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PLAC ZA ABZERJE

TEKST O NASLOVNICI

Jesenske sape hladijo ozračje in napo-
vedujejo obdobje, ko nas pogosteje na-
skočijo nebodigatreba virusi vsake sorte. 
Da bi bili proti njim odpornejši, je treba 
dolgoročno in sistemsko ukrepati, pri če-
mer je dobrodošla usmeritev in strokovna 
podpora Centra za krepitev zdravja, ki 
mu je namenjeno pritličje prenovljenega 
italijanskega dela starega zdravstvenega 
doma v Idriji. O sami investiciji in vsebi-
nah, ki jih CKZ nudi, lahko preberete v 

središču Obzorja in tako dobite vpogled 
tudi v notranjost stavbe, odete v lepo, po 
nekdanji podobi obnovljeno fasado.

Starejši bralci ne spreglejte brezplačne 
priložnosti za obnovitev znanja CPP, mlaj-
ša generacija pa prispevkov o projektu 
zavoda Nefix za mlade iskalke zaposlitve. 
Vse pa naj nagovori povabilo na dobro-
delni koncert, ki ga pripravlja idrijska 
osnovna šola.

Vse to in še marsikaj se je nabralo čez 
poletje in čeprav kakšna novica ni ravno 
sveža, se nam zdi prav, da ste z njo sez-
nanjeni tudi tisti, ki internetnih strani ne 
spremljate dnevno.

Pa čim prej naredimo prvi korak na poti 
zdravega življenja. Vsak naslednji bo lažji.

Uredniški odbor

V nedeljo, 13. oktobra, ob 17. uri Osnovna 
šola Idrija vabi v športno dvorano Gimna-
zije Jurija Vege Idrija na dobrodelni kon-
cert »Podajmo roko Ševalu«.

Poleg učencev in učiteljev Osnovne šole 
Idrija bodo nastopili tudi: Abjužn, Anja 
Istenič z bandom, dijaki Gimnazije Jurija 
Vege Idrija, Idrijski oktet, Lovro Skrt, Mari-
jan Novak, Nastja Lakner Čavlović, Nataša 
Trček, Žiga Lakner in ŽPZ Menseluštapet.

Koncert bosta omogočili Osnovna šola 
Idrija in Gimnazija Jurija Vege Idrija v so-
delovanju z združenjem SAZAS. Sponzorji 
koncerta: EdiTin, MAZA, PAGIS d.o.o., Pri-
morski val, Založba Bogataj, Občina Idrija, 
Župnija Idrija.

Namesto vstopnine lahko darujete pro-
stovoljni prispevek.

PODAJMO ROKO ŠEVALU!

Stavba starega zdravstvenega doma v Idri-
ji, ki je od izgradnje novega objekta zdra-
vstvenega doma leta 1983 izgubila svoj 
prvotni namen in opuščena samevala, je 
bila v 36 letih deležna številnih razmišljanj 
in idej, kako jo prenoviti in oživiti z novimi 

dejavnostmi, vendar se nobena med njimi 
ni uresničila. Pred tremi leti pa se je Občina 
Idrija, ki je lastnica objekta, odločila, da jo 
bo obnovila. Prav te dni bo prenovljeno 
podobo in nove vsebine dobil italijanski 
del starega zdravstvenega doma. 

Neskončno vsebin in informacij pa vsako 
sekundo potuje po širokopasovnem optič-
nem omrežju, ki naj bi ga projekt RUNO za-
gotovil prebivalstvu na ruralnih območjih 
idrijske občine. 
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NS Komunale Idrija– izjava za 
javnost

Skupaj v skrbi za naše vode

Minister za zdravje v PB Idrija 
Mejca zaprta za motorni promet

Slovesno ob podelitvi listin 
Zmago in pokal odnesli Ledinci

September napolnil šolske klopi
Oktobra začetek gradnje vrtca

Župan sprejel japonske srednje-
šolce
Računalniška znanja streljaj od 
doma

Kratke turistične

Nova podoba starega zdravstve-
nega doma

RUNE za ruralno optično omrežje 

V geoparku se dogaja

Nov prometni režim na starem 
placu in v Rožni

Projektna pestrost v okviru LAS s 
CILjem  
Poletni živ žav z ZPM Idrija

Odsevi srebrnega časa 2019
Stavbna dediščina – priložnost za 
inovacije

Idrijska čipka na natečajih
Klekljale so na Agri
Vzcvetela angelska trobenta

PGD Ledine z novo pridobitvijo
Tudi peš se daleč pride!
Obnovitveni tečaj CPP

Zamaški za XXL pomoč
Krvodajalci in ekipa prve pomoči
S Kolegicami pogumno na trg 
dela!

Idrijski sankači odlični na 
svetovnem 
Hg Trail tudi v 2020

TD Fara vabi v Trnje

VSEBINA OBERGUTMANOVU BERILU

izdajatelj
odgovorna oseba - obergutman

uredniški odbor - abzerji

sodelavci - hajerji

 
 
 

oblikovanje
grafična priprava za tisk

tisk
strokovna podpora

e-uredništvo
glasilo na spletu

število izvodov

Občina Idrija
župan občine Idrija Tomaž Vencelj
Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka 
Rupnik
Vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov 
in fotografij ter: Andrej Albreht, Marija 
Benčina, Jože Benčina, Špela Velikanje, 
Matevž Mrak, Valerija Verhovnik, Ale-
ksandra Kuštrin, Mojca Gorjup Kavčič, 
Urška Bajec Rupnik, Nina Erjavec, Tadeja 
Bezeljak, Maša Čibej, fototeka Mestnega 
muzeja Idrija, ICRA, ČŠ Idrija, PGD Ledine, 
Metka Rupnik
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

V luči Evropskega tedna mobilnosti, ki 
je pravkar za nami, bi tokrat nekaj besed 
namenil nekaterim spremembam na po-
dročju prometa, ki so se že, ali pa se bodo 
še zgodile.

V tem mesecu je Mejca dokončno zaprta 
za promet motornih vozil, nekoliko se 
spreminja režim parkiranja v centru mes-
ta, ki bo poslej predvsem strožje nadzo-
rovan. Da ne bi prihajalo do nepotrebne 
slabe volje, ni treba nič drugega kot 
malce strpnosti in upoštevanje prome-
tnih oznak. Precejšnja mera strpnosti in 
razumevanja bo potrebna tudi v Sp. Idriji, 
kjer bo v okolici osnovne šole tudi malce 
spremenjen prometni režim zaradi grad-
nje novega vrtca.

Tudi za razbremenitev našega krajinskega 
parka pred prevelikim navalom motornih 
vozil  aktivno iščemo ustrezne rešitve. 
Obiskovalci so v tem prelepem koščku 

naše občine vedno dobrodošli, želimo pa, 
da bi jim bilo tu prijetno, da bi bilo okolje 
zdravo in človeku prijazno.

Za lepšo podobo naše občine, predvsem 
pa za odpravo nekaterih »okoljskih grdo-
bij« poteka nemalo aktivnosti, čeprav se 
vsega še ne vidi. Načrtuje se preselitev 
deponije materiala z območja Kajzerja na 
primernejšo lokacijo, čiščenje navlake, ki 
se je tu nabrala, predvsem pa zagotovitev 
zaščite pred vandalizmom.

Nekaterih trnov, ki nas v petah zbadajo že 
vrsto let, smo se torej le uspeli rešiti, dru-
gih se že lotevamo, ali pa se jih še bomo.

Se se da, se nje, de nje, sam uržehe, de se 
na da, je triba na stran fliknt, mpa ukap je 
triba daržet.

Tomaž Vencelj 
župan Občine Idrija
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NS KOMUNALE IDRIJA - IZJAVA ZA JAVNOST

Nadzorni svet Javnega podjetja Komuna-
la Idrija d.o.o. je na svoji 4. seji 16. 9. 2019 
pripravil naslednjo IZJAVO ZA JAVNOST. 

Nadzorni svet JP KOMUNALA IDRIJA d.o.o. 
se je oblikoval v  juliju 2019, v skladu z 
novim Odlokom o ustanovitvi in organizi-
ranju družbe (Uradni list 38/2019 z dne 14. 
6. 2019) v zadnjih treh letih NS ni obstajal.

Nadzorni svet se je prvič sestal na konsti-
tutivni seji 15. 7. 2019 in verificiral manda-
te izvoljenim predstavnikom ter imenoval 
predsednika in namestnika predsednika 
NS. V NS so naslednji člani:

Ivan Rupnik, predstavnik Občine Idrija
Danica Kržišnik, predstavnica Občine Idri-
ja, predsednica
Franc Lahajnar, predstavnik Občine Cerk-
no, namestnik predsednice
Jure Gantar, predstavnik zaposlenih v JP 
Komunala Idrija d.o.o.Tomaž Tušar, pred-
stavnik zaposlenih v JP Komunala Idrija 
d.o.o.

Na prvi seji je NS zastavil bodoče delo 
in se dogovoril, da je prioriteta našega 
dela kratkoročna sanacija podjetja. Seje 
NS bodo v letu 2019 mesečno, zaradi 
spremljanja poslovanja po mesecih, ki  je 
potrebno zaradi visoke izgube v letu 2018 
in zaostrene likvidnostne situacije. Najprej 
direktor pripravi poročilo o poslovnih 
rezultatih za obdobje od januarja do ju-
nija in predlog popravka plana letnega 
poslovanja za 2019 (vključno s planom 
denarnih tokov) zaradi spremembe cen 
GJS varstvo okolja in drugih novih zadev. 

Na drugi seji 1. 8. 2019  je NS obravnaval 
polletno finančno poročilo o poslovanju 
za 2019 in izhodišča za popravek plana 
za leto 2019. Potrdil je predlog razpisa 
za imenovanje direktorja za obdobje po 
1. 1. 2020, ko poteče mandat sedanjemu 
direktorju. Obravnaval je informacijo o 
prodaji družbe Raufnk d.o.o. in ukinitvi 
dimnikarske dejavnosti. Na seji so se člani 
dogovorili, da se v avgustu skliče še ena 
seja, ko bo končana revizija računovod-
skih izkazov za leto 2018, zaradi priprave 
poročila NS v zvezi z letnim poročilom 
in revizorjevim poročilom za skupščino 
družbe, ki mora biti izvedena do konca 
avgusta 2019.

Na tretji seji NS 19. 8. 2019 smo obrav-
navali popravljeno letno poročilo za 
leto 2018, revizorjevo poročilo in pismo  
poslovodstvu in NS, pojasnilo direktorja k 
popravkom računovodskih izkazov za leto 
2018 in informacijo direktorja o dogovoru 

z Občino Idrija o poravnavi odprtih terja-
tev iz preteklih let v letu 2019. Pripravili 
smo predlog poročila o delu NS in o le-
tnem poročilu ter o poročilu revizorja za 
leto 2018 za skupščino družbe in predlog 
za imenovanje revizorja računovodskih iz-
kazov za leti 2019 in 2020. Skupščina druž-
be je 28. 8. 2019 dokončno potrdila letno 
poročilo za leto 2019. Za naprej smo se z 
revizorjem dogovoril, da se revizija izvede 
v aprilu za preteklo leto in se s tem prekine 
praksa zaključevanja revizije v avgustu za 
preteklo leto. Letno poročilo JP Komunale 
Idrija d.o.o. z revizorjevim poročilom je 
bilo javno objavljeno na Ajpes 9. 9. 2019. 

Glede na mnenje s pridržki, ki ga je izdala 
revizijska družba BM Veritas revizija d.o.o., 
v njenem imenu mag. Matej Loncner, 
pooblaščeni revizor, je nadzorni svet ugo-
tovil, da so rezultati poslovanja, izkazani v 
revidiranem letnem poročilu za leto 2018 
ustrezno prikazani, razen zadeve, ki je 
navedena v odstavku Podlaga za mnenje 
s pridržki v revizorjevem poročilu. 

V zvezi s poslovanjem v letu 2018 in le-
tnim poročilom za 2018 pojasnjujemo 
naslednje:

• V marcu 2019 so bili oddani računo-
vodski izkazi za statistične potrebe 
za leto 2018 in obravnavani na Svetu 
ustanoviteljev in Občinskem svetu 
Občine Idrija, izguba poslovnega leta 
2018 je znašala 288.658 evrov.

• V juliju 2017, ko je Nadzorni svet začel 
svoje delo, revizija RI za 2018 še ni bila 
zaključena, v teku so bili popravki raču-
novodskih izkazov za leto 2018 glede 
na zahteve revizorja.

• V začetku avgusta smo prejeli letno 
poročilo, po popravkih za leto 2018 
se je izguba za leto 2018 povečala za 
140.998 evrov in skupaj znaša 429.658 
evrov.

• Revizor je v svojem poročilu, izdanem 
dne 9. 8. 2019, potrdil, da  računovod-
ski izkazi za leto 2018 v vseh pomemb-
nih pogledih pošteno predstavljajo 
finančni položaj družbe JP KOMUNALA 
IDRIJA d.o.o. na dan 31. 12. 2018 ter 
njen poslovni izid za tedaj končano po-
slovno leto v skladu s slovenskimi raču-
novodskimi standardi, razen zadev, ki 
so navedene v odstavku poročila z nas-
lovom Podlage za mnenje s pridržki. 

• Pridržki so podani v zvezi z zneskom 
aktivnih časovnih razmejitev-vnaprej 

vračunani poslovni prihodki v znesku 
374.287 evrov (večji del se nanaša na 
pokrivanje izgube dejavnosti UŠKO v 
letu 2016, 2017 in 2018 in opravljene 
storitve za Občino Idrija, katerih plačilo 
še ni dogovorjeno) ter kratkoročne ter-
jatve do Občine Idrija v znesku 77.822 
evrov (od tega že v popravkih vrednos-
ti 9.913 evrov) za izvedbo gradbenih 
del in druge storitve, ki jih Občina Idrija 
osporava.

• Po mnenju nadzornega sveta je letno 
poročilo za leto 2018 preobsežno in 
nepregledno (obsega 130 strani), ob 
tem pa ne zajema pomembnih pojasnil 
o:

• uporabljenih cenah v letu za sto-
ritve javnih služb varstva okolja 
(spremembe med letom, primerja-
va s preteklimi leti)

• dejanski višini splošnih stroškov in 
dejanski uporabi sodil za razporeja-
nje stroških uprave po neposrednih 
stroškovnih mestih 

• sestavi postavke »aktivne časovne 
razmejitve« 385.000 evrov po vsebi-
ni in starosti 

• poslovanju rezervnega sklada
• poslovnih obveznosti po starosti-

zapadlosti, zamudah pri plačilih ob-
veznosti, zapadlosti prejetih posojil 
in zavarovanju teh posojil

• zadolženosti (finančne obveznosti v 
bilanci stanja), ki se je od leta 2016 do 
leta 2018 povečala z 241.666 evrov na 
704.424 evrov, prav tako so se poveča-
le kratkoročne poslovne obveznosti v 
tem obdobju in so višje kot kratkoroč-
ne terjatve do kupcev.

Predlog direktorja o pokrivanju izgube  se 
je glasil:

Izguba, nastala v letu 2018 v višini 429.656 
evrov, se delno pokriva s prenesenimi do-
bički iz preteklih let v višini 1.992 evrov. 
Preostala vrednost izgube v višini 427.664 
evrov ostane nepokrita in se bo pokrivala 
z dobički prihodnjih let.

Predlagani sklep je bil obravnavan na seji 
nadzornega sveta in sprejet na skupščini 
družbe.

Na drugi seji v avgustu 2019 je NS obrav-
naval tudi finančno poročilo o poslovanju 
za prvih šest mesecev leta 2019, ko je 
Komunala ustvarila 90.829 evrov izgube, 
in se seznanil s poslovnimi izidi po me-
secih in po dejavnostih. Na podlagi tega 
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poročila je direktor Komunale pripravil 
plan poslovanja do konca leta 2019 po 
mesecih in po dejavnostih. To je že drugi 
rebalans za leto 2019 in upošteva poveča-
nje cen GJS varstvo okolja v občini Idrija, ki 
velja od 1. 7. 2019, in prodajo dimnikarske 
dejavnosti, ki je bila  predvidena za avgust 
2019. Ta plan predvideva skupni poslovni 
rezultat za leto 2019 v znesku + 2.784 
evrov. Zastavljeni cilj za leto 2019 je, da se 
izguba, ki je nastala od januarja do junija 
2019, pokrije s pozitivnim poslovanjem 
do konca leta 2019. Novi plan je bil kasne-
je sprejet tudi na Svetu ustanoviteljev in 
na skupščini družbe in bo osnova za spre-
mljanje poslovanja v naslednjih mesecih. 

Ob visokih obveznostih je prednostna 
naloga obdržati plačilno sposobnost brez 
povečevanja zadolženosti in redno plačilo 
obveznosti oziroma skrajševanje zamud 
pri plačilih. 

Na četrti seji 16. 9. 2019 je nadzorni svet 
prejel poročilo o poslovanju Komunale za 
julij 2019, to je prvi mesec po povišanju 
cen v občini Idrija. Za julij je bila planirana 
skupna izguba 181 evrov, realizirana pa v 
znesku 11.375 evrov. 

Na javnih gospodarskih službah so rezul-
tati za julij pozitivni za občino Idrija in se 
že pokriva izguba iz prvega polletja 2019. 
Javna gospodarska služba zbiranja od-
padkov v občini Cerkno pa ima še vedno 
izgubo, ker cene še niso bile povišane. 

Nepredvidena izguba v juliju je nastala 
predvsem na javni službi vzdrževanje 
lokalnih cest in javnih površin zaradi ne-
usklajenih cen med izvajalci, Komunalo in 
Občino Idrija.

Nadalje se je NS na tej seji posvetil obrav-
navi starih terjatev do Občine Idrija, ki jih 
je revizor označil za sporne za leto 2018. 
Del teh terjatev je bil v letu 2019 že porav-
nan, del je v dogovarjanju. Po sklepu NS 
naj bi se te postavke razčistile in odpravile 
do konca leta 2019, bodisi s plačilom ali z 
odpisom, če dolžnik ne bo pristal na pla-
čilo. 

Prodaja dejavnosti dimnikarstva je bila 
uspešno zaključena v septembru 2019 z 
manjšim dobičkom.

Vsi navedeni ukrepi so ugodno vplivali na 
likvidnost družbe. Razen tega se družba 
dogovarja z večjimi upniki za obročno 

odplačilo zapadlih obveznosti, finančne 
obveznosti pa redno odplačuje, prav tako 
redno izplačuje plače.

Na zadnji seji je NS prejel tri prijave na 
razpis za delovno mesto direktorja, zbira-
nje prijav je bilo zaključeno 9. 9. 2019. Na 
seji smo odprli in pregledali vse prijave 
ter popisali prejete dokumente, ki jih je 
zahteval razpis. V naslednjem mesecu bo 
NS opravil razgovore z vsemi kandidati, ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje in pripravil 
predlog za imenovanje direktorja za man-
dat od 1. 1. 2020 dalje.   

Nadzorni svet bo do ureditve razmer na 
Komunali redno mesečno spremljal me-
sečne poslovne izide in druge pomembne 
podatke o poslovanju.  Hkrati se bo začel 
postopek planiranja za naslednja leta. 

O tem in o drugih pomembnih zadevah 
bomo sproti obveščali javnost.

Idrija, 18.9.2019

Danica Kržišnik
predsednica NS Komunale Idrija

SKUPAJ V SKRBI ZA NAŠE VODE

Pitna voda postane takoj po uporabi 
komunalna odpadna voda in skupaj z 
industrijsko vodo ter delom padavinske 
odpadne vode potuje v javno kanaliza-
cijo. Za oskrbo s pitno vodo in odvajanje 
ter čiščenje komunalne odpadne vode 
na območju občine Idrija kot izvajalka 
gospodarske javne službe skrbi Komu-
nala Idrija, za njeno kakovost pa lahko 
veliko storimo tudi uporabniki sami. 

Komunalna odpadna voda se na območju 
razpršene poselitve odvaja v greznice ali 
male komunalne čistilne naprave, na ob-
močju javnega kanalizacijskega sistema 
pa se pred izpustom v okolje očisti na javni 
čistilni napravi. 

Nadzor nad pravilnim delovanjem javnih 
čistilnih naprav v Idriji, Spodnji Idriji in 
Godoviču, na katere je priključenih 60 % 
vseh prebivalcev Občine Idrija, ter kako-
vostjo odpadne vode iz čistilnih naprav 
Komunala izvaja v sklopu obratovalnega 
monitoringa v sodelovanju s podjetjem 
ERICO d.o.o., če pride do sprememb v 
obratovanju ali izrednih dogodkov pa 
tudi z internimi analizami. Ker kakovost 
iztoka odpadne vode v Spodnji Idriji lani 

ni zadostila predpisanim mejam, Komu-
nala do nadaljnjega izvaja 12 meritev na 
leto. Pogostost in obseg obratovalnega 
monitoringa sta sicer predpisana v okolje-
varstvenemu dovoljenju za vsako čistilno 
napravo posebej in sta odvisna od velikosti 
naprave (PE) oziroma njene obremenitve. 

Na čistilni napravi Idrija (9000 PE) je Ko-
munala letos opravila dve od štirih predvi-
denih meritev, na čistilni napravi Spodnja 

Idrija (2000 PE) osem od dvanajstih, na 
čistilni napravi Godovič (500 PE) pa eno od 
dveh predvidenih meritev.

Mehansko in biološko prečiščeno vodo 
Komunala iz čistilnih naprav nato vrne v 
naravno okolje in tako sklene krogotok 
vode. Lani je bilo na ČN Idrija, kjer se spre-
jemajo še greznične gošče iz vseh greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav, očiš-
čenih 411.973 m3 odpadne vode, na ČN 

SKUPAJ ZA OKOLJE!
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Spodnja Idrija 81.556 m3, na ČN Godovič 
pa 25.352 m3 odpadne vode. Skupno je 
bilo očiščenih 518.881 m3 odpadne vode, 
kar predstavlja več kot 200-kratno količino 
vode v olimpijskem bazenu. 

Čeprav so vse letošnje meritve zadostile 
predpisanim mejam, je pomembno, da 
uporabniki vselej skrbimo za nemoteno 
delovanje kanalizacijskega sistema in 
čistilnih naprav. V kanalizaciji žal pogosto 
najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovi-
rajo ali celo onemogočijo pretok odpadne 
vode, škodujejo kanalizacijskemu sistemu 
in lahko spremenijo sestavo odpadne 
vode do te mere, da je biološko čiščenje 
na čistilni napravi onemogočeno. Te snovi 
so potencialno nevarne tudi za delavce, ki 
vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. 

Poskrbimo, da v odtok in kanalizacijo ne 
odlagamo: 

• odpadnih olj in naftnih derivatov,
• barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, 

kislin, lugov, fitofarmacevtskih sredstev 
in zdravil,

• gradbenih odpadkov, 
• trdnih odpadkov, kot so kosi tekstila, 

drobni plastični predmeti, papir in em-
balaža,

• organskih odpadkov ter
• vsebine septičnih jam. 
 
 
KAM Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM? 

Čeprav je zlivanje olja v odtok, stranišče, 
na kompost ali drugam v naravo naje-
nostavnejši način, da se ga znebimo, 
lahko s takšnim ravnanjem povzročimo 
resne težave in škodo naravnemu okolju, 
odtočnim cevem in čistilnim napravam. Z 
ustreznim odlaganjem pa postane odlična 
surovina, ki jo lahko uporabimo v proizvo-
dnji biodizel goriva ali bioplina, iz katerega 
se pridobiva električno energijo. V Sloveni-
ji iz takšnega olja izdelujejo celo naravne 
sveče, ki so odličen nadomestek toksičnim 
parafinskim svečam. 

Poskrbite torej, da boste po cvrtju ali peki 
jedi odpadno jedilno olje ustrezno zavrgli. 
Uporabljena rastlinska olja (olivno olje in 
olja različnih semen) ter rastlinske in žival-
ske maščobe (maslo, margarina …) lahko 
zbirate v zelenih namenskih posodah, ki 
jih Komunala Idrija podarja vsem uporab-
nikom e-računa za komunalne storitve. 
Tovrstne posode omogočajo praktično 
shranjevanje in enostavno filtriranje, saj 
mora biti zbrano odpadno olje brez ostan-
kov hrane. Pomembno je tudi, da je olje 
brez primesi vode, pomivalnih sredstev ali 
drugih snovi. 

Zbrano olje lahko nato oddate v Zbirnem 
centru Ljubevč v Idriji, Zbirnem centru 
Cerkno ali ob letni akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov, ki bo letos 5. oktobra. Na sple-
tni strani www.komunalaidrija.si so obja-
vljena navodila za registracijo na e-račun, 
morebitna vprašanja pa lahko naslovite 
tudi na e-mail jerca.prezelj@komunalaidri-
ja.si ali po telefonu 05/ 37 27 205.

 
NE ZAMUDITE LETNE AKCIJE ZBIRANJA 
NEVARNIH ODPADKOV

Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov Ko-
munala Idrija letos izvaja v sodelovanju s 
podjetji EKOL d.o.o. in Kolektor EVT sistemi 
d.o.o., ki sta pooblaščena prevzemnika ne-
varnih odpadkov. Zbiranje bo potekalo v 
soboto, 5. oktobra, na naslednjih lokacijah: 
(tabela v spodnjem delu strani)

Akcija je namenjena zgolj gospodinj-
stvom, vključenim v organiziran odvoz 
odpadkov na območju občin Idrija in 
Cerkno. Količina prevzetih odpadkov 
je omejena, zato prevzemniki ne bodo 
sprejemali odpadkov, ki izhajajo iz pro-
izvodne dejavnosti. 

Oddali boste lahko:  

• odpadna jedilna olja;
• ostanke lakov, barv, topil, smol, kitov, 

lepil, emulzij, kozmetičnih izdelkov (li-
čila, pršila) in čistilnih sredstev ter dru-
gih odpadnih kemikalij (solna kislina, 
varekina ...);

• izrabljena  motorna olja, hladilne teko-
čine;

• stare  izrabljene akumulatorje in bate-
rije;

• živosrebrne  termometre;
• izrabljeno elektronsko in električno 

opremo (TV in vse vrste računalniške 
opreme, male gospodinjske aparate);

• hladilno zamrzovalno opremo (hladil-
nike, zamrzovalne skrinje in omare). 

 
Za več informacij o akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov se lahko obrnete na marko.
leoni@komunalaidrija.si oziroma 05/ 37 27 
213.

Nevarne odpadke lahko uporabniki tudi 
sami kadarkoli v letu oddate v Zbirni 
center Ljubevč ali Zbirni center Cerkno, ki 
obratujeta po naslednjem urniku:

ZC Ljubevč v Idriji je odprt: 
pon, tor, čet, pet: 7.00–15.00
sre: 7.00–19.00 (redni urnik)
sre: 7.00–16.00 (zimski: 29. oktober–25. 
marec)
sob: 8.00–11.00

ZC Cerkno je odprt: 
čet: 11.00–14.00
sob: 7.00–10.00

 
DIMNIKARSKE STORITVE PO NOVEM 
IZVAJA RAUFNK D.O.O.

Ker se dimnikarska dejavnost na Komunali 
Idrija ne izvaja več, se lahko za naročilo 
dimnikarskih storitev na vaših kurilnih na-
pravah do nadaljnjega obrnete na podje-
tje Raufnk d.o.o., ki ima veljavno licenco 
za opravljanje dimnikarske dejavnosti in 
je vpisano v evidenco dimnikarskih družb 
Ministrstva za okolje in prostor RS. Za-
posleni v podjetju Raufnk d.o.o., ki jih po 
novem vodi Uroš Verač, so vam na voljo 
preko e-naslova dimnikarstvo@amis.net 
oz. telefona 05/388 37 72. Po naročilu vas 
bodo v najkrajšem možnem času kontakti-
rali in z vami uskladili nadaljnje korake.

Komunala Idrija

CERKNO 7.30 - 8.30 Gasilski dom v Cerknem (EKOL d.o.o.)

ŠEBRELJE 7.30 - 8.00 Trgovina v Šebreljah (EVT sistemi d.o.o.)

REKA 8.30 - 9.00 EKO otok na Reki  (EVT sistemi d.o.o.)

PLUŽNJE 9.30 - 10.00 Gasilski dom v Plužnjah  (EVT sistemi d.o.o.)

SPODNJA IDRIJA 10.00 - 10.30 Trgovsko poslovni center – na spodnjem parkirišču 
(Komunala Idrija d.o.o.)

IDRIJSKE KRNICE 8.00 - 8.30 Boč (Komunala Idrija d.o.o.)

VOJSKO 8.45 - 9.15 Cesar (Komunala Idrija d.o.o)

IDRIJA 8.00 - 8.45 Gasilski dom Vojsko (Komunala Idrija d.o.o.)

ČRNI VRH 8.00 - 11.00 Zbirni center Ljubevč  (Komunala Idrija d.o.o.)

GODOVIČ 7.30 - 8.00 Na trgu v Črnem Vrhu  (EVT sistemi d.o.o.)

GORE 8.15-8.45 Parkirišče pred OŠ Godovič (EVT sistemi d.o.o.)

LEDINSKO  
RAZPOTJE

9.00 - 9.30 V Rebru  (EVT sistemi d.o.o.)

9.45 - 10.15 Pr' Špičku  (EVT sistemi d.o.o.)
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MINISTER ZA ZDRAVJE NA DELOVNEM OBISKU V PB IDRIJA 

Minister za zdravje Aleš Šebeder se 
je v okviru rednih obiskov slovenskih 
bolnišnic mudil na obisku Psihiatrične 
bolnišnice Idrija. Najprej se je sestal 
z vodstvom bolnišnice, ki je ministru 
predstavilo delo in vlogo bolnišnice 
kot osrednje psihiatrične ustanove na 
Primorskem ter ga seznanilo z aktualni-
mi izzivi na področju psihiatrične zdra-
vstvene dejavnosti, zlasti po sprejemu 
Resolucije o nacionalnem programu 
duševnega zdravja, ki težišče psihia-
trične zdravstvene obravnave po no-
vem usmerja na primarno raven v okvir 
t. i. centrov za duševno zdravje.

Med drugim je vodstvo bolnišnice mini-
stra opozorilo na izzive bolnišnice, pove-
zane s povečevanjem deleža starejšega 
prebivalstva na severnem Primorskem, 
saj v bolnišnici zadnja leta beležijo izrazit 
porast potrebe po psihiatrični obravnavi 
starejših oseb, predvsem zaradi demence 
in pridruženih somatskih težav. To terja 
takojšnjo prilagoditev standardov psihia-

trične obravnave populaciji starejših oseb, 
kar pomeni priznanje več negovalnega 
kadra za bolnišnico in povečanje deleža 
internistične pomoči pri hospitalni oskrbi 
starejših. Vodstvo bolnišnice je izrazilo 
tudi potrebo po vzpostavitvi dodatnih 
specialističnih geriatričnih ambulant v 
primorski  regiji, saj edina ambulanta za 
starejše, ki deluje danes, obratuje samo v 
Idriji. Ministru so predstavili namero bolni-
šnice, da s pomočjo evropskih sredstev v 
okviru programa INTERREG pridobi doda-
tna sredstva za vzpostavitev t. i. mobilnih 
geriatričnih timov, ki bi ob sodelovanju z 
zdravstvenimi in socialnimi službami na 
terenu poskusno delovali na področju 
severne Primorske. Nasploh si vodstvo 
bolnišnice prizadeva za izboljšanje ka-
drovskega standarda, ki bo v psihiatriji 
primerljiv z drugimi razvitimi evropskimi 
državami, tudi na sprejemnih oddelkih 
bolnišnice.

Minister je pohvalil uspešno delo 
terenskega multidisciplinarnega psi-

hiatričnega tima, ki izvaja programe 
skupnostnega psihiatričnega zdravljenja 
na terenu, nadzorovane obravnave in 
program obiska psihiatra na domu, ki je 
v slovenskem prostoru edinstven, saj ga 
izvaja samo Psihiatrična bolnišnica Idrija 
in pomeni učinkovito nadgradnjo ostalim 
programom bolnišnice. Vodstvo bolnišni-
ce je ministra seznanilo tudi  z uspešno 
izvedenim mednarodnim projektom SA-
LUTE-ZDRAVSTVO, v katerega je kot nosil-
ni partner poleg ZD Nova Gorica in Centro 
Salute Mentale iz Gorice vključena tudi 
PB Idrija in pomeni nadgradnjo služb za 
duševno zdravje na obmejnem področju.

Minister se je seznanil tudi z investicijami, 
ki so bile v zadnjih letih izvedene v bolni-
šnici, v pripravi je že načrt nujne prenove 
osrednjega bolnišničnega objekta, ki je bil 
prenovljen leta 1994, v njem pa se nahaja-
jo sprejemni moški in ženski oddelek ter 
psihoterapevtski oddelek. 

Vodstvo bolnišnice je ob tej priložnosti na 
ministra ponovno naslovilo pobudo po 
spremembi zakona o duševnem zdravju, 
za katerega si v psihiatričnih bolnišnicah 
prizadevamo že od sprejema zakona leta 
2008.  Gre za določbe procesne narave 
glede obveščanj sodišč in svojcev v prime-
ru sprejema proti volji, ki bi se po naši oce-
ni lahko hitro spremenile z novelo zakona 
in bi imele velik učinek na zmanjšanje ad-
ministrativnih obremenitev in predvsem 
zmanjšanje stroškov sodišč. 

Minister si je po zaključku delovnega 
sestanka ogledal še nekatere oddelke 
bolnišnice in se sestal z zaposlenimi ter 
zagotovil polno podporo ministrstva pri 
njihovih prizadevanjih.

Bogdan Tušar                                                                                                                    
direktor PB Idrija

V prvih dneh septembra se je uresni-
čila že dlje časa napovedovana zapora 
idrijske Mejce za motorna vozila. Poto-
pni količek, ki ga je Občina Idrija dala 
popraviti in ponovno postaviti na do-
vozni cesti v Mejco, odslej preprečuje, 
da bi na območje, ki je sicer namenjeno 
igri otrok in rekreaciji vseh generacij, 
dostopala vozila. 

Z zaporo tega območja za motorni pro-
met naj bi se bistveno zvišala prometna 

varnost kolesarjev in otrok, ki so najpogo-
stejši obiskovalci Mejce. 

Dostop do Mejce bodo s pomočjo da-
ljinskega upravljavca potopnega količka 
imela le reševalna, policijska in druga in-
terventna vozila.

Metka Rupnik 

MEJCA ZAPRTA ZA MOTORNI PROMET
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V avli ministrstva za kulturo je 3. sep-
tembra potekala priložnostna slove-
snost s podelitvijo listine o vpisu enote 
Klekljanje čipk v Sloveniji na Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne kul-
turne dediščine.

Odločitev o vpisu klekljanja čipk na Slo-
venskem na ta prestižni Unescov seznam 
je bila sprejeta 29. novembra lani, na 
13. zasedanju Medvladnega odbora za 

varovanje nesnovne kulturne dediščine 
Unesco, ki je potekalo v mestu Port Luis 
na Mavriciju, dejanski vpis pa se je zgodil 
decembra lani.

Vpis je pomembno priznanje vsem orga-
nizacijam in posameznikom, ki se s klek-
ljanjem strokovno ukvarjajo dandanes, in 
tistim, ki omogočajo, da lahko klekljanje 
ostaja živa dediščina. Je tudi priznanje 
tisočim anonimnim klekljaricam, ki so 

veščino klekljanja ohranjale živo skozi 
stoletja zaradi potrebe po preživetju ali 
zaradi ljubezni do čipke, najbrž pa zaradi 
obojega skupaj.

Svečanosti na ministrstvu za kulturo ob 
podelitvi listine o vpisu klekljanja čipk 
v Sloveniji na Unescov Reprezentativni 
seznam nesnovne dediščine so se iz Idrije 
udeležili župan Tomaž Vencelj, svetoval-
ka za področje družbenih dejavnosti v 
občinski upravi Maja Majnik, direktorica 
Mestnega muzeja Idrija Ivana Leskovec s 
kustosinjo Mirjam Gnezda Bogataj, vodja 
Čipkarske šole Idrija Metka Fortuna ter 
predsednica Društva klekljaric idrijske čip-
ke Andreja Uršič z eno od članic društva. 
Zbrane na svečanosti je nagovoril minister 
za kulturo mag. Zoran Poznič, ki je sprejel 
nosilce enot Klekljanje čipk v Sloveniji 
in Veščina suhozidne gradnje, znanje in 
tehnike, ki sta bili vpisani na omenjeni 
Unescov seznam, ter jim podelil vpisne li-
stine. Dogodek je obogatila tudi fotograf-
ska razstava z motivi obeh vpisanih enot.

Metka Rupnik

SLOVESNO OB PODELITVI LISTIN

ZMAGO IN POKAL ODNESLI LEDINCI

V soboto, 14. septembra, so se odvijale 
prve športne igre krajevnih skupnosti 
na Idrijskem. 

Ekipe so v različnih športnih preizkušnjah 
dopoldne hkrati merile moči na petih 

prizoriščih v občini. V Dolah so potekale 
tekme v nogometu, v Idrijskih Krnicah 
tekmovanje v vlečenju vrvi, na balinišču 
v Spodnji Idriji balinčkanje, v Ledinah 
so se pomerili v pikadu, v Kanomlji pa 
v teku štafet. Tekmovanj se je udeležilo 

skupno 17 ekip iz sedmih od skupno 
desetih krajevnih skupnosti, kolikor jih 
deluje v občini. V skupnem seštevku se 
je na tretje mesto uvrstila Spodnja Idrija, 
na drugo Kanomlja, prvo mesto in s tem 
prehodni pokal pa so priigrale Ledine. Na 
popoldanski zaključni prireditvi, ki jo je 
gostila Spodnja Idrija, so ga iz rok predse-
dnika spodnjeidrijske krajevne skupnosti 
Vojka Carla prevzele ledinske balinarke, 
zmagovalke v balinčkanju. Ledine bodo 
prehodni pokal hranile do športnih iger 
prihodnje leto. 

Podžupan Občine Idrija in pobudnik špor-
tnega srečanja Kristjan Brus je ob tej pri-
ložnosti na zaključnem dogodku poudaril, 
da so z letošnjimi prvimi športnimi igrami 
prebili led, na prihodnje, ki jih bo organi-
ziralo preostalih pet krajevnih skupnosti v 
idrijski občini, pa si želijo privabiti ekipe 
tudi iz tistih krajevnih skupnosti, ki za 
tokratne igre niso uspele zagotoviti ekip, 
saj je poleg športa osrednji namen tudi 
druženje in spoznavanje “soobčanov”  iz 
drugih krajev idrijske občine. 

Metka Rupnik
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Projekt gradnje vrtca v Spodnji Idriji 
je v fazi podpisa pogodbe z izvajalcem 
gradbenih del SGP Zidgrad Idrija ter 
izvajalcem strojnih in elektro instalacij 
Kolektor Koling. Za notranjo opremo 
in zunanjo ureditev je predviden pod-
pis pogodbe v oktobru ali novembru 
2019, saj izvajalec še ni izbran. Pričetek 
gradnje se predvideva oktobra 2019, 
zaključek pa konec aprila 2021. 

V času gradnje bo zaradi gradbišča precej 
spremenjena prometna ureditev v tem 
delu naselja, saj se bo tukaj hkrati obnav-
ljala tudi javna komunalna infrastruktura. 
Verjamemo, da boste nevšečnosti ob iz-
vajanju del s strpnostjo sprejeli, saj gre za 
izboljšanje kakovosti življenja naših otrok. 

Občinska uprava

OKTOBRA ZAČETEK GRADNJE VRTCA

Poletne počitnice so se iztekle in na 
prvi septembrski ponedeljek so šole 
ponovno oživele tudi na Idrijskem. OŠ 
Idrija, največjo osnovno šolo v idrij-
ski občini, v letošnjem šolskem letu, 
vključno s podružnicama v Godoviču in 
Zavratcu ter skupaj z oddelkom z nižjim 
izobrazbenim standardom in prilagoje-
nim programom, obiskuje 706 učenk 
in učencev. To je kar 20 šolarjev več 
kot v minulem šolskem letu. V novem 
šolskem letu je prvič v šolo vstopilo 87 
šestletnikov, 9 več kakor lani. 

V OŠ Spodnja Idrija je skupaj s podru-
žnico v Ledinah na prvi šolski dan znova 
vstopilo skupno 269 otrok, od tega 34 
prvošolčkov; število otrok na šolah ostaja 
približno enako.

140 učenk in učencev pa v letošnjem šol-
skem letu obiskuje OŠ Črni Vrh, od tega je 
18 prvošolčkov. Tudi na črnovrški osnovni 
šoli število otrok ostaja približno enako 
kot v lanskem šolskem letu.

Da bi bila zlasti za prvošolčke in učence 
nižjih razredov osnovne šole, ki se samo-

stojnosti v prometu šele učijo, pot v šolo 
čim bolj varna, so s svojo prisotnostjo in 
aktivnostjo na šolskih poteh tudi letos 
poskrbeli policisti Policijske postaje Idrija 
in člani Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov Idrija. Šole pa so prvošolčkom za 
dobrodošlico na njihov prvi šolski dan 
pripravile tudi otroške gledališke pred-
stave ali druge kulturne vsebine, da bi bil 
njihov vstop v šolo čim bolj zanimiv.

2. septembra se je pouk začel tudi za 
srednješolce. Gimnazija Jurija Vege Idrija 
je letos odprla svoja vrata 328 dijakom 
in jim ponudila tri programe - gimnazijo 
z dvema oddelkoma in programa strojni 
tehnik ter mehatronik operater, ki imata 
po en oddelek. V 1. letnik je letos vpisanih 
99 dijakov, 7 več kot lansko šolsko leto. 
Vpisani na program strojnega tehnika so 
letos imeli omejitev vpisa, kar pa ni bilo 
značilno za prejšnja leta. Na Gimnaziji so 
posebej zadovoljni, da iz leta v leto število 
dijakov narašča in se tako ohranjajo vsi 
oddelki.

V začetku septembra so ponovno oži-
vele tudi glasbene šole. V šolskem letu 

2019/2020 Glasbeno šolo Idrija obiskuje 
278 učenk in učencev, od tega 94 v podru-
žnici Cerkno ter 26 v enoti v Črnem Vrhu. 
Največ učencev je vpisanih pri instrumen-
tih, kot so klavir, prečna flavta in kitara, 
želeli pa bi si več zanimanja za igranje 
trobil. V Idriji in Cerknem namreč delujeta 
pihalna orkestra, kamor se mladi glasbe-
niki lahko vključijo, da se po zaključku 
nižje glasbene šole - tudi če ne nadaljuje-
jo šolanja na srednji glasbeni šoli - lahko 
glasbeno udejstvujejo. Sicer pa Glasbena 
šola Idrija v teh dneh še vedno vabi k vpisu 
v predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno 
pripravnico, kjer je še nekaj prostih mest.

Vsem, ki znanja nabirajo v različnih šolskih 
ustanovah, zlasti pa prvošolčkom, ki so 
septembra prvič v življenju sedli v šolske 
klopi, želimo, da bi sprejeli kar največ 
novih znanj in dragocenih izkušenj za 
življenje.

Metka Rupnik

SEPTEMBER NAPOLNIL ŠOLSKE KLOPI
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ŽUPAN SPREJEL JAPONSKE SREDNJEŠOLCE

Septembra so dijaki in profesorji Gi-
mnazije Jurija Vege Idrija gostili deset 
dijakov iz srednje šole v japonski Mina-
mati. Japonske dijake so spremljali tudi 
ravnatelj te srednje šole Yasushi Yono, 
profesorica angleščine in generalni di-
rektor okoljske akademije v Minamati 
prof. dr. Minoru Koga.

Že prvi dan obiska je japonske goste v sej-
ni sobi Občine Idrija sprejel idrijski župan 
Tomaž Vencelj.

Kot je župan poudaril v svojem nagovoru, 
je obe mesti zaznamovala zgodovinska 
izkušnja onesnaženja z živim srebrom ter 
njegovim vplivom na okolje in zdravje 
ljudi. V Idriji je 500-letno rudarjenje po-
leg siceršnjega velikega gospodarskega 
pomena pustilo tudi okoljske posledice. 
Minamata pa je doživela enega najtežjih 
primerov industrijskega onesnaženja, ki je 
povzročilo veliko okoljsko breme in terja-
lo veliko človeških žrtev.  Obe mesti druži 
tudi prizadevanje za sanacijo posledic 

onesnaženja in okolju prijazen trajnostni 
razvoj.

Generalni direktor okoljske akademije v 
Minamati in ravnatelj tamkajšnje srednje 
šole sta na kratko osvetlila posledice 
zastrupitve prebivalcev tega japonskega 
mesta z organskimi spojinami živega 
srebra in njihova današnja prizadevanja 
za zdravje ljudi in okolja. Prav zato je bila 
v Minamati osnovana Minamata Envi-
ronmental Academia, kamor prihajajo 
študentje s celotne Japonske in večjega 
dela Azije na študij s področja okolje-
varstva in škodljivega vpliva živega srebra 
na okolje.

Ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija 
Karmen Vidmar je izpostavila pomen 
mednarodnega sodelovanja dijakov idrij-
ske gimnazije z vrstniki iz drugih držav, ki 
krepi odprtost mladih do različnih kultur 
in bogati njihovo življenjsko izkušnjo. 
Hkrati pa mednarodna izmenjava tudi uči-
teljem prinaša širši vpogled v pedagoške 

prakse po šolah v drugih državah ter vnos 
novih pristopov in metod pri poučevanju 
svojega predmeta na idrijski gimnaziji.

V prepričanju, da tovrstna okoljska vpra-
šanja presegajo okvire ene države in terja-
jo usklajena prizadevanja na mednarodni 
in globalni ravni, so idrijski gostitelji in 
japonski gostje izrazili zaupanje, da bodo 
prihodnje generacije mladih v Idriji in Mi-
namati ta prizadevanja nadaljevale.

Japonski dijaki so idrijskemu županu 
postavili še nekaj vprašanj, zatem pa sta 
si obe strani izmenjali priložnostna darila. 
Pred odhodom iz Mestne hiše so se gostje 
iz Japonske posladkali še s tortico Rezi, 
izvirno sladico idrijske gostilne Škafar, ki 
jo krasi sladkorna čipka in tako simbolno 
ponazarja še eno tradicijo mesta – kleklja-
nje idrijske čipke, ki je bilo lani vpisano na 
Unescov reprezentativni seznam nesnov-
ne kulturne dediščine.  

Med petdnevnim bivanjem v Idriji so si 
japonski gostje ogledali znamenitosti 
mesta, obiskali Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija, Topilnico 
Hg, turistični rudnik Antonijev rov, idrijsko 
čipkarsko šolo in muzej na idrijskem gra-
du, učili so se slovenščino ter izdelovali in 
okušali idrijske žlikrofe. Spoznavali pa so 
tudi idrijsko življenjsko kulturo danes, saj 
so v času obiska bivali pri družinah svojih 
idrijskih vrstnikov. 

Metka Rupnik

V krajevnih skupnostih, kjer so krajani 
in krajanke na delavnicah operacije 
sodelovanja LAS Digitalne rešitve za 
izzive podeželja povedali, katerih raču-
nalniških tečajev bi si želeli, bomo od 
meseca oktobra do meseca marca le-te 
izvajali. Aktualen seznam bo enkrat 
mesečno objavljen na spletni strani 
ICRA d.o.o. Idrija ter občine. Vabimo 
vas, da se udeležite tistega tečaja, ki 
vam je bližje krajevno in po zanimanju.

Za vsebino sporočila je odgovorna ICRA 
d.o.o. Idrija. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa podeželja RS za 
obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija

RAČUNALNIŠKA ZNANJA STRELJAJ OD DOMA
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KRATKE TURISTIČNE

PROMOCIJA PONUDNIKOV BLAGOVNE 
ZNAMKE IDRIJA IZBRANO

Kolektivna blagovna znamka Idrija izbra-
no povezuje lokalne ponudnike in odlične 
izdelke, pridelke in storitve z Idrijskega. 
Kakovost, tradicija in inovativnost so trije 
aduti, ki zaznamujejo blagovno znamko in 
prepričajo še tako zahtevne kupce. Izdelki 
in doživetja so oblikovani s skrbnostjo ter 
ljubeznijo in so dokaz bogatega kulturne-
ga izročila na Idrijskem. Izhodiščni temi 
blagovne znamke Idrija izbrano sta kulina-
rika ter domača in umetnostna obrt, zato 
lahko pravico do uporabe znaka Idrija 
izbrano pridobijo rokodelski in drugi obli-
kovani izdelki, pridelki, prehranski izdelki, 
jedi in pijače, pa tudi prireditve, turistični 
programi, paketi in doživetja. Prvi izdelki 
Idrija izbrano so bili certificirani leta 2018, 
ko je na razpisu certifikat pridobilo 17 
ponudnikov s 34 produkti. Na Zavodu za 
turizem Idrija smo v prvi polovici leta prip-
ravili spletni katalog, v katerem so pred-
stavljeni vsi ponudniki, vključeni v kolek-
tivno blagovno znamko Idrija izbrano. 
Da bi povečali zavedanje o novi blagovni 
znamki na trgu, smo zasnovali predstavi-
tev blagovne znamke na spletni strani vi-
sit-idrija.si in geopark-idrija.si ter izpeljali 
digitalno promocijo blagovne znamke na 

Facebooku, Instagramu in Google mreži. 
Cilj kampanje je bilo širjenje zavedanja o 
blagovni znamki Idrija izbrano, na Zavodu 
za turizem Idrija pa od julija dalje izvajamo 
spletno promocijo tudi za vse posame-
zne ponudnike, vključene v kolektivno 
blagovno znamko. Oglase lahko opazite 
na facebooku in instagramu. Načrtovana 
promocija posameznih ponudnikov za 
leto 2019 bo trajala predvidoma do kon-
ca novembra 2019. Kolektivna blagovna 
znamka je vključena tudi v promocijski 
spot o turistični destinaciji Idrija, ki je tre-
nutno še v nastajanju. 

 
IZDELKI IDRIJA IZBRANO NA PRAZNIKU 
IDRIJSKIH ŽLIKROFOV

Na kulinarični prireditvi Praznik idrijskih 
žlikrofov je Zavod za turizem Idrija po-
sebej izpostavil izdelke s pridobljenim 
certifikatom odličnosti Idrija izbrano. 
Prvič so na skupni stojnici kolektivne 
blagovne znamke, ki jo je zasnoval Dado 
Andder, obiskovalci lahko kupili izdelke 
ponudnikov: Čipkarska šola Idrija - izdelki 
z idrijsko čipko (nuno polsten šal); Studio 
Koder - izdelki z idrijsko čipko in serije 
slik »Razmišljanje ob čipki«; Klančarjeva 
kmetija - mlečni izdelki; Urška Jurič - roč-
no poslikane lesene šatuljice in magnetki; 
Turistično društvo Fara - šajblčk; Gostišče 
Škafar - tortica Rezi; Hiša zelišč - Geruš, 
čaji; Alojzija Strel (Kmetija Na kalu) - do-
mači jušni rezanci in kruh; Ekološka kmeti-
ja Smrekar - mlečni izdelki.  

Zavod za turizem je na kulinaričnem 
prazniku, v sodelovanju z Društvom Hu-
dournik, iz sirov Klančarjeve kmetije in 
Ekološke kmetije Smrekar (oba sta dobi-

tnika certifikata odličnosti Idrija izbrano) 
pripravil za žlikrofe Društva slepih in sla-
bovidnih Nova Gorica posebno omako, ki 
so jo obiskovalci lahko okusili na idrijskem 
kulinaričnem prazniku. 

 
TIC IDRIJA NA NOVI LOKACIJI 

TIC Idrija posluje na novi lokaciji, na Pre-
lovčevi 5 (bivša Nebesa), v sklopu novega 
Centra za obiskovalce, ki je nastal v okviru 
projekta Danube Geotour. Center za obi-
skovalce in TIC Idrija sta vstopni točki za 
obiskovalce turistične destinacije Idrija 
in UNESCO Globalnega Geoparka. Za 
obiskovalce bo v centru na ogled nova 
zanimiva razstava z maketami, modeli, ek-
sponati, animacijami in video predstavit-
vami, s pomočjo katerih bo vsebina lažje 
predstavljiva tistim, ki jih ta snov le bežno 
zanima, pa tudi tistim, ki jih tovrstna vse-
bina zanima bolj podrobno. Na razstavi 
bo lepo prikazano, kako so Zemljine sile 
vplivale na nastanek idrijskega območja 
in tam izoblikovale življenje. Predstavljena 
bo  vsebina s celega območja Geoparka 
Idrija. Slavnostno odprtje razstave bo 24. 
oktobra. Vabljeni na otvoritev. 

V trgovinici TIC-a Idrija boste tudi v pri-
hodnje lahko nakupovali lepe izdelke, ki 
so primerni za obdarovanje najdražjih ali 
za poslovno obdarovanje, v prodaji pa so 
tudi lokalni spominki in izdelki nove bla-
govne znamke Idrija izbrano. Vabljeni na 
obisk!

 
ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA OBVEŠČA O 
NOVOSTIH V TURISTIČNI DESTINACIJI 
IDRIJA IN MOŽNOSTIH SODELOVANJA 

Na www.visit-idrija.si se prijavite na preje-
manje brezplačnih e-novic, s katerimi Za-
vod za turizem Idrija prejemnike obvešča 
o prireditvah, aktualni turistični ponudbi 
in možnostih sodelovanja na področju 
turizma v občini Idrija. 

Zavod za turizem Idrija
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NOVA PODOBA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA

Stavba starega zdravstvenega doma v 
Idriji, ki je od izgradnje novega objekta 
zdravstvenega doma leta 1983 izgubila 
svoj prvotni namen in opuščena same-
vala, je bila v 36 letih deležna številnih 
razmišljanj in idej, kako jo prenoviti in 
naseliti z novimi vsebinami, vendar se 
nobena med njimi ni uresničila. Pred 
tremi leti pa se je Občina Idrija, ki je 
lastnica objekta, odločila, da jo bo ob-
novila. Projekt je bil uvrščen na seznam 
popotresne obnove, občina je pridobi-
la gradbeno dovoljenje, za izvajalca pa 
na javnem razpisu izbrala SGP Zidgrad 
Idrija. Dela pri popotresni obnovi so se 
začela februarja letos.  

Po pogodbenih vrednostih naj bi celotna 
investicija v prenovo starega zdravstve-
nega doma, ki zajema rekonstrukcijo in 
statične ureditve ter delno spremembo 
namembnosti v stanovanja in ureditev 
prostorov Centra za krepitev zdravja, 
znašala 1.374.000 evrov. Od tega bo za 
popotresno obnovo, ki vključuje le dela 

za vzpostavitev stanja pred potresom, 
država oziroma Državna tehnična pisar-
na Bovec-Kobarid iz sredstev ministrstva 
za okolje in prostor zagotovila 796.000 
evrov, do 200.000 evrov bo občina prejela 
iz razpisa ministrstva za zdravje za uredi-
tev prostorov Centra za krepitev zdravja, 
417.000 pa bo občina zagotovila sama iz 
občinskih proračunov 2019 in 2020. 

Objekt je sestavljen iz dveh delov, in sicer 
novejšega, manj dotrajanega, zgrajenega 
za časa Italije, in starejšega, ki je avstrij-
ske gradnje. Obnova italijanskega dela 
stavbe, ki je povezan tudi z obstoječim 
zdravstvenim domom, je zaključena in 

tako objekt že kaže svojo prenovljeno 
nekdanjo zunanjo podobo. V pritličju 
tega objekta bodo do konca septembra 
urejeni tudi prostori Centra za krepitev 
zdravja, ki se bo oktobra tja preselil iz 
stavbe obstoječega zdravstvenega doma. 
V drugih dveh etažah stavbe ostajajo 
neizvedena še instalacijska in obrtniška 

dela v notranjosti objekta, ki pa bodo 
opravljena kasneje. Na objektu avstrijske 
gradnje sanacija še poteka in naj bi bila 
zaključena maja 2020. Trenutno se izva-
jajo statične ojačitve v okviru popotresne 
sanacije, zaključuje se izvedba strešne 
konstrukcije, zatem bodo sledila še zuna-
nja dela za priklop vseh novih instalacij, 
ureditev asfaltnih površin in zadostnega 
števila parkirnih mest, kot jih narekujejo 
državna zakonodaja in občinski odloki. Po 
zaključeni obnovi bodo v avstrijskem delu 
objekta urejena stanovanja, v italijanskem 
delu, kjer bo v pritličju domoval Center za 
krepitev zdravja, pa bo tudi v obeh etažah 
nad njim prostor za nove vsebine. Čeprav 
so po projektu, na osnovi katerega je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje, tudi v 
tem delu predvidena stanovanja, je ta del 
objekta zaradi zdravstvene dejavnosti v 
pritličju in svoje povezanosti z obstoječim 
zdravstvenim domom zelo primeren za 
dejavnosti, ki bi sodile k zdravstvenemu 
domu. Če se bo v času pred ureditvijo fi-
nalnih del potrdila potreba, ki se trenutno 
že nakazuje, bo Občina tudi preostali etaži 
italijanskega dela objekta namenila zdra-
vstvu, za kar bo potrebno pridobiti novo 
gradbeno dovoljenje, izpeljati spremem-
bo namembnosti in zagotoviti sredstva za 
izvedbo gradbeno-obrtniških del. 

Zdravstveni dom Idrija je že izrazil interes 
in potrebo, da bi pridobil v uporabo tudi 
obe nadstropji italijanskega dela objekta, 
saj načrtuje širitev svojih dejavnosti. Kot 
pojasnjuje direktorica Zdravstvenega 
doma Idrija Marija Magajne, jih potrebu-
jejo že zaradi načrtov o osnovanju bodo-
čega Centra za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov, ki bi ga želeli oblikovati tudi 
v Idriji. Ta Center se sedaj sicer ustanavlja 
v okviru novogoriškega zdravstvenega 
doma za območje štirih zdravstvenih 
domov – novogoriškega, ajdovskega, tol-
minskega in idrijskega. Glede na obširno 
območje pa v Zdravstvenem domu Idrija 
izražajo interes in prizadevanja, da bi se za 
omenjeno območje oblikovala dva tovr-
stna centra, eden tudi v Idriji, oziroma da 
bi se tu odvijal vsaj del dejavnosti Centra 
za duševno zdravje otrok in mladostnikov. 
To pomeni, da se prebivalcem idrijske 
občine za logopedske in pedopsihiatrične 
obravnave ter obisk kliničnega psihologa 
ne bi bilo več treba voziti v Novo Gorico, 
ampak bi to lahko opravili kar v Idriji, ven-
dar za to dejavnost potrebujejo prostore. 
V zdravstvenem domu Nova Gorica bo 
Center za duševno zdravje otrok in mlado-
stnikov začel delovati s 1. oktobrom letos, 
kdaj bi bilo, če bi bili prostori zagotovljeni, 
mogoče tovrstni center ali vsaj en del nje-
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Zaradi interesa slovenskih infrastruk-
turnih operaterjev za vlaganja pred-
vsem v urbana naselja se je v Sloveniji 
v preteklih letih poglabljal razvojni in 
digitalizacijski razkorak med mestom 
in podeželjem. Dostopnost do široko-
pasovnega optičnega omrežja pa je 
tudi za vsa podeželska območja ena 
temeljih komponent razvoja.

Družba RUNE Enia občinam v Sloveniji 
predstavlja projekt izgradnje širokopasov-
nega optičnega omrežja na slovenskem 
podeželju, ki bo končnim uporabnikom 
omogočalo hitrost prenosa do 10 Gb/s. 
Gradnja omrežja bo trajala 3 leta in bo za-
jela približno tretjino vseh gospodinjstev 
v Sloveniji, ki prostorsko gledano pokriva-
jo kar 70 % ozemlja države, saj sodijo na 
redkeje poseljena območja.  

Projekt se bo torej izvajal na ruralnih 
območjih, kjer zaradi redke poselitve 
do sedaj ni bilo komercialnega interesa 
slovenskih infrastrukturnih operaterjev in 
zato taka infrastruktura ni bila dosegljiva 
večini gospodinjstev in pravnim osebam 
izven urbanih središč. 

Z izgradnjo omrežja na območjih, ki tre-
nutno niso pokrita z optično infrastruk-
turo, bo RUNE zagotavljal povezovanje v 
novo dostopovno optično omrežje, ki bo 
omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s oziro-
ma celo do 10 Gb/s. Ker bo gradil odprto 
optično omrežje, kjer bo vsem operater-
jem omogočen dostop in najem storitev 

omrežja pod enakimi pogoji, bo končnim 
uporabnikom omogočil, da bodo sami 
izbirali ponudnika storitev, ki je glede na 
ceno in kakovost storitev zanje najprimer-
nejši oziroma najugodnejši.  

Družba RUNE Enia bo širokopasovno op-
tično omrežje gradila tudi na območju 
podeželskih naselij v idrijski občini. Letos 
jeseni bodo predstavniki podjetja začeli s 
predstavitvami projekta po krajevnih sku-
pnostih v občini.  

V okviru projekta RUNE bodo optično 
infrastrukturo omrežje v idrijski občini 

gradili v naseljih Črni Vrh, Dole, Godovič, 
Gore, Gorenji Vrsnik, Govejk, Jelični Vrh, 
Masore, Mrzli Log, Predgriže, Razpotje, 
Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Srednja 
Kanomlja in Zavratec.

Število in lokacije priključkov po posame-
znih naseljih bodo natančno določeni v 
projektu za izvedbo del, ki bo izdelan iz 
sredstev projekta RUNE.  

Metka Rupnik

RUNE ZA RURALNO OPTIČNO OMREŽJE

gove dejavnosti urediti tudi v Idriji, pa je 
odvisno od dogovorov, kadrov in finanč-
nih sredstev, pojasnjuje direktorica Marija 
Magajne. Dodatne prostore bi Zdravstve-
ni dom Idrija potreboval tudi za druge 
nove zdravstvene dejavnosti in za načr-

tovane dodatne zaposlitve zdravnikov, ko 
bodo končali specializacijo. Če bo idrijski 
zdravstveni dom dobil možnost uporabe 
tudi preostalih dveh etaž v italijanskem 
delu prenovljenega zdravstvenega doma, 
bi lahko uresničili tudi idejo o prostorski 

reorganizaciji dejavnosti tako, da bi am-
bulantni prostori ostali v stavbi sedanjega 
zdravstvenega doma, pomožni prostori 
pa bi se preselili v obnovljeno stavbo sta-
rega zdravstvenega doma. 

Sočasno s prenovo starega zdravstvenega 
doma pa v okviru drugega projekta pote-
ka tudi energetska sanacija obstoječega 
zdravstvenega doma (in objekta osnovne 
šole), ki je, v dneh, ko oddajamo Obzorje 
v tisk, v zaključni fazi. Sanacijska dela so 
obsegala izolacijo fasade objekta, zame-
njavo stavbnega pohištva in popravilo 
strehe, kar bo zmanjšalo stroške ogreva-
nja in povečalo bivalno udobje zaposlenih 
in tistih, ki so v tej stavbi deležni strokovne 
zdravstvene pomoči.

Metka Rupnik
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CENTER ZA OBISKOVALCE GEOPARKA 
IDRIJA IN RAZSTAVA »ZAPISANO V 
KAMNINAH«

Geopark Idrija v sklopu projekta Danube 
GeoTour pripravlja nov Center za obisko-
valce in razstavo »Zapisano v kamninah«. 
Nahaja se v prostorih nekdanje gostilne 
Nebesa, kamor se je v septembru priselil 
tudi TIC Idrija. Dela v centru bodo končana 
konec meseca septembra, slovesna otvo-
ritev novih prostorov, centra za obiskoval-
ce z razstavo in TIC-a Idrija na novi lokaciji 
pa bo 24. 10. 2019 ob 17.00.

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

Uvod v idrijsko zgodbo je osnovna razlaga 
nastanka našega planeta ter procesov, ki 
planet ohranjajo živega, da se le-ta stalno 
spreminja. Prikazati želimo, da procesi v 
in na Zemlji v svoji osnovi določajo oko-
lje, kamninsko in morfološko pestrost, 
ki se mu prilagajajo rastline in živali, ter 
nenazadnje tudi človek s svojim načinom 
življenja. Pomembno sporočilo razstave 
je, da se globalni procesi odražajo tudi 
lokalno. 

Obiskovalcem bo v centru na ogled boga-
ta razstava z maketami, modeli, zanimivi-
mi eksponati, animacijami, video predsta-
vitvami, s pomočjo katerih bomo vsebine 
predstavili tistim, ki jih ta snov le bežno 

zanima, in tudi tistim, ki se v vsebine raz-
stave želijo bolj poglobiti.  Najmlajšim so 
namenjene tri otroške točke, s pomočjo 
katerih bodo na igriv in interaktiven način 
odkrivali naravne zanimivosti in zakonito-
sti. Za konec nismo izpustili niti projektnih 
partnerjev, ki se bodo na moderen način 
s pomočjo digitalne tehnologije obisko-
valcem med razstavo predstavili s kratkim 
videom. 

Zavod za turizem Idrija je v ta namen pri-
dobil 104.000  evrov iz skladov Evropske 
unije (ESRR, IPA), kar predstavlja 85 % pro-
računa za vzpostavitev centra in zavzema 
stroške osebja, administracije, potne stro-
ške, stroške zunanjih izvajalcev, opreme, 
infrastrukture za samo razstavo. Preostalih 
15 % je zagotovila Občina Idrija. Poleg 
tega je Zavod za turizem Idrija iz svojega 
proračuna za delovanje Geoparka Idrija za 
opremo v centru namenil 24.650,00 evrov. 
Sredstva za ureditev prostorov, primernih 
za izdelavo razstave in delovanje TIC-a, je 
zagotovila Občina Idrija.

Vabljeni na otvoritev Centra za obiskoval-
ce in razstave »Zapisano v kamninah«, v 
četrtek, 24. 10. 2019, ob 17.00 na Prelovče-
vi 5 v Idriji. Nove prostore bosta slovesno 
odprla Marjutka Hafner, generalna sekre-
tarka Slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO in Tomaž Vencelj, župan Občine 
Idrija. Po zaključku se bomo skupaj družili 
ob prigrizku.

 
NOVINARKE IZ SLOVENIJE IN HRVAŠKE 
SPOZNAVALE IDRIJSKO DEDIŠČINO

Projekt Danube GeoTour, ki ga na Zavodu 
za turizem Idrija izvajamo od začetka leta 
2017, se počasi zaključuje. S pridobljenimi 
evropskimi sredstvi (skladi Evropske unije 

ESRR, IPA) smo uspeli turistično ponudbo 
Idrijskega obogatiti z novo, že v prejšnjem 
prispevku omenjeno razstavo in vzposta-
vitvijo kolektivne blagovne znamke Idrija 
izbrano. Z namenom promocije omenje-
nih rezultatov smo v začetku septembra 
organizirali in izpeljali študijsko potovanje 
za novinarje iz Slovenije in Hrvaške. Na 
4-dnevni turi med 9. in 12. septembrom 
je sedem novinark najprej obiskalo 
UNESCO Globalni geopark Idrija, nato pa 
še UNESCO globalni geopark Papuk na 
Hrvaškem, ki je partner v projektu Danube 
GeoTour.  

Obisk so novinarke začele z zajtrkom iz 
sestavin prejemnikov certifikata Idrija 
izbrano - Klančarjev sadni jogurt z gra-
nolo in medom BoVa ter čaj Hiše zelišč z 
medom Čebelarstva Rupnik. Premierno so 
si v družbi dveh avtoric ogledale razstavo 
v Centru za obiskovalce Geoparka Idrija. Z 
mobilno aplikacijo Turf Hunt so odkrivale 
mestne znamenitosti in se v Čipkarski šoli 
Idrija preizkusile v klekljanju. Pri Škafarju 
so jim postregli s smukavcem, ocvirkovico 
in tortico Rezi, po kosilu jih je čakal ogled 
Antonijevega rova, v spremstvu vodiča 
Drejca Kokošarja pa so se sprehodile po 
Rakah do Divjega jezera. Sledil je še ogled 
klavž na Belci. Dan se je zaključil z ribjo 
večerjo v gostišču Barbara. 

Po počitku na Kendovem dvorcu so 
naslednji dan v Idrijskih Krnicah spozna-
vale lepote idrijskega podeželja. Člani 
Društva Hudournik so jim predstavili del 
turističnega paketa Vandranje po gričih 
s certifikatom Idrija izbrano. Program je 
vključeval obisk Hiše zelišč in degustacijo 
mlečnih izdelkov na kmetiji Krnčan. Ob 
zaključku obiska so jim na Kendovem 
dvorcu  pokazali  izdelavo žlikrofov in jim 
pripravili kosilo. 

Glede na odzive in navdušenje, ki so ga 
udeleženke pokazale, se nadejamo zani-
mivih objav in člankov. 

Stroški študijske ture so bili kriti iz prido-
bljenih evropskih sredstev.

 
RAZPIS ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO 
UPORABE ZNAKA KOLEKTIVNE BLAGOV-
NE ZNAMKE GEOPARK IDRIJA – IDRIJA 
IZBRANO

Vse zainteresirane ponudnike obvešča-
mo, da lahko še do 10. 10. 2019 na razpis 
za  pridobitev pravice do uporabe znaka 
kolektivne blagovne znamke GEOPARK 
IDRIJA – IDRIJA IZBRANO prijavijo roko-

ODPIRAMO OBZORJE

V GEOPARKU SE DOGAJA
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delske izdelke, prehranske izdelke ter jedi 
in pijače, postrežene na gostinski način. 
Ocenjevanje bo potekalo 7. 11. 2019. 
Podrobne informacije najdete na   http://
www.geopark-idrija.si/si/geopark/264/
razpis-2019/.

REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali po 
imenu nabora javnih dogodkov (pohodi, 
predavanja, razstave, ipd.), ki jih v Geopar-
ku Idrija s partnerji skupaj organiziramo 
konec maja in v začetku junija. Pravilen 
odgovor je: Teden evropskih geoparkov. 

Pravilnega odgovora na zastavljeno vpra-
šanje tokrat nismo prejeli.

NOVA UGANKA

V razstavi Zapisano v kamninah pred-
stavljamo naravno dediščino celotnega 
Geoparka Idrija. Posvetili smo se tudi 
„dinozavrovim“ fosilnim stopinjam v bli-
žini Godoviča, za katere velja, da zgolj na 
podlagi fosilnih stopinj ni mogoče ugoto-
viti, kateri vrsti je pripadal povzročitelj teh 
stopinj. Vemo samo, da je šlo za dvonož-
nega dinozavra ali katerega od njegovih 
dvonožnih sorodnikov. Za izdelavo mo-
dela smo s pomočjo strokovnjakov izbrali 
plateozavra (Plateosauridae), enega prvih 
dinozavrov, za katerega velja, da je živel v 
tistem času in bi lahko za seboj pustil sledi, 
ki so danes ohranjene in razkrite v bližini 

Godoviča. Drugi možen povzročitelj pa je 
fitozaver, sorodnik današnjih krokodilov. 

Model dinozavra je že privabil mnogo 
pozornosti, zato ga želimo poimenovati. 
Objavljamo natečaj in vas prosimo, da 
predlagate ime za našega dinozavra. Ime 
bo med predlogi izbrala komisija Zavoda 
za turizem Idrija. 

Vaše predloge nam pošljite do 18. 10. 
2019 na e-naslov: info@geopark-idrija.

si ali na naslov:  Zavod za turizem Idrija, 
Mestni trg 2,  5280 Idrija.

Geopark Idrija

ODPIRAMO OBZORJE

NOV PROMETNI REŽIM NA »STAREM PLACU« IN V ROŽNI

V prizadevanjih za umiritev gibajo-
čega in mirujočega prometa in s tem 
povečanje prometne varnosti v starem 
mestnem jedru je Občina Idrija v prvih 
dneh septembra na trgu sv. Ahacija v 
Idriji uvedla nov prometni režim. 

Na novo zarisana parkirna mesta uvajajo 
spremenjeno parkirno ureditev na tem 
območju. Ta je zgostila parkirna mesta v 

jedru trga, na robnem pasu ob stavbah, ki 
obkrožajo trg, pa parkiranje ni več dovo-
ljeno, saj je ta del namenjen gibajočemu 
prometu po trgu oziroma dostopu pešcev 
do tamkajšnjih objektov. Na nov prometni 
režim voznike, ki za parkiranje uporabljajo 
območje Trga sv. Ahacija, opozarjajo tudi 
novi prometni znaki.

Spremenjena parkirna ureditev uvaja tudi 

podaljšanje časovnega pasu, v katerem 
velja omejitev parkiranja, ter doslednejši 
nadzor nad upoštevanjem novega par-
kirnega režima na trgu. Odslej omejitev 
parkiranja velja vsak dan od 7.00 do 19.00, 
in sicer na največ dve uri. 

Občina Idrija pa je te dni nov parkirni 
režim uvedla tudi na parkirišču v Rožni 
ulici, za nekdanjo trgovino Alpina. Tudi tu 
je časovni pas, za katerega velja omejitev 
parkiranja, podaljšala, in sicer od 7.00 do 
19.00,  dovoljen čas parkiranja pa z ene na 
dve uri. 

Občinska redarska služba bo v začetnem 
obdobju uvedbe novega parkirnega reži-
ma na Trgu sv. Ahacija in na parkirišču v 
Rožni ulici voznike še opozarjala na upo-
števanje spremenjenega načina parkira-
nja, zatem pa bo nepravilno parkiranje 
tudi sankcionirala. 

Metka Rupnik 

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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Ste že slišali za projekte Dobimo se na 
tržnici, Formica Cerkno – Idrija - Lo-
gatec, Vključimo se, Med-O-Vita, Novi 
izzivi slovenske drobnice, Odprta vrata 
kmetij, E-kološko kolovratenje, Doma-
če in umetnostne obrti - dediščina in 
sodobnost, Digitalne rešitve za izzive 
podeželja, Zgodbe rok in krajev, Pot 
miru – dediščina 1. svetovne vojne? 
Vse to so projekti, ki jih v programskem 
obdobju izvaja LAS s CILjem s svojimi 
partnerji. 

Na prvem javnem pozivu je bilo izbranih 
še pet projektov drugih nosilcev, in sicer 
Startap! Idrija-Cerkno, Aktivirajmo se! Po-
vezovanje urbanih naselij občine Logatec, 
Franja nas povezuje in G(R)OZD za pri-
hodnost.  Vseh pet projektov je uspešno 
zaključenih in večina tudi že izplačanih.

V kratkem se bodo začeli izvajati še pro-
jekti, izbrani na drugem javnem pozivu: 

i-DEnDI, Odkrijmo žgalnice, Zmanjšaj!, MC 
Mobil, E-KOLOško KOLOvratenje, Krovna 
destnacijska znamka Idrija, Gartlc, Kul-
turna dediščina kot poslovna priložnost, 
Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH - II), 
Sestavljamo čisto okolje Občine Logatec, 
Prijazni do okolja (lokalno z manj odpad-
ki) ter Medeni krog.

Ocenjujemo, da smo se kot nov LAS v tem 
programskem obdobju uspešno vključili 
tudi na področju sodelovanja, saj izvaja-
mo kar 8 projektov sodelovanja med LASi. 
Za projekte sodelovanja iz EKSRP sklada 
smo pridobili dodatna sredstva v višini 
384.146,38 evrov, iz sredstev rezerve za 
uspešnost pa 45.120,44 evrov.

Trenutno je v pripravi sprememba Stra-
tegije lokalnega razvoja, s katero se bo 
prerazporedilo sredstva po ukrepih. Pred-
videno je, da bo do konca programskega 
obdobja LAS s CILjem izvajal še skupne 

projekte s področja podjetništva, lokalne 
hrane, varovanja in ohranjanja okolja ter 
vključevanja ranljivih skupin. Pripravljamo 
pa se tudi na nov razpis za projekte sode-
lovanja LAS, saj želimo, da se na našem 
območju z evropskimi sredstvi izvede čim 
več aktualnih vsebin.

Več informacij lahko dobite na naši spletni 
strani: https://las-sciljem.si/ ali nas pokli-
čete na tel.: 05 37 43 914. Srečali nas boste 
tudi na prireditvi Kmečka tržnica, in sicer 
19. oktobra na Mestnem trgu v Idriji.

LAS s CILjem

ODPIRAMO OBZORJE

POLETNI ŽIV ŽAV Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA 

PROJEKTNA PESTROST V OKVIRU LAS S CILJEM

Poletje je mimo, otroci pa že pridno gu-
lijo šolske klopi. Mnogi so vroče dneve 
preživljali na aktivnostih, ki so se v or-
ganizaciji ZPM Idrija odvijale od junija 
do avgusta. 

OTROCI V VARSTVU, STARŠI PA BREZ 
SKRBI!

Že takoj po zaključku šolskega leta smo 
pričeli z izvajanjem pettedenskega 
počitniškega varstva, ki je namenjeno 
otrokom od prvega do četrtega razreda 
osnovne šole. Potekalo je od 26. junija do 
25. julija v prostorih Mladinskega centra 
Idrija, vsak dan med 7. in 16. uro, skupno 

pa je bilo izmenično vključenih 52 otrok. 
Da je vse potekalo tako, kot je treba, sta 
skrbeli vzgojiteljici Monika Lapajne in 
Petra Likar, na pomoč pa je priskočila tudi 
Mia Moravec. Na kosilo so se vsak dan 
odpravili v gostilno Kos. 

Vsakodnevno druženje v centru se je pre-
pletalo z različnimi dejavnostmi in zaradi 
lepega vremena so se tudi zunanje aktiv-
nosti odvijale kot po tekočem traku; razne 
športne igre, štafete, ustvarjanje in še in 
še. V vročih dneh so se hladili z vodnimi 
baloni in pištolami. Varstvo so si popestrili 
tudi z aktivnostmi v sklopu počitnikarije: 
kino, plesne delavnice, balinanje, pla-

vanje, medgeneracijsko druženje, obisk 
kmetije Na ravan in ogled mestnega če-
belnjaka z delavnico.

Počitnikarijo smo otvorili že v mesecu 
juniju z ogledom risanke Hotel Transil-
vanija v Filmskem gledališču Idrija. Na 
prvi julijski dan smo se odpravili na obisk 
na kmetijo na Ravan, kje smo si ogledali 
živali, kmetijsko mehanizacijo, sirarno, 
sami smo izdelali maslo in si zaslužili zelo 
okusno malico. Na zaprtem balinišču smo 
se učili veščin balinanja, na strelišču pa 
veščin streljanja. V prostorih Plesnega klu-
ba Idrija smo se pod vodstvom Ane Trček 
naučili nekaj novih plesnih korakov. Na 
dvodnevni delavnici “Posnemi video in ga 
montiraj” smo ustvarjali čisto svoje videe, 
na medgeneracijski delavnici pa smo se 
družili in igrali družabne igre z varovanci 
Doma upokojencev Idrija.  Enkrat smo 
plavali na odprtem bazenu v Ajdovščini in 
enkrat v bazenu Cerkno. Razmigavali smo 
tudi možgančke in prste na delavnicah 
legorobotike. Do Marofa smo jo kar peš 
mahnili pobliže spoznavat konje in pri Ani 
Sever o njih izvedeli veliko novega. Lahko 
smo jih počesali, osedlali in se za konec 
preizkusili tudi v ježi. Na Geoparkovih 
delavnicah, ki so potekale ob torkih, smo 
najprej obiskali idrijski mestni čebelnjak in 
na delavnici izdelovali sveče iz naravnega 
čebeljega voska, na drugem srečanju pa 
smo izdelali lepe okvirje za poletno foto-
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grafijo. Obiskali smo še Antonijev rov in 
iskali skriti zaklad ter izdelali kamnite kak-
tuse, ki bodo krasili naše okenske police.

Vsem sodelujočim v programu Počitni-
karije in počitniškem varstvu se iskreno 
zahvaljujemo: Balinarskemu klubu Kolek-
tor Idrija za izvedbo balinarske delavnice, 
Strelskemu društvu Jožeta Mihevca za 
izvedbo strelske delavnice, ICRI za or-
ganizacijo obiska Kmetije na Ravan in 
izvedbo delavnice Posnemi video in ga 
montiraj, Geoparku Idrija za sodelovanje 
pri organizaciji vseh geoparkovih delav-
nic, Čebelarskemu društvu Idrija za obisk 
mestnega čebelnjaka in delavnico, Anto-
nijevem rovu za brezplačen voden ogled 
rudnika, Plesnemu klubu Idrija za plesno 
delavnico, Ani Sever za vse ure jahanja, 
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija za pred-
vajanje filma, Medgeneracijskemu centru 
za druženje, Centru za krepitev zdravja 
za razgibavanje ter Mladinskemu centru 
Idrija za prostor in gostoljubje.  

 
MORSKE DOGODIVŠČINE

Letovanje je tudi letos potekalo na dveh 
lokacijah. V Špadićih pri Poreču je pod 
vodstvom pedagoške vodje Sabine Vid-
mar med 19. in 26. julijem letovalo 88 
otrok. Preživeli smo izjemno pester morski 
teden, poležavanja v senčki na plaži je bilo 
le malo. Poleg plavanja in raznih morskih 
vragolij smo si čas popestrili z vsakdanji-
mi delavnicami, športnimi in strateškimi 
igrami ter zabavnimi tematskimi večeri. 
Odpravili smo se tudi v Poreč, kjer smo 
raziskovali »štante« in se spotoma zavrteli 

na vrtiljakih v bližnjem lunaparku. Obiskal 
nas je skriti gost čarodej Roman Frelih, ki 
nam je uprizoril pravo čarovniško predsta-
vo. 

Druga kolonija, ki je štela 49 otrok, je pod 
vodstvom pedagoške vodje Mie Moravec 
potekala med 26. julijem in 3. avgustom v 
Seči pri Portorožu. Tudi tu smo vzgojitelji 
poskrbeli za pestro dogajanje, tako da 
otrokom niti za hip ni bilo dolgčas. Med 
drugim smo priredili turnir v nogometu, 
balinčkih, namiznem tenisu, košarki in 
družabnih igrah, izdelovali razglednice, 
se učili plesa in še marsikaj. Odigrali smo 
strateško igro in se z ladjico odpeljali v 
Piran. Teden je bil džungelsko obarvan, 
za zaključno popestritev pa so se nam 
pridružile prave eksotične, prijazne in za-
nimive živali iz društva Bioexo.

Skupno je na obeh lokacijah letovalo 
137 otrok, da pa je vse potekalo tako, kot 
mora, smo poskrbeli  vzgojitelji: Petra Li-
kar, Marjana Kenda, Kristina Colja, Simon 
Tratnik, Manca Prezelj, Pia Bizjak, Petra 

Zajc, Erin Ćoralić, Živa Čuk, Neža Rudolf, 
Urban Munih, Monika Lapajne, Špela Erja-
vec, Matic Fatur, Eva Bonča, Hana Kodela, 
Peter Rupnik  in medicinski sestri Andrejka 
Bizjak in Jordana Podgornik.

Letovanje je aktivnost, ki poleg velikih 
priprav s sabo potegne tudi visoke stro-
ške. Na tem mestu se zahvaljujemo Občini 
Idrija in Občini Cerkno, ki nam vsakoletno 
finančno pomagata pri izvedbi kolonij, in 
vsem zvestim podpornikom, ki podpirajo 
našo dejavnost in tako otrokom omogo-
čajo ugodnejše letovanje. Zahvala gre 
tudi vsem prostovoljcem za sodelovanje, 
saj brez njih aktivnosti, ki smo jih organizi-
rali, ne bi bilo možno izpeljati.

Poletje se preveša v jesen, mi pa že prip-
ravljamo program Veselega decembra. 
Spremljajte nas na spletni strani www.
zpm-idrija.si in na socialnem omrežju Fa-
cebook. 

Sabina Vidmar
sekretarka ZPM Idrija

ODPIRAMO OBZORJE
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ODSEVI SREBRNEGA ČASA 2019

Dnevi živega srebra se bodo odvijali od 5.  
do 24. oktobra 2019.

Odsevi srebrnega časa v prvi polovici ok-
tobra vabijo na zanimive dogodke, pove-
zane z dediščino živega srebra. V štirinajs-
tih dneh se bo zvrstilo sedem dogodkov 
- delavnic, ogledov, knjižnih in muzejskih 
predstavitev, doživetij v jami, projekcij, ek-
perimentov, ki bodo zanimivi za mlajše in 
starejše generacije. Glavna organizatorja 
sta Center za upravljanje z dediščino žive-
ga srebra in Založba Bogataj. 

Skupaj z Muzejskim društvom si bomo 
v soboto, 5. oktobra, ogledali stare žgal-
nice v okolici Idrije. Cinabaritno rudo so 
namreč v prvih sto petdesetih letih delo-
vanja idrijskega rudnika žgali v glinastih 
retortah na odprtih ognjiščih. Ogledali si 
bomo nekaj lokacij najbolje ohranjenih 
starih žgalnic. Ekskurzijo bosta vodila dr. 
Jože Čar in Rafael Terpin. Pridružil se nam 
bo tudi Janko Proj iz Bitnja ob Sorškem 
polju, ki bo povedal marsikaj zanimivegaj 
o glinah in lončarjih iz Stare Loke in Bitnja, 
ki so bili dolgoletni dobavitelji glinenih 
retort.
V soboto, 12. oktobra, bo zaživela Topil-
nica Hg s prikazom izdelovanja glinenih 

posod za žganje rude, prikazu retortnega 
ognjišča, manjši razstavi ter poskusih z 
živim srebrom.

V popoldanskem času, ob 14.30, pa se 
bomo skupaj z mladim geologom podali 
na geološko popotovanje. v Antonijev rov.  
Spoznali bomo, kako so nastale določene 
kamnine, zakaj so danes tu in seveda, 
kako je pod tako majhnim mestecem nas-
talo eno največjih rudišč živega srebra na 
svetu.

V nedeljo, 20. oktobra, ob 10.30 bo jamski 
škrat Perkmandlc popeljal otroke v globi-
no nekoč bogatega rudnika živega srebra. 
Nova interaktivna pot, poimenovana Lov 
na Perkmandlčkov zaklad, s pomočjo 
jamskega zemljevida in posebnih nalog 
otroke popelje v nenavadni svet idrijskega 
rudnika, kjer se skriva jamski zaklad.

Letošnjo jesen prihaja med nas Žiga Zois. 

V torek, 22 oktobra, ob 18.00 bo v Galeriji 
Magazin predstavljena knjiga Žiga Zois, 
Casanova in Trst upokojene profesorice dr. 
Marije Kacin iz Trsta, ki jo je izdala  Založ-
ba Bogataj. V kratkem uvodnem delu 
bo predstavljeno življenje znamenitega 

razsvetljenca ter  zbirka mineralov in delo 
Sigismunda (Žige) Zoisa. 

Dnevi živega srebra se bodo zaključili 24. 
oktobra z odprtjem Centra za obiskov-
alce z razstavo »Zapisano v kamninah«, 
ki ga pripravlja  Zavod za turizem Idrija 
(Geopark Idrija). 

Na novi lokaciji, na Prelovčevi 5, bo po 
novem domoval TIC Idrija ter Center za 
obiskovalce z razstavo »Zapisano v kamn-
inah«. 

Za vsebino je odgovoren CUDHg Idrija. 
Organ upravljanja določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdob-
je 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Martina Peljhan
CUDHg

S projektom »Stavbna dediščina – pri-
ložnost za inovacije« želimo pri društvu 
Idrija 2020 na primeru tradicionalnih 
idrijskih rudarskih hiš vzpodbuditi raz-
pravo o pomenu uporabe trajnostnih 
materialov pri prenovah, ki ob spoštova-
nju prvin dediščine pripomore k manj-
šemu obremenjevanju okolja in ohra-
njanju avtohtone krajine. Septembra in 
oktobra bomo ob sodelovanju izkušenih 
strokovnjakov s področja gradbeništva 
in arhitekture izvedli brezplačna sveto-
vanja trem izbranim lastnikom idrijskih 
hiš, možne praktične rešitve za prenove 
starejših stanovanjskih stavb pa bomo 
predstavili na javnih dogodkih.

Veseli nas, da bodo z nami sodelovali vrhun-
ski strokovnjaki s področja gradbeništva. S 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL 
bosta na posvetovanjih sodelovala doc. 
dr. Mateja Dovjak, strokovnjakinja s pod-
ročja načrtovanja udobnih in energijsko 
učinkovitih stavb, ter prof. dr. Aleš Krainer, 
ki je odličen poznavalec nizkoenergijskega 
stavbarstva in konstrukcijskih elementov. 
Strokovno pomoč bo ponudil tudi Robert 
Pangršič iz podjetja P.Studio popisi, kjer 

imajo dolgoletne izkušnje z izvajanjem 
gradbenih popisov in ocen investicij spo-
meniško zaščitenih objektov. Lastnikom pa 
bodo zagotovo pomembna tudi mnenja 
arhitektov. S KD Prostorož in Kombinat 
arhitekti iz Ljubljane smo sodelovali že v 
preteklem letu, svetovalnemu odboru pa 
se pridružuje tudi izkušeni idrijski arhitekt 
Cveto Koder.

Skozi projektne aktivnosti želimo nasloviti 
tudi strah, da je obnova ob upoštevanju de-
diščine zelo draga in da za to področje de-
narne podpore ne obstajajo. S pregledom 
obstoječih finančnih podpor za prenovo 
starejših stavb in s predstavitvijo možnosti 
financiranja želimo lastnike spodbuditi k 
trajnostnim in dediščinskim prvinam pri-
jaznim prenovam. Dejavnostim se tudi v 
letošnjem letu pridružuje javni sklad Eko 
sklad, ki bo pomagal z nasveti, kako priti do 
(ne)povratnih spodbud pri obnovi stano-
vanjske hiše.

Dogodki v sklopu projekta “Stavbna de-
diščina - priložnost za inovacije”:

četrtek, 26. september 2019 | Idrijska ru-

darska hiša - izzivi lesene gradnje | 18.00 | 
Pritličje Magazina, Trg sv. Ahacija 4, Idrija;

torek, 8. oktober 2019 | Idrijska rudarska 
hiša - funkcionalna rešitev | 18.00 | Strojnica 
jaška Inzaghi, Vodnikova 3, Idrija;

sreda, 23. oktober 2019 | Idrijska rudarska 
hiša kot poslovna priložnost | 18.00 | Stroj-
nica jaška Inzaghi, Vodnikova 3, Idrija.

Dodatne informacije o projektu so na voljo 
na številki 031 779 668 (Matevž) ali e-naslo-
vu zivjo@idrija2020.si. Projekt je v okviru 
Javnega razpisa za sofinanciranje projek-
tov promocije in ozaveščanja na področju 
urejanja prostora in graditve v letu 2019 
podprlo Ministrstvo za okolje in prostor 
Republike Slovenije. 

Matevž Šlabnik
Idrija 2020

STAVBNA DEDIŠČINA – PRILOŽNOST ZA INOVACIJE
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IDRIJSKA ČIPKA NA MEDNARODNIH NATEČAJIH

Klekljanje čipk v Sloveniji je nesnovna 
dediščina, vpisana na UNESCO Repre-
zentativni seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. V ta okvir sodi tudi 
klekljanje idrijske čipke.  V Čipkarski šoli 
Idrija se v veščini klekljanja idrijske čipke 
letno izobražuje 450 otrok in mladih ter 
140 odraslih klekljaric in klekljarjev. 

Izdelki učenk in učencev Čipkarske šole 
Idrija so bili opaženi in nagrajeni na med-
narodnih likovnih ali klekljarskih natečajih. 
Učenka programa za otroke in mladino Nika 
Mravlja je dosegla 2. mesto na natečaju za 
otroško in mladinsko knjigo v Avstriji. V 
svojo zgodbo oz. svojo knjigo je namesto 
običajnih ilustracij umestila čipke, ki jih je 
sklekljala po lastnih vzorcih. Pri nastajanju 
knjige je poleg učiteljice iz čipkarske šole 
sodelovala tudi Maja Sever, učiteljica na 

OŠ Črni Vrh.  Nika Mravlja in Nina Bajc sta 
prejeli priznanja za odličnost za čipki, pos-
lani na natečaj v Združeno kraljestvo. Eva 
Obid, Veronika Mikuž in Mateja Lavrenčič so 
svoje izdelke poslale na različne natečaje v 
Italijo. Benjamin Jamšek in Kristjan Likar sta 
za izdelek, poslan na natečaj na Nizozem-
sko, prejela priznanje za spodbudo mladim 
ustvarjalcem. Klekljarice, predstavnice 
eksperimentalne klekljarske skupine Draga 
Sedej, Andra Jereb, Marta Simnovčič, Irena 
Laharnar, Liljana Kogovšek, Magda Ferlat, 
Sandra Šeme, Marija Novak Boškovič, Mira 
Guzelj, Milena Kalan in Mira Guzelj, so svoje 
izdelke predstavile na natečajih v Italiji in v 
Združenem Kraljestvu ter prejele priznanja 
za odličnost svojih čipk. Pri usmerjanju dela 
eksperimentalne klekljarske skupine z za-
poslenimi v čipkarski šoli sodeluje likovnica 
Silva Menard.  

Pod gričem v Sp. Idriji se je bohotno 
razcvetela angelska trobenta, kot jo je 
v objektiv ujel Rudi Čufer. Lepota je po-
gosto tudi nevarna in v tem primeru to 
še kako velja – rastlina je zelo strupena in 
jo je bolje občudovati od daleč.

ANGELSKA TROBENTA

Strokovno delo zaposlenih v čipkarski šoli 
posega tudi na druga področja, povezana s 
čipko oz. rokodelstvom. Kot članica Konzor-
cija rokodelskih centrov Slovenije Čipkarska 
šola Idrija aktivno sodeluje na sejah medre-
sorske delovne skupine, imenovane s strani 
vlade Republike Slovenije z namenom, da 
se prouči in sistemsko uredi razmere na 
področju rokodelstva. Nadaljuje se sodelo-
vanje z večmedijsko umetnico Evo Petrič in 
rokodelci oz. podjetniki, ki vgrajujejo idrij-
sko čipko v končne izdelke. Čipke in izdelke 
z idrijsko čipko lahko kupite na sedežu šole 
v Idriji. Klekljaricam so v šolski trgovini na 
voljo pripomočki in materiali za klekljanje. 

Več informacij o Čipkarski šoli Idrija je do-
stopnih na spletni strani www.cipkarskaso-
la.si ali na Facebooku www.facebook.com/
idrijalaceschool/, za vas pa smo dosegljivi 
tudi preko e-pošte info@cipkarskasola.si ali 
na tel. št. 05 37 34 570. 

Čipkarska šola Idrija

Kmetijsko-živilski sejem je najbolj pre-
poznavna prireditev v Sloveniji in širši 
evropski regiji, ki je več kot samo sejem 
v tem delu Evrope - letos se je imenoval 
»Sejem nove generacije«. Poudarek je bil 
na podeželju, ki mora postati privlačno za 

življenje. Na njem se je predstavilo 1850 
razstavljalcev iz 32 držav, v šestih dneh 
ga je obiskalo okrog 120.000 obiskoval-
cev. Sejma smo se udeležile tudi članice 
Društva podeželskih žena in deklet Idrija-
-Cerkno: Silva Rupnik, Ivana Jeram, Fanči 
Grmovšek, Iva Vojska in Dorica Gnjezda. 
Na stojnici Zveze kmetic Slovenije smo za-
stopale primorsko regijo. Predstavile smo 
klekljanje in izdelke s čipko. Obiskovalci 
so si lahko ogledali tudi prospekte o Idriji 
in čipki. Dosegle smo, da smo bile v taki 
množici ljudi opažene, kar si štejemo za 
uspeh.

Dorica Gnjezda

KLEKLJALE SO NA SEJMU
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LEDINSKI GASILCI Z NOVO PRIDOBITVIJO

7. septembra je bilo v Ledinah praznič-
no, saj je Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Ledine slovesno prevzelo novo 
gasilsko vozilo. Ob tej priložnosti so 
pripravili slovesnost, ki so se je poleg 
članov domačega gasilskega društva 
udeležili tudi številni krajani, vodstvo 
Gasilske zveze Idrija ter predstavniki 
prijateljskih gasilskih društev.

Svečanost v Ledinah ob prevzemu nove-
ga gasilskega vozila se je začela z gasilsko 

parado ob spremljavi Godbenega društva 
rudarjev Idrija, ki je odigral tudi uvodno 
državno himno. Zbrane so nagovorili 
predsednik PGD Ledine Nejc Jesenko, 
idrijski župan Tomaž Vencelj in predsednik 
gasilcev severnoprimorske regije Jožef 
Dakskobler.

Novo gasilsko vozilo PGD Ledine ima, kot 
je v naših krajih že kar nujnost, štirikolesni 
pogon, opremljeno je s 6000-litrsko cis-
terno, ima pa tudi vso potrebno dodatno 

opremo. Vozila ne bodo uporabljali le 
za gasilske intervencije, temveč tudi za 
prevoz pitne vode, saj v sušnem obdobju  
gospodinjstva v višjeležečih predelih pla-
note ostanejo brez pitne vode, ki jo mo-
rajo s cisterno dovažati gasilci. Investicija 
v nakup vozila je stala 140.000 evrov, od 
tega bo 85.000 evrov zagotovila Občina 
Idrija, preostanek pa so prispevali gasilci, 
krajani in sponzorji. Zanj je bilo potrebno 
zagotoviti tudi primeren prostor, zato so 
že letos spomladi ledinski gasilci zgradili 
garažo v vrednosti okoli 25.000 evrov. 

Da bi gasilsko vozilo dolgo, dobro in brez 
nezgod opravljalo svoje plemenito pos-
lanstvo, mu je blagoslov podelil župnik 
Alan Tedeško. Za zanimivo popestritev 
slovesnosti pa so poskrbeli mladi člani 
Nogometnega kluba Ledine, ki so prav za 
to priložnost izdelali maketo gasilskega 
vozila, kot si ga sami predstavljajo. 

Gasilski praznik v Ledinah se je nadaljeval 
z nastopom klape Kumpanji s Korčule in 
večerno gasilsko veselico s skupino Jastre-
bi. 

Metka Rupnik

TUDI PEŠ SE DALEČ PRIDE!

Občina Idrija se v okviru svojih priza-
devanj za trajnostni razvoj že vrsto 
let vključuje v kampanjo Evropskega 
tedna mobilnosti, ki se odvija pod okri-
ljem Evropske komisije. Njen namen je 
s programom različnih dogodkov med 
prebivalstvom krepiti oblike trajnostne 
mobilnosti, zlasti uporabo ljudem in 
okolju prijaznejših prevoznih sredstev, 
spodbujati razvoj mest po meri pešca 
in kolesarja ter s tem k večji kakovosti 
življenja ljudi.

Pod sloganom Gremo peš! so se dogodki 
letošnjega Evropskega tedna mobilnosti 
odvijali med 16. in 22. septembrom. Mo-
toriziran promet je pomemben vir emisij 
toplogrednih plinov, ki pospešujejo pod-
nebne spremembe. A velika težava so-
dobne družbe je tudi pomanjkanje fizične 
aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane 
rabe osebnih avtomobilov. Danes je teles-
no premalo dejavnih več kot 30 % odraslih 
v Evropski uniji. Cilj trajnostne mobilnosti 
je zadovoljiti potrebe ljudi po mobilnosti, 
z minimalnim vplivom na okolje. Med 

trajnostne prometne načine (ob javnem 
potniškem prometu in kolesarjenju) pri-
števamo tudi hojo.

Občina Idrija se je skupaj s številnimi so-
organizatorji, tako kot že vrsto let doslej, 
tudi letos pridružila kampanji Evropski 
teden mobilnosti. V program so se vklju-
čili šestošolci spodnjeidrijske osnovne 
šole, ki so v spremstvu učiteljev kolesarili 
iz Spodnje Idrije do Idrije. S svojim dogod-
kom Mestno igrišče je sodeloval Mladinski 
center Idrija, medgeneracijski sprehod z 
varovanci doma upokojencev na invalid-
skih vozičkih je bil zaradi slabega vremena 
prestavljen na petek, predstavitev nordij-
ske hoje pa je zaradi premajhnega števila 
prijav odpadla. Aktivnosti so se sklenile s 
petkovim dogajanjem na Trgu sv. Ahacija 
ob dnevu brez avtomobila. Dogodke pod 
skupnim naslovom Trajnostna mobilnost 
in preventiva so sooblikovali OŠ Idrija, Vr-
tec Idrija, PKI, Društvo Zakonctedna, PGD 
Idrija, OZRK Idrija, Tekaško smučarski klub 
Idrija, Policija Idrija, z OKI tekmovanjem za 
male kolesarje pa se je pridružil tudi KD 

Sloga 1902. Tega dne je mestni avtobus 
od jutra do večera za vse potnike vozil 
brezplačno.

Metka Rupnik

Občinski Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu bo v Medgeneracijskem 
centru v Domu upokojencev Idrija 4. okto-
bra 2019 ob 16. uri organiziral brezplačen 
obnovitveni tečaj CPP za voznike po 50. 
letu starosti. 

Tečaj bo trajal približno 2 uri, vsak udele-
ženec pa bo lahko izkoristil še brezplačno 
uro vožnje v avtošoli BT.

Predhodne prijave do 2. oktobra na tele-
fonski številki 041 284 892 (Cirila)

Cirila Hladnik  

OBNOVITVENI TEČAJ CPP
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ZAMAŠKI ZA XXL POMOČ

Obveščamo, da Rdeči križ Slovenije, Ob-
močno združenje Idrija, in Center za soci-
alno delo Severna Primorska, enota Idrija, 
nadaljujeta s projektom XXL pomoč, s 
katerim se zbirajo zamaški v šolah, vrtcih, 
trgovskih centrih Mercator in podjetjih v 
Idriji in Cerknem, z namenom pomagati 
pomoči potrebnim, ki se znajdejo v ne-

nadni stiski. Dosedanji partner v projektu 
je odpovedal sodelovanje z vsemi hu-
manitarnimi organizacijami po Sloveniji, 
vendar smo se trudili pridobiti novega 
partnerja. To nam je uspelo v začetku 
septembra in s podpisom nove pogodbe 
so urejeni pogoji, da s projetkom lahko 
nadaljujemo. Hvala Komunali Idrija, ki 

prevzema levji delež skladiščno logistič-
nega dela, prevozniku Gnezda Vasja s. p.  
ter vsem ostalim sodelujočim, da lahko 
zbrana sredstva namenimo osebam, ki 
potrebujejo hitro pomoč.

Tanja Tominec
Sekretarka RKS OZ Idrija

Poletna krvodajalska akcija, ki je pote-
kala od 26. do 29. avgusta 2019 v Idriji 
in Cerknem, je bila odlično obiskana. 
Udeležilo se je je 783 krvodajalcev, od 
tega 40 prvič. Kot je že znano, je v po-
letnem času zaradi dopustov in večjega 
števila prometnih nesreč potreba po 
vseh krvnih skupinah večja od običaj-
ne, zato je vsak darovalec še posebej 
dobrodošel. Območno združenje Idrija 
in Klub idrijskih študentov sta skupaj 
organizirala tudi poseben poziv k 
udeležbi dijakom in študentom, ki so 
dopolnili 18 let, saj se v sklopu Čipka-
rije spodbujata tako dobrodelnost kot 
prostovoljstvo med mladimi. 

Zahvaljujemo se za podporo in izvedbo 

vsem sodelujočim: Mladinskemu centru 
Idrija za prostore (tudi pozimi nas bodo še 
gostili), medijem, podjetjem in zaposle-
nim, Osnovni šoli Cerkno, Komunali Idrija, 
gostilni Kos, prostovoljcem in seveda 
vsem darovalcem, ki nesebično darujejo 
kri in s tem rešujejo življenja.

Če pogledamo še obe akciji skupaj: zimsko 
in poletno, smo letos zabeležili 1418 ude-
ležencev. Jubilanti bodo na oktobrskem 
srečanju prejeli priznanja. 

Veselimo se druženja. Krvodajalski poz-
drav.

Povabilo k sodelovanju: pridružite se pro-
stovoljni Ekipi prve pomoči Rdečega križa 

Občine Idrija, ki jeseni začne z vajami. 
Pridobite osnove nudenja prve pomoči 
v primeru nesreč in nenadno obolelih, 
bolničarski tečaj in usposabljanja ter izo-
braževanja na terenu, ki jih izvajata Civilna 
zaščita in Rdeči križ Slovenije.

Posebnih pogojev ni, saj predznanje ni 
potrebno, le dobra volja in pripravljenost 
za timsko sodelovanje.  Ekipa šteje 6 čla-
nov. Informacije in prijave: 05 3774 910 ali 
rks_idrija@t-2.net 

Tanja Tominec
Sekretarka RKS OZ Idrija

KRVODAJALCI IN EKIPA PRVE POMOČI

S KOLEGICAMI POGUMNO NA TRG DELA!
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ODLIČNE UVRSTITVE IDRIJSKIH SANKAČEV NA SVETOVNEM PRVENSTVU

Stanko Koler je kot član prve ekipe 
Slovenije osvojil srebrno medaljo v 
moštveni vožnji, uspeh pa dopolnil še 
s sedmim mestom v posamični konku-
renci. S tem dosežkom je bil hkrati tudi 
drugi najboljši Slovenec, saj je Boštjan 
Vizjak iz Podljubelja osvojil bron. 

Hrvaške Lokve v Gorskem kotarju so od 
23. do 25. avgusta gostile 3. svetovno pr-
venstvo v sankanju s sanmi na koleščkih. 
Sobotni del je poleg treningov in uvodnih 
voženj posamične konkurence postregel 
tudi s celotnim programom tekmovanja 
dvosedov. Nejc Gregorač in Tina Velika-
nje sta med osmimi pari zasedla končno 
šesto mesto, s tem sta ponovila uvrstitev 

z lanskega evropskega prvenstva, a s 
precej konkurenčnejšimi časi in majhnimi 
zaostanki. Medtem ko je bil drugi tek pri 
moških prekinjen zaradi dežja, so dekleta 
uspela izpeljati obe vožnji. Tina Velikanje 
s četrtim in Nuša Šubic z osmim mestom 
sta se zanesljivo uvrstili v nedeljski finale. 
Drugi dan so s ponovitvijo drugega teka 
začeli moški, Stanko Koler je s sedmim 
najboljšim časom napredoval na osmo 
mesto, Nejc Gregorač pa se je s triindvaj-
setega prebil na devetnajsto in s tem v 
finale. 

S finalno vožnjo so najprej opravila dekle-
ta. Tina Velikanje je napadala stopničke, 
saj je po dveh tekih zaostajala le triintri-

deset stotink sekunde, a se ji vožnja ni 
povsem posrečila in je prvenstvo zaključi-
la peta, tudi Nuša Šubic je v finalu naza-
dovala, vendar kot mladinka na svojem 
prvem članskem svetovnem prvenstvu 
končala na odličnem devetem mestu. V 
moškem finalu je Nejc Gregorač zadržal 
devetnajsto pozicijo, Stanko Koler pa s 
kar četrtim časom napredoval na končno 
sedmo mesto. Svetovno prvenstvo se je 
zaključilo z atraktivno moštveno štafetno 
preizkušnjo. Sankaški klub Idrija sta za-
stopala Stanko Koler kot član prve in Tina 
Velikanje kot članica druge slovenske eki-
pe. Veliki met je uspel naši prvi postavi, saj 
so z odličnimi vožnjami uspeli za mesto 
izboljšati uvrstitev s prejšnjega svetovne-
ga prvenstva, ko so bili v švicarskem Grin-
delwaldu tretji. Idrijčani se tako že s tret-
jega zaporednega velikega tekmovanja 
vračajo z medaljo. Druga ekipa Slovenije 
pa je zasedla šesto mesto. 

V okviru svetovnega je bilo izpeljano tudi 
2. Državno prvenstvo Slovenije. Prvakinji 
sta postali Nuša Šubic pri mladinkah in 
Tina Velikanje pri članicah, vice prvaka 
Stanko Koler pri članih in dvosed Grego-
rač N./Velikanje T., Nejc Gregorač je bil 
med člani tretji. 

Sezona poletnega sankanja se s finalnima 
tekmama odprtega avstrijskega pokala 
zaključuje sredi oktobra. 

David Velikanje

V soboto, 24. avgusta, je preko 120 
tekačev iz več držav zavzelo hribe in 
stezice v okolici Idrije, saj je tu potekal 
prvi Hg Trail Idrija. 

Glede na to, da je bila taka tekaška 
prireditev izvedena prvič in na prosto-
voljni bazi, so organizatorji zadovoljni 
tako z izvedbo traila, kot tudi z odzivom 
udeležencev. Prejetih je bilo veliko pohval 
za potek in izbiro tras ter za super vzdušje 
na okrepčevalnih postajah. V veliko po-
moč so bili prostovoljci, vseh je bilo okrog 
40. Skrbeli so za tekače na okrepčevalnih 
postajah, jih usmerjali in skrbeli, da so vsi 
tekmovalci varno prišli do cilja. 

Prihodnje leto se Hg Trail vrača še boljši 
in s še bolj atraktivnimi trasami, novost 
bo naj daljša med njimi, ki bo postregla 
kar z dobrimi 55 kilometri. Poskrbljeno bo 
tako za začetnike, kot tudi za zahtevnejše 
tekače. Zainteresirane organizatorji vabi-
jo, da jih spremljate na družbenih omrež-
jih (spletni strani https://hgtrail-idrija.si, 
Facebooku, Instagramu) in si 22. avgust 
v prihodnjem letu rezervirate za Hg Trail 
Idrija.

Martina Pišlar

HG TRAIL TUDI V 2020
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V enem od naselij naše občine stoji spomenik, ki je na fotografi-
ji. Katero je to naselje, kako se imenuje trg, kjer je spomenik in 
komu je obeležje posvečeno?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključno 10. 
novembra 2019 Firbcu poslali pravilen odgovor na vsaj eno od 
zastavljenih vprašanj.

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

ODPIRAMO OBZORJE

FIRBC SAMO ŠTIRJE

POSLOVILI SO SE OD NASNOVI OBRAZI NA OBZORJU

Gotovo ste vsi mislili, da je vprašanje tako lahko, da bo mrgolelo 
odgovorov nanj in zato svoje ugotovitve, da je na fotografiji na-
selje Spodnja Idrija, niste posredovali v žrebalno košarico. Pa se je 
zgodilo ravno obratno – prejeli smo zgolj 4 odgovore! 

Sklenili smo, da tokrat brez žrebanja vsakemu od sodelujočih po-
darimo vrče, ki jih je v nagradni sklad prispevala Komunala Idrija. 
Vanje lahko natočite vodo, vino, sok … Skratka, karkoli tekočega, 
tudi čaj, ki bo v hladnih jesenskih dneh zamenjal pivo in blažil 
prehlade. 

Na zdravje!

• deklica Zoja, starša  Kaja Kumar in Alan Štucin 
• deček Adian, starša Irna in Elvis Idrizović
• deklica Zarja, starša Andreja in Nejc Rupnik
• deček Valentin, starša Polona Leskovar Jereb in Luka Jereb
• deklica Lea, starša Petra Mlakar in Jan Mrak
• deklica Tita, starša Tanja Rupnik in Andrej Čar
• deček Oskar, starša Teja Simonič in Florjan Kobal
• deklica Helena, starša Katja in Jaka Benedik
• deček Nace, starša Teja Marinč in Niko Gantar
• deček Urban, starša Polona in Nejc Močnik
• deček Anže, starša Nina Erjavec in Jani Murovec
• deček Oliver, starša Melita in Sebastjan Rupnik

Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!

Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno de-
narno pomoč. Vlogo dobite na občinski spletni strani.

• Dominik Nagode iz Godoviča, roj. 1930
• Pavel Rupnik iz Idrije, roj. 1936
• Marija Lapanje iz Idrije, roj. 1927
• Frančiška Lapajne iz Idrije, roj. 1934
• Marija Carli z Vojskega, roj. 1927
• Amalija Lapajne iz Sp. Idrije, roj. 1927
• Mara Štrancar iz Idrije, roj. 1934
• Valerija Kejžar iz Idrije, roj. 1930
• Marta Habe iz Črnega Vrha, roj. 1958
• Peter Brelih iz Sp. Idrije, roj. 1950
• Marija Leskovec iz Idrije, roj. 1938
• Avguštin Mlinar iz Idrije, roj. 1935
• Henrik Kavčič iz Zavratca. roj. 1935
• Andreja Jereb iz Idrije, roj. 1946
• Milan Steržinar iz Idrije, roj. 1931

Naj počivajo v miru.

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine vas vabimo na domačijo 
v Trnje. Tam bomo letos pripovedovali zgodbe – take in drugač-
ne, resnične in izmišljene, vesele in žalostne, nagajive in poučne. 
Spoznali bomo iskrive sogovornike, pobrskali po knjigah zgodb, 
prisluhnili pesmim.

Torej se vidimo v petek, 4. oktobra 2019, od 17. ure dalje.

Lenka Grošelj
TD Fara

TURISTIČNO DRUŠTVO FARA VABI V TRNJE
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CIRILA HLADNIK

TU SMO DOMA PRI NAS JE DOMA ...  
SLAVLJENKA

Tudi ta poetična gospa svoj anagram ima: 
 
ČE NI BAJNA RIMA,
pri njej prav nič ne štima.

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

IN KRILCA HLADI, ko za hip se ustavi,
saj aktivno življenje je v njeni naravi,
dejavna v KS in občinskem je svetu,
pa z avtom se rada vozi po svetu.

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

BRIHTNE MISLI
Dobrota je jezik, ki ga lahko slišijo tudi 
gluhi in vidijo slepi. (Mark Twain)

SMEH NA OBZORJU
SAMOMOR

Črv reče svoji izvoljenki:
»Če se ne boš poročila z mano, se bom 
vrgel pod kuro!«

Tokrat nas je pot pripeljala v Trnje v Sp. 
Idriji, kjer je bila na tamkajšnji kmetiji 
rojena Milka Walland. S posebnim žarom 
pripoveduje o tem, kako je tu odraščala 
s sestrama Pavlo in Marico ter bratom 
Francijem, kako so skupaj s starši poprijeli 
za delo, kako jih je ob vsakem prihodu 
domov čakal topel dom, na štedilniku pa 
topel obrok in kako so pozimi ob večerih 
po opravljenem delu brali knjige na kmeč-
ki peči. 

Vsi Trnovcovi otroci so si nove hiše zgra-
dili v Sp. Idriji, kar trije na domačiji, med 
njimi tudi Milka. Tu z družino živi njen sin 
Klemen, hči Katarina pa je dom osnovala 
v Postojni. Štiri vnukinje so Milkino veliko 
veselje, Iza in Ula v domači hiši, Larisa in 
Tinkara pa ob pogostih medsebojnih obi-
skih.

Milka je v mladosti rada hodila v gore in 
se povzpela celo na Mont Blanc. Odkar je 
upokojenka spet lažje najde čas za obisk 
hribov, razne izlete in potovanja. V mladih 
letih je bila tudi gasilka, tradicijo pa nada-
ljuje sin Klemen ter vnukinji Iza in Ula.

Ker se od nekdaj počuti s krajem močno 
povezana, je članica turističnega društva 
že od njegove ustanovitve pred 20 leti. 
Aktivna je v sekciji za okolje, ki skrbi za 
urejeno in prijazno podobo kraja ter ure-
ditev prostorov in okolja ob prireditvah. 
Članice ohranjajo tradicionalne poseb-
nosti, kot so šajblčki in adventni venčki, 
in svoje znanje na delavnicah prenašajo 

mlajšim generacijam, katerim Milka rada 
pove o življenju in delu nekoč, o bolj 
pristnih medčloveških odnosih, odpre jim 
tudi vrata stare domačije v Trnju, da si po-
vedano lažje predstavljajo. V stari kmečki 
hiši so občasno tudi kulturni dogodki 
in dnevi odprtih vrat, ko so na pokušino 
nekdaj vsakdanji preprosti prigrizki, kot so 
suhi krhlji in pečena jabolka.

Dejavna je tudi v Karitasu, pomaga pri 
čiščenju in krašenju cerkve, v mladosti ro-
jena ljubezen do branja knjig pa ji je dala 
priložnost, da lahko pomaga pri urejanju 
župnijske knjižnice. Še vedno rada bere, 
udeležuje se srečanj bralno-ustvarjalnega 
krožka idrijske knjižnice, vedno znova pa 
vsako leto prebere zbirko Vozarji, ki jo je 
posebej pritegnila v mladosti, ko jo je od-
krila med Mohorjevkami, na katere so bili 
naročeni že njeni stari starši. 

Če k povedanemu dodamo, da na svojem 
vrtu pridela zelenjave za vso družino, bi 
rekli, da ji ne ostane kaj dosti prostega 
časa, a si ga vendarle vzame in takrat gre 
rada v naravo, kjer se umiri in v mislih po-
roma v dela polne, a prijazne in umirjene 
čase njene mladosti. 

Marija Benčina


