
DAN ZA SPREMEMBE 

 

Z Dnevom za spremembe, v Idriji poimenovanem 

Podaj naprej, se bo skupina prostovoljcev vključila 
v akcijo, s katero želi pomagati, da čim večje število 
otrok in odraslih pridobi potrebne športne rekvizite 
za prosti čas, poleg tega pa bodo v sodelovanju z 
Osnovno šolo Idrija z namenom krepitve 
medgeneracijskih vezi organizirane tudi različne 
športne dejavnosti za učence in starostnike. Na 
prireditvi bo postavljena tržnica, kjer bo lahko vsak 
našel nekaj primernega zase, za izbrano pa odštel 
vsaj 0,5 € in tako doniral v šolski sklad Osnovne 
šole Idrija. S tokratno akcijo želi organizator 
socialno ogroženim osnovnošolcem omogočiti, da 
se udeležijo šole v naravi. Pri akciji bo sodelovalo 
nekaj prostovoljcev, k sodelovanju pa so vabljena 

tudi različna športna in ostala društva, ki delujejo v 
občini Idrija. 

Da bo akcija čim bolj odmevna in bo dosegla čim 
širši krog ljudi, so bili k sodelovanju povabljeni znani 
posamezniki, športniki in estradniki,  da tako tudi 
sami z dejanji, ne le z lepo besedo, prispevajo k 

uresničevanju ideje letošnjega Dneva za 
spremembe – širjenju solidarnosti. 

Izvedena bo tudi licitacija dresov in ostalih športnih 
rekvizitov znanih slovenskih športnikov (Petra 
Majdič, Jan Tratnik, Luka Rupnik, Klemen 
Gerčar…), zbrana sredstva pa bodo prav tako 

namenjena šolskemu skladu OŠ Idrija. 

Športne rekvizite in opremo, ki jih želite podariti 
za izvedbo akcije, lahko oddate vsak dan v 

tednu  med 2. in 5. aprilom v OŠ Idrija, in sicer  
med 17. in 19. uro. 

 
 
 
 
 

 

E-TRANSFORMER NA OBISKU in 
ZBIRANJE E-ODPADKOV 

 
V četrtek, 4. 4. 2013, bo na dvorišču Osnovne šole 
Idrija na obisku E-TRANSFORMER.  To je posebno 
solarno multimedijsko vozilo, ki se v celoti napaja 
iz lastne elektrike, proizvedene v sončnih celicah na 
strehi vozila, in je namenjeno ozaveščanju o 
pravilnem ravnanju z odpadno električno in 
elektronsko opremo.  

V notranjosti je predstavljen celoten proces zbiranja 
in ravnanja z E-odpadki in odpadnimi baterijami. S 
pomočjo multimedijskih pripomočkov in razstavnih 
eksponatov se lahko pobliže spoznamo s sestavo 
ter vplivi tovrstnih odpadkov na okolje in zdravje 
ljudi. Opozarja nas na vsako leto višji odstotek 
električnih in elektronskih odpadkov, ki pogosto 
končajo na divjih odlagališčih, kar seveda 
onemogoča  sekundarno predelavo komponent 
aparatov. 

Vse občane vabimo, da v četrtek, 4. 4. 2013, od 
7. do 16. ure odložijo odslužene naprave in 
odpadne baterije v kontejnerje na dvorišču 
osnovne šole. 

Zbirajo se:  
- veliki gospodinjski aparati (štedilniki,pralni, 

sušilni, pomivalni stroji, ...), 
- hladilno zamrzovalni aparati (hladilniki, skrinje, 

zamrzovalne omare,...), 
- mali aparati (brivniki, računalniki, el. orodje, el. 

igrače, GSM, MP3, DVD, sušilniki za lase...), 
- televizorji  in monitorji, 
- prenosne baterije in akumulatorji, 
- sijalke 
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Organizatorji: 
 
Krajevna skupnost Mesto Idrija,  Občina Idrija,  
Komunala Idrija,  Vrtec Idrija,  Osnovna šola 
Idrija, Gimnazija Jurija Vega Idrija,  Gorska 
reševalna služba Tolmin,  Planinsko društvo 
Idrija,  Prostovoljno gasilsko društvo Idrija, 
Akvarij M Idrija, Mestni muzej Idrija, 
Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija. 
 



ČIŠČENJE ODPADNIH VOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Komunala d. o. o. 

Za ohranitev in zaščito obstoječih ekoloških 
sistemov je odpadne vode, ki nastajajo v 
gospodinjstvih in v industriji, pred izpustom v okolje 
smiselno in potrebno primerno očistiti. V strnjenih 
naseljih se odpadne vode zbirajo v javno 
kanalizacijo in čistijo v centralnih čistilnih napravah. 
Na območjih razpršene poselitve, kjer trenutno ni 
javne kanalizacije in se izgradnje tudi v prihodnje ne 
načrtuje, pa bo potrebno zagotoviti čiščenje 
komunalnih odpadnih voda v malih komunalnih 
čistilnih napravah oz. nepretočnih greznicah. 

Zahteve slovenske zakonodaje so podrobneje 
zapisane v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Ur. l. RS št. 98/07, 30/10). 

Obstoječa čistilna naprava v Idriji več ne zadošča 
današnjim potrebam mesta, nezadosten je tudi 
obstoječi kanalizacijski sistem. Občina Idrija je tako 
pričela s »kohezijskim« projektom Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – izgradnja 
kanalizacije in centralne čistilne naprave v Občini 
Idrija, ki vključuje: 

- rekonstrukcijo in dograditev obstoječe čistilne 
naprave s povečanjem njene kapacitete, 

- izgradnjo manjkajoče in rekonstrukcijo 
obstoječe fekalne kanalizacije v skupni dolžini 
8,53 km, 

- izgradnjo oz. rekonstrukcijo padavinske 
kanalizacije v dolžini 2,22 km.   

 
 

PROGRAM 
 
ČETRTEK, 4. april 
Center idrijske čipke:  
18.30 Predstavitev projekta:  

 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Idrijce - izgradnja kanalizacije 
centralne čistilne naprave v Občini Idrija. 

19:15  Predstavitev malih čistilnih naprav. 
Mestni trg 
20.30 Astronomski večer Šolskega društva  

Realka: opazovanje neba in pogovor o 
svetlobnem onesnaževanju  
(v primeru slabega vremena odpade). 

SOBOTA, 6. april 
Mestni trg (v primeru dežja pred OŠ Idrija). 
8.00  Otvoritev, predstavitev sodelujočih in plesno 
           pevski nastopi otrok.   
9.30 Športne aktivnosti v okviru Dneva za 
  spremembe. 
10.30  EKO-igre   za   osnovnošolce,   razglasitev 
           rezultatov in podelitev nagrad. 
11.30  Licitacija   športnih  rekvizitov znanih 
           slovenskih športnikov. 
12.15   Glasbeni nastop. 
12.30   Zaključek licitacije in objava višine zbranih  
           sredstev za šolski sklad.  

Spremljajoče predstavitve na  Mestnem trgu  

Prikaz vozila za ukrepanje ob razlitju nevarnih snovi 
PGD Idrija. 
Predstavitev in možnost nakupa ekološko pridelane 
hrane ponudnika GIZ EkoKrepko. 
Izdelava uporabnih predmetov iz odpadnih 
materialov. 
Predstavitev Geoparka. 
Predstavitev GRS, Mladih planincev in VDC 
Vrhnika-Idrija. 
Predstavitev osrednje čistilne naprave: ENKI d.o.o.  

AKVARIJ M Idrija 

9.00 – 19.00  Dan odprtih vrat 
16.00  Otvoritev  razstave umetniških del 

Ane Hanzel, Sedem milj tišine. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Dan za spremembe" organizira Slovenska 
filantropija, organizacija, ki se že 20 let aktivno 
odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija 
prostovoljstvo, deluje na področju migracij, pomaga 
ogroženim in je glasna zagovornica človekovih 
pravic. 


