Gostišče s prenočišči in športno rekreativno dejavnostjo

»PRI VIDRGARJU«

NA DOMAČEM PRAGU V OSRČJU
SLOVENIJE
Vidrga je kraj, ki se nahaja v osrčju Slovenije, na robu
zagorske doline, v krajevni skupnosti Mlinše –Kolovrat, blizu
Geometričnega središča Slovenije (GEOSS-a, Slivna), pod
Zasavsko Sveto goro…
Na stičišču treh dolin, v objemu narave, so posejane hiše
deloma ob cesti, nekaj pa se jih razgleduje po ozki dolini z
bližnjih vzpetin.
Potok Kandrščica, ob katerem so delovali ne v tako daljni
preteklosti vodni mlini, se vije skozi dolino. Nedaleč od
Vidrgarjevega gostišča so se vode penile pod mlinskimi kolesi
v Mlekarjevem in Čelešnikovem mlinu.
»Zaprem oči… tam daleč poje klipe – klop,
še slišim šum vode, še topotanje stop.
Še vidim ga, med kamne zrnje siplje
in mlin melje, melje na vse kriplje.«
			
Mojca Grden

»Je kraj kje lepši, kot je naša vas?
Z objemom varnih rok zavetje nudi Sveta gora,
kjer smo ljudje drug drugemu opora,
kjer sonce svetle dneve lije v čas.«

Skozi vas Vidrgo pelje cesta, ki povezuje Zasavje z belo
Ljubljano; tu stoji znano Gostišče s prenočišči ter športno
rekreativno dejavnostjo »Pri Vidrgarju«.
Ob hrib prislonjeni travniki in zelenina šumečih listnatih
in iglastih gozdnih dreves so prelepa kulisa zelenega okolja
temu kraju. Sončni žarki v toplih dneh, modrina neba,
žvrgolenje ptic, težke deževne kaplje, nenehno žuborenje
potoka, pozimi pa belina snežne odeje se skozi vsa leta
kažejo v svoji naravni lepoti.

ZAČETKI GOSTILNE V VIDRGI

Življenjska pot Franca Vidrgarja
Dom, ki je podoba domačega ognjišča, kjer zadiši po sveže
pečenem domačem kruhu in kjer se v hladu in mrazu stisne
človek k topli krušni peči, je za kmečkega otroka nekaj
resnično lepega in človeško toplega…
Zgodba Franca Vidrgarja nima
takega ozadja. Njegova otroška leta
so bila trpka in trda. Kruha pogosto
ni bilo na mizi, v številni družini so
živeli skromno.
Po zaključeni osnovni šoli (delno
nemški) je bil sprva dninar, hodil
je v »tabrh« h kmetom, da si je
prislužil kruh, nabiral borovnice in
jih prodajal, opravljal težka dela v
rudniku, bil vrtalni mojster… A velika
želja je bila postati gostinec.
Že v l. 1954 si je našel ženo v bližnji vasi Doberljevo, s katero je
skrbel za podedovano stavbo po umrlem očetu in materi. Žena
mu je rodila tri hčere: Sonjo, Andrejo in Hildi.
Začetki gostinstva segajo na Izlake, kjer je bil najemnik
furmanske gostilne na Obreziji, kasneje pa direktor hotela Medijske toplice. Vpisal se je na ljubljansko gostinsko šolo v
dveletni program (ob delu) z nazivom Šola za direktorje, ki jo
je uspešno zaključil.

Pa se je Franc odločil, da bo krenil na svoje. Hotel je imeti
svojo lastno gostilno. In slednjo kar na domačiji, kjer je nekoč že
bila gostilna, trgovina, mlekarna... V l. 1965 je pričel v domači
hiši urejati prostore.
Uspelo mu je!
»Na Vidrgi pri Mlinšah
gostilna tam stoji,
je dobro založena
s pijačo in jedmi.«

Razvoj gostilne in delo v njej
V hiši, Vidrga št. 32, se je začela odvijati »gostinska pravljica«
s trdim in odgovornim delom po preureditvi v l. 1966.
Otvoritev gostilne Vidrgar je bila 1. maja 1966. Skromna
domača (družinska) kuhinja za začetek, petindvajset sedežev
v točilnici in sanitarije je bilo vse, kar je zadostovalo za potrebe
gostilne.
Franc Vidrgar je postal sam svoj gospodar. Vzel je svoje
profesionalno delo in cilj v svoje roke in si s pomočjo bližnjih
dokazoval vsak dan znova, da je sposoben narediti več, veliko,
mnogo, boljše …
Za kuhinjo in dobrote iz nje je poskrbela žena Hilda, v pomoč
ji je bila Zinka, Francitova sestra, za primerno kapljico in
vse ostalo pa je skrbel sam. 				

Na pomoč so priskočili sosedje, sčasoma
si je povečeval osebje. In prav ljudje so
tisti, ki dajejo pridih in toplino v nekem
ambientu, ki naj bi služilo gostom.
Korak za korakom se je večalo število
obiskovalcev, korak za korakom sta bila
vidna tudi napredek in ponudba.

Dobra hrana, prav tako tudi pijača,
solidna in skrbna postrežba in
prijazno osebje so bili pogoj za vse bolj
zahtevne goste. Posebni dogodki so bila
silvestrovanja, maškarade in veselice,
kjer so gostovali Lojze Slak s fanti iz
Praprotna, Ansambel Rudija Bardorferja,
Henček, Fantje treh dolin, Vesele Štajerke
in še kdo.

IZ MAJHNEGA RASTE
VELIKO
Tri leta po odprtju je gostilna dobila
dodatnih petdeset sedežev, kasneje še
gostinsko sobo za osemdeset oseb in prve
nastanitvene sobe. Čas je mineval, leta
1985 je bila po prekritju potoka zgrajena
depandansa s trinajstimi sobami in
urejeno parkirišče, leta 1989 je bilo
dograjenih še štirinajst sob in tenis
igrišče, leta 1990 je pričelo obratovanje
smučišča Kandrše, nekaj let kasneje pa
je sledila dograditev kuhinje in velike
dvorane za zaključene družbe.
Vse to je plod jasnih ciljev, močne
volje, trdega dela in dobrih sodelavcev,
sorodnikov ter prijateljev. Poleg
opravljanja dejavnosti v lastni hiši se je
gostilna Vidrgar – Žibert udeleževala
različnih sejmov, ki so prinesli lepe
zaslužke, in gostinsko turističnih zborov,
kjer je bila zaradi kakovosti deležna
velikega ugleda, kar je botrovalo, da je bil
Franc Vidrgar tri mandate predsednik
sekcije gostincev na Obrtni zbornici
Slovenije in leta 1986 prejel turistični

nagelj za razvoj turizma v Zasavju. Leta 2011 ga je zagorski
župan Matjaž Švagan nagradil s plaketo častnega občana.
Ves čas delovanja v gostišču so posvetili tudi veliko
pozornosti usposabljanju dijakov za poklic natakarja in
kuharja. Praktično znanje je pri Francu Vidrgarju pridobilo že
blizu 150 oseb.

Z velikim ponosom vedno povem, da sem bil eden izmed prvih
Vidrgarjevih vajencev in da mi je njegova »šola« še kako koristila v
življenju. V Vidrgo se rad vračam z občutkom hvaležnosti za vse, kar
sem tam pridobil in se naučil.«
					
Bojan Gasior

Med prvimi vajenci je bil tudi Bojan Gasior, sedanji direktor
Gostinskega podjetja Trojane d.o.o.
»V letu 1971 sem se odločil za gostinski poklic. Želel sem postati
natakar. Imel sem srečo, da me je opazil Franc Vidrgar. Ponudil mi je
mesto vajenca v svojem že priznanem gostišču. Ob spominu na leta, ki
sem jih preživel ob njem in njegovem osebju v Vidrgi, lahko trdim, da so
bila to zelo lepa in ustvarjalna leta. Ob šefu Vidrgarju smo se vajenci
učili stroke, življenja in delavnosti.
Ob dejstvu, da se nas je pri Vidrgarju izšolalo mnogo natakarjev
in kuharic, je treba zapisati, da smo večinoma uspešni tudi v svojih
nadaljnjih poklicih vsak na svojem mestu. Naj izrazim svojo veliko
zahvalo, da sem bil tudi jaz del tega uspešnega kolektiva.

Melita Sušnik pa se spominja svojih vajeniških let, ko je v Vidrgi
pridobivala prve kuharske veščine:
» Malo pred zaključkom osnovne šole, ko se je bilo treba odločiti,
kam naprej v iskanju poklicne poti, je prišel med nas učence na šolo
šef Franc Vidrgar. Predstavil nam je, kako poteka »šolanje« v praksi in
delo pri njemu doma v gostilni. Ob razgovoru z mano in mamo, ki me je
pospremila na njegov dom, sem se odločila za poklic kuharice. Bila sem
vajenka v njihovi kuhinji in vem, da sem vestno in prizadevno sledila
zahtevam in nalogam predpostavljenih. Predvsem pa sem imela ves
čas v mislih vrlini, ki jih je izpostavil Franc Vidrgar: poštenje in delavnost.

Po končanem delu smo dijaki večkrat
prespali v njihovih sobah. Odnos domačih,
posebej šefa Vidrgarja in gospe Hilde, je bil
do nas učečih skoraj očetovski oz. materinski.
Večkrat smo delovali cel vikend, pri njih
prespali in šli v ponedeljek, po bujenju gospe
Hilde v šolo.
Tudi zabave in dogodivščin nam v Vidrgi
ni primanjkovalo. Zgodilo se je tudi, da sem
kakšen dan izostala od pouka, razlog delo na
Celjskem sejmu, na ljubljanskem novoletnem
sejmu ali v Planici.
V Vidrgi se je vedno kaj gradilo, obnavljalo
ter popravljalo, tako se je posel vse bolj širil.
Skozi enaindvajset let (1989 – 2010)
dela »Pri Vidrgarju« sem si pridobila veliko
izkušenj in znanja.«
Melita Sušnik

POVEJ MI, KAJ JEŠ,
IN POVEM TI, KDO SI!
Najbolj tekne in diši hrana, ki jo
gospodinja pripravi z ljubeznijo. Dobrote
iz domače kuhinje.
Sprva so bile na jedilniku domače
koline: pečenka s praženim krompirjem,
krvavice in pečenice z zeljem, zasavske
jetrnice, suhe klobase, žolca…
Posebno mesto v ponudbi so imele
postrvi iz domačega ribnika, ki so bile
zelo zaželena jed.
Čas je prinesel spremembe v ponudbi,
jedilnik se je širil, dodalo se je nekaj
specialitet (jelen v divjačinski omaki,
žabji kraki), internacionalne jedi (različni
zrezki, biftki) in jugonostalgični žar.

Današnja ponudba je nekako
mešanica naštetega, izbranega, ohranili
smo lastno kulinarično identiteto
-dediščino in ji dodali nekaj novosti iz
kulinaričnega sveta.
Prihodnjost kulinarične ponudbe
predstavlja inovativnost, kreativnost
in ohranjanje tradicionalnih jedi,
prikazanih v novodobnejši luči,
sestavljenih iz lokalnih, sezonskih živil.

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

GOSTIŠČE PRI VIDRGARJU

Franc je bil že od nekdaj športni navdušenec, ustanovni
član in dolgoletni predsednik športnega društva Mlinše,
dolgoletni starešina zelene bratovščine na Mlinšah in velik
ljubitelj smučanja, čeprav sam ni nikoli smučal. Jugoslovansko
smučarsko reprezentanco na čelu z Bojanom Križajem in
Rokom Petrovičem je večkrat spremljal po tujini in jo leta 1981
gostil na poletnih pripravah v Vidrgi.

Po upokojitvi leta 1995 sta gostišče prevzela Jože in Andreja
Žibert, Vidrgarjeva drugorojenka. Spremenilo se je tudi ime, po
novem je bilo Gostišče »Pri Vidrgarju«. Gre za tipično družinsko
podjetje, kjer so združene tri generacije: ustanovitelj Franc
Vidrgar, zet Jože Žibert z ženo Andrejo, sinom Sebastjanom in
hčerko Anjo. Poleg ožjih družinskih članov sta člana ekipe še
Hildi, najmlajša hči, ter Miha, najstarejši Vidrgarjev vnuk.

Želja po popestritvi ponudbe, smučarski centri s hoteli kot
zgled dobre prakse so porodili idejo o lastnem smučišču. Ob
koncu 80-ih so bili prvi spusti po »štamfani« progi, kmalu je
bila vrvna vlečnica, teptalec in topovi za umetno zasneževanje.
Smučišče deluje še danes, skoraj takšno kot nekoč – butično, a
s posebnim pomenom, saj je na tem hribčku marsikdo naredil
svoje prve smučarske korake. Smučarski tečaji, športni dnevi,
šola v naravi, “očkov vikend” in ostali dogodki še dodatno
popestrijo dogajanje na smučišču in ob njem.

Življenje teče svojo pot, čas prekriva nekdanje dogodke,
odhajajo ljudje, ki so pomagali Francu pri delu v njegovem
lokalu... Za vedno je odšla žena Hilda, njegova desna roka in
glavna v kuhinji. Kmalu za materjo Hildo se je poslovila tudi
najstarejša hčerka Sonja, ki je bila vodja kuhinje. Prekmalu nas
je zapustil tudi Peter, ki je bil domačin, v hiši izučen in zaposlen
kot natakar.

A čas hitro beži, zadnja leta so prinesla novo zunanjo podobo
stavb, prenovo nastanitvenih sob in dela gostinskih prostorov,
nov sprostitveni kotiček s savnami, posodobitev kuhinje…
Gostišče Pri Vidrgarju je podjetje z bogato tradicijo in
jasno vizijo za prihodnost. S celovito ponudbo, ki se odraža
v pestri kulinarični ponudbi, ponudbi prenočišč in športno
rekreativnimi dejavnostmi s pridihom naravno – kulturnih
znamenitosti v okolici predstavljajo konkurenčno podjetje…

Posebno dober je občutek, ko ob zvoku domače harmonike
turistu ponudiš borovničke od stare mame, kot gostitelj s
tujcem preživiš del njegovih počitnic in začutiš občutek
zadovoljstva. To je dokaz, da delaš dobro. Odnos gostitelj – gost
se lahko kar kmalu prelevi v prijateljskega, takšnih primerov
imamo pri nas kar nekaj. na ta račun prihajajo turisti iz
različnih koncev sveta: Joe Razpotnik (Kanada), Francois Pouh
(Francija), Ad Hamers in Toni Koprivšek (Nizozemska), Marc
Hoeks ( Belgija) so glavni krivci za turistični utrip v naši dolini.

BREZ GOSTILNE NI TURIZMA

Turistično društvo Mlinše
Vse preveč se pozablja reklo »Brez gostilne ni turizma«.
Zavedati se moramo, da je bil nekoč in je še danes obisk nekega
kraja povezan ravno z obiskom gostilne.

TURIZEM SMO LJUDJE
Turizem ni nekaj, kar bi si zastavili le v strategijah, turizem
mora zrasti v srcu ljudi, njegova pot pa je od ljudi za ljudi…
Ni bilo dano, da bi gostišče zraslo v kateri od turističnih
destinacij ali v večjem mestu, temveč na podeželju, kjer je utrip
turizma počasnejši, a bolj pristen.

Turistično društvo Mlinše je bilo
ustanovljeno leta 1991 na pobudo
gostilničarja Franca Vidrgarja in veliko
podporo ustanovnih članov. Glavni
povod za ustanovitev društva je bila
prireditev »Kmečka ohcet po starih
šegah in navadah«, ki je bila prvič
organizirana leta 1988 v režiji gostišča
Vidrgar – Žibert.
»Se združilo dvoje rek je
v isti strugi
in tesno ju stisnil breg je
drugo k drugi.
Zdaj oba sta ena voda.
Isto ju pozdravlja cvetje
s trat zelenih izza proda
ko v deželo gre poletje.«

V prvem letu delovanja društva je bila
pod vodstvom Kralj Janija organizirana
četrta ohcet. Ta izvedba je bila v veliko
večjem obsegu, z bogatim kulturnim
programom in veliko podporo sponzorjev,
ki so poskrbeli za bogate »bale« (darila)
mladoporočencem. Sledilo jih je še devet
(na čelu društva sta bila Vili Avbelj in
kasneje Anton Zupanc). V vseh teh letih
se je poročilo preko petdeset poročnih
parov, med drugimi tudi pari iz Kanade,
ZDA, Francije, Nizozemske, Švedske…
Dogodek se je pričel s kulturnim
programom v Zagorju, nadaljeval s
povorko konjenikov, narodnih noš,
folklornih skupin, pihalnih orkestrov,
mažoretk in kočij s poročnimi pari in
svati v slovenskih narodnih nošah…
Povorka se je kasneje zbrala na
Mlinšah in se odpravila v Vidrgo,
kjer je sledil pester kulturni program
Kulturnega društva Mlinše, usodnim
DA-jem, pogostitvijo in veseljačenjem
do jutranjih ur… Ta folklorno kulturna
manifestacija se je zaradi premajhnega
zanimanja leta 2001 opustila. Kot
nadomestilo te prireditve je bila leta
2002 v sodelovanju s Kmečkim glasom

organizirana prireditev »Kmetica
leta«. Le – ta se je selila kasneje po vsej
Sloveniji, na lokacijo zmagovalke.
V začetku 90-ih so člani pod
taktirko Tomaža Klopčiča uredili
pohodne poti, jih markirali in izdelali
informacijski tabli v Vidrgi in na
Mlinšah. Na smučišču v Vidrgi so se
več let organizirale »Zimske igre na
snegu«, ki so bile tematsko vezane na
okoliš in stare običaje, vedno pa režirane
s pridihom humorja, ki je bil izpopolnjen
s strani voditeljev prireditve (Tone
Fornezzi Tof, Sašo Hribar, Vinko Šimek).
Nekaj let se je v mesecu aprilu
organiziral sejem cvetja na Mlinšah, kjer
so krajani s strani društva dobili darilne
bone za rože. Žal se je prireditev zaradi
pomanjkanja sredstev morala opustiti.
Društvo
vsakoletno
organizira
tradicionalno zasavsko salamijado,
različna predavanja za člane in širše
okolje, športno rekreativno prireditev
»aktivni vikend«, letni izlet za člane,
božični pohod z baklami na Zasavsko
Sv. goro v sodelovanju s TD Izlake
ter skrbi za čisto okolje in urejenost
informacijskih tabel ter markacij na

pešpoteh. Nikakor ne smemo pozabiti,
da društvo v sodelovanju z gostiščem že
10 let organizira pohode za nizozemske
in belgijske turiste, ki so nastanjeni v
Vidrgi.

Kot novost velja omeniti informacijsko
zgibanko, kjer so označene kolesarske
poti, pešpoti, kulturne znamenitosti,
lokalni ponudniki, tekstovno pa je
opisana Krajevna skupnost MlinšeKolovrat, omenjene pa so tudi
znamenitosti bližnje okolice.
Tudi v prihodnje se bomo za krepitev
turistično rekreativne dejavnosti na
podeželju in ohranjanju kulturne
dediščine trudili z vsem srcem. Še
naprej se bomo nagibali k sodelovanju
z ostalimi društvi in institucijami

ter se trudili postati najboljši
ambasador svojega geografskega
kroga. Z vključitvijo mlajših generacij
bo to veliko lažje.
Vsakemu posebej in vsem skupaj, ki
so kakorkoli pomagali pri našem delu
in realizaciji začrtanih hotenj, iskrena
hvala.
Sebastjan Žibert,
predsednik TD Mlinše

ZA ZAKLJUČEK »VIDRGA GRE NAPREJ«
» Ni vselej prijetno na samostojni poti.
Včasih se morda zdi, da bi se bilo precej
lažje zateči pod profesionalno perut
kakšnega varnega podjetja ali v javni
sektor, potem pa te spet dvigne občutenje
prostosti – ker si sam svoj gospodar…«
Tako je zapisala neka samostojna
podjetnica, ki svobodo ob delu doživlja
kot občutje prožnosti in lastnega
odločanja. Tako nekako teče tudi
razmišljanje o prihodnosti v «Gostišču
s prenočišči in športno rekreativno
dejavnostjo Pri Vidrgarju«.
Petdesetletna tradicija je priznanje,
spodbuda, izziv, močan temelj in zgodba,
ki se nadaljuje…
Zavedamo se, da v turizmu počitka
ni, zato sledimo kulinaričnim trendom
in smernicam, ki jih narekuje sodobna
gostinsko turistična filozofija. Z visokim
strokovnim znanjem, izkušnjami,
veliko mero gostoljubnosti, prijetnim
ambientom ter individualnim pristopom
do gosta se trudimo biti »najboljši
gostitelj«.
Jasen pogled in zanesljiv korak sta
prava pot do cilja.

GOSTIŠČE S PRENOČIŠČI & ŠDR
“PRI VIDRGARJU”
Žibert Jože s.p.
Vidrga 4, 1252 Vače, Slovenija
+386 3 567 51 50
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info@vidrgar.si
www.vidrgar.si

