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PLAC ZA ABZERJE

TEKST O NASLOVNICI

Ko sredi poletnih dopustniških dni
poštar v nabiralnike Obzorje spusti,
nekaj časa za glasilo si naše vzemite
in si prispevke v njem preberite.

Pišemo o seji občinskega sveta,
o podražitvah, ki jih poletje obeta,
pa o dogodkih se boste lahko podučili, 
ki se v bližnji bodočnosti bodo zgodili.

V središču pa tokrat vas čaka novost,
nekdo, ki nekoč tu bil je doma, je naš gost.
Tudi abzerji smo navzeli poletne se štime
in besedilo zapiše se nam tokrat v rime.

Vsem, ki ste dopust svoj že odslužili,
želimo, da bi z novim elanom se v službe vrnili,
tisti pa, ki dopust vas še čaka pred vrati,
dajte veselo in srečno dopustovati.

Uredniški odbor

OBČINSKO SLAVNOSTNO SEJO GOSTILE LEDINE

V počastitev bližnjega 22. junija, praznika občine Idrija, je 21. 
junija potekala slavnostna seja idrijskega občinskega sveta, ki 
so jo tokrat gostile Ledine. Slovesnosti, ki jo je vodila učiteljica 
na podružnični osnovni šoli Ivica Šemrov, so se poleg idrijskega 
župana in župana pobratenega mesta Labin, obeh idrijskih po-
džupanov, občinskih svetnikov, letošnjih občinskih nagrajencev, 
predstavnikov občinske uprave, ustanov in krajevnih skupnosti 
udeležili tudi številni prebivalci Ledin, tudi najmlajši.

Udeležence slovesnosti so v uvodni del prazničnega dogodka s 
slovensko himno popeljali člani Idrijskega okteta, zapel je tudi 
otroški zbor podružnične osnovne šole Ledine, zbrane pa sta na-
govorila predsednik KS Ledine Franci Lapajne v imenu gostiteljev 
slovesnosti ter idrijski župan Tomaž Vencelj, ki je ob tej priložnosti 

izpostavil opravljeno delo v prvih mesecih mandata, zlasti po-
men hitrega sprejetja dvoletnega proračuna, imenovanja dveh 
podžupanov, uspešno in gospodarno izvedbo investicij, zaklju-
čevanja priprav na reorganizacijo občinske uprave, sodelovanja 
z uspešnim gospodarstvom na Idrijskem in s pobratenimi mesti, 
kot je Labin. Nagrajencem je čestital za nagrade, vsem pa voščil 
ob prazniku občine in države.

Zbrane je na kratko nagovoril tudi labinski župan Valter Glavičić, 
ki se je zavzel za krepitev pobratenja dveh rudarskih mest tudi v 
prihodnje, v znak prijateljstva pa je županu Venclju izročil likovno 
delo labinskega umetnika.

V imenu nagrajencev se je z izbranimi besedami zahvalil dobitnik 
nagrade Jožefa Mraka Bogdan Rupnik, ki je med drugim poudaril, 
da nobeno delo, ki izhaja iz prostovoljnosti, dobrodelnosti, soli-
darnosti in pomoči šibkejšim, ni zasluga le posameznika, zato se 
je ob tej priložnosti v imenu vseh nagrajencev za pomoč zahvalil 
sodelavcem, članom društev, organizacij in ustanov, družinam 
nagrajencev pa za podporo pri njihovem delu.

Udeleženci slavnostne seje idrijskega občinskega sveta so premi-
erno prisluhnili himni Nogometnega kluba Ledine, zatem pa so 
se zadržali na druženju ob pogostitvi, ki so jo pripravile ledinske 
žene.

Metka Rupnik

Na Vojskem nad Idrijo so v soboto, 6. in nedeljo, 7. junija,  potekali 
prvi Šinkovčevi dnevi poezije, ki so jih v Domu krajanov in gasil-
cev na Vojskem zaokrožili z zaključno prireditvijo in podelitvijo 
nagrad za najboljše pesmi.

Zamisel, da bi tudi v širšem okolju spodbudili zanimanje za odlič-
nega, v današnjem času po krivici precej zapostavljenega pesni-
ka Črtomirja Šinkovca, je že pred časom dal  dr. Uroš Lipušček, 
dogodke pa je zasnovala in koordinirala Vasilija Podobnik Kobal.

Razpis pesniškega natečaja je bil zelo odmeven. Pesmi, ki jih je 
prispevalo več kot 50 pesnikov, so dopolnili še mladi iz občin 
Idrija in Cerkno. Poleg vseh udeležencev pa so v pisanju poezije 
sodelovali tudi v zamejstvu.

Mirjam Debevc

ŠINKOVČEVI DNEVI POEZIJE

Zadnji del 3. etape dirke Po Sloveniji je potekal po cestah in ulicah 
na Idrijskem. Po tradiciji mesto, ki gosti zaključek etape, pripravi 
pokal za zmagovalca, ki simbolizira prepoznavne atribute mesta. 
Zmagovalec 3. etape dirke Po Sloveniji Diego Ulissi je iz rok župa-
na Tomaža Venclja prejel pokal, poimenovan Idrijsko kolo.

Avtor fotografij na naslovnici je Robert Zabukovec.
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Občina Idrija
župan občine Idrija Tomaž Vencelj
Gregor Prezelj, Marija Benčina, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov 
in fotografij ter: ICRA, Zavod za turizem 
Idrija, Mestni muzej Idrija, Mladinski cen-
ter Idrija, Jožica Lazar, dr. Miha Kosmač, 
Robert Zabukovec, Urška Bajec Rupnik 
in Mojca Gorjup Kavčič, Tadeja Bezeljak, 
Ekipa Hg trail Idrija, Jasna Kofol, Društvo 
ZAKONcTEDNA, Andreja Kovšca Gruden, 
TD Idrijske Krnice, Dorica Gnjezda, Anja 
Stare, Helene Felc Žveplan, Tina Mervic, 
Danila Zalatel, Tonja Lapanja Brenčič, Go-
razd Vončina, Nejc Jesenko, Irena Hvala, 
Klub idrijskih študentov, Tilen Božič, Lions 
klub Idrija, Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Nova Gorica, Mitja Zelenc, 
Arhiv TV Zadlog, Srečko Erjavec, Miha 
Tratnik Bajc, Ivan Seljak, Metka Rupnik
Zdenka Pervanje Podobnik
Marko Čuk
Gr-grafika d.o.o., Cerkno
Radio Cerkno d.o.o.
marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
www.idrija.si
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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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Kot vse na tem svetu ima tudi županova-
nje bolj ali manj lepe plati. 

Med tiste lepe se v letošnjem poletju 
prav gotovo zapisuje kolesarska dirka Po 
Sloveniji, ki je potekala tudi po naši Občini 
in bila tu tako lepo sprejeta, da so organi-
zatorji Idriji podelili pokal Naj gostiteljice 
dirke.

Lepo je bilo tudi v dneh Festivala idrijske 
čipke, na slavnostni seji ob občinskem 
prazniku v Ledinah in na nekaterih že izve-
denih prireditvah ob krajevnih praznikih.

Žal pa se je bilo v začetku julija treba so-
očiti tudi z manj lepimi zgodbami. Nujna 
je bila podražitev cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb, saj dosedanje 
niso pokrivale dejanskih stroškov, ki pri 
izvajanju teh storitev nastajajo. Zaradi 
sprememb državnih predpisov na podro-

čju plač v javnem sektorju pa so na žalost 
višje tudi cene programov v naših vrtcih.

To in ono nam prinaša življenje in nas 
posledično navdaja s slabo in dobro vo-
ljo. Ker je pred nami še nekaj, upajmo, da 
lepih poletnih dni, odprimo vrata lepim 
stvarem. Udeležimo se dogodkov in prire-
ditev, ki jih z veliko truda pripravljajo naše 
krajevne skupnosti in drugi organizatorji 
in se poveselimo.

Ne pozabimo pa tudi na naš krajinski park 
in kopališče na Lajštu, ki nam že dolga leta 
nudi osvežitev in sprostitev. Izkoristimo, 
kar nam narava ponuja in »pejma u Bila, 
de se na bada u Idrc sam vanajni nama-
kal«.

Tomaž Vencelj
Župan Občine Idrija
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Idrijski občinski svet je na julijski seji uvo-
doma na županov predlog potrdil dve 
spremembi dnevnega reda, in sicer uvrsti-
tev točke o razveljavitvi sklepa, sprejetega 
na prejšnji seji, ob ponovnem glasovanju 
o spremembi plana javnega podjetja 
Komunala Idrija za leto 2019; z dnevnega 
reda pa je svet zaradi še nedokončanega 
postopka pregleda poslovanja zavoda 
umaknil obravnavo poročila o poslovanju 
OŠ Črni Vrh v letu 2018. 

Svet je podal soglasje k imenovanju Va-
lerije Vrhovnik za direktorico Zavoda za 
turizem Idrija, za predstavnika občine v 
nadzornem svetu Komunale Idrija pa je 
imenoval Ivana Rupnika iz Črnega Vrha 
in Danico Kržišnik iz Čekovnika. Potrdil je 
načrt razvoja širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij, ki opredeljuje 
prizadevanja občine za zagotavljanje to-
vrstnih komunikacij na območjih »belih 
lis«, kjer ponudniki storitev ne izražajo 
komercialnega interesa za gradnjo. Pro-
blematiko »belih lis« naj bi reševal projekt 
RUNE, ki ga bomo podrobneje predstavili 
v eni prihodnjih številk Obzorja.

Idrijski občinski svet je v nadaljevanju seje 
sprejel tudi odlok o višini takse za obrav-
navanje zasebnih pobud prostorskega 
razvoja ter odlok o nadomestilu stroškov 
za izvedbo lokacijske preveritve. Seznanil 
se je s poročili o lanskoletnem poslovanju 
občinskih zavodov Vrtca Idrija, osnovnih 
šol Idrija in Spodnja Idrija, Glasbene šole 
Idrija, idrijskega zdravstvenega doma, 
Mestnega muzeja Idrija in Mestne knji-
žnice in čitalnice Idrija ter sprejel sklep, da 
se direktorici muzeja za vodenje zavoda 
v letu 2018 dodeli ocena odlično. Svet je 
potrdil tudi sistemizacijo delovnih mest 
Vrtca Idrija in višje cene programov, kar 
v Obzorju podrobneje predstavljamo v 
posebnem članku. 

Svetnice in svetniki so potrdili tudi spre-
membe odloka o ustanovitvi in organizi-
ranju Javnega podjetja Komunala Idrija, 
predstavnik Inštituta za javno finančno 
pravo pa jim je predstavil rezultate zuna-
njega pregleda poslovanja podjetja v letu 
2018 in prvih štirih mesecih letošnjega 
leta, ki le še potrjujejo slabo finančno sta-
nje podjetja in nujnost uvedbe ukrepov 
za konsolidacijo poslovanja. Mednje sodi 
tudi povišanje cen komunalnih storitev 
na področju GJS, ki so ga svetniki podprli, 
proti je glasovala svetnica Cirila Hladnik. 
Tudi o tem podrobneje v posebnem član-
ku Obzorja.

V nadaljevanju zasedanja je svet dal 

soglasje za širitev pokopališča Godovič, 
sprejel predlagan rebalans občinskega 
proračuna za letošnje in spremembo pro-
računa za prihodnje leto ter spremembo 
načrta razvojnih programov občine za 
obdobje 2019–2024. Po sklepu sveta bo 
občina del sredstev stalne proračunske 
rezerve namenila za pokritje stroškov sa-
nacije usada na brežini pod lokalno cesto 
Idrija – Dole. Svet je potrdil premoženjsko 
bilanco občine za leto 2018 ter sprejel 
sklep, da se v enem letu pripravi nov od-
lok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Idrija.

Občinska uprava je svetnicam in svetni-
kom v gradivu k seji pripravila ažurirano 
tabelo doslej postavljenih vprašanj in 
pobud, kar nekaj pa so jih članice in člani 
sveta nanizali tudi na julijski seji. 

Dorica Gnjezda je župana vprašala, ali se 
je že sestal z vodstvi Hidrie in Kolektorja in 
ali so pripravljena na sodelovanje. Župan 
je potrdil in pojasnil, da je ena od družb, 
kot sponzor, sodelovala pri Festivalu 
idrijske čipke, donirala pa bo tudi avto za 
projekt Sopotniki. Na njegovo željo bo 
Metodu Habetu poslan zapisnik komisije 
za vloge in pritožbe. 

Franci Medic je predlagal, da se prouči, 
kdaj svet mora glasovati o seznanitvi s 
poročili in kdaj ne, župan pa je za jesen 
napovedal sprejetje novega poslovnika 
o delovanju občinskega sveta. Medica 
je zanimalo tudi, ali je močan smrad v 
okolici čistilne naprave znak problemov 
v njenem delovanju. Župan je pojasnil, 
da smrad izvira iz prostora dehidriranega 
blata, ki ga bo zato potrebno zapreti, za 
kar ima Komunala že dve leti v proračunu 
rezervirana sredstva. 

Gregorja Rupnika je ob aktivaciji novega 
sestava civilne zaščite zanimalo, zakaj so 
ob vodstvih gasilskih društev vključeni 
tudi predsedniki in podpredsedniki KS, 
saj ti nimajo vzvoda za angažiranje po-
moči. Župan je pojasnil, da je imenovan 
nov štab CZ, poveljnik je Boštjan Brelih, 
predsedniki KS so le kontaktne osebe ob 
izrednih razmerah glede prioritet. 

Nada Golija Vastič ta način pozdravlja, saj 
v vseh KS nimajo gasilskih društev in je 
predsednik KS tako edini stik. 

Cirila Hladnik je vprašala, zakaj še ni ure-
jen asfalt v Triglavski ulici, od hišnih številk 
19 do 25, kar naj bi bilo uresničeno že 
maja, novinarjem in sestavljavki zapisnika 

pa je izrazila zahtevo, da v svojih besedilih 
zapišejo, da je glasovala proti povišanju 
cen Komunale. 

Tatjana Majnik je ob imenovanju novega 
vodstva Zavoda za turizem spomnila na 
obljubljeno pripravo upravljavskega načr-
ta za krajinski park. 

Dejan Mrak je spomnil na obljubo, da 
bodo za večjo prometno varnost na 
cestah, kjer se pogosto pojavlja megla, 
zarisane črte. 

Ukinitev parkirišč na Trgu sv. Ahacija pa je 
predlagal Samo Kuščer in vprašal, kdaj bo 
Mejca zaprta za promet. Župan je pojasnil, 
da je bil potopni količek montiran, Mejca 
pa bo zaprta za promet v prihodnjih dneh, 
ko bo podjetje Hidrotehnik tam dokonča-
lo dovažanje materiala ob čiščenju proda. 

Miha Velikanje se je zahvalil občini in 
Zdravstvenemu domu za AED v Idrijskih 
Krnicah in predlagal, da se njegova loka-
cija vnese na spletno stran. 

Ker so v preteklosti na podeželju s samo-
prispevki gradili infrastrukturo, ki je bila 
kasneje prenesena na Komunalo, je Nada 
Golija Vastič predlagala oprostitev plačila 
komunalnega prispevka ob legalizaciji 
že obstoječih objektov. Župan bo, kot je 
napovedal, pobudo proučil. 

Cel niz pobud in vprašanj je izpostavila 
Milovana Lukan, ki je pohvalila organi-
zatorje za pokal kolesarske dirke po Slo-
veniji, menila je tudi, da mora biti tabela 
VIP vedno na vpogled in se ni strinjala s 
pojasnilom v tabeli glede pluženja ceste 
Godovič–Kalce, da je na ravninskem delu 
predvidenih manj posipnih enot, saj je 
cesta zaradi nastajanja ledenih plošč 
nevarna. Lukanova pa je v nadaljevanju 
izpostavila že dane pobude in vprašanja, 
ki pa niso še bile uresničene. 

Branko Lapajne je apeliral na čim prejšnji 
začetek izvajanja načrta razvoja širokopa-
sovnega omrežja na Vojskem. 

Marijo Bizjak Pavšič je zanimalo, kako je z 
vodno vrtino v Idrijskih Krnicah. Kumrova 
je pojasnila, da je v izdelavi dokumentaci-
ja, začasno delovanje pa ni možno. 

Robert Šinkovec se je zahvalil za poročilo 
o investicijah na objektu stare osnovne 
šole v Spodnji Idriji, v luči pohvale v sklo-
pu kolesarske dirke pa je izrazil pričakova-
nje, da se bo županova ekipa prevažala z 
električnimi kolesi. 

Z JULIJSKEGA ZASEDANJA OBČINSKEGA SVETA
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SEDAJ POLOVIČNA, OD 29. JULIJA PA POPOLNA ZAPORA CESTE V ZALI

Od 21. 5. do predvidoma 29. 12. letos 
je na državni cesti med Idrijo in Godo-
vičem, na odseku skozi sotesko Zale, 
kjer potekajo dela pri gradnji galerije, 
vzpostavljena polovična zapora ceste 
z izmeničnim enosmernim prometom, 
v vmesnem času pa bo od 29. 7. do 1. 
9. letos uvedena popolna zapora pro-
meta. Izven tega termina bodo zaradi 
nemotenega poteka dela na gradbišču 
predvidoma vzpostavljene tudi obča-
sne kratkotrajne popolne zapore do 30 
minut, ki pa bodo izvedene v času, ko 
ne bo prometnih konic.

Dela v vrednosti blizu 3 milijone evrov, na 
osnovi podpisane pogodbe z Direkcijo RS 
za infrastrukturo, izvaja podjetje Kolektor 
CPG, trajala pa bodo dve gradbeni sezoni, 
in sicer v letošnjem in prihodnjem letu. 
V letošnji prvi gradbeni sezoni dela ob-
segajo odstranitev dela brežine, s čimer 
bodo pridobili potrebno širino za gradnjo 
galerije, izvedbo pilotov ter temeljenja, 
izdelane bodo tudi spodnje povezovalne 
grede ter zaledna stena galerije.

Na koncu prve gradbene sezone je pred-
videna še dvodnevna popolna zapora, 

med katero bo vozišče urejeno in še pred 
zimo pripravljeno za ponovno vzpostavi-
tev dvosmernega prometa, saj v zimskem 
času dela niso predvidena.

 V času popolnih zapor, od predvidoma 
29. 7. do 1. 9. letos, bodo uradni obvozi 
potekali po državnih cestah, in sicer za ves 
promet nad skupno maso 7,5 ton po dr-
žavni cesti Logatec – Nova Gorica – Tolmin 
– Idrija, za vozila do skupne mase 7,5 ton 
pa po državni cesti Logatec – Žiri – Govejk 
– Marof – Spodnja Idrija. Tako kot v času 
popolne zapore v lanskem letu je pred-
viden interni posebni prometni režim po 
cesti Trebija – Sovodenj – Cerkno – Želin.

Prihodnje leto se bo gradnja galerije v Zali 
nadaljevala od predvidoma 28. 3. do 27. 
9., ko bo izvedena še stropna plošča ga-
lerije ter položen zaključni sloj na vozišču. 
Tudi v drugi gradbeni sezoni so predvide-
ne vmesne popolne zapore, ki pa bodo 
kratkotrajnejše kot letošnje. Petdnevni 
popolni zapori sta tako predvideni od 11. 
4. do 15. 4. 2020 in od 4. 7. do 8. 7. 2020, 
dvodnevni od 20. 6. do 21. 6. 2020 in od 
5. 9. do 6. 9. 2020 ter zadnja enodnevna 
predvidoma 27. 9. 2020.

V preostalem času bodo gradbena dela 
potekala pod polovično zaporo z izmenič-
nim enosmernim prometom.

Metka Rupnik

Na vprašanje Ane Ogrič Lapajne, kako je 
z reorganizacijo inšpekcijske službe, je 
direktor občinske uprave Gregor Prezelj 
pojasnil, da usklajevanja z Občino Cerkno 
še potekajo. 

Bojan Režun je izpostavil problem pitni-
kov v Idriji, kripte, ki je še vedno pokrita 
z deskami, ne do konca urejenega okolja 

Spara in poškodovanih izsipnikov, ki so 
rudarska dediščina. Predlagal je, da v 
prihodnje vse odločitve o prostoru, tudi 
prodaje zemljišč, obravnava tudi odbor 
za prostor, predlagal pa je tudi krajše seje 
sveta, v prepričanju, da svetniki vsega gra-
diva za 18 ali več točk dnevnega reda ne 
morejo natančno proučiti; sam je priprav-
ljen tudi na brezplačno udeležbo na seji. 

Ob zaključku zasedanja je župan svet in-
formiral, da je bilo iz občinskega proraču-
na za dirko Po Sloveniji letos namenjenih 
20.000 evrov, nekaj pa jih bo treba name-
niti še naslednje leto.

Metka Rupnik

KRATKE OBČINSKE

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov društev na po-
dročju turizma v Občini Idrija za leto 2019. 
Prijave so možne do 16. 8. 2019 do 12. ure. 
Razpisana višina sredstev je 10.000 EUR. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na 
občinski spletni strani.

Končno se je dočakala ureditev prehoda 
za pešce pri bencinskem servisu v Godo-
viču.

Na portalu javnih naročil je od 11. julija 
objavljeno javno naročilo za izvedbo 
gradbeno obrtniških del za investicijo 
vrtca v Spodnji Idriji. Ker je projekt racio-
naliziran in ne vključuje del v osnovni šoli 
Sp. Idrija, ki so premaknjena v leto 2021, 
se pričakuje ugodnejše ponudbene cene 
kot pri prvem razpisu.

Sredi julija se je pričelo s pripravo grad-
benih del za asfaltacijo 550 m dolgega 

odseka ceste med Gorami in Ledinskim 
Razpotjem. Tako bo asfaltiran še edini 
preostali makadamski del te lokalne ceste.

Občinska uprava
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S PRVIM JULIJEM 2019 PODRAŽITEV CEN STORITEV KOMUNALE IDRIJA

KOLESARIM, DA POMAGAM 2019

Od 1. julija dalje bodo stopile v veljavo 
nove, višje cene storitev javnega podjetja 
Komunala Idrija na področju gospodar-
skih javnih služb. Tak sklep je z večino gla-
sov na julijski seji sprejel idrijski občinski 
svet. Čeprav se vodstvo občine zaveda, da 
povišanje cen na tem področju ni ravno 
ukrep, ki bi ga uporabniki sprejeli z odob-
ravanjem, pa je v okoliščinah, v katerih 
se je znašlo podjetje Komunala Idrija, žal, 
tako rekoč neizogiben.

Že na majski seji je bil občinski svet s strani 
vodstva občine ter nekaterih svetnikov, ki 
so se poglobili v to problematiko, podrob-
neje seznanjen s poslovnimi in finančnimi 
težavami Komunale Idrija, zato je med 
drugim tedaj sprejel sklep o izvedbi zu-
nanjega pregleda poslovanja podjetja za 
leto 2018 in prve štiri mesece letošnjega 
leta. Pregled poslovanja, ki ga je opravil 
Inštitut za javno finančno pravo, je pote-
kal po pravilih notranje revizije, rezultati 
pregleda, ki jih je na julijski seji predstavil 
strokovnjak omenjenega inštituta, pa le še 
potrjujejo prvotne ugotovitve. Poslovanje 
družbe v letu 2018 je zaznamovala izguba, 
ki je bila ustvarjena tako na javni kot tudi 
na tržni dejavnosti.

Kot je navedeno v poročilu, so najpo-
membnejši razlogi za slab poslovni re-
zultat na segmentu javnih služb prenizke 
cene gospodarskih javnih služb, med 
razlogi za slab poslovni rezultat na delu 
tržnih dejavnosti pa so previsoki stroški 
glede na realizirane prihodke, vsaj delno 

pa naj bi k temu prispeval tudi nezados-
ten nadzor nad poslovanjem, saj družba 
vse od preoblikovanja v javno podjetje 
leta 2014 ni imela v odloku med organi 
navedenega nadzornega sveta.

Za sanacijo poslovanja so zato nujno 
potrebni ukrepi, kot so bili opredeljeni že 
na majski seji občinskega sveta, in sicer 
omejiti investicije in zaposlovanja, poiska-
ti notranje rezerve v družbi in vzpostaviti 
temeljit nadzor nad poslovanjem podjetja 
in cenami na segmentu upravičenih in 
neupravičenih stroškov.

Prvi ukrep, kot ga je predvidel tudi izdelo-
valec poročila, pa je povišanje cen storitev 
Komunale Idrija na področju gospodar-
skih javnih služb, saj samo sanacijski 
ukrepi, brez povišanja cen, ne bi dosegli 
ustreznega hitrega učinka in bi podjetje 
najverjetneje zdrselo proti stečaju. Di-
rektor in strokovna sodelavka Komunale 
Idrija sta na seji povedala, da uporabniki 
doslej krize Komunale niso občutili in da 
so prejemali višji standard storitev, kot so 
ga dejansko plačevali. Nove cene komu-
nale bodo, glede na različne tipe gospo-
dinjstev, višje od 11 do 18 %. Občani Idrije 
s tovrstnim ukrepom ne bodo oškodovani 
in ne bodo pokrivali izgube na tržnih de-
javnostih podjetja: gre le za sprejem novih 
cen, ki bodo pokrivale dejansko nastale 
stroške na gospodarskih javnih službah.

Glede na zahtevno infrastrukturo (majhno 
število uporabnikov glede na veliko dolži-

no infrastrukture), ki jo upravlja Komunala 
Idrija, je cene z ostalimi občinami težko 
primerjati.

Občina, kot soustanoviteljica javnega 
podjetja, je po zakonu dolžna pokriti izgu-
bo v poslovanju na področju gospodar-
skih javnih služb, kar pa lahko stori na dva 
načina, in sicer s proračunskimi sredstvi 
primerne porabe ali preko položnic upo-
rabnikom storitev. Ker občina vsa sredstva 
primerne porabe usmerja v področja, kot 
so šolstvo, zdravstvo, sociala in druga, ka-
terih financiranje je po državni zakonodaji 
dolžna zagotavljati, je preostala le druga 
rešitev, ki so jo občinski svetniki z večino 
glasov sprejeli na julijski seji, proti pa je 
glasovala le ena izmed občinskih svetnic.

Z višjimi cenami na segmentu gospo-
darskih javnih služb, načrtnejšim in bolj 
racionalnim poslovanjem na tržnem delu 
ter drugimi sanacijskimi ukrepi v podjetju, 
naj bi dosegli konsolidacijo poslovanja 
podjetja v treh letih.

V mesecu juliju je začel z delovanjem nad-
zorni svet podjetja, v katerem so predstav-
niki obeh občin ustanoviteljic ter zaposle-
nih, predsednica pa je Danica Kržišnik. Ta 
organ bo izvajal reden in sproten nadzor 
nad poslovanjem družbe.

Župan Tomaž Vencelj

Lions klub Idrija in Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Nova Gorica v sode-
lovanju z Lions klubi Severne Primorske 
ter občinami Idrija, Tolmin, Kanal ob Soči, 
Brda in Mestno občino Nova Gorica vabita 
na dobrodelno kolesarsko akcijo po Se-
verni Primorski, ki so jo poimenovali Kole-
sarim, da pomagam 2019! V akciji zbrana 
sredstva bo Lions klub Idrija namenil 

Medobčinskemu društvu slepih in slabo-
vidnih Nova Gorica za izvajanje programa 
»Pomoč slepim in slabovidnim pri prema-
govanju gibalnih in komunikacijskih ovir«.

Akcija Kolesarim, da pomagam bo pote-
kala v soboto, 7. septembra 2019. Start bo 
ob 13. uri na parkirišču za Modro dvorano 
v Idriji. Pot pa bo vodila po glavni cesti 
iz Idrije preko Mosta na Soči, Tolmina, 
Kanala ob Soči do Nove Gorice, kjer bo 
pred novogoriško mestno hišo sledilo 
skupno druženje udeležencev akcije s 
piknikom ob hrani in pijači, za katero bo 
poskrbelo Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Nova Gorica v sodelovanju z 
Zavodom Gost na planoti. Pot je nezah-
tevna (85,7 km) in primerna tudi za manj 
izkušene kolesarje. Na poti bo z nami tudi 
spremljevalno vozilo, s katerim se bomo 
po zaključku akcije lahko vrnili domov.

Priporočen dobrodelni prispevek na po-
sameznega udeleženca v akciji znaša 20 
EUR za tiste, ki štartajo v Idriji, in 10 EUR za 
tiste, ki se pridružijo na vstopnih točkah.

Za dodatne informacije v zvezi z dobro-
delno akcijo se lahko obrnete neposredno 
na Igorja Miljavca, telefon: 041 485 430 
ali e-naslov: igor.miljavec@gmail.com, 
oziroma spremljate spletni strani Lions 
kluba Idrija (https://lionsidrija.wordpress.
com) in Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Nova Gorica (www.mdssng.si, 
www.facebook.com/mdssng).

Pridružite se nam v čim večjem številu ter 
pokažite svoje veliko človeško in kolesar-
sko srce!

Lions klub Idrija in Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Nova Gorica
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KOŠARKARJI, KARITAS IN RDEČI KRIŽ DOBRODELNI

Idrijski košarkarji obeležujejo 50. obletni-
co začetka organiziranega igranja košarke 
v našem kraju. V ta namen so v Filmskem 
gledališču Idrija organizirali odmevno 
prireditev, na kateri je bila predstavljena 
knjiga 50 let košarke v Idriji in kratki do-
kumentarni film. V soboto, 1. 6. 2019, so 
se na prenovljenem igrišču za Modro dvo-
rano predstavile vse selekcije sedanjih in 
nekdanjih košarkarjev, ki so se pomerile v 
prijateljski tekmi med ekipama Modrih in 
Sivih. Sledila je zabava s skupino Kingston, 
ki je v času največjih prvoligaških uspehov 
uglasbila himno Idr'je Idr'je. V dvodnev-
nem dogajanju se je ponovno potrdilo, da 
Idrija še vedno živi s košarko.

Košarkarji so dogodku dodali dobrodelno 
noto, saj so skupaj z lokalnima organizaci-
jama Karitas in Rdeči križ začeli akcijo zbi-
ranja denarnih sredstev za nakup invalid-
skega dvigala za 26-letnega Ševala Kalaka 
iz Idrije, ki ima že od rojstva cerebralno 
paralizo. Pred desetimi leti je zbolel še za 
akutno levkemijo, pred dvema letoma pa 
prestal nujno presaditev kostnega mozga. 
Zbolela je tudi njegova mama, ki je tako 
kot on na invalidskem vozičku. Edini za-
poslen v družini je trenutno oče, ki skrbi 
za ženo in sina. Večinoma s svojimi rokami 
že več let gradi hišo, kjer bi si želeli urediti 
ustrezne pogoje za bivanje, še posebej 
dostopnost z invalidskim vozičkom, česar 

v trenutnem stanovanju ni mogoče zago-
toviti.

Z darovi darovalcev, med njimi je bila tudi 
8-letna Nika Flego iz Idrije, ki je po žrebu 
prejela dres Luke Dončića, so na stojnici 
ob Modri dvorani zbrali približno 3000 
EUR. Karitas in Rdeči križ z akcijo nada-
ljujeta in po zadnjih podatkih je višina 
zbranih sredstev približno 8000 EUR, kar 
pomeni polovico ciljnega zneska. Vsem 
darovalcem se v imenu Ševalove družine 
iskreno zahvaljujemo za pomoč, ostale pa 
vabimo, da odprete svoje srce in po svojih 
močeh pomagate, da bi akcijo uspešno 
zaključili.

Računa, na katera lahko nakažete svoj dar 
za dobrodelno akcijo, sta:

Dekanijska Karitas Idrija–Cerkno, Pre-
lovčeva 2, Idrija na TRR SI56 0475 2000 
0887115, sklic SI00 - 2019, namen: Ševal

Rdeči križ Slovenije, OZ Idrija, Rožna 15, 
Idrija na TRR SI56 05100 8010 754188, 
sklic SI00 -2019, namen: Ševal

V primeru slabega vremena športna dvorana Gimnazije Jurija Vege Idrija

GRAJSKI VEČERI 2019

ELVIRA HASANAGIĆ    
Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent: Simon Krečič

ELVIRIN 
POKLON  
IDRIJI

7. september, 19.00
dvorišče gradu Gewerkenegg Idrija

Vabimo vas na koncert  
mednarodno uveljavljene sopranistke  
Elvire Hasanagić

oglas Elvira.indd   2 17/06/2019   09:45:31



08 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, JULIJ 2019ZELENO OBZORJE

PIJMO VODO IZ PITNIKOV!

V Občini Idrija se tako kot v večini občin 
v Sloveniji lahko pohvalimo s čisto pitno 
vodo. Na ulicah in trgih v Idriji in Spodnji 
Idriji se lahko tako brezplačno odžejate 
pri javnih pitnikih, ki jih Komunala Idrija 
redno vzdržuje in vsako leto preverja 
skladnost vode z mikrobiološkimi in fizi-
kalno kemijskimi analizami. Na podlagi 
letošnjih analiz je ugotovljeno, da voda na 

vseh šestih pitnikih ustreza zakonodajnim 
zahtevam.

Ker previdnost nikoli ni odveč, je pripo-
ročljivo, da pred pitjem ali polnjenjem 
svoje steklenice z vodo na pitniku, najprej 
iztočite nekaj vode oziroma počakate 
toliko časa, da je voda na otip hladna. Pi-
tniki namreč niso ves čas pretočni, voda v 

vodovodni cevi priključka pitnika pa lahko 
zastaja in se ogreje. Pitniki so sicer name-
ščeni v Idriji na parkirišču pri Tušu, v Mejci 
pri Avtobusni postaji Idrija in na Mestnem 
trgu pri Velo centru, v Spodnji Idriji pa pri 
avtobusnem postajališču in na trgu.

Jasna Kofol, Komunala Idrija

Konec junija je postregel z visokimi 
temperaturami in veliko ljudi, željnih 
osvežitve, je to poiskalo na naravnem 
kopališču na Lajštu v Idrijski Beli. In Lajšt 
je zopet doživel poplavo pločevine; av-
tomobili so bili parkirani vsevprek, s po-
večanim prometom pa vse večji problem 

predstavlja tudi varnost prometa na cesti 
med Podrotejo in Lajštom.

»Občina Idrija se problematike parkiranja 
in prometne obremenjenosti območja 
Lajšta, na katero krajani Idrijske Bele in 
prebivalci KS Mesto Idrija že dlje časa opo-
zarjajo, zaveda. Idrijska Bela, Lajšt in Strug 
lahko brez posledic sprejmejo le določeno 
število avtomobilov, to kar se dogaja v 
zadnjem času, ob koncih tedna in prazni-
kih, je šlo čez vse meje. Problematiko je 
treba pravno-formalno ustrezno urediti, 
kar je mogoče le z izdelavo upravljavske-
ga načrta celotnega območja Krajinskega 
parka Zgornja Idrijca, ki pa v 27 letih, kar 
je bil park ustanovljen, še ni bil izdelan,« 
poudarja župan Tomaž Vencelj.

Takšen dokument bi natančno opredelil 
režim obnašanja obiskovalcev parka ter 
določil območja kopališča, igrišča, parki-
ranja, morebitnega kampiranja in drugih 
dejavnosti. Predvsem pa je cilj občine najti 
rešitev, kako bi obiskovalci kopališča avto-
mobile pustili v Podroteji, že pred vho-
dom v dolino Idrijce. Župan meni, da bi 
bilo upravljavski načrt mogoče izdelati v 
nekaj mesecih, kako hitro bi ga v potrditev 
lahko prejel občinski svet, pa je odvisno 
od tega, koliko in kateri bodo soglasoda-
jalci, ki se bodo, kot narekuje postopek, 
opredelili do tega dokumenta. Občina si 
bo prizadevala, da bi upravljavski načrt 
stopil v veljavo do začetka naslednje po-
letne sezone.

Metka Rupnik

REŠITEV PROBLEMATIKE PARKIRANJA NA LAJŠTU JE UPRAVLJAVSKI NAČRT

UVEDBA SISTEMA ZA IZPOSOJO ELEKTRIČNIH KOLES V MESTU IDRIJA

V začetku decembra lani je Občina Idrija 
z Ministrstvom za infrastrukturo podpi-
sala pogodbo o sofinanciranju operacije 
»Uvedba sistema za izposojo električnih 
koles v mestu Idrija«. Ukrep se bo izva-
jal v okviru Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostna os št. 4: 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja, prednostna naložba št. 
4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij 
za vse vrste območij, zlasti za urbana ob-
močja, vključno s spodbujanjem trajno-
stne multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi.

Občina Idrija je tako upravičena do skupaj 
114.059,80 EUR, od katerih je 85 % EU 
sredstev, 15 % pa je slovenske udeležbe. 
Občina bo operacijo izvedla v letih 2019 
in 2020.

Skupna vrednost investicije je ocenjena 
na 316.256,08 EUR.

Investicija v uvedbo sistema za izposojo 
električnih koles, nakup električnih koles 
in vzpostavitev infrastrukture, to je opre-
mljenih kolesarskih počivališč, pa sledi 
ukrepom, predvidenim v Celostni prome-
tni strategiji Občine Idrija in naporom, ki 
jih občina vlaga v vzpostavitev kolesarskih 
povezav, namenjenih predvsem trajnostni 
mobilnosti. Gre tako za vzpostavitev infra-
strukture, nakup opreme in vzpostavitev 
sistema, ki bo povečal možnosti za trajno-
stno mobilnost v mestu Idrija.

Namen investicije je prispevati k razvoju 
trajnostne mobilnosti in s tem k izbolj-
šanju kakovosti zraka v mestu Idrija ter 
k boljši povezanosti urbanega območja 
z robom mestnega naselja, zmanjšanju 
prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti 
življenjskega prostora v mestu in poveča-
nju prometne varnosti.

Konkretni cilji investicije so: nakup 34 
električnih koles, izgradnja in oprema 5 
kolesarnic (postaj za električna kolesa), 

uvedba sistema izposoje električnih koles.

Lokacija kolesarnic/polnilnic je predvide-
na na naslednjih lokacijah: na parkirišču v 
Barbarah, pri stadionu, v bližini občinske 
stavbe, v bližini doma upokojencev, na 
Marofu (pri Eurospinu).

Večina kolesarnic je tako locirana v bližini 
kolesarske poti, ki trenutno povezuje ob-
močje Likarce in OŠ Idrija, v kratkem pa bo 
dokončana tudi kolesarska pot od Idrije 
do Mokraške vasi. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

https://www.eu-skladi.si/ 

Jožica Lazar, ICRA
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Na Zavodu za turizem Idrija tudi v letošn-
jem letu nadaljujemo z razvojem kolek-
tivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA 
– IDRIJA IZBRANO (v nadaljevanju KBZ 
IDRIJA IZBRANO).
 
Certifikat odličnosti IDRIJA IZBRANO prido-
bijo 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.
 
Glavni namen kolektivne blagovne znam-
ke je:

• povezati v blagovno verigo ponudnike 
različnih storitev v destinaciji,

• ustvariti dodano vrednost lokalnim pro-
duktom,

• ponuditi kakovostno storitev in težiti k 
splošnemu dvigu kakovosti proizvodov 
in storitev,

• povečati prepoznavanje visoke kakovo-
sti pri potrošnikih,

• okrepiti sodelovanje Geoparka z lokal-
nimi ponudniki in tudi sodelovanje med 
ponudniki,

• izboljšati vidnost in prepoznavnost lo-
kalnih produktov z območja Geoparka 
Idrija.

 
V nadaljevanju objavljamo razpis za prido-
bitev pravice do uporabe znaka kolektivne 
blagovne znamke IDRIJA IZBRANO.
 
Znak KBZ IDRIJA IZBRANO se uporablja za 
označevanje kakovosti na območju GEO-
PARKA IDRIJA za naslednje kategorije:

• rokodelske izdelke ter izdelke unikatne-
ga in industrijskega oblikovanja,

• pridelke in prehranske izdelke,
• jedi in pijače, postrežene na gostinski 

način,
• prireditve,
• turistične programe in doživetja.
 
V primeru ponudnikov izdelkov, ki ne 
izpolnjujejo pogoja registracije znotraj 
Geoparka Idrija, so pa registrirani v Slo-
veniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke, če so 
ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Id-
rija in izpolnjujejo ostala določila krovnega 
pravilnika KBZ IDRIJA IZBRANO.
 
Ocenjevanje, pridobitev pravice do upora-
be KBZ Idrija izbrano in vse aktivnosti, ki so 
vključene v osnovni paket, so za prijavitelje 
v letošnjem letu brezplačne.
 
Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi 

in pijač / prireditev / turističnih programov 
in doživetij v ocenjevanje za pridobitev 
pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZ-
BRANO po posameznih kategorijah bodo 
naslednji:
 
Rokodelski izdelki ter izdelki unikatne-
ga in industrijskega oblikovanja

Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019.
Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

• izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob 
prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na 
ocenjevanje prvič),

• podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Idrija izbrano,

• izpolnjen obrazec  za prijavo rokodelskih 
izdelkov ter izdelkov unikatnega in indu-
strijskega oblikovanja

Datum ocenjevanja: 23. 10. 2019.
 
Pridelki in prehranski izdelki

Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019.
Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

• izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob 
prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na 
ocenjevanje prvič),

• podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Idrija izbrano,

• izpolnjen obrazec za prijavo pridelkov in 
prehranskih izdelkov. 

Datum ocenjevanja: 23. 10. 2019.
 
Jedi in pijače, postrežene na gostinski 
način

Rok za oddajo prijave: 18. 10. 2019
Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

• izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob 
prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na 
ocenjevanje prvič),

• podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Idrija izbrano,

• izpolnjen obrazec za prijavo jedi in pijač, 
postreženih na gostinski način.

Datum ocenjevanja: 6. 11. 2019.

Prireditve 

Rok za oddajo prijave: 15 dni pred predvid-

enim datumom prireditve
Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

• izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob 
prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na 
ocenjevanje prvič),

• podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Idrija izbrano,

• izpolnjen obrazec za prijavo prireditev 

Datum ocenjevanja: na dan prireditve.
 
Turistični programi in doživetja

Rok za oddajo prijave: 16. 9. 2019
Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno 
priložiti ob prijavi:

• izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži 
ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob 
prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na 
ocenjevanje prvič),

• podpisan osnutek pogodbe o uporabi 
KBZ Idrija izbrano,

• izpolnjen obrazec za prijavo turističnih 
programov in doživetij 

Datum ocenjevanja: po predhodnem 
dogovoru s prijaviteljem
 
Več informacij in vso razpisno doku-
mentacijo najdete na spletni strani 
Geoparka Idrija, pod zavihkom »Idrija iz-
brano«, »Razpis 2019« ali na sedežu Zavoda 
za turizem Idrija. Za usmeritve pri razvoju 
produktov in pomoč pri izpolnjevanju raz-
pisne dokumentacije se lahko obrnete na 
e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si, 
masa.cibej@geopark-idrija.si ali na tel. št 05 
37 34 071 (Urška), 05 37 34 074 (Maša).
 
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo do 
zgoraj navedenih rokov za oddajo prijave 
pošljite po pošti na naslov: Zavod za tur-
izem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (pripis: 
za razpis) ali jo osebno dostavite na Zavod 
za turizem Idrija, Mestni trg 2.
 
TEDNI EVROPSKIH GEOPARKOV 2019

V Geoparku Idrija so med 25. 5. in 9. 6. 2019 
potekali Tedni evropskih geoparkov, ki jih 
vsako leto istočasno organizirajo v vseh 
geoparkih, ki so člani evropske mreže. S 
pomočjo in sodelovanjem številnih part-
nerjev smo pripravili 8 javnih dogodkov. 
Enega smo morali zaradi slabega vremena 
žal odpovedati.

Program so odprli člani Muzejskega 
društva Idrija, ki so pripravili voden ogled 

RAZPIS ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE ZNAKA KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE
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razstave slik Rafaela Terpina »Lesne gobe« 
v Flori Carniolici in Scopolijevega vrta. So-
bota, 1. junija, je bila namenjena Geološki 
ekskurziji »Po južnem obrobju Idrije«. 
Udeleženci so pod vodstvom dr. Jožeta 
Čarja spoznavali geološke značilnost tega 
dela Idrije. Že tradicionalen je postal tudi 
Pohod po Vojskarski planoti v organizaciji 
Društva kmečkih žena in deklet Vojsko. 
Med drugim so si udeleženci ogledali tudi 
Snežno jamo, manjkali pa niso niti okusni 
prigrizki, ki so jih postregle organizatorke. 
Kar štirje dogodki so se zvrstil v vikendu 
med 7. in 9. junijem. Lanene žene so v 
Piceriji Ski bor v Črnem Vrhu ustvarjale 
lanene navihančke in razne namaze, ki so 
jim dodajale lanena semena. Zadišalo je 
tudi po sveže pečenem kruhu. Planinsko 
društvo Idrija je na Hlevišah praznovalo 
115-letnico delovanja. Pohodniki in kole-
sarji so se že zjutraj odpravili na Hleviše, 
kjer je potekala osrednja slovesnost, 
predstavljene so bile planinske dejavnosti, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za dobro zaba-
vo. Vikend je bil namenjen tudi dediščini 

1. svetovne vojne. Nedokončani železniški 
predor v Godoviču so si obiskovalci lahko 
ogledali pod vodstvom poznavalcev Grege 
Žorža, Dušana Škodiča, Jerneja Rupnika in 
Anke Rudolf. Ivan Rudolf pa je tudi letos 
odprl vrata Muzeja prve svetovne vojne 
v Črnem Vrhu. Prvič je na ogled postavil 
najnovejšo pridobitev, ki je hkrati tudi 
edini tovrstni ohranjeni kos pri nas; motor 
Porsche, ki je poganjal vagončke feldbana.

K uspešni izvedbi dogodkov v Tednih UN-
ESCO Globalnega Geoparka Idrija 2019 so 
z veliko mero dobre volje, prostovoljstva in 
navdušenja pripomogli: Muzejsko društvo 
Idrija, Planinsko društvo Idrija, Društvo 
kmečkih žena in deklet Vojsko, Lanene 
žene, Zgodovinsko društvo Rapalska meja 
in Ivan Rudolf. Vsem se iz srca ZAHVALJU-
JEMO!
 
REŠITEV UGANKE

V prejšnji številki smo vas spraševali po 
imenu poti, na katero se lahko odpravimo z 

novo aplikacijo TeachOUT. Pravilni odgov-
or je Učna pot kraški gozd, ki se nahaja 
na Črnovrški planoti. Srečni nagrajenec je 
Stane Bizjak, ki bo prejel simbolično na-
grado Geoparka Idrija. Nagrajencu iskreno 
čestitamo!
 
NOVA UGANKA

Geopark Idrija in partnerji vsako leto konec 
maja in v začetku junija organiziramo na-
bor javnih dogodkov (pohode, predavanja, 
razstave ipd.). Sprašujemo vas po imenu 
tega nabora dogodkov, ki je bil letos v 
Geoparku Idrija organiziran že sedmič 
zapovrstjo, istočasno pa poteka v vseh ev-
ropskih Geoparkih. 
Odgovore nam pošljite na e-naslov: info@
geopark-idrija.si
ali na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mest-
ni trg 2, 5280 Idrija.
 
Urška Bajec Rupnik in Mojca Gorjup Kavčič
Geopark Idrija

IDRIJA V JUNIJSKI KAMPANJI #I FEEL 
SLOVENIA "DVA MILIJONA RAZLOGOV, 
ZAKAJ ČUTIMO SLOVENIJO" 

Od junija do konca julija je bila v okvi-
ru kampanje #I FEEL SLOVENIA "DVA 
MILIJONA RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIMO 
SLOVENIJO" izpostavljena regija Ljubljana 
& Osrednja Slovenija, katere del je tudi 

destinacija Idrija. Nacionalna promocij-
ska kampanja je potekala na družbenih 
omrežjih Instagram, Facebook, Twitter in 
YouTube ter na www.slovenia.info. STO 
in Zavod za turizem Idrija sta spodbujala 
uporabnike družbenih omrežij, da na njih 
objavijo svoje fotografije in video vsebine 
s ključno besedo #ifeelsLOVEnia in ključno 
besedo kraja #visitidrija, kjer je fotografija 
posneta. 

MED FESTIVALSKIM VIKENDOM JE IDRIJO 
OBISKALA TURISTIČNA PATRULJA

Med festivalskim vikendom je Idrijo obi-
skala turistična patrulja, ki sta jo zastopala 
Makedonca Konstantin in Andrej. Uživala 
sta v dogajanju na Festivalu idrijske čipke 
in odkrivala lepote Idrije z okolico. Desti-
nacijo Idrija sta s svojo oceno zavihtela na 
prvo mesto že obiskanih občin! Članek je 
objavljen na www.novice.svet24.si

V IDRIJI SE JE ZAKLJUČIL 38. FESTIVAL 
IDRIJSKE ČIPKE (14. DO 16. JUNIJ) IN 
ZAHVALA SPONZORJEM

Zavod za turizem Idrija je skupaj s so-
organizatorji uspešno zaključil letošnji 
Festival idrijske čipke. Kljub visoki vročini 
so bili izpeljani vsi festivalski dogodki, ki 
so bili namenjeni različnim obiskovalcem. 
Strokovni program Festivala je bil tokrat 
v rokah Čipkarske šole Idrija. Rdeča nit, ki 
se je prepletala skozi festivalske dogod-
ke, je bila prenos klekljarskega znanja iz 
generacije v generacijo. Obiskovalci so 
tako spoznavali zgodbe klekljaric različnih 
generacij, ki ustvarjajo in živijo z idrijsko 
čipko. Tudi celostna podoba festivala, za 
katero vsako leto idejno in izvedbeno po-
skrbi Zavod za turizem Idrija, je simbolično 
nakazovala prenos znanja izdelovanja 
idrijske čipke iz roda v rod. Slavnostno 
otvoritev Festivala sta zaznamovala sve-

TURISTIČNE
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Idrijski občinski svet je na julijskem zase-
danju Valerijo Verhovnik potrdil za novo 
direktorico Zavoda za turizem Idrija. 
Verhovnikova je magistrica ekonomskih 
znanosti z Vojskega, kamor se je preselila 
pred sedmimi leti in tam osnovala samo-
oskrbno turistično ekološko kmetijo Naš 
raj, pred dvema letoma je oživila slaščičar-
no Emilija v Idriji, je tudi ustanovna članica 
društva Hudournik, katerega cilj je razvoj 
idrijsko-cerkljanskega podeželja.

Nova direktorica Valerija Verhovnik bo 
vodenje Zavoda za turizem Idrija prevzela 
1. avgusta. 

Še prej pa je nekaj sprememb doživel 
tudi zavod, ki ga bo vodila. Idrijski občin-
ski svet je namreč letos spomladi sprejel 

spremembe ustanovnega odloka zavoda. 
Ta je doslej deloval pod imenom Center 
za idrijsko dediščino in je bil leta 2010 
ustanovljen s poslanstvom zagotavljanja 
koordinacije sistema celovitega, uskla-
jenega in trajnega upravljanja, zaščite, 
ohranjanja in promocije idrijske dediščine 
ter z namenom izpolnitve vseh pogojev za 
vpis dediščine živega srebra na UNESCO 
seznam svetovne dediščine. CID je vsa ta 
leta deloval tudi kot nosilec dejavnosti in 
koordinator aktivnosti Geoparka Idrija ter 
kot krovna turistična organizacija na ob-
močju občine Idrija skrbel za oblikovanje 
turistične ponudbe, spodbujanje razvoja 
in promocijo turistične dejavnosti. Leta 
2011 je država ustanovila javni zavod Cen-
ter za upravljanje z dediščino živega sreb-
ra Idrija, ki skrbi za celovito, usklajeno in 

trajnostno upravljanje kulturne dediščine 
in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim 
rudiščem.

S spremembami odloka je bil zato spre-
menjen ustanovni namen zavoda, ki se po 
novem osredotoča na področje turizma v 
občini, in sicer na skupno, usklajeno načr-
tovanje, organiziranje, promocijo in trže-
nje turistične ponudbe na ravni celotnega 
turističnega območja. Hkrati s spremem-
bo njegovega poslanstva pa se je prejšnji 
Center za idrijsko dediščino preimenoval 
v Zavod za turizem Idrija.

Metka Rupnik

VERHOVNIKOVA NOVA DIREKTORICA ZAVODA ZA TURIZEM IDRIJA

tovno priznana glasbenika na koncertu 
»MARKO HATLAK BAND S POSEBNIM 
GOSTOM VLATKOM STEFANOVSKIM«, ki je 
navdušil občinstvo na Mestnem trgu. Obi-
skovalci so se lahko udeležili strokovnih in 
zabavnih dogodkov, otroci pa so uživali na 
celodnevnih animacijah. Ljubitelji čipk so 
lahko občudovali izdelke na 11 razstavah. 
Vrhunec festivala je bilo tradicionalno 
državno tekmovanje za otroke in odrasle 
v znanju klekljanja za priznanje Ivanke Fer-
jančič. Čipke in številne izdelke s čipkami 
lahko obiskovalci še vedno občudujejo, 
saj je nekaj razstav še vedno postavljenih 
na ogled, vse do 1. septembra (info: www.
festivalidrijskecipke.si).

Zavod za turizem Idrija se zahvaljuje vsem 
pokroviteljem največje idrijske prireditve, 
saj le s skupnimi močmi lahko ohranjamo 
delo pridnih klekljaric in ga predstavljamo 
mlajšim generacijam ter vsem, ki jim je 
čipka v veselje in ponos. Posebej se zah-

valjujemo diamantnemu sponzorju Hidria, 
platinastim sponzorjem: ELES, PETROL, 
Zavarovalnica SAVA, zlatim sponzorjem: 
TRTNIK IN TRTNIK, ebm_papst, SPAR SLO-
VENIJA, TOURNE MOBIL, Nova Ljubljanska 
banka, LEKARNA Ljubljana ter srebrnim, 
bronastim, materialnim sponzorjem in 
donatorjem. 

NA ČEŠKEM PROMOCIJA SLOVENIJE S 
POUDARKOM NA IDRIJSKO-CERKLJANSKI 
GASTRONOMSKI REGIJI

Z namenom promocije Slovenije se je 26. 
junija pod okriljem slovenskega veleposla-
ništva na Češkem odvil promocijski dogo-
dek, na katerem sta Zavod za turizem Idrija 
in LTO Laufar Cerkno skupaj z lokalnimi 
partnerji poskrbela za kulinarično pogo-
stitev. Poudarek dogodka je bil na bogati 
kulinarični tradiciji z območja Cerkna in 
Idrije, ob idrijskih žlikrofih, šebreljskem 
želodcu, črnovrškem siru in briških češnjah 
ter seveda slovenskemu vinu.

IDRIJA JE NAJ GOSTITELJ 26. DIRKE PO 
SLOVENIJI

Junija je bilo na Idrijskem veliko zanimivih 
prireditev. Po zaključku Festivala idrijske 
čipke je bila Idrija gostiteljica cilja tretje 
etape letošnje kolesarske dirke po Slove-
niji in občina Idrija je postala Naj gostitelj 
letošnje dirke. Zavod za turizem Idrija je 
v okviru dirke poskrbel za promocijsko 
predstavitev Idrije na glavnem portalu 
dirke po Sloveniji, v posebnem biltenu, 
predstavitev POI točk za TV in splet, z 
obveščanjem javnosti v e-novičnikih in s 
promocijskimi objavami na spletu ter na 
družbenih omrežjih #visitidrija.

AKTIVNOSTI V OKVIRU OPERACIJE RAZVOJ 
IN PROMOCIJA VODILNE DESTINACIJE 
IDRIJA IN ŠKOFJA LOKA V POLNEM TEKU

V okviru operacije skupaj kot vodilna de-
stinacija sodelujeta Idrija in Škofja Loka. 
Destinaciji bosta v okviru predvidenih ak-
tivnosti nadgradili in posodobili obstoječe 
digitalne predstavitve za učinkovitejšo 
spletno prepoznavnost na tujih trgih. Na 
Zavodu za turizem Idrija v okviru razpisa že 
potekajo številne aktivnosti: priprava no-
vega spletnega portala www.visit-idrija.si, 
novih fotografij in video spotov za namen 
digitalne promocije destinacije, priprava 
in izvedba tržne analize na belgijskem, ni-
zozemskem in italijanskem trgu, priprava 
in izvedba digitalne kampanje za turistič-
no destinacijo Idrija na tujih trgih (Italija, 
Nemčija, Avstrija, Belgija, Nizozemska). 
Trajanje operacije: do 15. 10. 2019.

V PRIPRAVI AKCIJSKI NAČRT UKREPOV ZA 
ZELENO SHEMO

Turistična destinacija Idrija je spomladi pri-
dobila Slovenia Green Destination Silver. 
Na ravni destinacijskega managementa, 
narave in pokrajine ter kulture in tradicije 
je prejela zelo visoke ocene. Zavod za turi-
zem Idrija, ki je izpeljal predhodne postop-
ke in je koordinator projekta, čaka skupaj z 
»zeleno ekipo« priprava akcijskega načrta 
ukrepov, kjer bodo zbrani ukrepi za iz-
boljšavo. Destinacija mora akcijski načrt 
ukrepov potrditi na občinskem svetu in ga 
posredovati akreditiranemu ocenjevalcu.

Tadeja Bezeljak, Zavod za turizem Idrija



12 OBZORJE   GLASILO OBČINE IDRIJA, JULIJ 2019SREDIŠČE OBZORJA

ANTONIJEV ROV OBELEŽUJE 25 LET DELOVANJA

Slavnostni koncert, ki se je odvijal v začet-
ku junija in je do zadnjega kotička napol-
nil v prireditveni prostor preurejeno dvo-
rišče pred Jaškom Frančiške, je bil osrednji 
dogodek ob 25-letnici Antonijevega rova, 
prvega in zato najstarejšega turističnega 
rudnika na Slovenskem, ki je del dediščine 
živega srebra v Idriji, vpisane na UNESCO 
seznam svetovne dediščine. Idrijski rudar-
ski strokovnjaki in rudarji so s sodelavci 
ohranili in za obisk uredili Antonijev rov, 
ki so ga rudarji pričeli kopati leta 1500 in 
vodi v najstarejši del idrijskega rudnika. 
Skozi rov, ki so ga generacije idrijskih ru-
darjev skoraj 500 let uporabljale za vstop 
in izstop iz jame in je eden najstarejših 
ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi, od 
leta 1994 vstopajo obiskovalci.

Koncertni večer se je pričel s simboličnim 
sporočilom, ko je Jože Pavšič, bivši rudar, 
danes vodnik v Antonijevem rovu, na pri-
zorišče slovesno prinesel rudarski prapor. 
Zatem pa so člani Idrijskega okteta ob 
spremljavi trobilnega kvarteta odpeli Ru-
darsko himno, ki je občinstvo popeljala v 
vzdušje idrijske rudarske preteklosti.

Uvodoma je zbrane nagovorila gostitelji-
ca večera, direktorica Centra za upravlja-
nje z dediščino živega srebra Idrija Tatjana 
Dizdarević, ki se je spomnila rudarskih 
strokovnjakov, rudarjev in drugih sode-
lavcev, ki so pred 25. leti ta najstarejši del 
idrijskega rudnika in hkrati enega naj-
starejših ohranjenih vhodov v katerikoli 
rudnik v Evropi, pripravili za obiskovalce. 
Idrijski župan Tomaž Vencelj je poudaril, s 
kakšnim ponosom sam, kot tudi nekdanji 
vodnik po Antonijevem rovu, in vsi člani 
Godbenega društva rudarjev Idrija nosijo 
rudarsko uniformo v poklon generacijam 

idrijskih rudarjev, ki so ustvarjali zgodo-
vino idrijskega živosrebrnega rudnika in 
mesta nad njim.

Slavnostni govornik na prireditvi, vodja 
sektorja za nepremično kulturno dedišči-
no na ministrstvu za kulturo Silvester Gab-
ršček, pa se je z besedo poklonil izjemni 
kulturni in zgodovinski dediščini, ki jo je 
Idriji zapustil rudnik in je kot pomemben 
spomenik vsega človeštva vpisana na 
Unesco seznam svetovne dediščine.

Večer pa je bil namenjen predvsem glasbi. 
Godbeno društvi rudarjev Idrija je zaigralo 
dve skladbi iz tekmovalnega programa, s 
katerima si je spomladi priigralo 4. mesto 
na mednarodnem tekmovanju godb v 
Italiji. V nadaljevanju koncerta je glasbe-

na gostja večera Neisha ob spremljavi 
godbenikov zapela nekaj svojih največjih 
uspešnic.

V odmoru med koncertom si je občinstvo 
na velikem platnu ogledalo še dokumen-
tarni film s pričevanji rudarskih strokov-
njakov, rudarjev in drugih sodelavcev, 
ki so pred 25. leti soustvarjali turistični 
rudnik, in kratek, nov promocijski film o 
Antonijevem rovu.

Eden zanimivejših dogodkov ob 25-le-
tnici Antonijevega rova se je zgodil 22. 
junija, na god sv. Ahacija, ob rudarskem 
stanovskem in hkrati občinskem prazniku. 
Obiskovalci dogodka so si najprej ogledali 
dokumentarni film o nastajanju turistič-
nega rudnika, lahko so se udeležili maše 
v podzemni kapeli, si ogledali razstavo 
jamskih svetil in po poti skozi turistični 
rudnik ob igranih prizorih spoznavali ra-
zvoj svetilk, ki so rudarjem dajale svetlobo 
pri delu v rudniku, od najstarejše oljenke, 
ki je »knape« spremljala v podzemlje več 
kot 400 let, do karbidovke, ki so jo rudarji 
dobili tik pred prvo svetovno vojno, in 
električnih svetilk, ki so jih začeli uporab-
ljati po letu 1963. V teh dneh sodelavci 
Antonijevega rova še natančneje kot sicer 
preštevajo obiskovalce, saj še to poletje 
pričakujejo polmilijontega obiskovalca v 
25-letnem obstoju turističnega rudnika, ki 
ga bodo presenetili s posebnim darilom.

Jubilejno leto pa bodo v Antonijevem 
rovu sklenili jeseni z že tradicionalnimi 
dogodki iz cikla Odsevi srebrnega časa.

Metka Rupnik
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Knapovski gospodinji, Antoniji Knap (roje-
ni Vidmar) s prhavza na Brusevšah, je babi-
ca Ivana Vidmar 16. julija 1896 pomagala 
spraviti na svet še enega izmed številnih 
otrok, ki sta jih imela z možem Ivanom. 
Nihče se več ne spomni, kateri po vrsti 
je bil. Fanta so krstili za Friderika. Prhavz, 
kjer je družina tedaj živela, je imel naslov 
Idrija, št. 28. Krstna botra, med njima Ivan 
Kobal, sta ga še isti dan vpisala v tedaj še 
v nemščini vodeno matično knjigo žu-
pnijskega urada v Idriji pod zaporedno št. 
116. Fricetov oče Ivan je bil rudar, tako kot 
vsi drugi možje v prhavzu in je številčno 
družino vzgajal s trdo in kruto roko. Na-
mesto ljubezni je, tako otrokom kot ženi, 
delil klofute in udarce. Teh je bil še pose-
bej deležen nežni in drobni Frice. A težko 
otroštvo, ki ga je pustilo ranjenega, je iz 
njega naredilo delovnega in poštenega, 
ljubečega ter neverjetno dobrega člove-
ka, ki pa je bil s svojim preprostim umom 
žal pogosto preveč naiven. In mnogi so to 
njegovo šibkost znali izkoristiti  v svoj prid.

Brž ko je bil mladi Frice zmožen za delo, 
je odšel v rudnik. Ni bil rudar, temveč je 
»žajbral« (čistil) tire. Tako je opravljal dela, 
ki so jih od njega terjali »abzerji« ter tudi 
tista, ki so mu jih odredili tovariši. Znana 
je anekdota, še danes kroži med Idrijčani, 
ki pravi, da je Frice »ahtal« tovariše pred 
»abzerjem«, ko so ti ob polšihtu dremali v 
jami vsak na svojem plohu. Ko je »abzerja« 
prineslo naokoli, mu je Frice dejal: »Pssst, 
tihu! Ka muži spije!« 

Frice se je 24. aprila 1926 poročil z Anto-
nijo Klemenčič – Tuno, sestro znanega in 
predvsem zaslužnega Idrijčana Jožefa Kle-
menčiča – Pepeta Ruscovga. Ta je v času 
po 2. sv. vojni gradil temelje glasbenemu 
življenju. Bil je prvi ravnatelj glasbene šole 

po vojni. Z dirigiranjem idrijski rudarski 
godbi na pihala pa je začel že leta 1927 
in jo potem vrsto let tudi vodil. Tako kot 
Frice je tudi Tuna prihajala iz številne in 
predvsem revne knapovske družine, ki je 
sprva živela na Tomu in se šele kasneje 
preselila v Pront. V zakon je priženila hčer-
ko Ivanko, s Fricetom sta imela skupaj le 
Cirila, ki se je pri stricu Ruscu učil igranja 
mandoline. Stric ga je, tako kot mnoge 
druge otroke, ki so zahajali k njemu v uk, 
najprej nahranil in šele nato poučeval. Ciril 
jih je štel komaj petnajst, ko ga je pri »Ta 
debeli skali« ob kapitulaciji Italije ustrelila 
izvidnica nemške vojske, ki je prihajala v 
Idrijo. S puško na rami, brez vsakršnega 
znanja ali pojma o orožju, je bil skupaj še z 
dvema fantoma poslan v izvidnico. Izpred 
Šepetavca, kjer se je v leseni baraki zbiralo 
zaplenjeno orožje odhajajoče italijanske 
vojske, so odšli trije fantje, še skorajda ot-
roci.  Živ se je vrnil zgolj eden izmed njih.

Po upokojitvi in odhodu iz rudnika je 
moral Frice z družino zapustiti prhavz. Z 
borno pokojnino se je nastanil v Prontu 
v Kržišnikovi hiši, ki se je takrat držala 
Štravsove. Bivali so na podstrešju. Spodaj 
sta, kot je bilo tedaj v navadi, v dveh nad-
stropjih živeli drugi družini. Fricetova Tuna 
ni skoraj nikoli zapustila svoje kuhinje. 
Praktično pa je vedela vse, kar se je godilo 
doma ali po svetu. Ob spremljavi starega 
radia, ki sta ga s Fricetom dobila v dar od 
verjetno kakega dobrega človeka, je brala 
časopise ali se družila s sosedi. Ti so radi 
posedali v njeni kuhinji. Prva v Prontu je 
npr. izvedela, da je bil v atentatu leta 1963 
ubit ameriški predsednik John F. Kennedy. 
In novico je delila z vsemi, ki so se tistega 
pozno novembrskega večera kakorkoli 
znašli pod njenim oknom.  

Frice je bil majhen in droben možic, ved-
no v predolgih ali prekratkih hlačah, s 
širokokrajčnim klobukom, ki je videl že 
lepše čase. Vedno in povsod je hodil z na 
ramenih oprtanim košem. V Prontu, kjer 
so bile takrat le steze, je v tem košu, kot 
nekakšen postrešček, tovoril praktično 
vse. Nepogrešljiv je bil, ko so se obnavljale 
prontarske hiše ali tudi, ko so ženske iz 
drugih mestnih becirkov rabile drva ali 
zgolj nekoga, ki bi prinesel iz trgovine. 
Za svoje delo ni nikoli zahteval plačila, 
ljudje so mu kaj malega dali ali pa tudi ne. 
Pogostokrat je vzel le kak kozarec vina, za 
malico mu ni bilo mar. Tak je pač bil. Vsak 
dodatno prigaran ali prišparan sold pa je 
šel vnukoma, za katera je skrbel po smrti 
njune matere. Ivanko je, kot tudi njenega 
moža Pelhana – frizerja, vzela vojna. On je 
kot italijanski vojak padel na fronti, daleč 
od doma, ona pa je obležala nekje v vrsni-
ških gozdovih, ko je leta 1944, kot mnogi 
drugi meščani po vaseh, iskala hrano, da 
bi vsaj za kratek čas nahranila družino. 
Govorice pravijo, da jo je Frice prinesel 
domov pokopat v svojem košu. Je bilo 
res? Morda, morda ne. Življenje  govori in 
zamolči mnoge zgodbe.

Fanta, za katerega je bilo treba skrbeti in 
ju spraviti h kruhu, sta ostala Fricetu in s 
Tuno sta zanju skrbela, kakor sta najbolje 
vedela in znala. Na koncu sta oba vnuka 
po končani idrijski gimnaziji dosegla uni-
verzitetno izobrazbo. Eden izmed njiju je, 
v samostojni Sloveniji, postal celo minister 
za kulturo.

Pozno starost, ko Frice in Tuna nista ne 
znala in ne zmogla več skrbeti sama zase, 
sta preživela na Marofu. Zanju sta se bri-
gala vnuka. Frice je umrl v Ljubljani 25. 
februarja leta 1977. O njem mi je najprej 
pripovedovala stara mama Marija Velika-
nje, ki nikoli ni dovolila, da bi se v njeni 
prisotnosti kdorkoli norčeval iz Friceta, 
najsi je bilo le zaradi njegove hecne opra-
ve ali česarkoli drugega. »Iz poštenega in 
pridnega človeka se ne bo noben norca 
delal!«

Veliko se je izgubilo iz njenega pripove-
dovanja do danes in zgodbo smo morali 
ponovno sestaviti … »da se planeti pos-
tavijo v pravilen položaj« ali »obstanejo 
v naši galaksiji« …, z Marijo in Pavletom 
Pivkom, Pavlo Jeram, Martino Zalatel in s 
fotografom Feliksom (Srečkom) Erjavcem.

Danila Zalatel

FRICE KNAPOV ALI ENA SAMA LJUBEZEN
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Aktivna Bela bo 3. avgusta 2019 ponovno 
združila ljubitelje športov in aktivnosti 
na prostem, ki jih ponuja Idrija in okoli-
ca. Društvo ZAKONcTEDNA in Mladinski 
center Idrija na kopališču Lajšt v Idrijski 
Beli pripravljata nepozabno doživetje za 
vse mlade in mlade po srcu, ki uživajo v 

športih v naravi, druženju ob dobri glasbi, 
jedači in pijači ter filmskih večerih pod 
zvezdami. 

Sotočje Idrijce in Belce, kjer se nahaja pri-
ljubljeno in znano kopališče Pri Lajštu, že 
leta privablja ljubitelje športov in aktivno-

sti na prostem. Poleg kopanja v kristalno 
čisti vodi, družabnih iger in osvežitve v 
baru bodo organizatorji Aktivne Bele 3. 
avgusta 2019 postregli še z gorsko kole-
sarsko turo, kolesarskim poligonom za 
najmlajše, tekaškim kardio treningom in 
predstavitvijo tekaške opreme Raidlight, 
jogo na SUP-u, kajakaško delavnico, hojo 
po gurtni (slackline), kinom pod zvezdami 
in drugimi aktivnostmi za vse starosti. Za 
jogo na SUP-u in tekaški kardio trening 
organizatorji zbirajo predprijave na za-
konctednovci@gmail.com. Z izjemo joge 
na SUP-u bodo vse aktivnosti brezplačne. 
Za več informacij in podrobnejši program 
obiščite Facebook dogodek: Aktivna Bela 
2019: outdoor športi na enem mestu ozi-
roma spletno stran zakonctedna.com.

Mladinski center Idrija in Društvo ZAKON-
cTEDNA

AKTIVNA BELA 2019: ŠPORT IN AKTIVNOSTI NA PROSTEM ZA VSAKOGAR

OGLARSKI PRAZNIK V IDRIJSKIH KRNICAH 

V Idrijskih Krnicah in Masorah se je že 
davno pred prvo svetovno vojno, pa do 
sredine 60. let prejšnjega stoletja, kuhalo 
oglje v oglarskih kopah. Uporabljalo se ga 
je za potrebe kovaštva, prodajalo se ga je 
naprej v Italijo, zelo velik porabnik pa je 
bil tudi idrijski rudnik za žganje rude. Ker 
člani TD in prebivalci Idrijskih Krnic želijo 
ohraniti tradicijo oglarjenja na krniški 
planoti, vsako leto poskrbijo za že tradici-
onalni oglarski praznik, kjer si obiskovalci 
lahko ogledajo postavitev kope ali »ogo-
unce«, postopek kuhanja oglja in različne 

načine njegove uporabe.

Tako vse ljubitelje neokrnjene narave, 
kulinarike, zabave in tradicije, tudi letos 
vabijo, da se jim v nedeljo, 25. 8. 2019, 
pridružijo na urejenem prireditvenem 
prostoru v »Cesarjevi pancali« v Idrijskih 
Krnicah.

Sam praznik se bo pričel v petek, 23. 8. , 
zvečer s prižigom oglarske kope, ki jo za 
namen prikaza pridobivanja oglja izdela 
oglarski mojster. Dogajanje se bo nada-

ljevalo z druženjem ob oglarski kopi, ko 
bodo obiskovalci lahko prisluhnili in se za-
vrteli ob glasbi ansambla Jerneja Štremflja 
s prijatelji.

V nedeljo, 25. 8., popoldne pa se bo od-
vil osrednji del prireditve. Obiskovalci si 
bodo lahko ogledali tekmovanje okoliških 
društev v postavljanju miniaturnih oglar-
skih kop, s čimer člani TD skrbijo tudi za 
povezovanje med društvi. Predstavljena 
bo tudi uporaba oglja. Poskrbljeno bo za 
bogat kulturni program s šaljivimi skeči, 
folklorno skupino, prikazom kovaške obrti 
in delavnico za najmlajše. Čez celotno 
popoldne bo možen tudi sprehod med 
stojnicami lokalnih ponudnikov, ki ponu-
jajo zelišča, sir in nepogrešljive oglarske 
jedi, kot je tradicionalna polenta z ocvirki 
ali kislim mlekom. Poskrbljeno bo tudi za 
bogat srečelov, kjer obiskovalci lahko pre-
izkusijo svojo srečo.

Po končanem kulturnem programu bo 
obiskovalce z odra zabaval in v ritmih 
glasbe vabil na plesišče ansambel Javor.

Za hrano in pijačo bodo poskrbeli člani in 
članice turističnega društva Idrijske Krni-
ce, ki vas vljudno vabijo na prireditev.

TD Idrijske Krnice
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V mesecu avgustu 2019 se zaključuje 
drugi cikel dolgega programa socialne ak-
tivacije. Gre za pilotni projekt Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki smo ga na ICRA d.o.o. Idrija 
začeli izvajati novembra 2017, namenjen 
pa je dolgotrajno brezposelnim in dol-
gotrajnim prejemnikom denarne socialne 
pomoči.

V dveh letih se je v program vključilo 37 
udeležencev iz občin Idrija, Cerkno, Bovec, 
Kobarid, Tolmin, Logatec in Ajdovščina.

Program ocenjujemo kot uspešen, saj se je 
kar nekaj udeležencev zaposlilo, vsi pa so 
tekom programa pridobili različna formal-
na in neformalna znanja. Dva udeleženca 
sta uspešno opravila NPK, ena udeleženka 
pa je v času vključitve v program diplomi-
rala. Udeleženci so se učili tujih jezikov in 
računalništva.

Veliko časa smo v programu namenili 
aktivnemu iskanju zaposlitve, pisanju 
prošenj in ponudb za delo. Udeleženci so 
prepoznavali svoje poklicne interese in 
priložnosti na trgu dela. Z obiskom pod-
jetij in drugih institucij so lahko z deloda-
jalcem stopili v neposreden stik ter tako 
spoznali njihova pričakovanja.

Z delavnicami zdrave prehrane, sprehodi 
in drugimi športnimi aktivnostmi so skr-
beli za zdrav življenjski slog. Veliko pozor-
nosti in časa smo namenili tudi reševanju 
izzivov sodobnega potrošništva ter trajno-
stnemu razvoju. Udeleženci so pridobivali 
znanja s področja ponovne uporabe in 
krepili zavedanje o etičnem in družbeno 
odgovornem delovanju. Sodelovali so na 
ustvarjalnih delavnicah, v humanitarnih 
in delovnih akcijah ter se vključevali v 
društva in skupine za aktivno preživljanje 
prostega časa. Njihov dan je ponovno do-
bil strukturo in smisel. Med udeleženci so 
se stkala tudi nova prijateljstva. Ker pa sta 
bili skupini zelo heterogeni, so se udele-
ženci učili tudi sodelovanja, prilagajanja, 
strpnosti in potrpežljivosti.

Želimo si, da bi program socialne aktivaci-
je kot primer dobre prakse živel še naprej 
ter da bi udeleženci pod njegovim okri-
ljem lahko še naprej pisali svoje zgodbe o 
uspehu.

Andreja Kovšca Gruden, ICRA

ICRA – PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE

PRFARSKI DNEVI

PONEDELJEK, 12. 8. 2019 

12:00 – Odprtje razstav domačih društev v 
Kulturni dvorani 
20:30 – Kino na prostem – A star is born 
(Zvezda je rojena) 

TOREK, 13. 8. 2019 

15:00 – Bolšja tržnica 
20:00 – Koncert skupine Janez Dovč in 
Boštjan Gombač – sozvočja Slovenije 

SREDA, 14. 8. 2019 

19:00 – Odprtje razstave Idrijske čipke v 
prostorih stare OŠ Spodnja Idrija 
20:00 – Marko Hatlak 

ČETRTEK, 15. 8. 2019 

10:00 – Sveta maša 

11:00 – Stojnice domačih obrtnikov v star-
em delu vasi in druženje ob glasbi 
12:00 – Razstava starih oblačil Kendov 
dvorec 
16:00 – Litanije Matere Božje 
20:00 – Koncert Jakoba Kobala 

PETEK, 16. 8. 2019 

15:00 – 18:00 – PGD Sp. Idrija (uporaba 
AED, temeljni postopki oživljanja, ogled 
gasilskega doma) 
20:00 – Koncert Anje Istenič z bendom. 
Dogajanje bo potekalo na prostoru za 
kulturno dvorano v starem delu vasi. V 
primeru slabega vremena bo dogajanje 
potekalo v kulturni dvorani. 

SOBOTA, 17. 8. 2019 

10:00 – Štart cross country teka v Idrijskih 
Krnicah (Pancala) za pokal Primorskih 

novic (10 km) 
13:00 – Razglasitev rezultatov teka v Pan-
cali v Idrijskih Krnicah 
15:00 – Turnir trojk na igrišču OŠ Spodnja 
Idrija 
15:00 – Balinarski turnir na balinišču v 
Spodnji Idriji 
17:00 – Kmečke tržnice na trgu v Spodnji 
Idriji 
17:00 – Predstava za otroke Čebelici Tinka 
in Tonka in animacija 
19:00 – Razglasitev športnih rezultatov 
20:00 – Zabava s skupinama Viharnik in 
Kalamari 

Osrednje dogajanje bo potekalo na trgu v 
Spodnji Idriji pod velikim šotorom. 
VABLJENI
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Praznik idrijskih žlikrofov je dan, ko 
tradicionalna rudarska jed stopi v 
raznolik svet okusov in tam vsakič zno-
va dobi nov obraz. Na prireditvi se tako 
predstavijo certificirani proizvajalci 
idrijskih žlikrofov, prvega slovenskega 
proizvoda, ki ga je Evropska komisija 
prijavila kot zajamčeno tradicionalno 
posebnost EU-ja, predstavijo se lokalni 
gostinci s tradicionalnimi recepturami 
prilog, predstavijo pa se tudi lokalni in 
drugi kuharski mojstri, ki žlikrofe prip-
ravijo na sodoben in inovativen način.

Na Prazniku idrijskih žlikrofov 2019 se bo 
na Trgu sv. Ahaca odvijal pester kulinari-
čen program z več kot 10 stojnicami certi-
ficiranih proizvajalcev žlikrofov in lokalnih 
gostincev, svojo stojnico bo imelo Me-
dobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica, ki pripravlja posebno pre-
senečenje, svoje stojnice pa bodo dobile 
tudi žlikrofom sorodne slovenske jedi, s 
katerimi postopoma nadgrajujemo kon-
cept predstavitve slovenskih avtohtonih 
jedi z mislimi na leto 2021, ko bo Slove-
nija evropska gastronomska regija. Poleg 

stojnic s kulinariko se bodo predstavljali 
tudi lokalni in regionalni proizvajalci 
kulinaričnih produktov (med, sir, suhome-
snati izdelki, marmelade, začimbe, žgane 
pijače), v sodelovanju z Zavodom za turi-
zem Idrija pa se bodo posebej predstavili 
tudi vsi tisti, ki so pridobili certifikat Idrija 
izbrano. Slednjega je v letu 2018 kot edina 
prireditev pridobil tudi Praznik idrijskih 
žlikrofov. Tudi letos bo potekalo senzorič-
no ocenjevanje bakalce, ki jo kuhajo Lo-
vska društva, predstavili se bodo priznani 
vinarji in novi mikropivovarji. Kulinarični 
program pa bo spremljal še Dan KS Idrija 
z bogatim spremljevalnim programom: v 

sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija 
bo organizirano Mestno igrišče za mlade 
in najmlajše, animirana kino predstava 
za najmlajše v sodelovanju z Mestno 
knjižnico Idrija, popoldanska glasbena 
animacija, predstavitve lokalnih društev 
in mimohod Godbenega društva rudarjev 
Idrija ter večerni zaključni koncert skupine 
Pliš. Vabljeni na Praznik idrijskih žlikrofov v 
soboto, 24. avgusta, od 11. ure dalje!

Tilen Božič

PRAZNIK IDRIJSKIH ŽLIKROFOV 2019

IDRIJA AVGUSTA V ZNAMENJU GLASBE, ZABAVE, TEKA IN ŽLIKROFOV

Tudi avgust bo v Idriji utripal v znamenju 
tradicionalnih poletnih prireditev. Prva bo 
idrijsko poletje z glasbenim in bogastvom 
drugih vsebin prepletla študentska Čip-
karija, zadnji avgustovski konec tedna pa 

bo »fit in sit«. Hg trail bo pravi preizkus 
tekaške kondicije, na Prazniku idrijskih 
žlikrofov pa bodo ob tej idrijski kulinarični 
specialiteti živahno zaplesale brbončice. 
Omenjene dogodke tako in drugače 

podpira tudi KS Mesto Idrija, zato bodo ti 
potekali tudi v počastitev dneva krajevne 
skupnosti. Kaj vse prinašajo, pa podrob-
neje v spodnjih prispevkih. Uživajte v 
idrijskem poletju tudi vi!

Letošnji Festival Čipkarija kot vsako leto 
do zdaj združuje dogodke, povezane z 
glasbo, športom, kulturo in kulinariko.

Eden izmed glavnih dogodkov v sklopu 
festivala je večer elektronske glasbe, ki je v 
Idrijo pripeljal že marsikatero znano ime iz 
sveta plesne elektronike. Dogodek se bo 
letos odvil 9. avgusta v klubu Swenak. Ve-
čeru elektronske glasbe bo sledil dogodek 

v Mejci. Organizatorji želijo na ta dan (aku-
stično) glasbo združiti s kulinariko v ideji, 
da se na prostem okusi utrip mesta skozi 
glasbo in želodec. »Lokalci v Swenaku« pa 
je naslov naslednjega dogodka, ki na oder 
že prej omenjenega kluba postavi lokalne 
glasbene skupine.

Zadnji izmed glavnih dogodkov, ki svojo 
pozornost posveča glasbi in druženju, 

je ZAKLJUČNI KONCERT, s katerim bo le-
tošnja Čipkarija zaprla svoja vrata. Letos 
bo dogajanje potekalo na spremenjeni 
lokaciji, in sicer na parkirišču za trgovino 
Merkur. Na odru bodo festivalu v pozdrav 
peli in igrali Elvis Jackson in Prismojeni 
profesorji bluesa (prvi znani skupini).

Klub idrijskih študentov

FESTIVAL ČIPKARIJA 2019
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Da ima Idrija poleg bogate kulturne in na-
ravne dediščine tudi bogat nabor športnih 
navdušencev in vrhunskih športnikov, 
ni naključje, saj mesto z okolico ponuja 
fantastične terene za ljubitelje športa v 
naravi. V letošnjem poletju bo sobota, 24. 
avgusta, namenjena ljubiteljem trail teka.

Mesto Unescove dediščine bo prvič gosti-
lo tekmovanje Hg TRAIL Idrija. Tekmovalci 
bodo lahko izbirali med tremi različnimi 
razdaljami, in sicer med 14, 21 in 32 ki-
lometrov dolgimi progami. V kolikor se 
odločijo za najdaljšo, bodo v svoj register 
zabeležili tudi 1 ITRA točko. Start tekme 
bo na Mestnem trgu z nadaljevanjem 
po Rakah (najdaljša proga skrene še na 
vzpon preko Pevca čez Prižnico nazaj v 
Strug) in Zagrebenc na Hleviške planine. 
Na najkrajši progi tekmovalce čaka spust 
v mesto, na ostalih dveh pot nadaljujejo 
po grebenu na Kočevše in Rejcov grič. 
Srednja proga od tu skrene preko spusta 
v mesto, najdaljša pa na zadnji vzpon na 

Kobalove planine in nazadnje sledi še 
spust v mesto.

Na vseh trasah je predvidenih več kontro-
lnih točk in okrepčevalnic z lahko hrano in 
pijačo, za katere bodo skrbeli naši prosto-
voljci. Ker se trudimo biti čimbolj prijazni 
do okolja, bodo vsi tekmovalci v štartnem 
paketu prejeli Raidlight Eco cup, zložljive 
lončke za večkratno uporabo, ki bodo za-
menjali plastiko na okrepčevalnicah. Tek-
movalci bodo prejeli še druga privlačna 
darila, in sicer športno majico Raidlight Hg 
Trail (plačana startnina do vključno 31. 7. 
2019) ter sladoled lokalne slaščičarne Hiša 
Gabron. In ker Hg Trail podpira lokalno, 
bo takšna tudi malica za tekače (idrijski 
žlikrofi). 

Raidlight, ki je tudi uradni sponzor tekme, 
bo omogočil test specializirane trail teka-
ške obutve in svetovanje pri nakupu prave 
opreme.

Brez finančne in druge podpore seveda 
ne gre, zato bi se radi zahvalili vsem našim 
sponzorjem in partnerjem ter prostovolj-
cem za njihov prispevek.

Obljubljamo vam prekrasno naravo, fan-
tastične razglede, hude klance, odlično 
družbo in ogromno dobre volje. 

S prijavo na tekmovanje do vključno 31. 
7. 2019 si zagotovite celoten startni paket. 
Prijavite se lahko preko spletnega portala 
https://prijavim.se/. Več informacij in kon-
taktov najdete na spletni strani https://hg-
trail-idrija.si/ in na našem facebook profilu 
HgTRAILIdrija.

Na dan tekme bodo na delih, kjer tekmo-
valci prečkajo cesto, občasne zapore pro-
meta. Skupni start na vse proge bo ob 10. 
uri na Mestnem trgu z nadaljevanjem po 
Prelovčevi in Kosovelovi ulici, preko Pre-
šernove ulice do Vodnikove ulice in naprej 
po Rakah. Tekači bodo ceste prečkali na 
delih: cesta Idrija – Idrijska Bela, na delu 
ceste Idrija – Čekovnik (iz smeri Zagre-
benca proti Hleviškim planinam), na delu 
ceste Čekovnik – Vojsko (Kočevše), odce-
pu ceste Kanomeljsko razpotje – Kobalove 
planine ter na povratku v cilj: na cestah 
Ulica Zmage – Prelovčeva ulica, Ulica 
Carla Jakoba – Trg sv. Ahacija in ulicah Pot 
Sv. Antona – Bazoviška ulica – Rožna ulica. 
Vse udeležence prometa naprošamo, naj 
upoštevajo navodila redarjev in tekačem 
omogočajo varen prehod ceste.

Ekipa Hg trail Idrija

HG TRAIL IDRIJA

PRI DEBELI SKALI BO POTREBNO POSTAVITI NOV »CIGU MOST«

Obstoječi viseči most, ki pri Debeli skali 
prečka reko Idrijco in vodi do Mejce, je že 
dlje časa zaprt, saj njegova uporaba zaradi 
dotrajanosti ni varna.

Most si je pred časom ogledal strokovnjak 
za to področje in po pregledu ocenil, da 
most ni primeren za delno sanacijo, am-
pak ga bo potrebno podreti, odstraniti 
in na osnovi izdelanega novega projekta 
postaviti novega. Kot pojasnjuje župan 
Tomaž Vencelj, za obstoječi most, ki je bil 
narejen po poplavah leta 1982 in kasneje 
enkrat že temeljiteje saniran, od prej ni 
nobenih statičnih izračunov in konkret-
nih dokumentov, v tem trenutku tudi ni 
strokovnjaka oziroma izvajalca, ki bi upal 
most delno sanirati in zatem zagotoviti, 
da bo popolnoma varen za uporabo.

»Glede na proračun občine bomo proti 
koncu leta skušali najti sredstva za iz-
delavo novega projekta, k sodelovanju 

bomo povabili tako lokalne kot druge 
projektante. Po ocenah bi projekti za 
nov viseči most stali največ od 15.000 do 
20.000 evrov. Ko bomo pridobili projekt, 
bomo pripravljeni počakali na leto, ko bo 
v občinskem proračunu mogoče zagoto-
viti sredstva za postavitev novega mostu 
po novoizdelanem projektu. Postavitev 
novega mostu v dolžini preko 30 metrov 
bi po ocenah stala 150.000 evrov ali več,« 
pojasnjuje župan.

Metka Rupnik
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FILMSKE USTVARJALNICE V ZADLOGU

Vas Zadlog je tudi letos gostila filmske 
ustvarjalce. Potem ko so v preteklih letih 
mladi filmarji, ki se zberejo na domačiji 
Pr' Habet, posneli akcije, drame, mladin-
ske filme, romantične komedije, zgodbe 
po resničnih dogodkih in improvizirane 
filme, so letos posneli dokumentarni film. 

Rdečo nit letošnjega filma razkriva že 
naslov: Prosti čas nekoč. V njem so mladi, 
ki prihajajo vsako leto v Zadlog iz cele 
Slovenije, odkrivali zgodbe, ki jih v sebi 
nosi osem starejših občanov, prebivalcev 
Črnega Vrha in okoliških krajev. Pogovore 
z njimi so snemali v soboto, v nedeljo pa 
so odigrali nekaj prizorov po besedah in-
tervjuvancev.

Lovrenc Habe, režiser in organizator film-
skega vikenda, je povedal, da je s film-
skim vikendom zelo zadovoljen: »Moram 
priznati, da letos med prijatelji in znanci 
nisem delal velike reklame za snemanje 
filma. Obvestil sem jih o nameri in temati-
ki in to je bilo to. In res me veseli, da so se 
predvsem tisti najbolj vztrajni filmarji od-
zvali in prišli snemat in montirat ter pisat 
in igrat scene po scenariju.« 

Anja Stare, igralka in scenaristka, je pove-
dala, da so se je najbolj dotaknile zgodbe 
žena o težkem načinu življenja na kmetiji 
pred manj kot sto leti. Pomislila je, kako 
bi se sama znašla takrat in ali res dovolj 
cenimo brezplačno izobraževanje, ki ga 
imamo na voljo. Ne bo pa tudi pozabila, 

kako je gospa dejala, da imamo veliko 
boljše pogoje, kot so jih imeli oni in da je 
te pogoje treba izkoristiti.  

V pogovoru so sodelovali Ana Rupnik – 
Potočarjeva, Medvedova Milka, Damjan 
Lampe, Sonja Habe, Marija Čuk, Pavla Ru-
dolf, Karolina Kavčič in Tončka Tratnik. Za 
prava zgodovinska vprašanja je poskrbela 
zgodovinarka Katarina Rudolf Kavčič, za 
jedačo pa Lidija Habe. 

Premiera dokumentarnega filma Prosti 
čas nekoč bo v soboto, 21. septembra 
2019, v dvorani v Črnem Vrhu. 

Anja Stare

V soboto, 22. junija 2019, je Kulturno ume-
tniško društvo Sloga Črni Vrh v sodelova-
nju z Mladinskim centrom Idrija in Film-
skim gledališčem Idrija Mestne knjižnice 
in čitalnice Idrija organiziralo dogodka:

Kino za Luno in Potujoče igrišče v Črnem 
Vrhu

Potujoče igrišče v organizaciji Mladinske-
ga centra Idrija je letos prvič pripotovalo 
v Črni Vrh in upamo, da ne zadnjič. Kljub 
nevihtam in dežju se je v dvorani KUD 
Sloga zbralo veliko otrok. Aktivnosti so 
spremljale in vodile izkušene animatorke. 
Igre so bile precej večje od teh, ki smo jih 
vajeni doma. Štiri v vrsto je meril v višino 
kar en meter. Človek ne jezi pa se je po 
tleh dvorane razprostiral kot bazen. Veliko 
smeha je požel tudi namizni nogomet 
in ciljanje lukenj z vrečkami. Večji otroci 
so male sive celice preizkusili v vovkalici. 
Ovce in volkovi pa so bili kar pobarvani 
prodni kamni. Otroci in starši so igro lahko 
spremljali z udobnih ležalnikov. Igrivost, 
gibanje in druženje so v sodobnem času 
pametnih telefonov vedno redkejši in po-
membnejši. Zato pozdravljamo aktivnosti, 

ki spodbujajo otroke k igranju in razvija-
nju ključnih aktivnosti za prihodnost.

Kino za Luno je postal tradicionalen dogo-
dek, ki je letos že četrtič prijetno popestril 
poletne dejavnosti na Črnovrški planoti. 
Kljub temačnemu nevihtnemu vzdušju, 
ki ga je pripravila za nas narava, si nismo 
ogledali grozljivke, temveč glasbeno 
komedijo Bunkica. Zgodba temelji na 
romanu Julie Murphy. Film nam je postre-
gel z vpogledom v svet okrajnih lepotnih 
tekmovanj, moči prijateljstva in volje. Ob 
koncu pa nas je presunil ter spravil na rob 
solz.

Helene Felc Žveplan

KINO ZA LUNO IN POTUJOČE IGRIŠČE V ČRNEM VRHU
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V Mladinskem centru Idrija smo s pole-
tjem dobili okrepitve, saj sta se naši ekipi 
pridružili dve prostovoljki prek programa 
Evropske solidarnostne enote (ESE), v 
sklopu projekta (Inter)aktivna skupnost. 
Ta projekt se bo odvijal vse do začetka 
marca 2020, vključene prostovoljke pa 
bodo v tem času odkrivale Idrijo in Slove-
nijo, delovanje MCI-ja in tudi samostojno 
izvajale dejavnosti v njem.

Njihove naloge bodo osredotočene na 
multimedijske aktivnosti, kot so upravlja-
nje s socialnimi omrežji, fotografiranje, 
snemanje videov ipd.. Pridružile se nam 
bodo tudi na vseh dogodkih, izvajale 
delavnice glede na lastne interese in 
spretnosti, promovirale projekte ESE in 
druge mednarodne priložnosti, ki uteg-
nejo zanimati mlade iz Idrije. V tem času 
se bodo udeležile tudi tečaja slovenščine, 
medijskih delavnic in treningov, ki jim 
bodo v podporo pri procesu neformalne-
ga učenja.

Zaenkrat sta z nami Enya iz Francije in Urte 
iz Latvije, ki jo bo septembra zamenjala še 
tretja prostovoljka. Enya nam je že poka-
zala nekaj francoskih kulinaričnih spret-
nosti, spoznala dogodke MCI-ja in posnela 
precej fotografij. Urte je v Idriji šele kratek 
čas, a se že veselimo, da z nami deli svoje 
gledališke izkušnje. Prostovoljki pa bosta 
skupaj oblikovali tudi nekaj dejavnosti za 
obiskovalce našega mladinskega hostla.

Glede na to, da živita v Idriji, je tudi za vse 
lokalne prebivalce to dobra priložnost, da 
ju pocukate za rokav, jima pokažete kak-
šen skrit kotiček Idrije, povadite angleško 

ali se naučite kaj po francosko in litvansko 
ali se pri njima pozanimate, kako bi tudi 
sami lahko izkusili prostovoljsko izkušnjo 
v tujini.

Mladinski center Idrija

MLADINSKI CENTER GOSTI PROSTOVOLJKI ESE

GŠ Idrija je šolsko leto 2018/19 zaključila 
z zavidljivimi rezultati. Visoki rezultati z 
regijskega in državnega tekmovanja ter 
7 mednarodnih tekmovanj v različnih di-
sciplinah so rezultat trdega dela učencev, 
mentorjev in seveda staršev.

V februarju so se po Sloveniji vrstila 
predtekmovanja za izbor kandidatov na 
državno tekmovanje TEMSIG, ki se je letos 
marca že tretjič odvijalo na Gorenjskem. 
Vstopnico za državno tekmovanje so si od 
prijavljenih 12 kandidatov priborili Ivana 
Drev, Rok Bogataj, Katarina Lazar in Anže 
Klančar Jurjavčič v disciplini saksofon pod 
mentorstvom Bojana Zupančiča, Lovro 
Skrt v disciplini petje pod mentorstvom 
Tonje Lapanja Brenčič, Smilla Hiti v disci-
plini oboa pod mentorstvom Ane Souza 
Leban in Gregor Govekar v disciplini kla-
rinet pod mentorstvom Igorja Vrhnjaka. 
Dosegli so skupno 4 zlate plakete, eno 
srebrno in dve bronasti.

V marcu se je mednarodnega tekmovanja 
Sirmium Music Fest v Sremski Mitrovici 
(Srbija) pod mentorstvom Elene Starceve 
Somun udeležila učenka klavirja Lejla Vi-
dič in dosegla srebrno priznanje.

V aprilu je šolo na mednarodnem tek-
movanju Dnevi kitare v Krškem zastopal 
kitarist Gašper Golob Rupnik pod mentor-
stvom Andreje Semenič in dosegel zlato 
priznanje, na mednarodnem tekmovanju 
pihal in trobil v Varaždinu (Hrvaška) pa je 
šolo predstavil saksofonist Anže Klančar 
Jurjavčič pod mentorstvom Bojana Zu-
pančiča in dosegel 1. nagrado.

V mesecu maju je na 7. mednarodnem 
pevskem tekmovanju Lav Mirski v Osijeku 
(Hrvaška) Lovro Skrt pod mentorstvom 
Tonje Lapanja Brenčič prejel 2. nagrado, 
Gašper Golob Rupnik pod mentorstvom 
Andreje Semenič pa je na 7. mednaro-
dnem tekmovanju kitare v Puli (Hrvaška) 
dosegel 1. nagrado. Mednarodnega kla-
virskega tekmovanja v Gradežu (Italija) sta 
se udeležila Sara Revan in Luka Trošt pod 
mentorstvom Elene Starceve Somun in 
prejela priznanje za udeležbo.

V mesecu juniju so se mednarodnega 
tekmovanja Euritmia v Povolettu (Italija) 
udeležili trije učenci GŠ Idrija. Tolkalist 
Nace Drole je pod mentorstvom Primoža 
Podobnika v disciplini marimba prejel 1. 
nagrado, v disciplini baterija pa 2. nagra-

do. Pianistka Neža Klančar Jurjavčič, ki jo 
poučuje Petra Platiše, je prejela 3. nagra-
do, saksofonist Anže Klančar Jurjavčič pa 
je pod mentorstvom Bojana Zupančiča 
priigral 2. nagrado.

Glasba se globoko dotakne vseh nas – 
očitno ali nezavedno. Spreminja naše 
razpoloženje, in sicer ima sposobnost, da 
nas osreči, razžalosti, vznemiri, navduši, 
razjezi, sprosti … deluje kot refleksija 
na našo dušo. Zavedati pa se moramo 
sledečega: Otroštvo je vznemirljivo in 
zabavno obdobje v človeškem življenju, 
polno takšnih in drugačnih izzivov. Vsaka 
nova izkušnja je priložnost za otrokovo 
rast in razvoj. To je obdobje, kjer se gradijo 
fizične, mentalne in emocionalne osnove, 
ki bodo otroku nudile podporo v kasnej-
šem obdobju življenja. Spretnost javnega 
nastopanja, vztrajnost, delovne navade, 
sodelovanje v skupini, inovativnost, domi-
šljija, organizacija časa … so lastnosti, ki 
jih potrebuje vsak uspešen človek. Iskanje 
lepote v glasbi in umetnosti pa je tisto, kar 
ga osrečuje.

Tonja Lapanja Brenčič, ravnateljica GŠ 
Idrija

USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA NA GLASBENI ŠOLI IDRIJA
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Vse skupaj se je začelo že teden pred 
glavnim delom praznika, in sicer s tra-
dicionalnim Klavžarskim pohodom po 
poteh kulturne in naravne dediščine 

Kanomlje ter razstavo mladega slikarja 
Luke Kolenca.

Glavno dogajanje se je pričelo v soboto, 

13. 7. 2019, pred OŠ Kanomlja v poznih 
popoldanskih urah z otroškimi delavnica-
mi. Sledil je kulturni program, v katerem 
so nastopale Kanomeljske punce, obi-
skovalci so si lahko ogledali skeč Brexit v 
Kanomlji. Program so popestrili tudi člani 
mlade zasedbe skupine Kar tako, sledila 
pa je zabava s skupino Zvita feltna.

Ob tem bi se še enkrat radi zahvalili vsem 
sponzorjem, TKD Kanomlja, krajanom KS 
Kanomlja in vsem, ki ste kakorkoli poma-
gali pri izvedbi prireditve.

Hvala vsem obiskovalcem, ki ste prišli v 
dolino Kanomlje.

Gorazd Vončina, KS Kanomlja

ODPIRAMO OBZORJE

Zavite idrijske ceste so 21. junija gostile 
26. kolesarsko dirko Po Sloveniji. Tretjo 
etapo, ki se je po 169,8 km zaključila 
v samem centru mesta Idrije in je med 
domačini požela veliko navdušenja, 
je slavil Italijan Diego Ulissi, ki je na 
Mestnem trgu ob zvokih Godbenega 
društva rudarjev Idrija iz rok idrijskega 
župana Tomaža Venclja prejel pokal – 
Idrijsko kolo – skulpturo, kovaški izde-
lek iz varjenega damaščanskega jekla, 
ki povzema silhueto rudniškega kolesa, 

v katerega je vpeta čipka, sklekljana iz 
zlate niti. Idejni avtor osnutka skulptu-
re in čipke je slikar in oblikovalec Vla-
dimir Dado Andder, skulpturo je izdelal 
kovač Bine Rovtar, čipko zanjo pa je 
sklekljala Sonja Majnik Koder.

Idrija se je kot gostiteljica dirke izvrstno 
izkazala, saj so prebivalci ob trasi navdu-
šeno spodbujali kolesarje, osnovnošolci 
so na nogometnem stadionu s svojimi 
telesi izoblikovali kolo v gibanju, ki ga je 
bilo najlepše videti iz zraka, tudi na cilju v 
centru Idrije je kolesarje pričakala množi-
ca ljudi.

Organizatorji so dobro sodelovanje z 
občino in odlično vzdušje na sami tekmi 
prepoznali in znali nagraditi. Na sloves-
nem dogodku v sejni sobi Občine Idrija, ki 
je potekal v začetku julija, je Mojca Novak, 
predsednica Organizacijskega odbora 
dirke in predsednica Kolesarskega kluba 
Adria Mobil idrijskemu županu Tomažu 
Venclju podelila pokal za Naj gostitelja 
letošnje dirke po Sloveniji. Občina Idrija je 
kot »naj gostitelj« prejela identičen pokal, 

kot ga je dobil tudi zmagovalec dirke v ge-
neralni razvrstitvi, in sicer repliko 5.200 let 
starega lesenega kolesa z Ljubljanskega 
barja. Župan Tomaž Vencelj je ob prevze-
mu pokala izrazil zadovoljstvo, saj je bila 
Idrija po nekajletnem premoru ponovno 
gostiteljica cilja ene izmed letošnjih etap.

Izjemno dobro sodelovanje z Idrijo in 
drugimi kraji, gostitelji letošnje dirke Po 
Sloveniji, je pohvalil tudi direktor tega 
kolesarskega dogodka Bogdan Fink ter 
med drugim izpostavil pomoč idrijske 
kolesarske legende Valterja Bonče in vseh, 
ki so v Idriji pričarali vrhunsko organizacij-
sko, promocijsko in navijaško vzdušje ter 
dokazali, da Idrija ostaja kolesarsko mesto.

Dirka Po Sloveniji z neposrednim televi-
zijskim prenosom je bila pomembna pri-
ložnost za promocijo Idrije in okolice kot 
zelene turistične destinacije z bogastvom 
kulturnih, zgodovinskih in naravnih bise-
rov.

Metka Rupnik

IDRIJA USPEŠNO GOSTILA TRETJO ETAPO DIRKE PO SLOVENIJI

KRAJEVNI PRAZNIK KANOMLJE 2019

LEDINE PRAZNUJEJO

Zadnji konec tedna v juliju se v Ledinah 
dogaja! Kot že toliko let v sklopu PRA-
ZNOVANJA JAKOBOVE NEDELJE ledinski 
gasilci organizirajo pestro športno in za-
bavno dogajanje. Začelo se bo že v petek, 
26. 7. 2019, ob 16. uri z že 13. nogometnim 
turnirjem trojk, ki se ga udeležijo ekipe iz 
vse Slovenije. Nogometni turnir trojk bo 

potekal tudi v soboto, za jedačo in pijačo 
pa bo poskrbljeno.

V nedeljo bo od 12. ure potekal atraktivni 
turnir v nogometu na milnici, ki je zelo 
zanimiv tudi za gledalce. Od 17. ure nap-
rej pa se boste lahko zavrteli na veselici z 
Radiem Veseljak in ansambloma Spev ter 

Mladi Gamsi. Seveda nismo pozabili niti 
na bogat srečelov. Naj vam prišepnemo, 
da se bo dobitnik glavne nagrade ves vi-
kend razvajal v Termah Čatež!

Prijazno vabljeni!

Nejc Jesenko
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V ZAVRATCU PRAZNOVALI

V Zavratcu so tudi letos obeležili krajevni 
in farni praznik sv. Urha. V okviru prazno-
vanja je potekala slavnostna akademija, 
ki so jo skoraj v celoti oblikovali domači, 
zavraški kulturni ustvarjalci.

Dar, Dom, Boj in Raj so bili štirje vsebinski 
skopi, ki so občinstvo s pesmijo otroškega 
pevskega zbora pod vodstvom Andreje 
Kržišnik, Cerkvenega mešanega pevske-
ga zbora Zavratec z zborovodjo Markom 
Kržišnikom in priložnostnega moškega 
pevskega zbora, s poetično besedo Tanje 
Tuma in igralca Janija Podobnika, glasbo 
pianistke Marte Habe, flavtistke Darje Bur-
nik in solistke Marjete Rijavec simbolično 
popeljali od zemeljske k nebeški domovi-
ni. Sceno prireditve je s svojimi deli olepšal 
domači likovni umetnik Andrej Mivšek, ki 
je najnovejše delo ustvarjal kar med prire-
ditvijo, pred očmi gledalcev. Osrednji gost 
akademije je bil zavraški rojak Izidor Rejc, 

ekonomist, poslanec prvega državnega 
zbora in prvi minister za gospodarstvo v 
samostojni Sloveniji. 

Prav sredi slavnostne akademije je udele-
žence dogodka s prireditvenega prostora 
na prostem pregnalo deževje, in sv. Urh 
jih je, kot pravi zavetnik, sprejel pod svojo 
streho, da se je slovesnost lahko nada-
ljevala in sklenila v posvečenem okolju 
župnijske cerkve. 

Tridnevno praznovanja so v Zavratcu skle-
nili s slovesnim bogoslužjem ob zlati maši 
njihovega dolgoletnega župnika Bogdana 
Berceta, ki je v Zavratcu v dveh obdobjih 
skupno deloval kar 21 let.

Ob krajevnem prazniku v Zavratcu je izšla 
tudi nova številka Oglarja, krajevnega 
glasila, ki dvakrat letno, ob krajevnem 
prazniku in za konec leta, prinaša med 

prebivalce članke iz sedanjega in nekda-
njega utripa kraja. 

38. številka domoznanske revije Oglar, 
ki izhaja že 20. leto zapored, ponuja pri-
spevke o razmišljanjih učencev o domu in 
domovini, cerkvenem življenju, delovanju 
krajevne skupnosti in krajevnih društev, 
kroniki Cerkvenega pevskega zbora Zavra-
tec, o cesti Logatec - Žiri, jedrski energiji 
kot viru električne energije, zaključuje pa z 
literarnimi in drugimi prispevki najmlajših. 

Po tej prvi letošnji številki, ki je izšla ob 
praznovanju sv. Urha, bo Kulturno društvo 
Zavratec tudi letos pripravilo še drugo, ki 
bo, kot že tradicionalno, izšla konec letoš-
njega leta. 

Metka Rupnik 

Na Gimnaziji Jurija Vege je poklicno matu-
ro v programu strojni tehnik v spomladan-
skem roku opravljalo 18 dijakov, 14 jih je 
uspešno opravilo vse izpite. Največ točk je 
dosegel Tadej Mlinar. Kandidati so se zo-
pet najbolje izkazali pri 4. predmetu, kjer 
so pokazali svoje praktične veščine, saj so 
na zagovorih predstavili izdelke, ki so jih 
načrtovali in izdelali sami.

Splošno maturo je uspešno opravilo 40 
od 44 dijakov, zlati maturant je letos 
postal Cene Skrt. Najboljšim dijakom so 
podelili tudi priznanja za njihove dosežke. 
Katarina Kokalj je po sklepu Sveta šole 
prejela Zlato priznanje šole za prejeta 
zlata priznanja na državnih tekmovanjih 
iz znanja iz kemije, za prejeto Krkino nag-
rado in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju mladih raziskovalcev. Ajda 

14. državne ženske kmečke igre so letos 
potekale v Jurovskem Dolu v Občini Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah. Udeležile smo 
se jih tudi članice Društva podeželskih 
žena Idrija – Cerkno. Na tekmovanje se 
je prijavilo 22 ekip z različnih koncev 
Slovenije. Najprej nas je pozdravil župan 
Občine Sv. Jurij, Peter Škrlec, sledil je krajši 
kulturni program, nato pa smo začeli z 
igrami. Vsaka ekipa si nadene ime, po 
katerem je prepoznaven njihov kraj. Kot 

se spodobi, smo si me nadele ime ČIPKE. 
Ekipo smo sestavljale Cilka Demšar, Darja 
Erznožnik in Dorica Gnjezda. Vzdušje med 
tekmovalkami je bilo sproščeno, a tekmo-
valno. Po prvih štirih igrah se je najboljših 
8 ekip uvrstilo v finale, kar nam je tudi us-
pelo. Tekmovalke smo se razšle z obljubo, 
da se naslednje leto spet dobimo.

Dorica Gnjezda

DRŽAVNE ŽENSKE KMEČKE IGRE

RKS Območno združenje Idrija vabi na 
poletno krvodajalsko akcijo:

Mladinski center Idrija

ponedeljek, 26. avgust, od 7. do 13. ure
torek, 27. avgust, od 7. do 13. ure
sreda, 28. avgust, od 7. do 14. ure

Prostori Osnovne šole Cerkno

četrtek, 29. avgust, od 7. do 13. ure 

Ker v poletnih mesecih zaradi večjega šte-
vila prometnih nesreč primanjkuje krvi, 
vabimo vse zdrave osebe, stare med 18 in 
65 let, da se akcije udeležite. 

Hvala, ker darujete.

KRVODAJALSKA AKCIJA

CENE SKRT JE ZLATI MATURANT

Tušar je za svoje kulturno udejstvovanje 
prejela Priznanje šole. Prav tako je za svoj 
kulturni prispevek in odlično vodenje di-
jaške skupnosti Priznanje šole prejel zlati 
maturant Cene Skrt.

Maturantom čestitamo in jim želimo veli-
ko uspeha na nadaljnji poklicni ali študij-
ski poti.

Simona Skočir
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SVOBODNI V BESEDI

75-LETNICA USTANOVITVE PARTIZAN-
SKE TISKARNE SLOVENIJA NA VOJSKEM

Fašistična raznarodovalna politika in nato 
nemška okupacija sta zlasti na Primor-
skem povzročili veliko potrebo po pisani 
slovenski besedi. Partizansko tiskarno Slo-
venija so pričeli graditi poleti 1944 v težko 
dostopni grapi pod robom Vojskarske 
planote. Postavili so šest barak: električno 
centralo, strojnico, kuhinjo z jedilnico, 
stavnico, knjigoveznico in stranišče.

Začetek delovanja Partizanske tiskarne 
Slovenija predstavlja izdaja 248. številke 
Partizanskega dnevnika, ki je izšla 18. sep-
tembra 1944 v 4000 izvodih. To je bil edini 
tiskani dnevni časopis kakega odporniš-
kega gibanja v celotni okupirani Evropi. 
Dnevno so na Vojskem natisnili med 1.783 
in 7.160 izvodov dnevnika. Tiskali so tudi 
druge časopise, brošure, letake, obrazce, 
pesmarice in druge tiske. 

Partizansko tiskarno Slovenijo so maja 
1947 razglasili za kulturno-zgodovinski 

spomenik. Leta 1957 je skrb zanj prevzel 
Mestni muzej Idrija. Do današnjih dni se 
je ohranil kot eden najbolj avtentičnih 
pomnikov iz časa druge svetovne vojne. 

V soboto, 25. maja 2019, je na Vojskem 
potekala spominska slovesnost ob 75-le-
tnici ustanovitve Partizanske tiskarne 
Slovenija. Oskrbnik tiskarne Albin Skok je 
na originalnem tiskarskem stroju iz leta 
1944 tiskal priložnostni časopis Novice 

iz gozda. Vsak obiskovalec je za spomin 
dobil tudi ponatis 248. številke Partizan-
skega dnevnika in vizitko s podobo tiskar-
ne. Osrednja spominska slovesnost je v 
tiskarni potekala ob 12. uri. Istega dne je 
ob 16. uri na Vojskem potekala še okrogla 
miza o »Svobodi tiska in medijev danes«. 
Dogodek je organiziral Mestni muzej Idrija 
v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

Vljudno vabljeni na ogled Partizanske 
tiskarne Slovenija! 

Partizanska tiskarna Slovenija je med 15. 
4. in 15. 10. odprta vsak od 9:00 do 16:00.

Več informacij na spletni strani Mestnega 
muzeja Idrija: https://www.muzej-idrija-
-cerkno.si/

dr. Miha Kosmač, kustos Mestnega muzeja 
Idrija

Vojskarji zadnjo nedeljo v juliju praznujejo 
svoj farni praznik. Letos bo dogajanje ok-
rog že po tradiciji enega najbolj praznič-
nih dni v letu zelo pestro. 

Domači kulturniki pripravljajo novo gle-
dališko komedijo, ki je posebna že zato, 
ker jo pripravljata dve skupini. Nosi pa 
skupni naslov Terme 2. Mladi igralci pod 
vodstvom Tadeje Vončina bodo prikazali, 
kaj vse se lahko zgodi na dekliščini, ostali 
gledališčniki pa bodo v svojem delu zgod-
be, ki je delo avtorice Irene Hvala, gledalce 
popeljali v sobo za sproščanje.

Premierno se bodo predstavili v četrtek, 
25. julija, ob 20. uri v dvorani Doma kra-
janov in gasilcev; prvo ponovitev napove-

dujejo že za naslednji dan, torej v petek, 
26. julija, ob 20. uri v že omenjeni dvorani.

Na predvečer praznika bo v vojskarski 
cerkvi potekal koncert sakralne glasbe. 
Oblikovala ga bosta Maja Tanjšek na 
klavirju in violinist Branko Brezavšček. 
V kulturnem programu bo kratek prelet 
zgodovine vojskarske cerkvice, ki letos 
obeležuje pomemben jubilej, 350-letnico 
postavitve. Prazniku v poklon je nastala 
tudi zbirka prtov. V urah klekljanja so jih 
oblikovale vojskarske klekljarice. Njihove 
vtise o svojem ustvarjanju je zbrala Renata 
Hvala in so zapisane na straneh brošure. 
Predstavljena bo ob sobotnem kulturni-
škem dogajanju.

Na Jakobovo nedeljo se bo praznovanje 
pričelo s slovesno sveto mašo. Daroval jo 
bo domači župnik Marko Rijavec, ob so-
maševanju vojskarskih rojakov in duhov-
nikov, ki so službovali na planoti.

Sledilo bo druženje pred cerkvijo ob ku-
linaričnih dobrotah. Za to priložnost jih 
bodo pripravila dekleta in žene iz Društva 
kmečkih žena in deklet Vojsko. 

Obiskovalci planote si bodo lahko ogledali 
Terme 2, ki bodo odprte ob 17. uri. Pozno 
v noč pa bo praznično vzdušje odmevalo 
ob zvokih ansambla Kolovrat.

Irena Hvala

DOGAJANJE OB FARNEM PRAZNIKU NA VOJSKEM
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FIRBC ZA PETRA BREZROKAVNIK 

POSLOVILI SO SE OD NAS

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

Katero naselje naše občine, v katerem 
bo avgusta posebej živahno, je na fo-
tografiji?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki 
boste do vključno 10. septembra 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. 

• dečka Žan in Žak, starša Karmen Logar in Anej Leban iz Strmca
• deček Maj, starša Anja in Janoš Klemenčič iz Gorenje Kanomlje
• deček Anže, starša Terezija Poženel Kovačič in Dejan Kovačič iz Idrije
•  deklica Eva Kristina, starša Marjetka Šemrl dos Reis in Victor Hugo Oliveira dos 

Reis iz Predgriž
•  deček Tian, starša Simona Pervanje in Damjan Kranjec iz Idrije
•  deklica Klara, starša Marjana in Ivan Vidmar iz Črnega Vrha
•  deček Milaim, starša Kade in Liridon Elezi iz Idrije
•  deklica Aurora in deček Mihael, starša Vesna Kolevska Markš in Erik Markš iz Idri-

je
•  deček Filip, starša Marijanca in Robert Medved z Vojskega
•  deklica Iza, starša Darija in Primož Demšar iz Žirovnice
•  deček Žiga, starša Tajda in Andraž Korenč iz Idrije
•  deklica Glorija, starša  Maja Peternel in Samo Hvala iz Idrije

Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!

Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč. Vlo-
go dobite na občinski spletni strani.

• Rozalija Čuk iz Idrije, roj. 1924
• Julijana Pavšič iz Idrije, roj. 1931
•  Srečko (Feliks) Rupnik iz Idr. Bele, roj. 1926
•  Viktorija Lampe iz Idrije, roj. 1932
•  Stane Murovec iz Idrije, roj. 1921
•  Marija Filipič iz Sp. Idrije, roj. 1933
•  Marija Lapajne iz Idrije, roj. 1926
•  Zdenka Velikanje iz Idrije, roj. 1956
•  Branko Gantar iz Sp. Idrije, roj. 1934
•  Vera Marija Gliha iz Sp. Idrije, roj. 1948

Naj počivajo v miru.

Verjamemo, da vas je več prepoznalo Raufnk 
na fotografiji Firbca, kot pa je prispelo pravilnih 
odgovorov.  Verjetno so skromni beri pošte v ko-
šarici botrovali dopusti. Kakorkoli že, nagrajenca 
imamo. Peter Brelih iz Sp. Idrije, ki ga je izžrebal 
Marko Velikanje iz Sr. Kanomlje, bo za nagrado 
prejel  brezrokavnik, ki ga je v nagradni sklad pri-
spevala Komunala Idrija. V poletnih večerih mu 
bo gotovo prišel prav. 

Predsednik države Borut Pahor je na slo-
vesnosti v predsedniški palači 26. junija 
podelil državno nagrado in priznanja na 
področju prostovoljstva za leto 2018. Med 
tremi dobitniki je bil letos tudi Idrijčan 
Nace Breitenberger. V obrazložitvi so ob 
tem  napisali, da svoje prostovoljsko delo 
opravlja na področju vzgoje in izobraže-
vanja ter socialne dejavnosti. Njegovo 
delovanje je zaznamovalo predvsem so-
delovanje v Zvezi prijateljev mladine. Med 
drugim je na njegovo pobudo leta 1987 

ponovno zaživel počitniški dom Rudar v 
Ankaranu. Kolonije so po njegovi zaslugi 
organizirane tako, da je poskrbljeno za 
varnost in bogato kulturno ter rekreativ-
no dejavnost vse večjega števila otrok. Bil 
je pobudnik enotne organizacije poletne 
šole v naravi za vse otroke v občini, sode-
luje pa tudi pri organizaciji bralne značke 
in revije pevskih zborov, so še zapisali v 
obrazložitvi. Idrijčani pa ga poznamo tudi 
kot vodjo skupine prostovoljcev na TOM 
telefonu v Idriji, predsednika PD Idrija in 

uspešnega mentorja mladim planincem 
v pripravah na tekmovanje Mladina in 
gore, kjer posegajo po najvišjih mestih v 
državi. V idrijski osnovni šoli pa Nace kot 
upokojeni učitelj – prostovoljec poučuje 
učence – priseljence slovenski jezik, jim 
predstavlja slovensko kulturo in tako olaj-
ša njihovo vključevanje v šolsko in lokalno 
okolje.  

Metka Rupnik

PREDSEDNIK DRŽAVE NAGRADIL BREITENBERGERJA
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ANDREJ POGLAJEN

TU SMO DOMA
TUHTAMO
Svetniški MAanagram

Morda malce GODRNJAJE NAPEL je le-
tos moči,
da matura čim boljše rezultate rodi,
a obenem še za seje občinskega sveta 
našel je čas,
kjer od vseh v tem mandatu najmlajši 
ima glas.

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

BRIHTNE MISLI
Izogibajte se kozla od spredaj, konja od 
zadaj, zlega človeka pa od vseh strani. 
(ruski pregovor)

SMEH NA OBZORJU
Oddam mačka, starega dva dni. 
Je križanec med rebulo in refoškom.

***

Srečata se polarna medveda. Vpraša prvi 
drugega: 
»Je s teboj vse v redu? Nekam bel mi de-
luješ …«

***

Babico zmoti hrup iz sosednje sobe:
»Vnukec, kaj ropota v tvoji sobi?«
»Vključil sem tekaško stezo, malo bom 
tekel.«
»Kmalu bo večerja. Ne teci predaleč!«

Ob jubilejnem stotem rojstnem dnevu 
smo obiskali Slavko Pagon v Godoviču.

Pri dobrem zdravju je in še vedno živi 
sama v stanovanju v Pagonovi hiši, kamor 
se je pri dvaintridesetih letih priženila iz 
Lomov, kjer je v številčni družini odraščala 
na Erjavčevi domačiji.

Od doma vajeni kmečkega dela ji delo na 
mnogo večji Pagonovi kmetiji ni predsta-
vljalo težav. Skrbela je za družino, njive, 
živino, ki je na kmetiji ni bilo malo, in tudi 
težjih opravil se je lotila, saj je bil mož 
Ladko, ki mu je prva žena umrla kmalu po 
rojstvu drugega otroka, kot šofer veliko 
zdoma. Trije otroci so se jima rodili, hčeri 
Majda in Irena in sin Janez, v družino so 
prišli vnuki in tudi že pravnuki in tako se 
je na slavju ob njenem rojstnem dnevu 
zbralo kar 42 članov ožje družine. Slavka je 
vedno vesela njihovih obiskov in pravi, da 
je na praznovanju v njihovi družbi uživala.

Vsak dan se pri njej ustavi kdo od svojcev, 
še posebej vestno jo obiskujeta obe hčeri 
in vsak dan je pri njej vsaj ena do njiju. 
Pomagata ji postoriti tisto, česar pri svojih 
letih ne zmore več sama. »Dovolj ste v živ-

ljenju delala, sedaj si pa oddahnite«, pra-
vita in mama ju posluša in si pusti malce 
postreči. Da dan hitreje mine, malce bolj 
pozno vstaja, včasih kaj prebere, pocrklja 
svojega sostanovalca, prijaznega sivega 
mucka, ki ga je dobila za darilo ob devet-
desetem rojstnem dnevu, zvečer pa tja do 
desete ure gleda televizijo.

Včasih je rada plesala in hodila na izlete 
z možem in družino in s posebno iskrico 
v očeh se spominja časov, ko sta se z mo-
žem peljala naokrog z motorjem. Še danes 
je vesela, če jo peljejo na krajši izlet ali na 
obisk k mlajšima sestrama ali bratu, ki ji 
je, to res velja zapisati, ob stotem jubileju 
pri njegovih 88 letih za darilo napisal ime-
nitno pesem.

Slavka pravi, da je življenje lepo tudi pri 
tako visoki starosti in pogovor z njo nas je 
prepričal, da ji lahko verjamemo.

Marija Benčina


