
je Luka Debevec Mayer pevec izjemnih 
pevskih vrlin, velikega razpona glasu in 
vrhunske pevske tehnike. Že tako bogate 
vsebine duhovnih in sakralnih pesmi pa 
je s svojimi interpretacijami še poglobil 
in jim z dinamičnimi in agogičnimi nian-
sami  ter svojim prodornim glasom dodal  
posebno duhovno razsežnost, prvino, ki je 
prav gotovo izraz njegove globoke oseb-
ne vere in ne samo glasbenega dojemanja 
in njegovega talenta. Mnogi poslušalci so 
njegovo  izvajanje doživeli kot molitev, ki  
se je iz obeh umetnikov prelivala v njihova 
srca in napolnjevala prostor cerkve…  

Stanka Močnik

Oktober je mesec ko Društvo upoko-
jencev Idrija prireja vsakoletne obiske 
Doma upokojencev Idrija - enota Marof 
in srečanje starih 80 let in več v domu 
upokojencev Idrija.

Letos smo najprej obiskali enoto doma na 
Marofu, kjer so nastopili učenci Osnovne 
šole Spodnja Idrija s plesno prireditvijo 
»V vaški gostilni«, učenca harmonikaša 
Glasbene šole Idrija in mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Idrija. Gojenci doma 
so nastop izredno lepo sprejeli.

Srečanje članov našega društva, starih 80 
let in več, smo v Domu upokojencev Idrija 

pripravili skupaj z gojenci doma. V progra-
mu sta sodelovala harmonikaša Glasbene 
šole Idrija, učenci Osnovne šole Idrija, 
mešani pevski zbor Društva upokojencev 
Idrija in plesna skupina Line dance, ki de-
luje v okviru univerze za tretje življensko 
obdobje. Srečanja se je udeležilo preko sto 
starih 80 let in več, ki so z zanimanjem spre-
mljali kulturni program, ki ga je povezovala 
Ladislava Bizjak. Vsako točko programa so 
pospremili z bučnim aplavzom.

Na takih srečanjih se je pokazalo, kako 
pomembno je sodelovanje društva upoko-
jencev z domovi upokojencev, sodelovanje 
z mladimi  z vidika medgeneracijskega 

sodelovanja, kajti starejši se radi srečujemo 
z mladimi, saj s tem odpravljamo prepad 
med starejšo in mlado generacijo.

V razmislek, da bi taka srečanja z gojenci 
domov upokojencev  bila večkrat  in ne le 
enkrat letno. Srečanje v domu upokojen-
cev Črni Vrh nad Idrijo smo pripravili 24. 
novembra.

Ivan Šuligoj
predsednik DU Idrija

OBISKI DOMOV UPOKOJENCEV IN SREČANJE STARIH 80 LET IN VEČ

S pričetkom zime se aktivnosti mode-
larjev zunaj končajo ali vsaj v veliki 
meri zmanjšajo.  Zapremo se v delavni-
ce in pričnejo nastajati modeli za nasle-
dnjo sezono. 

Letošnjo zimo AK Srebrna Krila v sodelo-
vanju z Mladinskim centrom Idrija organi-
zirata tečaj  letalskega modelarstva za sre-
dnješolce in vse, ki jih to zanima. Poudarek 
je predvsem na radijsko vodenih modelih. 
Zbrani so predvsem stari modelarski mač-
ki, ki pa nudijo vso strokovno pomoč tudi 

popolnim začetnikom v tem hobiju. Tre-
nutno se gradi šest modelov.  Dva modela 
sta tekmovalna F5J kategorije, dva mode-
la rekreativna jadralna modela in dve pol 
maketi motornih modelov.  

Tečaj oziroma druženje poteka  vsak po-
nedeljek od 18.00 do 21.00 ure. Vabljeni 
vsi, tako začetniki, kot tisti, ki vam  letalsko 
modelarstvo ni tuje, da se nam pridružite 
ali pa pridete na obisk v Mladinski center 
Idrija (stari dijaški dom) in spoznate, kako 
nastajajo modeli. Obiščite našo FB stran, 
tam se vedno najde kaj zanimivega.

Vojko Česnik
AK Srebrna Krila

ZIMSKE AKTIVNOSTI MODELARJEV AK SREBRNA KRILA
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Prvi začetki klubskega dela v nogome-
tu v Ledinah segajo v leto 2008. Takrat 
se je oiblikovala prva skupina fantov, 
ki je redno trenirala, tekmovanj pa se 
(razen posamičnih turnirjev) ni mogla 
veliko udeleževati, ker še ni bila čla-
nica MNZ. Trener ekipe, tedaj še pod 

imenom Mali mojstri Ledine, je bil 
Vinko Frelih.

Leta 2010 smo prvič pripravili sedaj že 
tradicionalni turnir trojk za najmlajše, ki 
je vsako leto dobro obiskan.

Letos pa smo se zaradi velike želje naših 
nogometašev odločili, da opravimo ura-
dno registracijo kluba in s tem pridobimo 
možnost igranja v ligah pod okriljem 
MNZ Nova Gorica, kjer v prvi sezoni 2016-
2017 igramo v kategorijah U7, U9 in U13. 
Trenutno imamo 34 članov v vseh selek-
cijah, za vadbo pa skrbijo trije trenerji. 
Vadbe povečini potekajo na domačem 
travnatem igrišču, v zimskem odbobju pa 
v telovadnici v Spodnji idriji. 

Velik poudarek namenjamo tudi dekle-
tom, saj je pri nas skoraj tretjina deklet. 
Da pa tudi na tem področju kakovostno 
delamo, pove dejstvo, da tri naša najsta-
rejša dekleta igrajo kot posojene igralke 
v prvi slovenski ligi NZS za kategorije U15 
in U17 za ekipo NK Primorje Ajdovščina, 
kjer so standardne članice prve postave.

Za konec vabimo vse, ki se pobližje želijo 
spoznati z nogometno igro, da se nam 
pridružijo.

Info na: malimojstriledine@gmail.com

NK Ledine

OD MALIH MOJSTROV LEDINE DO NK LEDINE

ZAKLJUČUJE SE AKCIJA »ZA VAREN KORAK«, ZAČENJA »XXL POMOČ«

Spoštovani občani in vsi sodelujoči v 
akciji "Za varen korak". Z veseljem spo-
ročamo, da se z novim letom končuje 
dobrodelna akcija zbiranja zamaškov 
za nakup nove nožne proteze za ob-
čanko Beti Rupnik. Akcijo Za varen 
korak smo pričeli oktobra 2013 in je 
torej trajala dobra tri leta, sedaj pa se 
zaključuje, saj bo manjkajoča sredstva 
namenila družba Kolektor Group. Po-
leg zbiranja zamaškov po podjetjih, 
ustanovah, trgovskih centrih in sejmih 
(na tržnici) se je z različnimi dogodki: 
članki v različnih časopisih, prosto-
voljnimi prispevki, donacijami podjetij 
posameznikov ter koncertom zbralo 
20.000 evrov, kar je izjemen dosežek. 

Hvala vsem sodelujočim v tem projektu: 
posameznikom, otrokom, podjetjem in 
ustanovam, Idrijsko-cerkljanski razvojni 
agenciji, podjetju Komunala Idrija in osta-
lim, ki ste na kakršenkoli način prispevali, 
da akcijo upešno zaključujemo. V tem 
času je bilo zbranih okoli 20 ton zamaškov, 
kar pomeni nepredstavljivo količino. V to 
je bilo vloženo veliko delo celotne družine 

in prijateljev Beti Rupnik, kakor tudi nas - 
Območnega združenja RK Idrija in seveda 
pobudnice akcije pred tremi leti Dore 
Gnjezda.

 Z željo, da tudi v prihodnje pomagamo 
pomoči potrebnim, ob tej priložnosti 
napovedujemo novo humanitarno ak-
cijo zbiranja zamaškov, poimenovano 
„XXL POMOČ“. Zakaj takšno ime? Ker je 
pomoč namenjena socialno šibkim upo-
kojencem, ki si z nizkimi pokojninami ne 
morejo provoščiti plačila različnih storitev, 
mi pa jim želimo omogočiti nekaj več.  V 
ta namen smo se povezali z  Domom 
upokojencev Idrija, službo za pomoč na 
domu, ki skrbi za veliko število upoko-
jencev v občini Idrija in Cerkno na domu, 
a jim vedno ne morejo pomagati s storit-
vami, ki jih ne nudijo v okviru svoje redne 
dejavnost. Potrebe uporabnikov  so po 
določenih  opravilih, kot so: zlaganje drv, 
košnja trave,  pleskanje ipd, a si jih upo-
kojenci z nizkimi pokojninami ne morejo 
privoščiti za dodatno plačilo. Sredstva od 
zbranih zamaškov bomo namenili plačilu 
teh storitev. Povezali se bomo z dijaki ali 

študenti, ki so pripravljeni opravljati lažja 
fizična dela, plačilo  pa bo izvedeno preko 
študentskega servisa. Tako lahko na leto 
pomagamo tistim upokojencem, ki nima-
jo svojcev ali možnosti za plačilo  različnih 
vrst  pomoči. Z akcijo želimo prispevati 
tudi k medgeneracijskemu povezovanju 
in pridobivanju izkušenj.

Obstoječe lokacije zbiranja zamaškov 
ostajajo iste, zato vas vljudno vabimo, da 
sodelujete še naprej in s skupnimi močmi 
pomagamo tistim, ki našo pomoč potre-
bujejo.   

Novo akcijo bomo predstavili tudi na Bar-
barinem sejmu, 3. 12. 2016. Vabljeni na 
našo stojnico, kjer bodo tudi predstavniki 
socialnovarstvene storitve za pomoč dru-
žini na domu.

Skupaj smo močnejši!

Tanja Tominec
OZ RK Idrija
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Tudi letos bo sredi decembra pred 
tajništvom Občine Idrija postavljeno 
občinsko novoletno drevesce, ki bo 
čakalo, da na pripravljene posebne 
balončke – listke  napišete svoje želje, 
ideje in predloge, pa tudi dobrona-
merne kritike,  povezane z življenjem 
v naši občini. Lahko pa seveda dodate 
svoje, izvirne okraske – drevesce bo 
tako še lepše. Kot vedno, bomo ob letu 
pogledali, če nam je skupaj uspelo kaj 
premakniti na bolje.

In kako je z željami, ki ste nam jih zaupali 
lani?

Kako je s kolesarsko stezo, ste lahko 
obširno prebrali v Komunitatorju in ker 
trenutno pogoji za kolesarjenje niso naj-
boljši, tistemu, ki si je zaželel kolo, pripo-
ročamo, da se rekreira peš, željo po kolesu 
pa ponovi, ko bodo zgrajene kolesarske 
poti. Glede osvetlitve igrišča v Sp. Idriji 
se bo možnosti ugotavljalo ob priložno-
stni gradnje vrtca, za kulturno dvorano 
v Idriji se bo 2017 pridobilo gradbeno 
dovoljenje, v letu 2018 pa poskušalo do-

biti denar na razpisu za t.i. kulturni evro. 
Problem varne poti do šole v Črnem Vrhu 
se je delno rešil z obvozom, predvideva 
se še ureditev pločnika ob poti do šole v 
dogovoru z lastniki zemljišč. Projekt javne 
razsvetljave bomo 2017 dopolnili z odvze-
mom svetil, kjer niso v funkciji in njihovo 
namestitvijo na lokacije, kjer se izkazujejo 
potrebe. Se pa v projektu ELENA planira 
sredstva za izdelavo projekta dodatne jav-
ne razsvetljave, nato v 2 letih zamenjava 
še 300-400 svetil ter namestitev dodatnih, 
kjer je to potrebno, ob spoštovanju ured-
be o svetlobnem onesnaževanju,   da se 
ne prekorači predpisana poraba električ-
ne energije na prebivalca.

Za uvedbo enotne turistične vstopnice 
je bilo vloženih že kar nekaj naporov, a 
doslej med nosilci turizma žal še ni prišlo 
do dogovora. Trim steza je bila v preteklo-
sti že narejena, a je bilo njenih uporabni-
kov žal premalo, bila pa je uporabljana v 
nasprotju z njenim namenom in poško-
dovana. Klančina pri stadionu bo najbrž 
ostala peščena, kot so ostale poti na tem 
območju, zgledno vzdrževanje ograj pri 

Divjem jezeru bi morala kot lastnica ob-
močja zagotavljati država, a vse doslej je 
to na plečih občine, za praznjenje košev za 
smeti pa skrbi Komunala. Javni WC bomo 
2017 skušali urediti v centru mesta ob 
Trgu sv. Ahacija. Želja, da bi redarji delali 
red tudi popoldne, se je letos nekajkrat že 
uresničila, tudi v soboto in nedeljo so bili v 
službi, da pa se bo vzpostavil parkirni red 
pri zdravstvenem domu, bo treba počaka-
ti na garažno hišo, ki je tik pred pričetkom 
gradnje.

Tistemu, ki si je vsaj na letošnji prestopni 
dan zaželel občino v Spodnji Idriji, odgo-
varjamo, da bi bilo morda take enodnevne 
občine koristno organizirati še kje, a kaj, ko 
so prestopni dnevi preredko na koledarju. 

Da bi svetniki odločali bolj v korist ljudi 
in ne kapitala, je tudi nekdo zapisal, in 
verjetno bo na podlagi njihovih letošnjih 
odločitev sam najbolje presodil, če se mu 
je želja uresničila.

Občinska uprava

OBČINSKO DREVESCE

TUDI LETOS JASLICE V IDRIJI

NAGRAJENI OBRTNIKI OOZ IDRIJA

Župnija sv. Jožefa Delavca Idrija, skupina 
za predstavitev sakralne kulturne dediš-
čine, tudi letos pripravlja tradicionalno 
enotedensko razstavo jaslic v Galeriji 
sv. Barbare pod Mestnim trgom v Idriji. 
Razstavo bodo slovesno odprli v nedeljo, 
11. decembra, ob 15. uri, na ogled pa bo 
do sobote, 17. decembra 2016, in sicer 
vsak dan popolne med 15. in 18. uro, v če-
trtek, 15. 12., in soboto, 17. 12., tudi med 
10. in 12. uro.

Izdelovalci, lastniki in zbiratelji bodo pos-
tavili na ogled raznovrstne jaslice, ki so 
nastale v naših krajih ali so v naše družine 
prišle od drugod, tudi iz zelo oddaljenih 
dežel, od najstarejših do novejših izvede-
nih v sodobnih materialih, oblikah in po-
stavitvah. S tem razstavljalci predstavijo 
izjemno bogastvo tega dela naše kulturne 
dediščine in tako prispevajo svoj delež k 
pripravi na božične praznike.

Metka Rupnik

Območna obrtno podjetniška zbornica 
Idrija, ki združuje obrtnike in male pod-
jetnike z Idrijskega in Cerkljanskega in 
bo prihodnje leto zaokrožila 40 let delo-
vanja, je tudi letos na slovesnosti na idrij-
skem gradu podelila priznanja zbornice 
svojim članom za dolgoletno vztrajanje 
v obrtni dejavnosti. Vodstvo območne 
zbornice je na dogodku podelilo skupno 
45 jubilejnih priznanj zbornice, in sicer 
18 za 20 let, 24 za 25 let, dve za 30 ter 
eno za 45 let delovanja v obrtništvu.

Metka Rupnik
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DECEMBER, 2016

Trije mali volkci, risanke (brezplačna pro-
jekcija) - sobota, 03. 12. 2016, ob 11.30

Pojdi z mano, mladinski pustolovski tri-
ler + obisk filmske ekipe - nedelja, 04. 12. 
2016, ob 17.00

7doUSPEHA, dokumentarni film o Tini 
Maze - torek, 06. 12. 2016, ob 19.00 

The Doors: When you are strange, 
dokumentarni film o skupini The Doors - 
četrtek, 08. 12. 2016, ob 19.00

Mednarodni dan gora, gorniški filmi 
(brezplačna projekcija) - nedelja, 11. 12. 
2016, ob 19.00

Moj narobe svet – Fran Milčinski Ježek, 
glasbeni film - sreda, 14. 12. 2016, ob 19.00

Nika, družinski film - nedelja, 18. 12. 2016, 
ob 17.00

Citizenfour, dokumentarni triler - nedelja, 
18. 12. 2016, ob 19.00

Večerja je na mizi, praznični film (brezplač-
na projekcija) - torek, 20. 12. 2016, ob 
19.00

Noč kratkih filmov (brezplačna projekcija) 
- sreda, 21. 12. 2016, ob 17.00

Gašper in Petra - čudoviti božič, otroški 
film - četrtek, 22. 12. 2016, ob 17.00

Paterson, drama - četrtek, 22. 12. 2016, ob 
19.00

Ernest in Celestina, otroški animirani film 
(brezplačna projekcija) - čreda, 28. 12. 
2016, ob 17.00

Roki gre v ring, otroški animirani film 
(brezplačna projekcija) - četrtek, 29. 12. 
2016, ob 17.00

JANUAR, 2017

Pošast Moli, otroški animirani film - nede-
lja, 08. 01. 2017, ob 17.00

The Beatles: Eight Days A Week, dokumen-
tarni film - nedelja, 08. 01. 2017, ob 19.00

Speče dekle, film o odraščanju - nedelja, 
15. 01. 2017, ob 17.00

Nočno življenje, drama - nedelja, 15. 01. 
2017, ob 19.00

Odpadki druge generacije, dokumentarni 
film o punku (brezplačna projekcija)
Torek, 17. 01. 2017, ob 19.00

Neca Falk: Maček Muri in Muca Maca, kon-
cert - sobota, 21. 01. 2017, ob 17.00

Daleč na sever, otroški animirani film - ne-
delja, 22. 01. 2017, ob 17.00

Toni Erdmann, komična drama - nedelja, 
22. 01. 2017, ob 19.00

Glej in se čudi, dokumentarni film o inter-
netu - nedelja, 29. 01. 2017, ob 19.00

Tim Božič
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

FILMSKO GLEDALIŠČE IDRIJA - PROGRAM

SILVESTROVANJE LETOS V SPODNJI IDRIJI!

Na letošnje silvestrovo bomo zadnji dan 
tega leta dočakali v Spodnji Idriji. Že po-
poldne se bo na glavnem trgu v Spodnji 
Idriji pričelo dogajati, ko nas bo razveselil 
otroški program. K nam prihaja princeska 
s prav posebnimi  magičnimi močmi, ki jo 
bodo naši malčki spoznali ob 18.00. Ve-
černi koncert, ki se bo začel ob 21.00, pa 
bo živahen, hrupen in dolgotrajen, zato 
se boste vmes lahko okrepčali s kuhanim 

vinom, kostanji ter okusnimi silvestrskimi 
prigrizki. V novo leto nas bodo popeljali 
člani  skupine Kingston. Zato silvestrova-
nja v Spodnji Idriji ne gre zamuditi.

Pridite in se veselite novih uspešnih začet-
kov skupaj z nami!

KS Spodnja Idrija

Na dobrodelnem koncertu, ki ga 17. de-
cembra ob 18. uri v Modri dvorani organi-
zira Lions klub Idrija, se bodo z vstopnino 
10 evrov zbirala sredstva za pomoč posa-
meznikom in družinam v stiski z našega 
območja. Vabljeni.

Lions klub Idrija

Dobrodelni koncert 
MODRA DVORANA, 17. 12. 2016, ob 18. uri

Dobrodelni koncert
MODRA DVORANA, 17. 12. 2016, ob 18. uri

Lions klub Idrija

Lions klub Idrija

Zbrana sredstva bomo namenili posameznikom in 
družinam v stiski z našega območja.
Cena vstopnice je 10€.

KLAPA ŠUFIT
NADIYA BYCHKOVA
in MIHA VODIČAR
ANJA PUSTAK LAJOVIC 
ŠKRAB BENJAMIN

PAGIS d.o.o.

KONCERT LIONS

VABILO NA BARBARIN SEJEM

V soboto, 3. 12. 2016, KS Mesto Idrija vabi 
na predpraznični Barbarin sejem, na kate-
rem se bodo predstavili lokalni ponudniki. 
Sejem se začne ob 9.uri na Mestnem trgu. 
Ob 10.uri se nam bo pridružil Ribič Pepe, ki 
bo poskrbel za animacijo otrok.

Na ta dan idrijska izpostava Rdečega križa 
zaključuje z akcijo Za varen korak, začenja 
pa se nova akcija zbiranja sredstev za soci-

alno ogrožene upokojence, poimenovana 
XXL POMOČ, ki jo bo Rdeči križ predstavil 
v okviru Barbarinega sejma  na Mestnem 
trgu.

Vabljeni na druženje in iskanje daril za 
prihajajoče praznike.

Svet KS Mesto Idrija
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Izpred cerkvice naše visoko ležeče vasi 
se ponuja pogled na novo podobo le-
tos urejenega vaškega trga, ki pozdra-
vi obiskovalce ob prihodu v vas. V vseh 
letnih časih je tu lepo, pozimi lahko 
med drugim uživate v teku na smučeh. 
Firbca zanima ime vasi. 

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki 
boste do vključno 10. januarja 2017 
pravilno odgovorili na zastavljeno 
vprašanje. 

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

Prav vsi ste tokrat pravilno odgovorili, da se nam 
z ovinkaste ceste ponuja razgled na Črni Vrh. 
Med vsemi vami je Miran Kacin iz Idrije izžrebal 
nagrajenca, ki ga bo to zimo zares lahko kidal. 
Rajko Grošelj iz Spodnje Idrije bo namreč pre-
jel sezonsko usklajeno nagrado – snežno lopato, 
ki jo podarja Komunala Idrija. 

• deklica Tajda, starša Urša Erjavec in Mitja Pivk iz Idrije
• deček Domen, starša Sara Dermota Prebil in Rok Prebil iz Dol
• deklica Maša, starša Ana in Ciril Čuk iz Idrije
• deček Urh, starša Klavdija Vončina in Bojan Peternel iz Idrijskih Krnic
• deklica Nika, starša Jerneja in Dejan Čadež iz Ledinskih Krnic
• deček Žiga, starša Tina in Primož Svetlik iz Idrije
• deček Tim, starša Tajda in Andraž Korenč iz Idrije
• deček Blaž, starša Špela Rudolf in Igor Jereb iz Idrije
• deklica Lucy, starša Suzana in Blaž Kolenc iz Spodnje Idrije
• deklica Sara, starša Maja in Miha Rupnik iz Idrije
• deklica Johana, starša Escolastica Guillermina Batista Taveras in Andrej Mohorič 

iz Sp. Idrije
• deklica Ela, starša Sabina Corn in Drago Marcina iz Ledinskih Krnic

Podatek o rojstvu deklice Tajde objavljamo še enkrat, ker smo v prejšnji številki 
napačno zapisali ime matere, za kar se ji iskreno opravičujemo.

Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!

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

• Emilija Hladnik iz Črnega Vrha, roj. 1936 
• Ivan Leskovec iz Godoviča, roj. 1947
• Emil Mohorič iz Idrije, roj. 1932
• Ivan Jereb iz Sp. Idrije, roj. 1936
• Kristina Čepin iz Idrije, roj. 1925
• Ivana Lampe iz Črnega Vrha, roj. 1931
• Marija Pervanje iz Sp. Idrije, roj. 1936
• Mihael Pišljar iz Godoviča, roj. 1933
• Emilija Loštrek iz Pečnika, roj. 1935
• Anica Lazar iz Britofa, Sovodnje ob Soči, roj. 

1924 v Idriji
• Emil Erjavec iz Sp. Idrije, roj. 1940
• Ivana Čibej iz Idrije, roj. 1926
• Silva Poženel iz Idrije, roj. 1932
• Zofija Erjavec roj. Šinkovec iz Idrije, roj. 1923
• Marija Pregelj iz Idrije, roj. 1938
• Milan Leskovec iz Idrijskega Loga, roj. 1959
• Ivana Šturm iz Sp. Idrije, roj. 1921
• Bojan Pišljar iz Godoviča, roj. 1961
• Ana Rovtar iz Idrije, roj. 1942
• Marija Bončina iz Sp. Idrije, roj. 1934
• Rerezija Likar iz Idrije, roj. 1931
•  Robert Cargnelutti iz Sp. Idrije, roj. 1974

Naj počivajo v miru.

POSLOVILI SO SE OD NAS NOVI OBRAZI NA OBZORJU

NAGRAJENEC GA BO KIDAL FIRBC
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MELITA GANTAR

TU SMO DOMA

Z vzpetinice na Gorah, kjer sta doma Dori-
ca in Ivo Gnjezda, se ponuja lep razgled na 
vasico in bližnjo cerkvico. 

Tu je Dorica skupaj s sestro Hermino od-
raščala in si ustvarila svojo družino. Večino 
delovne dobe je bila trgovka in nas v letih 
pred upokojitvijo prijazno sprejemala pri 
blagajni Mercatorjeve trgovine pri Likarci. 
Kak dinar k plači si je v mladih letih pri-
služila s klekljanjem, ki pa se mu je zares 
posvetila šele po upokojitvi. Predsedo-
vanje društvu klekljaric je morala zaradi 
bolezni žal predčasno zaključiti. Bolezen 
je na srečo premagana. Sedaj kleklja za 
svojo dušo in z iskrico v očeh pripovedu-
je o lepih druženjih skupine klekljaric, ki 
se tedensko dobivajo na Gorah. Je tudi 
dolgoletna sodelavka župnijske Karitas in 
pobudnica  akcije Za varen korak, v kateri 
se zbirajo zamaški za pomoč naši občanki.  

Ivo se je semkaj priženil s kmetije Pr' Po-
dobniku v Jeličnem Vrhu, kjer je odraščal 
skupaj s sestro in tremi brati. Vso delovno 
dobo je delal kot vodovodar, kar 30 let 
kot obrtnik. Na plesu v stari šoli sta se 
spoznala z Dorico, se poročila in si pred 30 
leti zgradila novo hišo. Vsega hkrati se je 
lotil, gradnje hiše, obrti in lovstva, ki mu še 
danes ostaja zvest.

Tri hčere so se jima rodile. Maruška si 
svoje gnezdo spleta doma, Sabina si je 
družino ustvarila v Godoviču, Urška pa v 
Pirničah. Že peti vnuk je na poti in kmalu 
bo potrebna večja miza v lovski sobi, da se 
bodo lahko vsi zbrali okrog nje. Ko so vsi 
skupaj, je najlepše, pravita. Dorica vedno 
kaj posebnega skuha, Ivo pripravi juho, za 
katero je menda pravi specialist in otroci 
se že na poti na Gore veselijo dobrot  in 
srečanja z nano, kot vnuki na njeno željo 
kličejo Dorico, in nonotom. Božičnemu 
praznovanju so dodali tudi obdarovanje. 
Vsak odrasli družinski član za enako visok 
znesek kupi nekaj, kar bi si tudi sam želel, 
nato pa žrebajo dobitnike daril, otroke pa 
obdaruje Božiček.

Po upokojitvi pred 7 leti sta se lotila tudi 
reje koz in kokoši. Pa na izlete rada hodita 
in zato jima je njuna družina za 40. oble-
tnico poroke kot presenečenje pripravila 
izlet na Bled. Vsi so šli z njima in to je bilo 
neprecenljivo darilo. Taka darila si podar-
jajo ljudje, ki se imajo radi in gotovo se 
Dorica in Ivo česa tako lepega še lahko 
nadejata.

Marija Benčina

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

Smo novembra mi martinovali 
in nas je MIGAL TA TERAN,
še pri zobozdravnicah smo nasvete iskali, 
kako odpravili bi TETRA MALIGAN.
(Rešitev, kar dvakrat jo najdete, je padla v  
vodo – žlaflna u žomf.) 

BRIHTNE MISLI
Največja strahopetnost je, če veš, kaj je 
prav, in tega ne narediš. ( Konfucij )

SMEH NA OBZORJU
Blondinka prijateljici:
Zgleda, da sem zelo talentirana umetnica.
Ko sem naredila prvo fotko z mobilnikom, 
me je takoj vprašal, če želim odpreti gale-
rijo.

***

Ko gresta prašič in pes po cesti, začne pa-
dati dež. 
"Pasje vreme," reče prašič.
"Ja, svinjsko lije," mu odvrne pes.

***

Mlad ježek se izgubi v puščavi in se zaleti 
v kaktus.
“Si ti, mama?” srečen vpraša.

ČESTITAMO
 …Nini Volčina,  Idrijčanki, tekmovalki BŠK 
Krim Ljubljana, ki je na svetovnem prven-
stvu v  balinanju za članice (v disciplini hi-
trostno zbijanje) dosegla 3. mesto in s tem 
bronasto medaljo ter hkrati postavila tudi 
nov državni rekord v tej disciplini ...  

… idrijskemu reli vozniku Aleksu Humarju 
za osvojen naslov državnega prvaka v reli-
ju za leto 2016.


