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PLAC ZA ABZERJE

Kako je lahko poletje preživeti lepše kot v 
naravi. Sploh če je vreme lepo in čudovito 
naravno okolje v neposredni bližini naše-
ga doma. 

Srečo z bližino lepe narave mi imamo, saj 
živimo sredi nje. Vreme pa – se bomo hva-
lili ali jezili konec poletja.

Da bi vas spomnili, kam vse vas lahko 
med počitnicami in dopusti nesejo noge, 
kolesa, tiste bolj »komotne« pa tudi avto-
mobili, smo središče tokratnega Obzorja 
namenili našemu geoparku. Mnogi ga 

že poznate, vsaj njegove delčke, saj da bi 
ga kdo že v celoti »obdelal«, bi res težko 
pričakovali. Nekateri ste zanj le slišali in 
obisk v njem odložili za »enkrat kasneje«. 
Pa naj bo ta enkrat kasneje to poletje in 
naj se nadaljuje še naprej skozi jesen, 
zimo, pomlad in spet naprej. V geoparku 
je vselej moč uživati, vsak letni čas nam 
nudi njegovo drugačno podobo, ki pa se 
nas vedno dotakne. 

Tudi v deževnem vremenu je tam lepo, a 
bolj malo je tistih, ki pohajkujejo po nara-
vi, ne meneč se za to, kakšna je vremenska 

napoved. Za večino tistih, ki ste ob dežju 
raje doma, je v Obzorju nekaj branja tudi 
o drugih temah, kot vedno povezanih z 
dogajanjem v naši občini.

Uživajte v poletju in kjerkoli že boste, bo 
najpomembnejše to, da boste v dobri 
družbi. Pa pričakovanja imejte raje bolj 
skromna, saj je bolje biti pozitivno prese-
nečen pesimist, kot pa razočaran optimist. 

Uredniški odbor

Petek, 8. september 2017, ob 19.00
Simfonični orkester RTV Slovenija

Solist: Armin Ćolarić

Grajske večere financira Občina Idrija, 
sponzor koncerta je Kolektor Group d. o. o.

JSKD Izpostava Idrija

Nedelja, 13. avgust, Na vasi
19.00 Otvoritev razstave čipk Živimo in 
praznujemo z idrijsko čipko Društva klek-
ljaric idrijske čipke, skupina Spodnja Idrija, 
stara šola
20.00 Koncert dua Mir, pod lipo za župni-
ščem

Ponedeljek, 14. avgust, pod prireditve-
nim šotorom
16.00 Košarkarski turnir za veliki šmaren 
(ŠKD Fara), na igrišču OŠ
17.00 Otroški program
18.00 Pr' farski štrukljevc
20.00 Plesna zabava z narodnozabavnim 
ansamblom Javor

22.00 Zabava s skupino Rok'n'band
      
Torek, 15. avgust, Na vasi
10.00 Slovesna sveta maša (novomašnik 
Gabriel Kavčič)
12.00 Pogostitev pod kostanji ob glasbi 
domačih ustvarjalcev
dopoldne Turnir v odbojki na mivki (Čip-
karija 2017), v športnem parku
16.00 Pete litanije Matere Božje

Na Vas se obračamo s prošnjo za donacijo 
za srečelov. Zbiramo nove predmete, ki 
jih ne potrebujete, ali denarna sredstva. 
Zbirno mesto bo v stari osnovni šoli v 
Spodnji Idriji ob ponedeljkih, 31. 7. in 7. 
8., od 8.00 do 10.00 oziroma pokličite na 
telefon 031 335 621 (Simona), 031 581 
440 (Milka).

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujemo in 
Vas v dneh dogajanja vabimo na priredi-
tev.

TD Fara

VELIKI ŠMAREN 2017 V SPODNJI IDRIJI GRAJSKI VEČERI

3. avgust 2017 ob 20.30
Brencl banda

10. avgust 2017 ob 20.30
Pohorje express

17. avgust 2017 ob 20.30
ansambel Kalinka

24. avgust 2017 ob 20.30
Big band Grosuplje

31. avgust 2017 ob 20.30
ŽPZ Kombinat 

JSKD Izpostava Idrija

ČETRTKI NA PLACU

Fotografija geoparka je spodbuda za prvi obisk, za vse naslednje dodatne spodbude 
niso potrebne. Videno in doživeto nas vabi znova in znova.  Avtor fotografije na naslov-
nici je Marko Čuk.

SLIKA NA NASLOVNICI
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Plac za abzerje

Obergutmanovu berilu

Julija zasedal občinski svet
Za oživitev mestnega jedra

Kratke občinske 

Brusovše prijaznejše za vse
Projekt GaYa
Ni prevoza-ni zdravnika?

Aktualno komunalno

Štirje zlati maturanti GJV
Za dostopnost ljudem z ovira-
nostmi

Dan državnosti in konec šole
Prvo srečanje dnevnih centrov

Poletje v Geoparku Idrija

Kratke turistične

Platforma Galetrias
Dobiva se pri koritu

Praznik idrijskih žlikrofov
Dan KS Mesto Idrija
Festival Čipkarija 2017

Koncert MPZDU Idrija
70 let DU Idrija

Klekljarice pri Slovencih v 
Aumetzu
Krajevni praznik na Vojskem

Gasilni dom na Vojskem
Tabor »Tu je moj dom«

CŠOD misija
Mednarodna tekma v sankanju

Firbci
Novi obrazi na obzorju
Poslovili so se od nas

Tu smo doma 

VSEBINA OBERGUTMANOVU BERILU

izdajatelj
odgovorna oseba - obergutman

uredniški odbor - abzerji

sodelavci - hajerji

 

 

oblikovanje
grafična priprava za tisk

tisk
strokovna podpora

e-uredništvo
glasilo na spletu

število izvodov

Občina Idrija
župan občine Idrija Bojan Sever
Marija Benčina, Gregor Prezelj, Metka 
Rupnik
vsi v glasilu navedeni avtorji prispevkov in 
fotografij ter: Andrej Albreht, Marija Benči-
na, Jože Benčina, Marjeta Rijavec, Tadeja 
Bezeljak, Klavdija Hvala, Sanja Marija 
Pellis, Mojca Gorjup Kavčič, Mirka Rupnik, 
Tina Bajt, Urška Bajec Rupnik, Nina Erja-
vec, Andraž Grošelj, Robert Zabukovec, 
Samo Trebižan, Marko Čuk, arhiv Geopar-
ka Idrija, arhiv ICRA 
Zdenka Pervanje Podobnik
Marko Čuk
Gr-grafika d.o.o., Cerkno
Radio Cerkno d.o.o.
marija.bencina@idrija.si; 05 37 34 502
www.idrija.si
4.600

Glasilo je tiskano na ekološkem papirju. Izhaja na dva meseca, po potrebi tudi 
pogosteje. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Idrija.

•
•
•

• 

 
 
 

 

•
•
•
•
•
•
•

ODPIRAMO OBZORJE

Tudi v času dopustov bo v vaše domove 
prišlo Obzorje, obarvano bolj počitniško, 
saj vas bo osrednja tema vabila k pol-
njenju vaših energijskih baterij v našem 
geoparku.

Kot vedno boste lahko prebrali še mar-
sikaj drugega. Nekaj bo novega, aktual-
nega, nekaj pa boste izvedeli tudi o bolj 
oddaljenih dogodkih, nastalih po izidu 
prejšnjega Obzorja. Kljub očitku novinar-
ke Primorskih novic, da glasilo ponuja 
zastarele informacije in da obveščanje 
občanov ni zadostno, vam zagotavljam, 
da se trudimo, da bi izvedeli o dogajanju v 
naši občini čim več in čim bolj pravočasno, 
pa tudi brez vmešavanja politike. K celovi-
ti obveščenosti sodijo tudi prispevki o že 
minulih dogodkih, o katerih ste nekateri 
že kje kaj prebrali, mnogi pa zanje slišite 
prvič. Za celovito sliko je tudi povzetek 
potreben.

O projektih in investicijah, njihovi pripravi 
in izvedbi pa ste obveščeni sproti, če jih 
vodi Občina. Sprotno obveščanje ne po-
meni zgolj pisanja v glasilu, še pomemb-
neje je, da ste preko razpisanih javnih 
obravnav povabljeni k sodelovanju v po-
stopku priprave dokumentov, v katerem 
lahko predstavite svoja stališča, ki se, če 

so argumentirana, skušajo upoštevati. Žal 
je tega sodelovanja premalo in prihaja do 
nepotrebne slabe volje, ko se investicija 
začne uresničevati.

Kadar investicije vodi Občina, ste občani 
praviloma pravočasno in sproti obveščeni 
o posegih in morebitnih omejitvah, ki jih 
bodo te povzročile v vašem vsakodnev-
nem življenju. Če pa je izvajalec zasebno 
podjetje, je obveščanje o prej navedenem 
njegova naloga, ki pa jo nekateri bolj, dru-
gi manj, nekateri pa sploh ne opravijo. Žal 
je tako in Občina lahko na to le opozarja, 
kar bo v prihodnje očitno morala večkrat 
storiti.

Na zgoraj navedene očitke novinarke naj 
dodam le še to, da sem sam osebno naj-
bolj zadovoljen, da Obzorje in ekipa, ki ga 
ustvarja, ostajata zvesta izhodiščnemu na-
čelu – obveščati realno in v naše domove 
prinašati pozitivno energijo. 

Naj bo take energije in pozitivno naravna-
nih ljudi  v vašem letošnjem poletju čim 
več. 

Bojan Sever
župan Občine Idrija 
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JULIJSKA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Čeprav je bila že na začetku z dnevnega 
reda zadnje seje občinskega sveta pred 
dopusti umaknjena točka o zadolževa-
nju Komunale, je svetnikom ostalo še 
precej dela. 

Seznanili so se s poročili Policijske po-
staje Idrije, občinskega redarstva in me-
dobčinskega  inšpektorata o delu v letu 
2016, sprejeli Tehnični pravilnik o javnem 
vodovodu in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o OPN Občine Idrija 
ter z nekaj pripombami opravili prvo 
obravnavo Odloka o pokopališkem redu 
in odloka o izvajanju GJS upravljanja z 
občinskim stanovanji, poslovnimi prostori 
in drugimi objekti. Potrdili so program 
razpolaganja s stvarnim premoženjem ter 
predlagano porabo sredstev stalne pro-
računske rezerve za sanacijo dela Poti v 
Češnjice ter plazov nad hišama v Srednji in 
Gorenji Kanomlji. Sprejet je bil tudi sklep o 
preimenovanju proračunske postavke, pri 
premoženjsko pravnih zadevah pa odpis 
dolgov trem najemnikom neprofitnih sta-

novanj, nekaj prodaj in nakupov zemljišč 
in ukinitev javnega dobra v k.o. Kanji Dol.

Pod VIP je svetnike svetniške skupine SD 
zanimalo, kako je z odkupom gozdarske 
hiše v Črnem Vrhu, kjer nastaja ozko grlo 
pri odcepu do šole, in kako je z gradnjo 
plinovoda po Ključih. Ljudje bi morali 
biti informirani že pred gradnjo. Opozo-
rili so še na zaračunavanje komunalnih 
storitev društvom v javnem interesu, ki 
jim predstavljajo visoke stroške, ter na 
potrebno sanacijo klavž, slabo očiščeno 
cesto v Šturmajce in slabo označitev v 
tem okolišu ter predlagali razmislek o 
popravku pravilnika za delitev sredstev 
turističnim društvom. Svetniki LKS so izra-
zili željo po pripravi seznama, pri katerih 
objektih bo  Občina društvom pomagala 
pri vzdrževanju in čiščenju, in po objavi 
zapisnikov vseh delovnih teles na spletu. 
Zanimalo jih je, kam se bo vozilo material, 
izkopan pri gradnji garažne hiše, ter kdaj 
bo potekala izgradnja kolesarske poti, ki 
je bila obljubljena sočasno s plinovodom. 

Povedano je bilo, da je država sredstva 
zanjo načrtovala v letu 2018. Svetnika 
SMC sta zaprosila za konkretne podatke o 
sredstvih, razdeljenih športnim društvom, 
dala pobudo za vzpostavitev nadomešča-
nja odsotnih delavcev v občinski upravi, 
da bi delo nemoteno potekalo, posredo-
vala pobudo reševalne službe ZD za asfal-
tacijo pristajalnega prostora za helikopter 
ter razmislek o vzpostavitvi turističnega 
vlakca od gradu do Divjega jezera. Opo-
zorila sta tudi na nevarno početje lovcev, 
ki brez najave lastnikom zemljišč streljajo 
na njihovem območju, kar lahko povzroča 
nevarne stresne situacije. Svetniki SDS so 
izrazili nezadovoljstvo nad delom redarjev 
na področju nepravilnega parkiranja, dali 
pobudo, naj se pohiti z vzdrževanjem cest, 
opozorili na slabo stanje ceste Idrijske Kr-
nice – Oblakov Vrh v delu, ki pripada Obči-
ni Cerkno, ter vprašali glede avtobusnega 
postajališča na Travniku in glede zagoto-
vitve površin za kampiranje. Svetniki NSi 
so dali pobudo, da bi ob porokah zakonca 
dobila v dar slovensko zastavo, da bi bila 
zastava naprodaj tudi na stojnici ob Dne-
vu KS, da bi se enkrat letno organiziral žu-
panov sprejem zlatoporočencev in očistil 
hrib pri Raufnku, ki je tudi simbol rudarske 
dediščine. Pozanimali so se tudi glede 
zastojev pri gradnji krožišča v Godoviču, 
ki pa so nastali zaradi letnih dopustov 
delavcev.

Občinska uprava

V zadnjem tednu julija je v sklopu pro-
jekta City Centre Doctor v Idriji potekal 
študijski obisk. Udeležili so se ga pro-
jektni partnerji iz 9 evropskih mest, ki 
so poleg Idrije vključena v ta projekt. 
Tema je proučevanje možnosti za oži-
vljanje mestnih jeder, ki so povsod v 
Evropi ogrožena. Eden izmed načinov 
iskanja rešitev je prenos dobrih praks 
med partnerskimi mesti in priprava 
akcijskega načrta za oživitev mestnih 
jeder, ki bo v pomoč  pri oblikovanju 
lokalnih politik.

V sklopu študijskega obiska so udeleženci 
opravili t.i. city walk in peer review, ko so 
najprej spoznavali mestno jedro. Sledilo 
je zapisovanje vtisov, ki so jih udeleženci 
razporedili po sklopih »Start«, »Stop«, »Im-
prove« in »Continue«. Zunanji obiskovalci 
drugače vidijo mestno jedro in njegove 
prednosti in lahko neobremenjeno iz-
postavijo pomanjkljivosti ter predlagajo 
izboljšave.

Partnerji so bili navdušeni nad mestnimi 
vrtovi, čebelnjakom, čistočo in ureje-
nostjo mestnega jedra, čisto reko, čipko, 
rudnikom in nad prijaznostjo prebivalcev 
mesta. Iz mestnega središča pa bi po nji-
hovem mnenju morali pregnati tovornja-
ke ter avtomobile iz starega trga. Prav tako 
bi morali spremeniti lokalne predpise, da 
bi omogočali razlastninjenje lastnikov, ki 
ne skrbijo za propadajoče stavbe, ki so 
zato tudi nevarne. Izpostavili so, da bi bilo 
potrebno še izboljšati vizualno promocijo 

čipke, izkoristiti UNESCO turizem in na 
vsakem koraku izpostaviti idrijsko rudar-
sko zgodbo. Manjkajo tudi drevesa na 
javnih površinah, klopi in igrala za otroke, 
predlagali so celo, da se spremeni dizajn 
osrednjega trga. Predlagali so več dogod-
kov v mestnem središču, vključevanje 
mladih in uvedbo sodobnih načinov za 
privabljanje trgovcev v mestno središče. 
Ideja je bila tudi izkoriščenje potenciala 
reke in postavitev primernih objektov za 
druženje ob reki.

Vsekakor so projektni partnerji dali dober 
vpogled z druge perspektive. Velja pa 
omeniti, da so jih gostoljubnost mesta, 
naša kulturna in tehnična dediščina, ra-
zvoj mesta ter projekti v smeri pametne 
skupnosti popolnoma navdušili.

ICRA

PREDLOGI ZA OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA
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KRATKE OBČINSKE

Na območju Prejnute (športno rekrea-
cijski center) so zaključena vsa gradbena 
dela, nameščena je obnovljena ograja ob 
balinišču in zagotovljena nova otroška 
igrala z ustreznimi varnostnimi podlaga-
mi.

Na zgornjem delu Arkove ulice je na-
meščena replika bivše obcestne ograje, 
sanirani so podporni zidovi in stopnišča, v 
kratkem bo izvedena asflatna preplastitev 
cestišča nasproti trgovine Merkur.

Uspešno so zaključena nekatera interven-
tna dela: na delu ceste Pot sv. Antona – 
proti cerkvi, delna in začasna sanacija poti 
nad Hoferjem, sanacija makadamskega 
dela Čopičeve ulice in druga večja inter-
ventna dela zaradi škode po neurju. Stalno 
in zgledno so vzdrževane javne poti v KS 
Mesto Idrija do Loma, na Volavčevše, v 
Pleče, na Melanovše, proti Conu ter na 
Rejcov grič, kjer velja posebna pohvala 
občanom, ki te poti koristijo in z lastnim 
delom in sredstvi tudi vzdržujejo. 

Zaradi pomanjkanja proračunskih 
sredstev je letos financirana le košnja 
obcestnih pasov ob lokalnih cestah in 
peš poteh.

Zaključene so sanacije fontan na Mestnem 
trgu in v Lapajnetovi ulici, popravljen je 
tudi vodnjak s Korletom.

Začela se je sanacija spodnjega dela 
Grilčeve ulice, ki je od glavnega križišča 

do MPI zaprta za ves promet. Predvidoma 
bo tako približno mesec dni, če seveda pri 
delih ne bo prišlo do večjih presenečenj.

V Spodnji Idriji so bile v celoti sanirane ur-
bane klopi in postavljene ob sprehajalne 
poti.

Na otroškem igrišču na Koreji bo potrebno 
izvesti še nekaj del za dokončno ureditev 
okolja.

Pod arkadami trgovsko poslovnega cen-
tra v Spodnji Idriji so bila zamenjana in za-
sejana vsa cvetlična korita. Trudili se bomo 
za redno vzdrževanje, krajane pa prosimo, 
da skušajo preprečevati vandalizem.

V postopku priprave gradnje novega 
vrtca v Spodnji Idriji je potekalo usklaje-
vanje z uporabniki objekta, da bi našli čim 
ustreznejšo rešitev. Potrebno bo namreč 
upoštevati tudi letos sprejete spremembe 
pravilnika o normativih za vrtce, ki zahte-
va večje igralnice kot doslej – po novem 
60 m2. Predvidevamo, da bo vloga za 
gradbeno dovoljenje na upravno enoto 
vložena do konca julija.

Začetek julija je bila izvedena priključitev 
vodovodnega sistema Spodnje Idrije 
na vodovodni sistem Idrija, kar pomeni, 
da je sedaj do Spodnje Idrije speljana tudi 
voda iz Idrijske Bele.

V začetku julija se je enota doma upoko-
jencev na Marofu priključila na centralno 
čistilno napravo v Idriji.

Septembra se bodo pričela dela na ka-
nalizaciji, vodovodu in optiki Na vasi v 
Spodnji Idriji.

Zaključena je gradnja novega mostu v 
Spodnji Idriji. Investicijo je pretežno fi-
nancirala Občina Idrija, del sredstev pa je 
doniralo podjetje Hidria Rotomatika d.o.o. 
Most je projektiralo podjetje Božič inženi-
ring, arhitekt Miro Božič. Dela je izvajalo 
SGP Zidgrad, nadzor pa Tušar inženiring. 
Most je poleg pešpoti čez Kanomljico 
tudi del bodoče kolesarske povezave med 
Spodnjo Idrijo in Želinom po levem bregu 
Idrijce.

Nadaljujejo se investicijska dela v Godo-
viču. Zgrajen bo peš hodnik (pločnik) od 
križišča proti tunelu. Urejeno bo avtobu-
sno postajališče v smeri Črnega Vrha in 
peš hodnik mimo nekdanje gostilne Pet-
kovšek ter meteorni kanal pod državno 
cesto.

Podjetje Petrol na območju naše občine 
izvaja investicijo izgradnje plinovoda na 
odsekih Godovič-Idrija in v sklopu ostalih 
investicij v Godoviču. Dela, ki naj bi bila 
zaključena v letošnjem letu, potekajo po 
zahtevnem terenu po francoski cesti, kjer 
se je izvajalec odločil za uporabo tehno-
logije miniranja. Občina Idrija je glede 
na dosedanje izkušnje pri gradnji infra-
strukture prepovedala miniranje v bližini 
suho zložnih zidov, saj bi lahko povzročilo 
trajne poškodbe. Cenimo osveščenost 
koristnikov te ceste, ki so takoj opozorili 
na potencialno nevarne posege, in se jim 
za sodelovanje zahvaljujemo, hkrati pa jih 
naprošamo, da omejitve, ki so pri izvedbi 
investicije nujne, z razumevanjem upošte-
vajo.

Razumevanje pričakujemo tudi s strani 
medijev, ki z negativno naravnanimi 
članki vnašajo nepotrebno slabo voljo 
med občane, katerim bodo investicije, ki 
so v občini v teku, nedvomno  zagotovile 
kakovostnejše življenjske pogoje. V vmes-
nem času pa je zagotovo treba tudi kaj 
potrpeti.

Maja je bila izvedena regijska vaja »Po-
tres Posočje 2017« z namenom, da se 
preveri vodenje ter operativno delovanje 
poveljnikov CZ in njihovih štabov ter 
ustreznost koncepta zaščite, reševanja 
in pomoči ob potresu. Vaja je potekala v 
občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob 
Soči, Cerkno in Idrija. Sredi julija smo od 
novogoriške izpostave inšpektorata za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami, ki deluje pri ministrstvu za obram-
bo, prejeli skupno poročilo o ocenjevanju 
vaje, v katerem je Občina Idrija ocenjena 
z oceno odlično, in sicer, kot so zapisali, 
na podlagi naslednjih ugotovitev: »Ekipa 
je delovala strokovno, medsebojno zelo 
usklajeno, mirno in preudarno. Stanje ob 
potresu so podrobno analizirali in tekoče 
izdelovali potrebne dokumente. Komuni-
kacija z vodstvom vaje je potekala skla-
dno z navodili za vadbence – vse obrazce 
in obvestila so sproti pošiljali vodstvu 
vaje.«. Na predstavitvi analize vaje je bilo 
povedano, da je Občina Idrija med vsemi 
sodelujočimi občinami prejela najboljšo 
skupno ceno.

Vsem sodelujočim članom Občinskega 
štaba CZ ter delavcem iz občinske uprave, 
ki so tokrat prvič sodelovali pri administra-
tivni podpori, se zahvaljujemo za odlično 
opravljeno delo.

Občinska uprava
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NI PREVOZA – NI ZDRAVNIKA?

Na podeželju pa tudi že v manjših mes-
tih se ukinjajo določene storitve, kot so 
storitve pošt, trgovin, bank, dostop do 
specialističnih pregledov. Poleg tega se 
je dostopnost do teh storitev poslabša-
la zaradi ukinjanja številnih delavskih 
avtobusov in zaradi odsotnosti mladih 
- zaradi službenih obveznosti ali zaradi 
preseljevanja. Z novostmi, ki naj bi olaj-
šale dostop do storitev, pa se starejšim 
ta dostop pravzaprav otežuje ali celo 
prepreči. Vse več storitev se namreč seli 
na splet, kar za starejše predstavlja le 
še dodatno oviro.

Vse to so izpostavili naši sogovorniki, po-
nudniki storitev za starejše na območju 

Občin Idrija in Cerkno, s katerimi smo se 
pogovarjali zaposleni na ICRA. 

Rezultat slabe dostopnosti do prevozov in 
s tem povezano tudi do storitev pa je tudi 
vse večja osamljenost starejših. Podana 
so bila mnenja, da bi bilo potrebno bolj 
spodbujati medgeneracijsko sodelovanje 
in druženje ter čim prej pristopiti k reše-
vanju teh težav, saj se po tem kaže velika 
potreba.

Vabljeni ste, da si pogledate poročilo, ki 
bo objavljeno na spletnih straneh ICRA 
predvidoma v mesecu avgustu, pa tudi 
da sodelujete z vašim mnenjem. Pripravili 
smo anketni vprašalnik o povpraševanju 

po storitvah splošnega pomena na obmo-
čju občine Idrija in občine Cerkno. Vabimo 
vas, da anketo rešite na: https://www.1ka.
si/a/135304 Z vašo pomočjo bomo zbrali 
pomembne podatke o stanju in potrebah 
po storitvah splošnega pomena na obmo-
čju občin Idrija in Cerkno in tudi oblikovali 
predloge za izboljšanje stanja.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija kot 
zunanji sodelavec Biotehniške fakultete iz 
Ljubljane, Oddelka za krajinsko arhitektu-
ro, sodeluje pri izvajanju pilotnih aktivno-
sti projekta INTESI, ki ga sofinancira Evrop-
ski sklad.

ICRA

Predstavniki Občine Idrija, sodelavka 
Inštituta za razvoj vključujoče družbe 

in sodelavka Mladinskega sveta Slove-
nije so se ob koncu junija v italijanskem 
Bolzanu udeležili konference na temo 
participativne demokracije. 

Na konferenci v okviru projekta »GaYA – 
Odločanje in mladi v Alpah«, ki ga financi-
ra Evropski sklad za regionalni razvoj prek 
programa Interreg Območje Alp,  je bilo 
predstavljeno poročilo o demokratičnih 
inovacijah in participativni demokraciji v 
alpski regiji, organizirane pa so bile tudi 

predstavitve dobrih praks vključevanja 
mladih v okoljevarstvo, prostorsko načr-
tovanje, participativni proračun in načrto-
vanje mladinskih politik. Septembra se ak-
tivnosti nadaljujejo z lokalnim dogodkom 
v več kot 12 krajih v Alpah, tudi v Idriji.
 
Matevž Straus

PROJEKT GAYA

BRUSOVŠE PRIJAZNEJŠE ZA STANOVALCE IN OBISKOVALCE

Prebivalci in obiskovalci idrijskega 
mestnega predela Brusovše so od 
zgodnjega poletja deležni nove urba-
ne opreme, ki bo tam ostala vsaj do 
septembra, ko bodo sprejete nadaljnje 
odločitve o ukrepih za oživitev javnih 
prostorov v tej soseski.

Društvo prostoRož v sodelovanju z Inšti-
tutom za politike prostora in ob podpori 
ministrstva za okolje in prostor namreč 
v tej idrijski soseski letos izvaja projekt 
Trajnostna urbana regeneracija, čigar 
namen je z novimi urbanističnimi pristopi 
spodbuditi oživljanje javnih prostorov in 

ustvarjanje bolj prijaznih mestnih prede-
lov.

Ta začasna oprema, narejena iz ponovno 
uporabljenih šolskih stolov in klopi, sodov 
in smrekovih desk, spodbuja uporabo 
zgornjega dela Arkove ulice kot spreha-
jališča in olajša sprehode uporabnikov 
do topilnice in nazaj. Poleg klopi, dreves 
in miz bodo v prihodnjih mesecih postav-
ljeni novi koši za smeti, občinska uprava 
pa išče rešitve za dodatno osvetlitev ulice 
in bolj lično ureditev ekoloških otokov. 
Sredstva za drevesa in koše za smeti 
prispeva KS Mesto Idrija. Načrtovana ko-
lesarska steza po spodnjem delu Arkove 
ulice bo dodatno spodbudila trajnostno 
mobilnost v tem zelo aktivnem mestnem 
predelu.

Metka Rupnik
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KOMUNALA

PRIDOBLJENO TUDI OKOLJEVARSTVENO 
DOVOLJENJE ZA ODLAGALIŠČE LJUBEVČ

Po pričakovanju smo kmalu po pridobitvi 
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za 
odlagališče Raskovec pridobili tudi OVD 
za odlagališče Ljubevč. V OVD je ministr-
stvo za okolje in prostor potrdilo, da sta 
tako inšpektor, pristojen za graditev, kot 
tudi inšpektor, pristojen za varstvo okolja, 
ugotovila, da so vsa zapiralna dela izvede-
na v skladu s potrjeno dokumentacijo za 
zapiranje odlagališča Ljubevč. Komunala 
mora kot upravljavec odlagališča še 30 let 
zagotavljati redne preglede telesa odla-
gališča ter monitoring stanja podzemne 
vode, izcednih vod, površinskih vod in 
emisije snovi v zrak v predpisanem ob-
segu ter jih v rokih predložiti lastnicama 
odlagališča, občinama Idrija in Cerkno ter 
Agenciji RS za okolje. 

ZBIRNI CENTER LJUBEVČ TUDI V POPOL-
DANSKEM ČASU

Uporabnike obveščamo, da je Zbirni 
center Ljubevč odprt tudi v popoldan-
skem času, in sicer ob sredah do 19. ure. 
V njem lahko brezplačno oddate vse vrste 
odpadkov iz gospodinjstev, vključno z 
odpadnim tekstilom, izrabljeno električno 
in elektronsko opremo ter nevarnimi, ko-
sovnimi in drugimi odpadki. 

V KURILNI SEZONI 2017/2018 SE BOMO 
LAHKO GRELI Z ZEMELJSKIM PLINOM

Izgradnja 24 km dolge trase plinovoda na 
relaciji Kalce - Idrija je v polnem zamahu. 
Pričakujemo, da bo že to jesen plinovod 
priključen na obstoječe plinsko omrežje v 
mestu Idrija.

Oskrba z zemeljskim plinom predstavlja 
med fosilnimi gorivi najčistejšo in v pri-
merjavi z drugimi fosilnimi energenti (ute-
kočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno 
olje) zanesljivo in cenovno najugodnejšo 
oskrbo z energenti. 

Komunala bo kot pogodbeni partner 
podjetja Petrol d.d. v naslednjem mesecu 
tudi na območju mesta Idrija pričela z 
obveščanjem potencialnih odjemalcev o 
ponudbi zemeljskega plina kot novega 
energenta v mestu. Vodja informacijske 
pisarne Gregor Kodela, ki je na Komunali 
zaposlen kot vodja dejavnosti energetika 
in ima s področja plinskih inštalacij znanje 
in izkušnje, vam bo svetoval in nudil infor-
macije o postopkih ter stroških priklopa in 
ogrevanja z zemeljskim plinom. Vabljeni, 
da nas obiščete na sedežu našega pod-
jetja, na Ulici Carla Jakoba 4, pokličete 
na telefonsko številko 041 437 030 in se 
dogovorite za sestanek ali pa naslovite 
vprašanja na e-pošto: gregor.kodela@
komunalaidrija.si.

GREZNICE IN MALE ČISTILNE NAPRAVE 
PRAZNIMO S TOVORNIM VOZILOM 

Stanovanjski objekti na območju raz-
pršene poselitve, ki niso priključeni na 
kanalizacijo, imajo odvajanje in čiščenje 
odpadne vode urejeno individualno. Ko-
munala d.o.o. vsako tako greznico ali malo 
komunalno čistilno napravo na območju 
občine Idrija sprazni enkrat na tri leta in 
poskrbi, da se načrpano blato ustrezno 
očisti na čistilni napravi Idrija. V letu 2017 
storitev izvajamo v sodelovanju s podiz-
vajalcem Verteks tg d.o.o., ki s 6 m3 tovor-
nim vozilom za praznjenje in s 30 m dolgo 
sesalno cevjo omogoča hitro črpanje in 
kombiniranje odvozov. Zaradi velikosti 
občine in razpršenosti poselitve je zaradi 
optimizacije stroškov in časa potrebno 
sprazniti več greznic skupaj. 

Posamezni uporabniki boste o dne-
vu izvajanja storitve obveščeni pisno. 
Spremembo termina praznjenja lahko 

zahtevate enkrat na 05/37 27 233, ka-
mor nas pokličite tudi, če vaša greznica 
ni dostopna s tovornim vozilom ali če bi 
želeli, da vam storitev izvedemo v vaši 
odsotnosti. Zaradi narave dela točne ure 
praznjenja posamezne greznice ne more-
mo napovedati, za kar že vnaprej prosimo 
za razumevanje. Pred prihodom izvajalcev 
praznjenja na teren prosimo, da greznico 
ali MKČN za praznjenje ustrezno pripravi-
te in omogočite dostop vozila.

V letu 2017 boste kamion za praznjenje 
greznic opazili še v naseljih Jelični Vrh, 
Gorenji Vrsnik, Idršek, Spodnji Vrsnik, 
Žirovnica, Govejk, Ledinske Krnice, Ko-
rita, Ledine in Mrzli Vrh.

ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE ZA VSE 
LASTNIKE USTREZNO DELUJOČIH MKČN

Vse lastnike malih komunalnih čistilnih 
naprav ponovno pozivamo, da svojo na-
pravo prijavite pri Komunali d.o.o. in si z 
izvedbo prvih meritev zagotovite 90 % 
znižano okoljsko dajatev. Več informacij je 
na voljo na spletni strani www.komuna-
laidrija.si/si/komunala/177/mkcn-do-
-50-pe/.

Komunala Idrija

Ob iskanju najboljše rešitve za približanje 
storitve odvoza odpadkov krajanom in s 
tem omogočanje pravilnega ravnanja in 
ločevanja odpadkov ter razbremenitve 
obstoječe lokacije v centru Vojskega smo 
skupaj s Komunalo Idrija te dni po celot-
nem območju Vojskega  postavili EKO  
otoke.  Mesta so bila določena na loka-
cijah, kjer so v večini primerov že bili za-
bojniki za MKO. Na sedaj postavljenih EKO 
otokih bo v štirih kontejnerjih možno zbi-
ranje  štirih vrst odpadkov, in sicer ostanke 
odpadkov oziroma MKO (to so nekoristni 
odpadki, ki se jih ne da reciklirati), odpa-
dno mešano embalažo, odpadni papir in 
karton ter odpadno stekleno embalažo.

Branko Lapajne

EKO OTOKI NA VOJSKEM
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IZBOLJŠAJMO DOSTOPNOST OSEB Z OVIRANOSTMI NA JAVNE PRIREDITVE 

Pričenja se sezona poletnih festivalov, 
koncertov in drugih kulturnih prireditev 
na prostem, ki našo občino poživijo, na 
javne prostore pa vnesejo življenje in 
dušo. In prav je, da dostop do tega omo-
gočimo čim širšemu spektru javnosti – 
tudi tistim, ki se soočajo z oviranostmi. 
Osebe na vozičkih, slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni, starši z otroškimi vo-
zički, starejši … se nemalokrat soočajo s 
problemom dostopa do kulturnih vsebin, 
čeprav je za zagotovitev slednje včasih 
potrebno zelo malo – le pripravljenost.

V letu 2017 je Občina Idrija pristopila k 
pobudi Zveze delovnih invalidov Slovenije 
»Občina po meri invalidov«, katere namen 
je izenačevanje možnosti oseb z ovira-
nostmi in njihovo vključevanje v družbeno 
življenje.

Prav vsi lahko prispevamo k boljši vklju-
čenosti. Organizatorji javnih prireditev na 
prostem lahko olajšate osebam z ovira-
nostmi dostop do informacij (s primerno 
oblikovanimi in postavljenimi letaki, plakati 

in spletnimi stranmi), jasnimi usmerjevalni-
mi tablami na prizoriščih ter kontaktno ose-
bo, ki osebam z oviranostmi lahko pomaga 
pri dostopu do prizorišča.

PROMOCIJSKI MATERIALI

Dobro oblikovan promocijski material je 
razumljiv, dostopen in atraktiven za vse 
osebe. Promocijski materiali naj bodo smi-
selno strukturirani (vsebinsko in oblikovno), 
razumljivi (s kratkimi povedmi), z veliko 
pisavo, berljivi (neserifne in nestilizirane 
pisave – npr. Arial, Tyresias LP, Verdana), levo 
poravnani, z enotno podlago besedila in 
dobrimi kontrasti med črkami in podlago. 
Kjer je le mogoče, plakate namestimo na 
dobro opazna in osvetljena mesta (dos-
topna z vozičkom) ter tako, da je vsebino 
mogoče prebrati iz sedečega in stoječega 
položaja.

Najboljše spletne strani imajo dobro defini-
rano navigacijo, vsebina je dostopna prek 
tipkovnice in bralnika zaslona, vsebina ima 
alternativo v besedilni obliki, stran pa je 

mogoče povečevati in ji spreminjati barve. 
Utripajoče in premikajoče se vsebine niso 
primerne.

SPREJEMNI PROSTOR

Vsem, ki imajo kakršnekoli težave z giba-
njem, vidom in sluhom ter se težko orienti-
rajo ali težko ohranjajo pozornost, je izred-
no pomembno sprejemno mesto ob vstopu 
na prizorišče. Tu obiskovalci dobijo vse pot-
rebne informacije o prireditvi in omejitvah, 
pa tudi pomoč pri udeležbi. Sprejemno 
mesto naj bo blizu vhoda, dobro označeno 
in osvetljeno (da omogoča branje z ustnic) 
ter dostopno z vozičkom. Predvsem pa je 
pomembno, da je uslužbenec/prostovoljec 
na sprejemnem mestu dobro seznanjen 
s prireditvijo, ovirami na prizorišču in je 
pripravljen osebam z oviranostmi, kolikor je 
mogoče, pomagati pri dostopu do vsebin.

USMERJEVALNI SISTEMI

Informacije, ki služijo orientaciji, so zelo po-
membne za dobro dostopnost prizorišča. 

ŠTIRJE ZLATI MATURANTI IDRIJSKE GIMNAZIJE

VELEPOSLANICA V ALMADENU

Na povabilo župana Almadena se je slo-
venska veleposlanica v Madridu mag. Re-
nata Cvelbar Bek udeležila prireditev ob 
5. obletnici vpisa dediščine živega srebra 
Almadena in Idrije na UNESCO Seznam 
svetovne dediščine. Kot uslužbenka vele-
poslaništva jo je spremljala tudi Idrijčanka 
Tina Lapajne.

Občinska uprava

Že vrsto let v vsaki gimnazijski generaciji 
na Gimnaziji Jurija Vege Idrija beležijo 
nekaj zlatih maturantov. Letos so sploš-
no maturo z osvojenimi 30 ali več točka-
mi na idrijski gimnaziji zaključili štirje 
zlati maturanti, in sicer Lara Straus, Matic 
Erznožnik, Sara Mlakar in Gal Petkovšek. 

Skupno je na šoli splošno maturo opra-
vljalo 63 dijakov, od katerih jih je 60 ta 
tako imenovani »zrelostni izpit« uspešno 
opravilo. Slovesna podelitev spričeval je 
bila na dan razglasitve rezultatov mature, 
zatem pa je idrijski župan Bojan Sever za 
zlate maturante priredil še sprejem v sejni 
sobi občine, ki sta se ga, kot je razvidno na 
fotografiji, udeležila Sara Mlakar in Matic 
Erznožnik, Lara Straus in Gal Petkovšek 
pa se zaradi odsotnosti sprejema nista 
mogla udeležiti. Župan je čestital zlatim 
maturantom, jim podaril monografijo o 
zgodovinskih mestih Slovenije, zaželel 
uspešen študij in da bi kot mladi strokov-
njaki imeli priložnost graditi poklicno pot 
na Idrijskem ali drugje po svetu.

Že pred rezultati splošne mature so bili 
znani tudi izidi letošnjega pomladanske-
ga roka  poklicne mature, ki jo na Gim-
naziji Jurija Vege Idrija opravljajo dijaki 
programa strojni tehnik. Prvič je poklicno 
maturo letos opravljalo 19 dijakov, od teh 
jih je 17 uspešno opravilo vse maturitetne 
izpite. Dijaki so se s svojim strokovnim 
znanjem izkazali zlasti pri 4. izpitni enoti, 
ko so komisiji in mentorjem predstavljali 
svoje inovativne izdelke. Največ skupnih 
točk so dosegli Peter Jesenko, Aljaž Tratnik 
in Krištof Treven.

Metka Rupnik
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V dnevnem centru za otroke in mlado-
stnike Idrija smo se z našimi glav'cami, 
ki so se celo leto pridno učile in prido-
bivale različne veščine, odpravili na 
zaslužen končni izlet v Rakov Škocjan. 
V naravi ob Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti Rak je namreč v soboto, 17. 
junija, potekalo prvo srečanje dnevnih 
centrov za otroke in mladostnike pri-
morske regije, ki delujejo kot dodatni 
programi centrov za socialno delo. 

V dopoldanskem delu programa, ki smo 
ga pripravile zaposlene dnevnih centrov, 
smo se pomešali med seboj z otroki in 
mladostniki iz Kopra in Postojne ter se ob 
raznih zabavnih in štafetnih igrah spozna-
vali na drugačen način, se družili in zaba-
vali. Pred začetkom popoldanskega dela 

smo si nabrali moči s kosilom, ki ga je za 
nas pripravila kuharica iz CŠOD Rak. 

Popoldanski del je bil pravi športni dogo-
dek z napetimi nizi iger teka s podlogo, 
štafetnega štiri v vrsto in vlečenja vrvi. Za 
vse tekmovalce smo na tribunah navijali 
in jih spodbujali. Rezultat med dvema 
dnevnima centroma je bil po preizkusih 
v treh igrah izenačen, zato je o zmagi 
odločila dodatna, četrta igra v bowlingu. 
Naši predstavniki so pridno nabirali toč-
ke, sreča pa se jim je nasmehnila tudi pri 
podiranju kegljev in našemu dnevnemu 
centru so prinesli prvo mesto ter priznanje 
za najbolj zagnano skupino. Našim krikom 
veselja, objemom in smehu ob razglasitvi 
rezultatov so se pridružili tudi iz ostalih 
dnevnih centrov, mi pa smo Kopru česti-

tali, saj je njihova skupina res delovala po-
vezano, in Postojni  za neverjeten pogum. 

Kljub utrujenosti od celodnevnega špor-
tnega udejstvovanja so nam v spominu 
ostala predvsem nova poznanstva, sim-
patije in prijatelji. Veseli novih izkušenj 
in prijetnega vzdušja, ki smo ga skupaj 
ustvarjali, se že veselimo ponovnega sre-
čanja naslednje leto. Dogodek je z drobni-
mi pozornostmi podprlo več donatorjev. 
Lions klub Idrija je 18 našim otrokom in 
mladostnikom omogočil brezplačno ude-
ležbo na dogodku, za kar se jim v imenu 
otrok in zaposlenih iskreno zahvaljujemo.

Kaja Kenda
vodja dnevnega centra

PRVO SREČANJE DNEVNIH CENTROV ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE PRIMORSKE REGIJE

POZDRAV DNEVU DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Idrija - Cerkno, Policij-
sko veteransko združenje Sever in  
Osnovna šola Idrija so v petek, 23. 6. 
2017, v počastitev dneva državnosti  v 
spominskem  parku osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo pred osnovno šolo 
v Idriji pripravili svečanost, na kateri je 
častni postroj veteranov na prizorišče 
prinesel slovensko trobojnico ter jo ob 
izvajanju  državne  in evropske himne  
dvignil na drog ob spominskem obe-
ležju dogodkom iz osamosvojitvene 
vojne na Idrijskem in Cerkljanskem.

Slovenska zastava je na tem drogu prvič 
zaplapolala 26. 6. 1991, na slovesnosti, 
posvečeni razglasitvi samostojne Slove-
nije. Veterani vojne za Slovenijo pa so leta 
2011 ob tem drogu postavili tudi spomin-
sko obeležje dogodkom iz osamosvojitve-
ne vojne in od tedaj dalje v sodelovanju z 
Občino Idrija skrbijo, da slovenska zastava 
na tem drogu  ponosno plapola še danes.

Po zaključeni slovesnosti v spominskem 
parku so udeleženci  odšli v Modro dvo-
rano, kjer so učenci OŠ Idrija izvedli bogat 
praznični program, posvečen praznova-

nju dneva državnosti in zaključku  šolske-
ga leta.

Zbrane udeležence je najprej pozdravil 
Zorko Velikanje, predsednik OZ VVS Idrija 
Cerkno. Kot slavnostni govornik pa je pri-
sotne nagovoril Janez Podobnik, ki je bil v 
času osamosvajanja Slovenije predsednik 
Skupščine  občine Idrija.

Prisrčen kulturno zabavni program, ki je 
z zborovsko pesmijo, domovinsko pripo-
vedjo, plesom in glasbo odseval veselje in 
razposajenost mladih ob zaključku šolske-
ga leta, pa so v sodelovanju s svojimi men-
torji pripravili in izvedli učenci in učenke 
Osnovne šole Idrija in plesalke Plesnega 
kluba Idrija. 

Ob zaključku prireditve je udeležence 
nagovorila  tudi  ravnateljica šole Ivica 
Vončina, ki je izpostavila dosežke učencev 
in šole v iztekajočem se šolskem letu ter 
vsem, učenkam in učencem ter njihovim 
staršem, zaželela zaslužene in lepe poči-
tnice.

Marijan Platiše

To so usmerjevalni sistemi, označevalne in 
opozorilne table, zemljevidi, makete, na-
pisi in oznake v dvigalih in podobno. Ti so 
najboljši, ko so berljivi (neserifne in nesti-
lizirane pisave, npr. Arial, Verdana, Helve-
tica in Tyresias LP), primerne velikosti (za 
vsak meter bralne razdalje morajo biti za 
20 do 30 mm večje od običajne pisave), 
postavljeni na opaznih lokacijah, vidni iz 

stoječega in sedečega položaja, v dobrem 
kontrastu s podlago ter ne prekriti s ste-
klenimi ploščami in dobro osvetljeni.

Zgoraj navedeni ukrepi niso dobri le za 
osebe z oviranostmi, temveč olajšajo ude-
ležbo vsem obiskovalcem prireditev. Več 
informacij dobite v brošuri Dostopnost! 
In kako jo izboljšati, s konkretnimi izzivi 

z dostopnostjo pa se lahko obrnete na 
predsednika Sveta za invalide Občine 
Idrija Igorja Miljavca (igor.miljavec@
gmail.com).

Občinska uprava
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TEDEN EVROPSKIH GEOPARKOV 2017

V Geoparku Idrija je med 26. 5. in 11. 
6. 2017 potekal Teden evropskih geo-
parkov, ki se vsako leto hkrati dogaja 
v vseh 69 geoparkih v mreži in je letos 
potekal že trinajsto leto zapored. S 
pomočjo in sodelovanjem številnih 
partnerjev smo izpeljali 10 javnih do-
godkov. 

Program so otvorile Lanene žene na Čr-
novrški planoti z laneno kulinariko. Lan 
ima veliko zdravilnih učinkov v prehrani, 
predvsem v surovi obliki. Davorina Čebu-
lar in Janka Mikuž sta predstavili izdelavo 
namazov, ki sta jih obogatili z lanenimi 
semeni, ter spekli lanene kruhke. Niti la-
neni navihančki niso manjkali ... Ob istem 
času so se pohodniki na Hlevišah v družbi 
Darinke Bizjak iz Društva za zdravilne 
rastline idrija – Cerkno ter Petre Marinko 
iz Planinskega društva Idrija posvečali 
zdravilnim rastlinam. Poskrbeli so tudi, 
da bodo obroki v koči na Hlevišah odslej 
še bolj zdravi in okusni, saj so zasadili 
ekološke sadike zdravilnih zelišč. Nihče ni 
odšel lačen, oskrbnika sta zopet pripravila 
poseben geo-meni.

Po programu je sledil sprehod treh gene-
racij po Rakah. Letos smo se skupaj z varo-
vanci DU Idrija in Nino Trček ter pod vod-
stvom Tine Bajt sprehodili vse do Divjega 
jezera. Za vse ljubitelje likovne umetnosti 
in rož pa je Muzejsko društvo Idrija pripra-
vilo in otvorilo razstavo Rafka Terpina, ki je 
iz svojega slikovnega herbarija predstavil 
rože iz visokogorja.

Sledil je pester vikend. Najprej je Jože Mu-
nih predstavil zdravljenje s pomočjo tro-
jaka na energijskih točkah kmetije Cenc v 
Godoviču. V nedeljo popoldne pa so bili 
na vrsti kar trije dogodki, in sicer pohod 
po visokem krasu na Črnovrški planoti 
ter pohod po Vojskarski planoti. Na obeh 
pohodih so udeleženci od vodnic Renate 
Hvala, Urške Bajec Rupnik, Anke Vončina 
in Mojce Gorjup Kavčič izvedeli valiko za-
nimivega o naravni in kulturni dediščini, 
botaniki ter tradiciji območja in celo nekaj 
malega o geologiji ter najpomembnej-

še – se družili v prijetnem vzdušju. Tisto 
nedeljo je svoja vrata na široko odprla 
lastnica kmetije NašRaj Valerija Verhovnik 
in predstavila zgodovino kmetije, dejav-
nosti, omogočila ogled živali ter pripravila 
pokušino domačih dobrot. 

Teden evropskih geoparkov sta nasled-
nji vikend zaključila dva dogodka. Med 
čutnim doživetjem narave smo jo čutili 
na prav poseben način; z okušanjem, vo-
njanjem, dotikanjem, vdihavanjem ... kot 
si je zamislila Saša Černalogar s posestva 
Na kupčku. Nedvomno prijetna izkušnja 
za vsakogar.  Naslednji dan pa je sledil še 
zadnji dogodek, in sicer spominski pohod 
ob 100. obletnici gradnje feldbana, ki je 
bil že drugo leto zapored najbolj obiskan 
dogodek v teh dveh tednih, kolikor tudi 
dejansko traja ta »teden« evropskih geo-
parkov. Tokrat smo se od Cestnika podali 
po »francoski cesti« vse do Paradiža oziro-
ma nad Zalo po resnično zanimivem od-
seku z več lepimi nasipi. Na koncu smo bili 
nagrajeni z lepim pogledom na Idrijo. Tudi 

letos smo pohod »začinili« z zanimivimi 
predstavitvami in kratkimi predavanji po-
znavalcev gradnje ter zgodovine te trase. 
Nepoznano so nam letos odstirali Jernej 
Rupnik, Gregor Žorž, Aleš Lajovic, Ivan 
Rudolf in Anka Vončina.

K uspešni izvedbi dogodkov v Tednu 
UNESCO Globalnega Geoparka Idrija 
2017 so z veliko mero dobre volje, prosto-
voljstva in entuziazma pripomogli: Muzej-
sko društvo Idrija, Planinsko društvo Idrija, 
DU Idrija – Medgeneracijski center, Me-
stna knjižnica in čitalnica Idrija, Društvo za 
zdravilne rastline Idrija Cerkno – Encijan, 
Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko, 
Lanene žene, kmetija NašRaj, kmetija 
Cenc, posestvo Na Kupčku in že omenjeni 
posamezniki, za kar se jim iz srca ZAHVA-
LJUJEMO!

Na koncu lahko zaključimo, da je bil pro-
gram zopet uspešen, ostaja kanček gren-
kobe – na nekaterih dogodkih bi si želeli 
kakšnega obiskovalca več. Letos smo na-
mreč v promocijo vložili neprimerno več 
sredstev, dela, energije kot pretekla leta. 
Ostajajo pa svetle iskrice, ki so spodbuda 
v prihodnje. Tako se na primer gospod iz 
Škofje Loke z družino že drugo leto vrača 
na naše dogodke, lepa obiskanost poho-
dov ter lep odziv, pohvale … to nam je 
motivacija za naprej. Upamo vseeno, da 
dober glas res seže v deveto vas. Če ta pre-
govor vsaj delno drži, nam obiskovalcev v 
prihodnje ne bi smelo primanjkovati. Želi-
mo si le, da bi dober glas ostal in odmeval 
tudi v domači »vasi«, kajti zato se trudimo 
vsi delavci v Geoparku Idrija ter vsi naši 
partnerji in sodelavci.

Na snidenje prihodnje leto!

PONOVNO OCENJEVANJE IDRIJA UNESCO 
GLOBALNEGA GEOPARKA 

V času, ko so bile idrijske ulice v zname-
nju Festivala idrijske čipke (med 17. in 19. 
junijem), sta se v Geoparku Idrija mudila 
ocenjevalca geoparkov, Američanka dr. 
Wesley Hill iz ameriškega geološkega 
združenja in komisije za geoparke ter 

SREDIŠČE OBZORJA

DEJAVNOSTI IN DOGODKI V IDRIJA UNESCO GLOBALNEM GEOPARKU
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Javier Lopez  iz Villuercas-Ibores-Jara Ge-
oparka v Španiji. Ocenjevalca, ki ju določi 
program IGGP pri UNESCU, v okviru kate-
rega geoparki delujejo samostojno od leta 
2015 dalje, sta v Idrijo prišla z namenom, 
da po štirih letih članstva v Unescovi mreži 
geoparkov ocenita delo in napredek idrij-
skega geoparka. 

Pravila programa UNESCO globalnih ge-
oparkov določajo, da se vsaka štiri leta v 
geoparkih izvede ponovno ocenjevanje, 
med katerim se ocenjuje, koliko so v šti-
riletnem obdobju uspeli okrepiti svoje 
delovanje, pritegniti nove partnerje, 
izboljšati upravljanje geoparka, njego-
vo promocijo in prepoznavnost, razviti 
geoturizem in blagovno znamko. Idrija 
UNESCO globalni geopark je bil v mrežo 
geoparkov, na podlagi zahtevne prijave in 
predhodno izpolnjenih točno določenih 
standardov, vključen v septembru 2013. 
Letos je bil tako deležen prvega prever-
janja, koliko v praksi izpolnjuje naloge, ki 
si jih je zadal v dosjeju, in koliko vidnega 
napredka na ključnih področjih je opravil 
v tem obdobju.

Sodelavci Geoparka Idrija Bojan Režun, 
Sanja Marija Pellis in Mojca Gorjup Kavčič 
so ocenjevalcema zagotovili vso potreb-
no dokumentacijo o delovanju Geoparka 
Idrija v štirih letih, kar sta ocenjevalca 
preverjala tudi z ogledi na terenu in pogo-
vori s partnerji in drugimi sodelujočimi pri 
delovanju geoparka.

Na podlagi vseh dokumentacij ter vi-
denega v idrijskem geoparku je sedaj 
naloga obeh ocenjevalcev, da pripravita 
strokovno poročilo, ki ga bo obravnaval 
in o njem odločal pristojni organ UNESCA 
na zasedanju septembra letos. Napredek 
posameznih geoparkov se odraža v barvi 
prejetega kartona, in sicer zeleni karton 
izraža vsestranski napredek in ponovno 
ocenjevanje čez 4 leta, rumeni karton 
izraža določene pomanjkljivosti in čas 
dveh let za njihovo odpravo ter ponovno 
ocenjevanje čez dve leti, rdeči karton pa 
pomeni, da geopark ni naredil nobenega 
napredka ali je celo nazadoval, zato se ga 
izbriše iz mreže in mora opraviti celoten 
postopek ponovne kandidature.

PRVI REZULTAT PROJEKTA ESTEAM: 
E-KNJIGA

Raziskava nacionalnih učnih načrtov v 
Naravoslovju na Portugalskem, Norve-
škem in Sloveniji.

V okviru projekta ESTEAM, ki ga financira 
program Evropske unije Erasmus +, je 
Geopark Idrija, skupaj s partnerji, v prete-
klih dneh uspešno zaključil z aktivnostmi 
prvega delovnega paketa, katerega glavni 
rezultat je e-knjiga, ki je namenjena pred-
vsem pedagoškim delavcem, ki se ukvar-
jajo s področjem (razvoja) poučevanja 
naravoslovja v osnovnih šolah. Prav tako 
e-knjiga predstavlja temelje za nadaljnje 
projektne aktivnosti in snovanje inova-
tivne učne metode, ki vključuje uporabo 
mobilne aplikacije v kombinaciji z učnimi 
aktivnostmi na prostem.

Vsebine e-knjige temeljijo na raziskavi 
učnih načrtov s področja naravoslovja v 
tretji triadi osnovnošolskega izobraže-
vanja, v katero je bilo aktivno vključenih 
443 učencev, 287 učiteljev in 63 bodočih 
učiteljev iz različnih evropskih držav. Med 
njimi so v raziskavi sodelovale tudi vse 
šole na Idrijskem, ki so vključene v Mrežo 
šol v Geoparku Idrija. Na podlagi končnih 
rezultatov, ki smo jih pridobili s pomočjo 
raziskav, smo pripravili smernice in vodila 
za učinkovitejše doseganje učnih ciljev 
in učinkovitosti izobraževalnih metod pri 
poučevanju naravoslovja. Pri tem smo v 
prvi vrsti izhajali iz potreb, želja in mnenj 
vseh sodelujočih ciljih skupin. Glavni na-
men e-knjige je pomoč učiteljem pri pri-
dobivanju novih znanj s področja priprave 
učnih ur in spoznavanju novih pedagoški 
praks ter pristopov pri poučevanju nara-
voslovja.

»GEOPARKOV SEJEM – MI SMO UNESCO« 
V GEOPARKU KARAVANKE

V ponedeljek, 3. julija 2017, se je v Železni 
Kapli (Geopark Karavanke) odvijal prvi 
Geoparkov sejem pod sloganom "Geopar-
kov sejem - Mi smo UNESCO". Na sejem-
skih stojnicah so se tako lahko sodelujoči 
predstavljali na temo kulinarike, ročnih 
del, kulture in turizma. Na povabilo Geo-
parka Karavanke so se omenjenega sejma 
z veseljem udeležili tudi predstavniki Ge-
oparka Idrija. Na sejmu so se predstavili 
s turistično ponudbo Geoparka Idrija, za 

prikaz klekljanja idrijske čipke pa je poskr-
bela Marta Logar, za dodatno popestritev 
programa pa še maskoti Geoparka Idrija 
Živa in Tonček.

NAGRADNA UGANKA

V prejšnji številki smo vas spraševali, kako 
se je imenovala poljska ozkotirna železni-
ca, ki je v času 1. svetovne vojne potekala 
iz Logatca preko naših krajev? Odgovor na 
zastavljeno uganko je FELDBAN. 

Letos obeležujemo 100. obletnico gradnje 
proge, ki je iz Logatca vodila do Trnovske-
ga gozda in Dolenje Trebuše. Uporabljali 
so jo za oskrbovanje avstro-ogrskih voja-
kov na soški fronti. Glavni krak je potekal iz 
Logatca do Godoviča, tam pa se je proga 
razdelila, en krak je peljal do Idrije, drugi 
pa preko Predgriž, Črnega Vrha, Zadloga 
čez Malo Goro do Pancale nad Lokvami. 
Danes so marsikje še lepo vidni ostanki te 
proge in zato potekajo velika prizadeva-
nja in aktivnosti za ureditev, vzdrževanje 
in vključitev proge v turistično ponudbo.

Srečna nagrajenka je Marjana Rejec iz 
Idrije, ki bo prejela simbolično nagrado 
Geoparka Idrija. Nagrajenki iskreno česti-
tamo!

Tokrat vas sprašujemo po imenih deklice 
in dečka, ki sta postala maskoti Geoparka 
Idrija in s svojo prisotnostjo popestrita 
naše dogodke ter skrbita za promocijo 
geoparka.

Geopark Idrija
Center za Idrijsko dediščino

SREDIŠČE OBZORJA

Idrija
UNESCO
Globalni
Geopark

Organizacija 
Združenih narodov 

za izobraževanje,
znanost in kulturo 
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TURIZEM

JUNIJSKI OBISK BLOGERJEV V IDRIJI

Idrijo so v okviru projekta iAmbassador 
obiskali blogerji in instagramovci. Gre  
za inovativni trženjski model, ki pove-
zuje potovalne blogerje ter STO za večjo 
promocijo destinacij in prepoznavnost 
Slovenije. V ospredju je bila promocija 
kulturnega turizma, UNESCO destinacij 
ter zgodovinskih mest. Blogerji so se v 
Idriji sprehodili po starem mestnem je-
dru, si ogledali razstavo čipk v Mestnem 
muzeju Idrija ter vhod v Antonijev rov, se 
povzpeli do cerkve sv. Antona in uživali v 
naravi Krajinskega parka Zgornja Idrijca, 
za zaključek pa so na Kendovem dvorcu 
okušali še lokalno kulinariko.

OBISK TURISTIČNE PATRULJE V IDRIJI

Idrija je sodelovala v Turistični patrulji 
časopisa Svet24, ki v vsak sodelujoči kraj 
pošlje dva tuja obiskovalca z nalogo, da si 
samostojno poiščeta prenočišče, obiščeta 
lokalno znamenitost po lastni izbiri, se 
pogostita v lokalni gostilni ter obiščeta 
TIC. Obisk morata vestno dokumentirati 
in svojo izkušnjo oceniti po vnaprej dolo-
čenih kriterijih. Idrijo sta obiskala romun-
ska študenta Mihai in Bogdan, ki sta bila 
navdušena nad urejeno okolico in naravo, 
prijaznimi in ustrežljivimi domačini ... 

ZAKLJUČEK PROJEKTA EDEN SLO 2015-
2017

STO je julija zaključila projekt EDEN SLO 
2015-2017, ki je potekal z namenom pro-
mocije, razvoja in izobraževanja. V pro-
jektu je bila uspešno izvedena promocija 
slovenskih EDEN destinacij na tujih trgih, 
prenovljen je bil tudi slovenski spletni 
portal. Projekt je bil junija uspešno zaklju-
čen s študijsko turo za tuje novinarje, ki 
so obiskali izbrane EDEN destinacije in z 
izidom nove publikacije EDEN destinacij v 
Sloveniji. 14. junija so prispeli v Idrijo tuji 
novinarji, ki so obiskali Antonijev rov, sta-
ro mestno jedro ter grad Gewerkenegg. 
Ogledali so si še kamšt, vodni kanal Rake, 
Divje jezero in Krajinski park Zgornja Idrij-
ca. Obisk so zaključili v hotelu Jožef, kjer 
so jim postregli idrijske žlikrofe ter ostale 
lokalne jedi. 

USPEŠNA PROMOCIJA IDRIJE NA PLANET 
TV

Center za idrijsko dediščino (CID) je v zad-
njih mesecih sodeloval v vrsti uspešnih 
promocijskih akcij, ki bodo prispevale k 
boljši prepoznavnosti Idrije doma in v tu-
jini. 11. julija je Planet TV za oddajo Planet 

na obisku skupaj s CID pripravil prispevek 
o občini Idrija. Predstavili so gospodar-
stvo, prebivalstvo, nekaj turističnih zna-
menitosti, obiskali Idrijsko Belo, Zavratec, 
Šturmajce, kjer se je novinarka Suzana 
Kozel pod budnim očesom Kanomeljskih 
punc in TKD Kanomlja preizkusila v prip-
ravi idrijskih žlikrofov. Posladkala se je s 
tortico Rezi. MCI je imel priložnost povabi-
ti na Praznik idrijskih žlikrofov. Dogajanje 
so popestrile klekljarice Društva klekljaric 
idrijske čipke in učenke Čipkarske šole 
Idrija ter Nada Flander in Lidija Likar v 
idrijskem prazničnem oblačilu. Skupaj z 
Daretom Kauričem so zapeli »Cela Idrija 
nori«. Pri pripravi prispevka so sodelovali 
tudi: Čipkarska šola Idrija, Mestni muzej 
Idrija, Antonijev rov ... Ekipa oddaje je 
bila nad Idrijo in okolico zelo navdušena, 
CID pa se ob tem zahvaljuje vsem, ki ste 
se odzvali povabilu in sodelovali v tej lepi 
predstavitvi Idrije. 

ZAKLJUČEN 36. FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE

Med 16. in 18. junijem je v Idriji potekal 36. 
Festival idrijske čipke, ki je s svojimi do-
godki navdušil obiskovalce. Letos je bila 
prireditev v znamenju cvetja.  Nekatere 
razstave čipk si obiskovalci še vedno lahko 
ogledajo.  Organizator festivala, Center 
za idrijsko dediščino, se ob tej priložnosti 
zahvaljuje Občini Idrija ter ostalim zvestim 
pokroviteljem Festivala, s pomočjo kate-
rih je bila izpeljana kakovostna prireditev: 
glavna sponzorja Zavarovalnica Triglav 
d.d. in Komunala Idrija; večji sponzorji: 
SKB banka, Samo Trebižan, Jani Peternelj, 
Lepotni salon Mistika, Ilin, Meblo Signali-
zacija, Goclick, Avtotrade, Spar Slovenija, 
Frizerski salon Katja, Floristika Ivo, Gos-

tišče Barbara, Umetnost stekla, Avrigo, 
Gostilna Škafar; medijski sponzorji: radio 
Primorski val, Radio 1, Primorske novice 
in Goriška, Radio Koper, Press Clipping, 
Planet TV, Družina ter ostali sponzorji in 
donatorji. Velika zahvala gre tudi soorga-
nizatorjem Festivala: Čipkarski šoli Idrija, 
Mestnemu muzeju Idrija ter Društvu klek-
ljaric idrijske čipke, ki s svojim strokovnim 
prispevkom prispevajo k ohranjanju in 
nadaljnjemu razvoju idrijske čipke. Velik 
poklon pa si seveda zaslužijo vsi mladi in 
malo starejši klekljarji in klekljarice, ki z 
velikim veseljem ustvarjajo idrijsko čipko. 

ZAČUTI ŽIVLJENJE V EDEN DESTINACI-
JAH - ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA 
EDEN55PLUSNW

V sredo, 5. 7., je v Feldbachu pote-
kala zaključna konferenca projekta 
EDEN55plusNW, katerega cilj je nadgra-
dnja koncepta mreženja v EDEN desti-
nacijah, ki si prizadevajo za podaljšanje 
svoje turistične sezone. Projekt povezuje 
štiri sosednje države in pet pilotnih EDEN 
destinacij v Sloveniji (Idrija, Solčavsko, 
Reka Kolpa), Avstriji (Vulkanland) in na 
Hrvaškem (Severni Velebit). Predstavljeni 
rezultati projektnih aktivnosti so čezmejni 
turistični produkti (poglobljeni turistični 
programi za ženske in pare 55+) v vklju-
čenih EDEN destinacijah, osnovanih na 
filozofiji EDEN destinacij odličnosti ter 
potrebah in pričakovanjih ciljne skupine 
seniorjev (55+). Pri pripravi in testni iz-
vedbi oblikovanih turističnih programov 
zanje je sodelovalo preko 50 malih in 
srednje velikih podjetij, ki že dopolnjujejo 
turistično ponudbo v sodelujočih EDEN 
destinacijah ter 13 TIC-ev in turističnih 
agencij.  S tem se dolgoročno zagotavlja 
kakovostne storitve in poglobljeno izku-
šnjo izbranih ciljnih skupin seniorjev (55+) 
tudi po zaključku projekta. Model mreže-
nja in oblikovanja turističnih produktov 
sta prenosljiva v vse EDEN destinacije v 
Evropi. Projekt EDEN55plusNW se izvaja 
v okviru programa COSME – evropski pro-
gram za konkurenčnost podjetij ter malih 
in srednjih podjetij v Evropi.

Center za idrijsko dediščino
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V nestabilnem obdobju, med premi-
kanjem gričev in morja, z naravnimi 
silami in sožitjem takratnih razmer je 
v geološkem obdobju triasa nastal te-
melj mesta Idrija. Temelj, na katerem 
je zraslo mesto tehnoloških inovacij, 
naravoslovnih, geoloških znamenitosti 
in bogate kulturne dediščine.

Tri mestne galerije, ki so se v začetku leta 
združile v galerijsko platformo GALETRIAS, 
predstavljajo pomemben kulturni temelj 
mesta. Galerija sv. Barbare, Galerija Maga-
zin – del Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 
– in Razstavišče Nikolaja Pirnata Mestnega 
muzeja Idrija so v skupni platformi našle 
medsebojno podporo in sodelovanje. Vse 
to z veliko mero želja in vizije k ustvar-
janju zanimivih, atraktivnih umetniških 

vsebin in z zavedanjem o pomembnosti 
ohranjanja kulturne dediščine. S skrbjo 
za kakovosten kulturni program želi plat-
forma GALETRIAS ustvariti polje bogatih 
galerijskih  in z njimi povezanih spremlje-
valnih dejavnosti. Galerije želijo slediti 
vsebinam, ki bi še bolj vabile k obisku, 
mlade seznaniti z galerijskim delovanjem, 
jih spodbujati k raziskovanju umetnosti 
ter jih pritegniti k soustvarjanju prijetne 
kulturne klime mesta.

Poleg zanimivih razstav so v letošnji 
sezoni galerije organizirale delavnice za 
otroke, gostile predavanja in potopise ter 
uspešno izpeljale prvi skupni dogodek – 
Odprta vrata '17. Prvi tovrstni dogodek v 
Idriji je prijetnega majskega popoldneva 
obiskovalce povabil k javnim vodenjem 

po razstavah umetnikov, ki so razstavljali, 
in k pristnemu stiku z njimi. Odziv je bil 
zelo pozitiven, tovrstne dogodke, poleg 
drugih, pa platforma GALETRIAS namera-
va izpeljati tudi v prihodnje. 

Poleg vsebin, ki jih pripravljajo v tako 
nestabilnem obdobju, oddaljenem nekaj 
milijonov let od triasa, galerije postavljajo 
nove in drugačne temelje povezovanja in 
spodbujajo k razmisleku, kako pomemb-
na in živa mora biti tudi kulturna dejav-
nost mesta. V novi razstavni sezoni bo 
platforma galerij povezovalna in živahna, 
navdihujoča in kulturno pestra. Lepo va-
bljeni v trojni galerijski svet septembra in 
naprej!

Neža Pavšič

GALETRIAS PLATFORMA TREH MESTNIH GALERIJ

Župnijski pevski zbor Zavratec, pod 
vodstvom Marka Kržišnika, je na pred-
večer farnega praznika, 8. 7. 2017, izve-
del imeniten koncert z ljubezensko te-
matiko, ki ga je poimenoval »Dobiva se 
pri koritu«. V goste je povabil Folklorno 
skupino Kal nad Kanalom in napovedo-
valca Matjaža Merljaka.  

Dogodek je bil pod hribom, na katerem 
stoji cerkev sv. Urha, sredi idilične vasi 
Zavratec, ob obnovljenem koritu in škar-
pi, ki je v ozadju služila kot zvočna stena v 
koncertni dvorani. Tako pevci niso potre-
bovali ozvočenja.  

Program so zajemale pesmi iz slovenske in 
tuje ljudske zakladnice, pesmi slovenskih 
kantavtorjev v zborovskih priredbah in 
pesem s svetopisemskim sporočilom. Vse-
bina vseh se je spletla v zgodbo o ljubezni, 

ki prinaša srečo in smisel življenju, hrepe-
nenje in pričakovanje pa tudi bolečino 
in razočaranje. Zgodbo je še podkrepila 
nevsiljiva scena v ozadju.     

Kot protiutež so se med pesmimi prepletli 
živahni folklorni plesi s svojo šegavostjo, 
fantovskim dvorjenjem in dekliško naga-
jivostjo. Stare plese s Kalskega je oživila 
folklorna skupina Kal nad Kanalom v »ta 
za k mašnih« oblekah, ki so jih nosili tam-
kajšnji rojaki v začetku 20. stoletja.

Novo »letno gledališče« sredi Zavratca so 
napolnili številni navdušeni poslušalci.

Bogat večer so pevci zaključili s Simoni-
tijevo pesmijo Na Vipavskem: »Lepu je 
blu…«

In res je bilo lepo! Zelo lepo!

Bernarda Kogovšek

»DOBIVA SE PRI KORITU«
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VABILO

KS Mesto Idrija v soboto, 26. 8. 2017, prire-
ja že tradicionalni Dan KS. Tudi letos bomo 
organizirali tekmovanje v tradicionalnih 
idrijskih igrah (balinanje, tančula, ziemle 
krast, vaukalca) med različnimi ekipami. 
Društva in ekipe petih ljudi vabimo, da se 
nam pridružijo na tekmovanju in si v po-
zitivnem moštvenem duhu priborijo de-
narno nagrado. Višina nagradnega sklada 
je 500 eur, denar se bo smiselno razdelil 
med najboljše uvrščene ekipe. 

Prijave sprejemamo do 10. avgusta 2017 
na naslov: danksidrija@gmail.com.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Melita Gantar 
predsednica sveta KS Mesto Idrija

Kakor že nekaj let zapored se bo tudi 
letos, natančneje v soboto, 26. avgu-
sta, na Trgu sv. Ahacija odvijal Praznik 
idrijskih žlikrofov, ki ga letos organizira 
Mladinski center Idrija s finančno pod-
poro Občine Idrija ter v sodelovanju 
s KS Mesto Idrija (Dan KS) in Klubom 
idrijskih študentov (Festival Čipkari-
ja). Skupaj pripravljamo privlačen pro-
gram, poln celodnevnega dogajanja.

Ker osrednji dogodek predstavlja Praznik 
idrijskih žlikrofov, mu je potrebno name-
niti malo več pozornosti. Pri organizaciji 

letošnje prireditve nas je namreč vodila 
ideja, da sam festival organizacijsko osve-
žimo in posodobimo na podlagi primer-
ljivih kulinaričnih festivalov po Sloveniji 
in izpostavimo kulinarično edinstvenost 
idrijskih žlikrofov. Lokalnim gurmanom so 
idrijski žlikrofi dobro poznana jed, njeno 
zgodbo pa hočemo dodobra predstaviti 
tudi zunanjim obiskovalcem, kar je bilo 
naše dodatno vodilo pri sestavljanju pri-
vlačnega celodnevnega programa. Na 
Prazniku idrijskih žlikrofov boste lahko 
pokusili ročno izdelane žlikrofe certifici-
ranih proizvajalcev, pripravljene na tra-

dicionalen način ali v moderni preobleki, 
izpod spretnih rok različnih slovenskih 
kuharskih mojstrov. Poizkusili jih boste 
lahko kot glavno jed, kot predjed ali celo 
kot sladico! Posebna zanimivost bo obe-
ležitev 20. obletnice Društva alpskih mest, 
kjer pripravljamo posebno presenečenje, 
ki naj zaenkrat ostane še skrivnost. Na fe-
stivalu boste lahko poizkusili tudi vrhun-
ska vina priznanih slovenskih vinarjev in 
zanimiv izbor mladih slovenskih mikropi-
vovarjev. Zmrznjene idrijske žlikrofe cer-
tificiranih proizvajalcev boste na festivalu 
lahko kupili in jih odnesli s seboj domov, 
na voljo pa vam bodo tudi najrazličnejši 
kulinarični izdelki lokalnih proizvajalcev.

Praznik idrijskih žlikrofov se bo v soboto 
odvijal od 11. do 20. ure. Skupaj z Dnevom 
krajevne skupnosti Idrija v tem času prip-
ravljamo bogat spremljevalni program. 
Zaključni koncert festivala Čipkarija pa se 
bo odvijal od 20. ure dalje. Nastopile bodo 
zasedbe Fed Horses, Zmelkoow in Josip 
Brass. Vljudno vabljeni, da se nam pridru-
žite in doživite stoletno zgodbo jedi, ki iz 
tradicije prehaja v sodobnost!

Več informacij o programu na: http://
www.idrijski-zlikrofi.si

Tilen Božič

PRAZNIK IDRIJSKIH ŽLIKROFOV: ZGODBA, KI PIŠE NOVA POGLAVJA

Sobota, 12. 8.: 
21.00: Pre-party, Swenak

Četrtek, 17. 8.: 
19.00: Otvoritev, grad Gewerkenegg

Petek, 18. 8.: 
13.00: Mini »fuzbal«, Swenak 
20.00: Elektronika, Swenak

Sobota, 19. 8.
20:00: Reggae (Reggalution, The Indicals), 
Mejca

Nedelja, 20. 8.: 
11.00: Paintball, Trate

Ponedeljek, 21. 8.: 
17.00: Beerpong, Swenak
20.00: Lokalci, Swenak

Sreda, 23. 8.: 
18:00: Lutkovna predstava, Kajzer
21:00: Filmski večer, Mejca

Četrtek, 24. 8.: 
14.00: Poker, Mladinski center Idrija
21.00: Metal night, Swenak 

Petek, 25. 8.: 
Cosy  (Celodnevno dogajanje, igre, druže-
nje, stojnice,
14.00: Matija in Mara, Čedahuči ter Jakob 
Kobal), Mejca

Sobota, 26. 8.: 
9:00: Turnir v nogometu, igrišče v Spodnji 
Idriji
10.00: Turnir v košarki, igrišče OŠ Idrija

20.00: ZAKLJUČNI KONCERT (Fed Horses, 
ZMELKOOW, Josip Brass), Mestni trg

Čez cel teden bo po Rakah potekal dobro-
delni tek, organizirali bomo tudi delavnice 
za najmlajše. 

Klub idrijskih študentov

22. FESTIVAL ČIPKARIJA 2017
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SLAVNOSTNI KONCERT MPZDU IDRIJA

DU Idrija letos praznuje 70. obletnico 
delovanja. Uvod v praznovanje je bil 
slavnostni koncert, ki je bil hkrati tudi 
uvodni dogodek v teden Ljubiteljske 
kulture.

Zborovodkinja Polona Bončina, ki že dru-
go leto vodi zbor, je s pevci pripravila bo-
gat program. S pesmijo Vsakdo mora imeti 
prijatelja in s prihodom na oder so pevci 
simbolizirali nastajanje zbora od ženske-
ga, ki je kasneje prerasel v mešani pevski 
zbor. Prijateljstvo in medsebojno zaupa-
nje povezuje tudi pevce z zborovodkinjo. 
V prvem delu so zapeli še tri pesmi, tudi 
Ob Kolpi, ki jo je uglasbil Ivan Rijavec.

Pevci so v goste povabili tudi plesno 
skupino MC, zaplesale so tri sprostitvene 
plese. Sproščeno in umirjeno, a hkrati tudi 
živahno in ritmično so plesalke navdušile 
in požele dolg aplavz.

Tudi mlada gostujoča glasbenika Jakob 
Kobal in Nace Kogej sta s svojo glasbo, 
ki jo vidita kot umirjeno, čisto in razvito, 
z besedili, ki temeljijo na osebnih razmi-
šljanjih, doprinesla v program mladostno 
svežino. Singel Cloudles Skies, ki smo ga 
slišali, se je v letu 2016 uvrstil na seznam 
največkrat predvajanih skladb na Valu 
202.

V programu mešanega zbora upokojen-
cev so bile tudi ljudske narodne Le nocoj 
mi lunca mila, Kje so tiste stezice, Večer-
nica in Da bi biwa liepa ura, saj ljudska 
glasba vzdržuje povezanost sedanjosti s 
preteklostjo. Zbor tradicionalno prepeva 
domoljubne, borbene pesmi ne le na kon-
certih, tudi na proslavah in drugih priredi-
tvah. Zapeli so pesem XIV. divizije.

Povezanost med generacijami, mla-
dostno, veselo, živahno so se kot gostje 
pridružile pevke zbora Menseluštapet, sa-
mostojno zapele pet skladb in navdušile, 
saj imajo raznolik program. Ob koncu so 
zapele še skupaj z upokojenskim zborom.

Poudariti je potrebno, da so pevci MPZDU 
zelo delavni, pojejo z veseljem, udeležuje-
jo se vseh pevskih revij v občini in regiji, 
po domovih upokojencev, sodelujejo 
v Mavrici, vsako leto pa pripravijo tudi 
samostojni koncert. Njihova velika želja 
pa ostaja v svoje vrste privabiti pevke in 
pevce, da bodo številčnejši in še bolj sli-
šani. Mnogo vadijo in nastopajo, zelo so 
zaposleni, vsem primanjkuje časa; zboro-
vodkinja Polona, povezovalna, ustvarjal-
na, mladostno zagnana, zato so za slovo 
zapeli Nimam cajta!

Bil je bogat kulturni dogodek.

Lada Bizjak

V soboto 17. junija, v času Festivala 
idrijske čipke, je na »starem placu« po-
tekala slavnostna prireditev. Društvo 
upokojencev že 70 let skrbi za svoje 
člane in se aktivno vključuje v dogaja-
nje v kraju. Prizadeva si za prijateljsko 
povezovanje med generacijami.

Uvod v praznovanje so oblikovali člani 
Godbenega društva rudarjev Idrija, igrali 
so vsem priljubljene koračnice, medtem 
ko so se zbirali povabljeni gostje, domači 
upokojenci in tudi upokojenci sosednjih 
prijateljskih društev. Vzdušje je bilo res 
pravo, idrijsko, slovesno.

V uradnem delu programa so zbrane na-
govorili predsednik DU Idrija Ivan Šuligoj, 
župan Občine Idrija Bojan Sever in pred-
sednik ZDUS Janez Sušnik. Govorniki so 
ugotavljali, da društvo aktivno sodeluje 
z dogajanjem v kraju, je dobro organizi-
rano, se medgeneracijsko povezuje, pris-
luhne problemom svojih članov in jih tudi 

rešuje. Pohvalno je tudi, da ponuja mnogo 
dejavnosti, od izobraževalnih vsebin, pe-
tja, športnih aktivnosti, srečanj do izletov. 
Slišati je bilo tudi, da si bodo prizadevali k 
izboljšanju položaja upokojencev v druž-
bi.

Ob jubileju je društvo prejelo veliko pla-
keto ZDUS, dolgoletna tajnica društva 
Marija Vihtelič pa je za vestno in dobro 
delo prejela priznanje ZDUS. Društvo 
upokojencev Idrija je podelilo dve plaketi 
– Alojzu Rupniku za zavzeto delo v Črnem 
Vrhu in Lavri Kacin za aktivnosti, ki jih or-
ganizira v Spodnji Idriji.

Uradnemu delu je sledil še bogat kulturni 
program v duhu prijateljstva in povezova-
nja med generacijami. Gimnazijka Katja 
je v šopek nastopajočih povezala petje 
MPZDU Idrija. Vse tri osnovne šole v obči-
ni, plesalke Plesnega kluba Idrija, trobilni 
kvartet glasbene šole, dijake Gimnazije 
Jurija Vege in ženski zbor Menseluštapet. 
Učenci OŠ Idrija so pisali o dedkih in ba-
bicah, bilo je prisrčno, zaigrali pa so tudi 
Pšenica je najlepši cvet, z jasnim spo-
ročilom, da je treba spoštovati starejše, 
vendar brez sodelovanja z mladimi pač 
ne gre. V Spodnji Idriji učenci sodelujejo 
z enoto na Marofu in zaplesali so skupaj 
ob veselih zvokih harmonike. Prvošolčki iz 
Črnega Vrha pa so sproščeno in prisrčno 

recitirali o babicah, dedkih, dve veseli 
melodiji je zaigral tudi harmonikar. Živah-
nost so pričarale mlade plesalke, trobilni 
kvartet je z odigrano filmsko glasbo požel 
glasen aplavz. Društvo goji tudi rudarsko 
tradicijo. Prisluhnili smo Rudarski, dožive-
to je recitiral dijak idrijske gimnazije, mladi 
recitator je svoje stihe podaril staršem, Ne 
bodi kot drugi je zapela gimnazijka Taja, 
prav tako gimnazijec Sven jo je spremljal 
na kitari. 

Zborovodkinja Polona vodi MPZD Idrija 
in ženski zbor, ki se jim lušta pet. Upoko-
jenski zbor je  uvodoma zapel o prijatelj-
stvu, nadaljeval s koroško narodno, nato 
sta glasove združila oba zbora, zaključili 
so upokojenci z Nimam cajta.

Mnogo časa so v pripravo programa vložili 
vsi nastopajoči, njihovi mentorji, tudi star-
ši, ki so spremljali otroke, ter vsi, zadolženi 
za organizacijo. Mnogo mladih in starejših 
prostovoljk je z domačimi dobrotami 
gostom tudi postreglo.

Prireditev je bila prijetna, vzdušje sprošče-
no. Ne le v družini, tudi v družbi želi biti 
starejša generacija slišana in upoštevana, 
je bila rdeča nit sobotnega popoldneva.

Lada Bizjak

UPOKOJENCI SO PRAZNOVALI 70. OBLETNICO OBSTOJA DRUŠTVA
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Članice Društva klekljaric idrijske 
čipke iz skupine Dole smo se odzvale 
prijaznemu povabilu Magdalene Ru-
pnik Madotto, predsednice najstarej-
šega Slovenskega delavskega društva  
A.T.S.O. v francoskem Aumetzu. Ude-
ležile smo se njihove odmevne modne 
revije, ki so jo zaznamovale nekatere 
ustvarjalke iz daljne in bližnje okolice. 
Na modni reviji, ki je potekala 11. ju-
nija, se je pod vodstvom predsednice 
društva predstavilo 8 šivilj iz domačega 
kraja in tudi iz več kot 300 km oddalje-
nih mest, kjer je šiviljska tradicija zelo 
bogata, ter nekaj klekljaric iz domačega 
društva.

Ob tej priložnosti smo številnemu občin-
stvu tudi me prikazale izdelavo idrijske 
čipke in postavile manjšo razstavo izdel-

kov. Na glavnem nedeljskem dogodku, 
ki se je zgodil v nedeljo, smo prikazale 
našo idrijsko čipko na oblačilih in v nakitu. 
Predstavile smo 4 izdelke iz leta 2014, delo 
študentov ljubljanske naravoslovnoteh-
niške fakultete in idrijskih klekljaric, ter 
požele bučne aplavze. 

Ker pa so Francozi znani modni navdušen-
ci, so nas takoj oblekli še v svoje kreacije. 
Na zabavi v dvorani smo srečale zelo ve-
liko ljudi, katerih korenine segajo v Idrijo 
in Cerkno ter ostala rudarska središča po 
Sloveniji. Slovenska narečja v Aumetzu ne 
zamrejo. Sliši se slovenska pesem, našle 
smo idrijsko ulico in obiskale nekatere po-
tomce izseljenih domačih rudarjev.

Bile smo povabljene na sprejem v mestno 
hišo, kjer nas je sprejel župan mesta Au-
metz Gilles Derstremont.

Na pobudo predsednice društva Magda-
lene Rupnik Madotto smo se udeležile 
enodnevnega vodenega ogleda Pariza, 
kjer nam je gospod Claud razkazal glavne 
znamenitosti: Notre Dame, kjer je bilo oko-
lje presenetljivo umirjeno; center Georges 
Pompidou, kjer smo zaradi nepregledne 
množice obiskovalcev v vrstah opustile 
namen ogleda notranjosti Eifflovega stol-
pa, na katerega smo se peš povzpele do vi-

šine 274m in od tam občudovale s soncem 
obsijan celotni Pariz; Louvre z znamenito 
stekleno piramido; Elizejske poljane s ku-
pom znanih trgovin, Slavolokom zmage, 
okrog katerega vozijo pregrešno dragi av-
tomobili; in na koncu še Montmartre, kjer 
so nas še zadnjič pregledali varnostniki in 
vojska. Idrijska čipka je tako prepotovala 
lep del mesta, nekaj ga je ostalo še za nas-
lednji obisk ob stoti obletnici društva.

V zahvalo za naše sodelovanje so nas člani-
ce društva iz Aumetza peljale v soboto na 
razgledno pečino Revers du Stromberg, 
od koder je čudovit pogled na mejno reko 
Mozela, na francoske jedrske elektrarne na 
eni strani in vetrne elektrarne na nemški 
strani reke. Peljale so nas tudi v kraljevino 
Luxembourg, kateri pripada mesto Schen-
gen. Tam smo si ogledale park in muzej EU, 
našle našo zastavo in našo zvezdo.

Za konec bi se zahvalile vsem članom 
društva A.T.S.O za topel sprejem in našim 
sponzorjem, Občini Idrija, Krajevni skup-
nosti Idrija, Centru za Idrijsko čipko, stori-
tve z gradbeno mehanizacijo Miha Kenda 
s.p. in IG-MA instalacije s.p.

Dorica Gnjezda, Martina Podobnik in Nina 
Gantar

Tudi letošnje praznovanje krajevnega 
praznika na Vojskem je potekalo v 
opomin in spomin na dan pred 74. leti, 
ko so italijanski vojaki požgali vas in se 
tako maščevali prebivalcem zaradi dan 
prej izvedenega napada partizanske 
enote  na kolono italijanskih vojakov  v 
Razorah, kjer so Italijani utrpeli velike 
izgube.

Požig vasi in kasnejši razvoj dogodkov na 
planoti sta dodobra zaznamovala priho-
dnost in razvoj Vojskega.

Praznovanje smo začeli s koncertom Ok-
teta Simon Gregorčič, ki je s programom 
ljudskih in umetnih pesmi nastopil v 
cerkvi sv. Jožefa. Poslušalci so jih sprejeli z 
velikim navdušenjem.

Po koncertu je sledila proslava v na novo 
urejenem vaškem središču. Nastopila  je 
znana glasbenica Marjetka Popovska in 
ZKD Triglav iz Kamnika, ki je izvedel častno 
stražo pred spomenikom padlih borcev in 
žrtev nasilja med NOB, častni govornik pa 

je bil Bojan Režun, predsednik ZB za ohra-
njanje vrednot NOB in podžupan Občine 
Idrija. 

Prireditev sta odlično povezovali mladi 
voditeljici Tadeja Vončina in Urška Polja-
nec - članici TD Vojsko.

Letošnja tema spomina je bila kronika 
dogajanja na Vojskem  od marca do 23. 
junija 1943, podrobneje pa na 22. in 23. 
junij tega leta.

22. junija se je po nekajdnevnih pripravah 
v spopad z Italijani v odmevni bitki v Ra-
zorih spustil 1. bataljon Gregorčičeve bri-

gade. Italijani so utrpeli velike izgube, zato 
je še isti dan popoldne na kraj dogodka z 
Vojskega prihitel 2. bataljon 82. pehotne-
ga polka in skupaj s premičnim oddelkom 
iz Idrije naredil čistko in preiskal hiše v 
bližini napada ter osem hiš požgal. 

23. junija je zloglasni inšpektor javne var-
nosti za Julijsko krajino Giuseppe Gueli 
vodil operacijo drugega čiščenja uporni-
kov in njihovih simpatizerjev na področju 
Vojskega.

Pozno popoldne je iz Idrije brzojavil vodji 
italijanske policije v Rimu, da je dal pož-
gati še 30 hiš in aretirati 24 oseb ter ubiti 
Ignacija in Jelinko Kogej.

Internirani so bili v razna taborišča, mno-
gi so padli v borbah za drugačno, boljše 
življenje ali kako drugače občutili strahote 
vojne.

Branko Lapajne

KLEKLJARICE PRI SLOVENSKIH IZSELJENCIH V FRANCOSKEM AUMETZU

NA VOJSKEM PRAZNOVALI KRAJEVNI PRAZNIK
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Po dolgih letih priprav na gradnjo več-
namenskega objekta na Vojskem se 
je konec junija letos gradnja vendarle 
pričela. Izvalajec del je Zidgrad Idrija, 
rok za dokončanje objekta pa je 20. 6. 
2018.

Po funkciji je stavba večnamenski objekt, 
namenjena PGD Vojsko in ostalim dru-
štvom, ki delujejo na področju KS Vojsko. 

Umestitev objekta v prostor se prilagaja 
višinski razliki terena. Osnovni gabarit 
objekta je 16 m x 11,5 m, s parkirnim pro-
storom, javno cesto in vadbenim prosto-

rom v velikosti 58 m x 12 m ter pomožnim 
prostorom za prireditve  (igrišče) velikosti 
24m x 29 m. Razgibano pobočje je višin-
sko izkoriščeno z umestitvijo v prostor 
tako, da se oblikuje  dva  nivoja izgradnje 
pomožnih površin. Zgornji plato, kjer je 
dostop z vzhodne strani in je tudi poveza-
va z objektom in bodočim prireditvenim 
prostorom (igrišče ), spodnji  plato pa je 
prostor za dodatno parkiranje in zunanje 
dvorišče.  Na tem nivoju so tudi glavni 
vhodi v del spodnjega dela gasilskega 
doma. V tem delu bo pod parkiriščem 
položena tudi vsa infrastruktura za bodo-
če kanalizacijsko omežje, optične kable, 

elektriko in vodo. Ta se bo nadaljevala 
tudi na zgornji plato in tako omogočila 
priključevanje predvidenim objektom od 
gasilskega doma proti centu vasi Vojsko.

Strateški cilji projekta so:

• zadostiti prostorskim standardom de-
lovanja PGD Vojsko, 

• nadomestiti premajhne in neustrezne  
pokrite površine za delovanje in shra-
njevanje tehnike pri izvajanju aktivno-
sti PGD Vojsko, 

• zgraditi objekt za dobro in vsebinsko 
delovanje  KS Vojsko. 

 
Konkretni cilji so:

• zagotoviti ustrezne prostorske pogoje 
za izvajanje letnega programa razvoja 
in izobraževanja v PGD Vojsko (vadbe-
ni zunanji plato ),

• zagotoviti ustrezen prostor za komuni-
kacijo, sestanke, srečanja ...,

• zagotoviti prostorske možnosti sreča-
nja krajanov,

• okrepiti kulturno-umetniške, športne 
in druge družabne aktivnosti,

• spodbuditi in okrepiti  družabno življe-
nje v vaškem jedru,

• okrepiti medgeneracijske vezi, 
• zagotoviti  zunanji prireditveni  prostor, 
• zagotoviti parkirni prostor.
 
Branko Lapajne

PRIČELA SE JE GRADNJA GASILSKEGA DOMA NA VOJSKEM 

OZ VVS Idrija-Cerkno je 6. julija v sode-
lovanju s CŠOD Cerkno za udeležence 
poletnega tabora »Tu je moj dom«  
organiziralo  celodnevno strokovno 
ekskurzijo na Vojsko.

Udeležilo se ga je 16 učencev iz cele 
Slovenije in zamejstva in vodja centra 
Domen Uršič, ki so si v spremstvu skupi-
ne veteranov OZ Idrija-Cerkno ogledali 

znamenitosti in spominska obeležja na 
vojskarski planoti.

Na poti na Vojsko smo  se ustavili  pri an-
tenskem stolpu pri Gnezdu, od koder smo 
v sončnem jutru lahko občudovali vrhove 
Julijcev, Porezen in Blegoš, na južni strani 
pa prepadne stene Poldanovca in širjave 
Trnovskega gozda, kjer je med NOB delo-
vala partizanska bolnica Pavla.

Ob prihodu na Vojsko nas je ob spome-
niku žrtvam NOB pozdravil predsednik 
KS Vojsko Branko Lapajne in učencem 
predstavil zgodovino naselja od rimskih 
časov do danes. Udeležencem  izleta  smo 
predstavili tudi dogodke v juniju 1943, ko 
so italijanski vojaki in fašisti požgali vas. 

Omenili smo tudi dogodke med osamo-
svojitveno vojno leta 1991, ko je bil v se-

danjem domu CŠOD organiziran sprejem-
ni center za prebegle oficirje in vojake JLA.

Po izdatnem kosilu v domu CŠOD Vojsko 
smo se odpeljali do odcepa poti v Parti-
zansko tiskarno Slovenija in se spustili do 
barak v globeli. Učenci so z zanimanjem 
delili pripoved vodiča o delu tiskarne med 
NOB, fotografirali in spraševali.

Po vrnitvi do avtobusa smo se odpeljali še 
do partizanskega grobišča na Vojščici, kjer 
smo jim orisali  potek bojev v zadnji nem-
ski ofenzivi na Vojskem spomladi 1945.

Učenci so bili zadovoljni, saj so na poti po 
vojskarski planoti spoznali del naše prete-
klosti.

Zorko Velikanje

OBISK UDELEŽENCEV TABORA MLADIH »TU JE MOJ DOM« NA VOJSKARSKI PLANOTI
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Idrija bo v soboto, 19. avgusta, gostila 
tekmo poletnega pokala v sankanju s 
sanmi na koleščkih. Na tekmi pričakuje-
mo tudi nekatere sankače, ki sodijo v sam 
vrh svetovnega sankanja na naravnih 
progah. Na atraktivni progi v »becirku 
Grapa« bi to moralo zadoščati, da tudi 
gledalci izločijo vsaj kak miligram adre-
nalina. 

Da je šport sam za gledalce zanimiv, potrju-
jejo odzivi lokalnega prebivalstva ali naključ-
nih mimoidočih, ki jih na odsekih cest v Idriji 
in okolici presenetijo idrijski sankači. Hitro, 
atraktivno, malce nevarno, pa še po zažgani 
gumi ''zadiši'' med zaviranjem ali drsenjem 
skozi ovinke … Zabava zagotovljena! Prire-
ditev bo povezoval Bojan Makovec- Maki, 
prvi glas Planice. Show zagotovljen!

Tekmovanje se bo pričelo ob 13. uri s tre-
ningom in tekmovalno vožnjo dvosedov, 
nadaljevalo s treningom in dvema vožnjama 
v konkurenci enosedov ter zaključilo z raz-
glasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj. 

Člani Sankaškega kluba Idrija vabijo vse 
ljubitelje športa, da si prireditev v živo ogle-
date ter s športnim navijanjem podprete 
vse nastopajoče, ki prihajajo iz Italije, Gase, 
Nemčije, Žirovnice, Švice, Grape, Jesenic, 
Hrvaške, Podljubelja, Avstrije, Faraonove ali 
celo Loma pod Storžičem …

Opozorili bi radi na popolno zaporo ulic od 
12. do največ 20. ure na trasi tekmovanja: 
Kacinove do križišča z Mrakovo, Mrakove do 
križišča s H. Freyerja, H. Freyerja do križišča 
s Platiševo in Platiševe v celoti. Prebivalcem 
omenjenih ulic in stanujočim na Finžgarjevi, 
Čopičevi, Beblerjevi in Vojskarski ter kraja-
nom Čekovnika in Vojskega se že vnaprej 
zahvaljujemo za razumevanje! 

David Velikajne
Sankaški klub Idrija

MEDNARODNO TEKMOVANJE V SANKANJU

CŠOD MISIJA: S KOLESOM PO VOJSKARSKI PLANOTI

Vojskarska planota se ponaša z lepimi 
razgledi, pisanimi travniki in neokrnje-
no naravo, poleg tega pa je tu kar nekaj 
naravnih in kulturnih znamenitosti, ki 
jih je vredno spoznati. Zaradi razpoteg-
njenosti planote je kolo odličen pripo-
moček za ravno prav dolg ogled njenih 
znamenitosti, čeprav je planoto sicer 
možno spoznavati tudi peš. V ta namen 
smo pripravili in 25. maja tudi uradno 
odprli učno pot S kolesom po Vojskarski 
planoti. 

Učna pot je dolga dobrih 16 km, vključuje 
pa 14 točk, preko katerih obiskovalec spo-
zna glavne značilnosti planote. 

Pot je krožna in poteka po asfaltni ter 
makadamski cesti, kratek odsek tudi po 
kolovozu, manjši del poti pa je potrebno 
prehoditi peš (Hudournik, slapovi Gačni-

ka). Pot se začne v središču vasi pri infor-
mativni tabli na križišču pred cerkvijo sv. 
Jožefa, kjer si lahko ustvarimo že prvo sliko 
o planoti. Nadaljuje se skozi center vasi, 
mimo partizanskega grobišča na Vojščici, 
do razgledne točke na Hudourniku, zatem 
se spusti do Gačnika, od tam pa se vrača 
nazaj do centra vasi. Na učni poti obisko-
valec spozna značilnosti Vojskega ter glav-
ne naravne in kulturne znamenitosti kraja. 
Pot je v prvi vrsti namenjena učencem v 
šoli v naravi od 6. razreda naprej, primerna 
pa je tudi za druge obiskovalce Vojskarske 
planote.

Učna pot S kolesom po Vojskarski planoti 
je mobilna učna pot, ki jo najdete znotraj 
aplikacije CŠOD Misija. Aplikacija je brez-
plačno na voljo v Google Play Trgovini, 
vsebuje pa večje število učnih poti na 
različnih koncih Slovenije. Navodila za 
namestitev aplikacije CŠOD Misija in učne 
poti na telefon ter uporabo aplikacije na 
terenu najdete na spletni strani CŠOD 
Vojsko, pod rubriko Učna pot S kolesom 
po Vojskarski planoti (http://www.csod.
si/dom/vojsko/kolesarska-ucna-pot). 

CŠOD Misija deluje na dveh mobilnih ope-
racijskih sistemih: Android (nad verzijo 4.1) 
in iOS (nad verzijo 8.0).

Mobilne učne poti so posebne učne poti, 
ki niso označene s tablami in smerokazi, 
temveč uporabnika po poti usmerjajo na-
vodila, zemljevid in točke v mobilni aplika-
ciji. Od običajnih učnih poti se CŠOD mo-
bilne učne poti razlikujejo tudi v tem, da 
točke oziroma postaje poleg galerije foto-
grafij in besedil vsebujejo tudi naloge - iz-
zive, ki jih uporabnik rešuje z opazovanjem 
okolice ali s pozornim branjem besedila. 
Za vsako pravilno rešeno nalogo na postaji 
uporabnik pridobi določeno število točk. Z 
uspešnim reševanjem izzivov na postajah 
se točke seštevajo in ko uporabnik doseže 
določeno število točk, je misija (učna pot) 
označena kot opravljena, uporabnik pa 
si s tem pridobi značko določene misije. 
Z uspešnim reševanjem več različnih uč-
nih poti uporabnik pridobiva vedno več 
različnih značk. Vsaka učna pot ima svojo 
značko, v našem primeru je to ris.

Sredi počitnic smo, zato vabljeni na spo-
znavanje Vojskarske planote na malce 
drugačen način.

Želimo vam uspešno reševanje izzivov in 
čim več osvojenih značk!

Meta Vončina Gnezda
CŠOD Vojsko

SEVERNA VRATA PR' PLEŠNARJU

PR' GNEZDU

MED BLOKI

V PRONT

CILJ START

ŠIKANE
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FIRBC

Da je fotografirana cerkvica v Čekovniku, je bil pravi-
len odgovor na vprašanje Firbca iz prejšnje številke 
Obzorja. Nagrajenec Miro Mohorič z Gor, ki ga je 
izžrebala Tatjana Dizdarević iz Idrije, bo prejel ste-
kleničko za vodo s simbolom Geoparka Idrija, ki jo 
podarja CID,  in poletno majico -  izdelka, primerna 
poletnemu času in središčni temi Obzorja. 

• Radovan Strnad iz Idrije, roj. 1946
• Franc Božič iz Idrije, roj. 1935
• Rado Filipič iz Spodnje Idrije, roj. 1951
• Cecilija Petrič iz Idrije, roj. 1926
• Hilarija Bogataj iz Idrije, roj. 1925
• Ivana Mažgon iz Idrije, roj. 1923
• Branko Razpet z Vojskega, roj. 1962
• Frančiška Rupnik iz Idrije, roj. 1936
• Samuel Hladnik iz Idrije, roj. 1931
• Rozalija Nanut iz Idrije, roj. 1930
• Stanislav Velikanje iz Gorenje Kanomlje, roj. 1965
• Jožefa Štucin iz Idrijskih Krnic, roj. 1938
• Janez Kavčič iz Idrije, roj. 1943

Naj počivajo v miru.

Julija je bila slovesnost ob 110-letnici planinske koče 
na fotografiji. Kako se koča imenuje in kje stoji?

V žrebanje bomo vključili vse tiste, ki boste do vključ-
no 10. septembra 2017 Firbcu poslali pravilen od-
govor na vsaj eno od zastavljenih vprašanj.

Odgovore pošljite na naslov: Občina Idrija, Mestni 
trg 1 ali na elektronsko pošto: marija.bencina@
idrija.si. 

POSLOVILI SO SE OD NAS

NOVI OBRAZI NA OBZORJU

ZA POLETNO ŽEJO 

• deklica Lea, starša Barbara in Milan Osterman iz Idrije
• deklica Patricija, starša Nataša Logar in Mitja Bonča iz Črnega Vrha
• deček Niko, starša Katarina Mohorič in Andraž Moravec iz Idrije
• deklica Ula, starša Doris in Mitja Furlan iz Idrije
• deček Jakob, starša Tina in Urban Močnik iz Spodnje Idrije
• deklica Eva, starša Špela Štrus in Vojko Petrič iz Idrije
• deklica Viktorija, starša Ingrid in Luka Rupnik iz Mrzlega Vrha
• deklica Lenča, starša Andreja Primožič in Simon Pavšič iz Idrije
• deček Jošt, starša Maja in Simon Vegelj iz  Ledin
• deklica Ana, starša Ana Katarina Lapajne in Boris Peternel iz Idrije
• deklica Jasmina, starša Sara Rupnik Černilogar in Dimitrij Černilogar iz 

Mrzlega Vrha
• deklica Zora, starša Polonca Leskovec Grassi in Tomaž Vencelj iz Idrije
• deček Šan, starša Anja in Rok Rupnik iz Idrijske Bele
• deček Izak, starša Anja in Andraž Rupnik iz Spodnje Kanomlje
• deček Tobija, starša Andreja in Urban Petrič iz Dol
• deklica Klara, starša Vesna Vončina in Martin Pišlar iz Idrije
• deček Filip, starša Lea Mikuž in Matic Vidmar iz Godoviča
 
Čeprav niso novi obrazi v idrijski občini, pa so vendarle malce naši, saj so tri 
njihove mame in en ata zaposleni v naši občinski upravi. Letos je Tatjana Be-
dene Benčina rodila sinka Filipa, Janja Hadalin hčerko Marto, Tomaž Mivšek 
sinka  Krištofa, Tina Nagode Jazbar pa hčerko Sofijo.
 
Dobrodošli in naj vam bo v življenju lepo!
 
Opravičilo: Deklica Lea je pomotoma manjkala med novimi obrazki prej-
šnjega Obzorja. Staršem se iskreno opravičujemo, mala Lea pa naj pridno 
in zdravo raste.
 
Ne spreglejte: Občina Idrija nudi ob rojstvu otroka enkratno denarno po-
moč. Vlogo dobite na občinski spletni strani.
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MAJDA TROHA

TU SMO DOMA TUHTAMO
Svetniški MAanagram

OH, MARTA, DAJ mi pomagat,
tega otroka zmerit in zvagat. 

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

SMEH NA OBZORJU
Tokrat smo za nasmeh poskrbeli malo 
drugače. Namesto šal vas bo v dobro vo-
ljo gotovo spravila šaljiva idrijska pesmica, 
ki je zapisana po spominu Nika Jereba in 
je bila po njegovem pripovedovanju ob-
javljena okrog leta 1922 v idrijskem šalji-
vem listu Planinska siratka. Že njen naslov 
»Palítna« jo umešča v julijsko Obzorje. Ta-
kole gre:

Šinkauc drista, 
skrít smardi,
slabu urjeme 

nam preti.
Daž se ulije, 

Franca upije:
»Ah, nej jejne ži rasit,

de bam flance šla zalit!«

ČESTITAMO
… Katarini Bončina, planinski vodnici in 
načelnici Mladinskega odseka Planinske-
ga društva Idrija, na naziv prostovoljke 
leta 2016, ki ga podeljuje Mladinski svet 
Slovenije; 

…Emilu Kacinu iz Orientacijskega kluba 
Azimut, ki je na svetovnem prvenstvu v 
precizni orientaciji v Litvi kot član sloven-
ske reprezentance osvojil naslov svetov-
nih prvakov v štafeti; 

…gorski kolesarki Tanji Žakelj, ki je na dr-
žavnem prvenstvu v olimpijskem krosu na 
Črnem vrhu nad Cerknim ubranila naslov 
državne prvakinje; 

… Daši Kovačič, Leni Grošelj, Neži Lampe, 
Niki Brložnik, Renati Alibegović, Tini Likar 
in Ani Trček za naziv državnih prvakinj v 
kategoriji street dance show male skupine 
člani; Daši Kovačič in Ani Trček za 3.mesto 
v kategoriji street dance show duo člani in 
2. mesto v pokalnem seštevku; Niki Brlo-
žnik za naziv državne prvakinje in pokalne 
zmagovalke v kategoriji street dance show 
solo članice ter mali mladinski formaciji in 
Teji Lampe v kategoriji solo mladinke za 
doseženo drugo mesto v hip hopu.  

Vročega julijskega dne smo bili na obisku 
v Mrzlem Logu, Pr' Zajc v Mali Gori.

Semkaj je pred devetnajstimi leti Jernej 
pripeljal svojo ženo Meto, ki jo je spoz-
nal na veselici v Ledinah.  Doma z velike 
kmetije v Ravnah pri Žireh, tik onstran 
meje naše občine, se je Meta na novem 
domu, 24 ha veliki domačiji, takoj vživela. 
Tudi novih znancev in prijateljev ji ni bilo 
težko najti, kar glede na njeno zgovornost 
in odprt značaj radi verjamemo. 

V Metini družini so bili trije otroci, brat 
Miha je ostal doma, sestra Ana pa se je po-
ročila na Gore. Pr' Zajc sta odraščala dva 
sinova, Jernej in Jože, ki kot jezuit deluje 
v Rimu. Po smrti staršev je Jernej prevzel 
kmetijo, ki pa ni njun edini vir preživljanja. 
Meta, po poklicu šivilja, trgovka in prome-
tna tehnica, dela v proizvodnji na Linda-
bu, Jernej pa kot orodjar na Rotomatiki. 
Svoj prosti čas Meta najraje posveča svoji-
ma otrokoma, peče kruh in pecivo in šiva, 
Jerneju pa je v veselje rezbarjenje in petje 
pri MPZ Pobje in ŽPZ dr. Frančišek Lampe.

V pogovoru delita z nami težko življenjsko 
izkušnjo. Kar 12 let sta čakala na prvega 
otroka, a deklica Lea je pokopana pri 

Zvezdicah v Postojni. Leto in pol kasneje 
pa je njuno hišo, ki so sta si jo na domačiji 
zgradila pred 10 leti, napolnila sreča ob 
rojstvu hčerke Eve, ki bo letos prvošolka. 
Ker se rada druži s prijatelji, komaj čaka, 
da bo šola odprla vrata, saj je letos po 
mnogih letih v Črnem Vrhu v prvem ra-
zredu kar 22 otrok. Zgovorna deklica nam 
vse to kar sama pove in doda, da zelo po-
greša starega ata Marijana, ki je letos umrl. 
Vedno je našel čas zanjo in kot dragocen 
spomin nanj nam pokaže prstan iz kinder 
jajčka, ki ga ji je dal le uro pred smrtjo. Še 
bolj živahen je dom po rojstvu Lenarta, 
danes dveletnega fantiča, ki je moral tok-
rat zaradi fotografiranja svoje popoldan-
sko spanje malce skrajšati. 

Ker domačija leži ob povezovalni poti 
med idrijsko in ajdovsko občino, je tu 
poleti zaradi številnih pohodnikov in ko-
lesarjev precej živahno. Pozimi pa Zajcovi 
pogrešajo predvsem sonce, ki premalo 
obsije zajčji brlog, a že šest let namesto 
sončnih žarkov hišo greje otroški smeh. 
To srečo jim iskreno privoščimo.  
     
Marija Benčina


