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PLAC ZA ABZERJE

OBČINSKO DREVESCE
Občinsko novoletno drevesce postaja tradicija. Tudi letos bo od srede
decembra pa tja do prvih dni novega
leta čakalo pred tajništvom Občine
Idrija, da na pripravljene balončke
napišete svoje želje, ideje in predloge, pa tudi dobronamerne kritike,
povezane z življenjem v naši občini.
Še lepša bo njegova podoba, če
boste želje napisali na svoje, po vaših
zamislih izdelane okraske. Ob letu pa
bomo naredili inventuro izpolnjenih
želja.

mesta v Arkovi so del projekta širše
ureditve tega območja. Zaraščenosti Nikave se kljubuje z letnim
čiščenjem, kar pa je zaradi ugodnih
pogojev za rast nebodigatreba rastja
očitno premalo. Označitev poti do sv.
Antona žal še ni izvedena, saj je projekt označevalnih tabel nikoli končana in, če smo pošteni, prepočasna
zgodba. Odvoz azbestnih odpadkov
ostaja plačljiv, ogrevanje v Rudniški
dvorani pa deluje in predstave lahko
v njej potekajo tudi v zimskem času.

In kaj je z lanskimi željami?

Se je pa v polnosti uresničilo voščilo
za srečo in veselje s prihajajočimi dojenčki v družinah zaposlenih v občinski upravi. Dva fantka in dve punčki
to voščilo vsak dan izpolnjujejo.

Pokrovi v Kosovelovi ulici naj bi
»utihnili« ob prenovi cestišča v sklopu napeljave plinovoda, ki bo končana septembra 2018 in plin bo tako
čistejša alternativa ogrevanja v Idriji.
V letu 2018 se bo gradila kolesarska
povezava od Tuša do Eurospina, v
3 letih naj bi bila zgrajena tudi do
Podroteje in Spodnje Idrije. Parkirna

VOŠČILO

Občinska uprava

Po zgledu kratkih decembrskih dni
bomo kratki z našim tekstom tudi mi.
Le na to poudarek radi bi dali,
da v sredici o Veselem decembru lahko boste brali
in zapis o zimski službi si preberite,
da ob sneženju v službo ne zamudite.
Pa lepo se imejte v prazničnih dneh,
naj sreča vas spremlja na vseh vaših poteh!
Uredniški odbor

TEKST O NASLOVNICI
December, čas treh dobrih mož, veselih druženj,
prazničnega vzdušja, lepih želja in trdnih sklepov za
leto, ki prihaja ... Avtor fotografije na naslovnici je
Dušan Kacin.
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Plac za abzerje
Voščilo
Občinsko drevesce

OBERGUTMANOVU BERILU
Dve plati ima vsaka medalja in tako je tudi z zimo. Prinaša čisto posebne težave, pa tudi
radosti. Da bi vas nanje spomnili in se boste lahko nanje pripravili, Obzorje piše o zimski
službi in Veselem decembru. Obveščen človek se lažje spoprime s težavami, pa tudi načrtuje svoj prosti čas tako, da mu je dano užiti čim več radosti.

Obergutmanovu berilu
Jesenski seji občinskega sveta

Naj bosta oba obraza letošnje zime prijazna. Počnite v prazničnih dneh to, kar vam prija
in ne pozabite, da je vaša družba in prijazna beseda v teh dneh za marsikoga najlepše
darilo.

Pripravljeni na zimo
Srečno!
LAS s CILjem
Kratke občinske

Bojan Sever
župan Občine Idrija

Kdaj novi vrtec?
Veseli december
Geopark Idrija
Turistične novičke
Živahen utrip na GŠ Idrija
Zlato za sv. Urbana
DU Idrija v znamenju druženj
L' harmonie d' Idria
Praznični koncert GDRI
Rožnati oktober
Na RK se dogaja
»Fara« nekoč in danes
Novoletni koncert Lions
V zavetju besede
Čipkarska šola vabi klekljarice
Skupaj za sočoveka
Firbc
Novi obrazi na obzorju
Poslovili so se od nas
Za Obzorje ni meja
Tu smo doma
Ta zadnja

izdajatelj • Občina Idrija
odgovorna oseba - obergutman • župan občine Idrija Bojan Sever
uredniški odbor - abzerji • Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka
Rupnik
sodelavci - hajerji • vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov
in fotografij ter: Andrej Albreht, Marija
Benčina, Jože Benčina, Katarina Kenda,
Urška Bajec Felc, Mojca Gorjup Kavčič,
Sanja Marija Pellis, Nina Erjavec, Tadeja
Bezeljak, Mirka Rupnik, Dušan Kacin, Lena
Lapanja, Marko Čuk, Tanja Čuk, arhiv CID,
arhiv ICRA
oblikovanje • Zdenka Pervanje Podobnik
grafična priprava za tisk • Marko Čuk
tisk • Gr-grafika d.o.o., Cerkno
strokovna podpora • Radio Cerkno d.o.o.
e-uredništvo • marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
glasilo na spletu • www.idrija.si
število izvodov • 4.600

Glasilo je tiskano na ekološkem papirju. Izhaja na dva meseca, po potrebi tudi
pogosteje. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Idrija.
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JESENSKI SEJI OBČINSKEGA SVETA
enake, saj se bo razlika krila iz proračuna. Potrjene so bile nekoliko nižje cene
komunalnih storitev ter ukinjen odlok o
koncesiji za oskrbo s toplotno energijo,
obenem pa je bila opravljena prva obravnava novega odloka, ki ureja to področje.
Obravnavana sta bila še odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
in o pokopališkem redu, katerih sprejem
se načrtuje na decembrski seji.

Jesen je bila za idrijske občinske svetnice in svetnike delavna, saj so na dveh
zasedanjih razpravljali o številnih vsebinskih vprašanjih in sprejeli vrsto odločitev. Dogajanja na obeh zasedanjih
na kratko povzemamo v nadaljevanju.
Oktobra je občinski svet imenoval Tamaro Velikanje, Ano Ogrič Lapajne in Cirilo
Hladnik za člane sveta Vrtca Idrija, ki bo
novo sestavo dobil v začetku leta 2018.
Za izvedbo volitev v državni svet je za
elektorje imenoval Branka Lapajneta, Milovano Lukan in Tomaža Venclja, za kandidata za člana državnega sveta pa določil
Bojana Režuna.
Na tej seji je bilo podano še soglasje k
sistemizaciji v mestni knjižnici in potrjena
nova cena pomoči na domu, ki se za uporabnike ne spreminja. Sprejet je bil odlok
o izvajanju GJS upravljanja z občinskimi
stanovanji, poslovnimi prostori in objekti, sklep o prerazporeditvi proračunskih
sredstev, polletna realizacija občinskega
proračuna in kar nekaj odločitev o prodaji
oz. nakupu zemljišč.
Podanih je bilo precejšnje število svetniških vprašanj in pobud. Svetnik NSi iz Godoviča je presenetil z izrečeno zahvalo za
postavitev cestnega ogledala v Godoviču.
Svetnika SMC in SD sta želela pisni odgovor o ureditvi varne poti v šolo v Črnem
Vrhu.
Svetniki SDS so spraševali glede sanacije
podpornega zidu ob Nikovi v Lapajnetovi ulici, zaostalih dolgov Občine glede
odkupov zemljišč, aktivnosti ureditve avtobusnih postajališč, sanacije makadamskega dela ceste Ledinsko Razpotje-Gore,
označitve še neoznačenega območja
geoparka in vzdrževanja ceste v Idrijske
Krnice, ki bi ga Komunala kot vzdrževalec
morala opravljati sproti. Dali so pobudo
za ureditev prostora za vsaj dva razreda

v POŠ Ledine. Svetnik SLS je dal pobudo,
naj tudi naša občina po vzoru Ajdovščine
organizira Dan gospodarstva ter opozoril
na slabo opremljenost OŠ v Spodnji Idriji v
primerjavi s slovenskimi šolami.
Svetniki LKS so ponovno zaprosili za pripravo seznama objektov kulturne dediščine, ki jih Občina podpira, dali v razmislek
idejo o dodelitvi štipendij tistim, ki se šolajo v občini, dali pobudo za predstavitev
načrtov šolskih poti na seji sveta in za poostritev nadzora nad parkiranjem pri pošti
oz. postavitev količkov, ki bi onemogočali
parkiranje. Vprašali so, kako je z ureditvijo
varne šolske poti pri OŠ Idrija, s sanacijo
ograje in pločnika Pod gorami, zakaj so
bili postavljeni ležeči policaji v Godoviču
proti Šebalku, pri šoli in vrtcu pa ne in posredovali ogorčenje krajanov Idrijske Bele
zaradi velikega števila parkiranih avtomobilov poleti v krajinskem parku, kar je
posledica še neizdelanega upravljavskega
načrta za krajinski park, zato naj se pripravi pojasnilo, kaj se na tem aktu dela in kdaj
bo sprejet.
Svetnica SMC je dala pobudo za objavo seznama defibrilatorjev in lokalnih
znamenitosti na občinski spletni strani,
obnovo že zbledelih spominskih plošč na
Trgu sv. Ahacija, odstranitev skladišča soli
pri Kajzer še v tem mandatu in spomnila
na obljubo glede ureditve tekaške proge
na stadionu.
Svetniki SD so se zavzeli za zagotovitev
optičnih povezav, ureditev prometa v krajinskem parku ter vprašali, kdaj bo odprta
cesta Podroteja-Idrijski Log, ali Komunala
kot upravljavec pokopališča nudi pomoč
tistim, ki urejajo grobove ob 1. novembru,
in kdo na Občini izvaja dialog s športnimi
društvi v smislu mediacije.
Novembra so bile sprejete nove cene
programov vrtca, ki pa za starše ostajajo

Svetniki so se seznanili s poročilom o
poslovanju Komunale v letu 2016 ter za
leto 2018 sprejeli sklepe o izhodiščni ceni
stavbnih zemljišč in o ceni nepremičnin za
potrebe občinskih cest, vrednosti točke za
obračun najemnine za zemljišča in javne
površine v lasti Občine ter vrednosti točke
za obračun občinskih taks. Potrjenih je
bilo tudi kar nekaj sklepov o pridobitvi,
prodaji in nakupu zemljišč.

Pod VIP so tokrat svetniki SD apelirali k
boljšemu in pravočasnemu obveščanju
ob zaporah cest ter boljšemu vzdrževanju
občinskih cest in ponovno vprašali, kdaj
bo odprta cesta Podroteja-Idrijski Log.
Svetnica SMC je predlagala postavitev
prometnega znaka za prepoved vožnje
s kolesom po Rakah, saj nekateri zaradi
neprimerne vožnje ogrožajo varnost
pešcev.
Svetnik SDS je menil, naj se občina opredeli, ali je vožnja s kolesi po Rakah dovoljena ali ne, svetnik LKS pa je posredoval
vprašanje prebivalcev Triglavske ulice,
kdaj se bo uredila tamkajšnja problematika: nad cestišče dvignjeni pokrovi jaškov,
javna razsvetljava in pločnik. Svetnika NSi
je zanimalo, kdaj se bo sanirala odkupljena Trnovceva hiša v Grapi, opozoril je še
na propadajočo hišo nasproti cerkve sv.
Trojice, ki tudi ogroža okolje. Morda je tu
izvor izjemnega števila železnih kačic na
tem območju.
Občinska uprava
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PRIPRAVLJENI NA ZIMO
• Vodnikova ulica (od avtobusne postaje
do Soških elektrarn)
• Ulica Otona Župančiča (od Gregorčičeve mimo policije in zdravstvenega
doma do Arkove ulice)
• Križišče pri Likarici
• Ulica Henrika Freyerja (od »Kovačice«
do križišča z Mrakovo ulico)
• Vojskarska ulica (od križišča z Mrakovo
ulico do odcepa v Beblerjevo ulico)
• Študentovska ulica (od gradu, mimo
gimnazije do priključka na ulico IX. Korpusa)
• območje gasilskega doma v Vojkovi
ulici

II. PRIORITETA PLUŽENJA

15. novembra 2017 se je tudi uradno
pričela zimska sezona. Za organizacijo
in izvedbo zimske službe bo od tega
datuma in vse do 15. marca 2018, če
bo potrebno pa tudi po tem datumu,
poskrbela Komunala d.o.o. skupaj s 65
podizvajalci, od katerih jih 34 izvaja
dela v večjem obsegu. Šteje se, da zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov, na primer snega
in poledice, lahko ogroženo normalno
odvijanje prometa.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in
opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih
razmerah. Izvajalec zimske službe mora
za območje celotne občine organizirati
24-urno dežurno službo, ki z delom prične ob prvem nastopu zimskih razmer,
najkasneje pa 15.11. Dežurstvo poteka
24 ur na dan, vse dni v mesecu in traja do
konca zimske sezone, ne glede na zimske
razmere.
Zimska služba se izvaja v skladu s Izvedbenim programom zimske službe, ki ga
vsako leto pripravi Komunala, potrdi pa
Občina Idrija. Program poleg načrta izvajanja aktivnosti zimske službe vsebuje
tudi podrobne sezname cest, na katerih
se izvajajo zimska dela, prednostni red
pluženja in posipanja, seznam kritičnih
odsekov, na katerih zaradi lege oziroma
lastnosti veljajo dodatni ukrepi, in načrt
ukrepov v izredno slabih zimskih razmerah.
Skladno s predpisi se odstranjevanje
snega (pluženje) prične, ko višina snega
na cestah I. in II. lokalnega prednostnega
razreda preseže 10 cm, na drugih cestah

pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo
zimske opreme vozil. V izjemnih primerih,
ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne padavine, se lahko z odstranjevanjem snega prične tudi pri nižji višini
zapadlega snega. Posipanje je odvisno od
vremenskih napovedi.
Ponovno bi vas opozorili, da ste lastniki
oziroma najemniki prostorov dolžni na
strehe namestiti snegobrane in s tem preprečiti drsenje snega s strehe. Prav tako
ste dolžni očistiti in posuti površine pred
poslovnimi lokali ter s streh odstraniti ledene sveče. Kot vsako leto boste tudi letos
na sedežu Komunale lahko prevzeli sol v
vrečah po 25 kg, namenjeno posipanju
lastnih dvorišč.

PREDNOSTNI RAZREDI (PRIORITETE)
PLUŽENJA
Ceste so v prednostni razred razvrščene
glede na kategorijo, gostoto in strukturo
prometa, geografsko-klimatske razmere
ter lokalne potrebe.

NASELJE IDRIJA
I. PRIORITETA PLUŽENJA
•
•
•
•

Lapajnetova ulica
Prelovčeva ulica
Kosovelova ulica
Ulicia IX. korpusa in Pot sv. Antona (od
stavbe občine Idrija do PB Idrija)
• Arkova ulica (od križišča z Gregorčičevo
ulico do Kolektorja)
• Prešernova ulica (od avtobusne postaje
do«Kajzerja«)

• Ulica sv. Barbare s povezavo z Mestnim
trgom
• Mrakova ulica
• Ulica Vinka Mohoriča
• Kajuhova ulica
• Za gradom (od gradu do blokov št. 18 in
20)
• Študentovska ulica (razen dela iz prve
prioritete)
• Ulica I. maja
• Ulica IX. Korpusa (odcep do Doma
učencev)
• Grilčeva ulica
• Rožna ulica
• Tomšičeva ulica
• Rudarska ulica (spodnji del)
• Ulica Otona Župančiča (od policijske
postaje do starega zdravstvenega
doma)
• Gorska pot
• Levstikova ulica
• Partizanska ulica
• Triglavska ulica
• Ulica Stanka Bloudka
• pločnik v Gregorčičevi ulici, Lapajnetovi
ulici ter Vojkovi ulici
• peš pot - povezava Lapajnetova ulica Gregorčičeva ulica
• ostala javna parkirišča (Rožna, Lapajnetova, Kosovelova, Trg Aumetz, Uta)
• cesta na območju pokopališča Idrija
• parkirišči Barbare in Likarca

III. PRIORITETA PLUŽENJA
• Cankarjeva ulica
• Vodnikova ulica do peš poti Rake
• Ulica Carla Jakoba (del nad Komunalo
Idrija)
• Platiševa ulica
• Ulica H. Freyerja (odcep mimo prhausa
do Tratnika)
• Kacinova ulica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čopičeva ulica
Finžgarjeva ulica
Beblerjeva ulica
Kobalova ulica
ulica Za gradom (odcepi)
Ulica zmage
Gortanova ulica
Ulica Jurija Vege ter Wolfovo stopnišče
Ulica I. maja (odcepi)
Ulica Nikolaja Pirnata
Bazoviška ulica
ulica Vrh zelj
Pot v Češnjice
Ulica Ivanke Ferjančič
Ulica IX. Korpusa (odcepi)
Grilčeva ulica (odcepi)
Pot sv. Antona
Gradnikova ulica
Mihevčeva ulica
Arkova ulica (odcepi)
Ulica Otona Župančiča (zgornji del)
Ulica sestre Efreme
Hribernikova ulica
Rudarska ulica (do Marofa)
Rake (do Podroteje)
cesta mimo stadiona do reke Idrijce
Triglavska ulica (odcepi)
Vojskarska ulica (odcepi)
Mestni trg
parkirišče na Trgu sv. Ahacija
ostali odcepi po posameznih ulicah

IV. PRIORITETA PLUŽENJA
• vsi odcepi oz ceste do posameznih
hiš (npr. odcep od PBI do Goloba, del
Gradnikove ulice, cesta na Čerinovše, h
kmetiji Polanc in Kacin, Swenak itd.)

NASELJE SPODNJA IDRIJA
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• cesta pod pokopališčem (od frizerskega
salona do mostu čez Kanomljico)
• Mladinska ulica
• Meline
• Pustota
• Na vasi - Kulturni dom
• cesta do stanovanjskih hiš Sp. Kanomlja
25 - 63 (cesta na Oporn)
• pločnik ob Slovenski cesti ter od semaforiziranega križišča proti Kanomlji do
Ilesa ter pešpoti (osnovna šola - semaforizirano križišče, Koreja - vas)
• cesta na pokopališče

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cesta na pokopališče
Pot v Trnje
Pod brezami
Na griču
del Tolminske ceste pri Dragu Pirihu
cesta za podjetjem Rotomatika do Svetika
Mandžurija
odcepi Na vasi (Grapa, kamnoseštvo
Gliha, itd.)
odcepi v Mokraški vasi
Idrijska cesta (cesta proti Čuku)

IV. PRIORITETA PLUŽENJA
• odcepi oziroma ceste do posameznih
hiš (npr. cesta od kmetije Svetik ob reki
Idrijci do domačije Pod gričem, odcepi
v Spodnji Kanomlji, drugi odcepi , itd.)
V I. PRIORITETI PLUŽENJA so tudi središča naselij v občini Idrija (Godovič, Črni Vrh,
Ledine, Vrsnik, Vojsko). Preostale ceste v
omenjenih naseljih so razvrščene v II. do
IV. prioriteto pluženja.

Potek ceste		

• industrijska cona do podjetja Rotomatika
• Šolska ulica
• poti v Trgovsko poslovnem centru do
Gasilskega doma ter do garaž
• avtobusna postajališča

II. PRIORITETA PLUŽENJA
• parkirišča

958
6.156
3.620

LOKALNE CESTE – II. PRIORITETA

III. PRIORITETA PLUŽENJA

LOKALNE CESTE – I. PRIORITETA

I. PRIORITETA PLUŽENJA

Spodnji Vrsnik
Spodnja Kanomlja – Cesar
Cesar – Boč

Ledine – Ledinsko Razpotje
Likarca – Rebro
Rebro – Dole
Dole – Mravljišče
Mravljišče – Godovič
Idrija – Kočevše
Kočevše – Vojsko
Kočevše – Čekovnik – Idrija
Zadlog – Črni Vrh
Idrija – Razpotje – Hladnik
Črni Vrh – Zadlog, Trebče
Zadlog
Zala – Jelični Vrh – Rebro
Zavratec – Brnkov Log
Govejk – Žirovnica
Gorenji Vrsnik

Dolžina (m)
1.969
4.736
2.515
1.540
3.587
7.623
5.530
13.089
1.426
7.359
1.485
2.055
6.287
1.920
4.768
1.226

Potek ceste

Dolžina (m)

Idrija – Razpotje – Hladnik
7.359
Jeler – Vodice – Col
1.000
Sovodenj – Ledine
3.703
Podroteja – Fežnar
4.720
Fežnar – Idrijska Bela
2.602
Podroteja – Koševnik
6.365
Koševnik – Habeček
1.343
Habeček – Zadlog
2.110
Idrijska Bela – Krog
4.395
Krog – Zadlog
1.496
Koder – Gorenja Trebuša
7.065
Zadlog – Kovk
3.508
Idrijski Log – Zadlog
2.630
Predgriže – Idrijski Log
3.170
Strmec – Jeler
3.405
Jeler – Javornik
1.865
Predgriže – Zgornje Lome
3.896
Križišče – Spodnje Lome
1.398
Zavratec – Medvedje Brdo
1.532
Rebro – Ledinsko Razpotje
5.528
Mravljišče – Zavratec
3.140
Dole – Podklanec
3.196
Govejk – Ledinske Krnice
2.642
Ledinske Krnice – Ledine
790
Golob Jazne
2.805
Boč – Stan
2.329
Stan – Oblakov Vrh
2.045
Hotedršica – Novi Svet – Godovič
2.542
Breznica – Korita – Ledinske Krnice 1.983
Žiri – Ledinica – Pelhan – Berce – Belin 600
Gorenji Vrsnik
1.226
Spodnji Vrsnik
958
Komunala d. o. o.
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LAS S CILJEM
temo čebelarstva. Rezultate razpisa pričakujemo v kratkem.
LAS izvaja tudi projekte, ki so bili pri
pravljeni na osnovi prepoznanih potreb in
priložnosti iz strategije lokalnega razvoja
za obdobje 2014 – 2020. V ta namen LAS
skupaj z občinami Idrija, Cerkno in Logatec že izvaja skupne projekte Dobimo se
na tržnici, Formica in Vključimo se. Projekt
Dobimo se na tržnici vključuje dogodke,
ki se izvajajo na lokalnih tržnicah v Idriji,
Cerknem in Logatcu ter pripomorejo k
večji prepoznavnosti in promociji lokalne
hrane in drugih lokalnih produktov.
V projektu Formica se vzpostavljajo trije
coworking centri, kjer bodo imeli udeleženci možnost uporabljati brezplačni
prostor in osnovno opremo ter sodelovati z ustreznimi mentorji. Izvajajo se tudi
podjetniške delavnice in izobraževanja, ki
zainteresiranim posameznikom pomagajo na njihovi podjetniški poti.
Lokalne akcijske skupine (LAS) so
razvojna partnerstva, ki na lokalnem
območju delujejo z interesom podpore projektov, ki prispevajo k razvoju
območja. V Sloveniji je 37 LASov, ki so
dobili sredstva iz kmetijskega, ribiškega ali regionalnega sklada. Naš LAS
obsega območje občin Idrija, Logatec
in Cerkno in ima pravico do koriščenja
sredstev iz kmetijskega (EKSRP) in regionalnega (ESRR) sklada.
Po pristopu od spodaj navzgor smo v letih
2015 in 2016 pripravili strategijo lokalnega razvoja in v decembru 2016 razpisali
prvi javni poziv za nepovratna sredstva.
Na javni poziv je LAS prejel 17 projektov,
od tega so prispeli 3 za sofinanciranje
iz sklada ESRR in 14 iz sklada EKSRP. En
projekt je ocenjevalna komisija združila
(kandidiral je na dva ukrepa), dva prijavitelja vloge nista ustrezno dopolnila, ostale
operacije je komisija ocenila in jih 10 predlagala za izbor upravnemu odboru. Za
sofinanciranje iz regionalnega sklada so
bili oddani trije projekti na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, za sofinanciranje iz kmetijskega sklada pa dva
na Agencijo za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Ker so postopki na ministrstvu
in agenciji dolgotrajni, še vedno nobeden
od oddanih projektov ni potrjen.
V letu 2018 se predvideva objava drugega javnega poziva LAS, na katerem bodo
razpisana sredstva iz vseh štirih tematskih
področij: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in

ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
LAS je skupaj z 10 partnerskimi LASi iz
Slovenije pripravil projekt sodelovanja z
naslovom Zgodbe rok in krajev in ga v oktobru že začel izvajati. V projektu se izvaja
analiza stanja rokodelcev na območjih
vključenih LASov in se pripravlja zasnova
kompetenc rokodelcev za pridobivanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Dela
se tudi na kakovosti mreže rokodelcev in
kakovosti izdelkov, predvsem na strokovnih srečanjih, delavnicah in ocenjevanju
izdelkov za pridobitev označbe Art&Craft.
Projekt se izvaja v letih 2017 in 2018.
Na območju LAS s Ciljem je že bila izvedena analiza stanja na terenu ter ustvarjena
baza podatkov o rokodelcih na območju.
Izdelani so bili tudi trije novi izdelki z
aplikacijo čipke ter izvedenih 6 delavnic
(mreženje med deležniki v lesni verigi,
oblikovanje idej za razvoj novih izdelkov,
delo na pripravi novooblikovanih izdelkov
za prodajo, priprava izdelkov za trženje)
na tematiko lesa.
Kot projekte sodelovanja med LASi smo
na razpis kmetijskega sklada prijavili štiri
projekte, in sicer projekt z naslovom Novi
izzivi slovenske drobnice na temo drobnice in ovčje volne, projekt z naslovom
Odprta vrata kmetij na temo senenega
mleka, projekt IKT za razvoj podeželja in
socialno vključenost za izvedbo računalniških izobraževanj, ki bodo lokacijsko
in vsebinsko blizu podeželskim prebivalcem, ter projekt Med-O-Vita, ki obravnava

Projekt Vključimo se izvaja v enajstih urbanih naseljih na območju, in sicer: Idrija,
Črni Vrh, Godovič, Spodnja Idrija, Logatec,
Laze, Rovte, Hotedršica, Cerkno, Dolenji
Novaki, Šebrelje. Projekt vključuje aktivnosti za ranljive skupine. V vsakem naselju
se izvajajo animacijske delavnice, na katerih prisotni prebivalci in predstavniki ranljivih skupin izberejo nekaj izobraževalnih
dejavnosti, ki se jih bo v nadaljevanju
projekta tudi izvedlo.
LAS s CILjem nudi preko vodilnega partnerja ICRA d.o.o. Idrija brezplačna svetovanja za vse potencialne prijavitelje, zato
vabimo vse zainteresirane, da prijavite
svoje projekte na razpis, ki bo objavljen
v letu 2018, da obiščete spletno stran:
http://las-sciljem.si/ ali nas pokličete na
telefonsko številko 05 37 43 914 (Darja
Lahajnar) ali 05 37 43 913 (Špela Rudolf).
Darja Lahajnar
ICRA d.o.o. Idrija
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KRATKE OBČINSKE
V partnerstvu s projektom GaYA so bili
mladi iz vseh alpskih držav povabljeni na
pogovor z oblikovalci transnacionalnih
politik ter političnimi odločevalci na letni
konferenci Strategije EU za Alpsko regijo
v Münchnu. Iz Slovenije sta se je v četrtek,
23. 11. 2017, udeležili dijakinji Gimnazije
Jurija Vege v Idriji. Več o političnih priporočilih mladih si lahko preberete na spletni strani Občine Idrija ter v Cajtngu.
Gostince obveščamo, da morajo za obratovanje svojega gostinskega lokala po
podaljšanem urniku vsaj 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta pristojni službi na občinski upravi oddati vlogo
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v naslednjem koledarskem letu.
Na zboru volilnega telesa 22. 11. 2017 so
elektorji 13. volilne enote, kamor spadajo
občine Cerkno, Bovec, Idrija, Kobarid in
Tolmin, za člana državnega sveta te volilne enote izvolili Bojana Režuna, ki bo to
funkcijo opravljal 5 let.
Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis,
na katerega se lahko prijavijo posebej
zdravstveni domovi in posebej občine za
ureditev centrov za krepitev zdravja, torej
za krepitev preventivnih dejavnosti, s
posebnim poudarkom na skrbi za ranljive
skupine, s ciljem, da bi se zmanjšale neenakosti v zdravju. Občina se bo prijavila
za pridobitev 200.000 evrov, namenjenih
za ureditev prostorov v kletni etaži starega ZD Idrija in nakup opreme. ZD Idrija pa
se posebej prijavlja za pridobitev 365.000
evrov v letih 2018 in 2019 predvsem za
stroške dela.
Občina Idrija vodi postopek sprejemanja
OPPN Pustota, v sklopu katerega je v času
med 15. 11. in 15. 12. akt javno razgrnjen
v sejni sobi Občine Idrija. Nanj lahko zainteresirana javnost poda mnenja in pripombe, glede katerih se bo nato Občina
Idrija opredelila. Na javni obravnavi konec
novembra so lastniki zemljišč že podali
nekaj pripomb in se podrobno seznanili
z aktom.
Zaključila se je obnova lokalne ceste v
Dolah v dolžini 640 m. Izvedena je bila asfaltacija 500 m odseka ceste Idrija-Vojsko
v Nikovi. Decembra se bodo izvedla še
nekatera zaključna dela. Novo asfaltno
prevleko so dobile tri javne poti, in sicer
v Krnicah 331 m Cesar-Jezero, v Kanomlji
280 m Petrič-Pack in na Vojskem 170 m
Bendijski vrh-Razazije. Nasuti sta bili javni
poti Razpotje-Lom in Prekovše-Pleče ter
asfaltirane udarne jame na ulicah v Idriji.
Z namestitvijo varovalne ograje so bila

dokončana dela v spodnjem delu Grilčeve.
Začetek decembra je načrtovana groba
asfaltacija lokalne ceste v centru Godoviča, ki pa je odvisna od vremenskih razmer.
Prav tako v odvisnosti od vremena naj bi
decembra asfaltirali javno pot od gostilne
Na vasi do Mateševca. Dela na obeh asfaltacijah se bodo nadaljevala spomladi
2018, ko bodo temperature primerne.
Novembra je bila iz državnega proračuna
zaključena asfaltacija 2 km državne ceste
od Oblakovega Vrha do meje z občino
Tolmin. Izveden je bil uvod v delo za
rekonstrukcijo državne ceste od Škadretovega mostu proti Spodnji Idriji v dolžini
1200 m.
Tudi letos so bila opravljena nekatera arboristična dela na urbanih drevesih v Idriji
in Spodnji Idriji ter odstranjena odmrla
drevesa.
V pričakovanju praznikov je že postavljena novoletna okrasitev, novoletne smreke
in svetlobni slapovi.

Končuje se projekt ureditve prostorov za
delo Krajevne skupnosti Krnice–Masore
v mansardi Zadružnega doma v Idrijskih
Krnicah. Sredstva za izvedbo projekta so
bila v celoti zagotovljena v občinskem
proračunu Občine Idrija za leto 2017.

Občina Idrija, ki jo je Čebelarska zveza
Slovenije za njena prizadevanja na področju čebel in čebelarstva leta 2015
razglasila za občino najbolj prijazno čebelam, se s simbolično gesto pridružuje
slovenski pobudi za razglasitev 20. maja
za svetovni dan čebel. Vsem oddelkom
vrtca in osnovnim šolam na Idrijskem je
namreč podarila izvod knjige Brez čebel
ne bo življenja, ki je izšla s podporo Čebelarske zveze Slovenije in je nedavno
prejela srebrno medaljo in s tem drugo
mesto na svetu na največjem ocenjevanju čebelarskih knjig.
V soboto, 2. decembra, je Občina Idrija s
strani Zveze delovnih invalidov Slovenije
prejela naziv Občina po meri invalidov. O
aktivnostih, ki so se in se dogajajo v okviru projekta, bomo poročali v januarski
številki Obzorja.
Občinska uprava
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KDAJ NOVI VRTEC V SPODNJI IDRIJI?
In kdaj naj bi se pričela gradbena dela za
nov vrtec v Spodnji Idriji?
Najprej mora občina pridobiti gradbeno
dovoljenje, ki je že v postopku, potem
mora občinski svet potrditi spremembo
proračuna za leto 2018 in spremembo
Načrta razvojnih programov Občine Idrija
za leto 2019, kar je osnova za objavo javnega razpisa za začetek gradbenih del v
2018. Če bo šlo vse po načrtih, bi se septembra 2019 malčki in zaposleni, ki bodo
v času gradbenih del gostovali v prostorih
spodnjeidrijske osnovne šole, že lahko
vselili v nov objekt vrtca v Spodnji Idriji.

Projekt izgradnje novega objekta vrtca
v Spodnji Idriji je v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja, zato je Upravna enota Idrija pred dnevi v okviru obveznih postopkov, ki jih za pridobitev
tega dokumenta zahteva zakonodaja,
v sejni sobi Občine Idrija organizirala
dve ustni obravnavi s predstavitvijo
projekta, na kateri je pisno povabila lastnike stanovanj v blokih v neposredni
bližini, kjer bo izvedena investicija.
Na obravnavah so projektant Boštjan
Furlan iz podjetja ACMA ter župan Bojan
Sever in Maja Majnik, na Občini Idrija
zadolžena za področje družbenih dejavnosti, predstavili načrtovane posege v
zvezi z rušenjem obstoječega in gradnjo
novega objekta spodnjeidrijskega vrtca.
Gradnja nadomestnega objekta je nujno
potrebna, saj je obstoječa stavba vrtca
popolnoma dotrajana in ni več primerna
ter varna za izvajanje vzgojnovarstvene
dejavnosti. Z izvedbo projekta bo Spodnja Idrija pridobila nov nizkoenergetski
vrtec, spodnjeidrijska osnovna šola novo
jedilnico, obe ustanovi pa novo, skupno
kuhinjo.
Gradbeni posegi se bodo začeli z rušenjem starega vrtca in nadaljevali z
izgradnjo novega objekta, ki bo stal na
isti parceli, vendar ne na povsem istem
mestu, saj bo stisnjen k šolskemu objektu,
s katerim bo tvoril skupno celoto. Nov vrtec, ki bo imel neto površino 1 700 m2, bo
6-oddelčen; trije oddelki bodo namenjeni
otrokom nižje, trije pa višje starostne
skupine in bodo razvrščeni v dveh etažah
- v pritličju in nadstropju. Predvideni so
tudi kletni prostori, kjer bo nameščena
pralnica za potrebe vseh vrtcev v občini,
tehnični prostori ter obstoječe zaklonišče,
ki bo ustrezno prenovljeno. V okviru vrtca

pa bo delovala tudi nova kuhinja, ki bo
služila potrebam vrtca in šole.
Umestitev objekta vrtca tik ob šolsko stavbo bo sprostila površine v okolici vrtca, ki
bodo na osončeni južni in jugovzhodni
strani namenjene igri malčkov in zelenicam, na severni strani pa bo med šolo in
vrtcem oblikovan mikro trg, ki bo služil
kot večnamenska ploščad za potrebe šole
in vrtca. V sklopu ureditev zunanjih površin ob novem vrtcu bodo na območju
ob športnem igrišču urejena parkirišča in
intervencijska cesta med najbližjim blokom in objektom. Dostop dostavnih vozil
bo po zaključku gradnje potekal v južnem delu, neposredno s Šolske ulice, kjer
je predvidena pokrita niša za dostavna
vozila. S tem se bo promet v soseski razbremenil dostavnih vozil. Dostop osebnih
vozil, s katerimi starši dovažajo otroke v
vrtec, bo tekel znotraj soseske, vendar že
poteka iskanje ustrezne ureditve.
Kot so v razpravi na predstavitvi projekta
novega vrtca v Spodnji Idriji poudarjali
prisotni prebivalci bližnjih blokov, ne
nasprotujejo gradnji novega vrtca, za
katerega menijo, da je potreben, skrbi pa
jih povečana obremenjenost območja s
prometom v času med in po gradnji vrtca,
prometna varnost ter morebitno zmanjšanje osončenosti stanovanj in s tem njihove tržne vrednosti zaradi nekoliko večje
višine novega objekta vrtca. Po pojasnilih
projektanta in predstavnikov občine se
zaradi postavitve vrtca ob objekt šole
osončenost blokov ne bi smela zmanjšati.
Prometna obremenitev v času gradnje bo
sicer nekoliko večja, po zaključku gradnje
pa naj bi se - tudi zaradi spremembe poti
dostavnih vozil in poznejšo primernejšo
prometno ureditev širšega območja – ta
problematika ustrezneje rešila.

Projekt je tudi investicijsko precej zahteven, saj vrednost del po sedanjih projektantskih ocenah znaša okoli 3, 8 milijona
evrov. Sredstva za nov vrtec bo Občina
Idrija zagotovila iz proračuna, z najetjem
posojila in s subvencijo eko sklada, saj bo
stavba vrtca nizkoenergetski objekt.
Metka Rupnik

HEROJI FURAJO V PIŽAMAH
Zavod VOZIM je skupaj s partnerji projekta »Heroji furajo v pižamah« in pod
pokroviteljstvom Občine Idrija organiziral posvet o prometni varnosti mladih,
predstavitvi težav in izzivov, s katerimi se
soočajo mladi v prometu, med drugim s
slabšo dostopnostjo javnega prevoza ob
vikendih ter v povezavi z rabo alkohola in
drugih psihoaktivnih snovi pred in med
udeležbo v prometu. Posveta so se udeležili podžupan Občine Idrija, predstavniki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
Javne agencije za varnost prometa, Policijske postaje Idrija, idrijskega gasilskega
društva ter Mladinskega centra in dijaki
Gimnazije Jurija Vege Idrija.
V Sloveniji prevladuje toleranten odnos
do alkohola, ki je cenovno dostopen, ozaveščenost javnosti in širše politike o tej
problematiki pa je slaba. Tudi pri udejstvovanju mladih v prometu se še vedno zgodi preveč prometnih nesreč pod vplivom
alkohola, katerih povzročitelji so mladi ali
v katerih so mladi udeleženi. Cilji projekta
so usmerjeni k zmanjševanju škodljivega
pitja med mladimi, zlasti pred in med udeležbo v prometu, ter aktivaciji staršev, da
sodelujejo pri varnem prevozu mladih na
in z zabave.
Metka Rupnik
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VESELI DECEMBER
ČETRTEK, 7. 12.
17.00 - SP. IDRIJA - šola: Tombola (Za učence OŠ Sp. Idrija in starše)

SOBOTA, 9. 12.
10.00 - CERKNO – Večnamenski center
Cerkno: Predpraznične ustvarjalne delavnice (DPM Cerkno) (Za vse otroke)
16.00 - BUKOVO – dom krajanov: Miklav
ževanje (Za vse otroke)

NEDELJA, 10. 12.
15.00 - OREHEK - šola: Miklavževanje (Za
otroke KS Orehek - Jesenica)
16.30 - IDRIJSKE KRNICE - cerkev: Miklav
ževanje (Za otroke KS Krnice Masore)

TOREK, 12. 12.
9.30 - IDRIJA – vrtec (enota Arkova): Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI, Lutkovno gledališki krožek OŠ
Idrija (Za otroke vrtca Idrija, enota Arkova)
15.30 - IDRIJA – dom upokojencev Marof:
Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM
NAJMOČNEJŠI, Lutkovno gledališki krožek
OŠ Idrija (Za oskrbovance doma)
17.00 - IDRIJA – dom upokojencev Idrija:
Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM
NAJMOČNEJŠI, Lutkovno gledališki krožek
OŠ Idrija (Za oskrbovance doma)
17.00 - IDRIJA – Mestna knjižnica in čitalnica Idrija: URA PRAVLJIC (Za otroke od 4. do
5. leta starosti)

SREDA, 13. 12.
17.00 - SP. IDRIJA - šola: Ustvarjalne delavnice: PRAZNIČNE VOŠČILNICE, DPM Sp.
Idrija (Za vse otroke)

ČETRTEK, 14. 12.
9.00; 10.30 - ČRNI VRH – šola: Glasbena
prireditev KRESNIČEK v izvedbi učencev
OŠ Črni Vrh (Za učence 5. in 6. razredov OŠ
Idrija, Sp. Idrija, Godovič in Cerkno)

15.45 - LEDINE – župnišče: Predstava O
DIMNIKARČKU, KI JE ISKAL SREČO, Gledališče Pravljičarna in PRIHOD DEDKA MRAZA
(Za otroke KS Ledine)
18.15 - LAZEC – vaško središče v Lazcu:
Predstava O DIMNIKARČKU, KI JE ISKAL
SREČO, Gledališče Pravljičarna in PRIHOD
DEDKA MRAZA (Za otroke KS Otalež)

PETEK, 15. 12.
9.30 - IDRIJA – vrtec (enota Prelovčeva):
Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM
NAJMOČNEJŠI, Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija (Za otroke vrtca Idrija, enota
Prelovčeva)
17.00 - BUKOVO – v prostorih kluba KŠD
Šeškarji: Ustvarjalne delavnice: izdelava
novoletnih voščilnic in okraskov (Za vse
otroke)
9.10 - CERKNO – večnamenska dvorana
OŠ Cerkno: Gledališka predstava PETER
KLEPEC v izvedbi učencev OŠ Cerkno (Za
otroke vrtca Cerkno)
16.30 - KANOMLJA - šola: Predstava ŠKRATEK LENKO (Mali bu) in PRIHOD DEDKA
MRAZA (Za otroke KS Kanomlja)

PONEDELJEK, 18. 12.
8.00 - SP. IDRIJA – šola: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI,
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija in
PRIHOD DEDKA MRAZA (Za učence od 1.
do 4. razreda)

Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija (Za
učence od 1. do 4. razreda)
9.00 - ČRNI VRH – vrtec: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI,
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija (Za
otroke vrtca Črni Vrh)
9.15 - GODOVIČ – šola: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI,
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija in
PRIHOD DEDKA MRAZA (Za otroke vrtca
Godovič in zunanje)
11.00 - GODOVIČ – šola: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI,
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija in
PRIHOD DEDKA MRAZA (Za učence POŠ
Godovič)
17.00 - IDRIJA – Mestni trg: Rajanje z
ANDREJO ZUPANČIČ in PRIHOD DEDKA
MRAZA (Za vse otroke)

SREDA, 20. 12.
8.00; 8.40; 9.30 - IDRIJA – šola: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI, Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija
(Za učence 1. do 5. razreda, za otroke vrtca
šola, PŠUUOMPP in VDC)
9.30 - CERKNO - vrtec: Predstava NOVOLETNO PRESENEČENJE v izvedbi pedagoških
delavk iz vrtca in PRIHOD DEDKA MRAZA
(Za otroke vrtca Cerkno)
16.00 - ŠEBRELJE – šola: Novoletni program in PRIHOD DEDKA MRAZA (Za otroke KS Šebrelje)

9.15 - SP. IDRIJA – šola: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI,
Lutkovno gledališki krožek OŠ Idrija in
PRIHOD DEDKA MRAZA (Za otroke vrtca
Sp. Idrija in zunanje)

18.00 - NOVAKI - šola: Predstava PRAV POSEBNO DARILO (Gledališče Pravljičarna)
in PRIHOD DEDKA MRAZA (Za otroke KS
Novaki)

9.30 - IDRIJA – dom upokojencev Marof:
Gledališka predstava PETER KLEPEC v
izvedbi učencev OŠ Cerkno (Za oskrbovance doma)

ČETRTEK, 21. 12.

11.00 - IDRIJA – dom upokojencev Idrija:
Gledališka predstava PETER KLEPEC v
izvedbi učencev OŠ Cerkno (Za oskrbovance doma)

TOREK, 19. 12.
8.00 - ČRNI VRH – vrtec: Lutkovno-gledališka predstava JAZ SEM NAJMOČNEJŠI

9.30 - IDRIJA – Gimnazija Jurija Vege Idrija:
Koncert NIPKE in TRKAJ (Za učence 7.,8. in
9. razredov OŠ Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh in
Gimnazije Jurija Vege)
17.00 - IDRIJA - kinodvorana: Kratki animirani filmi za otroke: Martin Krpan, Maček
Muri, Kralj Matjaž in Koyaa (Za vse otroke)
18.00 - SP. IDRIJA – kulturno dvorana: Novoletna prireditev PTICA V DUŠI, prireditev
OŠ Sp. Idrija (Za vse obiskovalce)

SREDIŠČE OBZORJA
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PETEK, 22. 12.
16.00 - VOJSKO – CŠOD : Prednovoletne
otroške delavnice (Za otroke KS Vojsko)

SOBOTA, 23. 12.
9.00 - ČRNI VRH - šola: Predstava ČIGAVO
JE DARILO, Gledališče Kolenc in PRIHOD
DEDKA MRAZA (Za vse otroke)
9.30 - GODOVIČ – župnišče: Božična peka
piškotov (Za vse otroke)
10.00 - ČRNI VRH - šola: Ustvarjalne delavnice DPM Črni Vrh (Za vse otroke)

TOREK, 26. 12.
18.00 - VOJSKO - CŠOD: Predstava DEDKOVO PISMO v izvedbi KUD Planika Vojsko
in PRIHOD DEDKA MRAZA (Za otroke KS
Vojsko)

SREDA, 27. 12.
10.00 - OREHEK : Peka prazničnih piškotov
(Za otroke KS Orehek – Jesenica)
17.00 - IDRIJA - kinodvorana: Animirani
film: BOŽIČKOV VAJENEC IN ČAROBNA
SNEŽINKA (Za vse otroke)

ČETRTEK, 28. 12.
10.00 - IDRIJA- Pokrita tržnica: Peka prazničnih piškotov (Za vse otroke)
16.00 - CERKNO – dvorišče pred hotelom:
LEDENA PRAVLJIČNA DEŽELA Otroški
bazar in menjalnica grač, tržnica lokalnih
izdelkov. Krašenje dežele s pravljičnimi
bitji in poslikava obrazov (Smeškov svet)
Kulturni program (OŠ in vrtec Cerkno)
Prižig lučk v deželi. Predstava Velika želja
čarovnice Tinke, Smeškov svet (Za vse
otroke)
17.00 - IDRIJA - kinodvorana: Animirani
film: JEŽEK IN VRAN PRIČARATA BOŽIČ (Za
vse otroke)

PETEK, 29. 12.
16.00 - CERKNO – dvorišče pred hotelom:
LEDENA PRAVLJIČNA DEŽELA otroški bazar, tržnica lokalnih izdelkov Pravljična pot
po ledeni deželi (Smeškov svet) Poslikava
obrazov (Za vse otroke)

18.30 - CERKNO – dvorišče pred hotelom:
Prihod DEDKA MRAZA in rajanje z njegovimi prijatelji (Za vse otroke)

SOBOTA, 30. 12.
9.00 - ČRNI VRH – prostori KUD Sloge:
Ustvarjalna delavnica: IZDELOVANJE KOLEDARJEV (Za vse otroke)
16.00 - CERKNO – dvorišče pred hotelom:
LEDENA PRAVLJIČNA DEŽELA otroški bazar in menjalnica otroških knjig, tržnica
lokalnih izdelkov, poslikava obrazov Hiška skritih želja (čarobni prah). Pravljična
dežela ima talent (OŠ in vrtec). Otroška
praznična tombola (Smeškov svet). Nastop čarodeja Antonia, otroško silvestrovanje s pravljičnimi bitji, predstava, zdravica, rajanje, ples (Za vse otroke)

ZPM IDRIJA
Pri Zvezi prijateljev mladine smo že v
polnih pripravah na prireditve, s katerimi
bomo razveseljevali otroke cerkljanske in
idrijske občine. Skupaj z osnovnimi šolami, vrtci, krajevnimi skupnostmi, društvi
in aktivnimi posamezniki pripravljamo
bogat decembrski program.
Kot vsako leto se tudi letos na vas obračamo s prošnjo, da nam po svojih možnostih pomagate. Veseli bomo prav vsakega
prispevka, saj bo s tem Veseli december
še bolj vesel.
Potrudili se bomo, da se bo praznično
vzdušje dotaknilo prav vsakega našega
otroka.
Pomagate nam lahko:

NEDELJA, 31. 12.
17.00 - IDRIJA – Mestni trg: Animacija za
otroke (Za vse otroke)
VABLJENI, VSE PRIREDITVE SO BREZPLAČNE!
Program prireditev v občinah Idrija in Cerkno so pripravili:
Zveza prijateljev mladine Idrija v sodelovanju z društvi prijateljev mladine Črni
Vrh, Cerkno in Sp. Idrija, osnovnimi šolami
in Gimnazijo Jurija Vege Idrija, Domom
upokojencev, vrtci, krajevnimi skupnostmi, župnijami, KŠD Šeškarji Bukovo, TD
Fara, DKŽD Vojsko, Mestno knjižnico in
čitalnico Idrija, KUD Sloga Črni Vrh, KD
Zavratec in Občino Cerkno.

• z nakazilom donacije na TRR zveze: SI56
0475 2000 0296 288 odprt pri NKBM.
• z odstopom dohodnine. Vsak državljan lahko do 0,5% svoje dohodnine
nameni nepridobitni dobrodelni organizaciji med katere spada tudi ZPM
Idrija. Obrazec za odstop dohodnine
najdete spodaj in ga lahko izrežete.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete
na pristojni davčni urad, lahko pa ga
oddate tudi v pisarni ZPM Idrija, Mestni trg 2, Idrija in ga bomo na pristojni davčni urad poslali mi.

DEDEK MRAZ NA OBISKU

SREČNO IN RAZIGRANO 2018!

LEDINE – četrtek, 14.12. ob 15.45
LAZEC – četrtek, 14.12. ob 18.15
KANOMLJA – petek, 15.12. ob 16.30
SP. IDRIJA – ponedeljek, 18.12. ob 9.15
GODOVIČ – torek, 19.12. ob 10.15
IDRIJA – torek, 19.12. ob 17.00
ŠEBRELJE – sreda, 20.12. ob 16.00
NOVAKI – sreda, 20.12. ob 18.00
ČRNI VRH – sobota, 23.12. ob 9.00
VOJSKO – torek, 26.12. ob 18.00
CERKNO – petek, 29.12. ob 18.30
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GEOPARK
V GEOPARKU IDRIJA PRIPRAVLJAMO NOV
CENTER ZA OBISKOVALCE
V teh dneh je marsikdo opazil, da se v
prostorih nekdanje idrijske gostilne Nebesa nekaj dogaja. Začela so se namreč
obnovitvena dela prostorov, v katerih bo
v letu 2019 zaživel Center za obiskovalce
Geoparka Idrija, ki bo združen s turistično
informacijskim centrom. Vzpostavitev
centra bo eden izmed rezultatov projekta Danube GeoTour, katerega aktivnosti
tečejo že leto dni. Delovna skupina strokovnjakov različnih strok se je v zadnjih
mesecih trudila z izborom, oblikovanjem
in interpretacijo vsebin, ki bodo prikazane.
Center bo združeval več funkcij: izobraževanje, informiranje, promocijo območja
in krepitev lokalne identitete. Rdeča nit
predstavitve bo tektonika, ki je vplivala na
nastanek specifičnega območja Geoparka
Idrija, njegovih geoloških pojavov, pestre
biotske raznovrstnosti in tudi na način
življenja ljudi, ki tu prebivajo in ustvarjajo
zgodovino tukajšnjih krajev. Predstavljene vsebine bodo služile kot povabilo in
vzpodbuda obiskovalcev za obisk oziroma
ogled zanimivosti in posebnosti Geoparka
Idrija.
Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske
Unije (ESRR, IPA).

Vsem zainteresiranim ponudnikom bomo
omogočili sledeče aktivnosti: v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bomo izvedli
program izobraževanja na temo razvoja
lokalnih produktov in nudili vso strokovno podporo pri njihovem razvoju, izvedli
bomo ocenjevanje lokalnih produktov, ki
bodo na podlagi mnenja komisije, vključeni v enotno ponudbo Geoparka Idrija, v sodelovanju s produktnimi oblikovalci bomo
pripravili koncept izboljšanja vidnosti in
prepoznavnosti lokalnih produktov z enotno podobo, izdelana bo vizualna podoba
izbranih lokalnih produktov in prodajnih
mest z namenom izboljšanja vidnosti in
prepoznavnosti lokalnih produktov, izdelan bo načrt trženja in promocije lokalnih
produktov v Geoparku Idrija. Vse zainteresirane ponudnike z območja Geoparka
Idrija, ki bi želeli sodelovati pri aktivnostih,
vabimo, da nam pišejo na e-naslov: nina.
erjavec@visit-idrija.si ali pokličejo na tel.
št. 05 93 44 077.
Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske
Unije (ESRR, IPA).

REŠITEV UGANKE
V prejšnji številki smo vas spraševali po
imenu vasi, skozi katero so več stoletij s konji tovorili živo srebro vse do »pristanišča«
na Ljubljanici. Pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje je vas GORE. Tej tematiki
se posvečamo na pohodni poti št. 15, ki
deloma poteka tudi po omenjeni tovorni
poti. Letošnje poletje je bila pohodna pot
označena s puščicami Geoparka Idrija.
Vabljeni na odkrivanje stare tovorne poti
živega srebra, lepih pogledov na mesto
Idrija ter pol tisočletne zgodovine Gor.
Srečna nagrajenka je Bojana Kosmač, ki
bo prejela simbolično nagrado Geoparka
Idrija. Nagrajenki iskreno čestitamo!

NOVA UGANKA
Tokrat nas zanima ime mesojede rastline
na fotografiji, ki uspeva tudi na mokriščih
ob potoku Gačniku na Vojskem.

POSTAVITEV NOVE INFORMACIJSKE
TABLE O MOKRIŠČIH NA VOJSKEM

RAZVOJ GEOPRODUKTOV IN KOLEKTIVNE
BLAGOVNE ZNAMKE GEOPARKA IDRIJA

V okviru projekta Danube Geotour smo
začeli z aktivnostmi razvoja geoproduktov
pod skupno blagovno znamko. V ta namen
smo si v mesecu oktobru v Trebnjem ogledali trgovino in proizvodni obrat uspešne
kolektivne blagovne znamke Dobrote
Dolenjske ter njihovo trgovino v središču
Ljubljane. V novembru smo organizirali
srečanje s ponudniki znotraj Geoparka
Idrija, kjer smo predstavili zastavljene aktivnosti, primere dobrih praks in možnosti
sodelovanja pri razvoju geoproduktov. V
diskusiji smo analizirali trenutno stanje,
ponudniki pa so izpostavili glavne izzive,
s katerimi se srečujejo pri svojem delu, ki
bodo služili kot osnova za pripravo prihodnjih srečanj z lokalnimi ponudniki.

Turistično društvo Vojsko je v začetku leta
na Občino Idrija naslovilo vlogo na razpis
za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v letu 2017. Na podlagi pozitivne odločbe so v sodelovanju z
Geoparkom Idrija izdelali in v mesecu novembru tudi postavili informacijsko tablo
o mokriščih v dolini Gačnika na Vojskem.
Mokrišča predstavljajo za Vojskarsko
planoto pravi biser, saj delujejo kot velik
naravni vodni zbiralnik, prečiščujejo vodo,
zagotavljajo življenjski prostor številnim
(zavarovanim) rastlinskim in živalskim
vrstam ter imajo tako izobraževalno kot
estetsko funkcijo. Vabimo vas na izlet
k potoku Gačniku, kjer si boste lahko v
živo ogledali mokrišča in peščene sipine,
poiskali zanimive rastline ter si več o njih
prebrali na informacijski tabli.

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

Organizacija
Združenih narodov
za izobraževanje,
znanost in kulturo

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark
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TURISTIČNE
IDRIJA V NOVIH PUBLIKACIJAH STO

občini. Od 1. marca 2018 dalje namreč poročanje na star način ne bo več mogoče.

SPLETI NAKUP DARIL IN IZDELKOV Z
IDRIJSKO ČIPKO

Slovenska turistična organizacija (STO) je
skupaj s turističnimi destinacijami pripravila dve novi publikaciji v različnih jezikih,
in sicer Doživetja kulture in Evropske
destinacije odličnosti, v katerih je predstavljena tudi turistična destinacija Idrija.
V publikaciji Doživetja kulture 2017 je
predstavljen skrivnosten preplet kulturnih zanimivosti in naravnih vzorcev, ki se v
Sloveniji, na križišču narodov in prostorov,
od nekdaj prepletajo. Popotnikom odpira
vrata v svet umetniške ustvarjalnosti in
arhitekture, v kulturno zgodovino in sodoben način življenja.
V publikaciji Evropske destinacije odličnosti v Sloveniji 2017 je predstavljenih
šest slovenskih destinacij odličnosti in
dvanajst finalistk izbora, kjer vas čakajo
doživetja, ki so usmerjena v zeleno in
družbeno odgovorno.

POSVET O NOVOSTIH NA PODROČJU REGISTRACIJE NASTANITVENIH OBRATOV
Občina Idrija je 29. 11. 2017 v sodelovanju
s Statističnim uradom R Slovenije (SURS)
za lastnike nastanitvenih obratov organizirala posvet o novostih na področju
registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu. Izvajalcem nastanitvene
dejavnosti so predstavili aktivnosti in novosti, ki jih bodo po novem morali izvajati
in upoštevati.
S 1. decembrom 2017 se bo namreč
vzpostavil Register nastanitvenih obratov
(RNO) in spletna aplikacija za poročanje
podatkov o gostih, prenočitvah in turistični taksi (eTurizem). Izvajalci nastanitvene
dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate (NO) vpisati v Register
najkasneje do 28. februarja 2018. Po novem bodo tako NO zakonsko predpisane
podatke, vezane na prenočevanje gostov,
poročali le enkrat, v aplikacijo/servis eTurizem, in ne več posebej Policiji, SURS in

V spletni trgovini http://www.idrijskacipka.si/ si lahko ogledate in kupite različne
izdelke s klekljano idrijsko čipko, darila in
spominke iz Idrije. Izberite si nov modni
dodatek ali čudovit klekljan dodatek za
dom, ali pa podarite idrijsko čipko svojim
najdražjim. Oglejte si bogato ponudbo,
izdelke pa si lahko neposredno ogledate
tudi v TIC Idrija, na Mestnem trgu 2.

PO POTEH GEOPARKA IDRIJA Z MOBILNO
APLIKACIJO TURF HUNT
V sodobnem času je brez dvoma vse bolj
dostopna in privlačna interpretacija na
pametnih mobilnih napravah z mobilnimi aplikacijami, kar je omogočil razmah
modernih informacijsko-komunikacijskih
tehnologij (IKT). Temu trendu sledimo
tudi v Geoparku Idrija, predvsem z namenom, da prebivalcem in obiskovalcem
ponudimo nekaj novega, zabavnega in
hkrati poučnega … V ta namen smo uporabili že obstoječo aplikacijo Turf Hunt
islandskega podjetja Locatify, katera vas

s pomočjo GPS lociranja vodi po točkah v
naravi, na katerih odgovarjate na vprašanja ali rešujete določene naloge, skratka
raziskujete svojo okolico. V Geoparku
Idrija smo aplikacijo Turf Hunt zaenkrat
vzpostavili na treh poteh, in sicer na poti
po mestu Idrija (Zgodba o petstoletnem
živosrebrovem rudniku), Naravoslovni
učni poti ob Rakah »Po poti idrijskih naravoslovcev« in Učni poti kraški gozd. Res
je, da je tak način brezoseben, po drugi
strani pa dostopen vsakemu in ob vsakem
času ter marsikomu tudi všeč. Vedno je
mišljen kot dodaten način interpretacije,
saj na vseh omenjenih poteh izvajamo še
osebno interpretacijo, pojasnjevalne table ter interpretacijo v brošurah, kar predpisujejo tudi načela dobre interpretacije.
Aplikacija Turf Hunt je zaenkrat na vseh
treh poteh postavljena le v slovenskem
jeziku, dvojezična verzija v kombinaciji z
angleškim jezikom je v načrtu za prihodnje leto. Več informacij in navodila, kako
uporabljati aplikacijo, je dostopnih na
spletni strani www.geopark-idrija.si ali
na e-naslovu: info@geopark-idrija.si.
Vabljeni na zabavno in moderno odkrivanje dediščine Geoparka Idrija. Veseli
bomo tudi povratnih informacij in tudi
kakšne fotografije …
Vabljeni!
Center za idrijsko dediščino

PRIDOBITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA ČIPK S POREKLOM
Odbor za označbo porekla Idrijske čipke
obvešča vse klekljarice, da bo v mesecu
marcu in aprilu 2018 potekalo ocenjevanje čipk za pridobitev pravice do označevanja čipk s poreklom blaga Idrijska čipka.

ce »Idrijska čipka geografska označba.« V
slednjem dobite tudi vse vzorce.

Klekljarice, ki želite predložiti svoje čipke v
oceno, vabimo, da to storite do petka, 9.
3. 2018 ali do torka, 10. 4. 2018.

Center za idrijsko dediščino, Ulica IX.
korpusa 17, 5280 Idrija.

Na ocenjevanje se prijavite pisno z obrazcem, ki ga dobite na sedežu Centra za idrijsko dediščino ali na njihovi spletni strani
www.visit-idrija.si. Ocenjevanje čipk bo
potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki
so predstavljena v priročniku za klekljari-

Obrazec skupaj s čipkami pošljite po pošti
ali prinesite osebno na naslov:

Dodatne informacije v zvezi z ocenjevanjem čipk lahko dobite na telefonski
številki
05 93 44 078 ali E-pošti branka.m-peternel@visit-idrija.si.
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ŽIVAHEN UTRIP NA GŠ IDRIJA
helj, ki je skupaj s svojimi učenci pripravila
prijeten glasbeni kolaž Deklevovih skladb
za klavir od začetka njegove ustvarjalne
poti pa vse do danes.

GŠ Idrija je od septembra do danes priredila kar nekaj dogodkov, ki so vredni
omembe. V oktobru je gostila ravnatelje vseh slovenskih glasbenih šol
in obeh konservatorijev Ljubljana in
Maribor na dvodnevni skupščini ZSGŠ
v Idriji in Cerknem. Ob tej priložnosti se
GŠ Idrija zahvaljuje županu občine Idrija Bojanu Severju za uvodni nagovor v
Idriji in županu občine Cerkno Juretu
Kavčiču za uvodni pozdrav v Cerknem.
GŠ Idrija je v torek, 14. novembra 2017,
gostila skladatelja in pianista Igorja
Deklevo. Večer je nastal na pobudo in v
organizaciji učiteljice klavirja Tatjane Gra-

Igor Dekleva je s svojim delovanjem nedvomno zaznamoval naš prostor in svojo
glasbo ponesel tudi v svet. Solistično, v
klavirskem duu s soprogo Alenko, s katero sta več kot štiri desetletja nastopala
kot Klavirski duo Dekleva ter poskrbela za
krstne izvedbe več kot 100 del slovenskih
skladateljev, ter sodelovanje z violinistom
Michaelom Grubejem, s katerim je gostoval v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji
in Afriki. Celotni skladateljski opus obsega prek 600 skladb, večinoma za klavir,
pa tudi komorno glasbo, zbor, vokalno
inštrumentalno in še kaj.
Njegove klavirske skladbe zajemajo lok
od otroških utrinkov, skladb za mladino
do virtuoznih koncertnih skladb. V glasbeno snovanje je prefinjeno vtkana slovenska ljudska pesem, ki občasno prikliče

spomin in oživi kulturni mit slovenske
glasbe.
V torek, 21. novembra 2017, je GŠ Idrija
gostila pevce iz Zveze primorskih glasbenih šol. Na koncertu je z učenci sodelovalo šest glasbenih šol: GŠ Tolmin, GŠ Nova
Gorica, GŠ Ilirska Bistrica, GŠ Ajdovščina,
GŠ Idrija in GŠ Logatec. Skupaj so oblikovali program, ki je zajemal 19 pevskih
točk, od katerih je bila polovica slovenskih romantičnih samospevov, ostalo
pa so bile arije in samospevi iz svetovne
glasbene literature.
Za mesec december pa GŠ Idrija napoveduje vrsto dogodkov. V prvem tednu
se bodo na treh glasbenih večerih v Idriji
predstavili najboljši učenci GŠ Idrija in PGŠ
Cerkno na oddelčnih nastopih, vljudno pa
vabljeni na oba praznična decembrska
koncerta 12.12. v Cerknem in 19.12 v Idriji.
Tonja Lapanja Brenčič
ravnateljica Glasbene šole Idrija

ZLATO PRIZNANJE ZA PEVCE IZ GODOVIČA

V nedeljo, 26. 11. 2017, se je Župnijski
zbor sv. Urbana iz Godoviča udeležil regijskega tekmovanja pevskih zborov v
Postojni v organizaciji JSKD Republike
Slovenije.
Zbor že 23 let deluje pod vodstvom zborovodkinje Tonje Lapanja Brenčič. Sestavljajo ga pevci zelo različnih starosti, od

dijakov do babic. Tričlanski komisiji v sestavi Marko Vatovec (predsednik), Tomaž
Faganel (član) in Petra Grassi (članica) se
je predstavil s tekmovalnim programom,
ki je obsegal štiri skladbe. Kot prvo je zbor
predstavil skladbo G. P. da Palestrina Sicut
cervus, sledila je Trenutek Marija Kogoja,
kot tretjo je zbor zapel skladbo Ambroža
Čopija O salutaris hostia in zadnja je zaz-

venela ljudska v priredbi Andreja Makorja
Kantali smo veselo. Zbor je komisijo prepričal s tehtno izvedenim nastopom in lepo
ubranimi glasovi ter prejel zlato priznanje.
Pevci so bili nagrade zelo veseli, saj je
takšna nagrada spodbuda za nadaljnje
delo in hkrati potrditev, da se vztrajnost
splača. Še posebej pa so na zlato priznanje
ponosni zato, ker je prvenstvena naloga
zbora petje pri nedeljskih mašah in je
študij težkega tekmovalnega programa
za marsikaterega pevca dodatno delo in
breme, hkrati pa pomeni tudi bogatitev in
širitev glasbene inteligence, kar pa predstavlja veliko dodatno vrednost zbora.
Tonja Lapanja Brenčič

DRUŠTVO UPOKOJENCEV IDRIJA V ZNAMENJU SREČANJ
Oktober in november sta meseca, ko
Društvo upokojencev Idrija organizira
vsakoletni obisk Doma upokojencev
Idrija - enote Marof, srečanje članov, ki
so dopolnili 80 let in več, skupaj s prostovoljci projekta Starejši za starejše,
obisk doma upokojencev VITA Črni Vrh
nad Idrijo in Doma upokojencev Idrija.

Letošnje leto smo najprej obiskali Dom
upokojencev Idrija - enota Marof, kjer so
nastopili učenci OŠ Spodnja Idrija, učenca
Glasbene šole Idrija s harmoniko in pevke
sestre Mohorič.
Gojenci doma so nastop izredno lepo
sprejeli in na koncu prireditve smo skupaj
zapeli In zaplesali ob zvokih harmonike.

Nadaljevali smo v domu upokojencev
VITA v Črnem Vrhu nad Idrijo z nastopi
učencev Osnovne šole Črni Vrh, učenca
glasbene šole Črni Vrh s harmoniko, sestre
Mohorič, pevke Cantcum in recitatorka, ki
je predstavila svoje pesmi. Tudi gojenec
doma je povedal svojo pesem, prireditev
pa smo sklenili s skupno pesmijo - Slakovo
V dolini tihi.
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ne šole Idrija, Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Idrija, pevski zbor gojencev
Doma upokojencev Idrija, sestre Mohorič
in pevke Cantcum. Srečanja se je udeležilo
preko sto naših članov, ki so dopolnili 80
in več let, kateri so z zanimanjem spremljali kulturni program in na koncu skupaj
z nastopajočimi tudi zapeli.

Srečanje naših članov društva upokojencev Idrija, ki so dopolnili 80 let in več,
smo tokrat prvič pripravili v večnamenski
dvorani OŠ Idrija.
V programu so sodelovali: učenec Glasbene šole Idrija s harmoniko, učenci Osnov-

Zadnja naša postaja je bil Dom upokojencev Idrija z istimi nastopajočimi kot na
srečanju naših članov, ki so doplnili 80 in
več let.
Program letošnjih obiskov in srečanja se je
prepletal z odlomki pesmi iz Zarisa v čas
2016, s katerimi je niti dogodka povezovala Ladislava Bizjak: vsaka točka programa
je bila pospremljena z bučnim aplavzom.

L’HARMONIE D’IDRIJA

Na takih srečanjih se je pokazalo, kako
pomembno je sodelovanje društva upokojencev z domovi upokojencev, sodelovanje z mladimi, ki so zmeraj dobrodošli
v domovih upokojencev, in navsezadnje
tudi z vidika medgeneracijskega sodelovanja, saj s tem povezujemo
mlado
generacijo in generacijo v tretjem življenjskem obdobju.
V razmislek je, da bi taka srečanja z gojenci domov upokojencev bila večkrat in ne
le enkrat letno.
Ivan Šuligoj
predsednik DU Idrija

petek

sobota

Spodnja Idrija,

Jurija Vege Idrija,

Gimnazije
PRAZNIČNI KONCERTdvorana
GDRI

kulturna dvorana
19:00

petek

sobota

Spodnja Idrija,

Jurija Vege Idrija,

kulturna dvorana
19:00

Oui, oui, spet smo bili v Franciji! Po
uspešnem aprilskem gostovanju v
Beogradu smo morali pohajkovanja
geografsko uravnovesiti in vabilo godbe iz pobratenega Aumetza je bilo za
to kot naročeno. Francoski pobratimi
so v začetku novembra praznovali 95.
obletnico začetka delovanja in veselih
src smo se odpravili na podaljšan konec
tedna, da jim ta dogodek pomagamo
obeležiti, kot se spodobi.
Snidenje z dolgoletnimi prijatelji – več kot
polovica naših članov je bila v Aumetzu že
vsaj enkrat, vmes pa smo jih gostili tudi
pri nas – je bilo po 16-urnem potovanju
polno objemanja in (ne pozabimo, to je
Francija) poljubljanja, ob katerem nam
je bilo kar malo nerodno. Potem smo se
pa navadili. Navadili pa smo se tudi skupnega igranja. Na nedeljskem koncertu je
poleg ločenih programov obeh orkestrov
namreč 80 franko-slovenskih pljuč skupaj
odpihalo in odtrobilo dve skladbi. Ena je
bila Oregon, ki smo jo skupaj prvič zaigrali

že leta 1992, druga pa Argentum Vivum,
ki jo je Vinko Štrucl napisal idrijski godbi
ob njeni 330. obletnici, letos pa smo njeno partituro v priredbi našega dirigenta
Domna Prezlja poklonili aumeški godbi.

19:00

dvorana Gimnazije
19:00

Glasbenice
in glasbeniki
vas zvasveseljem
Glasbenice
in glasbeniki
vabimo na z veseljem vabimo na

NOVOLETNI
KONCERT
N OVO L E TN I KO N C E R T
GODBENEGA
G O D BE N E GDRUŠTVA
A D R UŠ TVA
R UDA RIDRIJA
JEV IDRIJA
RUDARJEV

Ob vrnitvi na domača tla pa tudi ni bilo
časa za počitek. Na pultih so bile že pripGlasbenice in glasbeniki vas
ravljene note za decembrski koncert! Ta
Domen vabimo
Prezeljna
nikoli ne mine brez posebnih gostov in
petek, 15. dirigent:
12.z veseljem
solist: Darko Vidic, bariton
tokrat se nam bo kot vokalist pridružil
kulturna dvorana Spodnja Idrija, 19.00
gostujoči dirigent: Vladimir Mustajbašić
baritonist Darko Vidic, kot gostujočega
N OVO
L ET N I KO N C ERT
povezovalka: Sanja Rejc
dirigenta pa bomo pozdravili skladatelja,
sobota, 16. 12.
G O DB EN EG A DRU ŠT VA
dirigenta in aranžerja mnogih skladb, ki
dvorana Gimnazija Jurija Vege Idrija, 19.00
RU DA RJ EV I DRI J A
smo jih tudi sami že izvajali, Vladimirja
Mustajbašića. Letos vas bomo v spodnjedirigent: Domen
Prezelj
dirigent: Domen Prezelj
8 € / dijaki, študenti 5 €
idrijsko dvorano povabili že v petek 15., vvstopnina
solist:
Darkosolist:
Vidic,Darko
bariton
Vidic, bariton
Idrijo v dvorano Gimnazije Jurija Vege pa v
gostujoči
dirigent:
Vladimir Mustajbašić
gostujoči
dirigent:
Vladimir
Mustajbašić
Sanja Rejc
soboto 16. decembra, obakrat ob 19h.
povezovalka: povezovalka:
Sanja Rejc
Pa naj še kdo reče, da pri plehmuski ni
pestro in fajn! Pridite pogledat!
vstopnina 8 € / dijaki, študenti 5 €

Sonja Benčina

vstopnina: 8€ / dijaki, študenti 5€
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ROŽNATI OKTOBER
raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto
za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk
in deset moških. Rak dojk je visoko
ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj.

Oktober je svetovni mesec ozaveščanja
o raku dojk, ki je najpogostejša oblika

Po Sloveniji letos že tretjič v več kot 60
občinah za ves mesec oktober ovijejo
drevesa z rožnatimi pleteninami. Ovijanje
pletenin predstavlja spoštovanje do telesa, narave in dreves, ki so simbol moči,
saj jo je v času diagnoze, zdravljenja in po
bolezni potrebno na novo vzpostaviti.

Tudi v Idriji smo se pridružile akciji Evropa
Donna in poprijele za pletilke in kvačke
ter na dveh srečanjih ustvarile toliko pletenin, da smo ovile 6 dreves po mestu. S
tem smo pokazale, da nismo brezbrižne
do žena, ki jih je bolezen prizadela.
Dorica Gnjezda

NA RK SE DOGAJA
možnost preživetja obolelemu v primeru srčnega zastoja. Znan je podatek, da
v Sloveniji vsak dan doživi zastoj srca
približno 10 ljudi.

Novembra smo izvedli dva dogodka
s področja prve pomoči. V koči na Hlevišah je potekala predstavitev temeljnega postopka oživljanja s pomočjo
avtomatskega defibrilatorja. Planinsko
društvo Idrija želi Hleviše opremiti z
AED napravo, saj je to priljubljena planinska izletniška točka domačinov in
športnih rekreativcev. Poleg gostoljubnosti je cilj zagotoviti varno točko, ki
v primeru nenadnega srčnega zastoja
obolelemu omogoča hitro, življenjsko
pomembno defibrilacijo v kritičnih
prvih minutah do prihoda profesionalnih reševalcev. S tem bi omogočili večjo

Drugi dogodek je bil predavanje Žarka
Trušnovca z naslovom Psihosocialna pomoč za reševalce, na katerem se je zbralo
preko 50 slušateljev iz vrst prostovoljcev
civilne zaščite, gasilcev in pedagogov
ter vaditeljev otroških taborov v naravi,
šolskih in obšolskih izvajalcev dejavnosti.
Žarko Trušnovec, psiholog, gorski reševalec in načelnik GRS Tolmin, je sodeloval
v več kot 750 reševalnih akcijah, dejaven
pa je tudi na področju pomoči pri obvladovanju posttravmatskega sindroma, s
katerim se ob težkih in smrtnih nesrečah
soočajo različni pripadniki civilne zaščite.
Veliko časa in energije namenja tudi mladim, zato so njegove izkušnje in nasveti
neprecenljivi in resnično vezani na realne
dogodke. Letos je prejel eno najprestižnejših mednarodnih nagrad solidarnosti
Targa d'Argento v Italiji.

Omenjamo tudi cenjeno pomoč družbe
Kolektor Group, ki tretje leto zaporedoma
podpira naš projekt Ozimnica, s katero
decembra obdarujemo preko 200 posameznikov in družin z domačimi izdelki
(krompir, čebula, zelje, repa, sadje, klobasa, marmelada) in higienskimi pripomočki.
Tako lahko ponudimo bolj raznoliko pomoč, ki je sicer med letom zelo enolična, in
uporabniki so je neizmerno veseli.
Na vrsto pa pridejo januarja tudi naši zvesti krvodajalci, saj bo zimska krvodajalska
akcija potekala: 29., 30. in 31. januarja
2018. Letno število zbrane krvi v Sloveniji
znaša okoli 42.000 litrov, za kar se dnevno
potrebuje od 350 do 400 krvodajalcev. In
kot zanimivost naj povemo, da ni vsaka
kri rdeča kri: raki imajo modro, gliste in
pijavka pa zeleno kri. Vsekakor mi ostajamo pri naši rdeči in zato vljudno vabljeni
k darovanju.
Tanja Tominec
sekretarka OZ RKS Idrija

»FARA« NEKOČ IN DANES
Pripravile smo tudi razstavo starih in novih
razglednic, ki bo v prazničnem času znova
na ogled v izložbi knjižnice v Spodnji Idriji.
TD Fara

Članice Turističnega društva Fara smo
se v oktobru in novembru udeležile študijskega krožka z naslovom Spodnja
Idrija na razglednicah nekoč in danes.

Na srečanjih nam je fotograf Robert Zabukovec pojasnil (z)možnosti naših fotoaparatov in fotografske osnove. Poiskale
smo stare razglednice Fare in na terenu
fotografirale iste kadre, panorame.
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LIONS NOVOLETNI KONCERT LETOS V NEDELJO 17.12.2017 OB 17.00 URI V MODRI DVORANI
Tudi letos Lions klub Idrija v Modri dvorani organizira novoletni koncert, ki bo
s pisano paleto gostov 17. decembra
popestril praznična dogajanja v Idriji.
Osnovna nota koncerta je dobrodelna.
Lionistično gibanje v svetu si prizadeva
za pomoč vsem ljudem, ki so pomoči potrebni. Cilja predvsem na pomoč slepim in
slabovidnim, vendar je v njegovem delovanju predvsem poudarek na lokalnem. Tudi
Lions klub Idrija zasleduje te cilje, v lokalnem okolju podpira predvsem programe
ozaveščanja o slepoti in slabovidnosti,
bistvena dejavnost pa je pomoč otrokom
in njihovim družinam. V času delovanja od
leta 2014, ko smo organizirali naš prvi koncert, letošnji bo tako že četrti, smo v okolju
zaznali, da obstaja še zmeraj veliko družin,
ki imajo osnovnošolske otro
ke in imajo
velike težave s plačevanjem osnovnih potreb za te otroke, kot so malice in kosila v
šoli, seveda pa tudi dodatne dejavnosti, ki
jih organizirajo šole. Zato smo se povezali

z osnovnimi šolami v Idriji, Spodnji Idriji,
Cerknem in Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer
smo s strokovno pomočjo Centra za socialno delo Idrija prepoznali tiste otroke, ki so
pomoči najbolj potrebni.
V letih 2014, 2015 in 2016 smo tako pomagali več kot 100 otrokom pri plačilu malice,
kosila in šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sredstva so šla tudi za pomoč nadarjenim
otrokom iz socialno šibkejših družin.

to toplino in radost prinesel tudi med tiste,
ki sicer tega ne bi bili deležni.
Nastopili bodo: Klapa Kumpanji, Idrijski
oktet, Nataša Trček, Krunoslav Slabinac,
Robertson/David Burns in Low/Andrew
Stephen iz Škotske, Filip in Etka ter plesna
šola Miki iz Radomelj.

Tudi letos so sredstva, ki jih bomo pridobili z organizacijo koncerta, namenjena izključno dobrodelnim namenom, in sicer za
pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.
Zato vas lepo vabimo, da se v nedeljo, 17.
12. 2017, ob 17. uri udeležite tradicionalnega novoletnega koncerta Lions kluba
Idrija. Kot vsako leto smo vam pripravili
pester program, ki bo prinesel v temne in
hladne decembrske dni toplino in veselje,
dober namen, ki stoji za koncertom, pa bo

Vstopnice za koncert lahko kupite na vseh
prodajnih mestih Eventima, na Petrolu in
OMW ter v trafiki.
Lions klub Idrija

V ZAVETJU BESEDE
založniške knjige Goranom Gluvićem ter
pesnikom in državnim selektorjem za
literaturo dr. Davidom Bandljem.

V torek, 7. 11. 2017, je v organizaciji
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Idriji potekalo državno srečanje
literatov seniorjev. To je zaključna prireditev celoletnega natečaja, na kateri
se predstavijo izbrani avtorji, podelijo
pa se tudi priznanja avtorjem za najboljšo samozaložniško knjigo.
Na letošnji literarni natečaj so prispela besedila 188 starejših literatov iz vse Slovenije. Prijavljeni pisci so sprva ustvarjali na
šestih regijskih srečanjih, ki so pod vodstvi
strokovnih spremljevalcev potekala v
Martuljku, Logatcu, Mariboru, Tolminu,

Metliki in Ravnah na Koroškem. Preko
teh delavnic so strokovni spremljevalci
določili 29 nominiranih avtorjev za državno raven, na koncu pa je bilo izbranih 8
finalistov: Lilijana Homovec, Črni Vrh;
Bernarda Mrak Kosel, Kamnja Gorica; Stane Peček, Mokronog; Olga Pega Kunstelj,
Grosuplje; Cvetka Pestiček, Slovenska
Bistrica; Jožefa Prah, Maribor; Vesna Šare,
Koper; Milan Žniderič, Horjul. Program
zaključnega srečanja je potekal skozi celoten dan. Najprej s prihodom in sprejemom
nagrajenih avtorjev ter ogledom razstave
v Topilnici. Sledili pa sta literarni delavnici
s pisateljem in članom komisije za samo-

Na večerni zaključni prireditvi, ki se je
odvijala v prostorih Mestne knjižnice in
čitalnice Idrija, pa je potekala predstavitev
izbranih avtorjev in njihovih literarnih
prispevkov ter tudi podelitev priznanj za
najboljšo samozaložniško knjigo z letnico
2016. Za najboljšo samozaložniško knjigo
je prispelo petintrideset del 35 avtorjev.
Avtorji so knjige izdali sami z lastnim financiranjem. Komisija je za zmagovalko
med pesniškimi zbirkami izbrala knjigo
Doživetja naseljenosti, avtorja Dušana
Marolta, med proznimi besedili pa knjigo Porcelanasti človek, avtorja Damjana
Jensterleta. Posebno priznanje je prejel
še Jernej Kusterle za knjigo Zbrano delo
Emanuela Kolmana.
Rado Božič
Vodja OI JSKD Idrija
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ČIPKARSKA ŠOLA VABI KLEKLJARICE

ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA
vabi k sodelovanju klekljarice za klekljanje čipk šolskega tržnega programa.
K sodelovanju so vabljene klekljarice, ki imajo, oz. bodo pred začetkom sodelovanja pridobile certifikat Rokodelstvo Slovenije, certifikat označbe porekla blaga
Idrijska čipka in so za dejavnost registrirane (npr. osebno dopolnilno delo, s. p., ...)

Svoj interes za sodelovanje sporočite na
e-naslov: maja@cipkarskasola.si
ali na
tel. št: 05 90 75 312
www.cipkarskasola.si

SKUPAJ ZA SOČLOVEKA
V oktobru smo na Idrijsko-Cerkljanski
razvojni agenciji razpisali brezplačno
izobraževanje na temo oskrbe starejših. Potreba po izobraževanju in
usposabljanju pri delu s starejšimi se
vse bolj izkazuje, kar so potrdile tudi
raziskave v okviru projekta INTESI, ki
smo jih izvedli v preteklem obdobju na
območju občin Idrija in Cerkno.
Zato nas ni presenetilo, da se je na izobraževanje prijavilo kar 13 udeleženk, od
katerih jih je večina že pred začetkom izrazila željo, da bi želele opraviti verificiran
program, ki bi jim omogočal pristop na
izpit za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije Socialni oskrbovalec/Socialna
oskrbovalka na domu. Z velikim angažiranjem tako zaposlenih na ICRA kot tudi
drugih sodelavcev, predvsem Klavdije
Straus in sodelavcev iz Doma upokojen-

cev Idrija, smo program uspeli verificirati
in tako je skupina udeleženk že deležna
pilotne izvedbe programa Socialni oskrbovalec/Socialna oskrbovalka na domu.
Za udeleženke pridobitev te izobrazbe
pomeni možnost za napredovanje, pridobitev službe ali spremembo karierne poti.
Vse udeleženke pa pridobijo nova znanja,
ki so potrebna tako pri negi starejših kot
tudi pri sami komunikaciji in (prostovoljnemu) delu s starejšimi.

Teoretični in praktični del programa je v
večini sofinancirala Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija s sredstvi, ki jih je pridobila kot zunanji sodelavec Biotehniške fakultete iz Ljubljane, Oddelka za krajinsko
arhitekturo, pri izvajanju pilotnih aktivnosti projekta INTESI, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,
za 7 udeleženk pa je izvedbo praktičnega
dela programa financiral Dom upokojencev Idrija, kjer so udeleženke zaposlene.

Pri izvedbi programa izobraževanja sodelujemo z Domom upokojencev Idrija,
ki udeležencem omogoča opravljanje
praktičnega dela izobraževanja. Za svoje
zaposlene, ki so se izobraževanja udeležili,
pa so omogočili brezplačno opravljanje
praktičnega dela in jim delovne urnike
prilagodili tako, da se izobraževanja lahko
redno udeležujejo.

Idrijsko-Cerkljansko razvojna agencija
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NOVI OBRAZI NA OBZORJU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZA OBZORJE NI MEJA

deček Peter, starša Tatjana in Janez Fajdiga iz Črnega Vrha
deček Tian, starša Jasmina Hadžić in Ermin Julardžija iz Idrije
deklica Viktorija, starša Sanja Leban in Damjan Brence iz Gor. Vrsnika
deklica Glorija, starša Barbara Lozar Bogataj in Primož Bogataj iz Idrije
deklica Marina, starša Polona Rudolf Žigon in Andrej Žigon iz Predgriž
deklica Julija, starša Damjana in Tomaž Bončina z Vojskega
deček Niko, starša Špela in Miha Grahelj iz Idrije
deček Tilen, starša Klavdija Kržišnik in Dejan Šinkovec iz Sr. Kanomlje
deček Alen, starša Eva Bogataj in Rudi Istenič iz Govejka
deček Goran, starša Petra in Nikola Radoičić iz Idrije
deček Tine, starša Petra in Nikola Radoičić iz Idrije
deček Simon, starša Nataša in Jernej Habe iz Zadloga
deček Gašper, starša Alenka Bevk in Zmago Jereb iz Idrije
deček Cene, starša Sabina Gnjezda Vidmar in Tine Vidmar iz Godoviča
deček Jani, starša Saša Namar Bizjak in Dejan Bizjak iz Godoviča

Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!
Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč. Vlogo dobite na občinski spletni strani.

FIRBC
V katerem javnem zavodu v naši občini vstopno vežo krasi zgrafit, ki je
na fotografiji?
V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključno 10. januarja
2018 Firbcu poslali pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.
Odgovore pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1 ali na elektronsko pošto: marija.bencina@idrija.si.

Rekordno malo je prispelo tokrat odgovorov na naše
vprašanje, pa se nam je zdelo dokaj lahko, saj je bil odgovor čisto preprost – parkirišče Barbare.
Če smo bili malce žalostni ob skromni beri odgovorov,
pa nas je toliko bolj razveselilo, da je žreb opravila Vida
Košir, ki je po rodu s Kovačevega Rovta, a že 44 let živi
v Pittsburghu v Ameriki, kjer spremlja spletne izdaje našega Obzorja. Med pošiljatelji pravilnih odgovorov je
izžrebala Zdenko Žust iz Idrije. Nagrajenki bo v prazničnih dneh gotovo prišla prav ogrlica, izdelek pacientov
delovne terapije Psihiatrične bolnišnice Idrija.

POSLOVILI SO SE OD NAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavel Peter Pirjevec iz Godoviča, roj. 1943
Bojan Svetičič iz Idrije, roj. 1953
Rudi Likar iz Idrije, roj. 1935
Cvetko Prestor iz Idrije, roj. 1966
Pavla Velikajne iz Idrije, roj. 1920
Stanko Burgar iz Sp. Idrije, roj. 1936
Ladislav Zabukovec iz Idrije, roj. 1934
Vjekoslav Vrus (Pagonov Slavko) iz Godoviča, roj. 1939
Marija Lukan iz Godoviča, roj. 1929
Franc Hvala z Vojskega, roj. 1932
Marija Vončina iz Idrije, roj. 1935
Jožef Zajec iz Idrije, roj. 1930
Ana Tratnik iz Sp. Idrije, roj. 1932
Alojzij Podobnik iz Idrije, roj. 1935
Stanislav Šavelj iz Čekovnika, roj. 1949
Anton Kenda iz Sp. Idrije, roj. 1928
Franc Likar iz Logatca, roj. 1928 v Idriji

Naj počivajo v miru.
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NA ROBU OBZORJA
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TU SMO DOMA

TUHTAMO
Svetniški MAanagram
H. GA MOČNO BODRI,
naj na seji o parkiranju spregovori.
(Rešitev je padla v
žomf.)

vodo – žlaflna u

BRIHTNE MISLI
Darila otroci pozabijo, dobrote nikoli.
(ljudski pregovor)

SMEH NA OBZORJU
Mati očitajoče pravi petindvajsetletni
hčerki:
»V tvojih letih sem bila že poročena!«
»Vem, toda samo po moji zaslugi!«
Tokrat nas je pot vodila tja do konca vasi
Žirovnica, kjer so »U malnu« doma Demšarjevi. Ker sta si brat in sestra ustvarila
nov dom drugje, je tedaj 7 ha veliko kmetijo podedoval Ciril in jo povečal še za 3 ha.
Pred 36 leti se je semkaj primožila Slavka,
ki je s tremi brati in sestro odraščala na veliki kmetiji Pr' Balantinovc v Mrzlem Vrhu.
Vajena kmečkih opravil se je v Žirovnici takoj vživela in sprva je hodila še v službo. Da
bi lahko skrbela za otroke in Cirilove starše,
je nato ostala doma, Ciril pa je do upokojitve delal v Alpini.
Od treh njunih otrok sta sinova Branko in
Primož doma, hči Rozi pa si je nov dom
ustvarila na Prapetnem Brdu na Mrzlem
Vrhu ter starše osrečila z vnukinjo Iris in
vnukom Urhom.
Kot vsi upokojenci tudi Slavka in Ciril nimata veliko prostega časa, saj dela na njivah
in v hlevu, kjer je 8 glav govedi, ne zmanjka. Lažje zmorejo, ker sta sinova vešča
vseh del na kmetiji in, kot pove Ciril, vedno
skupaj delajo v gozdu, kjer so se oblikovali njihovi medsebojni odnosi in odnos do
dela. Kmetijo naj bi prevzel Primož, ki ima
precej zaslug, da je letos del ceste po dolini dobil asfaltno prevleko. Tukajšnji pre-

bivalci in lastniki gozdov so združili moči,
sami so pripravili podlago, nekaj sredstev
pa je dodal še občinski proračun. Bi lahko
rekli, da se je sin vrgel po očetu, saj je tudi
Cirilovo aktivno prizadevanje pred leti prineslo v dolino nekaj asfalta, njemu pa občinsko nagrado.
Slavka in Ciril rada gresta na izlet z gasilci,
upokojenci in Karitas, pri kateri deluje tudi
Slavka. Tako kot oba sinova je tudi Ciril gasilec, za dušo pa rad zaigra na harmoniko.
Zgovoren kot je, se rad druži z ljudmi in
prav osupnilo nas je, koliko ve povedati o
posebnostih in zgodovini Žirovnice, kjer
v 5 km dolgi dolini živi le še nekaj več kot
20 prebivalcev, saj je od 12 hiš sedaj stalno
naseljenih le 5. Še bolj nas je osupnilo, ko
nam je zaupal, da že 40 let piše dnevnik,
zadnja leta vsak dan. Enega od zvezkov
nam je tudi pokazal in že bežno listanje po
njem pove, da zapisi ohranjajo mnoge podatke, ki bi sicer šli v pozabo.
Prepričani smo, da mnogi naši bralci še
niste bili v Žirovnici. Veseli bomo, če bo ta
zapis prispeval, da tja zavijete in odkrijete
še en košček naše občine.
Marija Benčina

BOGDAN MOHORIČ

***
Odprem hladilnik, mi paše vse,
odprem omaro, mi ne paše nič več…
***
Ženske imajo tri stopnje odraščanja:
1. Jezijo očeta
2. Živcirajo moža
3. Sitnarijo zetu
***
S svojo globoko življenjsko modrostjo se
je grški filozof Aristotel visoko vzdignil
nad vsakdanje skrbi, ki so pestile preproste ljudi. Znanec mu je zaupal, da njegovi prijatelji za njegovim hrbtom slabo
govore o njem.
Aristotel mu je odgovoril:
''Če me klevetajo v moji odsotnosti, me
nič ne boli. V moji odsotnosti me lahko
tudi pretepejo.''

