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Zadeva: Prireditveni prostor Mejca
Klub idrijskih študentov že vrsto let v Idriji organizira festival Čipkarija, ki predzadnji teden
avgusta mesto napolni z vsebino za mlade. Program se iz leta v leto veča, predvsem je opazen porast
spremljevalnih dejavnosti od leta 2008 dalje in tudi časovno širjenje festivala, ki bo v letu trajal kar 5 dni.
Festival se je tudi prostorsko umestil v idrijsko Mejco, čeprav je vredno omeniti, da se vsako leto
premleva izbor lokacije in išče primernejše prostore. Prav glede lokacije in infrastrukture se obračamo
na vas.
V Klubu idrijskih študentov ugotavljamo, da v Idriji ni primernih prostorov za večje dogodke na
prostem, ki bi zagotavljali možnosti za razvoj in rast dogodkov. Po našem mnenju je najprimernejše
območje za tovrstne dogodke prav Mejca.
Ekipa festivala Čipkarija pa se v Mejci sooča s problemi, za katere želimo, da jih obravnavate:
1. Električna opremljenost – najbližja električna omarica se nahaja pri teniških igriščih, kar pomeni,
da je ob vsakem dogodku, ki je energijsko bolj potraten, potrebna napeljava elektrike do Kamšti
oz. „skate parka“ in dodaten najem električne omarice;
2. Tekoča pitna voda – Pri Kamšti in v skate-parku ni tekoče pitne vode, ki je izredno pomembna za
organizacijo prireditev na prostem in vzdrževanje higiene;
3. Sanitarije – športno-rekreacijsko območje kot je Mejca bi potrebovalo ustrezne javne in
brezplačne sanitarije, ki bi jih bilo moč uporabljati tudi ob dogodkih na prostem;
4. Oder – za povečanje števila javnih dogodkov na prostem vidimo smiselno umestitev dodatnega
objekta, ki bi služil kot oder za glasbene, gledališče in druge uprizoritvene dejavnosti in deloval
kot manjše skladišče za prireditveno opremo, a se hkrati smiselno zlil z bližnjo monumentalno
Kamštjo. Tovrsten stalen objekt bi vsekakor doprinesel k samemu izgledu prizorišča, zaščitene
Kamšti pa v prihodnje ne bi več kazili premični prireditveni odri;
5. Ograditev prostora – festival Čipkarija je zrasel do te mere, da ga organizator Klub idrijskih
študentov, vkolikor želimo nadaljnji razvoj, ni več zmožen financirati sam in hkrati ohranjati
brezplačen vstop. V prihodnje bi torej želeli prireditveni prostor ograditi, zato želimo, da
občinska uprava Občine Idrija analizira možnost le-tega in, vkolikor obstaja politična volja,
ograditev omogoči;
6. Šotorišče – ekipa Čipkarije želi festival obogatiti z možnostjo šotorjenja v času festivala. Na
Občino Idrija smo že naslovili prošnjo za dovoljenje, a bili žal zaradi neustreznih občinskih aktov
zavrnjeni. Občino naprošamo, da šotorjenje zakonsko omogoči oziroma, vkolikor za to ni
politične volje, predlaga drugo lokacijo za šotorjenje;
Klub idrijskih študentov prosi za ureditev teh problematik. Menimo, da bi v okviru napovedanih
projektov v Mejci bilo mogoče naše želje in predloge uresničiti. Verjamemo, da se tako organizatorji kot
tudi občani, občinska uprava ter občinski svet, zavedamo priložnosti, ki jih razvoj prireditev na prostem
ponuja lokalni skupnosti.
Že vnaprej se zahvaljujemo za Vaš trud in pripravljenost.
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