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PLAC ZA ABZERJE

Junija smo veseli. Rojeva se poletje, odvija se Festival idrijske 
čipke, na sv. Ahaca praznujemo občinski praznik, nato pa še 
dan državnosti, najbolj neučakani oziroma tisti, ki jim narava 
njihovega dela to dopušča, pričenjajo s poletnimi dopusti.

Delček vsega tega bo zaznati v tokratnem Obzorju, katerega ju-
nijske vsebine so vsako leto posvečene pestremu festivalskemu 
in prazničnemu dogajanju. Da bo Festival idrijske čipke še dolgo 
živ in bodo nove generacije klekljaric lahko nadaljevale tradicijo, 
nikar ne prezrite objavljenega razpisa za vpis v Čipkarsko šolo. Še 
nekaj stalnih rubrik in novičk od tu in tam, pa bo branja v dneh, 
ko dajemo prednost življenju na prostem in druženju, povsem 
dovolj.

V prazničnem juniju pa ima tudi Obzorje svoj čisto majčken pra-
znik – rojena je okrogla 30. številka glasila. Veseli smo te številke, 
še bolj pa tega, da je Obzorje dobrodošel gost v vaših domovih.

Spoštovane bralke in bralci, izkoristite ponujene junijske prilož-
nosti in se imejte kar najbolj lepo.

Uredniški odbor

GAUDEAMUS IGITUR!

Velikanski »papirnati cvek«, ki je kar naenkrat »zrasel« na idrij-
skem Mestnem trgu, je bil prvi znanilec tradicionalne prireditve, 
na kateri se s simboličnim zažigom najbolj osovražene ocene 
vsaka generacija maturantk in maturantov programov gimnazije 
in strojnega tehnika Gimnazije Jurija Vege Idrija poslovi od šole, 
profesorjev in dijaških let. Četvorka, preizkus usposobljenosti 
in zrelosti tretješolcev ter njihova zaobljuba, da bodo naslednje 

šolsko leto dostojno prevzeli mesto najstarejših dijakov na šoli, 
odkup in predaja »ključa« ter zahvala profesorjem, razredničarka-
ma in razredniku, so bili rdeča nit tega tradicionalnega dogodka 
pred sklepnim dejanjem: zažigom cveka. Ko so prvi ognjeni zublji 
začeli požirati cvek, se je razlegel spontan aplavz, morda tudi v 
upanju, da bo -tako kot papirnati- izginil tudi kakšen cvek iz re-
dovalnic.

»Zažig cveka« je eden redkih sproščenih 
dogodkov, ki popestri dneve ob učbeni-
kih in v pripravah na niz pisnih in ustnih 
izpitov na poti do »zrelostnega izpita«. Ta 
pa odpira vrata v študij, poklic in – svet 
odraslosti. 

Metka Rupnik
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Plac za abzerje
Gaudeamus igitur

Obergutmanovu berilu

Seji občinskega sveta

Aktualno iz UE Idrija
Dizdarevičevi petletni mandat
Podjetja RŽS ni več

Projekt 3smart
Grad v modrem

Kratke občinske
Velikan spet doma

Oživitev mestnega središča

Novice Komunala Idrija 

Geopark Idrija

Turistične

Nagrajenci Občine Idrija 2017

Program 36. FIČ

Dijaki na izmenjavi
Maj v znamenju orkestrov

Godbeniki v Beogradu
Literarni natečaj z ekskurzijo

Sedemdeset let Sloge Črni Vrh 
Rastejo »bajtabukve«

Karavana študijskih krožkov
Rekreativna petletka

Čipkarija že 22.zapored
Poletimo!

Priznanja ZZB tudi Idrijčanom
Za domoljubje med mladimi

Teden Rdečega križa
Varno na kolesu

Na robu Obzorja  

VSEBINA OBERGUTMANOVU BERILU

izdajatelj
odgovorna oseba - obergutman

uredniški odbor - abzerji

sodelavci - hajerji

 

 
oblikovanje

grafična priprava za tisk
tisk

strokovna podpora
e-uredništvo

glasilo na spletu
število izvodov

Občina Idrija
župan občine Idrija Bojan Sever
Marija Benčina, Gregor Prezelj, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov 
in fotografij ter: Marija Benčina, Andrej 
Albreht, Jože Benčina, Samo Trebižan, 
Robert Zabukovec, Kristina Radoš Cvišić, 
Marko Čuk, Tadeja Bezeljak, Klavdija 
Hvala, Urška Bajec Rupnik, Sanja Marija 
Pellis, Mojca Gorjup Kavčič, Mirka Rupnik, 
Tina Bajt, foto arhiv Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija, foto arhiv Čipkarska šola 
Idrija, foto GDRI
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

Merkur in čipka, dva atributa Občine Idrija, povezana v prazničnem in festivalskem junij-
skem dogajanju. Avtor fotografije na naslovnici je Samo Trebižan.

SLIKA NA NASLOVNICI

Nekakšna zvezda stalnica je že postalo, da 
vas na tem mestu nagovarjam k sodelo-
vanju in strpnosti pri izvajanju investicij v 
občini, ki prinašajo s sabo določene ome-
jitve in spremembe rutine vsakdanjega 
življenja.

Tudi tokrat ni nič drugače. V središču 
mesta se začenja gradnja garažne hiše, ki 
bo s sabo potegnila občasne spremembe 
prometnega režima, predvsem pa se bo 
začasno zmanjšalo število parkirnih mest. 
Čeprav se bodo dela skušala izvajati tako, 
da bi bilo za občane in obiskovalce Idrije 
čim manj moteče, se motnjam ne bo dalo 
povsem izogniti. Dobro bi bilo, če bi v 
tem času več uporabljali mestni avtobus, 
se po opravkih opravili s kolesom ali peš. 
Tudi gradnja plinovoda, ki se že začenja 
po Ključih, bo potegnila za sabo posege 

v cestno infrastrukturo in začasne prome-
tne zagate.

Čeprav je potrpljenje božja mast in je 
menda revež tisti, ki se z njo maže, pa je 
v teh primerih zaključek vendarle druga-
čen. S potrpljenjem  pridemo do boljšega 
končnega stanja. V letih mojega župano-
vanja smo večkrat strpno morali premos-
titi začasne probleme in bili na koncu ve-
činoma zadovoljni. Tudi tokrat naj bo tako.

Ne bo pa junija le delavno, bo tudi 
praznično. Iskrene čestitke ob občinskem 
prazniku in dnevu državnosti in lepo pra-
znovanje vam želim.

Bojan Sever
župan Občine Idrija
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DVE SEJI OBČINSKEGA SVETA

Dvakrat se je spomladi sestal občin-
ski svet. Marca je imel kar nekaj dela 
z imenovanji. V svet zdravstvenega 
doma je namesto Natalije Kovač Jereb, 
ki je kot predsednica sveta zavoda 
odstopila, imenoval Bogdana Tušarja, 
za v.d. direktorja tega zavoda do ime-
novanja novega direktorja pa Mitjo 
Štruklja. V Odbor za označbo porekla 
idrijske čipke so bile imenovane Iva-
na Leskovec, Andra Marinko, Marija 
Novak Boškovič, Metka Fortuna in 
Irma Vončina, v svet knjižnice pa Ber-
narda Tušar in Lidija Kleindienst kot 
predstavnici Občine Idrija ter Darko 
Likar in Neža Pavšič kot predstavnika 
zainteresirane javnosti. Podano je bilo 
pozitivno mnenje k imenovanju Janje 
Habe za ravnateljico Osnovne šole Sp. 
Idrija.

Sprejeta je bila Celostna prometna 
strategija Občine Idrija, Letno poročilo 
o izvedenih ukrepih akcijskega načrta 
Lokalnega energetskega koncepta z do-
datnim sklepom, da se mora s 1. 4. 2017 
zaračunavati poraba toplotne energije 
po odčitkih iz kalorimetrov. Obravnava-
no je bilo poročilo Nadzornega odbora 
Občine Idrija ter poročili o delu Mestne-
ga muzeja in Zdravstvenega doma v letu 
2016 ter potrjena sklepa o porabi presež-
kov. Direktorici muzeja so za delo v letu 
2016 na predlog sveta zavoda potrdila 
ocena odlično. Potrjeno je bilo finančno 
jamstvo za zapiranje odlagališč Raskovec 
in Ljubevč ter sprejet rebalans letošnjega 
in zaključni račun lanskega proračuna, 
spremembe odloka o javnih parkirnih 
površinah v občini in Pravilnik o sofinan-
ciranju programov in projektov društev 
na področju turizma. Tudi večje število 
premoženjsko pravnih zadev, povezanih 
z nakupi in prodajo zemljišč ter ukinitev 
javnega dobra je bilo sprejetih.

Upoštevaje željo, podano pod VIP (tudi 
v luči prihajajočih volitev), bomo odslej 
navajali, iz vrst katere svetniške skupine 
so bile podane pobude in postavljena 
vprašanja. Svetnik LKS (Lista krajevnih 
skupnosti) je poleg prej navedene želje 
zaprosil še za pojasnilo glede uprav-
ljavskega načrta za krajinski park, podra-
žitve investicije mostu v Sp. Idriji ter vizije 
glede reševanje problematike parkiranja 
zaposlenih na Kolektorju. S strani SD je 
bilo opozorjeno na katastrofalno stanje 
cest v občini in nujnem vlaganju vanje, 
izražena želja po poročilu Komunale, ki je 
bilo zahtevano ob sprejemanju povišanja 
cen ter v povezavi s Kajzer parkom in pot-
rebnim prostorom za prireditve pozvano 
k nadaljevanju dialoga s študenti. Sve-
tnika NSi sta opozorila na nepregledno 
križišče za Dole v Godoviču in potrebo po 
ureditvi Mejce za nemoteno igro otrok, 
postavitvijo sanitarij in bifeja ter omejitvi 
dostopa za pse, svetniška skupina SDS 
pa je opozorila na nujno sanacijo ograje 
pri previsu pri »raufnku« ter spomnila na 
sanacijo ceste do idrijskih klavž.

Majska seja je bila v znamenju poročil 
javnih zavodov in manjših sprememb 
nekaterih predpisov. Potrjena je bila sis-
temizacija delovnih mest Vrtca Idrija za 
šolsko leto 207/18, premoženjska bilanca 
Občine Idrija za leto 2016 ter lista preje-
mnikov letošnjih občinskih nagrad, ki so 
predstavljeni v središču Obzorja. Vloga 
za izdajo soglasja k zadolžitvi Komunale 
Idrija je bila umaknjena z dnevnega reda, 
sklep o določitvi javnih parkirnih površin 
v Občini Idrija, kjer se plačuje parkirnina, 
s katerim se ureja parkiranje ob kopališču 
Lajšt, pa ni bil sprejet.

Podano je bilo soglasje k imenovanju 
mag. Marije Magajne za direktorico Zdra-
vstvenega doma Idrija, v svetu Glasbene 
šole Idrija pa bosta v novem mandatu 

tega organa Občino Idrija ponovno za-
stopala Tomaž Vencelj in Andrej Lazar.

Pod VIP je tokrat s strani svetniške sku-
pine LKS prišel poziv za ukrepanje glede 
nepreglednih priključkov na državno 
cesto z bencinskega servisa Petrol v smeri 
Idrije in Sp. Idrije in posredovana zahvala 
družine Kovač iz Kanomlje ob začetku sa-
nacije plazu. Svetnika SMC sta postavila 
vprašanje glede načina financiranja špor-
tnih društev in aktivnosti za zagotovitev 
prostora za avtodome in šotore. Dala 
sta pobudo za opredelitev odlaganja na 
ekoloških otokih, saj stanovalci nekaterih 
blokov ne pustijo odlaganja odpadkov 
v zabojnike, pobudo za ureditev fitnes 
parka na prostem v Mejci, pobudo za 
namestitev avtomata za eko čistila ter 
pripravo zbirnika pobud svetnikov, kjer 
bi spremljali njihovo upoštevanje in ure-
sničevanje. Posredovala sta nestrinjanje 
občanov glede namestitve skladišča soli 
v UNESCO območju pri Kajzer, opozorila 
na padec kakovosti poštnih storitev v 
Črnem Vrhu, kjer v primeru odsotnosti ob 
prvem obisku poštarja, lahko naslovnik 
do priporočene pošte pride šele tretji 
dan, kar ima lahko neljube posledice. Do 
sedanjih prostorov pošte ni urejen varen 
dostop, ni prehoda za pešce. Dodala sta 
še pritožbo nad delovanjem semaforjev v 
Godoviču, ki bi morali delati sinhronizira-
no. Svetniki SDS so ponovno opozorili na 
nevaren odsek poti nad topilnico, zahte-
vali pojasnilo o aktivnostih glede uredi-
tve avtobusnih postajališč v KS Ledine in 
glede projekta obnove ledinske podru-
žnične šole ter dodali pritožbe krajanov 
Čekovnika nad slabim stanjem ceste od 
Vojskega navzdol. Svetnika NSi sta opo-
zorila na nestrokovno izvajanje del na 
zemljišču trase plinovoda proti Šebalku 
in oporekala namestitvi skladišča soli pri 
Kajzer. Svetnik SLS je opozoril na težko 
situacijo zaposlenih Ilesa, ki gre v stečaj, 
saj je več primerov, ko sta tam zaposle-
na dva družinska člana, pa tudi starejši 
delavci. S strani svetniške skupine SD je 
bilo povedano, da so podobni problemi s 
pošto kot v Črnem Vrhu tudi v Sp. Idriji ter 
opozorjeno, da se poleg jumbo plakatov 
po Idriji namešča še druge neprimerne 
reklame kot je npr. rjuha pred Mercator-
jem, na kateri, se oglašuje prireditev. Pos-
tavljeno je bilo še vprašanje glede optič-
nih povezav, ki so bile obljubljene konec 
marca. Župan je izrazil upanje, da bodo 
vsi potrebni postopki končani jeseni.

Občinska uprava
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AKTUALNE INFORMACIJE Z UPRAVNE ENOTE IDRIJA

Potekel mi je potni list oziroma osebna 
izkaznica, jutri pa bi moral odpotovati. 
Kaj lahko storim? 

V nujnih primerih lahko podate vlogo za 
prioritetno izdelavo potnega lista ali oseb-
ne izkaznice na katerikoli upravni enoti in 
za prevzem istega dne na UE Celje. Vloga 
mora biti oddana na UE najkasneje do 11. 
ure, na UE Celje pa dokument prevzamete 
med 12. in 13. uro. 

Vnuk gre s starimi starši v tujino. Ali 
potrebuje poleg potovalnih dokumen-
tov tudi pooblastilo staršev?

Za prehod meje otrok potrebuje le velja-
ven osebni dokument – osebno izkaznico 
ali potni list. 

Pri izjemah mejni organi zahtevajo poleg 
veljavnega potovalnega dokumenta še 
soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec 
soglasja lahko dobite na vseh upravnih 

enotah v RS ali na spletni strani ministr-
stva za zunanje zadeve. 

Dodatne informacije o potrebnih poto-
valnih dokumentih v posamezne države 
lahko dobite na spletni strani  ministrstva 
za zunanje zadeve http://www.mzz.gov.
si/si/predstavnistva_po_svetu/.

Ali lahko stari starši vložijo vlogo za 
osebni dokument mladoletnega vnu-
ka? 

Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži  
vlogo zakoniti zastopnik (starši), ob čemer 
morajo izkazati svojo istovetnost. Mlado-
letna oseba, ki je dopolnila 8 let starosti, 
mora biti ob podaji vloge prisotna. 

Do kdaj je potrebno zamenjati stara 
vozniška dovoljenja za nova v obliki 
kartice? 

 

Vozniška dovoljena  na roza 3-delnih 
obrazcih je potrebno zamenjati do 19. 1. 
2023, če jim veljavnost ne poteče že prej. 

Ali lahko potujem v tujino zgolj z voz-
niškim dovoljenjem (izdanim v obliki 
kartice)?

Ne. Za potovanja v tujino je potrebno ime-
ti potovalni dokument, to sta zgolj osebna 
izkaznica ali potni list (odvisno od države, 
kamor potujete). 

Ali lahko vlogo za izdajo kvalificirane-
ga digitalnega potrdila za fizične osebe 
(SIGEN-CA) pošljem po pošti oziroma 
pooblastim drugo osebo, da to uredi 
namesto mene? 

Vlogo lahko oddate le osebno na kateriko-
li upravni enoti v Republiki Sloveniji.   

Upravna enota Idrija

Na podlagi sklepa Slovenskega držav-
nega holdinga je sodišče 17. maja letos 
izbrisalo družbo Rudnik živega srebra 
Idrija iz registra gospodarskih družb; s 
tem Rudnik tudi kot podjetje ne obsta-
ja več. V prihodnjih tednih bo potrebno 
le še izpeljati računovodske postopke 
in zapreti transakcijski račun. 

Z izbrisom se je zaključil maratonski likvi-
dacijski postopek, ki se je začel 24. decem-
bra 2009, vodil ga je mag. Marko Cigale in 
je zaradi javnosti dobro znanih nenehnih 
zapletov trajal osem let. Že mesece pred 
zaključkom likvidacije je bila z Rudnika na 

javni zavod Center za upravljanje z dedi-
ščino živega srebra Idrija prenesena de-
javnost vzdrževanja nezalitega dela jame 
in monitoringa vplivnega območja rudni-
ka ter skrb za kulturno dediščino rudnika, 
kasneje tudi ducat zaposlenih, kolikor jih 
je ostalo na rudniku. V okviru likvidacije 
je bilo vse preostalo premoženje rudnika, 
vključno z nepremičninami, preneseno 
na državo, ta pa bo dala Centru v najem 
rudniške objekte in druge nepremičnine, 
ki jih ustanova nujno potrebuje za svoje 
delovanje. 

 

Z izbrisom RŽS Idrija iz registra gospodar-
skih družb je dokončno ugasnilo podjetje, 
ki je delovalo za današnje gospodarske 
razmere nepredstavljivega skoraj pol 
tisočletja, od leta 1575, ko je bil rudnik 
v Idriji z odkupom deležev podržavljen. 
Zaradi njega je Idrija nastala, dajal je kruh 
generacijam idrijskih rudarjev in njihovim 
družinam, pustil zdravstvena in ekološka 
bremena, zapustil pa izjemno tehniško 
in kulturno dediščino, ki se je vpisana na 
Unesco seznam svetovne dediščine člo-
veštva. 

Metka Rupnik

PODJETJA RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA NI VEČ

Tatjana Dizdarevič, dosedanja vršilka 
dolžnosti direktorice državnega jav-
nega zavoda Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija, od 1. 
junija letos to funkcijo opravlja kot di-
rektorica zavoda za mandatno obdobje 
petih let. Dizdarevičeva se je prijavila 
na javni razpis, ki ga je za to delovno 
mesto razpisalo ministrstvo za kulturo, 
in bila izbrana med več prijavljenimi 
kandidati.

Idrijčanka Tatjana Dizdarevič, univerzite-
tna, diplomirana inženirka rudarstva, bo 

tako nadaljevala delo, ki ga je vzposta-
vila že kot vršilka dolžnosti pri vodenju 
zavoda Center za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija. Ta državni zavod je bil 
s sklepom vlade ustanovljen julija 2012, 
njegovo poslanstvo pa je zagotavljanje 
celovitega in trajnostnega upravljanja, 
zlasti izvajanje monitoringa in vzdrževa-
nja nezalitega dela idrijskega rudnika ter 
ohranjanja kulturne dediščine in naravnih 
vrednot, povezanih z živosrebrovim rudi-
ščem v Idriji. 

Metka Rupnik

DIZDAREVIČEVI PETLETNI MANDAT
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22. maja letos je minilo 25 let od vsto-
pa Republike Slovenije v Organizacijo 
združenih narodov (OZN), kar nedvom-
no predstavlja enega najpomembnej-
ših mejnikov v slovenski zgodovini. S 
članstvom v OZN se je namreč končal 
proces osamosvajanja, Republika Slo-
venija pa je v polni meri postala suve-

rena, neodvisna in mednarodno pri-
znana država.

Ob tej priložnosti je ministrstvo za zuna-
nje zadeve nekatere slovenske občine, 
ki so povezane z delovanjem Slovenije v 
OZN, povabilo k sodelovanju v kampanji 
»Turn Slovenia UN Blue« in osvetlitvi do-
ločenih zgradb oziroma znamenitosti 2. 
maja zvečer v svetlo modro barvo, barvo 
OZN.

Ideja je bila zasnovana po vzoru kampa-
nje ob obeležitvi 70. obletnice OZN, 24. 
oktobra 2015, ko so bile k sodelovanju pri 
osvetlitvi znamenitosti povabljene vse dr-
žave sveta. Kampanji se je pridružila tudi 
Slovenija. 

Tokratna kampanja predstavlja odlično 
priložnost za obeležitev te, za našo drža-

vo izjemno pomembne obletnice, pribli-
ževanje OZN prebivalcem Slovenije ter 
hkrati tudi širšo promocijo posameznih 
mest in znamenitosti v Sloveniji. 

Mestom Ljubljana (Tromostovje, Ljubljan-
ski grad), Slovenj Gradec (Koroška galerija 
likovnih umetnosti), Škofja Loka (Kamniti 
most, Loški grad), Divača (Škrateljnova 
domačija) in Postojna (občinska stavba in 
Predjamski grad) se je pridružila tudi Idri-
ja, ki je z vpisom dediščine živega srebra 
Almadéna in Idrije na UNESCO Seznam 
svetovne dediščine močno povezana z 
OZN. V ponedeljek zvečer, 22. 5., je bil s 
svetlo modro barvo, barvo OZN, osvetljen 
grad Gewerkenegg.

Vir: Mestni muzej Idrija

ODPIRAMO OBZORJE

PROJEKT 3SMART V POLNEM TEKU

S 1. januarjem letos se je začel izvajati 
mednarodni projekt ''Smart Building - 
Smart Grid - Smart City" (3Smart). Glav-
ni cilj projekta je zagotoviti tehnološke 
in zakonodajne osnove oziroma pogoje 
za navzkrižno energetsko upravljanje 
stavb, energetskih omrežij in večjih 
občinskih infrastruktur v Podonavju. 
Eden od ciljev projekta je tudi razvoj 
modularne platforme za usklajeno 
gradnjo in upravljanje distribucijskega 
energetskega omrežja. 

Ta platforma bo pilotno uporabljena in 
testirana na petih lokacijah v petih različ-
nih državah znotraj podonavske regije - v 
Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Bosni in 
Hercegovini ter na Madžarskem. Hkrati bo 
izvedena celovita analiza stroškov in ko-
risti, s katero bo preverjena učinkovitost 
platforme. Pilotni primer za Slovenijo se 
bo izvajal v Idriji.

Občina Idrija je partner v tem projektu. 
Naše projektne aktivnosti se bodo osredo-
točile na postajo za daljinsko ogrevanje, ki 
ogreva tudi osnovno šolo, športni center 
in Modro dvorano, in na njeno nadgra-

dnjo z dodatnimi funkcijami za spremlja-
nje in upravljanje z energijo. Obstoječi 
sistem ogrevanja na plin bo nagrajen s 
sistemi za proizvodnjo energije iz obno-
vljivih virov (mala sončna elektrarna ter 
kogeneracija – soproizvodnja toplote in 
elektrike), bivši rezervoarji za nafto bodo 
predelani v zalogovnike tople vode za 
ogrevanje.  Hkrati bo osnovna šola opre-
mljena s senzorji, ki bodo povezani v EMS 
(sistem za upravljanje z energijo).  S temi 
nadgradnjami se bo ogrevanim stavbam 
omogočilo lastno proizvodnjo energije, 
njihovim upravljavcem pa različne sce-
narije uporabe in upravljanja z energijo 
na strani nadgrajenega obstoječega EMS. 
Vse te nadgradnje bodo omogočile raz-
lične možnosti za upravljanje z energijo 
in energetsko uporabo obravnavanih 
stavb. Eden izmed ciljev projekta je tudi 
optimizacija distribucijskega sistema, 
testiranje in analiza različnih strategij ter 
scenarijev glede proizvodnje, porabe in 
prodaje toplotne in električne energije, 
zato v projektu sodelujejo tudi distributer-
ji električne energije. Rezultati projekta 
bosta modularno programsko orodje za 
energetsko upravljanje stavb in energet-
skega omrežja ter strategija energetskega 
upravljanja mest na zakonodajni ravni za 
območje Podonavja.

Vodilni partner projekta je Univerza Za-
greb – Fakulteta za elektrotehniko in raču-
nalništvo, ostali partnerji pa so Hrvatska 
elektroprivreda d.d., E3 ENERGETIKA, EKO-
LOGIJA, EKONOMIJA d.o.o., Občina Idrija, 

Elektro Primorska d.d., European Centre 
for Renewable Energy Güssing Ltd., Ob-
čina Strem, Energy Güssing Ltd., Univerza 
Debrecen, E.ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt., Univerza Boegrad - Fakulteta za 
strojništvo, JP Elektroprivreda Hrvatske 
Zajednice Herceg Bosne, Univerza Mostar 
- Fakulteta za strojništvo in računalništvo.

Povezana partnerja iz Slovenije, ki tudi 
sodelujeta v projektu, sta Institut »Jožef 
Stefan« in Goriška lokalna energetska 
agencija.

V času od začetka leta do danes je bilo 
izvedenih veliko projektnih aktivnosti, 
najbolj intenzivno pa se dela na pripravi 
potrebnih projektov za izvedbo investici-
je, saj načrtujemo, da bo le-ta izvedena v 
letošnjem letu. Celotna projektna skupina 
se je prvič srečala januarja letos v Zagrebu, 
drugič pa maja v Beogradu. Po načrtih se 
bo projektna skupina srečala tudi v Idriji, 
in sicer poleti naslednje leto.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske 
unije (ESRR, IPA).

Mateja Bizjak
ICRA

GRAD V MODREM
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20. maja je ekipa podjetja Komunala Idri-
ja s podizvajalci izpeljala preselitev ob-
novljenega kolesa izvoznega stroja jaška 
Inzaghi, del tehniške dediščine idrijskega 
rudnika, na njegovo prvotno lokacijo na 
Prešernovi ulici. 7,5 tone težka jeklena 
konstrukcija je prej več kot 60 let stala 
nekoliko nižje na lokaciji med idrijsko 
avtobusno postajo in Modro dvorano. 

Decembra lani so jo od tam odstranili, od-
peljali na večmesečna rekonstrukcijska dela 
na dvorišče jaška Kajzer, v okviru katerih so 
ob pomoči podizvajalcev konstrukcijo pre-
peskali, utrdili in zaščitili s premazom, da bo 
kljubovala zobu časa.  

S preselitvijo kolesa izvoznega stroja jaška 
Inzaghi z začasne lokacije ob avtobusni 
postaji na Prešernovo ulico je Komuala za-
ključila statično sanacijo podpornih zidov 
nad avtobusno postajo. Prešernova ulica 
je s sanacijo dobila nov, dvignjen pločnik s 
tipsko ograjo ter javno razsvetljavo. Čaka še 
dokončna ureditev Prešernove ulice, to je 
asfaltacija pločnika, pokrpanje poškodova-
nega asfalta, v dogovoru z občino pa bodo 
nov odsek dokončno asfaltirali septembra, 
ko bodo s prevozi težjih tovorov zaključili 
tudi na sosednjem gradbišču, kjer gradijo 
garažno hišo. 

Metka Rupnik

VELIKAN SE JE VRNIL DOMOV

Občina Idrija je aprila prenovila podo-
bo svoje spletne strani. Namen pren-
ove je boljša preglednost vsebin in lažji 
dostop do njih, pa tudi omogočanje 
podaje elektronskih vlog. 
 
Nekaj novosti in izboljšav je namenjenih 
tudi društvom, da bi lahko objavili čim 
več dogodkov, ki jih organizirajo. Društva 
lahko sama vnašajo v Koledar dogodkov.
Vse objave so posredovane tudi upo-
rabnikom, ki so naročeni na brezplačna 
obvestila Občine Idrija. Vnos dogodkov 
je zelo preprost in hiter, navodila najdete 
na spletni strani v zavihku Lokalno/Društ-
va. Če naletite na težave pri registraciji 
ali vnosu dogodkov, se za pomoč lahko 
obrnete na Lenko Grošelj (lenka.groselj@
idrija.si, 05 37 34 500).
Na podlagi letos pridobljenega gradbene-
ga dovoljenja se bo jeseni začela gradnja 
vodovoda do naselja Razpotje.
Zaradi gradnje krožišča v Godoviču je 
bilo za varno zagotovitev prometa po-
trebno postaviti na začetku naselja sema-
for, ki bo predvidoma nameščen do konca 
junija.

V ulici St. Bloudka v Idriji so zaključena 
dela na postavitvi javne razsvetljave. 
Svetilke že svetijo.

Zaključujeta se investiciji kanalizacija 
Mokraška vas in povezovalni vodovod 
Idrija-Sp. Idrija – 2. faza.

Maja se je pričela gradnja plinovoda 
Godovič-Idrija, in sicer na gradbiščih pri 
podjetju Lindab v Godoviču in v Podroteji. 
Plinovod bo potekal po francoski cesti. 
Zaradi del bodo nujne občasne popolne 
zapore posameznih odsekov cest, o kat-
erih bomo sproti obveščali na občinski 
spletni strani in na Primorskem valu. 
Istočasno s polaganjem cevi za plinovod 
se vgrajuje tudi cevna povezava za optiko 
med Godovičem in Idrijo.

Investicija v Prešernovi ulici se v začetku 
poletja zaključuje, zraven pa se odpira 
novo gradbišče v poslovno parkirni ob-
jekt. Na celotnem območju se bo v času 
gradnje število parkirnih mest zmanjšalo 
za 90, po zaključku investicije pa bomo 
pridobili nazaj obstoječa in še 120 dodat-
nih parkirnih mest. 

Maja se končujejo gradbena in asfalterska 
dela na Arkovi ulici, ki jih izvaja javno 
podjetje Komunala s podizvajalci. Zakl-
jučena so dela na cesti v Vojskarski ulici, 
na makadamskem odseku ceste Pot sv. 
Antona 9 do cerkve ter na rekreacijskem 
območju Prejnute (ograja za balinišče in 
otroško igrišče z igrali). Do konca junija 
bodo zaključena sanacijska dela na fon-
tanah in vodnjaku ter na Aumeškem 
trgu.
Junija se začenjajo obsežna sanacijska 
dela na spodnjem delu Grilčeve ulice, 
končana bodo sredi poletja, če bodo vre-
menske razmere primerne.
Iz kombinacije proračunskih sredstev in 
tretjinske udeležbe občanov je bila asfal-

tirana prva javna pot v letošnjem letu in 
sicer Hudi kot-Bukovška ravna v KS Črni 
Vrh. Posebej je treba pohvaliti prizadevno 
delo in sodelovanje krajanov Hudega 
kota, ki so v asfaltacijo vložili tudi lastna 
sredstva.
Preplastilo se je 900 m zelo poškodovane 
ceste v Trebčah. Da bi to lokalno cesto 
v celoti in temeljito obnovili, pa žal pro-
računskih sredstev ni na razpolago.

Občina Idrija je vključena v projekt Tour 
des Villes, ki ga je finančno podprl švic-
arski zvezni urad za prostorsko planiranje 
in v katerem so partnerji še alpska mesta 
leta Sonthofen (Nemčija), Tolmezzo (Ital-
ija), Tolmin, Društvo alpsko mesto leta in 
CIPRA. 
Cilji projekta so, da se sodelujoča mesta 
dodatno izobrazijo o izzivih trajnostnega 
urbanega razvoja in o tem, kako se lah-
ko z obnovo praznih stavb, v katere se 
umesti vsebine, prispeva k privlačnosti 
in živahnosti mest; da analizirajo sedanje 
izzive v svojem mestnem območju in 
svoje ideje, inštrumente ter metode za 
reševanje problemov na trajnostni način 
ter imajo koristi preko izmenjave znanja in 
izkušenj na tem področju. Določena so 4 
tematska področja: sodelovanje občanov, 
lastništvo, kulturna dediščina in povezana 
alpska območja, ki se jim bodo posvetili 
med projektom, kot tudi več metod-
oloških vprašanj.
Na že izvedenih dveh srečanjih je bila 
aprila v Tolmezzu, ki je prevzelo naslov 
Alpsko mesto leta 2017, obravnavana 
problematika izpraznjenih vojaških ob-
jektov v mestu, na majskem v Idriji pa 
problematika propadajočih rudarskih hiš. 

Občinska uprava

KRATKE OBČINSKE
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ZBIRALI SMO IDEJE ZA UKREPE PRI OŽIVITVI SREDIŠČA IDRIJE

Med 23. in 25. marcem je Občina Idrija 
v sodelovanju z društvom Idrija 2020 in 
Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo 
v okviru projekta City Centre Doctor iz-
vedla zanimiv urbani poskus. S postavi-
tvijo pop-up dnevne sobe na glavnem 
mestnem trgu smo želeli spodbuditi 
razpravo o oživljanju mestnega jedra 
in s tem pridobiti nove, drugačne pre-
dloge in ideje za to precej zahtevno 
nalogo.

Prazen prostor Pr' Golitu smo preuredili v 
prijetno dnevno sobo za meščane, kjer so 
se lahko usedli, spočili, kaj prebrali ali pok-
lepetali s prijatelji. V okviru teh treh dni je 
bila pop-up dnevna soba odprta od jutra 
do večera, obiskovalci so imeli na voljo 
svežo kavo s celega sveta, domače piško-
te, pecivo in različno čtivo. Ob popoldne-
vih so se v njej odvijali številni dogodki. 

Poleg start-up večera z Iztokom Levcem 
(Subway Slovenija), predstavitve arhitek-
ture Idrije z arhitektom Cvetom Kodrom, 
večera družabnih iger in delavnice risanja 
smo izvedli tudi »Idea Cafe«.

Udeleženci so bili povabljeni k razpravi o 
vprašanjih, kako v mestno središče priteg-
niti več obiskovalcev, kako kako ga nare-
diti bolj prijaznega za otroke, kako priva-
biti v središče več mladih, kako povezati 
obstoječe trgovce za skupno promocijo 
ter kako spodbuditi trgovce k odpiranju 
novih lokalov.

Številni udeleženci razprave so podali kar 
nekaj predlogov in idej, kot so npr. nove 
socialno orientirane dejavnosti v centru 
mesta (npr. izmenjevalnica, second-hand 
trgovina, prodajni prostor za lokalne 
rokodelce, prodajna galerija, trgovina s 

spominki …), slaščičarna ali manjša ok-
repčevalnica na Mestnem trgu s tradicio-
nalnimi slovenskimi sladicami, ureditev in 
oživitev mestnega trga (več zelenih korit, 
klopi, igrala iz naravnih materialov), preu-
reditev in razširitev Filmskega gledališča 
v kulturno središče (ki bi postal večna-
menski prostor za ljubiteljske (kulturne) 
dejavnosti), ureditev trgovine/kavarne z 
različnimi slovenskimi pivi, knjižnice reči 
z naredi-si-sam delavnicami, coworking 
prostora za sodelo mladih, ki bi razvijali 
svoje podjetniške dejavnosti, znižanje 
najemnin in obratovalnih stroškov za 
obstoječe ali nove trgovce, zagotavljanje 
skupnega oglaševanja trgovcev in ponu-
dnikov storitev v starem mestnem jedru 
itd.

Celotno poročilo je dostopno na spletnih 
straneh www.idrija.si in www.icra.si. 
Projektne aktivnosti bomo nadaljevali s 
pilotnim testiranjem ene od predlaganih 
idej, konec junija pa bomo v Idriji gostili 
vsa partnerska mesta.

Projekt City Centre Doctor je sofinanciran 
v okviru programa URBACT III s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR).

Dušanka Černalogar
ICRA

POJASNILO K ODSTOPU

Tik potem, ko smo že oddali v tisk prejšnjo 
številko Obzorja, v kateri je bil objavljen 
članek z naslovom Svetniki KS ostajajo, 
ki ga je podpisala predsednica KS Mes-
to Idrija, smo prejeli dopis Erika Logarja, 
dotedanjega člana sveta KS Mesto Idrija, 
v katerem je zapisal, da vsebina omenje-
ne novice ne ponuja celovite informacije, 
zato se je odločil, da v objavo pošlje svoje 
pojasnilo. Kot je zapisal, se je za odstop z 
mesta člana sveta KS Mesto Idrija na seji 
20. marca 2017 odločil zaradi nestrinjanja 
s pojasnilom g. Podobnika glede proble-
matike na Lajštu  in ker mu na omenjeni  
seji sveta KS  na to temo ni bila več dovo-
ljena razprava.

Uredništvo

PROJEKT GAYA ZA SOODLOČANJE MLADIH

Občina Idrija in partnerji projekta Gover-
nance and Youth in the Alps  - GaYA v teh 
dneh vabijo mlade in drugo zainteresi-
rano javnost z Idrijskega na konferenco 
Participacija mladih v političnem odloča-
nju v Alpski regiji , ki bo 29. junija letos v 
italijanskem Bolzanu.

Na konferenci bosta predstavljena pri-
merjalno poročilo o vključevanju javnosti 
v Alpah, ki ga je v zadnjih mesecih priprav-
ljal raziskovalni inštitut EURAC Research iz 
Bolzana in projekt Governance and Youth 
in the Alps, v katerem aktivno sodeluje 
tudi Občina Idrija in čigar namen je uspo-
sobiti politične odločevalce v izbranih 
alpskih območjih za začetek vključevanja 
mladih v načrtovanje prihodnosti teh 
alpskih območij. Konferenca bo priložnost 
za spoznavanje novih praks vključevanja 

mladih ter izmenjavo izkušenj med mla-
dinskimi politikami v različnih alpskih 
državah.

Za gorska območja je namreč značilno 
odseljevanje mladih ljudi, saj imajo ti le 
malo možnosti na tamkajšnjem trgu de-
lovne sile in slabše obete za prihodnost. 
Možnosti za udeležbo v demokratičnem 
življenju je vedno manj, zaupanje v tradi-
cionalne demokratične mehanizme izgi-
nja, zlasti pri mladih. Območje Alp in tudi 
celotna Evropa sta se tako znašla pred izzi-
vom, kako se odzvati na tak razvojni trend. 
Namen projekta Governance and Youth in 
the Alps GaYA je omogočiti intenzivnejše 
vključevanje mladih v politično življenje.

Občinska uprava
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AKTUALNO KOMUNALNO

KOMUNALA PRIDOBILA LICENCO ZA 
IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV 

Januarja se je pričel uporabljati nov Zakon 
o dimnikarskih storitvah, ki je izvajanje 
dimnikarskih storitev na podlagi koncesij-
ske pogodbe nadomestil z licenčnim sis-
temom. Nov sistem pomeni priložnost za 
tiste dimnikarske družbe, ki do zdaj niso 
mogle opravljati dejavnosti, da ob izpol-
njevanju pogojev lahko vstopijo na trg. 
Nov sistem naj bi se odražal predvsem v 
boljši kakovosti dimnikarskih storitev. Nov 
Zakon pa dolžnosti nalaga tudi uporabni-
kom dimnikarskih storitev, in sicer obve-
zno izbiro dimnikarske družbe. Izvajalca 
dimnikarskih storitev ste dolžni izbrati do 
30. junija tekočega leta za obdobje, ki 
traja od 1. julija tekočega leta za obdobje 
najmanj 12 mesecev. 

Le še en mesec imate časa, da za izvajalca 
dimnikarskih storitev izberete Komunalo 
d.o.o. in tako izkoristite 50 % popust na 
vse dimnikarske storitve v kurilni sezoni 
2017/2018. Izpolnjen obrazec »Dimnikar-
ska služba«, ki ga najdete na naši spletni 
strani www.komunalaidrija.si, nam do 
30. 6. 2017 posredujte po navadni ali elek-
tronski pošti oziroma ga osebno prinesite 
na sedež Komunale. 

Na naši spletni strani boste našli tudi cenik 
dimnikarskih storitev, oblikovan skladno s 
cenikom vlade RS in druge informacije po-
vezane z dimnikarsko službo. Za naročilo 
dimnikarskih storitev nas pokličite na 05/ 
37 27 222.

 
POŠKODOVANE CIPRESE NA IDRIJSKEM 
POKOPALIŠČU BO POTREBNO ODSTRA-
NITI

Kompleks idrijskega pokopališča, zgraje-
nega pred drugo svetovno vojno, predsta-
vlja šest grobnih polj z osrednjima objek-
toma, cerkvijo Žalostne Matere božje in 
poslovilnimi vežicami na vhodu, kostnico 
s stopniščem in povezovalnimi potmi, ob 
katerih so zasajene ciprese. Ciprese so pri-

ljubljeno okrasno drevo pokopališč, sicer 
pa sredozemski iglavec, ki tudi pozimi ob-
drži svoje iglice in tako predstavlja simbol 
nesmrtnosti.

Zadnja leta opažamo propadanje cipres, 
ki z osipanjem suhih, letos pa tudi zelenih 
odmrlih iglic, kazijo podobo pokopališča 
in povzročajo nezadovoljstvo najemnikov 
grobov. Ker na idrijskem pokopališču za-
saditev tvori značilno veduto, smo za oce-
no stanja dreves zaprosili strokovnjaka. Iz 
strokovnega mnenja je razvidno, da je od 
36 dreves samo še 6 v vitalnem stanju. Bo-
lezen, ki se je začela s sušenjem krošenj in 
se kasneje razširila na celotna drevesa, je 
tako huda, da bo v zelo kratkem času po-
trebno sprejeti ukrepe v zvezi z odstranit-
vijo in nadomestitvijo obstoječih cipres.  

 
ODLAGALIŠČE RASKOVEC DOKONČNO 
ZAPRTO

22. maja 2017 smo po večletnem postop-
ku v sodelovanju z občinama Idrija in 
Cerkno na Ministrstvu za okolje in prostor 
pri Agenciji RS za okolje uspeli pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje za zaprto od-
lagališče nenevarnih odpadkov Raskovec. 
Gre za pomemben dokument, s katerim 
smo potrdili, da so bila zapiralna dela iz-
vedena pravilno in kakovostno. Hkrati so 
v njem Komunali d.o.o. kot upravljavcu 
zaprtega odlagališča predpisana na-
tančna navodila za njegovo upravljanje in 
minimalni monitoringi, s katerimi bomo 
nadaljnjih 30 let spremljali vpliv odlaga-
lišča na okolje in, če bo to potrebno, tudi 
izvajali sanacijske ukrepe.

Sočasno s postopkom zapiranja odlaga-
lišča Raskovec se je vodil tudi postopek 
zapiranja odlagališča nenevarnih odpad-
kov Ljubevč. Okoljevarstveno dovoljenje 
zanj pričakujemo v mesecu juniju.

 
PRENOVLJENA ARKOVA ULICA

V maju smo zaključili prenovo zgornjega 
dela Arkove ulice v Idriji od Merkurja do 
stopnic pri vrtcu. Prenova je obsegala 

sanacijo kamnitega mostu nad grapo pri 
Deželovi hiši, gradnjo novega povezoval-
nega stopnišča pri mostu, povezavo dela 
meteorne in fekalne kanalizacije na javno 
kanalizacijo ter sanacijo podpornih zidov 
s postavitvijo nove ograje. Varovalna og-
raja je posnetek nekdanje tipske idrijske 
ograje, ki jo sestavljajo kovinski profili, 
vpeti v posebne betonske stebre.

 
MOKRAŠKA VAS PRIKLJUČENA NA ČIS-
TILNO NAPRAVO IDRIJA

V sklopu projekta Kanalizacija Mokraška 
vas smo obstoječe kanalizacijsko omrež-
je podaljšali do zgornjega dela zaselka 
Mokraška vas in do doma upokojencev 
na levem bregu Idrijce ter tako na javno 
omrežje omogočili priključitev celotni 
Mokraški vasi. Komunalne odpadne vode, 
ki so se do sedaj čistile na tipski mali ko-
munalni čistilni napravi pri trgovskemu 
objektu Mokraška vas, se preko novo 
zgrajenega tlačnega voda po desnem bre-
gu Idrijce črpajo na čistilno napravo Idrija, 
na kateri se ustrezno obdelajo. Po končani 
investiciji bo na čistilno napravo Idrija na 
novo priključenih 96 prebivalcev in dom 
upokojencev s 148 ležišči.

 
IZGRADNJA PLINOVODA GODOVIČ – 
IDRIJA SE JE KONČNO PRIČELA

3. maja 2017 se je v Godoviču končno 
pričel projekt izgradnje plinovoda ze-
meljskega plina, v katerem Komunala 
sodeluje kot izvajalec strojno instalacij-
skih del. Skupna dolžina 10-barskega 
plinovoda od Godoviča do Idrije, ki se bo 
v podzemni reducirni postaji pri pokopa-
lišču Idrija reduciral na 4 bare, bo 14.580 
metrov. Ker se rok za dokončanje del, in 
sicer 15. oktober 2017, nezadržno pribli-
žuje, se dela izvajajo na različnih odsekih 
hkrati. Trenutno dela potekajo na odsekih 
v Godoviču (Šebalk), od Podroteje proti 
Idriji in po Ključah, v prihodnjih mesecih 
pa se bo vzporedno pričela še gradnja 
dela plinovoda od stadiona do »Ute«, kjer 
se bo novozgrajeni plinovod priključil na 
že obstoječi mestni plinovod. 

Komunala Idrija
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DELAVNICA GLOBALNIH GEOPARKOV JV 
EVROPE

UNESCO Globalni Geopark Idrija je ob 
podpori UNESCO Regionalnega urada 
za znanost in kulturo iz Benetk organi-
ziral delavnico globalnih geoparkov JV 
Evrope. Delavnica je potekala med 19. 
in 21. aprilom 2017 v Idriji, namenjena 
pa je bila promociji UNESCO globalnih 
geoparkov držav JV Evrope, v katerih 
je malo geoparkov ali pa jih sploh ni. 
Pripravili smo tridnevni program za 40 
gostov  iz 11 držav JV Evrope.

Prvi dan so prisotnim svoje izkušnje pri 
ustanavljanju in delu geoparkov predsta-
vili uspešni UNESCO globalni geoparki z 
območja JV Evrope. Drugi dan je bil name-
njen predstavitvam držav oziroma obmo-
čij, v katerih še ni geoparkov, obstaja pa 
potencial in interes po njihovi ustanovitvi. 
Izpostavljeni so bili problemi, s katerimi se 
soočajo, in razlogi, zakaj geoparkov v nji-
hovih državah še vedno ni. Diskusiji o pro-
blemih, potrebah po povezovanju v regiji, 
partnerstvu z ostalimi UNESCO destinaci-
jami, izmenjavi pozitivnih izkušenj je bil 
namenjen popoldanski del delavnice. 

Tretji dan so se udeleženci odpravili na 
ekskurzijo po Geoparku Idrija in najprej 
spoznali geologijo območja in Idrijski 
prelom na Oblakovem vrhu. Nato so do-
mačini iz Kanomlje predstavili domačijo 
Šturmajce in svoje dejavnosti, s katerimi 
se med drugim kot partnerji vključujejo 
v program Geoparka Idrija. Za zaključek 
pa so si udeleženci ogledali še najnovejšo 
pridobitev v Idriji, novo urejeni center za 
obiskovalce -Topilnico Hg. 

 
OŽIVELA STA LIKA ŽIVE IN TONČKA

V Geoparku Idrija veliko pozornosti na-
menjamo našim najmlajšim. Z različnimi 
aktivnostmi jim želimo približati našo de-
diščino, spodbujati njihovo radovednost 
in željo po raziskovanju in aktivnostih v 
naravi. Pred dobrim letom dni smo tako 
zasnovali Živo in Tončka – lika, ki skrbita, 
da so naši programi otrokom še bolj zani-

mivi. Letos sta lika oživela, saj smo izdelali 
maskoti Žive in Tončka, ki ju boste odslej 
lahko srečevali na različnih promocijskih 
in drugih aktivnostih Geoparka Idrija. Us-
pešno sta se že predstavila udeležencem 
delavnice globalnih geoparkov JV Evope 
in obiskovalcem Solinarskega praznika v 
Piranu.

 
REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali po 
imenu rastline na objavljeni fotografiji. 
Pravilni odgovor je LAN. Lan je bil v prete-
klosti na Slovenskem zelo cenjena rastlina 
zaradi njegove vsestranske uporabe. Dajal 
je surovino za platno, poglavitno blago 
za izdelavo oblek, laneno seme je znano 
zaradi svojih zdravilnih lastnosti, laneno 
olje pa so med drugim uporabljali tudi za 
razsvetljavo. Z lanom je bilo veliko dela, ki 
je pridelovalce zaposlovalo celo leto. Od 
sredine 19. stoletja pa je pridelava lanu na 
Slovenskem začela upadati zaradi bom-
bažne industrije.

Danes marsikje poskušajo z oživitvijo 
tradicije pridelave in predelave lanu, med 
drugim tudi na Črnovrškem. Setev, pulje-
nje, teritev in ostala opravila združujejo z 
raznimi dogodki, na katerih predstavljajo 
dediščino, povezano z lanom.

Srečna nagrajenka je Vera Nagode, ki 
bo prejela simbolično nagrado Geoparka 
Idrija. Nagrajenki iskreno čestitamo!

 

NOVA UGANKA

Kako se je imenovala poljska ozkotirna 
železnica, ki je v času 1. svetovne vojne 
potekala iz Logatca preko naših krajev? 
Letos obeležujemo 100. obletnico gradnje 
te proge. (Slika je simbolična, tračnice so 
ostanki te proge in so bile postavljene za 
enkratni namen kot pripomoček za razla-
go dejanskega izgleda!).

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

Geopark Idrija
Center za idrijsko dediščino

 

GEOPARK

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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TURISTIČNE

Promocija Idrije na sejmih in priredi-
tvah po Sloveniji

PIRAN – SOLINARSKI PRAZNIK

22. aprila je v Piranu potekal že 15. Soli-
narski praznik. Center za idrijsko dedišči-
no je skupaj z Lidijo Anzelm poskrbel za 
promocijo destinacije Idrija, ki je potekala 
v okviru Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije. Obiskovalci so na idrijski stoj-
nici dobili informacije o Idriji, si ogledali 
prikaz klekljanja, se preizkusili v kleklja-
nju in si kupili spominek z idrijsko čipko. 
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so 
barvali pobarvanke Geoparka Idrija in se 
poveselili z novima maskotama Geoparka 
Idrija – Živo in Tončkom.

 
ČIPKA V ŠTANJELU

Idrijsko čipko so lahko v aprilu občudo-
vali obiskovalci dneva Fabianijeve čipke 
v Štanjelu na Krasu, in sicer na razstavi 
najstniških kreacij, ki so nastale v lanskem 
skupnem projektu NIMIS študentk NTF in 
klekljaric Društva klekljaric idrijske čipke 
ter na razstavi Otroške sanje - blazine štu-
dijskega krožka Društva klekljaric idrijske 
čipke, skupina Dole pod mentorstvom 
Aleksandre Pelhan. Obiskovalci so se za-
nimali tudi za Festival idrijske čipke, saj je 
bilo med obiskovalci veliko ljubiteljev čipk 
iz različnih področij Slovenije in Italije. 

 
MINFOS V TRŽIČU

Center za idrijsko dediščino se je skupaj 
s CUDHg v maju predstavil na Mednaro-
dnih dnevih fosilov, mineralov in okolja 
MINFOS v Tržiču. Raznoliko geološko bo-
gastvo se je obiskovalcem razkrilo skozi 
številne strokovne in poljudne razstave 
ter delavnice, na ogled so bili postavljeni 
tudi minerali, fosili, obdelani dragi in ok-
rasni kamni iz različnih koncev sveta.  

IDRIJA NA RAZSTAVI »I FEEL SLOVENIA, I 
FEEL CULTURE«

Letos začenja evropsko potovanje fo-
tografska razstava »I feel Slovenia, I feel 
culture«, ki bo pokazala bogato kulturno 
dediščino Slovenije, med njimi tudi Idrije. 
38 fotografij uveljavljenih slovenskih fo-
tografov predstavlja kulturno raznolikost 
Slovenije kot temelja nacionalne samo-
bitnosti. Razstava se je začela v Nemčiji in 
nadaljuje svojo pot po Evropi.  

RAZSTAVA PODALJŠANI TRENUTEK

12. maja je v razstavišču Nikolaja Pirnata 
na gradu Gewerkenegg potekalo odprtje 
razstave Podaljšani  trenutek, ki prikazuje 
kreacije slovenskih modnih oblikovalcev 
s klekljano idrijsko čipko. Javnosti so bile 
prvič predstavljene na kongresu OIDFA 
2016 v Ljubljani. Poleg modnih kreacij so 
razstavljene tudi maske Kolektiva Sokolc 
- upodobitve zgodb iz Kolomonovih bu-
kev. Za organizacijo razstave, otvoritev in 
promocijo je poskrbel Center za idrijsko 
dediščino v sodelovanju z Občino Idrija, 
razstavo je zasnoval Dado Andder. 

 
PILOTNO TESTIRANJE TURISTIČNIH 
PROGRAMOV ZA SENIORJE

V aprilu je na Idrijskem potekalo pilotno 
testiranje turističnih programov za seni-
orje, ki jih je Center za idrijsko dediščino 
v sodelovanju z avstrijskimi, hrvaškimi in 
drugimi slovenskimi EDEN destinacijami 

razvil v okviru projekta EDEN55+NW, fi-
nanciranega s programa COSME. Testiranj 
se je udeležilo 12 italijanskih upokojenk 
in 6 strokovnih ocenjevalcev, ki so podali 
povratne informacije o primernosti tu-
rističnih programov. V dnevu in pol so si 
ogledali naravne in kulturne posebnosti 
Idrijskega, imeli degustacije, delavnice v 
sodelovanju z 12 lokalnimi ponudniki z 

Idrijskega. Tako udeleženke kot ocenje-
valci so bili navdušeni nad divjo naravo, 
ki se je prebudila ob obilnemu deževju 
ter gostoljubnimi ponudniki, ki so s svojo 
ponudbo poskrbeli za prijetno doživetje 
EDEN destinacije Idrija. 

 
POVEČAN OBISK IDRIJE TUDI MED 
VELIKONOČNIMI IN PRVOMAJSKIMI 
PRAZNIKI

Velikonočni praznik so običajno dober po-
kazatelj uspešnosti prihajajoče turistične 
sezone. Tudi v Idriji je bilo od velikonočnih 
praznikov do prvih dni v maju opaziti ve-
liko domačih in tujih obiskovalcev. V TIC 
Idrija je bilo aprila lani 341 obiskovalcev, 
letos pa kar 448. Skladno z obiskom se 
je povečala tudi prodaja, in sicer kar za 
195%. Za veliko noč je bilo letos 88% več 
obiskovalcev kot lani, v času od 26. aprila 
do 2. maja pa 84% obiskovalcev več kot 
v enakem obdobju lani. Prevladovali so 
slovenski in italijanski turisti. V Čipkarski 
šoli Idrija so imeli več obiskovalcev tako 
na razstavi čipk kot tudi v trgovini. S praz-
ničnimi obiskovalci so bili zelo zadovoljni 
gostinci in lastniki prenočitvenih kapaci-
tet, ki so v primerjavi z lani zabeležili za 
49% več prenočitev. Rahel upad obiska, v 
primerjavi z enakim obdobjem lani, pa so 
zabeležili v Antonijevem rovu in Mestnem 
muzeju. 

 
FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE VABI:

Prijavite se na 4. rekreativni tek za »zlati 
klikl« in državno tekmovanje v znanju 
klekljanja.

Center za idrijsko dediščino vas vabi na 4. 
rekreativni tek za »zlati klikl« za otroke in 
odrasle, ki bo potekal 17. junija. Organizi-
ran bo tudi tek za otroke do 5. leta. Zato še 
posebej vabimo vse najmlajše tekače, da 
se nam pridružijo in osvojijo svoj prvi zlat 
klikl. Predprijave zbiramo do 14. junija, na 
e-naslov: festival@visit-idrija.si, T: 05 93 
44 077. Pokrovitelj teka: SKB banka d.d., 
Ljubljana. 

V nedeljo, 18. junija, bo potekalo Držav-
no tekmovanje v znanju klekljanja za pri-
znanje Ivanke Ferjančič. Prijave za odrasle 
sprejema Čipkarska šola Idrija do 16. 
junija po e-pošti: info@cipkarskasola.si 
ali na T. št.:  05 37 34 570.

Center za idrijsko dediščino
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Občinski svet Občine Idrija podeljuje dr. 
Jerneju Severju za izjemen prispevek k ra-
zvoju in kakovosti karateja v občini Idrija 
nagrado Občine Idrija
Dr. Jernej Sever je predsednik in glavni 
trener Karate kluba Kolektor Idrija, enega 
najštevilčnejših športnih klubov pri nas, 
ki šteje 300 članov, od katerih je kar 240 
idrijskih občanov.

V bogati tekmovalni karieri je osvojil več 
državnih naslovov v borbah in katah, bil 
stalni član mladinske in državne reprezen-
tance ter opravil izpit za mojstra črnega 
pasu 3.DAN. 

S trenerskim delom se ukvarja že 20 let in 
je zaslužen za vzpostavitev in vzdrževanje 
visoke kakovosti karateja ter njegovo po-
pularizacijo. Vodi skrbno izbrano trener-
sko ekipo, ki je sad njegovega dolgoletne-

ga truda in vlaganja v razvoj mladih. 

Bogato strokovno znanje s področja bo-
rilnih veščin, meditacije in telesnih tehnik, 
ki ga je nabiral pri učiteljih z vsega sveta, 
pa tudi pri svojem magistrskem in dok-
torskem študiju, omogoča njegov interdi-
sciplinarni pristop k poučevanju karateja. 
Rezultat njegovega odličnega vodenja 
so najvišja mesta idrijskih karateistov na 
državnem, mednarodnem in tudi svetov-
nem nivoju.

Veščine karateja nesebično, z velikim za-
nosom in skupini primernim pristopom 
posreduje vsem generacijam, od malčkov 
do veteranov.
Odlikujejo ga človečnost, potrpežljivost, 
vztrajnost in pozitivnost, česar v sodobni 
družbi vse bolj primanjkuje in zato te odli-
ke cenimo in spoštujemo.

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 
MoPZ Pobje za predanost zborovskemu 
petju in bogatitev kulturnega utripa Pir-
natovo nagrado.

Moški pevski zbor Pobje je svojo pevsko 
pot začel leta 2003 z namenom nastopa 

SREDIŠČE OBZORJA

PIRNATOVA NAGRADA

Občinski svet Občine Idrija podeljuje Slav-
ku Moravcu, Dimitriju Kavčiču, Edvardu 
Brusu in Tomažu Štravsu za projekt »Bom-
be nad Idrijo« nagrado Jožefa Mraka.

Z združenimi močmi so Slavko Moravec, 
Dimitrij Kavčič, Edvard Brus in Tomaž 

NAGRADA JOŽEFA MRAKA

NAGRADA OBČINE IDRIJA

na inventuri, tradicionalni krajevni kultur-
ni prireditvi. 

Vse od takrat pod vodstvom zborovod-
kinje Veronike Škedelj bogatijo kulturni 
utrip kraja, občine in širše po Sloveniji. 
Radi se odzovejo tudi povabilom na go-
stovanja v tujini, kjer delček kulturnega 
bogastva svoje domovine predstavijo 
izseljencem in tamkajšnjim domačinom. 
Zbori, s katerimi se na takih gostovanjih 
srečajo in stkejo vezi, pa radi sodelujejo 
na črnovrških prireditvah.  

Dejavnost zbora je velikega pomena pri 
širjenju kulturne zavesti vseh generacij, še 
posebej otrok in mladine, ki skozi delova-
nje v društvih najdejo možnost za aktivno 
in kakovostno preživljanje prostega časa.

S svojo predanostjo petju, vztrajnostjo in 
pripadnostjo domovini ohranjajo Pobje 
kulturno dediščino zborovskega petja v 
našem prostoru. V štirinajstih letih delova-
nja se je nabralo mnogo nastopov in kar 
nekaj osvojenih priznanj, med katerimi 
ima najžlahtnejši zlati lesk tisto, ki jim je 
bilo podeljeno na festivalu v Španiji leta 
2014.

Za kakovostno delovanje in doseganje 
zastavljenih ciljev so potrebna marsikate-
ra odrekanja, pa tudi volja in vztrajnost ter 
seveda strokovno znanje zborovodkinje. 
Ni vedno lahko, je pa lažje z veliko mero 
ljubezni do petja in medsebojnega dru-
ženja. Pirnatova nagrada naj bo dodatna 
spodbuda, da bodo Pobje v srcih še dolgo 
ohranili pevski žar in ga delili svojim po-
slušalcem.

Štravs izpeljali za Idrijo izjemno pomem-
ben projekt. »Bombe nad Idrijo« so ga 
poimenovali in pod tem imenom bo ostal 
zapisan v pričevanjih o idrijski zgodovini. 
Predstavlja avtentična dejstva o bom-
bardiranju Idrije, ki ga je žal naše mesto 
doživelo ob koncu druge svetovne vojne, 
spomladi leta 1945, in tako sedanji in 
bodočim generacijam daje verodostojno 
sliko delčka naše preteklosti. 

Vsak svoje znanje so prispevali, navezali 
številne stike doma in v tujini, mnoge 
dokumente poiskali, jih proučili in ob-
delali ter pripravili v obliki, ustrezni javni 
predstavitvi. Posebno pomembno je bilo 
odkritje in pridobitev pilotskih dnevnikov 
in filmskih posnetkov bombardiranja, ki 
so jih naredili piloti bombnikov. 

Na podlagi zbranega gradiva je bila mo-
goča rekonstrukcija tedanjih dogodkov 
in njena predstavitev javnosti. Polna zase-
denost Filmskega gledališča ob premieri 
in še treh ponovitvah je najboljši dokaz, 
kako izjemnega pomena je ta projekt za 
Idrijo.

Veliko ur, prostega časa in tudi lastnih 
sredstev so avtorji porabili za eno najpo-
membnejših odkritij o zgodovini Idrije, 
najdenih v zadnjem obdobju. Izjemen 
odziv občanov na predstavitev tega od-
kritja je najboljše priznanje njihovemu 
delu, nagrada Jožefa Mraka pa je še doda-
tna potrditev velikega pomena projekta 
»Bombe nad Idrijo« za poznavanje naše 
preteklosti.
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Začele so z resnimi vajami, medse pova-
bile mladega godca s harmoniko in razšir-
ile repertoar, ki zajema predvsem ljudske 
in ponarodele pesmi, pa tudi prirejena 
besedila na stare ljudske viže. Nov izziv 
jim predstavlja petje po starem, izhajajoče 

iz bogate zakladnice ljudskega izročila 
kanomeljske doline in drugih koncev 
Slovenije. To petje prinaša v skupino novo 
svežino tudi zato, ker sta se jim pridružili 
gospa Milka z bogato pevsko tradicijo in 
njena vnukinja, ki pomaga, da pesem zve-
ni triglasno. S svojimi nastopi navdušujejo 
domače in tuje občinstvo, saj so postale 
širše prepoznavne izvajalke ljudskega 
petja.   

Sodelovanje z drugimi kulturnimi ustvar-
jalci jih bogati, medsebojno druženje na 
vajah in nastopih pa jim, kot same pravijo. 
daje duševno hrano in energijo. Z vesel-
jem jo velikodušno delijo z vsemi, ki radi 
prisluhnemo njihovemu petju in zvoku 
ljudskih glasbil.

Občinski svet Občine Idrija podeljuje 
Kanomeljskim puncam za ohranjanje 
ljudskega pevskega in godčevskega iz-
ročila nagrado Občine Idrija.

Mineva sedem let, odkar so se Kanomel-
jske punce zbrale skupaj na svojih prvih 
vajah z namenom popestritve kulturne-
ga programa na srečanju kmečkih žena 
primorske regije. Še danes so skupaj, saj 
je njihovo igranje na priročna glasbila in 
petje preprostih ljudskih pesmi poslušalce 
navdušilo in pričela so prihajati vabila k 
sodelovanju na raznih prireditvah in za 
različne ciljne skupine. 

Vseskozi je uspešno igral tudi v slovenskih 
mladinskih reprezentancah, letos pa je kot 
kapetan vodil slovensko nogometno re-
prezentanco do 18 let na velikem medna-
rodnem nogometnem turnirju v Rusiji in 
bil razglašen za najboljšega igralca dveh 
tekem. Fantastičen zadetek, s katerim je 
svoji ekipi prinesel zmago nad Srbijo na 
mednarodnem turnirju v Ajdovščini, je 
dokaz več, da je Adam trenutno najboljši 
idrijski nogometaš. Številne športne ob-
veznosti zna usklajevati s šolanjem in je 
obenem tudi uspešen dijak. Kot izjemno 
nadarjen in deloven mlad športnik je lah-
ko vzor mladim, še zlasti tistim, ki so na 
začetku športne poti. 

Svojo športno pot je Adam nadvse us-
pešno začel, njegov talent, delavnost in 
prizadevnost pa so najboljše osnove, da jo 
bo tako tudi nadaljeval. 

SREDIŠČE OBZORJA

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Nagrade bodo podeljene na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. junija, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Idrija na idrij-
skem gradu. Vabimo vas, da se nam pridružite na slavnostni seji, na kateri bodo v kulturnem programu sodelovali letošnji nagrajenci 
MoPZ Pobje in Kanomeljske punce.

NAGRADA OBČINE IDRIJA

Občinski svet Občine Idrija podeljuje Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Spodnja 
Idrija za 112 let nesebičnega humanega 

delovanja in ohranjanja gasilske tradicije 
nagrado Občine Idrija.
PGD Spodnja Idrija letos beleži natanko 
tolikšno letnico delovanja, kakršna je šte-
vilka, na katero se odzivajo ob klicih na po-
moč. Pomagati ljudem je njihova osnovna 
zaveza in v vseh teh letih so jo nesebično 
izpolnjevali. Mnogi požari so bili z njiho-
vo hitro in strokovno pomočjo pogašeni, 
sanirane posledice naravnih in drugih ne-
sreč, obvarovana življenja in imetje.

Da lahko 60-70 gasilcev, kolikor jih dru-
štvo šteje, učinkovito pomaga, so potreb-
ne številne ur vaj, skrb za podmladek, pa 
tudi primerna oprema in ustrezni prostori, 
za kar si člani društva stalno prizadevajo, 
če je treba, tudi z lastnimi sredstvi. Njiho-
vo delo je prostovoljno, plačilo zanj je le 

človeška hvaležnost. Ob dobro usposo-
bljenih gasilcih ne spijo mirneje le krajani 
Spodnje Idrije, tudi uspešnemu gospo-
darstvu je zagotovljena visoka stopnja 
varnosti.

Prizadevajo si ohranjati gasilsko dedišči-
no, med katero ima posebno mesto več 
kot sto let stara restavrirana brizgalna. 
Aktivni so na različnih področjih in zelo 
dobro sodelujejo z ostalimi društvi in or-
ganizacijami v kraju ter na krajevnih prire-
ditvah.

Humano poslanstvo pomagati sočloveku 
spodnjeidrijski gasilci nesebično izvršuje-
jo že 112 let in prav gotovo se nanje tudi 
vnaprej lahko zanesemo.

NAGRADA OBČINE IDRIJA

Občinski svet Občine Idrija podeljuje Ada-
mu Gnezda Čerin za uspešno začeto no-
gometno športno pot nagrado za mlade 
ustvarjalce.

Že kot štiriletni otrok je Adam začel raz-
vijati svoj športni talent v Nogometnem 
klubu Idrija. Najprej z domačim, nato pa 
z ljubljanskim in domžalskim klubom je 
dosegel številne ekipne in individualne 
nagrade, osvajal državne in mednarodne 
turnirje in bil večkrat izbran za najboljšega 
igralca ali strelca.

NAGRADA ZA MLADE USTVARJALCE



14 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, JUNIJ 2017ODPIRAMO OBZORJE

PROGRAM 36. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE                                                           www.festivalidrijskecipke.si

RAZSTAVE V ČASU 36. FESTIVALA IDRIJ-
SKE ČIPKE

Urnik razstav v času festivala:
16. junij: od 9.00 do 18.00
17. in 18. junij: od 9.00 do 18.00

Spominčice
Osrednja razstava Društva klekljaric idri-
jske čipke
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg, 
Razstavišče Nikolaja Pirnata, Prelovčeva 9
Od 19. junija do 10. septembra: od 9.00 do 
18.00

»Poglej, kaj znam!« 2017 
Letna razstava idrijskih čipk otrok in mla-
dih Čipkarske šole Idrija
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Od 19. junija do 3. julija: od 9.00 do 18.00
Od 4. julija do 31. avgusta: ponedeljek, 
torek, četrtek, petek, sobota od 9.00 do 
15.00, sreda od 9.00 do 19.00. Nedelje in 
prazniki zaprto.

Domišljija, barva, črta, nitka, čipka
Razstava avtorskih vzorcev in čipk otrok 
in odraslih v izobraževalnih programih 
Čipkarske šole Idrija
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Odprtje razstav Čipkarske šole Idrija: 15. 
junij ob 18.00

Pogrinjek za Magdaleno – Čajanka za 
Magdaleno 
Razstava Društva klekljaric idrijske čipke, 
skupine Dole (študijski krožek)
Galerija nad Mestno knjižnico in čitalnico 
Idrija, Ulica sv. Barbare 4-5
Od 19. do 25. junija: od 9.00 do 12.00 in od 
15.00 do 18.00 

Po polju že rož’ce cvetijo
Razstava Društva klekljaric idrijske čipke, 
skupine Idrija 
Prostor »Pri Golitu«, Mestni trg 16

Od 19. do 30. junija: od 9.00 do 12.00 in od 
15.00 do 18.00

»Bula, kliklni, bucke, cvirn…špice«
Razstava Likovnega društva Cinober Idrija
Galerija sv. Barbare pod Mestnim trgom
Odprtje razstave: 13. junij ob 19.00
Od 14. do 15. junija ter od 19. do 24. junija: 
od 16.00 do 19.00

Bela golobica na valovih alfa
Čipkasta instalacija Eve Petrič
Cerkev sv. Trojice
Od 16. do 18. junija: od 9.00 do 20.00
Od 19.do 23. junija: od 16.00 do 19.00

Čipke, ki lovijo sanje
Razstava lovilcev sanj z idrijsko čipko An-
drejke L. Kofol
Mestni muzej Idrija, Grad Gewerkenegg, 
Mala galerija, Prelovčeva 9
Odprtje razstave: 8. junij ob 21.00
Od 8. junija - 3. septembra: od 9.00 do 
18.00

Čipka za vse
Razstava Slovenskega kulturnega društva 
Triglav Split
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2

Lepoglavska čipka
Razstava avtorske čipke Snježane Varović 
in Zadruge Lepoglavske čipke
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2

Stalna razstava MMI: Z nitjo pisana 
zgodovina
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg, 
Prelovčeva 9
Vsak dan: od 9.00 do 18.00

Belina čipke sije v temino rovov
Razstava Filatelističnega društva Idrija
Prostor Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 
v podhodu Mestne galerije
Od 19. do 30. junija: od 15.00 do 18.00

Razstava maket Davida Ogriča: Idrijska 
dediščina
Avla sedeža Gozdne uprave v Idriji, Trg sv. 
Ahacija 2

Poletimo – poživitev balkonov Doma 
upokojencev Idrija
Dom upokojencev Idrija, Arkova ulica 4

 
PETEK, 16. JUNIJ

Čipka in cvetje
Mednarodni floristični dogodek
Izdelava cvetličnih skulptu
Po ulicah Idrije
Od 9.00 do 18.00

Odprtje osrednje razstave Spominčice
Grad Gewerkenegg
Ob 19.00

»Dama s čipkami«
Slavnostno odprtje 36. Festivala idrijske 
čipke
Mestni trg
Ob 21.30 
* V primeru slabega vremena bo prireditev 
v Modri dvorani.

 
SOBOTA, 17. JUNIJ

Klekljarski drobižki 3-predstavitev 
priročnika za klekljanje idrijske čipke
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Od 8.30 do 9.30

Delavnica klekljanja za odrasle
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Od 9.30 do 13.00
Predhodne prijave do 14. 6. 2016 oz. 
do zasedbe prostih mest na info@cip-
karskasola.si ali tel. +386 (0)5 37 34 570.

 

A
vt

or
 fo

to
gr

afi
je

: S
am

o 
Tr

eb
iž

an

www.festivalidrijskecipke.si

Častna gostja Festivala

mag. Maja Pak
direktorica Slovenske turistične organizacije

16.-18. 6. 2017
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Sejem domače in umetnostne obrti, 
klekljarskih pripomočkov ter kulinarike
Po ulicah Idrije
Od 9.00 do 19.00 

4. rekreativni tek za »zlati klikl« za 
otroke in odrasle
Od 8.00 do 9.30: prijave tekmovalcev, Trg 
sv. Ahacija
9.30: start za otroke, Ul. sv. Barbare
10.00: start za odrasle, Trg sv. Ahacija
11.30: razglasitev rezultatov, Trg sv. Aha-
cija

Čipkasta vas: Zabava z animatorji 
Smeškovega sveta
Mestni trg
Od 9.00 do 18.00

Mamica, nauči me kuhati
Kuhajmo zdravo z Emilijo Pavlič
Mestni trg
Od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00

Mandale WoodMag – »Ustvari red«
Mestni trg
Od 10.00 do 18.00

Lutke in figurice iz koruznega ličja
Mestni trg
Od 10.00 do 11.00 in od 15.00 do 16.00

Poiščimo rudniškega škrata Perk-
mandlca
Animiran ogled za družine
Antonijev rov
Ob 11.00 in 14.30

Delavnica čipkastega sitotiska - za 
otroke in odrasle
Mestni trg
Od 11.00 do 12.00 in od 17.00 do 18.00

Rudarska hiša pripoveduje
Bazoviška 4
Od 10.00 do 18.00

Čipka in cvetje
Izdelava cvetličnih kreacij
Mestni trg
Od 9.00 do 17.00

Prikaz klekljanja učenk in učencev Čip-
karske šole Idrija
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Od 10.00 do 18.00

Prikaz klekljanja Društva klekljaric id-
rijske čipke
Različne lokacije v mestu Idrija
Od 10.00 do 18.00

Idrijski žlikrofi na placu
Prikaz izdelave in pokušnja idrijskih žlikro-
fov
Trg sv. Ahacija
Od 13.00 do 14.00 

Slavnostno praznovanje 70-letnice 
Društva upokojencev Idrija
Trg sv. Ahacija
Od 14.00 do 18.00

Predavanje Tine Koder Grajzar: Čipka in 
barva – da ali ne?
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2
Od 15.00 do 16.00

Delavnica Naravni pigmenti
Topilnica Hg
Od 15.00 do 16.00
Zrcalce

Lutkovna predstava Osnovne šole Idrija
Amfiteater pred Osnovno šolo Idrija
Ob 18.00

Modna revija s kreacijami z idrijsko čipko
Mestni trg
Ob 19.00

Večerna zabava: Manca Špik, Jan 
Plestenjak, DJ Baro
Mestni trg
Ob 21.00

NEDELJA, 18. JUNIJ

Sejem domače in umetnostne obrti, 
klekljarskih pripomočkov ter kuli-
narike
Po ulicah Idrije 
Od 9.00 do 19.00

Domače jedi na placu
Degustacijske stojnice s tradicionalnimi 
jedmi idrijskega podeželja in predstavitev 
lokalnih društev
Mestni trg
Od 10.00 do 18.00

Čipkasta vas: Zabava z animatorji 
Smeškovega sveta
Mestni trg
Od 9.00 do 18.00

Vzajemkova dežela z animacijskimi 
delavnicami za otrok
Mestni trg
Od 10.00 do 18.00

Rudarska hiša pripoveduje
Bazoviška 4
Od 10.00 do 18.00

Mandale WoodMag – »Ustvari red«
Mestni trg
Od 10.00 do 18.00

Mamica, nauči me kuhati
Kuhajmo zdravo z Emilijo Pavlič
Mestni trg
Od 13.00 do 14.00

Poiščimo rudniškega škrata Perk-
mandlca
Animiran ogled za družine
Antonijev rov
Ob 11.00 in 14.30

Lutke in figurice iz koruznega ličja
Mestni trg
Od 16.00 do 17.00

Čipka in cvetje
Dvorišče gradu Gewerkenegg
Od 9.00 do 18.00: ogled cvetličnih kreacij 
Godba na pihala – povorka izpred Čip-
karske šole Idrija do Trga sv. Ahacija
Ob 11.00

Državno tekmovanje iz znanja klekl-
janja za priznanje Ivanke Ferjančič
Trg sv. Ahacija
Ob 11.30 
Predhodne prijave do 16. 6. 2017 po 
e-pošti info@cipkarskasola.si ali po tel. 05 
37 34 570.

Podelitev priznanj učenkam in učen-
cem ob zaključku šolanja v Čipkarski 
šoli Idrija
»In najlepša čipka je…« - razglasitev 
najlepše čipke po izboru obiskovalcev 
razstave »Poglej, kaj znam!« 2017

Podelitev klekljarskih certifikatov in 
razglasitev najboljših klekljaric na 
državnem tekmovanju v klekljanju
Trg sv. Ahacija
Ob 15.00

Dan z radiem Primorski val
Trg sv. Ahacija
Od 9.00 do 21.00

Delavnica čipkastega sitotiska-za 
otroke in odrasle
Mestni trg
Od 14.00 do 15.00

Center za idrijsko dediščino
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DIJAKI NA IZMENJAVI ERASMUS+ AIRNET V NEMČIJI

Od nedelje, 26. 3. 2017, do sobote, 1. 4. 
2017, se je 8 dijakov vseh programov 
Gimnazije Jurije Vege Idrija udeležilo 
zadnjega projektnega srečanja Eras-
mus+ Airnet. Srečanje je gostila nemška 
šola Goldberg Gymnasium Singelfinden 

blizu Stuttgarta. V projektu poleg sloven-
skih in nemških sodelujejo še dijaki in uči-
telji iz Španije, Anglije ter Francoske Gva-
jane. Učenci so raziskovali zrak iz različnih 
vidikov in  na različne načine, tako skozi 
naravoslovje kot tudi skozi umetnost. 

Gimnazija Jurija Vege Idrija

V soboto, 6. 5. 2017, je godalni orkester 
GŠ Idrija sodeloval na reviji primorskih 
orkestrov v Postojni v organizaciji 
ZPGŠ. Revije se je udeležilo šest godal-
nih orkestrov. Orkester GŠ Idrija pod 
vodstvom profesorice violine Petre 
Jurić se je prepričljivo predstavil s kva-
litetno izvedenim programom. 

Pihalni in godalni orkester GŠ Idrija sta 
od 12. 5. do 14. 5. 2017 preživela vikend 
v mladinsko zdraviliškem centru na De-
belem rtiču. Intenzivni vikend, katerega 
sta se orkestra udeležila sedaj že drugič 
in seveda vsi pričakujemo, da bo postal 
stalna letna ponudba za učence GŠ Idrija, 
je bil speljan po načrtih v  veliko veselje 
učencev in učiteljev, ki so preživeli delav-
no sproščeni vikend v lepem in sončnem 
morskem okolju.

Namen vikenda je priprava orkestrov na 
letni koncert, ki je bil v Idriji v četrtek, 25. 
5. 2017, v dvorani glasbene šole Idrija, v 

Cerknem pa v četrtek, 1. 6. 2017, v dvorani 
PGŠ Cerkno. Prav tako je pihalni orkester v 
sredo, 24. 5. 2017, na povabilo GŠ Brežice 
gostoval v Brežicah in skupaj s pihalnim 
orkestrom GŠ Brežice in pihalnim orke-
strom GŠ Radeče priredil koncert na graj-
skem dvorišču Posavskega muzeja Breži-
ce. Godalni orkester pa bo sodeloval  na 
otvoritvi Festivala Idrijske čipke v petek, 
16. 6. 2017, kjer bo poskrbel za glasbeno 
podlago.

Veseli smo izrednega odziva učencev in 
podpore staršev, da nam svoje otroke 
zaupajo v varstvo. Prednost igranja na 
orkestrske inštrumente je gotovo v tem, 
da ponuja dodatna skupna druženja in 
uživanja v skupnem muziciranju. 

GŠ Idrija bo pri vpisu v šolsko leto 2017/18 
dala prednost učencem, ki bodo izbirali 
orkestrski inštrument. Orkestrska igra je 
pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja 
učenja solističnega orkestrskega instru-

MESEC MAJ V ZNAMENJU ORKESTROV GŠ IDRIJA

Po prihodu na Debeli rtič v petek, 12. 5., 
so nas najprej razporedili po sobah. Po ve-
čerji je sledila večerna vaja od sedmih do 
devetih in po večerni vaji smo imeli prosti 
čas do enajstih. Soboto smo začeli z jutra-
njo telovadbo v obliki krajšega sprehoda 
po zdraviliškem centru. Dopoldne smo 
imeli vajo, popoldne pa smo imeli čas za 
obisk bazena, kopanje v morju, igranje no-
gometa ali druge prostočasne dejavnosti. 
Po večerji je znova sledila orkestrska vaja, 
po vaji pa spet prosti čas. V nedeljo dopol-
dne smo imeli generalko in po generalki 
smo se še enkrat sprehodili po zdravili-
škem centru. Po kosilu, okoli dveh, smo se 
z avtobusom odpeljali domov. 

Leon Kokošar, učenec klarineta GŠ Idrija

menta ter ima izrazito povezovalno vlogo 
med njimi. Prav zaradi te naloge in pome-
na predstavlja orkester – godalni ali pihal-
ni – tudi z zakonom določeno obvezno in 
stalno obliko skupinskega muziciranja v 
javnih glasbenih šolah. 

Vse podatke v zvezi z vpisom dobite na 
spletni strani šole www.gsidrija.si.

Z glasbo v srcu……

Tonja Lapanja Brenčič
ravnateljica GŠ Idrija

DEBELI RTIČ
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VETERANI UDELEŽENCE LITERARNEGA NATEČAJA PELJALI NA DOMOLJUBNO EKSKURZIJO

Veterani vojne za Slovenijo Idrija  
Cerkno so v sodelovanju  z osnovnimi 
šolami  Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Idri-
ja in Spodnja Idrija,  organizirali že 6. 
literarni natečaj na temo “Tudi pri nas 
je potekalo osamosvajanje Slovenije”. 
Mlade avtorice in avtorji so v svojih 
literarnih prispevkih pisali o dogodkih 
iz osamosvojitvene vojne na našem ob-
močju.  Ob zaključku natečaja so udele-
žence in njihove mentorje popeljali na 
domoljubno ekskurzijo.

Udeleženci  so najprej obiskali Park vo-
jaške zgodovine v Pivki in si ogledali raz-
stavljene eksponate, zlasti oklepna vozila, 

artilerijska orožja, letala in helikopterje ter 
na koncu še podmornico. Posebno pozor-
nost so namenili predstavitvi dogajanja v 
nekdanji Jugoslaviji ter procesov, ki so se 
odvijali v Sloveniji in so pripeljali do de-
mokratičnih sprememb in osamosvojitve 
Slovenije. Temu pa je sledila osamosvo-
jitvena vojna, v kateri sta se Teritorialna 
obramba in slovenska Policija zoperstavili 
Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bila 
kljub vojaški premoči poražena in se je 
morala v oktobru leta 1991 iz Slovenije 
umakniti. 

Po končanem ogledu muzeja je udeležen-
ce pozdravil predstavnik OZ VVS Pivka. 

Mladim obiskovalcem je pojasnil, da je 
prav tankovska enota JLA, ki je bivala v vo-
jašnici, v kateri je Park vojaške zgodovine, 
že 26. 6. 1991 ponoči,  ko smo po državi 
še praznovali razglasitev samostojnosti, 
v bojnem razporedu zapustila vojašnico 
in začela agresijo na Slovenijo. Pojasnil je 
tudi potek drugih vojaških operacij, ki so v 
osamosvojitveni vojni potekale na obmo-
čju občin Pivka in Postojna.

Drugi del ekskurzije je bil namenjen nara-
voznanstvu. Udeleženci so si v Planini 
ogledali značilno Planinsko jamo, ki je ena 
večjih vodnih jam, katera je zlasti zanimi-
va zato, ker v njej prebiva človeška ribica 
in zelo veliko število različnih mikroorga-
nizmov.

Izbor najboljših prispevkov literarnega 
natečaja so organizatorji predstavili na 
svečanosti, ki je 26. aprila v organizaciji 
OZ VVS Idrija Cerkno in OŠ Spodnja Idri-
ja potekala v Spodnji Idriji. Vse prispele 
prispevke pa bodo objavili v posebnem 
zborniku.

Marijan Platiše

Od 22. do 24. aprila so v Beogradu, 
prestolnici Srbije, potekali Dnevi slo-
vensko-srbskega prijateljstva v organi-
zaciji Rotary klubov Dunav Beograd in 
Idrija. V veliko veselje nam je, da smo 
na prireditvi nastopili tudi z Godbenim 
društvom rudarjev Idrija - v treh dneh 
smo igrali dvakrat – v soboto na Ulici 
Kneza Mihajla, v nedeljo pa pred polno 
dvorano Kolarčeve Zadužbine.

 V okviru Dnevov slovensko-srbskega pri-
jateljstva sta se prepletala gospodarstvo, 
šport in kultura. Tako je med drugim naš 
generalni pokrovitelj, korporacija Hidria, v 

sodelovanju s slovenskim avtomobilskim 
grozdom odprl prvo električno polnilnico 
v Beogradu. 

Kulturni del pa je oblikoval predvsem naš 
orkester. Tako smo že v soboto popoldne 
Beograjčane pozdravili na glavni, prome-
nadni Ulici Kneza Mihajla. Mimoidoči so 
v velikem številu z veseljem prisluhnili 
»trubačem« iz Slovenije.

Glavni koncert pa je bil v nedeljo v dvo-
rani Kolarčeve zadužbine. Polno dvorano 
je med drugim pozdravil tudi Ivica Dačić, 
srbski zunanji minister, ki je izpostavil 

dobre sosedske odnose. Na koncertu smo 
se predstavili z raznolikim programom. Na 
odru so se nam pridružili kar trije gostje 
– solista Ivan Pejić na violini in sopranist-
ka Nataša Tasić Knežević ter skladatelj, 
dirigent in aranžer Vladimir Mustajbašić. 
»Prijateljstvo med narodoma smo že-
leli prikazati tudi skozi glasbo – številni 
slovenski glasbeniki so delovali v Srbiji, 
velja pa seveda tudi obratno,« je dogodek 
komentiral dirigent in umetniški vodja 
našega orkestra Domen Prezelj. O odlič-
nem izboru skladb pa pričajo tudi stoječe 
ovacije na koncu koncerta.

Celoten vikend je bil neprecenljiva izkuš-
nja za vso godbo. »Godbeniki smo bili nad 
gostovanjem navdušeni, organizacija je 
bila na visokem nivoju, počutili smo se kot 
doma. Veseli me, da godba s koncertnim 
programom dobiva priložnosti zunaj meja 
Slovenije ter s tem prispeva k promociji in 
razpoznavnosti domačega kraja,« je po 
gostovanju dejal predsednik godbe Jakob 
Jež.

Drejc Kokošar

DODALI KAMENČEK K PRIJATELJSTVU MED SRBIJO IN SLOVENIJO
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ČRNOVRŠKO KULTURNO DRUŠTVO BELEŽI 70 LET

Kulturno-umetniško društvo Sloga iz 
Črnega Vrha v letošnjem letu praznuje 
70 let. Člani društva so med letom prip-
ravili že kar nekaj prireditev, še veliko 
pa jih čaka na uresničitev. 

Na občnem zboru, ki so ga imeli sredi 
januarja, so potrdili plan dela za letošnje 
leto, ki ga je predlagal prenovljeni upravni 
odbor. Plan dela poleg tradicionalnih pri-
reditev obsega preko 10 izrednih. Mednje 
sodi tudi koncert vrhunskega mladega 
talenta Jakoba Kobala, ki se je na odru 
črnovrške dvorane predstavil 18. februar-

ja. Konec februarja je bilo tradicionalno 
pustovanje za otroke, v začetku marca se 
je občinstvo nasmejalo stand up komi-
kom, ob koncu meseca pa so pripravili 
razstavo domačih ustvarjalcev. Aprila je 
minil v znamenju kulturnega vikenda, v 
katerem so se udeleženci tako in drugače 
družili s knjigo, v mislih s študentkama 
Katko Kavčič in Lizo Škrlep potovali po 
Portugalski in si ogledali gledališko igro 
»Vaja zbora« gledališke skupine Kontrada 
s Kanala ob Soči. Sredi maja pa so s Stašo 
Benko pripravili potopis po Jordaniji ter 
obujali spomine na minula desetletja na 

»Nostalgičnem večeru.« Kmalu bo sledilo 
gostovanje še ene gledališke igre ter se-
veda tradicionalna pevska revija, v kateri 
nastopa kar 9 krajevnih pevskih zborov.  

Julija pripravljajo Kino za luno, avgusta 
kulturni krožnik in slikarski ex-tempore. 3. 
septembra pa bo osrednja prireditev ob 
70-letnici KUD Sloge Črni Vrh, kjer obljub-
ljajo veliko glasbe, zanimivosti in smeha. 
Manjkale ne bodo niti stare in nove foto-
grafije na temo črnovrške kulture. 

Konec leta bo že tradicionalno prinesel 
časopis Sloga, otvoritev novoletnega ok-
rasja, pa delavnico izdelovanja koledarjev 
ter, ob zadostnem številu prijav, tudi tradi-
cionalno inventuro. Med letom bo še ne-
kaj delavnic za otroke, na novem bralnem 
krožku, ki ga izvaja knjižnica Idrija, pa se 
že srečujejo  ljubitelji knjige. 

Načrti so torej kar veliki. Voljo do dela 
pa organizatorjem vsakič znova vlivajo 
krajani od blizu in daleč, ki se z veseljem 
vračajo v kulturno dvorano. V letu 2016 
so člani KUD-a tako pripravili 22 različnih 
prireditev za vse generacije. 

Lovrenc Habe

S slovesnima dogodkoma na Vojskem 
in na Hlevišah sta bili namenu predani 
prvi dve, te dni pa bodo na različnih 
mestih v Idriji postavljene še štiri od 
skupno dvanajstih »bajtabukev«, 
kolikor jih bo v kratkem stalo na raz-
ličnih lokacijah na Idrijskem. Mestna 
knjižnica in čitalnica Idrija želi s tem 
projektom širiti knjigo izven prostorov 
knjižnice, med ljudi. 

Bajtabukve so knjižne hiške, ki bodo od 
pomladi do jeseni stale na dvanajstih lo-
kacijah v občini Idrija. Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija namreč poleg že postavlje-
nih hišic na Vojskem v središču vasi in na 
Hlevišah v maju in juniju načrtuje posta-
vitev bajtabukev še v Črnem Vrhu v parku, 
v Godoviču pri vrtcu oziroma šoli, v Idrijski 
Beli na kopališču Lajšt, v Spodnji Idriji pri 
avtobusni postaji, v Ledinah pri igrišču, v 
Idriji ob igrišču v Mejci, nasproti glavne 
avtobusne postaje, v parku pod Mestnim 
trgom in pri cerkvi sv. Antona. 

S projektom želi knjižnica širiti bralno 
kulturo, ponesti knjige na prosto, med 
ljudi, izven inštitucije knjižnice in izven 

središča mesta, jih postaviti na točke, kjer 
se ljudje večkrat ali občasno zadržujejo in 
lahko vsaj kak trenutek svojega časa pos-
vetijo branju. Obenem želijo spodbujati 
izmenjavo knjig: ljudje bodo lahko knjige 
iz bajtebukve vzeli domov, jih prebrane 
vrnili ali v zameno prinesli kakšno svojo. 

Vsaka knjiga bo označena z logotipom 
in v vsaki knjigi bo kazalka, na katero 

bodo lahko bralci zapisali kakšno misel. 
Bajtabukve imajo značilno podobo stare 
idrijske rudarske hiše z visokim pročeljem, 
strmo streho, majhnimi okni, strmimi 
stopnicami in gankom. Predlogo zanje je 
narisal Nande Rupnik, izdelal pa jih je Nejc 
Lužnik. 

Povzeto po zapisu na spletni strani MKČ 
Idrija

NA IDRIJSKEM RASTEJO »BAJTABUKVE«
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KARAVANA ŠTUDIJSKIH KROŽKOV LETOS V IDRIJI

V SPODNJI IDRIJI ŽE PET LET PRIDNO TELOVADIMO

V četrtek, 22. junija 2017, med 10.00 in 
17.00 uro, bo na Mestnem trgu v Idriji 
potekala Karavana študijskih krožkov 
2017, ki jo letos v sodelovanju z Andra-
goškim centrom republike Slovenije 
gostita Idrijsko-Cerkljanska razvojna 
agencija in Društvo klekljaric idrijske 
čipke. Obe lokalni organizaciji sta 
namreč izvajalki študijskih krožkov v 
našem okolju.

Karavana, ki vsako leto gostuje v drugem 
slovenskem kraju, je namenjena vsakole-
tnemu učenju in druženju krožkarjev, ki 
delujejo po vsej Sloveniji. Študijski krožki 
so majhne skupine za neformalno učenje 
odraslih, kjer se zbirajo, učijo, ustvarjajo 
in družijo posamezniki ter s svojimi re-
zultati prispevajo k razvoju in dogajanju 
v domačem okolju. Imajo zelo raznolike 

in zanimive vsebine, saj se te prilagajajo 
udeležencem in njihovim zanimanjem. 

Udeleženci karavane prisotnim predsta-
vljajo raznovrstne tematike in rezultate 
dela posameznih študijskih krožkov. Tudi 
letošnje predstavitve bodo zelo pestre. Še 
posebej bo za obiskovalce zanimiv dopol-
danski del dogajanja. Med 10.30 in 14.00 
boste na Mestnem trgu tako lahko spre-
mljali številne predstavitve krožkarjev iz 
vse Slovenije, z vsebinami vse od bralnih 
krožkov do ročnih del in še mnogo druge-
ga. V primeru dežja bo dogajanje karava-
ne potekalo v Filmskem gledališču in pod 
šotorom na Ahacijevem trgu. Predstavitve 
bodo potekale na odru v obliki skečev, 
petja in drugih prikazov, ki se jih bodo do-
mislili krožkarji, in na stojnicah, kjer bodo 
skupine izvajale tudi različne krajše delav-

nice in na ogled postavile svoje izdelke in 
dosežke.

Obiskovalce bomo v popoldanskem času 
popeljali tudi na ogled našega mesta in 
jim predstavili tradicijo klekljanja, delova-
nje pokrite tržnice, preizkusili se bodo lah-
ko v izdelavi idrijskih žlikrofov, si ogledali 
botanični vrt ali rudnik.

Vljudno vabljeni, da se udeležite karavane 
študijskih krožkov in podprete skupine 
krožkarjev iz celotne Slovenije!

ICRA in Društvo klekljaric idrijske čipke

Leta 2012 sva z Metko Ferjančič, takrat 
tajnico KS Sp. Idrija, prišli na idejo, da 
se v okviru Društva upokojencev Idrija 
prijavimo na razpis Občine Idrija za so-
financiranje programov različnih oblik 
rekreacije in s prijavo tudi uspeli.

No, potem sva pa sva naleteli na nov 
problem ... zagotoviti profesionalnega 
vaditelja.

Imeli sva srečo, ko se je najinemu povabi-
lu odzval Drago Kavčič, profesor telesne 
vzgoje. 

Tako smo se 12. februarja 2012 prvič sre-
čali v telovadnici OŠ Sp. Idrija in pričeli z 
vadbo za starejše. 

V to obliko vadbe nas je vpisanih 32, na 
vadbi pa prisotnih v povprečju od 18 do 
23. Pohvaliti se moramo, da dve od nas 
štejeta že preko 80 let.

Ponosne smo na to, kaj in koliko zmore-
mo. Za vse gre zasluga našemu vaditelju. 
On ve, kaj mi potrebujemo, da ohranjamo 
in krepimo zdravje, hkrati pa se imamo 
zelo lepo. Hvaležne smo mu, ker z nami 
vztraja že pet let. Postali smo prava »druži-
na«, ki ji tovrstno druženje veliko pomeni. 
To dokazuje tudi udeležba na urah vadbe. 

»Dober glas seže v deveto vas«, pravi 
pregovor. Prav zato se nam iz leta v leto, 
ko nekatere zaradi bolezni in drugih obve-
znosti vadbe ne obiskujejo več, pridružijo 
nove.

Peto obletnico naše vadbe smo, kot se za okroglo obletnico spodobi, obeležile s prijet-
nim druženjem in si zaželele, da naj tako ostane vsaj še prihodnjih pet let.

Lavra Kacin, vodja Sekcije DUI - Sp. Idrija.

V letu 2017 bo ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti 
poleg 119 javnih socialnovarstvenih pro-
gramov sofinanciralo še 60 razvojnih soci-
alnovarstvenih programov v skupni višini 
dobra 2 milijona evrov. Na področju po-
moči otrokom in mladostnikom bodo po-
leg doslej sofinanciranih 23 dnevnih cen-
trov po Sloveniji letos podprli tudi dnevni 
center za otroke in mladostnike v Idriji. 
Dnevni center, ki od februarja lani deluje 
v prostorih idrijskega Mladinskega centra, 
je  nadgradnja  preventivnega programa 

socialno pedagoške pomoči, ki ga idrijski 
center za socialno delo izvaja od leta 1998. 
Nastal je iz potrebe družin na Idrijskem 
in Cerkljanskem po pomoči otrokom, ki 
se soočajo z različnimi težavami. Cilj je 
zmanjševanje in preprečevanje socialne 
izključenosti ter odklonskega vedenja 
otrok, izboljšanje otrokove samopodobe, 
prevzemanje odgovornosti, pridobitev 
občutka varnosti, sprejetosti, učnih in de-
lovnih navad ter preventiva na področju 
različnih oblik odvisnosti. 

SREDSTVA ZA DNEVNI CENTER
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ČIPKARIJA LETOS ŽE 22. LETO ZAPORED

POLETIMO!

»Naše ptice so pristale...in čudovito po-
lepšale Dom upokojencev Idrija. Vabi-
mo vas, da si klekljane lepotice ogleda-
te v živo!« so na spletni strani Čipkarske 
šole Idrija ob uresničitvi zanimivega 
projekta z naslovom Poletimo! Zapisale 
njegove snovalke.

V šolskem 2016/17 je namreč skupina os-
mih ustvarjalnih klekljaric v Čipkarski šoli 
Idrija, ki so jo sestavljale Andra Jereb, Mira 
Guzelj, Draga Sedej, Aleksandra Frank Sta-

niša, Liljana Kogovšek, Magda Ferlat, Ma-
rija Novak Boškovič in Irena Laharnar, na-
daljevala z uresničevanjem novih idej ob 
izzivu mednarodnega natečaja na temo 
»Zlati rez«. Na njihovih petkovih srečanjih 
pa se je spontano porodila tudi ideja, da 
bi s čipkami oživile balkone idrijskega 
doma upokojencev, ki so jo stanovalci in 
vodstvo doma z navdušenjem podprli. Na 
petkovih večerih, ki so sledili, so zatem 
članice skupine izoblikovale zamisel, da 
bi zunanjost doma spomladi popestrile 
z motivi najrazličnejših ptic iz klekljane 
čipke. In tako so pričeli nastajati klekljani 
brglezi, smrdokavre, golobi in druge vrste 
ptic. Seveda je bilo treba poskrbeti tudi  
za ustrezen material, ki bo odporen proti 
vremenskim vplivom ter za velike blazine 
in druge pripomočke, ki so ustvarjalkam 
olajšali delo.

19. maja so klekljane ptice »pristale« na 
balkonih Doma upokojencev Idrija, kjer 

je idrijska čipka tako rekoč 24 ur na dan 
na ogled slehernemu, ki si vzame čas in 
v vsakdanjem hitenju dopusti, da se oko 
spreleti po pticah in da srce preprosto 
uživa. V posebno veselje pa so te klekljane 
ptice seveda tudi stanovalcem doma, saj 
simbolizirajo lepoto, pomlad in svobodo 
duha. Klekljarice, snovalke projekta, so 
ob tej priložnosti na manjši razstavi v pro-
storih doma postavile na ogled tudi nekaj 
skic, vzorcev in foto utrinkov svojega dela, 
stanovalci doma pa so poskrbeli, da so 
vzorci ptic, ki so jih ustvarile roke kleklja-
ric, zaživeli tudi v barvah.

Tudi letos so pri uresničitvi idej pomagale 
Silva Menard ter Stana Frelih in Maja Svet-
lik iz Čipkarske šole Idrija.

Metka Rupnik (Vir: Čipkarska šola Idrija)

10 avgustovskih dni bo Idrijo ponovno 
preplavila Čipkarija. Festival, ki ga or-
ganiziramo v Klubu idrijskih študentov, 
bo ponovno nabit s kulturnimi, športni-
mi in zabavnimi prireditvami.  Idrijska 
mladina s tem festivalom ohranja neko 
tradicijo, je aktivna in želi, da se v tem 
prelepem kraju, polnem tehnične in 
kulturne dediščine, čimveč dogaja. 
Letošnji festival ne prinaša večjih spre-
memb. Edino, kar se je spremenilo, je, 
da smo zaključni koncert festivala s 
Kajzeja zaradi zmanjšanja prizorišča 
prestavili pred klub Swenak ter dodali 
koncert  s slovenskim bandom Čeda-
huči in idrijskim Jakobom Kobalom z 
bendom.

Festival bomo začeli z otvoritvijo 17. av-
gusta, ki bo že tradicionalno potekala na 
idrijskem gradu. Poleg zaključnega kon-

certa in koncerta skupine Čedahuči in idrij-
skega Jakoba Kobala bomo v glasbenem 
delu imeli že tradicionalni reggae night s 
slovenskima bandoma Reggalution in The 
Indicals v Mejci, prav tako bomo poskrbeli 
za večer elektronike, ki se letos seli v Klub 
Swenak, poleg elektornike pa bomo v 
Swenaku organizirali tudi metal night in 
lokalce, večer, posvečen idrijskim bandom. 
Dogodek Obzorja št. 15 pa bomo organizi-
rali vikend pred začetkom festivala, in sicer 
12. avgusta prav tako v Swenaku. 

Za najmlajše bomo tudi v letošnjem letu 
organizirali ustvarjalne delavnice, ki bodo 
v večji meri potekale v prostorih Mladin-
skega centra Idrija.  Za športne navdušen-
ce bomo poskrbeli z organizacijo turnirjev 
v košarki, nogometu in odbojki. Za vse, ki 
imajo radi igre s kartami, bomo organizira-
li poker turnir. Vsi tisti, ki jih zanima tujina, 
so vabljeni na potopisno predavanje. 

Čeprav se avgust hitro približuje, pa naj 
vseeno nekatere aktivnosti ostanejo pre-
senečenje. O vsem vas bomo obveščali 
preko facebook strani Festivala Čipkarija 
in pa preko spletne strani. 

In ni še prepozno, še vedno se lahko pri-
družiš ekipi in preživiš nepozabno poletje 
v družbi organizatorjev največjega festiva-
la v organizaciji mladih v Idriji. 

Klub temu, da se glavna glasbena večera 
festivala s Kajzarja premikata v Swenak, 
mladi upamo, da se bomo tja lahko čimpej 
vrnili.  

V Klubu idrijskih študentov bomo tako že 
22. javnosti pokazali, da mladi ne želimo, 
da Idrija postane spalno naselje, pač pa je 
to kraj, ki je aktiven, in ki si želi, da mladi 
tukaj tudi ostanejo. 

Anja Fortuna
Klub idrijskih študentov
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Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Idrija-Cerkno in OŠ Spo-
dnja Idrija sta 26. 04. 2017 v Kulturni 
dvorani v Spodnji Idriji pripravila 
proslavo ob dnevu upora  proti okupa-
torju.

Številne udeležence : župana občine 
Idrija  Bojana Severja, ravnatelje osnovnih 
šol, predstavnike borčevskih in veteran-
skih organizacij, Slovenske vojske, Zveze 
slovenskih častnikov, veterane, učence 
osnovnih šol in njihove starše,  je po pri-
hodu praporščakov pozdravil predsednik 
OZ VVS Idrija-Cerkno Zorko Velikanje. 

Prisrčen in bogat kulturni program, pos-
večen svobodi in pomladi, so izvedli otro-
ci iz vrtca Sp. Idrija ter učenci OŠ Spodnja 
Idrija.

Slavnostni govornik, upokojeni general 
Marjan Vidmar, pa je v svojem nastopu 
izpostavil pomen ustanovitve OF sloven-
skega naroda leta 1941, boja za svobodo 

v NOB in prizadevanj za samostojnost in 
neodvisnost Slovenije.

Sledila je še podelitev priznanj in nagrad, 
ki jih je učencem osnovnih šol za njihove 
prispevke na VI. literarnem natečaju Ob-
močnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Idrija-Cerkno na temo »Tudi pri 
nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« 
izročil predsednik združenja Zorko Veli-
kanje. Nagrade so prejeli: Neža Carli iz OŠ 
Spodnja Idrija, Tadej Gnezda iz OŠ Idrija, 
Patrik Felc iz OŠ Črni Vrh in Vita Grudnik 
iz OŠ Cerkno.

Za dolgoletno odlično sodelovanje z 
veteranskim območnim združenjem sta 
priznanje prejeli mentorici Nataša Hvala 
in  Vanda Trošt iz Osnovne šole Spodnja 
Idrija.

Zorko Velikanje
predsednik OZ

ODPIRAMO OBZORJE

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB  SLOVENIJE

Na  predlog Območne organizacije ZB 
za vrednote NOB Idrija – Cerkno je Zve-
za združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije ob državnem prazniku, dne-
vu upora proti okupatorju, 27. aprilu, 
za izjemne dosežke pri uresničevanju 
programskih usmeritev zveze in uspeš-
no delovanje na področju ohranjanja 
in uveljavljanja vrednot narodno osvo-
bodilnega boja podelila več priznanj 
našim članom.

Krajevni organizaciji ZB za ohranjanje vre-
dnot NOB Kanomlja, zlato plaketo za pri-
dobivanje novih članov ZB in aktivno delo 
na svojem območju. V zadnjih nekaj letih 
je zelo uspešna tudi pri sodelovanju in 

organizaciji regijskih prireditev, saj je us-
pešno organizirala in izvedla več proslav 
pri spomenikih in spominskih obeležjih 
iz NOB, pri čemer se uspešno povezuje s 
sosednjimi organizacijami ZB in ostalimi 
veteranskimi organizacijami v občini. 
Krajevna organizacija ZB za ohranjanje 
vrednot NOB Kanomlja posveča veliko 
pozornosti tudi vzdrževanju spomenikov 
in spominskih obeležji iz NOB na svojem 
območju, kar opravljajo njeni člani veči-
noma prostovoljno.

Zlato plaketo je prejela tudi tovarišica 
Frančiška Lapajne, KO ZB za vrednote NOB 
Idrija. To visoko priznanje je bilo Frančiški 
Lapanje podeljeno  za dolgoletno uspeš-
no opravljanje funkciji predsednice in 
blagajničarke v  krajevni organizaciji ZB 
ter aktivnega dela v organih Območne or-
ganizacije ZB za ohranjanje vrednot NOB 
Idrija-Cerkno. 

Zveza združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije  je podelila tudi  srebrno plaketo  
podpredsedniku Območne organizacije 
ZB za vrednote NOB Idrija- Cerkno tova-
rišu Jožetu Jeramu za  zasluge pri uresni-
čevanju programskih nalog v Krajevni  or-
ganizaciji za  vrednote NOB Cerkno. Bil je 
in je še vedno glavni organizator  številnih 
partizanskih proslav  na Cerkljanskem in 

širše, na  katerih se vsako leto zbere  veliko 
število udeležencev. 

Prav tako je posebno priznanje prapor-
ščaka prejel član ZB Idrija-Cerkno, tovariš 
Jožef Rupnik, ki je opravljal dolžnosti 
praporščaka v Območni organizaciji ZB za 
ohranjanje vrednot NOB Idrija-Cerkno več 
kot deset let. Čeprav dolžnosti praporšča-
ka ne more več opravljati, je bilo pri po-
delitvi priznanja upoštevano dejstvo, da je 
prapor vestno nosil na vseh partizanskih 
proslavah na območju Idrije in Cerknega, 
kakor tudi na številnih proslavah na Pri-
morskem.

Območna organizacija ZB za vrednote 
NOB Idrija-Cerkno vsem dobitnikom pri-
znanj iskreno častita in se jim zahvaljuje 
za uspešno delo v borčevski organizaciji 
na območju idrijsko - cerkljanske regije, 
kakor tudi na območju celotne Slovenije.

Aldo Carli

Na fotografiji: Prejemnika zlatih plaket na 
proslavi v Ljubljani, 26. 4. 2017, Frančiška 
Lapajne in Viktor Medved v imenu KO ZB 
Kanomlja s predsednikom ZB Slovenije 
Titom Turnškom. 

PROSLAVA OB DNEVU UPORA IN ZAKLJUČEK LITERARNEGA NATEČAJA
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RK TEDEN RDEČEGA KRIŽA

Letošnji teden Rdečega križa, ki se 
vsako leto odvija od 8. do 15. maja, je 
potekal pod sloganom  Ker nam je mar. 
Povsod in za vsakogar.

Svetovni dan Rdečega križa se praznuje 
od  leta 1948 na 8. maj, rojstni dan usta-
novitelja gibanja Henrija Dunanta. Gre za 
več kot 100 milijonov članov te humani-
tarne mreže, ki jo sestavljajo prostovoljci 
in podporniki, ki delujejo v 190 državah 
sveta. 

Tudi letos   so  se na poštah po Sloveniji 
z doplačilom znamk in zbranimi prispevki 
od prodanih vozovnic v višini 0,17€  zbi-
rala sredstva . Lani je bilo zbranih 346.837 
evrov, ki so bila porabljena za razvojne 
projekte Rdečega križa Slovenije,  za  
nudenje pomoči učencem in dijakom 
za nabavo šolskih potrebščin, nudenja 

finančne in materialne pomoči socialno 
ogroženim posameznikom in družinam, 
usposabljanje prostovoljcev in izvajajnje 
aktivnosti v okviru projekta Drobtinica. 

V tednu RK poteka vrsto aktivnosti, zato  
je Območno združenje Idrija  organiziralo 
dan odprtih vrat, ki  je potekal v prostorih 
OZ, Študentovska 1 v ponedeljek, 8. 5., 
in četrtek, 11. 5.  Ostale dni smo izvajali 
delavnice za otroke na CŠOD Cerkno in 
Osnovni šoli Sp. Idrija, katerih se je udele-
žilo 95 osnovnošolcev.  

Tanja Tominec
RKS OZ Idrija

VARNO NA KOLESU

KLEKLJAMO, KER

• je lepo ustvarjati z rokami,
• razvijamo ročne spretnosti, vztraj-

nosti in natančnost,
• se ob učenju družimo, klepetamo in 

zabavamo,
• skrbimo za ohranjanje in razvoj idrij-

ske čipke.
 

PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO

• Vpisujemo otroke, ki so oziroma 
bodo v letu 2017 dopolnili starost 6 
let, ter starejše otroke in mlade do 18. 
leta starosti.

• Vpis poteka do 23. 6. 2017.

• Pogodbe o vpisu in več informacij 
dobite pri učiteljicah klekljanja v 
oddelkih Čipkarske šole Idrija na 
osnovnih šolah Idrija, Spodnja 
Idrija, Cerkno, Ledine, Godovič, 
Col, Črni Vrh, Podkraj in Vipava; v 
tajništvu čipkarske šole v Idriji na 
Prelovčevi 2; po elektronski pošti 
na naslov info@cipkarskasola.si ali 
po telefonu 05 37 34 570.

ČIPKARSKA ŠOLA ZA ODRASLE IN DRUGA 
IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE

Udeleženci preteklih izobraževanj boste o 
vpisu obveščeni v drugi polovici avgusta, 
ostale zainteresirane za izobraževanja pa 

vabimo, da nam svoje želje do 26. 8. 2017 
sporočite na zgoraj navedene kontakte.

NA OSNOVI TRADICIJE Z ZNANJEM DO 
IZZIVOV PRIHODNOSTI!

VPIS V ČIPKARSKO ŠOLO IDRIJA

Z regionalnimi prireditvami, ki so v 
aprilu potekale po slovenskih osnov-
nih šolah, se je zaključil letošnji razpis 
Varno na kolesu. Med tremi najuspe-
šnejšimi šolami v projektu na območju 
osrednje in zahodne regije je bila tudi 
OŠ Spodnja Idrija, ki je zasedla tretje 
mesto. 

Projekt Varno na kolesu je del vseslo-
venskega programa s plemenitim ciljem 
- najmlajše, ki se šele pripravljajo na sa-
mostojno vožnjo s kolesom v prometu, 
opozarjati na potrebno prometno znanje 
in pomen varnosti kolesarjev v prometu.  

Zaključne prireditve na osnovni šoli Mar-
tina Krpana v Ljubljani se je udeležilo več 
kot 100 otrok iz 19 različnih osnovnih šol v 
regiji. Učenke in učenci so z zanimanjem 
spremljali uradni program, se podali na 
kolesarski poligon, ki ga je pripravila 
Agencija za varnost v prometu, si ogle-
dali predstavitev Policije ter se udeležili 
zaključne podelitve priznanj in nagrad 
vsem šolam, ki so uspešno sodelovale v 
programu Varno na kolesu in pri opravlja-
nju kolesarskega izpita. Preko video izjave 

sta mlade k skrbi za varnost spodbudila 
tudi podpornika programa Varno na kole-
su in profesionalna kolesarja Matej Moho-
rič in Tanja Žakelj. 

Učenci OŠ Spodnja Idrija pa so pred dnevi 
izvedli še eno zanimivo akcijo za spodbu-
janje prometne varnosti malih kolesarjev, 
saj so 20. maja organizirali skupinsko 
kolesarjenje iz Spodnje Idrije na osre-
dnje prizorišče Dneva zdravja, ki ga je na 
Mestnem trgu v Idriji tega dne organiziral 
Zdravstveni dom Idrija. S tem so želeli 
opozoriti na pomen varnih kolesarskih 
med krajema. 

Po zapisu Marka Finka povzela Metka Ru-
pnik
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FIRBC

V katerem našem naselju je postavljena ta 
lepa cerkvica?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki bos-
te do vključno 10. julija 2017 Firbcu pos-
lali pravilen odgovor.

Odgovore pošljite na naslov: Občina Idri-
ja, Mestni trg 1 ali na elektronsko po-
što: marija.bencina@idrija.si. 

... je bil pravilen odgovor na vprašanje 
Firbca iz prejšnje številke Obzorja. Med 
tistimi, ki ste nam tak odgovor poslali, je 
David Velikanje iz Idrije izžrebal Ano La-
panje iz Godoviča, ki bo poletni garde-
robi lahko dodala lepo ogrlico in ročno 
poslikan svilen robček, izdelka pacientov 
delovne terapije Psihiatrične bolnišnice 
Idrija.

• deklica Jasna, starša Nadia Čibej Medic in Martin Čibej iz Idrije
• deklica Ula, starša Maruška Gnjezda in Jan Pečelin z Gor
• deklica Kristina, starša Eva Likar in Tomaž Novak iz Črnega Vrha
 
Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!
 
Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč. 
Vlogo dobite na občinski spletni strani.

• Ivana Hvala iz Idrije, roj. 1937
• Silvij Čar iz Idrije, roj. 1933
• Marija Mlinar iz Sp. Vrsnika, roj. 1930
• Tomo Pajer iz Idrije, roj. 1959
• Pavel Vihtelič iz Idrije, roj. 1943
• Silvester Jurjavčič iz Idrije, roj. 1936
• Zoran Tončič iz Idrije, roj. 1958
• Ljubomir Likar iz Idrije, roj. 1958
• Marija Novak iz Idrije, roj. 1933
• Zofija Tratnik iz Idrije, roj. 1926
• Renata Kogej iz Idrije, roj. 1964
• Vida Kacin iz Idrije, roj. 1947

Naj počivajo v miru.

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

POSLOVILI SO SE OD NAS

PALACINA ...

Vokalna skupina Radost iz Godoviča 
se je v zadnjih dneh aprila mudila v 
španski Malagi. Pevke z umetniško 

vodjo Damjano Vončina so se udeležile 
tretjega mednarodnega tekmovanja 
Canta en Primavera. Na tekmovanju je 
sodelovalo 28 zborov iz osmih različnih 
držav.

Radostnice so tekmovale v kategoriji C1 
(komorne skupine enakih glasov) skupaj 
z Norvežani, Švedinjami in Estonkami. 
Predstaviti so morale pet skladb različnih 
stilov. Nastop so izvedle vrhunsko, zato jih 
je tričlanska mednarodna komisija nagra-
dila z zlato diplomo. Skupno pa so osvojile 
drugo mesto za odlično dekliško zasedbo 
s Švedske.

RADOST NAGRAJENA ZAHVALA OB NESREČI

Ob težki prometni nesreči 22. 1. 2017 nad 
Črnim Vrhom se iskreno zahvaljujem ga-
silcem, policiji, zdravniku in reševalcem 
Zdravstvenega doma Idrija ter vsem zna-
nim in nepoznanim, ki so mi ob nesreči 
pomagali.

Srečno na vseh vaših poteh!

Marija Kosovel
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STOJAN LUKMAN

TU SMO DOMA

TUHTAMO
Svetniški MAanagram

Zdi se, da MANJKA STO LUN,

da bi razsvetlile naš proračun.

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

BRIHTNE MISLI
Ni mogoče prešteti vsega, kar je vredno, 
in ni vse vredno, kar je mogoče prešteti. 
(Albert Einstein)

SMEH NA OBZORJU
Čas celi rane, zato se pa pri zdravniku obi-
čajno čaka ure in ure.

***

"Zakaj si prišel sem?"  vpraša v zaporu stari 
zapornik novega. 

"Zaradi genske okvare." 

"Kako to misliš?" 

"Predolgi prsti, prekratke noge." 

***

Milan pravi prijatelju: »Pri meni gre vse 
počasi. Počasi delam, počasi jem, počasi 
hodim ...«.

»Pa pri tebi res prav nič ne gre hitro?«

»Hitro se utrudim.«

V stanovanjskem bloku pod osnovno šolo 
v Spodnji Idriji stanujeta Marijan Kogej in 
njegova hči Irena, ki je bila v času našega 
obiska v službi. 

Posebna spodbuda, ki nas je pripeljala v 
njun dom, je podatek, da je Marijan, ki je 
najstarejši član idrijske »plehmuske«, tako 
po letih, lani je praznoval 80 let, kot po 
stažu, saj je pri godbi je že od leta 1949, 
letos odigral že šestdeseto prvomajsko 
budnico. Doslej je zamudil le tiste, ki 
mu jih je preprečilo služenje vojske na 
torpednem čolnu in poškodovan prst. Ni-
kamor niso hodili z družino za prvomajske 
praznike, saj je bila pripadnost godbi na 
prvem mestu.

Marijan, rojen v Raši, je z bratom Jožetom 
in sestro Angelco odraščal v Rižah v Idriji, 
ljubezen do Marije, ki je bila doma v spo-
dnjeidrijskem župnišču, pa ga je pripeljala 
v Spodnjo Idrijo. Dve hčeri sta se jima 
rodili, Irena, ki je ostala doma, in Marta, 
ki si je družino ustvarila v Jeličnem Vrhu. 
Marijan je zetu pomagal pri gradnji hiše in 

bil varuška svojim trem vnukom. Tudi sicer 
se v gospodinjstvu, kjer ima sedaj glavno 
vlogo hči, dobro znajde. Če je treba, skuha 
kosilo in celo domače rezance zna naredi-
ti.

Že 28 let uživa pokojnino, ki si jo je pri-
služil kot vzdrževalec žičnice pri RŽS. Z 
žalostjo v očeh pove, da je bilo ženi dano 
le 5 upokojenskih let. Huda bolezen jo je 
premagala pred 13 leti in Marijan jo še 
vedno pogreša. Vesela je bila, da je njen 
mož godbenik, in že hudo bolna mu je na-
ročila, naj po njeni smrti ne žaluje in ostaja 
doma, temveč naj s svojim klarinetom še 
naprej ostaja zvest idrijski godbi. Njeno 
željo spoštuje in še vedno pridno hodi na 
vaje in koncerte, ki jih je v vseh teh letih 
zamudil le malo. 

Da ohranja zdravje in kondicijo, se rad 
zapelje s kolesom in obuja spomine na 
otroška leta, ko je bilo pri hiši le eno kolo 
in so si ga podajali eden drugemu, da se 

še ohladiti ni utegnilo. Skoraj vsak dan 
se odpravi na krajše ali daljše pešačenje, 
nekajkrat na leto opravi celo peš turo iz 
Spodnje Idrije skozi Kanomljo, preko Raz-
potja v Idrijo in nazaj domov, ki mu vzame 
dobre 3 ure. 

Kapo dol, bomo rekli in zaželeli, da bi ži-
vahnemu, zgovornemu in nasmejanemu 
Marijanu lahko čez dve leti zaploskali za 
njegovih 70 let v idrijski godbi.

Marija Benčina


