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PLAC ZA ABZERJE
STE ŽE KAJ POLETNO IN PRAZNIČNO
RAZPOLOŽENI?
Če še niste, boste temu razpoloženju
gotovo bliže, ko boste prebrali junijsko
številko Obzorja. V njej boste lahko spoznali letošnje občinske nagrajence in se
seznanili z dogajanjem v dneh Festivala
idrijske čipke. Ne gre zamuditi dogodkov, ki jih imamo na domačem pragu, pa

čeprav gotovo vsi vseh ne bodo enako
navdušili. Veliko truda je vanje vloženega,
prav tako kot so veliko truda in energije
morali v svoje delo in aktivnosti vložiti
prejemniki letošnjih občinskih nagrad, da
so bili opaženi, predlagani in izbrani za
nagrajence. Prav je, da trud pripravljavcev
Festivala idrijske čipke nagradimo z našo
udeležbo na dogodkih, trud nagrajencev
pa s tem, da jim nagrade privoščimo in jim

morda ob srečanju z njimi stisnemo roko
in čestitamo.
Vam vsem, spoštovane bralke in bralci,
pa namenjamo čestitke ob občinskem in
državnem prazniku. Kakorkoli že boste
praznovali, vam želimo, da bi se imeli lepo.
Uredniški odbor

VPIS V ČIPKARSKO ŠOLO IDRIJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
KLEKLJAMO IDRIJSKO ČIPKO, KER ...

skasola.si/si/cipkarska/28/program-cipkarske-sole-idrija-za-otroke-in-mladino/

... je lepo ustvarjati z rokami,
... razvijamo ročne spretnosti, vztrajnost in
natančnost,
... se ob učenju družimo, klepetamo in
zabavamo,
... je to zelo pomembno za ohranjanje
slovenske kulturne dediščine.

ČIPKARSKA ŠOLA ZA ODRASLE IN DRUGA
IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE

PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO
Vpisujemo otroke, ki so oziroma bodo v
letu 2018 dopolnili starost 6 let, ter starejše otroke in mlade do 18. leta starosti. Vpis
poteka do 22. 6. 2018.
Pogodbe o vpisu in več informacij dobite:
• pri učiteljicah klekljanja v oddelkih Čipkarske šole Idrija, ki so na

NAJ HIŠA ZAŽIVI!
Po večletnih plodnih dogovarjanjih, usklajevanjih, pripravah pogodb in sestankih je
končno prišel dan, ko je Mladinski center
Idrija v uporabo dobil večji del stavbe
bivšega dijaškega doma, znanega tudi kot
Dom Nikolaja Pirnata v Idriji. Tako dogajanje pod okriljem MCI ne bo potekalo le
v enem kraku stavbe, ampak se bodo aktivnosti preselile tudi na hodnik v prvem
nadstropju in se s hostlom razširile vse
do mansarde. S tem smo še korak bližje
viziji, ki so jo mladinska društva pred 7 leti
zapisala v idejnem konceptu za mladinski
center in hostel v Idriji.
Vas pa vabimo, da se nam v petek, 8.
junija, ob 18.00 pridružite na ponovni
otvoritvi hostla in dogodku ob 5-letnici
delovanja MCI!
Ekipa MCI

osnovnih šolah Idrija, Spodnja Idrija,
Cerkno, Ledine, Godovič, Col, Črni
Vrh, Podkraj in Vipava;
• v tajništvu čipkarske šole, v Idriji na
Prelovčevi 2; preko e-naslova info@
cipkarskasola.si ali po telefonu na
številki 05 37 34 570.
• na spletni stani http://www.cipkar-

Zainteresirane za izobraževanja odraslih
pa vabimo, da spremljate informacije na
spletni strani https://www.cipkarskasola.si/si/cipkarska/1/izobrazevanja/ ali
pa nam sporočite svoje želje do 24. 8.
2018.
NA OSNOVI TRADICIJE, Z ZNANJEM, DO
IZZIVOV PRIHODNOSTI!

ODPIRAMO OBZORJE

OBZORJE GLASILO OBČINE IDRIJA, JUNIJ 2018

VSEBINA
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
16
17
18
19

20

Plac za abzerje
Čipkarska šola vabi k vpisu
5 let MCI
Obergutmanovu berilu
Seja občinskega sveta
V pripravah na DEKD
Urejanje Lajšta
Minister v Kanomlji in Godoviču
Komunala
Pešbus že zapeljal
Dijaki o zeleni prihodnosti
Geopark Idrija
Kratke turistične
Nagrajenci Občine Idrija 2018
Program Festivala idrijske čipke
Uspešno za Glasbeno šolo Idrija
S klobučki v Ajdovščino
Mladi o vojni za Slovenijo
Defibrilator tudi na Marofu

OBERGUTMANOVU BERILU
Dogodki, ki praznično obarvajo junijsko
podobo Idrije, imajo svoje korenine v
daleč v preteklosti. Čeprav takratne generacije naših prednikov niso govorile o
razvojni naravnanosti, pametni skupnosti,
start up idejah, poprih in še čem, pa so
prav v tem duhu živele in ustvarjale in vse
do danes poganjale kolo našega razvoja v
smeri napredka.
Danes je za nadaljevanje te, skozi stoletja
že utrjene poti, na vrsti mlada generacija.
Dogodki, ki sem jim bil priča v zadnjem
mesecu, me navdajajo z veseljem in
upanjem. Predstavitve srednješolskih projektov in dosežkov naših start upov nas
prepričajo, da so mladi v Idriji odločeni aktivno soustvarjati našo prihodnost. Njihove ideje so drzne in drugačne, kar je tudi
prav, saj pogumnim sreča stoji ob strani.
Še posebej pa je pomembno dejstvo, da
smo vsi skupaj, Občina Idrija, naše gospodarstvo in mladi, spoznali, da je pot na
bolje možna le s sodelovanjem.

Tudi med letošnjimi občinskimi nagrajenci prevladujejo mladi, kar je najboljša
potrditev prej povedanemu. Nagrajeno
pa je tudi dolgoletno delo na umetniškem
in športnem področju in vseh pet nagrajencev predstavlja preplet mladostne zagnanosti z izkušnjami in znanjem zrelih let.
Vsem iskreno čestitam.
Tudi junijski dnevi v Idriji so prepleteni s
spomini na bolj ali manj oddaljene zgodovinske dogodke, ki jim posvečamo
občinski praznik in dan državnosti, pa tudi
z dogodki Festivala idrijske čipke, kjer nas
vedno znova presenetijo sveže ideje in
stvaritve.
Zavedanje, da je delo uspešnejše in druženje prijetnejše s sodelovanjem in pozitivno naravnanostjo, naj nas pospremi v
junijsko dogajanje in naprej v prihodnost.
Bojan Sever
župan Občine Idrija

TEKST O NASLOVNICI
Občina Idrija praznuje in z njo idrijska čipka. Avtor fotografije na naslovnici je Marko Čuk.

Tekmovanje v klekljanju
Črnovrška kulturna pomlad
Dekleta in nogomet
Poletje z ZPM Idrija
Mestno igrišče v tednu družin
Firbc vprašanje
Firbc žreb
V čast Scopoliju
Slovesa
Obrazki
Tu smo oma
Svetniški MAanagram

izdajatelj • Občina Idrija
odgovorna oseba - obergutman • župan občine Idrija Bojan Sever
uredniški odbor - abzerji • Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka
Rupnik
sodelavci - hajerji • vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov in
fotografij ter: Andrej Albreht, Marija Benčina, Jože Benčina, Urška Bajec Rupnik,
Mojca Gorjup Kavčič, Sanja Marija Pellis,
Nina Erjavec, Tadeja Bezeljak, Katarina
Kenda, Mirka Rupnik, Robert Zabukovec,
arhiv CID, Ajda Tušar, M. Jordan, Klavdija
Hvala, Marko Čuk
oblikovanje • Zdenka Pervanje Podobnik
grafična priprava za tisk • Marko Čuk
tisk • Gr-grafika d.o.o., Cerkno
strokovna podpora • Radio Cerkno d.o.o.
e-uredništvo • marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
glasilo na spletu • www.idrija.si
število izvodov • 4.600
Glasilo je tiskano na ekološkem papirju. Izhaja na dva meseca, po potrebi tudi
pogosteje. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Idrija.
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SEJA OBČINSKEGA SVETA
Svetnik SLS je kot predsednik sveta CID ob
nekaterih problemih, nastalih ob selitvi na
novo lokacijo, izrazil zaskrbljenost nad poslovanjem zavoda. Nastajajo tudi presežki
kadrov, obenem pa se zaposluje nove. Župan je povedal, da se viške kadrov rešuje s
prezaposlitvami.
Svetnika SMC sta opozorila na slabo stanje 500-metrskega odseka ceste v Mrzli
Vrh, zlasti na 5-metrskem odseku, kjer je
zaradi zlomljenega asfalta cesta nevarna. Pozvala sta še k ureditvi pločnika od
centra Črnega Vrha do pokopališča, kar
bo po pojasnilu župana urejeno skupaj s
kanalizacijo v roku od dveh do treh let, ter
k sanaciji ceste do šole v Črnem Vrhu.
Člani občinskega sveta so se uspešno
spopadli z obsežnim dnevnim redom
majske seje in obravnavali vseh 20
točk. Polovica seje je bila namenjena
obravnavi poročil o poslovanju javnih
zavodov, Policijske postaje Idrija, občinskega redarstva in medobčinskega
inšpektorata, poročilu o izvajanju
akcijskega načrta Občina po meri invalidov, Komunala pa je poročala o izvajanju dejavnosti upravljanja z javnimi
športnimi in kulturnimi objekti.
Sprejeto je bilo soglasje k sistemizaciji
v idrijski knjižnici in h kratkoročnemu
zadolževanju CID za pokrivanje stroškov
projekta Danube Geo Tour. Imenovana
je bila nova sestava osemčlanske volilne komisije, ki ji bo predsedoval Andrej
Rozman. Sprejet je bil nov odlok o turistični in promocijski taksi ter spremembe odloka o GJS in odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala in razveljavljen odlok
o izvajanju GJS upravljanja s stanovanji,
poslovnimi prostori in objekti v občinski
lasti. Svetniki so potrdili predlagane prerazporeditve proračunskih sredstev ter
spremembo načrta razvojnih programov
in kadrovskega načrta za leto 2018. Potrjena je bila odlična ocena dela direktorice
Mestnega muzeja Idrija in dobitniki letošnjih občinskih nagrad, ki so obširneje
predstavljeni v središču Obzorja. Pri premoženjsko pravnih zadevah je bilo potrjenih nekaj prodaj in odkupov zemljišč,
ukinitev javnega dobra ter sprejet sklep
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v k.o. Idrija mesto za zemljišča prometne infrastrukture in
javne površine, ki so v javni uporabi oziroma se na njih zagotavlja dostopnost vsem
občanom.
Pod VIP je svetniška skupna LKS dobila
pojasnilo glede upravljavskega načrta

za Krajinski park Zgornja Idrijca, da je v
pripravi predlog odloka, ki bo šel v potrditev ZVNKD, najkasneje septembra
pa v sprejem na občinski svet. Glede obljubljenih postajališč za avtodome je bilo
pojasnjeno, da so na platoju v Barbarah,
kjer so bili ob gradnji Spara kontejnerji,
puščeni priključki za 4 parkirišča za avtodome. Glede nedokončanih del urejanja
odvodnjavanja pri objektu šole v Kanomlji
je bilo pojasnjeno, da se bo nekaj še urejalo, zaradi pomanjkanja sredstev pa se
ne bo dalo vsega; glede dopisa podjetja
Komunala kmečkim gospodarstvom pa,
da je bilo poslano s ciljem urediti stanje.
LKS je dala tudi pobudo, naj se vsak nov
potrjen projekt predstavi svetnikom na
seji občinskega sveta.
Glede pobude svetnika NSi za odvoz
kosovnih odpadkov je bilo povedano, da
vsak občan lahko enkrat letno naroči kontejner za brezplačen odvoz teh odpadkov,
glede odlaganja nevarnih odpadkov v
Ljubevču pa je bil obljubljen pisni odgovor. Svetnik NSi je pred bližajočimi se prazniki apeliral, naj se pregleda primernost
razobešenih zastav, saj je stanje nekaterih
slabo.
Svetniki SD so dali pobudo, da se v Zali
ob avtobusnem postajališču za Jelični
Vrh postavi koš za odpadke, izraženo je
bilo nezadovoljstvo nad stanjem ceste po
Ključih, ki je po delih ob investiciji trase
plinovoda v zelo slabem stanju. Ukrepa
naj se tudi v Barbarah, kjer so bili ob gradnji ceste uničeni vsi izsipniki, ki so bili prej
lepo urejeni in so del dediščine.
Svetnik SDS je predlagal, naj se v proračun,
po zgledu večine občin, umesti postavka
za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Župan je napovedal pripravo predloga do
septembra.

Občinska uprava

V PRIPRAVAH NA DEKD
Ustanove in društva na Idrijskem že
snujejo program letošnjih Dnevov
evropske kulturne dediščine, ki se po
vsej Sloveniji odvijajo pod okriljem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Z izbiro letošnje teme, ki nosi naslov
»Naša dediščina: kjer preteklost sreča
prihodnost«, se snovalci dogodkov
pridružujejo skupni evropski temi in
Evropskemu letu kulturne dediščine
2018.
Idrijskega srečanja s predstavnicami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine so
se udeležili predstavniki občine, šole,
gimnazije, mladincev, Centra za upravljanje z dediščino živega srebra in številnih
društev, ki delujejo v tem okolju. Izvajalci
so do sredine maja oddali prijave svojih
dogodkov, ki bodo objavljeni v brošuri
DEKD.
Dnevi evropske kulturne dediščine so
skupna akcija številnih evropskih držav
pod okriljem Sveta Evrope in Evropske
komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim
pridruži kakšna nova skupnost in vsako
leto znova prireditelji izberejo raznovrstne
teme, s katerimi skušajo domači javnosti,
Evropejcem in svetu predstaviti kulturno
dediščino Evrope.
Metka Rupnik
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UREJANJE LAJŠTA
S toplejšimi meseci se pričenja nova sezona povečanega obiska na Lajštu. Če
je pred nami vroče poletje, ne bo manjkalo osvežitve željnih obiskovalcev,
ki bodo koristili obstoječo, a skromno
urbano infrastrukturo ob objektu.
Več let se že na območju Lajšta srečujemo
z nesprejemljivimi dejanji posameznikov,
vandalizmom in krajami. Tako je tudi letos.
V noči s 26. na 27. april so bili ukradeni vsi
kompleti miz s klopmi, ki jih je v letu 2017
kupila Občina Idrija. Po koncu lanske sezone je bilo izvedenih več vlomov v sam
objekt na Lajštu. Ob tej žalostni statistiki
apeliramo na vse obiskovalce Lajšta, da
se tu obnašajo odgovorno v dobro vseh
obiskovalcev Krajinskega parka Zgornja
Idrijca in da ne odtujujejo ali uničujejo
obstoječe opreme in objekta na Lajštu.
Občina Idrija tovrstnih dejanj ne more v
celoti preprečiti. Načrtujemo pa nekaj dodatnih ukrepov, ki bodo povečali varnost
na Lajštu pred krajami in vandalizmom.
Z omejenimi sredstvi proračuna v letošnjem letu bomo lahko sanirali nastalo
škodo in izvajali nekatera investicijska in
redna vzdrževalna dela.
Med drugim je bila že izvedena menjava
vodovodnega priključka med jaškom in

objektom, ki je bil dotrajan in je puščal.
Občina Idrija je skupaj s SiDG sanirala
viseče bukve nad kopališčem. Zaključuje
se redno pomladansko čiščenje celotnega
območja Lajšta. Nadomestili bomo tudi
nekaj ukradenih miz s klopmi. V poletni
sezoni bomo izvajali redne dejavnosti odvoza smeti, zagotovili sanitarije ipd.

vedli še nekaj drugih nujnih vzdrževalnih
del.
S skupnimi močmi, predvsem pa z našim
odgovornim obnašanjem, poskrbimo za
to, da nam bo v našem krajinskem parku
lepo.
Občinska uprava

V teku je tudi investicijsko vzdrževanje
ob Divjem jezeru, kjer bomo nadomestili
poškodovano informacijsko tablo in iz-

MINISTER V KANOMLJI IN GODOVIČU
1300 metrov dolgega odseka ceste skozi
zaselek Mandžurija - od Škadretovega mostu do odcepa za Idrijske Krnice. Cesta je
zelo pomembna za prebivalce Kanomlje,
saj je to osrednja cestna žila skozi dolino.
Poleg prenove ceste vzporedno poteka
tudi izgradnja vodovoda in kanalizacije,
ki jo zagotavlja idrijska občina, podjetje
Telekom Slovenije bo vgradilo optiko,
družba Elektro Primorska pa električne
vode na tem odseku.
V nadaljevanju obiska na Idrijskem si je
minister za infrastrukturo ogledal tudi
investicijo v obvoznico Godovič, ki je v
zaključni fazi in bo predvidoma končana
junija letos. Ocenjena vrednost del na tem
delu Keltike je 989.000 evrov.
Pred dnevi se je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič s sodelavci
z Direkcije RS za infrastrukturo mudil
na obisku po gradbiščih na državnih
cestah na Idrijskem.

Najprej se je ustavil v Kanomlji, kjer si je
v spremstvu idrijskega župana Bojana
Severja in predstavnikov krajanov ogledal
potek del pri rekonstrukciji državne ceste
Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija. Ta infrastrukturni projekt obsega rekonstrukcijo

Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je
bilo lani na območju idrijske občine opravljenih za 2,3 milijona rednih vzdrževalnih
del na glavnih in regionalnih cestah.
Metka Rupnik
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KOMUNALA
ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ONESNAŽENOSTI PITNE VODE V NEKAJ MINUTAH
– PRVI V IDRIJI IN SLOVENIJI
Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
je bilo izbrano na javnem razpisu
Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo in SPIRIT-a Slovenija za
sodelovanje v projektu Demonstracija energetskega upravljanja. Projekt
sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v skupni višini približno 1.500.000 evrov.
V projektu aktivno sodelujemo s šestimi
partnerji, kjer smo si za cilj postavili tehnično in ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema s poudarkom
na zniževanju rabe energije. To bomo
dosegli z optimizacijo tlačnih razmer v
vodovodnem omrežju, znižanjem vodnih
izgub in doseganjem ustrezne kvalitete
vode v celotni oskrbi s pitno vodo.
Za dodaten nadzor nad kakovostjo pitne
vode, ki jo pijemo v mestu Idrija, smo
izbrali, nabavili in v rezervoar, kjer se zbira
pitna voda s treh vodnih virov za oskrbo
s pitno vodo večjega dela mesta Idrija,
namestili mikrobiološki analizator za merjenje mikrobiološke onesnaženosti pitne
vode. Gre za prvi takšen mikrobiološki
analizator v Sloveniji, ki avtomatsko vzorči
pitno vodo iz vodovodnega omrežja. Vzorec pitne vode v nekaj minutah analizira,
podatek o mikrobiološki onesnaženosti
pa neposredno po zaključku analize
posreduje v obstoječ nadzorni sistem
Komunale Idrija. Nadzorni sistem zagotavlja zajem in grafični prikaz podatkov
v realnem času, kar za nas - upravljavce
predstavlja čas, v katerem še lahko ukrepamo. Standardne mikrobiološke analize,
izvajane po standardiziranih metodah v
laboratorijih – za nas jih izvaja NLZOH – ki
jih uporabljamo pri zagotavljanju notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode,
sicer trajajo nekaj dni.
Podatki o mikrobiološki onesnaženosti,
analizirani z mikrobiološkim analizatorjem, se za bolj kakovostno obdelavo
podatkov dopolnjujejo z ostalimi avtomatsko izmerjenimi podatki o motnosti,
kislosti oz. bazičnosti in elektroprevodnosti pitne vode ter koncentraciji prostega preostalega klora. Dodatno spremljamo tudi količino padavin, ki nam bo v
prihodnje omogočila predvidevanje in
ukrepanje pred napovedanimi večjimi deževji, ki povečujejo motnost zajete vode.

Izmerjene podatke pridobivamo v realnem času, zato nam omogočajo bistveno
hitrejše ukrepanje v primerih, ko je kakovost pitne vode slabša, da njen dotok
omejimo in ne doseže naših uporabnikov.
V sodelovanju z dobaviteljem v fazi testiranja analizatorja primerjamo rezultate
analiz na mikrobiološkem analizatorju
z rezultati analiz, ki so izvedene s standardnimi laboratorijskimi metodami.
Dosedanje primerjave kažejo popolno
skladnost. S primerjalnimi testi bomo
nadaljevali tudi v prihodnje, z mikrobiološkim analizatorjem pa nameravamo
dopolniti obstoječ notranji nadzor nad
kakovostjo pitne vode. Analizator je sicer
prenosljiv in omogoča namestitev tudi na
ostalih vodooskrbnih sistemih v našem
upravljanju. Na fotografiji je prikazana
nova merilna oprema v rezervoarju Bazile.

PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) V
LETU 2018

gnojilo v kmetijstvu, obvestili o sprejetih spremembah občinskega odloka s
področja odvajanja in čiščenja odpadne
vode in jih obenem pozvali, da ponovno
preverijo ustreznost ravnanja z blatom.
Uporabniki, ki blata iz greznic NE mešajo z
gnojevko ali gnojnico oz. nimajo greznic,
so nas morali o tem obvestiti z izjavo,
priloženo obvestilu. Ravnanje z blatom
na kmetijskih gospodarstvih bo preverjala
občinska inšpekcijska služba.
Komunala Idrija d.o.o.

KRATKE OBČINSKE

Objektom, ki niso priključeni na javno
kanalizacijo, zagotavljamo praznjenje
nepretočnih in pretočnih greznic in MKČN
ter odvoz in obdelavo načrpane vsebine
na čistilni napravi Idrija. Letos bomo z
izvajanjem storitve nadaljevali v naseljih
Spodnja, Srednja in Gorenja Kanomlja,
Idrijske Krnice, Masore, Čekovnik, Razpotje, Rejcov Grič, Vojsko in Idrijska Bela.
Uporabniki bodo o terminu izvedbe storitve obveščeni pisno.

Junija bo potekala gradnja vodovoda
Razpotje, julija pa Kočne-Bezeljak. Za
izvajalca del je bilo izbrano podjetje SGP
Zidgrad iz Idrije.

RAVNANJE Z VSEBINO GREZNIC IN MKČN
NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Občinska uprava

V aprilu smo kmetijska gospodarstva, ki
blato iz greznic in MKČN uporabljajo kot

V zvezi z evropsko direktivo o varstvu
osebnih podatkov, ki je začela veljati 25.
maja, prosimo vse, ki ste naročeni na obveščanje Občine Idrija, da preverite, ali ste
ponovno potrdili nadaljnje obveščanje.
Če še niste in če želite obvestila še naprej
prejemati, to čim prej potrdite.

ZELENO OBZORJE
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PEŠBUS JE TESTNO »ZAPELJAL« NA IDRIJSKE ULICE
či«. Proge so bile oblikovane na podlagi
vnaprejšnjih prijav in domovanj otrok, žal
pa zaradi razpršenosti zainteresiranih otrok nismo mogli vključiti prav vseh. Odzivi
otrok so po pričakovanjih dobri – druženje
s prijatelji, jutranji klepet in dobra volja so
za otroke, ki sicer niso vajeni šolskih avtobusov in se v šolo pogosto pripeljejo s
starši, zabaven začetek dneva. Poleg tega,
da se tako starši razbremenijo jutranjega
razvažanja, fizična aktivnost, osvajanje
prometnih predpisov, krepitev neodvisnosti in odgovornosti koristijo otrokom.

V drugi polovici maja, med 21. majem
in 1. junijem 2018, smo se tudi v občini
Idrija priključili krajem iz celega sveta,
kjer šolski avtobus hodi. Na ponedeljkovo jutro so pešbusi »zapeljali« na
idrijske, spodnjeidrijske in ledinske ulice ter 43 otrok »popeljali« do osnovnih
šol.

začrtane poti (»proge«) in »vozi« po stalnem urniku (»vozni red«). Na poti pobere
prijavljene otroke, ki čakajo na vnaprej
določenih postajah. V Sloveniji se aktivnosti izvajajo na pobudo Inštituta za politike
prostora in Ministrstva za zdravje, pobudi
pa se je v spomladanski izvedbi pridružilo
20 slovenskih šol (www.aktivnovsolo.si ).

Pešbus je v tujini precej razširjena navada, ko odrasli spremljevalci organizirano
spremljajo otroke do šole peš. Pešbus ima
tako kot običajen šolski avtobus vnaprej

Pešbus se je v idrijski občini testno izvajal na Osnovni šoli Idrija, Osnovni šoli
Spodnja Idrija in Podružnični šoli Ledine,
skupno s kar petimi progami in 41 »voza-

Projekt so v občini Idrija vodile osnovne
šole, Občina Idrija pa je v testni izvedbi
pomagala pri oblikovanju prog ter označevanjem postaj. Izjemen prispevek so
doprinesli tudi »vozniki«, prostovoljni odrasli spremljevalci, brez katerih projekta
ne bi bilo. Hvala vsem!
Pešbus bo ponovno zapeljal na ulici v času
tedna mobilnosti v septembru, ko načrtujemo še več aktivnosti na temo trajnostne
mobilnosti.
Občinska uprava

DIJAKI IN DIJAKINJE O ZELENI PRIHODNOSTI
občinski upravi. Projekti s področij pametnih omrežij, sodobne proizvodnje hrane,
uporabe zavrženih bioloških odpadkov in
možnosti energetske rabe rudniške vode
so z rezultati vidno navdušili publiko v
Rusiji. Z veseljem lahko tudi ugotovimo,
da so predstavljena razmišljanja o zeleni
prihodnosti zelo smiselna in v skladu s
prizadevanji občine, še posebej pa nas
veseli, da se dijaki in dijakinje zanimajo
za lokalno okolje in želijo s svojim angažmajem prispevati k razvoju. Vsi vključeni
dijaki in dijakinje si zaslužijo čestitke za
pripravljene naloge in uspešen nastop v
Magnitogorsku!

Šest dijakov in dijakinj idrijske gimnazije – Maks Brus, Maj Klančnik, Hana
Jereb, Manica Erjavec, Ajda Tušar ter
Martin Straus – je zadnji aprilski teden
preživelo v Rusiji, in sicer na mednarodni raziskovalni naravoslovni konferenci YRONS v Magnitogorsku, kjer
Evropa prehaja v Azijo.

Srečanje z naslovom ''Trajnostni razvoj
mest z ekološkim pristopom'' je bilo
namenjeno predstavitvi dijaških raziskovalnih nalog ter splošnemu ozaveščanju
in raziskovanju pomembnosti zelene
prihodnosti. Dijakinje in dijaki z idrijske
gimnazije so s svojimi raziskovalnimi
projekti poskušali odgovoriti na lokalne
izzive, ki smo jim jih predstavili zaposleni v

Dijaki in dijakinje se zahvaljujejo vsem
mentorjem ter profesorjem, brez katerih
izvedba raziskovanja ne bi bila mogoča,
prav tako se zahvaljujejo donatorjem in
podpornikom, ki so omogočili pot v Rusijo: Občini Idrija, FMR – Financiranje in
upravljanje naložb, Ebmpapstu, Lindab
IMP Klimi, Komunali Idrija ter Elektro Ljubljani.
Matevž Straus, Martin Straus
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GEOPARK
UČENCI TESTIRALI VSEBINE ZA NOVO
MOBILNO APLIKACIJO

18. maja je v Črnem Vrhu nad Idrijo potekalo prvo pilotno testiranje vsebin za
mobilno aplikacijo, ki jo Geopark Idrija
skupaj z drugimi partnerji iz Slovenije,
Portugalske, Norveške in Islandije izvaja v okviru projekta ESTEAM (financiran
s strani programa Erasmus +). Njegov
glavni namen je izboljšati kakovost
poučevanja naravoslovja v šolskem sistemu z uporabo zanimivih, inovativnih
metod, ki združujejo interaktivno učenje z aktivnostmi v naravi.
Pilotno testiranje smo izvedli skupaj z
učiteljico in učenci Osnovne šole Črni Vrh
na učni poti Kraški gozd. Učenci so testirali naloge, ki so nastale ob sodelovanju
učiteljic črnovrške osnovne šole, strokovnjakov z Univerze v Ljubljani in zaposlenih
v Geoparku Idrija. Naloge so se nanašale
na geološke, botanične in družbene značilnosti življenja na kraškem svetu, pri tem
pa smo bili pozorni, da smo pri nalogah
uporabili različne učne metode in aktivnosti v naravi. S pilotnim testiranjem smo
želeli pridobiti povratno mnenje učencev
o oblikovanih nalogah, ustreznosti učnih
metod in izbranih aktivnosti v naravi. Raziskava je pokazala, da je bilo učenje v naravi učencem všeč. Še posebej so izpostavili
obisk Hrvatove jame in reševanje nalog,
povezanih s kraškimi pojavi v njej. Podali
so tudi številne predloge za izboljšave,
ki so zelo pomembni za naše nadaljnje
delo, povezano z oblikovanjem mobilne
aplikacije, ki je osrednji rezultat projekta.
V začetku junija letos bomo testiranje izvedli še s pilotno skupino študentov – bodočih učiteljev naravoslovja z ljubljanske
fakultete.

NAPOVEDUJEMO: DELAVNICI ZA PONUDNIKE S PODROČJA KULINARIKE TER
ORGANIZATORJE PRIREDITEV, TURISTIČNIH PAKETOV IN DOŽIVETIJ
Geopark Idrija v okviru projekta Danube
GeoTour postavlja temelje za razvoj nove

kolektivne znamke. Ena izmed aktivnosti,
ki jih v sklopu tega v letošnjem letu izvajamo, je tudi izobraževanja na temo razvoja
lokalnih produktov. V aprilu smo že uspešno izvedli delavnico za ponudnike rokodelskih izdelkov. Odziv je bil velik, zato se
nadejamo, da bomo, tudi v sodelovanju z
oblikovalko, razvili zanimive in inovativne
rokodelske izdelke.
Tokrat napovedujemo dve delavnici. Prva
je namenjena ponudnikom najrazličnejših prehranskih izdelkov in gostincem,
ki pripravljajo jedi in pijače, postrežene
na gostinski način. Drugo delavnico
pripravljamo za organizatorje prireditev,
turističnih paketov, delavnic in turističnih
doživetij. Obe delavnici bosta potekali v
sredo, 13. junija 2018, v sejni sobi Občine
Idrija. Za prehranske izdelke od 13. do 15.
ure ter za prireditve in doživetja od 16. do
18. ure.

zvodje med Idrijco in Poljansko Soro, torej
med Jadranskim in Črnim morjem.«
Srečni nagrajenec je Alojzij Pivk, ki bo prejel simbolično nagrado Geoparka Idrija.
Nagrajencu iskreno čestitamo!

NOVA UGANKA

UNESCO GLOBALNI GEOPARK IDRIJA

Vsako leto se v Geoparku Idrija odvijejo
številni dogodki (delavnice, predavanja,
tematski, rekreativni pohodi) v okviru Tednov evropskih geoparkov. Zanima nas,
katero leto zapored letos potekajo Tedni
evropskih geoparkov? Možni so naslednji
odgovori:
Na delavnicah, ki ju bomo izvedli skupaj z
zunanjimi svetovalci, bomo udeležencem
predstavili, na kaj vse morajo biti pozorni,
ko pripravljajo izdelek, produkt, prireditev
ali doživetje, da bo to ustrezalo pogojem
za pridobitev certifikata blagovne znamke
Geoparka Idrija. Izvedeli bodo, kako se na
ocenjevanje prijaviti in kakšne so prednosti certificiranih izdelkov, prireditev in
doživetij. Vabljeni, da morebitne izdelke
ali ideje, ki jih že imate, predstavite na
delavnici in tako dobite prvo mnenje in
predloge za morebitno izboljšavo oziroma dodelavo. Udeležba je brezplačna.

• tretje
• šesto
• deveto
Odgovore nam pošljite na e-naslov: info@
geopark-idrija.si ali na naslov: Center za
idrijsko dediščino, Ulica IX. Korpusa 17,
5280 Idrija.
Vabljeni na dogodke Tednov evropskih
geoparkov, ki se bodo odvijali vse do 10.
junija 2018. Več informacij najdete na
spletni strani Geopaka Idrija.

Za vse dodatne informacije smo na voljo
na e-naslovu: nina.erjavec@visit-idrija.
si in na tel. številki 05 93 44 077.
Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske
Unije (ESRR, IPA).

REŠITEV UGANKE
V prejšnji številki smo vas spraševali, kateri dve povodji deli znamenje z lipama, ki
ga opazimo na desni strani ceste, ki vodi
proti Ledinam. Pravilen odgovor se glasi:
»Po hribovju med Idrijo in Žirmi poteka ra-

Organizacija
Združenih narodov
za izobraževanje,
znanost in kulturo

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark
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TURISTIČNE
NAGRADA »EDEN NETWORK ASSOCIATION INNOVATION PRIZE« ZA CENTER ZA
IDRIJSKO DEDIŠČINO
23. marca 2018 je v Bruslju potekalo srečanje evropske mreže EDEN (European Destinations of Excellence), kjer so predstavili delo v okviru EDEN Network Association
ter podelili nagrade EDEN Innovation Prize. Center za idrijsko dediščino je prejel
nagrado ‘EDEN Network Association Innovation Prize’ v kategoriji ‘Special Tourism
Offers for Singles and/or Female Travellers
in EDEN destinations’. Center za idrijsko
dediščino je na izbor prijavil tridnevni turistični program za individualne popotnike
in/ali ženske, s čimer je prepričal komisijo.

NOVOSTI V IDRIJSKI KULINARIKI

PREDSTAVITEV IDRIJE V METLIKI
Ponudba Idrijskega je bila v maju predstavljena v Metliki na Vinski vigredi 2018.
Idrijsko je zastopalo Društvo za razvoj in
promocijo podeželja Hudournik, ki je z
ekipo Praznika idrijskih žlikrofov pripravilo 3-hodni krožnik za namen promocije
idrijskih in okoliških dobrot. Obiskovalce
so s promocijskim materialom seznanili
tudi s programom 37. Festivala idrijske
čipke.

24. maja je v Gostišču Barbara potekal dogodek Inovacije v kulinariki – od žlikrofa
do sladice, namenjen pa je bil strokovni
javnosti in predstavnikom medijev. Na
temelju tradicionalnih idrijskih jedi - zelševke, ocvirkovce, smukavca, geruša in
seveda žlikrofov, je ekipa Gostišča Barbara odkrivala nove kulinarične poti. Za
ljubitelje sladic so tako nastali »čokoladni
žlikrofi«. Sladica spominja na tradicionalni
idrijski žlikrof, namesto krompirja in ocvirkov pa so za pripravo seveda uporabili
čokolado. Na dogodku je s predstavitvijo
37. Festivala idrijske čipke sodeloval tudi
Center za idrijsko dediščino.

OBISK TUJIH NOVINARJEV
V maju je Idrijo in Vojsko obiskal Harald
Schwinger, novinar Alpe Adria Magazina,
ki se je pri nas zadržal 3 dni. Prispevek o
njegovih doživetjih bo objavljen v eni od
prihodnjih izdaj.

VABLJENI K NAKUPU V TRGOVINI TIC
IDRIJA IN PREKO SPLETNE TRGOVINE NOVOST V SPLETNI TRGOVINI

IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH VODNIKOV
PO OBČINI IDRIJA

EDEN Innovation Prize vsako leto v okviru
izbora EDEN nagrajuje izvirne pristope pri
trajnostnem razvoju turizma v Evropskih
destinacijah odličnosti, članicah mreže na
Evropski ravni (EDEN Network AISBL).
EDEN evropska mreža je v ospredje zanimanja postavila predvsem, kako posamezni prijavitelji uporabljajo družabne medije pri promociji lastne EDEN destinacije,
kako povečujejo njeno prepoznavnost in
kakšne so njihove neposredne izkušnje z
učinkovitostjo družabnih medijev. Hkrati
z analizo teh promocijskih aktivnosti je
komisija ocenila tudi poslani turistični
produkt. Zmagovalne destinacije bodo
deležne posebne promocije na evropski
ravni, poleg tega pa se bodo lahko udeležile tudi izobraževanja o rabi družbenih
omrežij.
Idrija je sicer naziv Evropska destinacija
odličnosti prejela leta 2011.

Center za idrijsko dediščino je v mesecu
maju organiziral dopolnilno izobraževanje za lokalne turistične vodnike po občini
Idrija, vključene v Register lokalnih vodnikov po naši občini. V sklopu izobraževanja
so udeleženci obiskali Scopolijev spominski vrt, ogledali pa so si tudi razstavo
oz. zbirko Flora Carniolica. Za pomoč pri
organizaciji in vodenju izobraževanja se
zahvaljujemo Tinki Gantar in Muzejskemu
društvu Idrija.

ŠTUDIJSKA TURA ZA VODNIKE TURISTIČNE AGENCIJE ROUNDABOUT
V aprilu je v Idriji in njeni okolici potekala študijska tura, namenjena vodnikom
turistične agencije Roundabout, ki bodo
v poletnih mesecih vodili goste k nam
po razpisanem programu. Udeležence je
pot popeljala v Antonijev rov, po samem
središču Idrije, do Divjega jezera, Idrijske
Bele, Klavž, na Cerkljanskem pa so obiskali
Partizansko bolnico Franja.

V TIC Idrija (Mestni trg 2) si lahko privoščite
nakup idrijske čipke in izdelkov z idrijsko
čipko za različne priložnosti. V ponudbi so
tudi zanimivi spominki z Idrijskega, s katerimi lahko presenetite svoje prijatelje ali
poslovne partnerje. Do spletne trgovine
lahko dostopate na strani www.idrijskacipka.si ali www.festivalidrijskecipke.si.
Novost v spletni trgovini je tudi možnost
neposrednega nakupa oz. rezervacije turističnih izletov na Idrijskem.
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ment in Idrijo povsod, kjer na rog zaigra. S
svojim kapitalom zna ravnati in ga s trdim
delom bogati, zato se lahko nadejamo
visokih dolgoročnih obresti, izraženih v
virtuozno odigranih glasbenih stvaritvah.

NAGRADA OBČINE IDRIJA

NAGRADA OBČINE IDRIJA

Občinski svet Občine Idrija podeljuje Blažu Ogriču za večletno izjemno uspešno
glasbeno ustvarjanje PIRNATOVO NAGRADO
Blažu instrument, na katerega danes tako
imenitno igra, ni bil prva izbira, a je sprejel
ponudbo Glasbene šole Idrija in ob pouku
pri profesorici Neži Gruden rog vzljubil
do te mere, da mu je ostal zvest tudi pri
izboru študija na Akademiji za glasbo v
Ljubljani.
Pravilnost te odločitve potrjujejo številne
pohvale in najvišje nagrade, ki jih prejema
na domačih in mednarodnih tekmovanjih.
Zavedajoč se, da je za uspeh ob talentu
potrebno trdo delo in stalno izpopolnjevanje, se redno udeležuje domačih in
tujih izobraževanj, pridobljeno znanje pa
z veseljem posreduje drugim, tudi mladim
idrijskim rogistom.
Kot prvi rogist Godbenega društva rudarjev Idrija že desetletje igra vse tehnične in
muzikalno najtežje orkestrske in solistične
parte in je desna roka dirigenta godbe.
Ob zaposlitvi v Simfoničnem orkestru RTV
Slovenija sodeluje še z drugimi orkestri
doma in v tujini, posebno vesel pa je bil
povabila k sodelovanju v Mladinskem
orkestru Gustava Mahlerja, za katerega se
na avdicijah potegujejo glasbeni talenti iz
cele Evrope.
Predanost glasbi se Blažu bogato obrestuje. Njegov kapital je talent, obresti pa se
udejanjajo v odlično izvajani glasbi, s katero v vsem razumljivem jeziku navdušuje
publiko in promovira sebe, svoj instru-

Občinski svet Občine Idrija podeljuje Danilu Jerebu za izvirno in prodorno likovno
ustvarjanje ter promocijo Idrije in njenih
značilnosti NAGRADO OBČINE IDRIJA
Likovno ustvarjanje je Danila pritegnilo že
v otroštvu in mu je dal prednost pred glasbo, ki ga je v mladih letih zvabila k igranju
v domačih glasbenih skupinah.

Občinski svet Občine Idrija podeljuje
Žigi Laknerju za prizadevno, uspešno in
odmevno pevsko ustvarjanje NAGRADO
OBČINE IDRIJA

Je soustanovitelj ter aktivni član Likovnega društva Cinober Idrija. Že tri desetletja
se s svojimi likovnimi deli predstavlja
javnosti v domači občini in izven nje in na
razstavah prejema številne pohvale in nagrade. Kot vsestranski ustvarjalec uporablja širok nabor tehnično izraznih možnosti
s prepletom običajnih in nepričakovanih
likovnih izrazil. Navdih za svoja dela črpa
predvsem iz bogate kulturne in tehniške
idrijske dediščine, njegova zvedava narava pa ga vodi raziskovat tudi oddaljene
kraje, ljudi in njihove običaje.

Narava je Žigo obdarila s kontra tenorjem,
pevskim glasom, ki je redkost v svetovnem merilu.

Visoko kakovost in sporočilnost njegovih
likovnih stvaritev prepoznajo strokovnjaki
in laiki, zato njegova dela krasijo številne
domove in javne prostore, z njegovimi
poslikavami idrijskih motivov pa se na
ogled postavlja tudi prenovljeni meščanski čebelnjak.
Danilo je po poklicu tehniki, a po duši
umetnik, oboje pa v svojih stvaritvah
vešče prepleta. Svojih idej zagotovo še
ni izčrpal in ga čaka še bogata in uspešna umetniška pot. Občinska nagrada je
mejnik na tej poti, priznanje za dosedanje
odlične stvaritve in promocijo Idrije ter
spodbuda za nova snovanja in izvirna
umetniška dela.

Dar sam po sebi ni dovolj. S trdim delom,
trudom in prizadevnostjo, željo in pripravljenostjo sprejemati glasbeno znanje od
vrtca, šole glasbene šole, šole solo petja
pri mag. art. Alenki Gotar ter študijem
muzikologije svoj naravni talent razvija, izpopolnjuje in preizkuša meje mogočega.
Da mu to dobro uspeva, dokazujejo množično obiskani samostojni koncerti, ki jih s
pomočjo družine in sponzorjev organizira
v Idriji. Tudi nastopajoči, znana imena slovenske glasbene scene, potrjujejo, kako
dober je Žiga kot pevec, pa tudi kot organizator prireditve. Komaj dvaindvajset
let mu je, pa se je podpisal že pod sedem
takih koncertov. Z izjemno kreacijo ene
izmed glavnih vlog v muziklu Sneguljčica
je dokazal, da ima tudi gledališki talent.
Na tekmovanjih v Sloveniji in izven nje
dosega odlične uspehe in s tem dokazuje
svoj talent, pa tudi promovira svojo rodno
Idrijo.
Žiga se s svojimi uspehi ne hvali, ostaja
skromen in prijazen fant, ki se rad odzove
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povabilom za nastop na dobrodelnih in
drugih prireditvah.
Verjamemo, da tudi podeljena občinska
nagrada, njegove prijazne narave ne bo
spremenila, bo pa gotovo dodatna spodbuda za vztrajanje na trdega dela polni
poti, ki si jo je začrtal.

v Litvi izrazil spoštovanje vrhunskemu
dosežku. Po Emilovi zaslugi je tak dan napočil in njegov uspeh je v svetu prispeval
k promociji Idrije, v Idriji pa orientacijo
postavil ob bok doslej bolj promoviranim
športom.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

NAGRADA ZA MLADE

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Nagrade bodo podeljene na slavnostni
seji občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21.
junija, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole
Idrija na idrijskem gradu.

NAGRADA OBČINE IDRIJA

ČESTITKA
Občinski svet Občine Idrija podeljuje Niki
Brložnik za vrhunske dosežke v plesu
NAGRADO ZA MLADE USTVARJALCE

Občinski svet Občine Idrija podeljuje Emilu Kacinu za odlične dosežke v orientacijskem teku NAGRADO OBČINE IDRIJA
Z orientacijskim tekom se je Emil začel
ukvarjati že v osnovni šoli in mu ostaja
zvest že več kot trideset let.
Mnoge uspehe je v teh letih nanizal, kot
član Orientacijskega kluba »Azimut«
Idrija - Cerkno, pa tudi kot član slovenske državne reprezentance. Slovenijo je
doslej zastopal že na petih svetovnih in
dveh evropskih prvenstvih, sodeloval je
na veteranskih svetovnih prvenstvih v
orientacijskem teku, njegov veliki cilj pa
mu je uspelo uresničiti lansko leto, ko je
na svetovnem prvenstvu v Litvi z državno
reprezentanco v precizni orientaciji osvojil
naslov svetovnega prvaka v štafeti. Posebno priznanje mu je lani izkazala Orientacijska zveza Slovenije, ko ga je proglasila za
Orientacista leta.
Emil ni le uspešen tekmovalec, pač pa tudi
aktivno sodeluje pri organizaciji tekmovanj v precizni orientaciji, ki se ji v zadnjih
letih bolj posveča. Njegova pomoč je
dobrodošla tudi pri izvedbi tekmovanj v
organizaciji kluba Azimut.
»Ne postane vsak dan član Azimuta svetovni prvak,« je izjavil predsednik kluba,
ki je z udeležbo na podelitvi zlate medalje

Izjemen talent za ples je Nika že pri šestih
letih začela razvijati v Plesnem klubu Idrija. Kmalu se je veselila prvih velikih uspehov, ko je s skupino plesalk osvojila naslov
državnih, evropskih in svetovnih prvakov.
Vrhunski rezultati, ki jih je nizala, najprej v
skupinah, nato pa kot solo plesalka, niso
ostali neopaženi. Plesna zveza Slovenije jo
je nagradila z dvema srebrnima in dvema
zlatima plaketama, ko pa je lani postala
pokalna zmagovalka ter državna in svetovna prvakinja v kategoriji street dance
show solo, jo je razglasila za solistko leta
2017, kar je za plesalca najvišje možno
priznanje v Sloveniji.
S svojimi odličnimi plesnimi dosežki prispeva k prepoznavnosti plesnega kluba in
Idrije doma in v svetu.
Odlikuje jo prizadevnost, delavnost,
vztrajnost, čut za odgovornost in pozitiven odnos do dela, soplesalcev in vodstva
kluba. Ob vseh uspehih ostaja skromna,
prijazna in vedno pripravljena pomagati.
S smislom za pedagoško delo je trenerjem
dobrodošla pomoč pri delu z mlajšimi
plesalci.
Prepričani smo, da bo Nika zbirki uspehov,
ki je že pri njenih komaj osemnajstih letih
tako bogata, s svojo delavnostjo in pozitivno naravnanostjo dodala še mnoge, ki
se jih bomo skupaj z njo lahko veselili.

Junija, ko narava pozdravlja poletje,
praznujeta Občina Idrija in Republika
Slovenija.
Iskrene čestitke
ob občinskem prazniku in dnevu državnosti
in lepo praznujte.

SPREMINJAMO SEBE,
DA BI SPREMENILI SVET
Letošnjim in vsem drugim dosedanjim
nagrajencem Občine Idrija je lastna
vsaj ena skupna vrlina – posegati po
presežnem, po: znati, razumeti, izboljšati, naslikati, zaplesati, zaigrati, odteči
jutri bolje kot to zmorem danes. Antični
mislec Sokrat je to strnil v nekaj brezčasnih misli:
»Pusti, da tisti, ki želi premakniti svet,
najprej premakne sebe.«
»Zadovoljstvo je naravno bogastvo; razkošje je umetna revščina.«
»Namesto bogastva izberi znanje; kajti
bogastvo je prehodno, znanje pa večno.«
»Obstaja samo eno dobro: znanje, in
samo eno zlo: nevednost.«
»Bodi prijazen, kajti vsakdo, ki ga srečaš,
bori svoj trdi boj.«
»Otrok je edini iskren človek.«
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PROGRAM 37. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE (15.-17. JUNIJ 2018)
Sonce, morje, kamen in idrijska čipka*
Razstava Slovenskega kulturnega društva
Triglav Split
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2
Svet klekljaric in čipk*
Likovno društvo Cinober Idrija
»Pri Golitu«, Mestni trg 16
18.–30. junij: od 16.00 do 19.00
Stalna razstava Idrijska čipka, z nitjo
pisana zgodovina**
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
Prelovčeva 9
Vsak dan od 9.00 do 18.00
Zanke in zobci*
Filatelistično društvo Idrija
Galerija pod Mestno knjižnico in čitalnico
Idrija, ulica sv. Barbare 4–5
18.–30. junij: od 15.00 do 18.00

PETEK, 15. JUNIJ

»Poglej, kaj znam!« 2018**

Razstave v času 37. Festivala idrijske
čipke

Letna razstava idrijskih čipk otrok in mladih Čipkarske šole Idrija
Otvoritev razstave: 15. junij ob 18.00
18. junij – 31. avgust: ponedeljek, torek,
četrtek, petek, sobota od 9.00 do 15.00,
sreda od 9.00 do 19.00. Nedelje zaprto.

Urnik razstav v času festivala:
15.–17. junij od 9.00 do 18.00
15. junij od 19.00 do 21.00 prost vstop
na vse razstave
Lepotica in zver (Beauty and the beast):
Osrednja razstava Društva klekljaric
idrijske čipke**
15 let delovanja
Galerija sv. Barbare pod Mestnim trgom,
Mestni trg 14
Otvoritev razstave: 15. junij ob 19.00
18. junij – 30. junij: od 15.00 do 18.00
Vologda:
Rusije**

Klekljarska

prestolnica

Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
Razstavišče Nikolaja Pirnata, Prelovčeva 9
Otvoritev razstave: 16. junij ob 17.00
Demonstracija klekljanja: 15. in 16. junij
od 10.00 do 17.00
18. junij – 2. september: od 9.00 do 18.00

Od črte do čipke*
Retrospektivna razstava petnajstletnega
sodelovanja Društva klekljaric idrijske čipke in Naravoslovnotehniške fakultete
Galerija pod Mestno knjižnico in čitalnico
Idrija, ulica sv. Barbare 4–5
18.–30. junij: od 15.00 do 18.00
Čipka v odsevu*
Čipkasta struktura študentov Naravoslovnotehniške fakultete in Društva klekljaric
idrijske čipke
Podhod Magazina, Ulica sv. Barbare 4-5
Srebrna nit skozi oči Marite Wrong*

Muze nad Idrijo: Slavnostna otvoritev
37. Festivala idrijske čipke
Umetniški vodja: skladatelj Aldo Kumar
Ob 21.30, Mestni trg
-v primeru slabega vremena bo prireditev
v Modri dvorani
* brezplačen ogled
**ogled z vstopnico

SOBOTA, 16. JUNIJ
Čipkasta knjižna kazalka - delavnica
klekljanja za odrasle
Od 9.00 do 13.00, Čipkarska šola Idrija,
Prelovčeva 2
Več informacij: Čipkarska šola Idrija, tel. št.
+386 (0)5 37 34 570 ali pišite na info@
cipkarskasola.si. Prijave sprejemajo do
zasedbe prostih mest oz. najkasneje do
14. 6. 2018.

Otvoritev razstave: 16. junij ob 13.00
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2

Sejem domače in umetnostne obrti,
klekljarskih pripomočkov ter kulinarike

Jasna Kralj Pavlovec: POTI USOD*

Lepoglavska čipka*

Od 9.00 do 19.00, po ulicah Idrije

Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
Mala galerija, Prelovčeva 9
Otvoritev razstave: 8. junij ob 19.00
9.–14. junij ter 18. junij – 2. september: od
9.00 do 18.00

Razstava čipk Ekomuzej Lepoglava
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2

Čipkasta vas: Zabava z animatorji za
najmlajše
Od 9.00 do 18.00, Mestni trg
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Vzajemkova dežela z animacijskimi
delavnicami za otroke
Od 9.00 do 18.00, Mestni trg
5. rekreativni tek za »Zlat klikl« za
otroke in odrasle
0d 8.00 do 9.30 prijave tekmovalcev,
Športni park Mejca
9.30 start za otroke, Športni park Mejca
10.00 start za odrasle, Športni park Mejca
11.30 razglasitev rezultatov, Trg sv. Ahacija
»Mamica, nauči me kuhati« - Kuhajmo
zdravo
Celodnevna kuharska animacija za otroke
in odrasle s kuharico Emilijo Pavlič
Od 10.00 do 17.00, Mestni trg
Idrijska rudarska hiša pripoveduje
Idrijska rudarska hiša, Bazoviška 4
Od 10.00 do 18.00 vodeni ogledi
Ob 15.30: Dogodek Bam knapa vzela,
bam zmeraj vesela (nastopajoči: učenci
Osnovne šole Idrija)
Lov na Perkmandlčkov zaklad
Animiran ogled za družine (od tretjega
leta naprej)
Ob 10.30 in 14.30, Antonijev rov
Delavnica čipkastega sitotiska

Odprtje razstave Vologda: Klekljarska
prestolnica Rusije
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
Razstavišče Nikolaja Pirnata, Prelovčeva 9
Ob 17.00
Sukanje niti modernih umetnikov
Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5
Od 19.00 do 20.00
Večerna zabava: Manouche, Tabu, DJ
Marnix
Ob 21.00, Mestni trg

NEDELJA, 17. JUNIJ
Sejem domače in umetnostne obrti,
klekljarskih pripomočkov ter kulinarike
Od 9.00 do 19.00, po ulicah Idrije
Domače jedi na placu
Degustacijske stojnice s tradicionalnimi
jedmi idrijskega podeželja in predstavitev
lokalnih društev
Od 10.00 do 18.00, Mestni trg
Čipkasta vas: Zabava z animatorji za
najmlajše
Od 9.00 do 18.00, Mestni trg

Od 11.00 do 12.00 in od 17.00 do 18.00,
Mestni trg
Prikaz klekljanja učenk in učencev Čipkarske šole Idrija

Vzajemkova dežela z animacijskimi
delavnicami za otroke
Od 9.00 do 18.00, Mestni trg

Godba na pihala-povorka izpred Čipkarske šole Idrija do trga sv. Ahacija
Ob 11.00, Mestni trg
Državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič
Od 11.30 do 12.30, trg sv. Ahacija
Predhodne prijave za odrasle do 15. 6.
2018 po e-pošti info@cipkarskasola.si ali
po tel 05 37 34 570.
Slovesnost ob 15. obletnici delovanja
Društva klekljaric
idrijske čipke in sodelovanja z Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelkom za tekstilstvo
Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5
Od 13.30 do 15.00
Podelitev priznanj učenkam in učencem ob zaključku šolanja v Čipkarski
šoli Idrija
»In najlepša čipka je…« razglasitev
najlepše čipke po izboru obiskovalcev
razstave »Poglej, kaj znam!« 2018
Podelitev klekljarskih certifikatov
Razglasitev
najboljših
klekljaric
državnega tekmovanja v klekljanju
Ob 15.00, Trg sv. Ahacija
Zabava: Dejan Vunjak & Brendijeve
barabe
Od 16.00 do 20.00, Trg sv. Ahacija
Ogled idrijskih znamenitosti v soboto
in nedeljo (16. in 17. junij):

Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Od 10.00 do 18.00

»Mamica, nauči me kuhati« - Kuhajmo
zdravo

Prikaz klekljanja Društva klekljaric idrijske čipke

Celodnevna kuharska animacija za otroke
in odrasle s kuharico Emilijo Pavlič
Od 10.00 do 17.00, Mestni trg

Doživetje živega srebra
Antonijev rov
Ob 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00
Topilnica Hg
Od 10.00 do 18.00

Delavnica čipkastega sitotiska

Mestni muzej Idrija

Od 14.00 do 15.00, Mestni trg

Tehniški oddelek muzeja v jašku
Frančiške
Bazoviška 2
Od 14.00 do 16.00 vodeni ogledi

Različne lokacije v mestu Idrija
Od 10.00 do 18.00
Gostovanje Mednarodnega folklornega festivala Bohinj 2018 v Idriji

Idrijska rudarska hiša pripoveduje

Od 14.00 do 15.30, Trg sv. Ahacija
Revija godb v gibanju

Idrijska rudarska hiša, Bazoviška 4
Od 10.00 do 18.00 vodeni ogledi

Od 16.00 do 17.00, Mestni trg

Lov na Perkmandlčkov zaklad

Idrijska kamšt
Vodnikova ulica 22
Od 16.00 do 18.00 vodeni ogledi

Tombola s simpatičnim in zabavnim
voditeljem Tonijem Cahunekom

Animiran ogled za družine (od tretjega
leta dalje)
Ob 10.30 in 14.30, Antonijev rov

Ogledi stalnih razstav na gradu Gewerkenegg
Vsak dan 9.00 do 18.00

Trg sv. Ahacija
Od 17.00 do 18.00/19.00
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USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA NA GŠ IDRIJA
GŠ Idrija bo šolsko leto 2017/18 zaključila z zavidljivimi rezultati. Visoki rezultati z regijskega in državnega tekmovanja ter 6 mednarodnih tekmovanj v
različnih disciplinah so rezultat trdega
dela učencev, mentorjev in seveda staršev. Delo z učenci na glasbeni šoli poteka prilagojeno njihovim sposobnostim.
Vendar glasbene šole nikakor ne smemo primerjati s krožkom. Primerjamo
jo lahko le s profesionalnim športom.
V mesecu januarju sta se mednarodnega
tekmovanja EMONA v Ljubljani udeležila
dva naša učenca. Anže Klančar Jurjavčič
je pod mentorstvom Bojana Zupančiča
v disciplini saksofon prejel zlato plaketo,
Gregor Govekar – najmlajši učenec na
tekmovanju - pa si je pod mentorstvom
Igorja Vrhnjaka v disciplini klarinet prislužil bronasto plaketo.
V mesecu februarju so se po Sloveniji vrstila predtekmovanja za izbor kandidatov na
državno tekmovanje TEMSIG, ki se je odvijalo letos marca na Gorenjskem. Vstopnico
za državno tekmovanje sta si od prijavljenih štirih kandidatov priborila Lara Filipič,
ki je v disciplini citre pod strokovnim vodstvom učiteljice Teje Ličar Močnik dosegla
bronasto plaketo in Gašper Golob Rupnik
pod vodstvom mentorice Andreje Semenič, ki si je na kitari priboril zlato plaketo
in 2. nagrado.
V marcu je prav tako potekalo mednarodno tekmovanje SVIREL, ki se ga je v

disciplini saksofon udeležil Anže Klančar
Jurjavčič (mentor B. Zupančič) in dosegel
zlato plaketo.
Regijskega tekmovanja mladih pianistov
Primorske v mesecu aprilu, ki se je v organizaciji ZPGŠ odvijalo v Sežani so se udeležili trije naši učenci. Pod mentorstvom
učiteljice Tatjane Grahelj je Klara Jurca v
kategoriji 1.a dosegla srebrno priznanje,
Filip Kacin pa zlato priznanje. Pod strokovnim vodstvom Elene Startseve Somun
pa je učenka klavirja Melisa Uršič v kategoriji začetniki prejela zlato priznanje.
V aprilu je šolo na 43. mednarodnem tekmovanju v Puli zastopala Brina Kerčmar.
Pod mentorstvom Jerneja Hermana je v
kategoriji harmonika 1.a dosegla 1. nagrado.
V mesecu maju je na 13. mednarodnem
tekmovanju Pannonia accordion Brina
Kerčmar (mentor J. Herman) s harmoniko
dosegla 1. nagrado in skupno 1. mesto v
svoji kategoriji.
Na 15. mednarodnem tekmovanju Altamira Gorizia je šolo zastopal kitarist
Gašper Golob Rupnik (mentorica A. Semenič) in kot najmlajši tekmovalec v kategoriji II. dosegel 2. nagrado.

Tonje Lapanja Brenčič zastopala dva naša
učenca. Maruša Brenčič (v mesecu marcu
opravila sprejemni izpit iz petja in je sprejeta na Konservatorij za glasbo Ljubljana)
je dosegla 3. nagrado in Lovro Skrt, ki je
dosegel 2. nagrado.
V mesecu juniju bosta na mednarodnem
tekmovanju Tartini v Piranu pod vodstvom mentorice Katarine Brenčič na klavirju v 1. kategoriji šolo zastopali Karolina
Gantar in Neža Klančar Jurjavčič. Rezultati
bodo objavljeni na spletni strani šole.
Zavedati pa se moramo sledečega: Višje
kot smo na družbeni, materialni ali lestvici
delovnega procesa, odgovornejši smo.
Nihče pa se ne rodi odgovoren. Odgovornosti se priučimo. Preko samodiscipline,
dela, odrekanja in zavedanja, da smo
družbena bitja, soodgovorna za razvoj
družbe, v kateri živimo. Učenje glasbe je
eden od najučinkovitejših pripomočkov
pri razvoju samodiscipline. Začne se relativno zgodaj, sprva gre zelo počasi, zahteva trud, delo, odrekanje in zavedanje,
da se za uspeh trudijo vsi. Učenci, učitelji,
starši in družbeno okolje, brez katerega je
formalno glasbeno izobraževanje nemogoče izvajati.
Tonja Lapanja Brenčič
ravnateljica GŠ Idrija

Konec maja je potekalo v Mariboru mednarodno tekmovanje pevcev v petih starostnih kategorijah. V prvi, najmlajši kategoriji do 18 let sta šolo pod mentorstvom

S KLOBUČKI IN CVETKAMI NA GOSTOVANJE H KLEKLJARICAM V AJDOVŠČINO

V začetku aprila smo idrijske članice
Društva klekljaric idrijske čipke postavile na ogled svoje delo dveh čipkarskih
sezon. Lanskoletno »tihožitja in cvetke
- kot slike«, in letošnjo – »klobučke«.
V avli ljudske univerze v Ajdovščini je
bilo dejansko kaj videti.
A bolj kot sama razstava, ki je bila v vseh
pogledih res čudovita, je k toplemu vzdušju prineslo spoznanje, da smo le naredili

korak v povezovanju klekljaric, ne glede
na kraj in tradicijo, kajti ne druži nas le
delo, ampak bolj ljubezen do dediščine,
ki se že stoletja prenaša iz roda v rod, se
kot dota prenese z matere na otroke in
kot dobra glasba povezuje ljubitelje vsega
lepega, ki jim to delo ne pomeni zaslužek,
ampak občutek, da si s svojim znanjem in
delom ustvarjajo umetnino. Gostiteljice
so nam rade pokazale, kako se z vestnim
in vztrajnim delom osvaja veščino, ki jim
ni bila položena v zibelko. Pod spretnimi
prsti nastajajo čipke, ki same zase govorijo, koliko znanja je vtkano vanje, medtem
ko se druge še trudijo prebiti od postavka do postavka, od zanke do kitice in do
končnega izdelka, ki v rokah klekljarice
zadiha in zaživi. Da pa tu klekljanje ni le
muha enodnevnica, so Ajdovke pokazale
s svojim dobrim namenom, da jim delo, ki
so ga že pred leti začele, ne predstavlja le

prostočasno dejavnost, ampak tudi umetniški izziv. V kraju, ki nima te tradicije, je
želja po vstopu v svet niti in nenazadnje
čipke res vredno vsega občudovanja. Ob
dejstvu, da prenekatera obrt že tone v pozabo, lahko ugotovimo, da smo klekljarice
še dokaj trdno v sedlu. Če bomo ohranili
modrost zdrave pameti, harmonijo in
zavest, da to ne delamo le zase, ampak
s tem čipko ščitimo pred pozabo, lahko
rečemo tudi, da smo na konju.
Glede na to, kako prijetno in domače je
bilo vzdušje na dan otvoritve v prostorih
ljudske univerze v Ajdovščini, bi lahko
rekli, da je lepo, zares lepo, če se vrata odpirajo in ne zapirajo.
Ivica Pirih
članica Društva klekljaric idrijske čipke
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RAZISKOVALI IN PISALI SO O DOGODKIH IZ OSAMOSVOJITVENE VOJNE
mladih avtorjev. Strokovna komisija OZ
VVS Idrija Cerkno je skrbno prebrala vse
literarne prispevke in ocenila, da so najboljše prispevke napisali: Tija Venko iz
Osnovne šole Cerkno, Kristina Tominc iz
Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo, Aneja
Kacin iz Osnovne šole Idrija in Vid Filipič iz
Osnovne šole Spodnja Idrija.

Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Idrija-Cerkno je v dogovoru z vodstvi osnovnih šol v občinah
Idrija in Cerkno tudi za leto 2018 razpisalo literarni natečaj na temo »Tudi pri
nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki se je v teh dneh zaključil.

Najboljše literarne prispevke in njihove
avtorje so slovesno razglasili in nagradili
na svečanosti, ki je v soorganizaciji Osnovne šole Cerkno, OZ VVS Idrija Cerkno in
Zveze združenj borcev za vrednote NOB
Idrija Cerkno pod naslovom »Pravica do
zmage« potekala v dvorani Osnovne šole
Cerkno. Svečanost je bila namenjena tudi
obeleževanju državnega praznika – dneva
upora proti okupatorju.

Učenci zadnje triade osnovnih šol so se
pod vodstvom svojih mentorjev v velikem
številu odzvali na natečaj. Do dogovorjenega roka je na območno združenje prispelo štiriinštirideset literarnih prispevkov

Ob zaključku literarnega natečaja je
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Idrija – Cerkno, tako kot na vseh
dosedanjih natečajih, izdalo zbornik z
enakim naslovom, v katerem so zbrani vsi

literarni prispevki, ki so prispeli na natečaj.
Zbornik bo nova priča o dogodkih, ki so
se v osamosvojitveni vojni dogajali na
Idrijskem in Cerkljanskem. Kot je v uvodniku zapisal predsednik Zorko Velikanje,
so veterani zadovoljni, da so se prizadevanja, da bi na nevsiljiv način zbudili
zanimanje za dogodke, ki so se odvijali na
področju naših občin v času desetdnevne
vojne za samostojno Slovenijo, obrestovala v taki meri. Učencem so o tistih, za
naš narod usodnih časih, pripovedovali
udeleženci, ki so bili mobilizirani v enote
Teritorialne obrambe, starši in stari starši
pa tudi drugi sorodniki in znanci. Glede
na to, da na Idrijskem in Cerkljanskem ni
bilo neposrednih vojaških spopadov z
enotami JLA, prispevki govorijo o osebnih
občutkih posameznikov, ki jim je preteča
nevarnost vojne čez noč posegla v ustaljeni ritem vsakdanjega življenja.
Marijan Platiše

DEFIBRILATOR TUDI NA MAROFU
najbližjega defibrilatorja, vključenega v
slovensko mrežo AED.
Defibrilator je nameščen med vhodna
vrata v enoto Marof in je v dnevnem času
neposredno dostopen, v nočnem času pa
je dostopen s klicem osebja, preko tipala
ob vhodnih vratih enote.
Uporaba defibrilatorja je enostavna
tako za strokovne delavce kot za laike.
Zavedanje, da do srčnega zastoja lahko
pride kadarkoli, tudi na javnih mestih, v
trgovinah, v službi ali na cesti lahko rešuje
življenje. Vsak izmed nas je lahko oseba,
ki bo pomoč potrebovala, ali očividec, ki
bo pomoč nudil. Zato je pomembno, da
imamo informacije o načinu pomoči pri
srčnem zastoju in lokacijah, kjer se naprave AED nahajajo.
Že v letu 2017 je bil AED – avtomatski
eksterni defibrilator nameščen v Dom
upokojencev Idrija, enoto Marof. V
ponedeljek, 23.4.2018, pa je bil s krajšim kulturnim programom, prikazom
uporabe ter tečajem oživljanja, predstavljen širši javnosti.
Sredstva za nakup defibrilatorja je Domu
upokojencev Idrija doniralo podjetje
Sanolabor d.o.o., s katerim sodelujejo že

vrsto let. V podjetju so prisluhnili prošnji
vodstva doma po zagotovitvi večje varnosti stanovalcev in zaposlenih v domu.
V domu so se odločili, da defibrilator delijo tudi s prebivalci ožje lokalne skupnosti
in obiskovalci dveh večjih bližnjih trgovin,
z namenom pomoči človeku ob zastoju
srca. Lokacija defibrilatorja je vidna z glavne ceste, vpisali pa so ga tudi v AED-bazo,
ki uporabnikom spleta sporoča lokacijo

Ob tej priložnosti se Dom upokojencev
Idrija zahvaljuje Sanolaborju d.o.o., ki je v
celoti doniral sredstva za nakup AED in ga.
Ernesti Eržen, dr.med., spec., ki je s tečaji
oživljanja usposabljala tako zaposlene v
Enoti Marof, kot tudi udeležence dogodka, ob otvoritvi AED.
Dom upokojencev Idrija - enota Marof
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ
RAZPIS ZA ODRASLE TEKMOVALKE IN TEKMOVALCE ZA LETO 2018
Državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke
Ferjančič organizira Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola
Idrija v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in izvajalcem Festivala
idrijske čipke – Centrom za idrijsko dediščino.
Državno tekmovanje iz znanja klekljanja za odrasle bo potekalo
na Trgu Sv. Ahaca v Idriji, v nedeljo, 17. 6. 2018, ob 11.30. Tekmovanje za odrasle traja 60 minut. Razglasitev rezultatov bo
predvidoma ob 15.00 na Trgu Sv. Ahaca.
Odrasli lahko izberejo eno od dveh tekmovalnih nalog. Podroben
opis tekmovalnih nalog z vključenimi tehnikami in elementi je
razviden iz kriterijev za ocenjevanje.
Vse odrasle tekmovalke in tekmovalci naj pridejo s svojim klekljarskim priborom v Čipkarsko šolo Idrija (Prelovčeva 2, Idrija) na
dan tekmovanja ob 10.30 uri, kjer potrdijo svojo prisotnost, dobijo oštevilčene ovojnice z vzorci in se uvrstijo v povorko.
Posebno obvestilo za tekmovalke in tekmovalce:
Ko pridete na prizorišče tekmovanja, naj bodo blazine prazne,
brez bucik ob strani. Na blazine si pripnete le vzorce in zvežete
pare. Čipko nasnujete ob znaku za začetek tekmovanja, pri tem
upoštevajte označeno mesto za nasnutek in smer dela, sicer bo
vaš izdelek izločen iz ocenjevanja.
Za udeležbo na tekmovanju so obvezne predhodne prijave. Prijave za odrasle tekmovalke in tekmovalce naj vključujejo ime in
priimek, naslov in tekmovalno nalogo. Prijave sprejemamo do
15. junija 2018 (velja datum prispetja pošte) po pošti, elektronski pošti ali po telefonu:
• ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA
(državno tekmovanje)
PRELOVČEVA 2
5280 IDRIJA
• email: info@cipkarskasola.si
• tel: 05 37 34 570
Prijav, ki bodo prispele po navedenem roku, nismo dolžni upoštevati.
Vsi tekmovalci odidejo iz čipkarske šole na prizorišče tekmovanja
v organizirani povorki. Prosimo vas, da to upoštevate. Če se iz
zdravstvenih razlogov povorke ne morete udeležiti, navedite to
že ob prijavi.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE
FERJANČIČ

Potrebujete 6 parov klekljev in bombažni sukanec št. 30 bele barve. Pari naj bodo zvezani. Čipko na označenem mestu nasnujete
ob znaku za začetek tekmovanja. Upoštevajte na vzorcu narisano
smer dela in na vzorcu narisane postavke.
Kriterije je sestavila Anka Jamšek, avtorica vzorca tekmovalne
naloge je Maja Svetlik.
Ocenjuje se:
Nasnutek s 6 pari
Notranji postavki
Slepi postavki
Kombiniran vogal: ris z notranjimi postavki –
sukani ris
Izbira postavkov v sukanem risu
Prehod iz sukanega risa
Prehod v sukani ris
Sukani ris
Ovinek s 5 pari
Prehod v dvojno sukanje
Prehod iz dvojnega sukanja
Zunanji postavki in dvojno sukanje
Koničast vogal z dvojnim sukanjem
Koničast vogal
Zanke in kvačkanje
Estetski videz čipke
Količina sklekljane čipke
SKUPNO

5 točk
5 točk
5 točk
6 točk
5 točk
9 točk
6 točk
5 točk
5 točk
4 točke
4 točke
5 točk
6 točk
6 točk
5 točk
20 točk
5 točk
106 točk

Komisija čipko izloči iz ocenjevanja, če je eden od kriterijev ocenjen z nič točkami ali ob neupoštevanju narisanih postavkov ali
ob neupoštevanju mesta nasnutka ali ob neupoštevanju smeri
dela.
2. tekmovalna naloga
VOGALI IZ RISA IN POLPREMETA, dodajanje in odvzemanje parov,
listki iz kitice, prekvačkanje
Potrebujete 11 parov klekljev in bombažni sukanec št. 40 bele
barve. Pari naj bodo zvezani. Čipko na označenem mestu nasnujete ob znaku za začetek tekmovanja. Upoštevajte na vzorcu
narisano smer dela in na vzorcu narisane postavke.
Kriterije je sestavila Aleksandra Pelhan, avtorica vzorca tekmovalne naloge je Maja Svetlik.
Ocenjuje se:

Razpisane naloge za odrasle in kriteriji za ocenjevanje
Datum tekmovanja: 17. 6. 2018
1. tekmovalna naloga
IDRIJSKI RIS S SUKANIM RISOM (nasnutek, notranji postavki,
zunanji postavki z dvojnim sukanjem, koničast vogal, koničast
vogal z dvojnim sukanjem, kombiniran vogal: ris z notranjimi
postavki – sukani ris, sukani ris)

Nasnutek v polpremetu s 7 pari
Polpremet z zunanjimi in notranjimi postavki
Dodajanje parov v polpremetu (2 para)
Kitica z ovitki (postavek, ovitki, kvačkanje)
Prva polovica vogala v polpremetu (pomožni
postavki, puščanje parov)
Druga polovica vogala v risu (2x zaklekljano, kvačkanje v pomožne postavke in vključevanje parov)
Ris z notranjimi in zunanjimi postavki

5 točk
5 točk
2 točki
8 točk
5 točk
5 točk
5 točk
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Reliefno kvačkanje (na žnurco)
Prekvačkanje
Odvzemanje parov v risu (2 para)
Vogal iz risa (pomožni postavki, 2x zaklekljano,
kvačkanje v pomožne postavke in vključevanje
parov)

4 točke
4 točke
2 točki
5 točk

Dodajanje parov vrisu (2 para)

2 točki

Prva polovica vogala v risu (pomožni postavki,
puščanje parov, 2x zaklekljano)

5 točk

Druga polovica vogala v polpremetu (kvačkanje v
pomožne postavke in vključevanje parov)

5 točk

Odvzemanje parov v polpremetu (2 para)

2 točki

Ustrezni postavki glede na vzorec in primerno
sukanje
Estetski videz čipke
Količina sklekljane čipke
SKUPNO

5 točk
20 točk
5 točk
94 TOČK

Komisija čipko izloči iz ocenjevanja, če je eden od kriterijev ocenjen z nič točkami ali ob neupoštevanju narisanih postavkov ali
ob neupoštevanju mesta nasnutka ali ob neupoštevanju smeri
dela.
Čipkarska šola Idrija

ČRNOVRŠKA KULTURNA POMLAD
KUD Sloga iz Črnega Vrha je v začetku leta pripravilo anketo za krajane in druge obiskovalce, kaj je glede kulturnega
dogajanja na planoti dobro in kaj predlagajo. Kar 209 ljudi
je odgovorilo na vprašanje, odgovori pa so bili presenetljivi.
Ljudje najbolj pogrešajo ples, sledi izobraževanje za mlade
in gledališke igre ter razstave. Veliko ljudi je zapisalo, da ne
pogrešajo ničesar, saj je ponudba dogodkov pestra. Dobili so
tudi nekaj opomb, da bolj kot število in pestrost prireditev
manjka publika.
Na marčevsko nedeljo je drugič zapored potekala razstava domačih ustvarjalcev. Predstavilo se je 18 različnih umetnikov, ki so na
ogled ponudili pester izbor različnih umetnin iz kamna, slikarska
dela, ročno izdelan in klekljan nakit ter drugo. Na velikonočni
ponedeljek pa so organizirali potopisno predavanje Mete Červ,
ki že drugo leto študira na Visoki šoli za glasbo v švicarski Ženevi.
Ob koncu aprila je na odru dvorane nastopil teater Pedagoške fakultete iz Kopra in zbrane seznanil s problematiko novih,
pretežno težkih, a zabavnih poklicev »podajalcev« v podajalnih
enotah, ki so nameščeni v toaletnih prostorih prihodnosti. Istega
meseca so v prostorih KUD gostili še Vlasto Skvarča iz Črnega
Vrha, ki je pripravila avtorsko slikarsko razstavo.

Literarno – glasbeni večer so pripravili v sredo, 7. marca. Tedaj
so se spomnili na nedavno preminulega rojaka, Ivana Bizjaka. V
programu so recitirali odlomke njegovih del in spoznali pisateljevo življenje. Dobra dva tedna kasneje pa so na odru kulturne
dvorane nastopil legendarni člani skupine Ano ur'co al' pej dvej
in skupina Bejazzy. Prvi vikend v maju so pripravili še Cankarjevo kavarno, kjer so zbirali denar za novo ozvočenje v dvorani. V
pestrem spremljevalnem programu je nastopila bivša učiteljica
v Zadlogu, Majda Mencinger, pa tudi člani KUD Radeče s svojo
gledališko igro. Obiskovalci so se lahko udeležili še delavnice za
otroke, bili na Cankarjevem knjižnem klubu, si natočili kavo …
Na letošnjem 4. foto natečaju pa so prejeli rekordnih 55 fotografij
21 različnih avtorjev. Tema je bila živalsko carstvo, strokovna komisija v zasedbi Damijan Bogataj, Nika Čepin in Urban Podgrajšek
pa je med vsemi prispelimi fotografijami izbrala 10 najboljših, ki
bodo do konca poletja na ogled v vitrini kulturnega društva v
Črnem Vrhu.
Lovrenc Habe

DEKLETA IMAJO RADA NOGOMET
Festivala se je udeležilo 20 deklet, starih od 5 do 14 let, iz Idrije,
Spodnje Idrije, Ledin, Žirov in Rovt.
V skupine razdeljena dekleta so se preizkusila v šestih različnih
vajah, tako da je vsaka prišla na vse vaje. Zatem pa je sledila tekma med ekipami, ki smo jih nekako enakovredno sestavili, kar je
odražal tudi rezultat, saj so bila dekleta zelo izenačena. Pri prikazu
vaj so sodelovali štirje trenerji ter dva fanta iz starejše selekcije,
tako da je bila vsaka vaja »pokrita« z enim mentorjem.
Na koncu smo podelili še majice in diplome vsem, s tistimi, ki so
ostale do konca, pa smo imeli še skupno fotografiranje.
Menimo da je festival kar lepo uspel, saj se je dobilo tudi že vsaj
dve novi članici.
V soboto, 5. maja, je NK Ledine izvedel festival Rada igram
nogomet in ti?, ki je popoldne potekal na travnatem igrišču
NK v Žireh.

Enak festival bomo v septembru ponovili v Idriji.
Kristjan Brus
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POLETJE Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA
7.00 in 16.00 uro v prostorih Osnovne
šole Idrija.
Za julij in avgust smo pripravili zanimiv
in bogat program imenovan Počitnikarija
2018. Otroci bodo lahko počitnice preživeli v naši družbi in kvalitetno zapolnili svoj
prosti čas, obenem pa se bodo zabavali in
družili s sovrstniki. Na prijavnicah, ki jih
bodo otroci dobili v šoli, bodo lahko izbirali med številnimi aktivnostmi.

Otroci bodo kmalu zapustili šolske klopi in nemalo staršev se bo znašlo pred
dilemo, kako zagotoviti varstvo svojemu otroku. V ZPM Idrija smo se odzvali na potrebe in želje staršev in bomo
tako že osmo leto zapored organizirali
počitniško varstvo za otroke od 1. do
4. razreda osnovne šole. Varstvo bo
potekalo od 26. junija do 20. julija med

Največji projekt ZPM Idrija so gotovo poletna letovanja. Prav tako kot v preteklih
letih bomo tudi letos letovali na dveh
lokacijah. Prva skupina otrok bo letovala
v Poreču med 14. in 21. julijem, druga
skupina pa v Seči pri Portorožu med 21.
julijem in 29. julijem. Na morje bomo letos
peljali kar 130 otrok. Letovanja so v veliki
meri subvencionirana zaradi socialnih ali
zdravstvenih razlogov, mnogi pa gredo
z nami zgolj zato, ker jim je na letovanju

lepo. Brez podpore donatorjev in sponzorjev izvedba tako obsežnih letovanj ne
bi bila mogoča, saj je le z njihovo pomočjo
lahko cena letovanja znižana in dostopna
tudi socialno šibkejšim.
Delček k mozaiku letovanj lahko prispevate tudi vi in z donacijo omogočite letovanje tudi tistim otrokom, ki si počitnic na
morju ne bi mogli privoščiti.
Podatki za donacijo:
Zveza prijateljev mladine Idrija
Mestni trg 1, Idrija
TRR: SI56 0475 2000 0296 288 odprt pri
NKBM
Namen: donacija letovanje otrok
Veseli bomo vsakega prispevka!
Sabina Vidmar
sekretarka ZPM Idrija

MESTNO IGRIŠČE V TEDNU DRUŽIN
mizici postavljena povečana »Volkalca« stara idrijska igra.
Za piko na i je seveda poskrbela glasba ter
sredino učenje cirkuških veščin, ki jih med
otroke prijazno deli finski prostovoljec
Roni. Mestni muzej Idrija pa je ob tej priložnosti pripravil brezplačen obisk muzeja
na gradu Gewerkenegg za vse družine.
Predstavniki vseh treh organizacij smo bili
zelo zadovoljni z odzivom obiskovalcev,
seveda pa nas je pozitivno presenetilo
celo vreme, ki je kljub slabi napovedi
zdržalo prav vse tri popoldneve.

Po organizaciji jesenskih Mestnih igrišč
in odzivu prebivalcev Idrije vsekakor
nismo imeli pomislekov glede pomladne ponovitve dogodka. Tokrat smo
skupaj združili moči Mladinski center
Idrija, Zveza prijateljev mladine Idrija
ter Mestni muzej Idrija.
Terminsko smo dogodek izpeljali tri dni v
tednu, ko se obeležuje tako teden družin
kot tudi nacionalni teden prostovoljstva.
Na Mestni trg smo zopet postavili različne
igre in rekvizite. Seveda največ zanimanja

pritegnejo nekoliko nevsakdanje stvari:
namizni nogomet, namizni tenis, velikanski
»Človek ne jezi se« in cornhole igra. Otroci
na koleščkih so se pogumno vozili čez
»skejt rampo«, za malo bolj umirjene pa
so bile na voljo barvne krede ter namizne
igre. Obujanje spominov na otroštvo je pri
odraslih dekletih prebudil gumitwist in s
tem so mlajšim otrokom predstavile novo
igro. Kotiček za posedanje vedno radi izkoristijo predvsem starši, tokrat pa so se
jim tam pridružili tudi mlajši, saj je bila na

Da pa se zgodba in otroško veselje tukaj ne bi končalo, smo se v Mladinskem
centru Idrija odločili, da do prvega tedna
meseca julija Mestno igrišče postane stalnica vsak četrtek. V sodelovanju z Zvezo
prijateljev mladine Idrija bomo tako vsak
teden enkrat pripravili nekaj stalnih rekvizitov, dodali pa ji bomo še predstavitve
različnih društev, ki želijo sodelovati.
Lepo torej vabljeni vsak četrtek med 24.
majem in 5. julijem od 15. do 19. ure,
da skupaj popestrimo vrvež v mestnem
središču! V primeru dežja bo dogajanje
odpovedano.
Monika Lapajne
MC Idrija
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FIRBC

ROŽNI HRIB IN SV. ANTON
V Idriji nimamo Gibraltarske ožine,
imamo pa svojo, idrijsko, med dvema
javnima objektoma. Katera sta ta dva
objekta?
V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki
boste do vključno 10. avgusta 2018
Firbcu sporočili poimenovanje vsaj
enega od objektov oz. dejavnost, ki se
tam izvaja.
Odgovore pošljite na naslov: Občina
Idrija, Mestni trg 1 ali na elektronsko
pošto: marija.bencina@idrija.si.

V ČAST SCOPOLIJU

Muzejsko društvo Idrija je pri tako
imenovani »Švici« v Idriji, kjer je
deloval prvi idrijski zdravnik Janez
Anton Scopoli, s priložnostnim dogodkom počastilo 230-letnico njegove smrti.

Tako se je poklonilo naravoslovcu, ki
je svoja najpomembnejša dela napisal
prav obdobju med leti 1754 in 1769,
ko je deloval v Idriji. Poleg zdravniške
službe se je namreč Scopoli znanstveno ukvarjal tudi s proučevanjem
narave in napisal kar 21 znanstvenih
del s tega področja, med drugim je
leta 1760 izdal prvo knjigo o rastlinah
na Kranjskem ''Flora carniolica'' in jo
posvetil cesarici. Bil je tudi prvi, ki je
proučil takrat še neznano človeško
ribico.
Metka Rupnik

NOVI OBRAZI NA OBZORJU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deček Luka, starša Janja Rupnik in Branko Poljanšek iz Idrije
deček Izak, starša Agata Uršič in Matjaž Rupnik iz Zadloga
deček Tine, starša Daša in Stanislav Skok z Vojskega
deček Val, starša Klavdija Vončina in Bojan Peternel iz Idrijskih Krnic
deklica Ajda, starša Petra in Miha Leskovec iz Jeličnega Vrha
deček David, starša Adrijana Matić Okiljević in Gregor Okiljević iz Spodnje Idrije
deček Timo, starša Anja Golob in Iztok Deželak iz Idrije
deklica Saša, starša Maja in Boštjan Ozbič iz Črnega Vrha
deklica Sara, starša Barbara Carli in Martin Balant iz Idrije
deček Vitan, starša Sandra Rudolf in Gabrijel Kavčič iz Črnega Vrha
deklica Klara, starša Tina Tušar in Janko Bačnar iz Idrije (Kovačev Rovt)
deklica Mia, starša Neža Rejc in Lipe Krvina iz Idrije

To sta bila pravilna odgovora za potešitev radovednosti Firbca v prejšnji številki. Kar nekaj vas
je bilo, ki ste na obe vprašanji, ali pa vsaj na eno
od njih, odgovorili pravilno. Aleš Hladnik iz Godoviča pa je z žrebom odločil, da nagrado, brezrokavnik, ki ga podarja Komunala Idrija, prejme
Dejan Sedej iz Idrije.

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

Pepina Brus iz Idrije, roj. 1920
Jožef Kržišnik iz Sp. Idrije, roj. 1948
Janez Turk iz Ljubljane, roj. 1933
Jelka Eržen iz Sp. Idrije, roj. 1953
Frančiška Česnik iz Idrije, roj. 1922
Marija Tratnik iz Idrije, roj. 1952
Bojan Miklavčič iz Idrije, roj. 1962
Andrej Lapajne z Vojskega, roj. 1955
Marija Mlakar iz Sp. Idrije, roj. 1944
Jožef Moravec iz Idrije, roj. 1936
Leopold Rekajne iz Idrije, roj. 1942
Ivana Ferjančič iz Idrije, roj. 1925
Davorin Mrak iz Idrije, roj. 1932
Viktor Majnik iz Idrije, roj. 1932
Ana Golob iz Idrije, roj. 1931
Julija Cigale z Mrzlega Vrha, roj. 1928
Martina (Inka) Klemenčič iz Idrije, roj. 1924
Viljem Pavšič iz Idrije (Mokraška vas), roj. 1930
Marija Govekar iz Jeličnega Vrha, roj. 1950
Marija Logar iz Idrije, roj. 1937
Karlo Kurinčič iz Jeličnega Vrha (Zala), roj.
1944

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

OBZORJE GLASILO OBČINE IDRIJA, JUNIJ 2018

TU SMO DOMA

TUHTAMO
Svetniški MAanagram
Vse svetnike tega mandata smo že
anagramirali in v prehodnem obdobju
vam bomo do novo izvoljenih na tem
mestu ponudili anagrame ustvarjalcev
Obzorja.
PREZREL JE GROG v kozarec naliti,
a treba ga bo iz čaše prepolne popiti,
da funkcionirala prav bo občinska uprava in da ob jesenskih volitvah bistra bo
glava.
(Rešitev je padla v vodo – žlaflna u
žomf.)

Miri Bratuš iz Spodnje Idrije je bil naš
prvi izžrebanec Firbca in z nami še vedno
vestno sodeluje. Ne le, da pošlje odgovor,
običajno mu doda še kakšno svojo izvirno fotografijo. In tako smo sklenili, da ga
obiščemo na njegovem domu v stanovanjskem bloku na Koreji, da vidimo, od
kod to sodelovanje poteka.
Še do lanskega leta si je dom delil z ženo
Vilmo, s katero sta bila skupaj skoraj 40
let, a se je lani žal moral sprijazniti z njeno
smrtjo. Dvema sinovoma, Tomažu in Gregorju, ter Vilminemu sinu Sašu, ki je skupaj z mamo postal del Bratuševe družine,
sta na Koreji dala dom.
Za Mirita bi lahko trdili, da je v Spodnji
Idriji domorodec, saj so bili od tu doma
njegovi starši, mati Brelihova, oče pa
Vojskov, in tudi sam je tu vedno ostal
doma. Po poklicu zidar, je svojo poklicno
pot začel in končal na Zidgradu, čeprav je
vmes delodajalca tudi zamenjal, sedaj pa
je že 16 let upokojenec.

prošnjam za pomoč pri delu, pa najsi bo
pri njegovem poklicnem, ali pa pri raznih
akcijah Planinskega društva, saj so hribi
ena njegovih ljubezni. Rad zahaja v slovenski planinski svet, spoznava pa ga tudi
v tujini in čez približno mesec dni ga bo
odkrival na jugu Francije. Zadnje čase mu
pri tem dela družbo nova sopotnica, ki jo
je navdušil za planinarjenje.
V veselje mu je tudi kuhanje in posebej ob
deževnih nedeljah si vzame čas za pripravo dobrega kosila, ki so ga deležni njegovi
najbližji. Da ga dobro začini, stopi kar na
balkon, kjer goji čilije, ki imajo okrasno in
obenem uporabno vrednost.
In še nekaj mu je v prostem času v veselje.
Srečevanje s stalnim omizjem prijateljev
na Kunclnu, kjer se, ne da bi se posebej
dogovarjali, sredi dopoldneva dobijo na
kavici in kakšno rečejo. Zagotovo jim snovi za pogovor nikoli ne zmanjka, če so vsi
tako zgovorni kot Miri.
Marija Benčina

Seveda mu časa zmanjkuje, kako pa drugače, saj je penzionist. Rad se odzove

GREGOR PREZELJ

BRIHTNE MISLI
Nič ni trajnega na tem zmešanem svetu niti naše težave. (Charlie Chaplin)

SMEH NA OBZORJU
Po Sahari se sprehajata dva severna
medveda.
Pa eden pripomni:«Tule je morala biti pa
resna poledica, da so tako močno posipali.«
***
Medicinska sestra je rekla bolniku, ki so
ga ravnokar sprejeli v bolnišnico:
»Zdaj se pa slecite in pojdite v posteljo.
Takoj bom prišla za vami!«
***
»Janezek, kaj si ti po poklicu?«
»Pomočnik bagerista«
»Kaj za en poklic pa je to?«
»Pa, kar ne more narediti bagerist z bagrom, naredim jaz z lopato.«

