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CVEK JE GOREL!
Sredi maturitetnih izpitov, priprav na začetek študentskega življenja in drugih obveznosti, ki spremljajo zaključek dijaških let, so si tudi
letošnji maturantke in maturanti Gimnazije Jurija Vege Idrija vzeli čas za »negovanje tradicije«. Na idrijskem Mestnem trgu so pripravili
že tradicionalen zažig cveka, prireditev, s katero se simbolično poslovijo od svojih dijaških let, preden bodo oktobra stopili vsak na
svojo študijsko pot.

Začelo se je s skrivnostnim potikanjem po gimnazijski kleti ...

... se nadaljevalo z bobni in »postrojavanjem« pred odhodom na trg ...

... kjer so obudili četvorko in strastni tango z maturantskega plesa ...

... namučili tretješolce s spretnostnimi igrami in klečečo zaobljubo ...

... preden so jim predali, pardon, prodali nasledstveni ključ ...

... in se ognjeno maščevali cveku za tegobe dijaških let.
Srečno, generacija 2018/2019!
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Cvek je gorel!
Obergutmanovu berilu

OBERGUTMANOVU BERILU
Naj se, tako kot so prepleteni dogodki
festivalskega in prazničnega junija, tokrat
prepletejo tudi misli župana in ustvarjalcev Obzorja.

Zasedal je občinski svet
Sprejem otrok v vrtec
Volitve v KS Vojsko in Ledine
Vpis v čipkarsko šolo
Aktivnosti na državnih cestah
Kratke občinske
Valvazorjeva nagrada muzealcem
Idrija gostila CHEERS
Tudi v Idriji Dirka po Sloveniji

Iskreno čestitamo vsem letošnjim občinskim nagrajencem, ki so predstavljeni v
središču glasila. Vključujejo se v družbo
tistih, ki so nagrade že prejeli, in z veseljem jim bomo v prihodnjih letih dodajali
nove, saj je v naši skupnosti med vsemi, ki
se vsak dan trudimo za to, da nam je tukaj
živeti lepo, veliko takih, katerih prizadevanja še posebej izstopajo in zaslužijo
priznanje za svoje delo.

rimi ima posebno mesto Festival idrijske
čipke. Vabljeni tudi na slavnostno sejo
Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo 20.
junija v Ledinah, kjer so doma naši nagrajeni nogometaši in nogometašice.
Drage občanke in občani, ko se bomo v
prazničnih junijskih dneh spominjali za
našo občino in državo pomembnih zgodovinskih dogodkov, pokažimo ponos in
veselje, da smo tu doma.
Iskrene čestitke in lepo praznujte!
župan Tomaž Vencelj in uredniški odbor
Obzorja

Vabimo vas k udeležbi na številnih junijskih dogodkih in prireditvah, med kate-

Kratke turistične
Dve zagati pri Debeli skali
Medved na Kobalovih
Junija zapora Mejce
Dostopna računalniška znanja
Obrtniki na srečanju z županoma
Nagrajen film OŠ Idrija
Nagrajenci Občine Idrija 2019
Program FIČ 2019

TEKST O NASLOVNICI
Mogočna podoba idrijskega gradu Gewerkenegg, ki je bil zgrajen v prvi polovici 16.
stoletja, je ena najbolj prepoznavnih vedut mesta Idrija. V vsej svoji zgodovini so
se za njegovimi debelimi zidovi dogajale
pomembne zgodbe idrijske preteklosti.
Tu so želeli rudniški upravitelji, od tod je
živo srebro iz idrijskega rudnika potovalo

na vse konce sveta, danes pa v njem domuje razkošje razstav, ki pričajo o bogati
zgodovini in kulturi rudarskega mesta, ter
glasba, ki jo ustvarjajo mlade generacije
idrijskih glasbenikov.
Avtor fotografije na naslovnici je Marko
Čuk.

Geopark, ESTEAM in TeachOUT
Varno z motorjem
25 let turističnega rudnika
50 let župnijske cerkve Idrija
Kaj veš o prometu
Nagrajenci literarnega natečaja
Zimo smo preplesali
Čistilna akcija v Črnem Vrhu
Osem zborov na krajevni reviji
Upokojenci in mladi združili moči
Rekordno število na Špičasti vrh
S pričakovanji v poletno sezono
Firbc vprašanje
Firbc žreb
Tu smo doma

izdajatelj • Občina Idrija
odgovorna oseba - obergutman • župan občine Idrija Tomaž Vencelj
uredniški odbor - abzerji • Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka
Rupnik
sodelavci - hajerji • vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov
in fotografij ter: Marija Benčina, Andrej
Albreht, Jože Benčina, Neža Rudolf, Samo
Trebižan, Marko Čuk, Metka Rupnik, Mateja Prelovec, Fototeka Mestni muzej Idrija,
arhiv CUDHg, arhiv ICRA, arhiv Geopark
Idrija, Miha Tratnik Bajc
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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SVETNICE IN SVETNIKI ZASEDALI TUDI MAJA
Paglavec je izpostavil opozorila prebivalcev Rožne ulice, da tam nekdo strelja mačke, in pozval k iskanju možnih
ukrepov. Lukanova je pozvala občino,
da sprejme spremembo odloka za rekonstrukcije objektov in olajša delo uporabnikom in uslužbencem, ki te zadeve
obravnavajo. Izrazila je tudi pričakovanje, da bo VIP tabela stalno dostopna
svetnikom in da bo pripravljena preglednica občinskih projektov in njihovih
fazah.
Golija Vastičva je opozorila na pravočasno objavo zapisnikov delovnih teles,
Velikanje je vprašal glede optike v Mokraški vasi in Sp. Idriji na Pustoti.
Čeprav je bilo na dnevnem redu majske seje idrijskega občinskega sveta
kar 19 točk, so svetnice in svetniki
največ časa in razprave namenili »paketu« točk, povezanih z javnim podjetjem Komunala Idrija, ki se je znašlo v
rdečih številkah.
Svet je v drugem branju potrdil odlok o
ustanovitvi in organiziranju tega podjetja in sprejel sklep o osnovanju sveta
ustanoviteljev Komunale Idrija, na osnovi predstavljenega poslovanja podjetja v
minulem letu, ki je izkazalo nekaj manj
kot 300.000 evrov primanjkljaja, ter
glede na neugodne izkaze poslovanja
v prvih treh mesecih letošnjega leta, pa
ni potrdil povišanja cen storitev, kot ga
je predlagalo vodstvo podjetja, ampak
je odredil posebno revizijo poslovanja
družbe ter uvedbo takojšnjih ukrepov za
sanacijo poslovanja.
Svet je na predlog župana z dnevnega
reda umaknil prvo obravnavo odloka
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Žabja vas, seznanil se je s poročilom o poslovanju Centra za idrijsko
dediščino v letu 2018 in potrdil zadolžitev Centra v višini 200.000 evrov za kritje
svojega deleža v treh projektih, v katerih
sodeluje.
V nadaljevanju seje je svet opravil prvo
obravnavo odloka o višini takse za
obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja in odloka o nadomestilu
stroškov za izvedbo lokacijske preveritve ter drugo obravnavo odloka o OPPN
za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič.
V drugem branju je sprejel odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter spremembe odloka

o občinskem poračunu za leto 2019 in
obravnaval vrsto premoženjskih zadev.
Potrdil je listo občinskih nagrajencev za
leto 2019, ki jih posebej predstavljamo
v Središču Obzorja, in dal zeleno luč za
začetek postopka poimenovanja ulice v
Spodnji Idriji po psihiatru in literatu dr.
Jožetu Felcu.
Svet je sklenil, da bo načelnici idrijske
upravne enote predlagal, da za pooblaščenca za sklepanje zakonski zvez imenuje župana Tomaža Venclja.
Za predstavnice občine v Centru idrijske dediščine je imenoval Laro Lapajne
Golob, Melito Gantar in Dorico Gnjezda.
Darja Marija Ogrič bo občino zastopala
v svetu Psihiatrične bolnice Idrija, Nataša
Kumar pa na seji skupščine podjetja Komunala Idrija.
V okviru vprašanj in pobud so najprej
obravnavali pobudo ministrstva za okolje za razpravo o postavitvi sežigalnice
odpadkov. Režun je opozoril na čedalje
bolj umazano Idrijo in na nujnost ureditve okolice bivše Soče.
Ogrič Lapajnetova je vprašala, kako daleč je projekt Sopotnik ter opozorila na
nevarno in naravo ogrožujočo vožnjo z
motorji po gozdu, predvsem po Rejcovem griču.
Šinkovec je dal pobudo, da se del
sredstev za vzdrževanje lokalnih cest in
podpornih zidov nameni za Korejo v Sp.
Idriji, kjer je šolska pot.
Bizjak Pavšič je povedala, da je streha
na zadružnem domu v Idrijskih Krnicah
popravljena, saniran je tudi podporni
zid.

Majnikova je izrazila zadovoljstvo, da je
po dveh letih Lajšt asfaltiran, Hladnikovo
pa je zanimalo, kdaj bo obnovljen most
pri Debeli skali in ali bo narejena nova
ograja ob Idrijci.
Logar je opozoril na neusklajenost
semaforjev s premikom ure na poletni
čas in vprašal, kako je z zaporo Mejce za
promet.
Rupnika je zanimalo, kako je z ureditvijo
lastninskih razmerij med državo in občino na odseku od bifeja do novega odcepa, da se bo lahko označilo parkirišče v
Godoviču, ter kdo ureja krožno krožišče
v Godoviču, kjer je bila lani visoka trava.
Medica je zanimalo, če bi se lahko izvedlo izobraževanje svetnikov o pisanju
sklepov za sprejem na občinskem svetu,
županu in občini pa se je zahvalil za podporo pri obeležitvi 50. obletnice župnijske cerkve v Idriji.
Habe je ponovno postavil vprašanje
glede NUSZ, koliko več sredstev je bilo
pobranih in koliko je bilo prejetih pritožb.
Gnjezdova je posredovala informacijo
ravnateljice gimnazije, da šola od občine ne dobi dovolj sredstev. Poglajen je
kot letošnji maturant prisotne povabil k
udeležbi na sežigu cveka, župan pa na
slavnostno sejo občinskega sveta 20.
junija v Ledinah.
Metka Rupnik
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SPREJEM OTROK V VRTEC
vitvi postopka bomo imeli točen podatek
o tem, koliko dodatnih otrok iz čakalnega
seznama še lahko vključimo. Pričakujemo,
da bomo med letom lahko sprejeli več
kot polovico otrok s čakalnega seznama,
v primeru dodatnih odpovedi pa seveda
še več.

Letos je Vrtec Idrija prejel skupno 114
vlog za vpis otrok v vrtec, od tega je
bilo sprejetih 88 otrok- vsi, ki so s 1. 9.
2019 izpolnjevali pogoje za vključitev.
Prejeli smo že dve odpovedi, za ostale
otroke pa pričakujemo, da jih konec
avgusta spoznamo. Otroci, ki niso bili
sprejeti, so bili zaradi neizpolnjevanja
pogojev (starost vsaj 11 mesecev oziro-

ma da starši ne uveljavljajo več pravice
do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela) uvrščeni na skupno
čakalno listo.
Za podpis pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in
vrtca imajo starši še nekaj dni časa. Po
izteku tega roka in izdaji sklepov o usta-

Najprej pa nas vse čaka junij, ko se poslavljamo od naših »ta velikih«. V šolske
klopi bo zakorakala izjemna, znanja željna
generacija. Vsakemu posebej želimo mnogo uspehov na šolski poti, kljub temu pa
naj v sebi ohranijo igrivega otroka, ki se
rad valja po travi, skače po lužah in išče
samoroga v oblakih. Naj vam, dragi starši
in otroci, tudi mi ostanemo v lepem spominu. Veselimo se priložnosti, ko se bodo
naše poti zopet združile.
Adrijana Erjavec

VOLITVE V KS LEDINE IN VOJSKO
Zadnjo majsko nedeljo so bile izvedene nadomestne volitve za enega člana
sveta KS Ledine, in sicer za naselje
Ledine. Na rednih lokalnih volitvah novembra 2018 je bil v tej volilni enoti namreč izvoljen Kristjan Brus, ki pa zaradi
prevzema funkcije podžupana ne more

biti več član sveta KS. Namesto njega je
bil na nadomestnih volitvah 26. maja v
svet izvoljen edini predlagani kandidat
Danijel Jesenko.
V KS Vojsko so bile istega dne izvedene
predčasne volitve, saj je odstopila več kot

polovica članov, ki so bili v svet KS izvoljeni na rednih lokalnih volitvah. Predlaganih
je bilo 8 kandidatov, izvoljeni pa so bili Urška Poljanec, Bojan Jereb, Danijel Ipavec,
Milojka Ječnik in Andrej Šinkovec.
Občinska volilna komisija

VPIS V ČIPKARSKO ŠOLO IDRIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

ČIPKARSKA ŠOLA ZA ODRASLE IN DRUGA
IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE

PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO

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 23. 8.
2019.

Vpisujemo otroke, ki so oziroma bodo v
letu 2019 dopolnili starost 6 let, ter starejše otroke in mlade do 18. leta starosti. Vpis
poteka do 21. 6. 2019.
Pogodbe o vpisu in več informacij dobite:

KLEKLJAMO IDRIJSKO ČIPKO, KER ...
... 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,
... so učenke in učenci Čipkarske šole Idrija
nosilci enote »Klekljanje čipk v Sloveniji«,
ki je vpisana na UNESCO Reprezentativni

• pri učiteljicah klekljanja v oddelkih Čipkarske šole Idrija, ki so na
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.cipkarskasola.si/si/cipkarska/28/program-cipkarske-sole-idrija-za-otroke-in-mladino/

Za več informacij o izobraževanjih v Čipkarski šoli Idrija ter ponudbi storitev in
izdelkov z idrijsko čipko pišite na info@
cikarskasola.si ali pokličite na 05 37 34
570.
NA OSNOVI TRADICIJE, Z ZNANJEM, DO
IZZIVOV PRIHODNOSTI!
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AKTIVNOSTI NA DRŽAVNIH CESTAH V OBČINI IDRIJA 2019/20
vanjske objekte ob Idrijski cesti, in sicer
od hišne številke 1 do hišne številke 11.
Izvedena bo rekonstrukcija glavne ceste,
ureditev vseh križišč, priključkov in uvozov, izgradnja mešane površine za pešce
in kolesarje ob državni cesti nad vodotokom Idrijca, predvidoma na konzoli zidu,
ureditev enega avtobusnega postajališča,
izgradnja podpornih in opornih zidov,
ureditev odvodnjavanja, prestavitev in
zaščita vseh pripadajočih komunalnih
vodov, izgradnja cestne razsvetljave, PGD
in PZI izgradnje brvi za pešce in kolesarje
ob obstoječem mostu v Mokraški vasi in
novelacija prometne študije za križišče.
Na podlagi sredstev, rezerviranih v
državnem proračunu, bo za več lokacij
izdelana projektna dokumentacija,
najprej za Črni Vrh, kjer bo urejen center vasi, nato pa za posamezne odseke
cest v Gorenji, Srednji in Spodnji Kanomlji.
Dokončujejo se projekti na državi kolesarski povezavi med Mokraško vasjo in Spodnjo Idrijo. Pričetek gradnje je predviden
v 2020/21.
V sklopu gradnje kolesarske poti bo zgrajen javni vodovod in kanalizacija za stano-

in Podrotejo, ki se prične ob objektu Tuš.
Predvidena je nova brv za kolesarje preko
potoka Ljubevščica. Struga tega potoka
je bila v okviru gradnje cestnega mostu
obnovljena in bo dolvodno le ustrezno
podaljšana. Ker v nadaljevanju poteka
kolesarska steza na odseku, kjer naravovarstveni pogoji prepovedujejo kakršen
koli poseg v strugo ali v brežino ob strugi
reke Idrijce, je predvidena prestavitev
glavne ceste v brežino nad cesto na 475
m dolgem odseku in gradnja podpornih
zidov. Potek kolesarske steze se nadaljuje
po že urejenem odseku, nato pa po zožanem delu, ob objektu, na dolžini od 50 m
do 100 m.

Tudi gradnja bo potekala na več lokacijah
v občini. Gradila se bo galerija v Zali, potekalo bo urejanje prehoda za pešce pri
bencinskem servisu v Godoviču; investicija se bo pričela junija letos.

Na drugem odseku je predvidena gradnja kolesarske povezave na nasipu, ki bo
zaščiten pred poplavnimi vodami reke
Idrijce.

V letu 2019 se bo, najprej z odkupi zemljišč in nato z izborom izvajalca, predvidoma pričela gradnja kolesarske poti in
peš hodnika od zaselka Log do Godoviča,
obenem bosta zgrajena še javni vodovod
in kanalizacija za zaselek Log.

Dokončujeta se še dve investiciji, in sicer
gradnja državne kolesarske povezave Idrija- Mokraška vas in rekonstrukcija državne
ceste v Kanomljo, kjer istočasno poteka
tudi gradnja vodovoda, kanalizacije, optike in elektrike.

V letu 2020 naj bi se začela izvajati investicija rekonstrukcija državne ceste in
državne kolesarske povezave med Idrijo

Občinska uprava

KRATKE OBČINSKE
demografske strukture, odseljevanje,
opuščanje medčloveških vezi, osamljenost, opustela mestna središča, usihanje
socialnih in drugih servisnih storitev.

S sofinanciranjem ministrstva za infrastrukturo (DRSI) se izvajata dve investiciji
na cestah, ki bosta dodatno obremenjeni
ob gradnji galerije v Zali. Modernizirana
bo lokalna cesta Idrijska Bela-Krog v dolžini okoli 2.800 m, ki se zaključuje z asfaltacijo in ureditvijo bankin. Na lokalni cesti
Likarca-Rebro-Godovič se urejajo podporni zidovi.

Konec maja je bil v Novigradu izveden izobraževalni kampus za mesta, ki sodelujejo
v URBACT-ovih mrežah mest. Iz Slovenije
sta to Idrija in Ljubljana, iz Hrvaške pa
Šibenik, Novigrad, Dobrovnik in Pograd.
Namen programa URBACT je razvoj kompetenc mestnih uprav. Raziskujejo rešitve
za izzive, s katerimi se spopadajo sodobna
mesta. V manjših mestih so to slabšanje

Cilj Občine Idrija v tem projektu je prenos
dobre prakse iz mesta Altena v Nemčiji,
to je ustanovitev skupnostnega centra,
ki bo predvidoma začel delovati jeseni
2019 pri Golitu na Mestnem trgu. To je
prostor, namenjen vsem prebivalcem za
prostočasno druženje. Ponujal bo različne
brezplačne aktivnosti za posameznike in
družine. Poudariti je treba, da bo vsebina
tega centra v veliki meri odvisna od želja
in potreb koristnikov. V okviru tega bo v
sodelovanju z zavodom Sopotniki organizirano tudi nudenje storitev brezplačnega prevoza za starejše občane. Tako pri
skupnostnem centru kot pri Sopotnikih
pa bodo pomembno vlogo imeli prostovoljci z različnim znanjem in spretnostmi.
Občinska uprava
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VALVASORJEVA NAGRADA ZA ENKRATNE DOSEŽKE V MUZEJSTVU

Avtorska skupina Mestnega muzeja
Idrija v sestavi Marija Terpin Mlinar,
Milojka Magajne, mag. Mirjam Gnezda
Bogataj, dr. Miha Kosmač, Anton Zelenc (vsi kustosi) ter zunanja sodelavca
mag. Sandro Oblak in Polona Zupančič
je ob letošnjem mednarodnem dnevu
muzejev za razstavo »Na obrobju pekla: Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919«
prejela najvišje stanovsko priznanje,
ki ga podeljuje Slovensko muzejsko
društvo, Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke v muzejstvu. Razstava
je bila odprta od 26. 10. 2018 do 2. 6.
2019. Med 12 nominiranimi projekti /
razstavami je Komisija za podeljevanje
Valvasorjevih odličij podelila tri tovrstne nagrade, in sicer avtorjem razstav
v Tehniškem muzeju Slovenije, Galeriji
Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki
in Mestnem muzeju Idrija.
Leta 2015 je Mestni muzej Idrija pričel
izvajati raziskovalni projekt, posvečen
obeležitvi stoletnice prve svetove vojne
na Idrijskem in Cerkljanskem, na območju,
ki v vojni ni bilo neposredno udeleženo,
zaznamuje pa ga bližina soške fronte. Kot
avtorska skupina so v njem sodelovali
vsi muzejski kustosi ter zunanji strokovni
sodelavec in arhitektka oblikovalka. Raziskovalno delo se je začelo s sodelovanjem
Muzejskega društva Idrija, z zbiranjem
ustnega izročila in objavo le-tega (Idrijski
razgledi, 1/2015), zaključilo pa s postavitvijo občasne razstave »Na obrobju pekla:

Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919«, ki
jo spremlja bogat katalog – znanstvena
monografija. Posebnost razstave je postavitev na dveh vsebinsko se dopolnjujočih
lokacijah, v Idriji in Cerknem, skupno na
skoraj 400 m2 površin. Razstava govori
o ljudeh – domačinih, ki jih je zajel vojni
tok in jim na domači kmetiji ali v mestnem
okolju štiri leta krojil življenjski vsakdan
(družbene in življenjske razmere, vojaška
železnica, spremenjena družbena vloga
žensk, položaj beguncev, prehod v obdobje italijanske nadoblasti, osebni spomini, usode, zgodbe). Celovito izkušnjo
vojne pridobimo z ogledom obeh lokacij,
vsebinsko zaokrožena pa je tudi vsaka postavitev zase. Eden pomembnejših rezultatov raziskovalnega dela je seznam žrtev
vélike vojne, ki je predstavljen na interaktiven način. Z njim se je muzej vključil v
vseslovenski projekt Zbiranje podatkov o
vojaških žrtvah 1. svetovne vojne.
Razstava je prva na to tematiko v Mestnem
muzeju Idrija. Konceptualno odlično zasnovana razstava je izpeljana interdisciplinarno, interaktivno in senzorično. Na njej
je predstavljeno doslej neznano gradivo,
ki so ga avtorji pridobili z raziskovalnim
delom na terenu in v arhivih, številne
predmete so posodili zasebni zbiralci.
Interpretacijo gradiva spremljajo izvirna
besedila, preglednice in kartografsko gradivo, razstavo bogati raznovrsten spremljajoči program: javna vodstva, delavnice,
predstavitve.

Grafična podoba razstave sledi vsebinskim, prostorskim in tehničnim okvirom,
pri čemer z oblikami, linijami in naborom
barv z asimetrijo in različnimi odtenki sive
izraža kaotičnost in temino vojnega časa.
Vse našteto vključuje tudi logotip razstave.
Po mnenju Komisije za podeljevanje
Valvasorjevih odličij je razstava družbeno
aktualna, konceptualno in oblikovno odlično zastavljena. Subtilna interpretacija
kaže odlično sodelovanje tima. Mestni
muzej Idrija je z razstavo prvič predstavil
tovrstno tematiko, ki spodbuja k razmisleku o ustreznosti današnjega reševanja
konfliktnih situacij v svetu in o miru kot
temeljni civilizacijski vrednoti.
Ivana Leskovec
Mestni muzej Idrija
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V IDRIJI MEDNARODNO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA CHEERS
virov Alp, izboljšanje obvladovanja nesreč in zmanjšanje škode zaradi naravnih
nesreč, s končnim ciljem podpreti lokalne
skupnosti, ozaveščati o vplivu naravnih
nevarnosti na kulturno dediščino in povečati možnosti uporabe smernic in ukrepov
za zaščito in reševanje kulturne dediščine
tudi drugod po Sloveniji.

V Idriji je v začetku maja potekalo tridnevno srečanje partnerjev projekta
CHEERS – Cultural HEritage. Risks and
Securing Activities. Udeleženci so bili iz
šestih držav alpskega območja: Italije,
Avstrije, Nemčije, Francije, Švice in Slovenije.
Srečanje sta gostila slovenska partnerja,
Center za upravljanje z dediščino živega
srebra Idrija in Gozdarski inštitut Slovenije. Dogodek je bil namenjen delovnim
sestankom znotraj partnerstva, srečanju
s skrbnikom programa iz skupnega sekre-

tariata programa Območje Alp Primožem
Skrtom, razpravi z opazovalci projekta
glede do sedaj izvedenih in načrtovanih
aktivnosti ter ogledu enega od slovenskih
pilotnih primerov – turističnega rudnika
Antonijev rov.
Triletni projekt se je začel izvajati pred
dobrim letom in bo trajal do aprila 2021,
njegov vodilni partner je italijanska
Fundacija za okolje iz Lombardije. Projekt združuje 12 partnerjev ter preko
30 evropskih opazovalcev, ki si skupaj
prizadevamo za boljšo zaščito kulturnih

V strokovnih prispevkih in debatah med
srečanjem se je znova pokazalo, da je za
varovanje in zaščito kulturne dediščine
nujno bolj učinkovito in intenzivno povezovanje treh strokovnih vsebin: analize
tveganj, upravljanja s kulturno dediščino
in organizacije reševanja in pomoči ob
nesrečah. To je tudi eden od ključnih ciljev
projekta CHEERS.
Partnerji se bomo znova srečali čez pol
leta v Innsbrucku.
Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.
Več informacij:
cheers

www.alpine-space.eu/

IDRIJA NA ZEMLJEVIDU DIRKE PO SLOVENIJI
Idrija je že desetletja neupravičeno
zapostavljena kot eden izmed slovenskih kolesarskih centrov. To potrjujejo
tudi rezultati idrijskih kolesarjev, nenazadnje sta bila dva idrijska cestna
kolesarja udeleženca olimpijskih iger.
Prav zato se je idrijski župan zavzel za
to, da bi bil cilj ene od etap letošnje kolesarske dirke po Sloveniji tudi v Idriji
in tako bo Idrija 21. junija gostila cilj
tretje etape.

Ob organizaciji enega največjih športnih
dogodkov v Idriji bodo nujno potrebne
zapore cest in drugih javnih površin, na
katere bi vas radi pravočasno opozorili.
Verjamemo, da boste to vsi sprejeli z razumevanjem in tako tudi sami pripomogli k
uspešni izvedbi dirke, pa tudi k dobri promociji Idrije kot turistične destinacije, saj
bo 26. kolesarsko dirko po Sloveniji prenašal Eurosport. Izvedba dirke bo obenem

zahvala vsem dosedanjim generacijam
idrijskih kolesarjev in spodbuda novim
generacijam.
Po zaključku tretje etape in podelitvi
priznanj bo Krajevna skupnost Mesto
Idrija v sodelovanju z različnimi partnerji
poskrbela še za dodatno dogajanje na
Mestnem trgu, kamor ste vsi povabljeni.

ZAPORE CEST IN JAVNIH POVRŠIN
Kolesarji bodo v občino Idrija vstopili
preko Medvedjega Brda in Veharš do
Godoviča. Iz Godoviča se bodo spustili
skozi Zalo do Likarce, tam zavili desno
in se spopadli s klancem do Rebra, nadaljevali do Veharš, se ponovno spustili
do Godoviča in po Zali do Idrije, kjer jih
na križišču Kosovelove in Lapajnetove
ulice čaka cilj etape. V času trajanja
dirke, predvidoma med 13. in 16. uro,
bo na tem odseku potekala premična
zapora ceste.

Za potrebe spremljevalnih ekip vozil za
izločanje vozil iz dirke pred ciljem bo zaprto parkirišče na Uti. Zapora za potrebe
organizacije prireditve velja od četrtka,
20. junija, od 20. ure, do petka, 21. junija,
do 18. ure.
V četrtek, 20. junija, od 10. ure dalje in vse
do petka, 22. junija, do 18. ure bo zaprto
parkirišče Barbare. Površine Mestnega
trga bodo zaprte od četrtka, 20. junija, od
15. ure dalje in vse do petka 21. junija do
polnoči.

Odsek Lapajnetove ulice med trgovino
Špar in občinsko stavbo ter odsek Kosovelove ulice (od Soče) do Antonijevega rova
bosta zaprta v petek, 21. junija, med 6. in
18. uro. Med 14.30 in 16. uro bo v petek
zaprt še odsek ceste od glavnega križišča
(pri Kosu) do avtobusne postaje.
Občinska uprava
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TURISTIČNE
IDRIJA VNOVIČ PREJELA SREBRNI ZNAK
SLOVENIA GREEN DESTINATION

zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do
vode, še posebej pitne vode.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 temelji na trajnostnem
turizmu, saj je Slovenija trajnostno usmeritev opredelila kot svojo edino pravo
razvojno priložnost in vsebino turistične
ponudbe. Zelena shema slovenskega
turizma je certifikacijska shema, ki pod
znamko SLOVENIA GREEN (1) združuje vsa
prizadevanja za trajnostni razvoj turizma
v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno
in izboljšanje trajnostnega delovanja in
(3) skozi znamko SLOVENIA GREEN zeleno
delovanje tudi promovira. Nosilec Zelene
sheme slovenskega turizma je Slovenska
turistična organizacija. Ta podeljuje znak
Slovenia Green Destination platinum,
gold, silver in bronze.

IDRIJA KOT EDEN (EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI) V REVIJI SUSTAIN
EUROPE

Turistična destinacija Idrija je pred tremi
leti pristopila k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination. Marca letos je bilo
izvedeno ponovno ocenjevanje destinacije in občina Idrija kot turistična destinacija
je na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ponovno
prejela znak Slovenia Green Destination
Silver.
Destinacija Idrija je na ravni destinacijskega managementa, narave in pokrajine ter
kulture in tradicije prejela zelo visoko oceno. Precej prostora za napredek ima Idrija
v kategoriji Poslovanje turističnih podjetij
in na področju okolja in podnebja. Če bi
destinacija ohranila vsaj enega ponudnika nastanitev s trajnostnim certifikatom,
bi po trenutnem pravilniku in rezultatih
sodeč pridobila znak Slovenia Green
Destination Gold. Če destinacija Idrija do
naslednje presoje uspe to urediti ob trenutni ohranitvi ravni trajnosti, se ji obeta
zlati znak.

TRETJI ZELENI DAN SLOVENSKEGA
TURIZMA
22. maja je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green v Rogaški Slatini potekal tretji
ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA.
Letošnji osrednji dogodek trajnostnega
turizma Slovenije je potekal na mednarodni dan biotske raznovrstnosti pod tematiko Turizem in podnebne spremembe.
Na dogodku je novih 24 nosilk, od tega 11
destinacij, 12 nastavitev in en park prejelo
znak Slovenia Green. Udeleženci dogodka so podpisali tako imenovano »Vodno

V okviru promocijskega projekta EDEN
2018-2019 je v poletni številki revije
Sustain Europe objavljen obsežen članek
na temo trajnostnih destinacij v Sloveniji. V njem so izpostavljene vse EDEN
destinacije (sedem) in destinacije, ki so
prejele zlati znak Slovenia Green. V reviji je
predstavljena tudi EDEN destinacija Idrija.
Revija je britanska in ima doseg 104.000
bralcev (skupno tiskana in spletna verzija),
izhaja dvakrat letno, na prodajnih mestih
in na spletu pa posamezna izdaja ostane
šest mesecev. Njihove članke povzemajo
vodilni svetovni mediji, kot so National
Geographic in The New York Times.

SLOVENSKA TURISTIČNA BORZA Z ODLIČNO UDELEŽBO IN ŠTEVILNIMI DOŽIVETJI

TEDNI EVROPSKIH GEOPARKOV UNESCO GLOBALNI GEOPARK IDRIJA
- od 25. maja do 8. junija
Številni dogodki, namenjeni ozaveščanju
in izobraževanju lokalnih prebivalcev in
širše javnosti o geologiji, naravi ter kulturni dediščini v Geoparku Idrija.
38. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE - od 14. do
16. junija
S prireditvijo se ohranja tradicija izdelovanja idrijske čipke ter spodbuja inovativnost v njeni izdelavi in uporabi. Številni
dogodki za vse generacije se odvijajo na
različnih lokacijah v mestu.
Več informacij o prireditvi bomo objavljali
na spletni strani www.festivalidrijskecipke.si in na Facebook strani festivala @
Festival idrijske čipke - Idrija Lace Festival.
ČETRTKI NA PLACU - od 4. julija do 29.
avgusta, ob 20.30
Koncerti različnih glasbenih izvajalcev, ki
popestrijo poletne četrtke na Mestnem
trgu.
GRAJSKI VEČERI NA GRADU GEWERKENEGG - od 1. julija do 30. avgusta 2019
Grajski večeri se v poletnih mesecih odvijajo na dvorišču gradu Gewerkenegg
in so namenjeni vrhunskim glasbenim
dogodkom.
18. TANGO-FLAMENKO-FADO FESTIVAL - 12. julij, ob 20.30

Slovenska turistična borza, največji poslovni dogodek slovenskega turizma, je
letos gostila več kot 400 udeležencev.
Borze se je udeležilo 155 tujih podjetij iz
37 držav, ki so v času borze opravili več kot
3500 poslovnih sestankov in srečanj. Destinacijo Idrija je na borzi zastopal Zavod
za turizem Idrija (bivši Center za idrijsko
dediščino). Letošnja borza je posebno pozornost ob formalnih poslovnih srečanjih
namenila tudi neformalnim srečanjem in
doživetjem, ki nudijo odlično priložnost
za utrjevanje že obstoječih in vzpostavljanje novih partnerstev predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva ter
tujih organizatorjev potovanj in agentov.

PROGRAM FIČ 2019
Iz koledarja prireditev www.visit-idrija.si
napovedujemo in vabimo na obisk ...

LORCA, TI IN JAZ - preplet poezije, glasbe
in plesa z romskega območja Španije, Balkana in Vzhodne Evrope. Prireditev bo na
gradu Gewerkenegg.
PRAZNIK IDRIJSKIH ŽLIKROFOV - 24.
avgust
Spoznajte stoletno zgodbo jedi, ki iz tradicije prehaja v sodobnost.
OGLARSKI PRAZNIK - 25. avgust
Predstavitev tradicije pridelave oglja v
Idrijskih Krnicah.
Prireditve objavljamo tudi na Facebook
strani @Prireditve Visit Idrija
Tadeja Bezeljak
Zavod za turizem Idrija
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DVE ZAGATI PRI DEBELI SKALI
naročilu občine je v minulih dneh objekt
pregledal strokovnjak statik, ki je ugotovil,
da je nadstrešek sicer načel zob časa, da
pa sedaj še ne predstavlja neposredne in
akutne nevarnosti za cesto in promet pod
njim, določeni sanacijski posegi pa bi bili
potrebni.

Občina Idrija ugotavlja, da ima pri
Debeli skali v Idriji dva objekta, ki sta
potrebna sanacijskih posegov; eden je
viseči most čez Idrijco, drugi pa je nadstrešek nekdanje rudniške žičnice nad
državno cesto.
Za dotrajani viseči most pri Debeli skali v
Idriji, ki je nekaj časa že zaprt in prehod čezenj ni mogoč, je občina sprva načrtovala,
da ga bo lahko sanirala z manjšimi posegi,
kot je zamenjava nosilnih jeklenih vrvi,
vendar se je pred kratkim izkazalo, da tako

ne bo šlo in da bo potrebna nova dokumentacija in temeljitejša obnova.
Pred kratkim pa je podjetje Kolektor CPG,
ki je koncesionar za vzdrževanje tega dela
državne ceste, občino z dopisom obvestil,
da se nadstrešek pri Debeli skali, ki je nekdaj varoval glavno cesto pred padanjem
rude z vozičkov rudniške žičnice, poseda.
Objekt stoji na vplivnem območju idrijske rudarske dediščine, ki je vpisana na
Unesco seznam svetovne dediščine, sam
pa ni zaščiten kot kulturni spomenik. Po

MEDVED NA KOBALOVIH

Prav te dni tečejo ugotavljanja lastništva
objekta, saj bo lastnik odgovoren za
financiranje sanacijskih del. Občina je
sprva menila, da je objekt v njeni lasti, po
pregledu dokumentacije pa je ugotovila,
da njeno lastništvo nad nadstreškom ni
nikjer zapisano. Gre za objekt, ki je del
nepremičnin, zgrajenih v okviru delovanja
rudnika živega srebra, te so po zaprtju rudnika prešle v last države, ta pa jih je dala
v upravljanje državnemu zavodu Center
za upravljanje z dediščino živega srebra
Idrija. Pri pregledu seznama objektov, ki
jih je država kot nepremičnine nekdanjega rudnika prenesla v upravljanje zavodu,
pa se je izkazalo, da nadstreška med njimi
ni. Občina Idrija je zato te dni na pristojno
ministrstvo poslala dopis, da to vprašanje
prouči in ugotovi lastništvo.
Metka Rupnik

JUNIJA ZAPORA MEJCE
Že dlje časa se vrstijo pobude na Občino Idrija, da bi območje idrijske Mejce
zaprla za motorni promet. S tem bi na
območju, ki je zaradi otroških igral
priljubljeno zbirališče, igrišče in sprehajališče družin z majhnimi otroki ter
rekreativcev in drugih športnih navdušencev, bistveno izboljšali prometno
varnost.
Na majskem zasedanju idrijskega občinskega sveta je ob vprašanju občinskega
svetnika in predsednika sveta KS Idrija ter
dolgoletnega predsednika občinskega
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Erika Logarja, kdaj bo Mejca
zaprta za motorni promet, župan Tomaž
Vencelj pojasnil, da se bo to zgodilo v
prvih dneh junija, ko bo obstoječi potopni
količek na glavni dovozni poti do Mejce
trajno dvignjen in bo tako motornemu
prometu onemogočal prehod.

Na območju Kobalovih planin in Idrijskega Razpotja se zadržuje medvedka z letošnjimi mladiči. Lovska družina Jelenk zato
opozarja vse ljubitelje narave, da naj se ob
morebitnem srečanju čim hitreje umak-

nejo s kraja srečanja. Hišne ljubljenčke
pa imejte obvezno na povodcu ter pod
nadzorom.

Občina bo še naprej zagotavljala promet
le dostavnim in intervencijskim vozilom.
Metka Rupnik

Metka Rupnik
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OSNOVNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA DOSTOPNEJŠA V DOMAČEM KRAJU

Občini Idrija in Cerkno, LAS s CILjem in
ICRA sodelujejo v operaciji sodelovanja LAS Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, katere cilj je približati znanje in
uporabnost računalniških in digitalnih
vsebin čim širšemu krogu podeželskega prebivalstva.
Od meseca marca do maja je v Cerknem
potekal študijski krožek digitalnega opismenjevanja, v katerem so udeleženci

vanja v tovrstnih oblikah izobraževanja
za odrasle. V maju in juniju po krajevnih
skupnostih izvajamo delavnice za nabor
izobraževanj, ki jih bomo s pomočjo »mobilne učilnice« in IKT mentorja izvajali na
območju naših dveh občin v jesensko/
zimskem času naslednji dve leti. Vabimo
vas, da se teh animacijskih delavnic udeležite in nam sporočite, katerih izobraževanj
iz našega programa bi si želeli obiskati,
konec poletja pa na spletni strani www.
icra.si preverite, kje se bodo izvajala katera
izobraževanja in jih obiščite.
skupaj z mentorjema sooblikovali njegov
program, ki se bo v drugačnih oblikah
izobraževanja izvajal tudi na drugih območjih v operaciji sodelujočih lokalnih
akcijskih skupin. 16. maja so se udeleženci in udeleženke študentskega krožka
ter člani in članice LAS s CILjem (lahko)
spoznali v Prekmurju z drugimi v operaciji
sodelujočimi LAS-i in udeleženci oziroma
udeleženkami
tamkajšnjih študijskih
krožkov ter si izmenjali izkušnje sodelo-

Za vsebino je odgovoren upravičenec operacije ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014-2020 je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

OBRTNIKI Z ŽUPANOMA O LOKALNEM POSLOVNEM OKOLJU
Vodstvo Območne obrtno-podjetniške
zbornice Idrija, ki združuje obrtnike
in male podjetnike na Idrijskem in
Cerkljanskem, je pred dnevi v prostore
zbornice v Idriji na pogovor povabilo
idrijskega in cerkljanskega župana Tomaža Venclja in Gašperja Uršiča.
Gostitelji srečanja so županoma predstavili poglede obrtnikov in podjetnikov
na lokalno poslovno okolje na območju
Idrijskega in Cerkljanskega ter na problematiko, s katero se ti soočajo pri opravlja-

nju svoje obrtniške oziroma podjetniške
dejavnosti v okolju obeh občin.

tako idrijski kot cerkljanski pa so izpostavili potrebno po osnovanju obrtnih con.

Kot je bilo slišati na srečanju, se obrtniki
in podjetniki tudi v idrijski in cerkljanski
občini soočajo s problematiko neživljenjskih prostorskih dokumentov in gradbene
zakonodaje, dolgotrajnih postopkov pri
pridobivanju dovoljenj za gradnjo poslovnih prostorov oziroma spremembe namembnosti zemljišč. Obrtniki, ki delujejo
na Idrijskem, so opozorili na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

Delovno srečanje je potekalo v sproščeni
medsebojni izmenjavi stališč in pogledov
in kot je že napovedal predsednik idrijske
obrtne zbornice, odslej ne bodo čakali
15 let na ponovno povabilo županoma,
ampak ju bo obrtna zbornica odslej na
srečanje skušala vabiti vsaj dvakrat letno.
Metka Rupnik

NAGRAJENI FILM IDRIJSKIH OSNOVNOŠOLCEV
Kratki film članov filmskega krožka OŠ
Idrija je zmagal na video in filmskem
natečaju za mlade ustvarjalce KoRaketa, v katerem so snovalci prikazali svojo
vizijo prihodnosti v svetu modernih
tehnologij in izpostavili lastno odgovornost in izbiro, kako jo bomo živeli.
Video in filmski natečaj je razpisal Center
za mladinsko kulturo Kočevje v okviru nacionalnega projekta Filmski vlak, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada in Republika Slovenija.
Cilj natečaja je učence slovenskih osnovnih šol in dijake spodbuditi k razmišljanju
in izražanju v filmskem jeziku.

Na razpisano temo natečaja Korak v prihodnost so sodelujoči mladi filmski ustvarjalci skozi kratke, do šestminutne animirane
ali igrane filme, prikazali svoje vizije prihodnosti posameznika, lokalne skupnosti in
širše, vse do globalnega sveta.
Po odločitvi strokovne komisije, ki je v
prispelih kratkih filmih ocenjevala uporabo filmskih pristopov in filmskega jezika,
zanimivost, pripovednost ter sporočilno
oziroma dokumentarno vrednost, je eno
od glavnih nagrad prejel kratki film učencev filmskega krožka OŠ Idrija z naslovom
Generacija Z: Ne al 'ja, ki so ustvarjali pod
mentorskim vodstvom učiteljev Roberta

Jereba in Davida Steguja. Komisijo je
prepričala sporočilnost filma ter spretnost
uporabe filmskih prijemov.
Poleg filma idrijskih osnovnošolcev je bil
nagrajen tudi film Ker nam ni vseeno, ki so
ga ustvarili učenci OŠ zbora odposlancev
Kočevje. Obe nagrajeni deli se bosta predvajali tudi na mednarodnem video festivalu DigitalBigScreen, ki bo med 17. in 19.
oktobrom potekal v Trbovljah. Prislužili pa
so si tudi glavno nagrado - izlet v Virtualni
muzej rudarstva prav tako v Trbovljah.
Metka Rupnik
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PIRNATOVA NAGRADA
Občinski svet Občine Idrija podeljuje
Elizabeti Lampe za predano vodenje pevskih zborov in bogatitev kulturnega utripa
PIRNATOVO NAGRADO.
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nosti naših ustvarjalcev. Povezovalna vloga ni lahka, a Elizabeta Lampe jo opravlja
odlično.

prireditev dodal nov biser turistični ponudbi idrijske občine.

NAGRADA JOŽEFA MRAKA

Šport je Bogdanov način življenja. Zavzetost, s katero se mu posveča, pa ima za
posledico tudi številne pozitivne učinke v
širši lokalni skupnosti, ki se jih zaveda in
ceni njegovo delo.

Občinski svet Občine Idrija podeljuje
Bogdanu Rupniku za dolgoletno zavzeto
delovanje na področju športa NAGRADO
JOŽEFA MRAKA.

NAGRADA OBČINE IDRIJA
Občinski svet Občine Idrija podeljuje Marici Bončina za nesebično prostovoljno
delo NAGRADO OBČINE IDRIJA.

Glasba spremlja Elizabeto že od mladih
nog. Petje v zborih in njihovo vodenje,
igranje harmonike, klavirja in orgel so njeno življenjsko pot zaznamovali poklicno
in zasebno.
Mnoge generacije idrijskih otrok so v
tridesetih letih njenega poučevanja na
osnovni šoli prepevale v zborih in prejemale prvo glasbeno znanje, ki ga rada deli
tudi z odraslimi ljubitelji petja. Različni
so sestavi in okolja, kjer v stalni težnji po
izboljšavah in napredku pušča pečat kot
zborovodkinja, umetniška vodja in korepetitorka, od otroških, učiteljskih in starševskih pevskih zborov, pa do Idrijskega
okteta, Kanomeljk in Mešanega pevskega
zbora Župnije Idrija. Pevci so pod njenim
vodstvom nastopali v Sloveniji, zamejstvu
in naših pobratenih mestih.
Dolg je seznam prireditev, ki jih je organizirala ali soustvarila, rdeča nit vseh pa je
skrbna priprava, izbor narodne glasbene
dediščine ter povezovanje različnih idrijskih glasbenih izvajalcev, umetnikov in
ustvarjalcev. S svojim znanjem in sestavi,
ki jih vodi, je vedno pripravljena sodelovati na prireditvah društev, javnih zavodov in
dobrodelnih prireditvah. Radi jo povabijo
k sodelovanju, saj njena potrpežljivost
in optimizem pomagata reševati še tako
velike probleme, ki pri pripravi dogodkov
nastanejo.
Skrb, ki jo namenja pevski vzgoji, ohranjanju narodne glasbene dediščine ter sodelovanju med posamezniki in skupinami,
ki v našem okolju ustvarjajo, je izjemno
pomembna. Bogati kulturni utrip lokalne
skupnosti in pomaga pri širši prepoznav-

Že v otroštvu se je Bogdan na igrišču pri
»Forštu« v bližini doma seznanil z raznimi
športi, pozimi pa smučal na doma narejenih smučeh.
Šport ga je navdušil in ima pomembno
vlogo v njegovem življenju. Bil je član
Košarkarskega kluba Idrija, ko je ta pred
petdesetimi leti začenjal z organiziranim
igranjem košarke in prvimi nastopi v
ligaškem tekmovanju. Po prenehanju aktivnega igranja košarke je nov izziv našel
v Smučarskem klubu Rudar Idrija in se
nato zopet kot trener v dveh sezonah vrnil
h košarkarskemu klubu, kjer je s pridom
uporabil pri smučanju pridobljeno znanje
o telesnih pripravah in razgibalnih vajah,
kar je bilo v tistih časih novost. Skupino,
sestavljeno zgolj iz domačih igralcev, je
povezal v zmagovito ekipo, ki se je po prvi
sezoni uvrstila v takratno rdečo skupino
prve slovenske košarkarske lige.
Pogoj za nastope v tej konkurenci je bila
primerna dvorana in Bogdanu je s pomočjo takratnega lokalnega vodstva uspelo
pravočasno zagotoviti ustrezne pogoje v
Modri dvorani. Začelo se je novo obdobje
idrijske košarke, ki je v tej dvorani nekaj let
kasneje doživela največji uspeh.
Ljubezen do smučanja medtem ni ugasnila. Leta 2000 je bil med ustanovnimi člani
in desetletje tudi predsednik Tekaško
smučarskega kluba Idrija, ki je z ureditvijo
sodobnega Tekaško smučarskega centra
na Vojskem in organizacijo rekreativnih

Življenje po upokojitvi je Marica, ki se je
v Idrijo priselila iz doline Zapoške pod
Poreznom, zastavila na poseben način.
Postala je prostovoljka.
Po uspešno zaključenem usposabljanju za
vodenje skupin starih ljudi za samopomoč
je bila oktobra 2004 soustanoviteljica skupine Bodeča neža na varovanem oddelku
Doma upokojencev na Marofu in jo devet
let vodila. V tedenskih srečanjih so jo stanovalci doma vzljubili in vzeli za svojo. Še
vedno jih obiskuje, z njimi poklepeta in jih
spremlja na razne dogodke.
Med prvimi se je vključila v projekt Starejši
za starejše pri Društvu upokojencev Idrija
in kot izkušena prostovoljka veliko pripomogla, da je projekt zaživel. Že več kot
deset let je dejavna tudi v skupini Vera in
luč, ki je namenjena osebam z motnjami v
duševnem razvoju.
Na vseh navedenih področjih je Marica
nepogrešljiva pomoč pri delovanju samem, pri pripravi in izvedbi raznih dogodkov, s fotografiranjem in snemanjem pa
skrbi, da se bodo druženja ohranila v zgodovinskem spominu. Tu bodo shranjene
tudi mnoge prireditve, ki jih že dolga leta
snema v idrijski glasbeni šoli in drugje.
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Kako pomembna je medsebojna pomoč
v lokalni skupnosti, se zavemo ob ljudeh,
kot je Marica. Njena srčnost, številna področja prostovoljnega dela in nesebično
darovan čas sočloveku zaslužijo posebno
spoštovanje in priznanje.

NAGRADA OBČINE IDRIJA
Občinski svet Občine Idrija podeljuje Nogometnemu klubu Ledine za desetletno
uspešno delo in pozitivno motivacijo mladih NAGRADO OBČINE IDRIJA.

To so vrednote, ki bogatijo življenje, a v
današnji družbi izginjajo. Veseli smo, da
Nogometni klub Ledine zna poskrbeti, da
se na Ledinski planoti ohranjajo.

NAGRADA OBČINE IDRIJA
Občinski svet Občine Idrija podeljuje Tinki
Gantar za knjigo Moje poti NAGRADO
OBČINE IDRIJA.

vodi pohode in izlete ter neguje Scopolijev botanični vrt.
Z izdajo knjige Moje poti je Tinka Gantar
gotovo uresničila eno svojih velikih želja,
nam pa podarila odlično branje o raznolikem bogastvu našega okolja, ki je vredno
doživetja in spomina.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
Nagrade bodo podeljene na slavnostni
seji občinskega sveta, ki bo v četrtek,
20. junija, ob 18. uri v Ledinah Na plat, v
primeru slabega vremena pa v dvorani
župnišča.
Vabimo vas, da se nam pridružite.
Zgodilo se je na sv. Ahacija!

Zgodba Nogometnega kluba Ledine se
je začela pred desetimi leti z vadbo nogometa na »plati«, ki je pritegnila veliko
mladih.
Začetniku vadbe in nekaj časa edinemu
trenerju Vinku Frelihu so se zaradi številčne mladine različnih starostnih skupin
kmalu pridružili še drugi, od katerih nekateri svoje delo opravljajo brezplačno, vsi
pa imajo trenersko licenco.
V klubu, kjer so vsi treningi brezplačni,
deluje več sekcij, ki uspešno nastopajo pri
MNZ Nova Gorica in MNZ Kranj, dekleta
pa igrajo prvo ligo pri Nogometni zvezi
Slovenije. Enkrat tedensko imajo trening
tudi ženske, najmlajši otroci pa igralne
urice.
Vsako leto klub organizira krajevno ligo,
turnir trojk in nogometni turnir. S pomočjo sponzorjev so organizirane brezplačne
enotedenske nogometne priprave, se pa
člani radi udeležujejo tudi raznih pohodov in tekaških prireditev.
Tudi vsakoletna priprava turnirja v pikadu,
poletno igranje odbojke, kresovanje ter
sodelovanje z gasilskim društvom, šolo
in vrtcem zgovorno pričajo o aktivnosti
kluba in njegovem velikem pomenu za
Ledinsko planoto, na katero je nogomet
prinesel živahnost, priložnosti za druženje
in medsebojno povezanost prebivalcev.

Za Tinko, Gorenjko po rodu, so bili hribi in
gore od nekdaj del vsakdana. Navdušenje
nad njimi, rojeno v njeni otroški duši, vse
do danes ni ponehalo.
Ko si je svoj dom ustvarila v Idriji, je visoke
gore pogrešala, a ji je novo okolje dajalo
obilo priložnosti za raziskovanje in iskanje pohodniških poti. Toliko jih je bilo in
tako zanimive so ji bile, da je zapise o njih
v sodelovanju z Založbo Bogataj strnila
v knjigo, ki jo je res vredno prebrati in
hkrati uživati ob izjemnih fotografijah,
ki jih je posnela sama ali pa njen mož
Branko. V knjigi se prepletajo botanika,
pohodništvo, planinstvo, alpinizem in
domoznanstvo. Ob branju skupaj z njo
hodimo po znanih in manj znanih poteh,
uživamo v slikovitih, lahkotnih in igrivih
opisih rastlinstva in živalstva, zgodovine
krajev ob njih, domačij in ljudi, ki tam
živijo. V zgodbah zaslutimo njen čustven,
občutljiv in bister značaj, pa tudi razgledanost in načitanost.
Da svoje misli ubesediš in jih v knjižni
izdaji deliš z drugimi, je potrebna tudi
marljivost, ki je Tinki lastna. Dejavna je v
Planinskem in Muzejskem društvu Idrija,
kjer odgovorno izpelje številne zadolžitve.
Pripravlja predavanja, razstave, dežura,

»Dne 22. junija 1508 pa zaslede v trdem
kamenju globoko v zemlji bogato žilo.
Od veselja, da bode vendar sedanja beda
ponehala, jim v jami ni bilo ostati. Vse vre
na prosto, da bi prej ko mogoče svojim
naznanili nepričakovano srečo. Radosten
klic »Živo srebro, živo srebro!« odmeva po
Idriji, veliko ljudi se pridruži iz jame došlim
rudarjem in z njimi kliče: »Živo srebro, živo
srebro!«. Vse hiti proti oskrbnikovemu
stanovanju. Gospa Kuttler je bila sama
doma. Vedela je za stisko, v kateri je bilo
podjetje. Njen mož je hodil že dlje časa
zamišljen sem in tja pri napravah in doma
je bil redkobeseden. Sedaj je bil v jami, a
na drugem kraju. Ko žena zasliši na ulici
krik in vidi toliko množico razvnetih ljudi,
ki se bližajo njeni hiši, meni, da je nastal
upor, da se hočejo maščevati nad oskrbnikom. Hiti k oknu in ko pridejo prve čete
rudarjev pred njeno stanovanje, jim vrže
svoje nakitje, zlate verižice, prstane in kar
ima dragocenosti s prošnjo, naj prizanesejo njej in njenemu možu, saj jim hoče vse
dati, kar ima, da le delavci ne bodo škode
trpeli. Trajalo je precej časa da so se sporazumeli.«
(Mihael Arko: Zgodovina Idrije)
Tega dne so idrijski rudarji po dolgoletnih
siromašnih izkopih, ki so rudarske družine
pahnili v pomanjkanje, v idrijskem podzemlju odkrili bogato živosrebrno žilo, ki je
odtlej omogočila razcvet idrijskega rudnika in mesta nad njim. Zaradi izjemnega
pomena, ki ga je to odkritje imelo v idrijski
rudarski zgodovini, je 22. junij postal praznik občine Idrija in njenih prebivalcev.
Metka Rupnik
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38. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE

38
14.-16. junij 2019

PETEK, 14. JUNIJ
Razstave v času 38. Festivala idrijske čipke
Urnik razstav v času festivala:
14.–16. JUNIJ OD 9.00 DO 18.00
14. JUNIJ OD 19.00 DO 21.00 PROST
VSTOP NA VSE RAZSTAVE
* brezplačen ogled
** ogled z vstopnico
UMET_NITKE – osrednja razstava likovnih
del s čipkami, nastalimi v sodelovanju
učencev Čipkarske šole Idrija in likovnih
ustvarjalcev ter v sodelovanju z Mestnim
muzejem Idrija**
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
razstavišče Nikolaja Pirnata, Prelovčeva 9
Odprtje razstave: 14. junij ob 18.00
17. junij–1. september vsak dan od 9.00
do 18.00
SREČEVANJA OB PRAZNIČNI MIZI – razstava Društva klekljaric idrijske čipke. Na
razstavi sodelujejo tudi članice društev
LEPOGLAVA in SPLIT s svojimi izdelki**
Galerija sv. Barbare, Mestni trg 14
Odprtje razstave: 14. junij ob 19.00
»POGLEJ, KAJ ZNAM!« 2019 – letna razstava idrijskih čipk otrok in mladih, ki se
učijo klekljati v Čipkarski šoli Idrija**
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
17. junij–1. september: delavniki in sobota
od 9.00 do 15.00, sreda od 9.00 do 19.00
Nedelje in prazniki zaprto

URŠKA PIRC: ŽIVETI (Z) IDRIJSKO ČIPKO*
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
Mala galerija, Prelovčeva 9
17. junij–1. september vsak dan od 9.00
do 18.00

IDRIJSKA ČIPKA, Z NITJO PISANA
ZGODOVINA**
Stalna razstava Mestnega muzeja Idrija
Mestni muzej Idrija, grad Gewerkenegg,
Prelovčeva 9
Vsak dan od 9.00 do 18.00

NA KRILIH DOMIŠLJIJE*
Sodobna idrijska čipka študentov Naravoslovnotehniške fakultete in Društva
klekljaric idrijske čipke
Podhod Magazina, Ulica sv. Barbare 4–5
ZASNOVE SODOBNIH MAŠNIH PLAŠČEV
PO UMETNIŠKEM DELU HELENE KOTTLER
VURNIK*
Po zamislih študentk Naravoslovnotehniške fakultete v sodelovanju s Centrom
arhitekture Slovenije in Društvom klekljaric idrijske čipke
Cerkev sv. Trojice, Idrija

Slavnostna otvoritev 38. festivala idrijske čipke: KONCERT »MARKO HATLAK
BAND S POSEBNIM GOSTOM VLATKOM
STEFANOVSKIM«
Ob 21.30, Mestni trg
* V primeru slabega vremena bo prireditev
v Modri dvorani.

S CVETJEM V 20. LETO – razstava čipk
Klekljarskega društva Marjetica Cerkno*
Dom upokojencev Idrija, Arkova ulica 4
SO-CVETJE – prodajna razstava unikatnega srebrnega nakita z idrijsko čipko*
Studio Koder, prodajna galerija idrijske
čipke, Mestni trg 16, Idrija
ENO ČIPKAR’CO POZNAM, ČIPKE BELE
KLEKLJAT ZNA … – razstava Likovnega
društva Cinober Idrija*
Razstavišče »PRI GOLITU«, Mestni trg 16
17.–22. junij od 16.00 do 19.00
SAMOSVOJA Z IDRIJSKO ČIPKO
Razstava fotografij in kreacij
Kendov dvorec, Sp. Idrija
8.–30. junij

SOBOTA, 15. JUNIJ
Košček mene – delavnica klekljanja za
odrasle
Od 9.00 do 13.00, Čipkarska šola Idrija,
Prelovčeva 2
Za udeležbo na delavnici so obvezne
predhodne prijave na tel. št. +386 (0)5 37
34 570 ali e- naslov info@cipkarskasola.si
do zasedbe prostih mest oz. najpozneje
do 13. 6. 2019.
Sejem domače in umetnostne obrti,
klekljarskih pripomočkov, kulinarike in
predstavitev ponudnikov kolektivne blagovne znamke IDRIJA IZBRANO
Od 9.00 do 19.00, po ulicah Idrije
Okusite »IDRIJA IZBRANO«
Od 9.00 do 12.00, Ahacijev trg
Dežela Igrarija z animatorji Smeškovega
sveta
9.00 Svet pravljic s pravljičnimi junaki,
Mestni trg
10.30 Igralni poligoni v deželi Igrariji,
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Mestni trg
12.00 Smrkastični svet, Mestni trg
14.00 Igralni poligoni v deželi Igrariji,
Mestni trg
16.00 Zapleši s Piko Nogavičko, Mestni trg
17.00 Velika tekma v deželi Igrariji, Mestni
trg
18.00 Ustvarjalne delavnice, Mestni trg

Plesni klub Idrija
Ob 19.00, Mestni trg
Večerna zabava:
DJ David, Help! A Beatles Tribute, Slavko
Ivančić ob spremljavi skupine GeDoRe
Ob 20.00, Mestni trg

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

Sejem domače in umetnostne obrti,
klekljarskih pripomočkov, kulinarike in
predstavitev ponudnikov kolektivne blagovne znamke IDRIJA IZBRANO
Od 9.00 do 19.00, po ulicah Idrije

6. rekreativni tek za »zlat klikl« za
predšolske otroke
0d 9.00 do 9.30 prijave tekmovalcev,
Mestni trg
9.30 start za otroke, Mestni trg
10.00 razglasitev rezultatov, Mestni trg
»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 11.00 dramski dogodek »Učas u rudarski hiš« Osnovne šole Idrija
Ob 13.00 prikaz izdelave idrijskih žlikrofov
Lov na Perkmandlčkov zaklad
Animiran ogled za družine (od tretjega do
desetega leta)
Ob 10.30 in 14.30, Antonijev rov
Glasbena pravljica Miška želi prijatelja
Igrajo učenci lutkovno-gledališkega krožka OŠ Idrija, glasbeno spremljavo izvajajo
učenci pevskega zbora Zlata roža OŠ Idrija.
Ob 11.00, Ahacijev trg
Prikaz klekljanja učenk in učencev Čipkarske šole Idrija
Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2
Od 10.00 do 14.00 in od 15.00 do 18.00
Prikaz klekljanja članic Društva klekljaric idrijske čipke
Različne lokacije v mestu Idrija
Od 10.00 do 18.00
Rdeča preproga, čipka in čas – igrani ulični
dogodek
Pred Čipkarsko šolo Idrija
Ob 14.30
Idrijski ris, tehnika klekljanja idrijske
čipke – predavanje in predstavitev razpisa
mednarodnega natečaja
Center idrijske čipke, Prelovčeva 2
Ob 15.00
Tombola s simpatičnim in zabavnim
voditeljem Tonijem Cahunekom
Trg sv. Ahacija
Od 17.00 do 18.00/19.00

NEDELJA, 16. JUNIJ

Dežela Igrarija z animatorji Smeškovega
sveta
9.00 Svet pravljic s pravljičnimi junaki,
Mestni trg
10.00 Igralni poligoni v deželi Igrariji,
Mestni trg
12.00 V deželi Petra Pana, Mestni trg
14.00 Igralni poligoni v deželi Igrariji,
Mestni trg
16.00 Zabava z gusarjem Nikom in morsko
deklico, Mestni trg
17.00 Velika tekma v deželi Igrariji, Mestni
trg
»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
Varna pot do šole
Animacija za otroke v sodelovanju z NLB
Vito
Od 10.00 do 13.00, Mestni trg

Podelitev priznanj učenkam in učencem ob zaključku izobraževanja v Čipkarski šoli Idrija
»In najlepša čipka je …« – razglasitev
najlepše čipke po izboru obiskovalcev
razstave »Poglej, kaj znam!« 2019
Podelitev certifikatov označbe porekla
blaga »Idrijska čipka«
Razglasitev najboljših klekljaric državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za
priznanje Ivanke Ferjančič
Ob 15.00, Trg sv. Ahacija
Popoldanska zabava:
Biseri
Od 16.00 do 20.00, Trg sv. Ahacija
Ogled idrijskih znamenitosti v soboto in
nedeljo (15. in 16. junij)
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
Mestni muzej Idrija
Ogledi stalnih razstav na gradu Gewerkenegg
Prelovčeva 9
Vsak dan od 9.00 do 18.00
Tehniški oddelek muzeja v jašku Frančiške
Bazoviška 2
Od 14.00 do 16.00 vodeni ogledi
Idrijska kamšt
Vodnikova ulica 22
Od 16.00 do 18.00 vodeni ogledi

Idrijska rudarska hiša pripoveduje
Idrijska rudarska hiša, Bazoviška 4
Od 10.00 do 18.00 vodeni ogledi
Lov na Perkmandlčkov zaklad
Animiran ogled za družine (od tretjega do
desetega leta)
Ob 10.30 in 14.30, Antonijev rov
Povorka Godbenega društva rudarjev Idrija in tekmovalcev izpred Čipkarske šole do
prizorišča tekmovanja
Ob 11.00, Mestni trg
Državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič
Od 11.30 do 12.30 tekmovanje na Trgu sv.
Ahaca
Predhodne prijave za odrasle do 7. 6.
2019 s prijavnico, objavljeno na https://
www.cipkarskasola.si/si/cipkarska/60/zaodrasle/
Mobilna banka NLB
Ob 14.00 do 17.00, Mestni trg

V času festivala za posameznike organiziramo vodenje po mestu v slovenskem
in angleškem jeziku. Vabljeni tudi k ogledu preostalih znamenitosti mesta Idrija z
okolico.
Sobota ob 11.00 in 14.00
Nedelja ob 14.00
Izleti za skupine so objavljeni na spletni
strani www.festivalidrijskecipke.si.
Za informacije o izletih po vaši želji pokličite na tel. 05 37 43 916 ali pišite na tic@
visit-idrija.si.
Program festivala je objavljen
na www.festivalidrijskecipke.si
in FB-strani www.facebook.com/festivalidrijskecipke.
Pridržujemo si pravico do spremembe
programa.
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GEOPARK, ESTEAM IN TEACHOUT
izobraževalni pripomoček, ki ga želijo
uporabljati pri učnem procesu s svojimi
učenci. Partnerska ekipa, ki je sodelovala
pri razvoju aplikacije TeachOUT, je vsakih povratnih mnenj zelo vesela, hkrati
pa želi, da se njena uporaba razširi med
slovenskimi in tudi tujimi učitelji. V ta
namen je že nastal promocijski letak, kjer
so predstavljene možnosti uporabe aplikacije, v nastajanju pa sta tudi časopis in
promocijski video, v katerem so sodelovali
učenci in učitelji Osnovne šole Črni Vrh partnerske šole v projektu.

GEOPARK IDRIJA UČITELJEM PREDSTAVIL PROJEKT ESTEAM IN TEACHOUT
Sodelavci Geoparka Idrija so v pomladanskih mesecih izvedli kar nekaj
aktivnosti, ki so namenjene promociji
projekta ESTEAM in ključnega rezultata, ki je nastal v okviru projekta izobraževalne mobilne aplikacije TeachOUT.
Aplikacija TeachOUT je z intenzivnim sodelovanjem mednarodne ekipe v okviru
programa ESTEAM nastajala dve leti. Po
zaključku razvojne faze in faze testiranja
je pripravljena na uporabo in na voljo
uporabnikom. Oblikovana je kot orodje
za učenje v naravi – "outdoor učenje" in
predstavlja zanimivo nadgradnjo poučevanja. Učiteljem, pedagoškim delavcem
in drugim posameznikom nudi možnost
izdelave in objave tematskih iger "lova na
zaklad" za pametne telefone, ki jih lahko
uporabijo kot učni pripomoček za učenje
v naravi, na izletih, ekskurzijah ipd. Učitelji
lahko z uporabo aplikacije v pripravo učnih ur na prostem vključijo različne stile
poučevanja in učenje z vsemi čutili.
Aplikacijo smo slovenskim učiteljem prvič
predstavili v marcu, na izobraževalnem
dogodku z naslovom »Uporaba mobilne
aplikacije TeachOUT pri poučevanju naravoslovja na prostem«, ki ga je organiziral
Geopark Idrija v sodelovanju z obema slovenskima partnerjema v projektu - Osnovno šolo Črnih Vrh nad Idrijo in Univerzo
v Ljubljani (NTF – Oddelek za geologijo).
Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen vsem
učiteljem naravoslovja in drugim pedagoškim delavcem, ki želijo svoje pedagoško
znanje nadgraditi z uporabo sodobnih
tehnologij pri pouku naravoslovja. Dopoldanski del je bil namenjen predstavitvi
glavnih rezultatov projekta ESTEAM – raz-

lične možnosti uporabe sodobnih tehnologij v učnem procesu, razvoj mobilne
aplikacije TeachOUT, rezultati pilotnega
testiranja učencev in bodočih učiteljev
iz Slovenije, Portugalske ter Norveške.
Popoldne pa so udeleženci mobilno aplikacijo tudi ptraktično preizkusili na učni
poti Kraški gozd, ki se nahaja na Črnovrški planoti. Naloge v mobilni aplikaciji so
se nanašale na geološke, botanične in
družbene značilnosti življenja na kraškem
svetu. Sestavljene so bile iz različnih učnih
metod in aktivnosti v naravi, ki temeljijo na
rezultatih predhodne raziskave učnih potreb in pričakovanj učencev ter učiteljev v
vseh sodelujočih državah. Dogodka se je
udeležilo 30 učiteljev in drugih pedagoških delavcev iz celotne Slovenije ter predstavnikov različnih organizacij, ki delujejo
znotraj lokalne skupnosti. Velik pomen
projektnih aktivnosti so prepoznali tudi
zaposleni na Zavodu za šolstvo RS (območna enota Nova Gorica), ki so projektnim
partnerjem ponudili strokovno podporo
pri nadgradnji mobilne aplikacije. Poleg
tega so v okviru dogodka sodelovali tudi s
predavanjem na temo uporabe sodobnih
tehnologij pri poučevanju.
Uspešno sodelovanje z Zavodom za šolstvo (območna enota Nova Gorica) smo
nadgradili v maju, ko smo sodelovali
na njihovi delavnici za učitelje v sklopu
»Izobraževalnih ponedeljkov na zavodu«.
Udeleženci so aplikacijo testirali na terenu
na predhodno pripravljeni poti v Novi Gorici, pozneje pa smo v predavalnici izvedli
še delavnico, kjer so se učili pripravljati
svoje lastne igre v aplikaciji.
Udeleženci dosedanjih izobraževanj so
se zelo pozitivno odzvali na aplikacijo in
projektne aktivnosti. Aplikacijo so številni
učitelji ocenili kot uporaben in zanimiv

Projekt ESTEAM se zaključuje letošnjo
jesen, zato bodo prihodnji meseci večinoma namenjeni oblikovanju končnih dokumentov in promocijskim aktivnostim.
Zadnje srečanje, kjer se bodo sestali vsi
sodelujoči partnerji iz Norveške, Portugalske in Slovenije, bo junija potekalo v
organizaciji Geoparka Idrija.
Projekt ESTEAM je financiran v okviru programa Erasmus+.

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA IDRIJA
IZBRANO

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi za razvoj kolektivne blagovne
znamke, ki smo jo poimenovali IDRIJA
IZBRANO. Njen glavni namen je:
• povezati v blagovno verigo ponudnike
različnih storitev v destinaciji
• ustvariti dodano vrednost lokalnim produktom
• ponuditi kakovostno storitev in težiti k
splošnemu dvigu kakovosti proizvodov
in storitev
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• povečati prepoznavanje visoke kakovosti pri potrošnikih
• okrepiti sodelovanje Geoparka Idrija z
lokalnimi ponudniki in tudi sodelovanje
med ponudniki
• izboljšati vidnost in prepoznavnost lokalnih produktov z območja Geoparka
Idrija
Certifikat odličnosti IDRIJA IZBRANO pridobijo izdelki in storitve, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti, vključujejo lokalno pridelane surovine in pripovedujejo
o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi,
ki živijo na območju UNESCO Globalnega
Geoparka Idrija.
Letos smo že izvedli dve delavnici za
ponudnike in individualna svetovanja z
oblikovalko. V začetku julija 2019 bomo
objavili razpis za pridobitev pravice do
uporabe znaka kolektivne blagovne
znamke Idrija izbrano. Ocenjevanja bodo
izvedena v oktobru in novembru. V ocenjevanje lahko prijavite rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega
oblikovanja, pridelke in prehranske izdelke, jedi in pijače postrežene na gostinski
način, prireditve, turistične programe in
doživetja. Razpis in točne datume ocenjevanj bomo objavili na spletni strani: www.
geoaprk-idrija.si in www.visit-idrija.si.
K sodelovanju vabimo vse, ki bi se želeli
aktivno vključiti v oblikovanje kakovostnih lokalnih produktov na območju Ge-

oparka Idrija in pridobiti certifikat odličnosti IDRIJA IZBRANO. Vse aktivnosti so v
letošnjem letu za ponudnike brezplačne.
Za vse dodatne informacije smo vam na
voljo na e-naslovu:
urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali tel. št.
05 37 34 071.

cija za poučevanje naravoslovja v naravi,
ki smo jo poimenovali TeachOUT. S pomočjo aplikacije se lahko podamo tudi na
eno izmed tematskih poti v Geoparku Idrija. Sprašujemo vas po imenu te poti in kje
se nahaja. Naj vam namignemo, da boste
odgovor našli v vsebini Geoparkovih člankov tokratne številke Obzorja.

TEDNI EVROPSKIH GEOPARKOV 2019 V
UNESCO GLOBALNEM GEOPARKU IDRIJA

Odgovore nam pošljite na e-naslov info@
geopark-idrija.si ali na naslov Zavod za
turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija.

Tudi v letošnjem letu smo v sklopu
TEDNOV EVROPSKIH GEOPARKOV in v
sodelovanju s partnerji pripravili pester
program z različnimi dogodki. Dogodki
potekajo še do 9. junija. Program najdete
na spletni strani www.geopark-idrija.si.
Vabljeni, da se nam pridružite!

REŠITEV UGANKE

Nina Erjavec, Mojca Gorjup Kavčič in Urška
Bajec Rupnik
Zavod za turizem Idrija
Geopark Idrija

Organizacija
Združenih narodov
za izobraževanje,
znanost in kulturo

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

V prejšnji številki smo vas spraševali po
imenih dveh večjih evropskih projektov,
ki jih trenutno vodimo na Centru za idrijsko dediščino. To sta projekta Danube
GeoTour in ESTEAM. Pravilnega odgovora
tokrat nismo prejeli.

NOVA UGANKA
V sklopu aktivnosti projekta ESTEAM je
nastala vsestranska izobraževalna aplika-

VARNO Z MOTORJEM
Topli in sončni dnevi na naše ceste
privabijo številne voznike motornih
koles. Ker imamo na območju občine
Idrija kar nekaj nevarnih in ovinkastih
cestnih odsekov, nekaj nasvetov za
varno vožnjo motoristom gotovo ne bo
odveč.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Idrija voznikom motornih koles in koles z motorjem svetuje:
• pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje
primerno ogrejte;

goča potrebno vidljivost;
• na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči;
• hitrost in način vožnje prilagodite omejitvam in prometnim razmeram in naj
vas ugodne razmere za vožnjo ne zavedejo (na vozišču lahko naletite tudi na
ostanke peska ali na udarne jame);
• upoštevajte pravila defenzivne vožnje,
med vožnjo bodite strpni, odgovorni in
pazljivi;

• uporabljajte zaščitno čelado in oblačila,
ki naj bodo svetle in odsevne barve, če
takšnih oblačil nimate, uporabite odsevne brezrokavnike;

• pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite
od ločilne črte na sredini vozišča, sicer
bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozišču za nasprotni
promet;

• uporabljajte motoristično čelado, ki naj
bo pravilno zapeta, čist vizir vam omo-

• upoštevajte, da vas lahko ostali udeleženci v prometu pogosto zaradi različ-

nih vzrokov tudi spregledajo, zato poskušajte predvideti ravnanja drugih in
se nevarnostim še pravočasno izogniti;
• za vožnjo uporabljajte le površine, ki so
dovoljene in predpisane za vožnjo vozila, ki ga uporabljate;
• ne vozite enoslednih vozil, če ste uživali
alkoholne pijače, mamila, psihoaktivna
zdravila ali ste utrujeni; na vožnjo se
odpravite popolnoma trezni.
Ne pozabimo: Na cestah je potrebno imeti
veliko discipline, strpnosti, izkušenj in razsodnosti. To so elementi, s katerimi lahko
prevozimo precejšnje razdalje in pridemo
na cilj srečni ter polni lepih spominov.
Edo Miklavčič
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Idrija
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25 LET OD ODPRTJA ANTONIJEVEGA ROVA ZA OBISKOVALCE
Antonijev rov velja danes za enega najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v
Evropi. Skoraj 500 let so rudarji skozenj
odhajali na delo v jamo in se vračali iz
nje. Ponosni smo, da je zapuščina dveh
največjih živosrebrovih rudnikov na svetu
vpisana na UNESCO Seznam svetovne
dediščine, kar potrjuje izjemen pomen
idrijskega rudnika v svetovni zgodovini.

V začetku devetdesetih let nam je uspelo ohraniti in oživiti najstarejši del
rudnika z vstopnim Antonijevim rovom
v spomin na 500-letno rudarjenje. Prav
poseben izziv nam je takrat pomenila odločitev Rudnika, da se del jame
uredi v podzemni muzejski rudnik.
Pomembno nam je bilo ohraniti jamo
čimbolj avtentično, takšno, kot je bila
v času delovanja. Želeli smo ohraniti
tipične rudarske elemente, prikazati
različna orudenja, predstaviti načine
odkopavanja skozi stoletja ter življenje
v neobičajnem podzemnem svetu.

mesecih letošnjega leta pa pričakujemo
pol milijontega obiskovalca. V teh letih
smo predstavitev rudarjenja stalno dopolnjevali, predvsem pa oživljali z dogodki in
manjšimi občasnimi razstavami.

Ob praznovanju 25. obletnice odprtja Antonijevega rova za obiskovalce bo Center
za upravljanje z dediščino živega srebra
Idrija organiziral različne dogodke, posneli bomo kratek dokumentarni video Kako
smo ohranili Antonijev rov ter izdali knjigo
Antonijev rov, 1500. Vrhunec praznovanja
bo slavnostni koncert ob 25. obletnici
odprtja Antonijevega rova, ki bo v soboto,
8. 6. 2019, ob 20.30 uri na dvorišču jaška
Frančiške. Na koncertu bodo nastopili
godbeniki Godbenega društva rudarjev
Idrija z gostjo večera Neisho in Idrijski
oktet. Koncert bo brezplačen. Prisrčno
vabljeni!
Martina Peljhan
CUDHg Idrija

Po dobrem letu in pol obnove vhodne
zgradbe v rudnik ter jamskih prostorov
smo prav na dan sv. Ahacija, 22. junija
1994, Antonijev rov odprli za javnost. Tri
leta kasneje je bil Antonijev rov nominiran za evropski muzej leta. V tem letu
smo zabeležili tudi največji obisk, in sicer
30.347 obiskovalcev, v lanskem letu nas je
obiskalo 21.785 obiskovalcev, v poletnih

POL STOLETJA IDRIJSKE ŽUPNIJSKE CERKVE
Župnija Idrija je 1. maja slovesno praznovala 50-letnico posvetitve župnijske cerkve sv. Jožefa Delavca v Idriji,
ki je bila po načrtih arhitektov Antona
Bitenca in Jožefa Kregarja zgrajena ob
reki Idrijci, na mestu nekdanje pokopališke cerkve sv. Križa in je nadomestila
v vojni močno poškodovano in po vojni
porušeno nekdanjo župnijsko cerkev
sv. Barbare na idrijskem Mestnem trgu.

Dogodki ob 50-letnici posvetitve cerkve
so se začeli že v triletju pred jubilejem,
vrhunec pa dosegli letošnjo pomlad, ko
je bila že marca v galeriji sv. Barbare pod
Mestnim trgom na ogled razstava originalnih kartonskih predlog za izdelavo
barvnih oken na idrijski župnijski cerkvi,
ki so delo slovenskega akademskega slikarja Staneta Kregarja. Za idrijsko cerkev
je umetnik izdelal monumentalna barvna
okna s prikazom križevega pota, oltarni

triptih s podobo vstalega Kristusa, v družbi sv. Jožefa in sv. Barbare ter vrsto drugih
umetniških del v različnih tehnikah.
V znamenju obletnice je bil tudi predvečer
1. maja, ko je Godbeno društvo rudarjev
Idrija na osrednjem idrijskem trgu v
sklepnem delu svojega tradicionalnega
promenadnega koncerta zaigralo tri priredbe znanih nabožnih napevov- v eni od
teh je kot solist nastopil solopevec Lovro
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Jožefa Delavca, ki so zadoneli ob pomoči
pritrkovalcev.
Osrednji dogodek praznovanja pa je bilo
slavnostno nedeljsko bogoslužje, ki ga je
vodil koprski škof Jurij Bizjak, ob somaševanju domačega župnika Marka Rijavca in
župnika iz Cerknega Mateja Kobala, sodelovalo pa je skupno kar 24 duhovnikov, ki
so nekdaj službovali v Idriji ter duhovniki
iz sosednjih župnij. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki javnega življenja
lokalne in širše skupnosti.
Sodelujoči na slovesnosti so z besedo
obudili spomin na monsignorja Janeza
Filipiča, tedanjega idrijskega župnika in
dekana, katerega vztrajnost je Idrijčanom
prinesla novo cerkev, ter na dogodke, ki so
pred petdesetimi leti spremljali gradnjo
svetišča v tem najstarejšem slovenskem
rudarskem mestu.
Skrt – zbrane na trgu pa je idrijski župnik
Marko Rijavec nagovoril z mislimi o glasbi, ki združuje, plemeniti, pooseblja moč

srečanja in dialoga. Zvečer se je po Idriji
razlegal koncert zvonov cerkve sv. Antona
na Rožnem hribu in župnijske cerkve sv.

Metka Rupnik

OBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU«
Praktični del je bil izveden na poligonu
oziroma na igrišču OŠ Idrija, ki je tudi zagotovila kolesa za tekmovanje. Sestavljen
je bil iz dvanajstih ovir, pri katerih se napake točkuje s 5, 10 ali 30 kazenskimi točkami. Kar trije tekmovalci Gregor Govekar,
Jure Florjančič (oba OŠ Idrija) in Mark
Filipič (OŠ Sp. Idrija) so odpeljali poligon
brez napake, torej z 0 kazenskimi točkami.
Teoretični del je potekal v računalniški
učilnici OŠ Idrija. Tukaj je bil najboljši Filip
Gnezda in test edini rešil brez napake. Takoj za njim so bili Gregor Govekar s samo
10 ter Jure Florjančič, David Golob, Luka
Mlakar in Jakob Bratuš s po 20 kazenskimi
točkami.

V šolskem letu 2018/2019 je Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Idrija v sodelovanju z Osnovno šolo Idrija in Policijsko postajo Idrija
znova organiziral občinsko kolesarsko
tekmovanje »Kaj veš o prometu?«. Gostiteljica je bila tudi letos Osnovna šola
Idrija.
Tekmovanje je potekalo 22. maja, udeležilo pa se ga je 10 najboljših kolesarjev iz
Osnovne šole Spodnja Idrija, ki delujejo
pod mentorstvom prof. Marka Finka, in 9

iz Osnovne šole Idrija, ki znanje nabirajo
pod vidstvom mentorice prof. Dušanke
Likar Černilogar.
Vodja tekmovanja je bila predstavnica
SPV Cirila Hladnik, sodniško funkcijo je
tudi letos opravljal policist in dolgoletni
član SPV Edo Miklavčič, v pomoč pa mu je
bil policist Blaž Kodele.
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega
dela.

Letošnji zmagovalec občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« je Gregor
Govekar iz Osnovne šole Idrija. Na drugo
mesto se je uvrstil Jure Florjančič in na
tretje David Golob (oba OŠ Idrija).
Policist Edo Miklavčič je prvim trem uvrščenim izročil medalje, zmagovalcu Govekarju pa predal tudi pokal. Vsem trem
iskreno čestitamo
Cirila Hladnik
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Idrija

19

20

ODPIRAMO OBZORJE

OBZORJE GLASILO OBČINE IDRIJA, JUNIJ 2019

NAGRAJENI AVTORJI NAJBOLJŠIH LITERARNIH PRISPEVKOV O OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE
in Marijo Rupnik Hladnik pripravili izbor
slovenskega ljudskega pesništva.

OŠ Črni Vrh je gostila letošnjo osrednjo
občinsko prireditev ob dnevu upora
proti okupatorju in prazniku dela, ki
so jo učenci in učitelji šole pripravili v
sodelovanju z Območnim združenjem
veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
Uvodni dokumentarni komentirani posnetek krajana Franca Lampeta o opustošenju po eksploziji skladišča orožja v Črnem Vrhu, nagovori učiteljice zgodovine
na šoli in organizatorke proslave Karmen

Simonič Mervic, predsednika Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo
Idrija – Cerkno Marijana Platiše, podžupana Občine Idrija Branka Lapajne ter
slavnostnega govornika, podpredsednika
Društva veteranov Sever Severne Primorske Angela Vidmarja so z domoljubnimi
besedami obarvali prvi del slovesnosti.
S pesmijo so dogodek obogatili združeni
pevski zbor OŠ Črni Vrh pod vodstvom Damjane Vončina ter učenci 4. in 5. razreda
šole, ki so z mentoricama Ivanko Erjavec

V sklepnem delu slovesnosti sta predsednik ocenjevalne komisije Zorko Velikanje
in predsednik območnega veteranskega
združenja Marijan Platiše podelila priznanja štirim učencem, po enem iz vsake
osnovne šole, avtorjem najboljših literarnih prispevkov izmed 28, kolikor jih je prispelo na letošnji natečaj združenja Tudi pri
nas je potekalo osamosvajanje Slovenije.
Najboljše prispevke so napisali: Luka Makuc (OŠ Cerkno), Julija Černilogar (OŠ Spodnja Idrija) ter Elizabeta Čebular (OŠ Črni
Vrh) in Gašper Golob Rupnik (OŠ Idrija), ki
sta prebrala odlomka iz svojih nagrajenih
zapisov. Črnovrška učenka Veronika Fajdiga pa je s pesmijo izpovedala, v kakšni
Sloveniji želi živeti. Vsi literarni prispevki
so izšli v posebnem zborniku, združenje
pa je vse avtorje popeljalo na ekskurzijo v
park vojaške zgodovine v Pivki.
Metka Rupnik

ZIMO SMO PREPLESALI
ADC. Učili smo se družabne plese in se
imeli super. Nepozabni dogodek pa je bil
predstavitev naših plesnih veščin na ADC
božični novoletni produkciji v Dobravljah,
kjer se predstavijo vse plesne skupine
pod okriljem plesne šole ADC. Ob tem bi
se zahvalili Idrijsko-cerkljanski razvojni
agenciji ICRA, ki nam je omogočila plesne
vaje, kulturnemu društvu KUD Sloga Črni
Vrh, ki nam je posodilo dvorano, in Alice
Stojko Saliu za ogromno energije, dobre
volje in seveda neprecenljive plesne izkušnje. HVALA!
Florjan Lampe
»Kdo pravi, da jest plest ne znam«… si
lahko zapoje devet parov, ki smo od sep-

tembra pa do marca pilili plesno znanje
skupaj z Alice Stojko Saliu iz plesne šole

ČISTILNA AKCIJA V ČRNEM VRHU
V Črnem Vrhu smo 13. 4. 2019 organizirali
čistilno akcijo. Razdelili smo si področja
čiščenja in odšli na teren. Očistili smo center vasi in območja ob glavnih cestah proti
Zadlogu, Ajdovščini, Godoviču in Lomam.
Vreče so se hitro polnile, največ pa je bilo
seveda odpadne embalaže. Najbolj onesnažena je bila okolica ceste proti Ajdovščini. Po zaključku akcije sta nas pričakali
pica in pijača.

Zelo veseli smo bili, da so se akcije udeležili mladi gasilci in taborniki, pogrešali pa
smo nekoliko večji odziv ostalih krajanov.
Čistilna akcija je postala že tradicionalna,
saj je bila tokratna že četrta po vrsti. Želimo si, da bi razna ozaveščanja zalegla in bi
bilo vsako leto manj smeti.
Urška Bajec Rupnik
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NA LETOŠNJI KRAJEVNI PEVSKI REVIJI OSEM ZBOROV
Sodelovalo je osem zborov: osnovnošolski zbori Cekinček, Cekin in Mladinska
vokalna skupina, Mešani pevski zbor dr.
Frančišek Lampe, Ženski zbor Ivan Rijavec,
Otroški in Mladinski pevski zbor Župnije
Črni Vrh ter Moški pevski zbor Pobje v okrnjeni zasedbi. Črnovrške zborovodje so
Damjana Vončina, Polona Rudolf Žigon,
Neža Rudolf, Katja Bajec Felc in Veronika
Škedelj. V nabito polni dvorani KUD Sloge Črni Vrh so zadonele tako ljudske kot
tudi narodne in sakralne pesmi, ki so popestrile deževno in hladno popoldne. Po
koncu je za vse sodelujoče pevce, pevke
in njihove zborovodje sledila pogostitev
v dvorani, med katero so najbolj zagnani
pevci zapeli še eno skladbo po svojem
izboru.
Tjaša Bonča
Po enoletnem premoru so se nam v
soboto, 18. maja, črnovrški zbori zopet
predstavili na krajevni pevski reviji Naj

pesmi srca nam vedre, ki ga organizira
KUD Sloga.

ČRNOVRŠKI UPOKOJENCI IN PEF TEATER ZDRUŽILA MOČI
drevesi ali pa se samo sprehodijo do pitne
vode. »Vsi ti ljudje bodo sedaj dobili občutek, da tukaj živijo prijetni ljudje, kar je
tudi res. Vas je ogledalo ljudi in veseli me,
da so prišli tudi igralci, ki bi lahko tisti dan
preživeli na plaži v Kopru, a so namesto
tega prišli pomagat tujim ljudem. Nikakor
ni obupati nad mladino,« še pravi Lampe,
ki si želi, da bi dogodek postal tradicionalen. Hkrati pa tudi opozarja, da je park
urejen, naloga krajevne skupnosti pa je,
da ga vzdržuje.

Črnovrški park je ponovno zacvetel v
številnih gredicah, potke niso več polne plevela, urejen je tudi prostor pod
slovensko zastavo in pod turistično tablo. Za vse to pa so poskrbeli črnovrški
upokojenci in igralci PEF Teatra – gledališke skupine Pedagoške fakultete
Univerze na Primorskem.
Prvo pomladansko akcijo urejanja parka je
organizirala Krajevna skupnost Črni Vrh, ki

je nabavila številne cvetlice, gnoj in črno
zemljo, prostovoljci pa so pripeljali še nekaj dodatne zemlje, svoje orodje in pijačo.
Volje je bilo drugo soboto v mesecu maju
med mladimi in mladimi po srcu dovolj,
da so park spet uredili za poletno sezono. Po besedah glavnega akterja Viktorja
Lampeta se v parku predvsem poleti in
jeseni ustavi veliko domačinov ter kolesarjev in družin od drugod, ki si za trenutek
poiščejo hladno senco pod mogočnimi

Veliko pa je bilo tudi takih krajanov, ki so
delo opazili in delavce nagradili z besedo,
sladkorčki ali kapljicami žganja. In morda
je bilo tudi zato mladim gledališčnikom
delo pravzaprav v veselje in zabavo, saj
so ob zaključku izrazili zadovoljstvo nad
opravljenim delom. »Lepo je. Nismo se
preveč pretegnili, a ko vidim, kako je sedaj
vse urejeno, sem vesela, da sem bila del te
akcije,« je dejala igralka Nika iz Ljubljane.
Igralci v Črnem Vrhu sicer niso bili po naključju; prejšnji večer je namreč 23-članski
teater v tamkajšnji kulturni dvorani uprizoril igro »Študentski dnevi«. Zadovoljstva
nad igro pa krajani niso izkazovali le po
predstavi, pač pa tudi med delovno akcijo
v parku.
Lovrenc Habe
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REKORDNO ŠTEVILO TEKAČEV V ZADLOGU

V nedeljo, 26. maja, so člani društva
Trma iz Zadloga ponovno poskrbeli
za nekoliko več adrealina na domačiji
pri Bizarju, saj so izvedli že 16. tek na
Špičasti vrh, ki šteje za pokal Primorski
gorski teki.
Teka se je udeležilo 114 tekačev, kar je
največ do sedaj. Na štirikilometrski trasi
do vrha je teklo 67 članov in članic. Zmagovalec v moški konkurenci je Marko
Tratnik s časom 21:49, v ženski konkurenci
pa je bila najhitrejša Petra Tratnik s časom
25:58, oba sta doma iz Žagoliča pri Colu.
Na dvokilometrski trasi pa je teklo 47
mladih tekačev do vključno 15 let. Od teh
je bilo kar 43 domačih tekačev. Za tako
veliko udeležbo gre zahvala OŠ Črni Vrh
in učitelju športne vzgoje Dragu Kavčiču,

ki je motiviral in pripravil učence, da so se
podali na strmo tekaško preizkušnjo. Med
fanti je bil najhitrejši Tone Pivk iz Predgriž
s časom 13:51, med deklicami pa Vita Leban Jež iz kluba AD Posočje s časom 16:38.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežke
in upamo, da se naslednje leto spet vidimo.
Seveda pa gre zahvala tudi donatorjem in
podpornikom, ki jim pri izvedbi teka pomagajo že vrsto let. To so: OBČINA IDRIJA,
TRIGLAV, EBM PAPST Slovenija, CASTROL
Slovenija, KGZ Idrija, Prebil plast, gostišče
Metka Črni Vrh, SKI BOR, čebelarstvo Tilen
Koleša, kmetija Klančar iz Zadloga, gozdarstvo Gregor Rupnik, Karel Žgavec, Ivan
Čuk, VIRO Logatec, gostilna Tratnik s Cola,
kmečki turizem Sinji vrh, picerija Žakelj,

gostilna Furman, gostilna En krajcer, avto
Drobnič, Polavček sadje in zelenjava.
Ob tej priložnosti pa vas že sedaj vabijo,
da se jim pridružite 18. avgusta 2019 na
29. pohodu na Špičasti vrh. Pohod traja
od jutra do večera, in sicer z vseh smeri,
ki so ljube pohodnikom. Markirani poti
sta iz smeri Zadlog in pa od Vodnjaka (ob
cesti Črni Vrh – Col). Glavno zbirališče bo
pri »Bizarju« v Zadlogu, kjer se bo ob druženju pohodnikov v dopoldanskem času
odvijal Dama turnir, zvečer pa še turnir v
namiznem nogometu.
Florjan Lampe
TRMA Zadlog

ČLANI SANKAŠKEGA KLUBA IDRIJA Z VISOKIMI PRIČAKOVANJI V POLETNO SEZONO

Glavni cilj letošnjega poletja je avgustovsko svetovno prvenstvo v sankanju
s sanmi na koleščkih. Ker bo le-to potekalo v hrvaških Lokvah, se idrijski sankači trudijo izkoristiti bližino prizorišča.
Tudi zadnji majski konec tedna je bilo
tako. Udeležili so se namreč dvodnevne-

ga mednarodnega tekmovanja Croatia
Open, ki so ga domačini organizirali kot
generalko pred svetovnim prvenstvom.
Čeprav morda rezultati na takih tekmah
niso v ospredju, saj tekmovalci preizkušajo linije vožnje, opremo in nastavitve,
je prisotnega kar nekaj tekmovalnega
naboja. Idrijčani so lahko z izkupičkom
zadovoljni. Dobili so potrditev dela v pravi
smeri, hkrati pa izluščili pomanjkljivosti, ki
še kažejo možnosti napredka. Tekmovanja
se je udeležilo tudi nekaj tekmovalcev iz
svetovnega vrha, zato so bile primerjave
merodajne. Mladinka Nuša Šubic je v svoji
prvi sezoni v tej starostni kategoriji uspela
dvakrat zmagati, Tina Velikanje je bila oba
dneva druga najhitrejša med ženskami
absolutno, Stanko Koler je zasedel četrto
mesto na prvi tekmi in tretjega na drugi,

Nejc Gregorač je bil v soboto peti in v
nedeljo šesti. Skupaj s Tino sta nastopila
tudi v konkurenci dvosedov, kjer sta prvi
dan zmagala, na drugi tekmi pa osvojila
srebro.
Sezona poletnega sankanja se sredi junija nadaljuje z Veliko nagrado Hrvaške
v Mrkopalju, tekmovalce pa poleg že
omenjenega svetovnega prvenstva čaka
še šest tekem avstrijskega pokala. Vse
bodo letos potekale v Avstriji v terminih
od 20. julija do 29. septembra. Slovenska
sankaška zveza načrtuje tudi izvedbo 2.
Državnega prvenstva v sankanju s sanmi
na koleščkih, a lokacija in termin še nista
znana. Bi ga morda izvedli v Idriji?
David Velikanje
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LUČKA ZA VAREN KORAK

FIRBC

Da je na fotografiji Gradišče, je bil pravilen odgovor na vprašanje Firbca iz prejšnje številke
Obzorja. Tako je odgovorila tudi Damjana Likar
iz Idrije, ki jo je izžrebal Miha Gantar iz Godoviča. Kar nekaj naših nagrajencev je že prejelo
dežnike, a smo jih v deževnem vremenu letošnje
pomladi tako siti, da smo za nagrajenko med nagradami, ki jih je prispeva Komunala Idrija, raje
izbrali naglavno lučko, ki bo v temi osvetljevala
njene poti. Čestitamo!

Običajno gledamo del naše dediščine,
ki je na fotografiji, z druge strani. Tisti,
ki ga imajo priložnost videti tako, kot
ga je videla avtorica fotografije Mateja
Prelovec, so poplačani z lepim razgledom na Idrijo. Kako po domače rečemo temu ostanku naše dediščine?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki
boste do vključno 10. julija 2019 Firbcu
poslali pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.
Odgovore pošljite na naslov: Občina
Idrija, Mestni trg 1 ali na elektronsko
pošto: marija.bencina@idrija.si.

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

deklica Vivian, starša Zvezdana Krašna Čuk in Jaka Janez Krašna iz Idrije
deček Ronan, starša Helena Felc Žveplan in Žiga Žveplan iz Črnega Vrha
deklica Evita, starša Glorija Anžlovar in Miha Kosmač iz Idrije
deklica Žana, starša Tina in Tomaž Kavčič z Gor
deklica Ana, starša Maja in Miha Rupnik iz Idrije
deček Tian, starša Tjaša Tušar in Matjaž Gruden iz Idrije
deklica Tinka, starša Alenka Jelovčan in Jure Ortar iz Idrije
deklica Špela, starša Anja Vencelj in Gregor Jereb iz Idrije
deček Henrik, starša Kristina Markič in France Šantelj iz Jeličnega Vrha
deklica Klara, starša Tina Treven in Aleš Bogataj iz Gorenjega Vrsnika
deček Jakob, starša Maja in Franci Vidmar iz Idrije
deklica Zala, starša Nina in Blaž Govekar iz Govejka
deček Erazem, starša Katja Kosmač in Jure Brence iz Gorenjega Vrsnika
deklica Ana, starša Barbara in Milan Osterman iz Idrije
deklica Larisa, starša Andreja in Klemen Erjavec iz Spodnje Idrije
deček Jurij, starša Lea in Matija Zajec iz Zadloga
deklica Viktorija, starša Sandra Kosmač in Gaj Dobnikar iz Idrije
deček Cene, starša Petra in Bogdan Gostiša iz Lomov
deček Žan, starša Maša Eržen in Peter Lahajnar iz Idrije

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.

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

Vera Pajer iz Idrije, roj.1958
Ivana Erznožnik iz Dol, roj. 1931
Julija Kopač iz Idrije, roj. 1943
Zvonka Hribar iz Sp. Idrije, roj. 1950
Marija Česnik z Razpotja, roj. 1950
Ivan Novak z Ledinskega Razpotja, roj. 1928
Jožefa Kavčič iz Idrije, roj. 1932
Franc Dežela iz Ledinskih Krnic, roj. 1935
Evlalija (Elica) Poljanec iz Idrije, roj. 1925
Jakob Brence iz Idrije, roj. 1930
Šimo Stjepić iz Idrije, roj. 1941
Gabrijela Bonča iz Idrije, roj. 1940
Bruno Volčina iz Idrije, roj. 1945
Elizabeta Govekar iz Godoviča, roj. 1972
Gabrijela Bogataj iz Nove Gorice, roj. 1940

Naj počivajo v miru.
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TU SMO DOMA
Tja, kjer naša občina meji na Žiri, nas je
tokrat pot iz Dol skozi gozd pripeljala na
domačijo v Preskah, kjer složno živijo tri
generacije družine Rejc.
Za lepe razglede, ki se od tu ponujajo vse
tja do kamniških gora, smo bili tokrat zaradi slabega vremena prikrajšani, smo pa
toliko bolj uživali v sproščenem klepetu s
člani družine, ki so si prav vsi, od najstarejšega Cveta do najmlajšega Gala, vzeli
čas za nas.
Cveto si žene Stanke ni iskal daleč, kar od
bližnjega soseda v Zakovku se je primožila
semkaj. Od njunih 4 otrok je 40 ha veliko
kmetijo prevzel sin Gabrijel, sestri in brat
pa so si dom ustvarili drugje. Tudi on se
ni ženil prav daleč, iz bližnjega Zavratca je
njegova Ana in tudi sedaj so na domačiji 4
otroci. Najstarejša Klarisa je že študentka,
Julija maturantka, Patricija osmošolka, Gal
pa prvošolček.
Gabrijel, ki je bil prej zaposlen kot šofer
tovornjaka in nato avtobusa, je pred 7 leti
prevzel kmetijo in se pred dvema letoma
na njej tudi zaposlil. Usmeril se je v ekološko kmetovanje, rejo krav dojilj in gozdarstvo. Pri delu na kmetiji vsak pomaga po
svojih močeh in kolikor mu dopušča čas,
saj imajo mladi številne svoje obveznosti,
Ana pa z všivanjem čipk s pridom koristi
znanje tekstilne konfekcionarke. Za posebne priložnosti za svojo družino sešije
resnično lepe obleke, ki smo jih nekaj
imeli priložnost tudi videti.
Bi si mislili, da je dolgčas živeti tam, kjer se
končata občina in cesta, pa so nas Rejčevi
prepričali, da je resnica daleč od tega.
Poleg nujnih vsakodnevnih opravil jih zaposluje marsikaj. Cveto je lovec, eden od
ustanoviteljev PGD Dole in najstarejši član
društva. Fotografije o apnenici, ki sta jo

lani naredila z Galom, povedo, da na svoje
vnuke, ki jih je kar 14, prenaša znanja, ki
že tonejo v pozabo. Stanka je sprostitev
za dušo našla v preurejanju zaraščenega
griča v zeliščni vrt, kjer, tako pravi, padejo
z ramen vse težave. Gabrijel in Ana pojeta
v Mešanem župnijskem pevskem zboru
Zavratec. Tudi otroci imajo umetniško žilico. Klarisa je nadarjena za risanje, vsi pa so
podedovali pevski talent, ki ga ima zlasti
Julija v izobilju. Sama se je naučila igranja
kitare in ustvarja glasbo in besedila za
svoje pesmi.
Pred odhodom nam je ob kitari dve zapela, eno o življenju in drugo o upanju. Pomenljivo sporočilo, rojeno v duši mladega
dekleta, me je tako prevzelo, da sem to
pot svoj obisk zaključila res nenavadno – s
solzami ganjenosti v očeh.
Marija Benčina

TUHTAMO
Svetniški MAanagram
JUTRI NAS SKRB
za krajevne skupnosti manj bo pestila,
zanje v tem mandatu
občina je podžupana dobila.
(Rešitev, kar dvakrat jo najdete, je padla v
vodo – žlaflna u žomf.)

BRIHTNE MISLI
Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi
ohranil ravnotežje, se moraš premikati.
(Albert Einstein)

SMEH NA OBZORJU
Po Avstraliji skače kenguru in se vsakih sto
metrov ustavi.
Iz njegove vreče pokuka pingvinček in
bruha kot nor.
Na Antarktiki med skupino pingvinov sedi
kengurujček, občasno kihne in zagodrnja:
»Sranje, pa ta izmenjava študentov!«.
Preden Gorenjec praznuje rojstni dan,
pokliče sorodnike in pravi:
»Pridite vsi naenkrat, da se ne bodo panti
na vratih preveč znucali!«
Policist je na mostu zaustavil kmeta, ki s
seboj vodi bika.
»Na začetku je prometni znak, ki dovoljuje
promet samo za pešce!« je rekel policist.
»Ja, in? Se mar moj bik pelje?«

KRISTJAN BRUS

