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Izdajatelj: Založba Bogataj ABC Merkur d.o.o. Idrija

Kosovelova 31, 5280 Idrija

Telefon: 05 37 222 80

E naslov: abc@abc-merkur.si

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj

Oglasno trženje: 05 37 222 80 in 05 37 22 947
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Zasnova: Skupina Orion

Distribucija: Pošta Slovenije in raznašalci

Tisk: ABC Merkur d.o.o. Idrija

Naklada: 8.000 izvodov

 
 
 

Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v decembruspregledano

December 2018: 
Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati,  
se je dobre letine nadejati.

10 - Komunala
Prodajate ali kupujete 
nepremičnino?

17 - Dediščina
Klekljanje vpisano na Unesco

20 - Prazniki v 2019
Dela prosti dnevi v prihodnjem letu

32 - Ivan Cankar
V Sloveniji 17.400 Ivanov  
in 434 Cankarjev 
 

38 - Zdravje
Praznična otožnost

18 - Veseli december
Ne mečite petard! 

24 - Kulinarika
Praznični recepti

37 - Prazniki
Drsališče v Postojni vabi

52, 53 - Mali oglasi 
Prodam, kupim, menjam, ...

Želimo vam vesel božič  
   in srečno v novem letu!   
     Vaš ABC

Aktivno 
Brezskrbno 
Cvetoče

PODJETJE ZA FINANČNE  
IN KNJIGOVODSKE STORITVE

DAVČNO SVETOVANJE
DELOVNO PRAVNO SVETOVANJE

Numera 3 d.o.o. Idrija, 
Lapajnetova ulica 39, Idrija

T: 05 37 22 585,  
E-mail: numera3@amis.net

POTREBUJETE 
STROKOVNO 

RAČUNOVODSTVO

Vsem želimo 

 veliko poslovnih uspehov  

v novem letu!

KUPON 

25 % POPUST 

za enkratno  
računovodsko /davčno  
svetovanje v letu 2019
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Dobrih pet let igranja, iskanja in ustvarjanja glasbe je Jakob Kobal strnil 

v glasbeni CD z naslovom Cloudless. Če dobiš, tako kot Jakob Kobal, svoj 

prvi CD pri 24 letih, ni še prav nič zamujenega. »Za prvi CD se je treba res 

potruditi. Izpiliti je treba prav vse podrobnosti in šele potem lahko rečeš, da 

si res naredil dobro delo,« o svoji natančnosti in dolgoletnem ustvarjanju, 

snemanju in prirejanju skladb za prvenec pove Jakob Kobal. Zadnjo skladbo 

za pravkar izdani CD je napisal pred tremi leti. To po eni strani pomeni, 

da sta snemanje in produkcija zgoščenke trajala zares dolgo. Po drugi 

strani pa je tudi res, da je v tem času avtor naredil velik korak k še bolj 

prepoznavnemu osebnemu glasbenemu slogu. 

Poenostavljanje, da je Jakob otožni deček iz Idrije, že dolgo ne drži več. 

Nekaj prepoznavnih skladb iz prvega obdobja je bilo res prej melanholičnih 

kot pa ritmično udarnih, a je tudi na glasbeni prvenec umestil več skladb, ki 

z melanholijo nimajo prav dosti skupnega.

Jakob Kobal razume glasbo kot dvogovor med inštrumentom in avtorjem. 

Zato se mu zdi zelo pomembno, da ustvarjalec odlično obvlada tudi igranje 

inštrumentov. Vsak od teh skriva neštete izrazne možnosti, a le vešči 

glasbeniki znajo iz njih izvabiti prave barve in zvok za pravo skladbo.

»Seveda pa je pomembna tudi ekipa, ki spremlja ustvarjalca v času 

nastajanja in potem pri izvajanju  v živo,« pove Jakob Kobal, ki se mu po 

objavi prvenca vse pogosteje odpirajo vrata na številne glasbene odre. Če 

poslušalci pričakujejo, da bodo v živih nastopih slišali vse bogastvo zvočnih 

podob s plošče, se motijo. Tako barvitih in z mojstrsko roko odbranih 

zvočnih pokrajin na živih nastopih preprosto ni mogoče pričarati. Zato pri 

slednjih Jakob Kobal stavi na svojo interpretativno moč in z minimalističnimi 

glasbenimi orodji poskuša doseči čim boljše približke na ploščo ujetih 

glasbenih podob.

Vseh enajst skladb na prvencu je Jakob Kobal odpel v angleškem jeziku. 

To pa seveda ne pomeni, da se odreka slovenščini. Sočasno z nastajanjem 

skladb v angleščini nastajajo tudi skladbe v slovenščini in slab ducat teh 

namerava že prihodnje leto strniti na mini CD. Če bo res izšel z letnico 2019, 

bo to uspeh posebne vrste, saj običajno produkcija glasbenih izdaj v tej 

zvrsti traja več let.

Jakob Kobal zadnje življenjsko obdobje preživlja na slovenski obali. Ima 

službo v knjigarni v Kopru, kjer se, kot sam pravi, odlično počuti. Široko 

obzorje in okolje brez klancev dobro vplivajo na njegovo ustvarjalnost. 

Na letošnjem prazničnem koncertu Pihalnega orkestra Godbenega društva 

rudarjev Idrija se je predstavil kot solist. Nace Kogej, njegov glasbeni 

tovariš, je napisal priredbo skladbe Cloudless skies za pihalni orkester. Člani 

idrijske godbe so se z interpretacijo posebej potrudili in Jakob Kobal je 

bil z izvedbo zelo zadovoljen. »Ujeli so atmosfero te moje glasbe in to je 

odlično,« je povedal mladi glasbenik, ki je zapisan ustvarjalnosti.

Jakob Kobal je zapisan ustvarjalnosti
Jakob Kobal ni novo ime na slovenski in lokalni glasbeni sceni. Pred 

dobrima dvema letoma je postal medijsko prepoznaven in izpostavljen. 

S skladbo Cloudless skies se je prebil na radijske postaje in poznavalci so 

začeli govoriti o čudežnem dečku iz Idrije. Pred dnevi je dočakal izid 

glasbenega prvenca in z njim je zaokrožil svoje prvo ustvarjalno obdobje.
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
 
_________________________________________________________________________        
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

_________________________________________________________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

_________________________________________________________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

                                                                    __________________________ 
(davčna številka)                                                     (pristojni finančni urad)                                                                                                                               
 
ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca         Davčna številka upravičenca     Odstotek (%) 

Prostovoljno gasilsko društvo Idrija      1 5 5 8 0 7 4 1           0,5 

V/Na _____________________, dne_________________   ________________________   
                           podpis zavezanca/ke 

OB ZAKLJUČKU LETA SE GASILCI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA IDRI-
JA ZAHVALJUJEMO DONATORJEM, KI SO NAM STALI OB STRANI IN NAS PODPRLI 
PRI OBNOVI VOZNEGA PARKA IN MODERNIZACIJI OPREME, KATERA POSTAJA VSE 
ZAHTEVNEJŠA IN JE NUJNA ZA POSREDOVANJA V ŠE TAKO ZAHTEVNIH RAZMERAH. 
VSA ZAHVALA TUDI OSTALIM, KI STE NAM KAKOR KOLI STALI OB STRANI IN NAS 
PODPIRALI.                                                                                                                                              

Nič vas ne stane, če nam namenite del dohodnine. Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela 
Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Ta vsem davčnim zavezancem omogoča, da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine 

namenijo nevladnim organizacijam, med katerimi je tudi PGD Idrija. 

Obrazec najdete na desni strani. 
Izpolnjen obrazec izrežite in pošljite na naslov FURS, Gradnikove Brigade 2, 5000 Nova Gorica

PGD IDRIJA SREČNO V NOVO LETO 2019!

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo  
dosedanjemu županu Občine Idrija Bojanu Severju  
za posluh in sodelovanje v preteklih letih.

KOLEKTOR SIKOM Komutacijski in rotacijski sistemi d.o.o.

KOLEKTOR ASCOM - proizvodnja drsnih obročev in komutatorjev d.o.o.

KOLEKTOR KFH, Pogonski sistemi in komponente d.o.o.

KOLEKTOR ORODJARNA Načrtovanje in izdelava orodij ter orodjarske storitve d.o.o.

KOLEKTOR EVT ekologija, varnost, trgovina-sistemi d.o.o.

BRUS Transport d.o.o.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d. d.

MAMO, Klimatizacije d.o.o.
 

NAŠ DOM d.o.o.
 

JOŽEF  KLAVŽAR 

VLASTA GOSTIŠA MRAK

ROMANA LANGENVALTER

LEONIDA SVETLIK RUTAR

Nace Breitenberger – 
osebnost tedna
V ponedeljek, 3. decembra 

dopoldne, so poslušalci Vala 202 

iz vse Slovenije za osebnost tedna 

izbrali upokojenega učitelja in 

neumornega prostovoljca Naceta 

Breitenbergerja iz Idrije.

Nace Breitenberger je pedagog iz Idrije, ki svoj prosti 
čas desetletja namenja mladim. Prostovoljno je vrsto 
let deloval v Zvezi prijateljev mladine Idrija, več kot 
20 let je že sodelavec telefona TOM, že 50 let pa je 
tudi mentor mladim planincem, za kar mu je Planinska 
zveza Slovenija podelila najvišje nacionalno priznanje 
za delo z mladimi.

»Otroci so osamljeni. Pomislimo, kako je s službami. 
Starši gredo od doma zgodaj zjutraj in se vrnejo 
pozno zvečer. Na telefon TOM nas pa pokličejo tudi 
starši, ne samo otroci. Mi ne dajemo nasvetov, mi 
jih vodimo do njih. Do nasvetov pridejo sami. Naš 
odgovor je pogovor,« je v radijski eter po razglasitvi 
rezultatov izbora za osebnosti tedna povedal Nace 
Breitenberger. Opozoril je še na to, da je v Sloveniji 
velik problem »hotel mama« saj s tem, ko se preveč 
bojimo za otroke, jih ne pripravimo na samostojno 
pot.

Kandidata za osebnost prvega tedna v decembru 
sta bila še Tomaž Lovrenčič, direktor ITF Ustanove za 
krepitev človekove varnosti, in Nina Jelen, učiteljica, 
ki je z učenci OŠ Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi 
zasnovala projekt Travelling around the world.
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Prodajate ali kupujete nepremičnino? Ne odrekajte se strokovni pomoči. 
Da smo Slovenci močno navezani 

na svoje domove, kaže podatek, 

da se povprečen Američan v 

svojem življenju preseli desetkrat, 

povprečen Slovenec pa bo svoj 

dom menjal le enkrat. Tako je 

razumljivo, da je lahko kupovanje 

ali prodaja nepremičnine za 

posameznika, par ali družino zelo 

stresno in obremenjujoče.

Preverjene nepremičninske družbe so lahko kupcu 
oziroma prodajalcu nepremičnine v veliko pomoč, 
a dobro je vedeti, kje lahko najdemo res dobrega 
nepremičninskega posrednika in kaj lahko od njega 
pričakujemo. Na Komunali Idrija, ki na območju Idrije, 
Cerknega, Žirov, Ajdovščine in Logatca sicer edina 
opravlja dejavnost nepremičninskega posredovanja, 
opozarjajo, na kaj morajo biti lastniki in iskalci 
nepremičnin še posebej pozorni. 

Jure Gantar, ki je v podjetju Komunala Idrija 
zadolžen za področje upravljanja z nepremičninami, 
ugotavlja, da se stranke pri nakupu oziroma prodaji 
nepremičnine največkrat sprašujejo, ali ob današnji 
veliki dostopnosti informacij sploh potrebujejo pomoč 
strokovnjaka in če – koga naj izberejo? 

Dobrega nepremičninskega posrednika ni 
več treba iskati daleč 

Informacije, ki jih dobimo na spletu, nas žal ne 
morejo pripraviti na vsa tveganja na trgu, kot so 
nepravilnosti v kupoprodajnih pogodbah ali gradbenih 
dovoljenjih, slabo stanje nepremičnin, stanje hipotek in 
druge morebitne prikrite napake. Cena nepremičnine 
na trgu je lahko višja kot njena dejanska vrednost in 
dober nepremičninski agent bo znal oceniti dejansko 
stanje nepremičnine, opozoriti na nepravilnosti ter 
izpogajati ustreznejšo ceno. Stranko bo nenazadnje 
razbremenil tudi urejanja vse potrebne dokumentacije 
za prepis lastništva in poskrbel za skrben pregled 
kupoprodajne pogodbe.

Po novem lahko občani Idrije, Cerknega, Žirov, 
Logatca in Ajdovščine za pomoč povprašajo tudi 
idrijsko komunalno podjetje, ki je upravljanju 
prostorov in stanovanj v Idriji, Cerknem in Žireh 
nedavno dodalo še dejavnost nepremičninskega 
posredovanja. Svojo novo storitev smelo širi tudi v 
druge občine Goriške in Notranjske, četudi na Komunali 
ugotavljajo, da so občani pogosto skeptični in ne 
zaupajo nepremičninskim posrednikom. »A vsak nakup 
oziroma prodajo nepremičnine spremlja podpisovanje 
vrste dokumentov in listnin ter pravni postopki, ki 
bodo z dobrim nepremičninskim posrednikom varneje 
in hitreje izvedeni, poleg tega pa bo posrednik opozoril 
na morebitne ‘pasti’,« opozarja Gantar in dodaja, 
da od izbranega posrednika ne smemo pričakovati 
nič manj kot ažurnost, strokovnost, doslednost in 
zanesljivost. 

Na Komunalo Idrija se lahko v zvezi s prodajo 
oziroma nakupom nepremičnine obrnete 
kadarkoli med delovnim tednom po telefonu 
(05) 37 27 228 ali pa vprašanja naslovite na 
e-mail: nepremicnine@komunalaidrija.si.

Jure Gantar

Slovenija enakih možnosti!

Spoštovane občanke in občani!

Iskreno se Vam zahvaljujemo za zaupanje in 
podporo, ki ste jo kandidatkam in kandidatom  
Socialnih demokratov izkazali na volitvah v 
občinska sveta v Cerknem in Idriji. Zahvala 
tudi za podporo županski kandidatki v Idriji 
mag. Mirandi Groff Ferjančič.

Čestitamo novoizvoljenima županoma Gašperju 
Uršiču in Tomažu Venclju ter jima želimo uspe- 
šno delo. Socialni demokrati smo hvaležni za 
vaše zaupanje, svoje delo bomo v občinah Cerkno 
in Idrija opravili predano in odgovorno.

Samo Bevk
Predsednik Območne organizacije  
SD Idrija-Cerkno
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Vse,  
v kar upate, naj se izpolni,

kar iščete, naj se odkrije
kar si želite, naj se uresniči!

Srečno 2019! 
Hvala za vaše zaupanje!

RAČUNOVODSTVO MARKIČ  
d.o.o. 

Srednja Kanomlja  29b,  
Spodnja Idrija

T: 05 37 42 377,   
M: 064 292 588

Tomaž Vencelj začenja brez koalicije
V četrtek, 6. decembra, so se na prvem zasedanju 

sestali člani novega občinskega sveta v Idriji. Novi 

župan Tomaž Vencelj je nagovoril zbrane v dvorani 

Mestne hiše in predstavil grobe okvire njegovega 

županovanja. Zasedanje je vodil najstarejši član sveta 

Samo Kuščer iz Zavratca.

Ustanovnega zasedanja novega občinskega sveta se je udeležilo 20 od 21 
izvoljenih občinskih svetnikov. Predsednik občinske volilne komisije, notar Andrej 
Rozman, je poročal o poteku in izidu volitev, čemur je sledilo soglasno potrjevanje 
mandatov novoizvoljenih svetnikov in mandata županu. V nastopnih govorih 
so predstavniki vseh svetniških skupin v svetu čestitali županu za izvolitev in 
napovedali konstruktivno sodelovanje v dobro vseh občanov.

V nastopnem govoru je novi župan Tomaž Vencelj spregovoril tudi o nekaterih 
novostih. Med te sodi odločitev, da sam ne bo vodil zasedanj in da bo odprl 
zasedanja sveta zainteresirani javnosti. Napovedal je, da v prvem obdobju po 
prevzemu funkcije v delu občinske uprave ne bo ničesar spreminjal. Zbranim je 
povedal, da je prekinil naročilo novih prenosnih računalnikov in tablic, ki so si jih 
zaželeli nekateri občinski svetniki. »S tem bomo morda prihranili 5.000 evrov, kar 
je za marsikateri projekt v dobro občanov zelo veliko,« je povedal novi župan. 
Vsem, ki bi za delo v občinskem svetu potrebovali primeren prenosni računalnik 
pa je obljubil, da bodo dobili primerno, a rabljeno napravo. Župan Tomaž Vencelj 
je skladno s statutom podal izjavo o načinu opravljanja funkcije župana in v njej 

povedal, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Župan Tomaž Vencelj je prekinil ugibanja 

o že dogovorjenih koalicijah in javno 
povedal, da v prvem obdobju njegovega 
županovanja ne bo sklepal nobenih 
koalicijskih dogovorov s posameznimi 
političnimi skupinami ali listami v občinskem 
svetu. »Če bodo predlogi dobri, jih podprite 
vsi, če bodo slabi, jih pa zavrnite,« je še 
dodal župan.

Takoj po nastopnem govoru župana pa se 
je zaiskrilo med donedavnim dolgoletnim 
podžupanom Bojanom Režunom in 
predsedujočim prvemu zasedanju Samom 
Kuščarjem. Prvi je citiral določilo, po 
katerem mora župan voditi seje, drugi pa 
mu je to oporekal in našteval zakonska 
določila, ki omogočajo uvedbo te novosti.

Pričakovane primopredaje županske 
funkcije med novim in starim županom pa 
ni bilo, saj se dosedanji župan Bojan Sever 
zasedanja ni udeležil.
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PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO 
želi vsem članicam in članom  

ter ljubiteljem gora  
vesele božične praznike,

v letu, ki prihaja  
pa veliko užitkov  
in varnih korakov  
na vaših poteh. Ulica Otona Župančiča 3, Idrija,  

T:  05 37 34 200, www.zd-idrija.si

Konec leta je čas za praznovanje.
Je čas za čestitke in zahvale.
Čas za priznanja.
Pa tudi čas za presojo in oziranja v nova obzorja. 
Naj bodo vaši koraki v letu, ki prihaja,  
prijazni in zdravi, topli in nasmejani.

Lepe božične praznike in čudovito leto 2019  
vam želimo.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Idrija  
in Zdravstveni postaji Cerkno.

Tel.: 040 800 830
Melita Čufer s.p., Mestni trg 11, Idrija

Voščim vam mirne  

božične praznike  

v krogu najbližjih  

ter sreče, zdravja  

in uspehov  

v novem letu  

2019.

Voščim vam mirne  

božične praznike  

v krogu najbližjih  

ter sreče, zdravja  

in uspehov  

v novem letu  

2019.

URNIK: 
Pon: 8 - 14 / Tor: 8 - 16 / Sre: 14 - 20 / 

Čet: 8 - 15 / Pet: 10 - 19 / 
Sobota: po dogovoru

Jožko Pirc med Idrijo, Rimom in Bertoki
Letošnje praznovanje farne sozavetnice svete Barbare so v idrijski 

župniji obeležili na poseben način. Pripravljajo se na misijon in v sklopu 

teh priprav so v dvorano filmskega gledališča povabili idrijskega rojaka, 

duhovnika Jožka Pirca, ki je kar 30 let deloval kot profesor na papeški 

univerzi Urbaniani v Rimu.

V pogovoru z Mitjo Zelencem je gost obujal spomine 
na mladost, ki jo je preživel v Idriji. Zamisel, da bi Jožko 
že po osnovni šoli stopil v semenišče, se ni uresničila, 
saj je bil oče Janko Pirc odločno proti, za kar mu je 
še danes hvaležen. »V Idriji imamo dobro gimnazijo 
in, če boš po gimnaziji še istih misli, naredi, kot ti bo 
prav,« je oče usmeril Jožkovo študijsko pot najprej 
na idrijsko gimnazijo, od tam pa ga je pot vodila na 
Teološko fakulteto v Ljubljano.

Idrijska župnija praznuje 50-letnico postavitve in 
posvetitve cerkve svetega Jožefa Delavca. Časov 

gradnje cerkve se Jožko Pirc ne spominja, saj je v 
tistem letu služil vojaški rok. Spominja pa se, kako 
ga je prevzela lepota že skoraj dograjene cerkve, 
ko jo je prvič videl. Ko je končeval študij na teološki 
fakulteti in se pripravljal za vstop med duhovnike 
so bili leta 1972 kar trije novomašniki iz Idrije in 
bližnje okolice, tako da je potekala posvetitev 
vseh novomašnikov koprske škofije tistega leta 
kar v Idriji. Na prvo službeno mesto kaplana ga je 
škof Jenko poslal v Koper, kjer mu je potem tudi 
ponudil nadaljevanje študija v Rimu. »Ni me posebej 
mikalo v Rim, saj sem bil sam prepričan, da bom 
poslanstvo duhovnika udejanjal v pastoralnem delu 
neposredno med ljudmi. Ko pa mi je bilo ponujeno 
študijsko mesto, sem ga sprejel samo zato, ker nisem 
našel nobenega pravega in tehtnega izgovora«. Med 
študijem je stanoval v papeškem zavodu Sloveniku, 
ki ga je kasneje kot pomočnik rektorja vodil 17 let 
in zanj kot rektor potem skrbel še 9 let. V posebej 
lepem spominu iz tistega časa pa ima tudi obisk 
svojih gimnazijskih sošolcev skupaj z legendarno 
ravnateljico Drago Urbas, ki so se za 41-letnico 
mature podali v Rim. Razkazal jim je znamenitosti 
večnega mesta in uredil tudi obisk papeške kapele, ki 
jo je z mozaiki opremil pater Marko Rupnik iz Zadloga.

Po končanem študiju se je za nekaj let vrnil v 
Koper in potem nazaj v Rim, saj so ga povabili med 
profesorje na papeški univerzi Urbaniani. Tam je 
spoznal ogromno razumnikov iz vseh celin in po 30 
letih profesure je dozorela odločitev za vrnitev v 
Slovenijo. Pred dvema letoma mu je škof Jurij Bizjak 
ponudil mesto župnika v Bertokih pri Kopru. Sprejel 
je ta izziv kljub temu, da sam ni imel prav veliko 
praktičnih izkušenj o delu v župniji.

Že v času študija in v letih kasnejšega opravljanja 
profesure na univerzi v Rimu se je rad vračal v rodno 
Idrijo: »Še vedno sem Idrijčan in to s ponosom povem. 
Tu med temi griči se res počutim doma. Korenine so 
za življenje slehernega zelo pomembne. Pomagajo 
mu živeti in brez njih pravega življenja ni.«
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Želimo vam vesel božič  
in srečno novo leto!

Motiv je bil izbran na natečaju med učenci osnovnih šol na Idrijskem,  
Cerkljanskem ter Logaškem.

Motiv je ustvarila Sara Vegelj, učenka 4. razreda OŠ Spodnja Idrija,  
PŠ Ledine, mentorica Ivica Šemrov

Astech d.o.o.,
Obrtna cona Logatec 6a, 1370 Logatec

»Zadovoljstvo srca,  
srečo ti da«!

SREČNO  
2019  

vam želi  
RKS  

OZ Idrija

ZIMSKA  
KRVODAJALSKA AKCIJA  

Vabljeni na zimsko krvodajalsko akcijo: 

28., 29. in 30. januarja 2019, ki bo v  
Mladinskem centeru Idrija (zaradi  

zasedenih prostorov OŠ Idrija).

SAMOOBRAMBA

15. januarja 2019 vabljeni  

na nadaljevanje delavnice  

o SAMOOBRAMBI.

Arkova ulica 13, 5280 Idrija / T: 05 37 74 830, F: 05 37 74 835 / email: info@evt.si 
TRGOVINA: Arkova ulica 17a, 5280 Idrija / T: 05 37 74 840 / email: trgovina@evt.si

Želimo vam prijetne praznike v krogu vaših najbližjih,  
v novem letu pa visoke cilje, zanimive izkušnje  

in izjemne dosežke. 

Srečno 2019!

Klekljanje vpisano na Unesco
Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne 

dediščine je v četrtek, 29. novembra, na zasedanju 

v Port Louisu na Mavriciju odločil, da se na Unescov 

reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 

človeštva vpiše klekljanje čipk v Sloveniji, so sporočili 

z Ministrstva za kulturo RS. Slovenija je nominacijo v 

formalni postopek pri Unescu vložila marca 2017.

Vpis pomeni priznanje umetniškemu ustvarjanju, ki se stoletja prenaša iz roda v 
rod in povezuje vse generacije od otrok do starih staršev. Gre za primer posebne 
oblike ljudske umetne obrti, ki se ves čas izpopolnjuje in dopolnjuje ter bogati 
življenjske zgodbe posameznikov, družin, sosesk in prijateljskih družb posameznih 
naselij in pokrajin.

Obsežen predlog nominacije je nastal v sodelovanju strokovnjakinj Mestnega 
muzeja Idrija, Muzeja in galerij mesta Ljubljana – Mestnega muzeja, Loškega muzeja 
Škofja Loka, slovenskega odbora organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA, 
Ministrstva za kulturo, Slovenskega etnografskega muzeja in ob velikem odzivu 
klekljarskih društev, sekcij in skupin ter učencev čipkarskih šol, so še zapisali na 
ministrstvu.

Metka Fortuna, vodja Čipkarske šole Idrija, je v prvem odzivu po objavi povedala, 
da »je Unesco s tem dal priznanje tudi 143-letnemu delovanju organiziranega 
čipkarskega šolstva v Idriji, ki je prestolnica ročno klekljanih čipk v Sloveniji.«

Tudi Ivana Leskovec, direktorica Mestnega muzeja Idrija, ni skrivala navdušenja. 
»Navdušena sem, hkrati pa je bil vpis po malem tudi pričakovan. Zelo bi bila 
razočarana, če nam, glede na podobne vpise, ne bi uspelo. S to nominacijo smo 
predstavili toliko aktivnosti, ki jih ponuja čipka in dokazali njeno živost v tem 
slovenskem prostoru,« je dejala. Ob tem je izrazila upanje, da bodo ljudje ozavestili, 
kakšno priložnost jim daje ta Unescov vpis. »Za Idrijo, za cel prostor, je to odlična 
znamka in upam, da se bodo vsi zavedli pomena te dediščine. In širili to znanje 
naprej.«

Klekljanje je danes predvsem prostočasna dejavnost, nekoč pa so od tega živele 
cele družine. Danes imajo čipke tudi druge družbene vloge; utrle so si pot v modo 
in kulinariko. So inspiracija za umetniško ustvarjanje v oblikovanju in arhitekturi. 
Klekljanje je kreativno izražanje vseh, ki so vključeni v proces nastajanja čipke - 
tako risarja vzorca kot klekljarice, so še dodali na ministrstvu.
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)

SREČNO 2019!SREČNO 2019! Spoštujte pravico drugih, 
da v miru uživajo praznike
Zakorakali smo v najlepši čas 

v letu, ki pa žal s seboj prinaša 

tudi uporabo pirotehničnih 

sredstev. Policisti opozarjajo 

vse, še posebej pa starše, na 

nevarnosti in posledice objestne, 

neprevidne, nepremišljene in 

zlonamerne uporabe pirotehničnih 

izdelkov, da bi preprečili telesne 

poškodbe, grobo ravnanje z 

živalmi, vznemirjenje občanov in 

materialno škodo.

Kot pravijo, spoštujte pravico sosedov, otrok in 
starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite 
petard v njihovo bližino in pred njihove domove.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih 
glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. 
do 31. decembra. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. 
leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev 
ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, 
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v 
času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je 
treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, 
v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini 
bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet 
in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in 
javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava 
pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, 
uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava 
pirotehničnih izdelkov ter preprodaja, še dodajajo 
policisti.



20 21Drage občanke, spoštovani občani,
v letu 2019 bom skupaj z vami praznoval 25 let mojega dela v zavarovalništvu. 

Misli, želje in dejanja, ki me spremljajo vsa ta leta, lahko združim v en stavek:  

Naj vam bo vsak dan Novo leto! 

Začetek nečesa novega in predvsem dobrega! In naj božično voščilo po veselju, sreči 

in zdravju ne izzveni že naslednji dan, marveč ga obnavljajmo dan za dnem. Vsak 

dan! Da bo z nami tudi tedaj, ko ga bomo resnično rabili.

Dobro, Srečno in Zdravo leto 2019!

NOVOLETNI URNIK: Pisarna bo zaprta od petka, 21. 12. do ponedeljka, 7. januarja 2019

Vaš Aleksander Paglavec

S partnerji:

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.net 
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
www.zavarovanje.net

URNIK PISARNE: 
ponedeljek in torek 8.00 - 12.00 in 13.30 - 17.00, 
sreda  8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00, 
četrtek zaprto, 
petek od 8.00 do 12.00

Zahvaljujemo se vam za vaš glas in podporo na zadnjih volitvah!

Člani LO SMC Idrija

5280 Idrija
Lapajnetova ulica 9
(p.p. 74)
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
F: 05 37 22 131 
E: nasdom9@gmail.com

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

Zahvaljujemo se vam  
za izkazano zaupanje  
v iztekajočem se letu  

in vam želimo prijetne praznike  
ter upešno novo leto. 

Srečno 2019!

Vaš Naš dom

 
www.nasdom.si

podjetje za obdelavo kovin

Arkova ulica 11, 5280 Idrija, Slovenija
info@odrezavanje.si, www.odrezavanje.si

Zvestim strankam se  
zahvaljujemo za zaupanje ter 
obenem vsem voščimo  
prijetne praznike in srečno 
novo leto 2019!

GSM: 041 693 793

JOGA 
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Sistematična vadba Joge po znanstveno-medicin-
skem sistemu svetovno priznanega indijskega 
Učitelja Vishwagurujija, vam omogoča zdravje, 
odlično počutje in notranjo umirjenost.

Vadba vključuje telesne vaje, dihalne vaje ter vaje 
sproščanja, koncentracije in meditacije.
Primerna je za vse starostne skupine.

Pričetek vadbe: 
IDRIJA: sreda, 30. 1. 2019
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Začetna stopnja: 18.00 – 19.30
Nadaljevalna stopnja: 19.30 – 21.00

IDRIJA: sreda, 23. 1. 2019
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Jutranja vadba: 6.00 - 7.00

CERKNO: ponedeljek, 21. 1. 2019
Večnamenski center Cerkno (VCC),  
Bevkova 22, Cerkno
Vadba: 18.00 - 19.30

S seboj prinesite udobno oblačilo,  
armafleks in odejo. Info.: 031 767 346

Dela prosti dnevi v prihodnjem letu
V letu 2019 bomo imeli 12 dela prostih dni, enega manj 

kot letos in dva več od lani. Tudi v letu 2019 prosti dnevi 

ponujajo veliko možnosti za podaljšane vikende in dopust.

Ponuja se kar nekaj priložnosti za podaljšane konce tedna, take za katere bomo 
morali vzeti dan dopusta in takšne, ko to ne bo potrebno. Prvi pravi podaljšani 
konec tedna si bomo lahko privoščili že v začetku februarja, saj bo Prešernov dan 
prihodnje leto v petek. Drugi podaljšan konec tedna, za katerega pa bo treba vzeti 
dan dopusta, bo na začetku maja; praznik dela (1. in 2. maj) namreč padeta na 
sredo in četrtek. Do daljšega odmora od službenih obveznosti bomo lahko prišli 
v času božičnih praznikov. Podobno, kot za prvi maj, bo treba vzeti dan dopusta; 
25. in 26. december 2019 bosta namreč v sredo in četrtek. Čas dneva reformacije 
in dneva spomina na mrtve bo prihodnje leto kar se prostih dni tiče ugodnejši od 
letošnjega. V službo bo treba v ponedeljek, torek in sredo, zatem sledi podaljšan 
vikend. 31. oktober in 1. november padeta na četrtek in petek, torej brez dodatnega 
dneva dopusta.

Poleg naštetih imamo v Sloveniji še pet praznikov, ki niso dela prosti dnevi; dan 
Primoža Trubarja (8. junij), dan združitve prekmurskih Slovencev (17. avgust), dan 
vrnitve Primorske k matični domovini (15. september), dan suverenosti (25. oktober), 
dan Rudolfa Maistra (23. november).

Dela prosti dnevi v letu 2019:
1. in 2. januar 2019 (torek in sreda) – novo leto
8. februar 2019 (petek) – Prešernov dan
21. april 2019 (nedelja) – velika noč
22. april 2019 (ponedeljek) – velikonočni ponedeljek
27. april 2019 (sobota) – dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj 2019 (sreda in četrtek) – praznik dela
25. junij 2019 (torek) – dan državnosti
15. avgust 2019 (četrtek) – Marijino vnebovzetje
31. oktober 2019 (četrtek) – dan reformacije
1. november 2019 (petek) – dan spomina na mrtve
25. december 2019 (sreda) – božič
26. december 2019 (četrtek) – dan samostojnosti in enotnosti

Prazniki v letu 2019, ki niso dela prosti dnevi:
8. junij (sobota) - dan Primoža Trubarja
17. avgust (nedelja) - združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
15. september (nedelja) - vrnitev Primorske k matični domovini
25. oktober (petek) - dan suverenosti
23. november (sobota) - dan Rudolfa Maistra
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Za zdrave živali vse življenje

VETERINARSKA AMBULANTA IDRIJA d.o.o.
Otona Župančiča 7a, 5280 Idrija 
Tel.: 05 37 71 303, E-naslov: veterina.idrija@gmail.com

Veterinarska ambulanta Idrija  

Vam želi lepe praznike  

ter srečno, uspešno in zdravo  

Novo leto 2019!

PRIDOBIVANJE PESKA 
IN STORITVE Z GRADBENO  

MEHANIZACIJO Ivan Poženel s.p.

www.kamnolomzala.si

KAMNOLOM - Materiali za uporabo v grad-
beništvu, za betone, več vrst tampona, drenažni, 
prevoz materiala

STORITVE - Klasični izkop in zasip, mešanje betona, 
planiranje in izravnava terena, valjanje terena

SREČNO 2019

041 646 214041 646 214

Praznik pikada v Logatcu
V začetku decembra je v 

organizaciji ŠD Baron in v 

soorganizaciji DU Logatec potekal 

prvi Miklavžev turnir za prehodni 

pokal »Baron« v pikadu. Končal 

se je zmagovito za DU Kanal, ki 

je dosegel v skupnem seštevku 

najboljši rezultat in s tem prejel 

prehodni pokal Baron za leto 2018. 

Idrijčani so končali na drugem 

mestu. 

Rezultati: ekipno moški: 1. mesto DU Loška dolina 
(3.016 točk), 2. mesto DU Idrija (2.604 točk), 3. mesto 
Baron Logatec (2.595 točk), 4. mesto DU Rovte (2.558 
točk), 5.mesto DU Kanal (2.441 točk), 6. mesto DU 
Solkan (2.365 točk), 7. mesto DU Ajdovščina (2.310 
točk), 8. mesto DU Vrhnika (2.235 točk), 9. mesto DU 
Logatec (2.174 točk), 10. mesto Baron Logatec II (2.009 
točk);

ekipno ženske: 1. mesto DU Kanal (2.463 točk), 2. 
mesto DU Solkan (2.419 točk), 3. mesto DU Vrhnika 
(2.381 točk), 4. mesto DU Idrija (2.363 točk), 5. mesto 
DU Ajdovščina (2.362 točk), 6. mesto DU Loška dolina 
(2.310 točk), 6. mesto DU Rovte (2.310 točk), 8. mesto 
DU Dornberk (2.149 točk), 9. mesto Baron Logatec 
(2.101 točka), 10. mesto DU Logatec (2.083 točk);

posamezno moški: 1. mesto Tone Žnidaršič (DU Loška 
dolina – 909 točk), 2. mesto Anton Snoj (DU Rovte 
– 758 točk), 3. mesto Branko Oblak (DU Loška dolina 
– 752 točk);

posamezno ženske: 1. mesto Sonja Valantič (DU Kanal– 
785 točk), 2. mesto Milka Kandare (DU Loška dolina 
– 736 točk), 3. mesto Milena Velkavrh (DU Vrhnika – 
695 točk);

Prehodni pokal »Baron 2018«: 1. mesto DU Kanal (33 
točk), 2. mesto DU Idrija (31 točk) in 3. mesto DU Solkan 
(29 točk).

Kot poroča spletni portal MojaObcina.si – Logatec 
so si bili udeleženci turnirja soglasni v želji, da postane 
Miklavžev turnir vsakoleten tradicionalni praznik pikada.
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-  NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
-  KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
-  KOVINSKI  IZDELKI  PO NAROČILU

Selak kovinarstvo d.o.o.
Triglavska 30, 
5280 Idrija

http://regalni-sistemi.si/
selak.dejan@siol.net 

031 724 333

-  nabava vseh vrst barvnih 
 kovin, pohodnih, ekspandiranih  
 in perforiranih pločevin

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

SREČNO 
ZDRAVO 
USPEŠNO 
2019!

URNIK: 
ponedeljk - petek 
8. - 12. in 15. - 18., 
sobota 8. - 12.

T: 05 377 36 77
T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 

Ljubeče naj usoda stke  
vam dneve v Novem letu. 
Skrbno trenutke naj izbira, 

previdno naj poti utira,  
da bi vam bilo lepo. 

 
Vesel božič in  

srečno novo leto! 

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

ZIMSKI URNIK: od ponedeljka do petka od 9.00 
do 12.30 in 14.00 do 17.30. Sobota zaprto! 
Po dogovoru tudi izven ustaljenega urnika! 

Turistična agencija NOVA se zahvaljuje vsem svojim zves-
tim strankam za zaupanje ter vsa vesela druženja v letu 
2018. Tudi za leto 2019 so v pripravi številni zanimivi pro-
grami (kopalni izleti, izlet v neznano, prvomajska Vojvo-
dina, mini počitnice, obiranje mandarin, martinovanje,…)
V prihajajočem letu 2019 pa vam želiva predvsem 
zdravja, dobrega počutja in osebnega zadovoljstva. 

Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične 
agencije – iste cene kot pri organizatorju. Direktne 
rezervacije za terme in hotele v slovenskem primorju 
brez dodatnih stroškov (prijavnine).
Počasi na prodajne police prihajajo katalogi za 
2019 (ugodni first minute popusti)
Ali ne veste kaj podariti za božično ali novoletno darilo –  
podarite svojim najdražjim darilni bon in jim omogočite 
kako zanimivo potovanje ali prijetne počitnice.

SREČNO 2019, veseliva se srečanj z vami
                                                                       Zdenka in Nikita

Srečno 2019!Srečno 2019!

DIMNIKARSTVO IDRIJA   
Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Vsem zvestim strankam se  
zahvaljujemo za izkazano 

zaupanje in se priporočamo  
tudi v prihodnje. 

 
Sprejemamo nove stranke. 

 

T: 05 372 11 40  
in 041 337 067

E: janja@rs-pia.si

Ob iztekajočem letu in  
pričakovanju novega  
je čas,  
ko drug drugemu  
zaželimo dobro leto.  
Vsem Vam želim  
lepe praznične dni,  
obilo osebne sreče,  
zdravja in  
srečno  
2019!.

Mehki medenjaki
Sestavine
- 550 g moke
- 170 g sladkorja v prahu
- 150 g masla ali margarine
- 2 žlički sode bikarbone
- 2 jajci
- 160 g medu
- 2 žlički cimeta

Priprava
Najprej segrejemo med in ga pustimo, da se ohladi. Medtem v posodi najprej zmešamo suhe sestavine: 
moko, sladkor v prahu, cimet in sodo. Nato dodamo še maslo, jajca in med in vse skupaj dobro 
pregnetemo. Maso zavijemo v folijo za živila in jo položimo za eno uro (lahko tudi dlje) počivat v hladilnik.
Pečico nastavimo na 180° C in pekač obložimo s papirjem za peko. Z rokami oblikujemo manjše kroglice 
in jih malo potlačimo ter postavimo na pekač. Po želji lahko izrežemo tudi medenjake različnih oblik. 
Medenjaki naj ne bodo naloženi preveč skupaj, saj se med peko malo povečajo.
Pekač položimo v segreto pečico in medenjake pečemo največ 15 minut. Ko se ohladijo na rešetki, 
jih lahko okrasimo po želji s čokolado ali sladkorno glazuro. Hranimo jih v zaprti posodi.

PRAZNIČNI RECEPTI
Mehiška vroča čokolada
Sestavine
- 250 g temne čokolade
- 940 ml mleka
- 0,5 žličke mletega cimeta
- 4 kapljice vanilijeve esence
- 2 dl sladke smetane

Priprava
Na parni kopeli stopimo na koščke nadrobljeno čokolado. Sladko 
smetano vlijemo v skledo in z električnim mešalnikom čvrsto 
stepemo. V kozici segrejemo mleko do vretja in ga odstavimo. 
Mleko vmešamo v stopljeno čokolado in nato čokoladno zmes 
prelijemo nazaj v kozico. Dodamo cimet in vanilijo ter na 
zmernem ognju kuhamo in mešamo še dve minuti. Vročo 
čokolado odstavimo in z ročno metlico mešamo toliko časa, 
da se na površini začnejo delati drobni mehurčki. Še vročo 
nalijemo v skodelice, po vrhu prelijemo s peno in okrasimo s 
stepeno smetano.
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Gostilna Kos
Tomšičeva 4, 5280 Idrija

tel.: 041 222 901
gostilnakos@gmail.com 

 

Naj vam  
leto 2019 postreže  
z najokusnejšimi  

stvarmi!
Prisrčno vabljeni  

od ponedeljka do sobote  
od 7h do 15h, 

po dogovoru pa tudi  
izven delovnega časa!

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

Matevž Straus je 
osebnost meseca
Bralci Primorskih novic in poslušalci 

Radia Koper so za osebnost meseca 

novembra izbrali Matevža Strausa 

iz Idrije, ki je evropsko komisijo 

med 720 sodelujočimi prepričal 

s projektom Heritage Lab – 

Laboratorij za dediščino.

Matevž Straus je študiral analitsko sociologijo in 
strateško tržno komuniciranje v Ljubljani, urbane 
študije pa v Bruslju, na Dunaju, v Kopenhagnu in 
Madridu. Potoval je s Transsibirsko železnico, se v 
Šanghaju učil kitajščine, pol leta preživel na študijski 
izmenjavi na severu Švedske … doma pa je v Idriji.

Z ekipo mladih je prvi odločno opozoril na 
demografsko krizo in dejstvo, da mesto ob 
občutenem begu možganov nima prihodnosti. Trdo 
so poprijeli v Klubu idrijskih študentov, da so mlade 
in od njih povsem odmaknjene odločevalce v občini 
prepričali, da morajo razvoj snovati skupaj z njimi. »Z 
laboratorijem in modelom, s katerim smo olajšali poti 
do razvoja na dediščini temelječih zgodb, merimo na 
Slovenijo in na zanimiva mesta v južni in jugovzhodni 
Evropi. Razmišljanja, da je dediščina velik, neizkoriščen 
potencial prihodnosti, danes še niso običajna. O 
razvoju zgodb seveda ne razmišljamo tako, kot smo 
pri nas v povezavi z dediščino navajeni v zadnjih 60 
letih. Vanje vpenjamo inovativnost,« je za Radio Koper 
pojasnil Matevž Straus.
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Naj bo ravno prav toplo ... 
Srečno 2019! 

www.gantar.siE: gantar.instalacije@siol.net, T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, M: 041 654 564, 041 832 833

GANTAR INŠTALACIJE Gantar inštalacije d.o.o. 
Gore 5c, 5280 Idrija

Hvala za vaše zaupanje!

Kaskader d.o.o.
Sp. Kanomlja 66, 5281 Sp. Idrija
T: 05 372 82 70, GSM: 041 611 891
www.kaskader.si, info@kaskader.si

Kjer se drugi ustavijo ... mi začnemo. 

Srečno 2019! 

 Kaskader d.o.o.

Dediščino ogrožajo 
naravne nesreče
Pet partnerjev iz Italije, Francije, 

Slovenije, Avstrije, Nemčije in 

Švice je združilo moči v projektu 

s katerim želijo zaščititi kulturno 

dediščino na območju Alp pred 

naravnimi nesrečami. Iz Slovenije 

v projektu sodelujeta Center 

za upravljanje z dediščino Hg 

iz Idrije in Gozdarski inštitut 

Slovenije.

Pod vodstvom italijanskega partnerja, Fundacije 

za okolje iz Lombardije, si bo projekt prizadeval 

izboljšati zaščito kulturnih virov Alp. V okviru 

zmanjševanja ranljivosti kulturne dediščine se bo 

projekt s pomočjo nacionalnih in transnacionalnih 

orodij ter metod, intervencijskih smernic in 

državnih shem, spoprijemal z zanemarjeno temo 

obvladovanja nesreč in škode zaradi naravnih 

nesreč. Direktorica CUD Hg Tatjana Dizdarevič 

je ob tem povedala: »Naravne nesreče, ki pestijo 

a lpska območja in  bodo zarad i  podnebnih 

sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, 

kulturni dediščini predstavljajo ogromno grožnjo. 

Aktivnosti, kot so ocene tveganja, zmanjševanje 

tveganja in obvladovanje nesreč, se osredotočajo 

na zaščito ljudi  in infrastrukture,  medtem 

ko zaščita kulturnih virov še ni bila ustrezno 

obravnavana. Projekt CHEERS bo obravnaval ravno 

to tematiko in združil 12 partnerjev ter več kot 

30 evropskih opazovalcev.«

Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za 

regionalni razvoj prek programa Interreg Območje 

Alp.
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za šolsko leto 2018/2019 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater

- elektrikar elektronik

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN,

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMOŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž 

- Računovodja za obračun plač m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

Vse dodatne informacije in prijave 
na e-mail 
kadrovska@egoproducts.com  
ali telefon 
05 3755 335 in 05 3755 508  
ali pošljete na naslov 
ETA d. o. o. Cerkno,  
Enota za kadre in splošne  
zadeve,  
Goriška cesta 19,  
5282 Cerkno
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Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

GSM: 041 636 346
www.spekter-idrija.si

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne izolacije fasad, 
dekorativne barve, bordure, lepljenje vseh vrst tapet, ...

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, stenske obloge, suhi 
omet, mansarde, kasetni stropovi, suhi estrihi

PODOPOLAGALSKA DELA
polaganje laminatov, gotovih in panelnih parketov, 
PVC podov, tekstilnih podov, ...

SREČNO 2019!

 

Vsem strankam  
obljubljamo,  
da bomo tudi  
v letu 2019 skrbele  
za njihov izgled in  
jih uredile kot pravi  
naš moto:  
LEPI LASJE SO VAM V OKRAS,  
ZATO NAJ VAM BODO V PONOS.
 
Vsem pa frizerski salon Nataša želi:
“V telesu zdravja, v duši mir, v mislih  
radost, v srcu mladost in v delu uspeh, 
sreče in lepe sanje prinašajo Božič in 
Novo leto 2019.”

S toplino  
božič naj vas greje,  

naj vezi družinske utrdi!  
A novo leto naj zaseje vse,  

česar si srce želi in 
 življenje bogato naj obrodi ...  

 
Lepe praznike in  

vse dobro v novem letu  
vam želi  

kolektiv KGZ Idrija.

Ob Cankarjevem letu: več kot 17.400 Ivanov in 434 Cankarjev
Mineva sto let od smrti Ivana Cankarja. Ob tej priložnosti so na 

Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) zbrali nekaj statističnih 

podatkov, ki se tudi asociativno navezujejo na življenje in delo Ivana 

Cankarja. V Sloveniji biva več kot 17.400 Ivanov in 434 prebivalcev s 

priimkom Cankar. Trenutno ni nikogar, ki bi bil z imenom in priimkom 

soimenjak Ivana Cankarja.

Ime Ivan je po podatkih z začetka leta 2018 tretje 
najpogostejše moško ime med prebivalci Slovenije. 
Vseh prebivalcev z imenom Ivan je 17.406, stari 
pa so povprečno 63,4 leta. Ime Ivan je bilo eno 
najbolj priljubljenih oz. najpogostejših moških imen 
do konca petdesetih let. V zadnjih 20 letih se je 
letno število novorojenčkov, ki so dobili ime Ivan, 
glede na prejšnja leta močno zmanjšalo: bilo jih je 
od 5 do 18. Od fantkov, ki so se rodili v 2017, jih 
je to ime dobilo 15.

V Sloveniji je na začetku leta 2018 živelo 434 
prebivalcev s priimkom Cankar, kar ta priimek uvršča 
na 773. mesto po pogostnosti. Največ Cankarjev 
prebiva v osrednjeslovenski regiji, najpogostejši pa 
je ta priimek v gorenjski statistični regiji.

V Sloveniji je 44 Cankarjevih ulic, 12 Cankarjevih 
cest, štirje Cankarjevi trgi, tri Cankarjeva nabrežja 

in po en Cankarjev drevored, Cankarjev vrh in ena 
Cankarjeva pot. V državi so tri osnovne šole Ivana 
Cankarja, na Vrhniki, v Trbovljah in v Ljutomeru. 
Srednjih šol s tem imenom ni.

Kar sedem naselij je, v katerih se eden izmed 
njihovih delov imenuje Na klancu. Največ, 107, 
prebivalcev živi Na klancu na Vrhniki. Na Sursu 
so postregli tudi s podatki o kavi. Prava kava 
je bila v Cankarjevih časih priboljšek, ki so si ga 
lahko privoščili le premožnejši. Danes je dostopna 
skoraj vsem. Prebivalec Slovenije kupi v trgovini 
povprečno malo več kot tri kilograme kave na leto.

Cankar je bil upodobljen na bankovcu za slovenski 
tolar z vrednostjo 10.000 tolarjev. Revalorizirana 
vrednost zneska iz leta 1991, ko je slovenski tolar 
začel veljati, bi bila danes 505 evrov. Približno toliko 
je v letu 1991 znašala povprečna mesečna neto plača.

Po nekaterih podatkih je Ivan Cankar umrl zaradi 
pljučnice, star 42 let. Pljučnica je tudi še danes 
nevarna bolezen. V zadnjih desetih letih je v Sloveniji 
po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
zaradi pljučnice na leto umrlo približno 650 oseb, 
so sklenili pri SURS-u.
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Srečno in varno  
vožnjo v letu 2019!
Srečno in varno  
vožnjo v letu 2019!

Slovenska c. 27, 5281 Spodnja Idrija, tel.: 05 37 34 687, GSM: 051 444 421, 
e-pošta: info@ksmakuc.si 
 

Vsem sodelavcem, poslovnim partnerjem in njihovim družinam ter prijateljem 

želimo odmeven korak, pogumne besede, ustvarjalne dneve,  

uspešna sodelovanja, zdravja in polno toplih trenutkov z bližnjimi. 
 
Srečno in uspešno leto 2019!  
                                                             Vam želi kolektiv računovodskega servisa Makuc! 

 
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje  
in se veselimo nadaljnega sodelovanja.

Dejan Velikanje je 
poslovnež leta
Tako kot vsako leto so tudi letos 

v podjetju Kolektor na interni 

prireditvi razglasili dobitnika 

najvišje nagrade – menedžerja leta. 

Za leto 2018 je to nagrado prejel 

Dejan Velikanje iz Idrije, direktor 

podjetja Kolektor Sikom.

Na prireditvi v dvorani najstarejšega slovenskega 
zidanega gledališča na Ahacijevem trgu v Idriji so se 
zbrali vodilni predstavniki domala vseh podjetij in 
skupin, ki sodijo pod okrilje idrijske skupine Kolektor. Za 
poslovneža leta so razglasili Dejana Velikanjeta iz Idrije, 
ki je v zadnjem desetletju pomembno zaznamoval 
uspešno pot podjetja in celotne skupine Kolektor.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost je »podjetje, ki 
ga vodi, po prometu zraslo za 70 odstotkov in postalo 
najbolj dobičkonosno podjetje v skupini Kolektor«.

Dejan Velikanje je poskrbel za uspešen razvoj 
podružnice v Kočevju in v Dekanih ter po pripojitvi 
Magme k podjetju Kolektor Sikom dosegel preobrat 
v poslovnih rezultatih največjega proizvodnega 
podjetja v koncernu Kolektor. 

Dejan Velikanje je ob prejemu nagrade povedal: 
»Vesel in počaščen sem, da prejemam to nagrado v 
družbi tako velikega števila uspešnih menedžerjev. 
Nisem prvi prejemnik, sem pa prvi rojen in živeč v 
Idriji, na kar sem ponosen. Iskrena hvala vsem za vso 
predanost ter trdo in odgovorno delo.«

Z uvedbo programskega modela vodenja skupine 
v začetku letošnjega leta je ob vodenju podjetja 
Kolektor Sikom prevzel še vodenje komutatorskega 
programa z devetimi proizvodnimi lokacijami doma in 
po svetu in prometom več kot 155 milijonov evrov.
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Smo fleksibilen računovodski servis z veliko izkušnjami in dobrimi 
referencami.  Obvladujemo širok spekter znanja s področja 
ekonomskih storitev za gospodarstvo in javni sektor. Naše stranke so 
gospodarske družbe: d.o.o., d.n.o. in s.p. ter javni in privatni zavodi. 

P.E.S. d.o.o. 
podjetje za ekonomske storitve
Mrakova 38, 5280 IDRIJA, 
Tel.: 05 37 22 360, GSM: 041 513 361
www.pesdoo.si , e-mail: pes@siol.net

Računovodske storitve 
Za vas lahko naredimo čisto vse - od izdaje računa do opravljanja 
plačilnega prometa, lahko pa nas pokličete tudi samo za sestavo 
ali pregled računovodskih izkazov ter izdelavo davčnega obračuna. 
Pomagamo vam lahko pri vzpostavitvi lastne računovodske službe ali 
opravimo druge posamezne storitve po vašem naročilu, na primer:
-  svetovanje in pomoč pri knjiženju in/ali izdelavi bilanc pri vas,  
 če sami vodite svoje računovodske posle,
-  nadomeščanje zaposlenih v vašem računovodstvu v primeru  
 daljših bolniških odsotnosti ali porodniških dopustov,
-  izdelava poslovnih, investicijskih in razvojnih načrtov, vlog za posojila,
-  davčno svetovanje z vseh področji obdavčitev pravnih in  
 fizičnih oseb (DDV, davek od dohodka pravnih oseb, 
 dohodnina, tudi nepremičnine in kapitalski dobički), 
-  obračun plač in svetovanje za kadrovsko področje,
-  organiziranje in izvajanje izobraževanja in raznih seminarjev s  
 temami iz zgoraj naštetih področij v poljubi obliki,
-  izdelava in komentar bonitete gospodarskih družb … analize  
 poslovanja dolžnikov … 
- pomagamo ob obisku davčne inšpekcije ali pa vam že prej opravimo  
 revizijski pregled, s katerim vas opozorimo na morebitna davčna tveganja.

Revizija računovodskih izkazov
V sodelovanju z revizijsko firmo opravimo revizijo poslovanja. Revizija 
pomeni preprosto pregled in potrditev obračunanega poslovnega izida-
dobička ali izgube za končano obdobje ter knjigovodske vrednosti kapitala 
družbe.  Opravlja se obvezno po Zakonu o gospodarskih družbah za 
srednje in velike družbe, v invalidskih podjetjih, večjih društvih, agencijah, 
ob statusnih preoblikovanjih, ob nakupih in prodajah družb ali dela 
družbe, zmanjšanju kapitala, odkupih lastnih deležev, dokapitalizacijah 
s stvarnimi vložki, ob prisilni poravnavi … Za majhne in mikro družbe se 
izvaja po naročilu lastnika za njegovo informacijo o pravilnosti sestavljenih 
bilanc.

Notranja revizija
Notranje revizije proračunskih uporabnikov so postale pomemben element 
nadzora javnih financ. Proračunski uporabnik je dolžan organizirati notranji 
nadzor kot interno službo ali kot naročanje storitve pri zunanjih izvajalcih, ki 
imajo pooblastila za izvajanje teh storitev. V letu 2014 smo pridobili licenco 
za izvajanje teh storitev. Tako ponujamo tudi izvedbo notranje revizije za 

Vsem poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za sodelovanje in se  
priporočamo tudi v prihodnje. Sredstva namenjena novoletnim darilom  
bomo podarili v dobrodelne namene. Srečno 2019! 
                             Danica Kržišnik, Boris Jereb, Urška Filip in Kristina Furlan

Drsališče v Postojni
Po dvomesečnih pripravah se je tudi letos odprto 

drsališče na Titovem trgu v Postojni. Po prižigu 

praznične osvetlitve in prihodu prvega od treh 

decembrskih mož, Miklavža, sta ga slovesno odprla 

župan občine Postojna Igor Marentič in direktor Studia 

Proteus Ernest Zakarija.

»Zima je čas, ko vse prevečkrat ostajamo zaprti za štirimi stenami. Prav zato 
občina podpira vsakršno dejavnost, ki skrbi za kakovostno preživljanje prostega 
časa in medgeneracijsko druženje na prostem. Prav drsališča postajajo vedno bolj 
priljubljena med ljudmi vseh starosti, kar se je skozi leta izkazalo tudi v Postojni. 
Veseli smo, da je drsališče med občani tako dobro sprejeto in vedno bolj obiskano, 
kar pomeni, da je postavitev ledene ploskve sredi Postojne v zimskih mesecih prava 
stvar,« je ob tem za spletno stran www.postojna.si povedal župan Igor Marentič. 

Ernest Zakarija je ob tem pojasnil: »Priprave na odprtje letošnjega drsališča so 
potekale dva meseca, vanje pa je bilo vključenih petnajst ljudi, ki so v tem času 
vsak po svoje prispevali k odprtju letošnjega drsališča, za kar se jim zahvaljujem.« 
Prav tako pa se je zahvalil tudi pokroviteljem drsališča, ki so poleg Občine Postojna 
še številna lokalna podjetja. »Vsako zimo drsališče postane srce Postojne, kjer se 
družimo vsi,« je še pojasnil Zakarija in dodal, da je vsako let več pokroviteljev, več 
tistih, ki prepoznajo, da je to nujno, če želimo, da center mesta živi tudi pozimi.

Odprtje je popestrila drsalna revija iz Drsalnega kluba Jesenice, obiskovalci pa 
so se razveselili brezplačnega drsanja. Drsališče je odprto od ponedeljka do petka 
od 16. do 21. ure, med vikendom in prazniki pa od 10. do 21. ure. Vstopnina znaša 
3,5 evra z lastnimi drsalkami in 4 evre z izposojenimi. Ob nakupu vstopnice za pet 
oziroma deset obiskov pa lahko drsate ugodneje.

Letošnja sezona na drsališču bo podobna lanski z animacijo za otroke dvakrat 
tedensko. Tudi letos bodo v sodelovanju s Curling zvezo Slovenije promovirali 
tudi ta zimski šport.
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Vsaka beseda,  
vsak pogled, vsako dejanje  

in vsak nasmeh
lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

Srečno 2019!

perilo  *  spalni program  *  kopalke * nogavice

Galeb, Triumph, Lisca, Calida, Snelly, Pounje, Polzela

Prodajalna Galeb - svet perila, Mestni trg 17, Idrija, tel: 05 377 10 29                                              (Galeb-Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana)

Hvala našim kupcem za zaupanje in zvestobo.

Vsem želimo srečno in veliko prijaznih trenutkov  
v novem letu 2019.

www.galeb-trade.si 

info@galeb-trade.si

Praznična otožnost
December je čas, ko ulice krasijo 

praznične lučke, domove pa 

napolnijo veselje, družinska toplina 

in vonj po piškotih. Včasih pa ni 

tako. Ste se že tudi sami kdaj 

počutili bolj otožno kot radostno v 

tem najlepšem delu leta?

V prazničnem decembru je poudarjen občutek 
družinskosti, partnerstva, vse naj bi bilo lepo in zgolj 
lepo, ampak v življenju ni nikoli vse zgolj lepo. Praznična 
otožnost je pogost pojav, ki se pojavi v obdobju 
praznikov, ko naj bi bilo vse radostno, brezhibno in 
čarobno. Okolica od posameznika pričakuje, da bo vesel in 
obkrožen z ljubljenimi, zato posameznik ob neuspešnosti 
izpolnitve teh pričakovanj postane otožen.

Bolečina se v tem mesecu zgolj stopnjuje
Pogosto se ta pojavi, ker sta v tem obdobju 

zmanipulirana sreča in zadovoljstvo. Velikokrat 
nam je medijsko vsiljeno, kako radostno naj bi 
bilo, sicer pa je december le še en mesec kot vsak 
drugi. Nekdo, ki pa se v tem času spopada s težkimi 
trenutki, na primer ostane sam, ugotovi, da ima 
kakšno bolezen in podobno, svojo bolečino le še 
močneje občuti.

Manj svetlobe in mraz stanje še 
poslabšata

Na navedena občutja pa lahko vpliva 
tudi vreme. Govorimo o tako imenovanih 
sekcijskih depresivnih motnjah, ki se 
pojavljajo bolj v določenih obdobjih leta. 
December, zima, manj svetlobe, bolj smo 
zaprti v notranje prostore, potem pa še 
praznični dnevi. Takšna kombinacija še 
dodatno pripomore k depresiji in zato 
tudi k samomorom, ki jih je v zimskem 
obdobju največ.

Rešitev je socializacija
Predstave o tem, kako bi moralo biti, 

naredijo svoje. Kljub temu pa je rešitev 
še vedno socializacija. Psihologi svetujejo, 

da posameznik ne ostaja sam doma in se smili sam 
sebi, ampak gre v družbo, išče dogajanje. Ni mogoče 
sedeti doma in pričakovati, da bo nekdo potrkal na 
tvoja vrata in rekel: »Vidim, da je tu nekdo žalosten.« 
Vedno mora posameznik sam poiskati pomoč.

Konec koncev pa tudi december enkrat mine in vse 
se vrne nazaj v svoj ritem. Življenje gre vedno naprej. 
Pridejo poplave, pridejo cunamiji, vse se zruši, ampak 
vedno se zgodi regeneracija in krog steče naprej.
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Podarite svojim 
bližnjim nekaj 
lepega!

Vesel božič 
in srečno novo 
leto!Podarite svojim 

bližnjim nekaj 
lepega!

Vesel božič 
in srečno novo 
leto!

Lapajnetova ul. 19, 
5280 Idrija, 

T: 05 37 71 242

Jan Božič na teku  
v Španiji
Odličen ultratekač in vsestranski 

športnik Jan Božič iz Idrije je sezono 

letnih tekov sklenil na »Haria 

Extreme« teku v Španiji. Udeleženci 

so morali preteči 94-kilometrsko 

progo čez otok Lanzarote.

Na tem tekmovanju, ki je štelo za »Spain ultra 
cup«, je Jan Božič nosil štartno številko 13. Prvih 48 
kilometrov je pretekel v 4 urah in 9 minutah, a si je 
pri tem prislužil dva padca in po 30 kilometrih so ga 
napadli še krči. »S časom 10 ur in 9 minut sem več kot 
zadovoljen, na drugi tretjini proge si cilja niti nisem 
predstavljal. Osvojil sem skupno deseto mesto. Sedaj 
mi je jasno zakaj se tekma imenuje Haria extreme,« 
je po prihodu v cilj povedal Jan Božič. 

Tek na otoku Lanzarote je nekaj posebnega. Na progi 
se hitro menjujejo zelo hitre podlage in odseki, kjer 
se tekač sooči s premagovanjem tehnično zahtevnih 
črnih skal. Bori se s črnim peskom, ki se ob odrivu kar 
odmika, do rumenega peska, ki je bolj prijazen za 
tekača. Na progi so ravninski deli, ki pa vodijo do 200 
metrov visoke stene, kjer morajo tekači pokazati tudi 
obilo znanja iz plezanja. 

»Priznam, da me je tekma kar precej zdelala. Zahvala 
moji družini, mojim zvestim navijačem, ki so z mano 
vstali sredi noči in me spremljali na start, me pričakali 
in bodrili na sedmih okrepčevalnicah ter seveda v 
cilju,« je še povedal Jan Božič.
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MARKLES d.o.o. 
 

Trgovina z gradbenim materialom 
Plužnje 39, 5282 Cerkno

Tel.: 05 37 46 200
GSM: 040 599 858

marklesdoo@gmail.com

Prišel je čas, ko drug drugemu
zaželimo vse dobro v novem letu.

Ob tem se vam podjetje Markles d.o.o.
zahvaljuje za izkazano zaupanje  
in vas k uspešnemu sodelovanju  

vabi tudi v prihodnje.

SREČNO  
2019!

 

NARTNIK AVTO  

Rovte 29 a, 1373 Rovte

gsm: 041 540 124  

tel: 01 / 750 12 06

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - AVTOLIČARSTVO - AVTOKLEPARSTVO - AVTOVLEKA

Cenjenim strankam se iskreno 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje 
v preteklem letu!

V prihajajočih dneh vam želimo  
vesele božične praznike,  
v novem letu 2019 pa naj vas  
na vseh poteh spremljata  
varnost in sreča! 

V prihajajočih dneh vam želimo  
vesele božične praznike,  
v novem letu 2019 pa naj vas  
na vseh poteh spremljata  
varnost in sreča! 

Brezplačni pregled 
vida za očala in 
kontaktne leče 

Strokovno  
svetovanje  
optometrista in 
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Optika Planinšek Lah,  

Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                                

T: 01/754 33 88

Vesele božične 
praznike  
in jasno  

novo leto ...  

Srečno!

Naj bodo domovi na Idrijskem in Cerkljanskem  
tudi v prihajajočem letu polni svetlobe in topline ... 
 

Srečno 2019!  

 
Tel.: 041 906 024, e-mail: ineja@siol.net

Andra Dodič med elito
Andra Dodič je izbrana med 

deset finalistk nacionalnega 

izbora za naziv Inženirka leta. 

Razglasitev najboljših organizatorji 

napovedujejo v mesecu januarju 

2019.

Andra Dodič je direktorica tehnologije v poslovni 
enoti elektronika in pogoni v podjetju Kolektor 
Group. Je diplomirana inženirka elektrotehnike 
in magistra znanosti s področja poslovodenja in 
organizacije. Njeno delo zajema razvoj sistemskih 
rešitev na področju pogonov predvsem za 
avtomobi lsko industr ijo ,  k jer  osvaja  nove 
tehnologije in se srečuje z novimi tehnološkimi 
pristopi.

»Aktivno vlogo sem imela pri osvojitvi projekta 
rotorja za brezkrtačni motor aktuatorja odmične 
gredi VVT. Produkt je uporabljen v vseh BMW 
modelih X drive,« po povedala nominiranka. Andra 
Dodič verjame, da je za resnični uspeh v delo vedno 
potrebno dati svoje srce, kar ženske še posebej 
znajo, in spodbuja mlada dekleta k inženirskemu 
poklicu: »Delo že dolgo ni več fizično naporno, je 
dinamično in polno novosti. Naša odgovornost je, 
da se ustrezno vključimo in generiramo, kam bo 
šla naša prihodnost in se v tej smeri odgovorno 
obnašamo.«
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Želimo vam  
srečno,  

družabno in  
veselo  

leto 2019!

VABLJENI
vsak dan od 8. do 24. ure

petek in sobota od 8. do 2. ure

Gradiška cesta 10, 5271 VIPAVA
Centrala in dežurstvo (05) 364 43 90

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

Matej Hosta, dr.vet.med. GSM: (031) 612 777

Nina Krašna, dr.vet.med. GSM: (051) 321 368
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Anja Istenič se bo 
poročila v Štanjelu
Po poletnem premoru se Anja 

Istenič vrača med ljubitelje njenih 

pesmi z novo skladbo, ki nosi 

pomenljiv naslov »Srce zna gdje 

mu je mjesto«, s katero se je letos 

predstavila na festivalu Međimurske 

zabavne glasbe na Hrvaškem.

Kolesarji iz Torina  
na Hvar
V Dalmaciji se na pripravah mudi 

celotna ekipa kolesarskega kluba 

Bahrain Merida in med zavzetimi 

kolesarji sta tudi Jan Tratnik in 

Borut Božič. Prvi kot kolesar, 

drugi pa kot pomočnik glavnega 

trenerja.

»Zadnje čase veliko nastopam, lepo je videti, da 
ljudje dihajo z menoj in z mojo glasbo. Res sem vesela, 
da sem del prekrasne ekipe, ki deluje s srcem,« je 
za spletno stran radiotomi.si povedala Anja Istenič.

Kot avtor glasbe se pod romantično balado »Srce 
zna gdje mu je mjesto« podpisuje Marko Tomasović, 
ki je o sodelovanju z Anjo povedal: »Ponosen sem, da 
sem pred letom dni spoznal Anjo. Je dekle, ki v svoji 
pevski karieri še veliko obeta. V neizmerno veliko čast 
mi je, da sem postal njen glasbeni producent in že 
se veselim novih projektov. Ko je Anja izrazila željo, 
da bi rada ustvarila svojo balado, sem bil v dvomih, a 
neupravičeno. Balade so Anjin zaklad,« je še dodal njen 
glasbeni producent. Za priredbo skladbe je poskrbel 
Aleksandar Valenčić, Nevia Korpar pa je napisala 
besedilo skladbe.

Anja je za skladbo »Srce zna gdje mu je mjesto« 
posnela tudi videospot, ki je nastal s pomočjo Lenarta 
Kobala in njegove produkcijske ekipe. Posnet je bil v 
srednjeveškem Štanjelu na Krasu, v prelepem okolju. 
Anja Istenič je dodala: »Nekoč si želim imeti poroko 
prav v Štanjelu. Vesela sem, da je Lenart sestavil 
scenarij za poročni videospot, to je pika na i celotni 
srčni zgodbi.«

Moštvo, katerega glavni sponzor je bahrajnski 
princ Nasser bin Hamad Al Khalifa, ima še naprej 
močan slovenski pridih. Ena najboljših kolesarskih 
ekip na svetu Bahrain Merida je zdravniške preglede 
opravila v Torinu in se potem z letalom odpeljala na 
Hvar, kjer nadaljujejo z zimskimi pripravami na novo 
sezono. Priprave potekajo pod vodstvom športnega 
direktorja Gorazda Štangelja in pomočnika Boruta 
Božiča, ki je letos končal tekmovalno kariero.

Za nastop v prihodnji sezoni si moči in znanja nabira 
na Hvaru kar 25 kolesarjev. Med osmimi novinci je 
tudi slovenski prvak v kronometru, Jan Tratnik iz 
Idrije.

»Na Hvaru opravljamo specifične treninge, ki se 
razlikujejo glede na intenzivnost in dolžino. Dnevi 
so namenjeni tudi spoznavanju članov ekipe, načina 
dela in podobno. Z vsemi se dobro razumem, ekipa 
deluje na res vrhunskem nivoju in zelo sem vesel, 
da sem tudi sam del tega,« je povedal Jan Tratnik.



46 47Želim Vam vesele Božične praznike 
in vse dobro v Novem letu 2019!

Marija Rajković
Dr.dent.med.

 

Zasebna zobna ambulanta 
V poslovnem objektu »Nebesa«

Prelovčeva 5, Idrija
Tel: 05 3773211

E-mail: marija.rajkovic@amis.net

Koncesijski delovni čas:
Ponedeljek: popoldan 
Torek:          dopoldan
 Sreda:         popoldan

Samoplačniške paciente sprejemamo 
po predhodnem dogovoru.

VODOVODNO  
INSTALATERSTVO

DANIJEL RUPNIK s.p. 
Godovič 70 a, 5275 Godovič 

T: 041 507 518

popravilo ali zamenjava  
vodovodnih inštalacij 

zamenjava umivalnikov, wc školjk,  
kotličkov, pip 

izvedba vodovodnih inštalacij  
v novogradnjah

Želim vam  
vesele božične praznike  
in srečno novo leto!

Delo opravljam z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju vodovodnih inštalacij.

Dušan Moravec in Aldo 
Kumar o Cankarju
Pred 100 leti je umrl Ivan Cankar. 

V ponedeljek, 10. decembra, je na 

Vrhniki potekala osrednja državna 

proslava, ki so jo pomembno 

sooblikovali tudi Idrijčani.

Slavnostni govornik na proslavi je bil predsednik 
države Borut Pahor, za umetniški program pa sta 
poskrbela Dušan Moravec in Aldo Kumar. Izhodiščna 
misel umetniškega programa proslave je izhajala iz 
pripovedke Kurent, ki jo je Cankar napisal leta 1909. 

»Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul 
jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme 
tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: 
'Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih 
pesem bo vriskanje! Vesela domovina, pozdravljena 
iz veselega srca!'«

Z interpretacijo tega besedila je Jurij Souček 
sklenil osrednjo državno proslavo, v kateri je Dušan 
Moravec ob sodelovanju z Markom Naberšnikom 
prepletel besedila Ivana Cankarja in glasbo Alda Kumra. 
Simfonični orkester iz Vrhnike je izvedel Slovensko 
suito Alda Kumra, v kateri je skladatelj teme, ki 
odslikujejo široko krajino narodnega čutenja, uglasbil 
za simfonični orkester, na proslavi pa jo je izvedel 
orkester pod vodstvom dirigenta Marka Fabianija. Ob 
Juriju Součku sta dramska besedila interpretirala še 
Polona Juh in Iztok Valič. 

Osrednja proslava ob obletnici Ivana Cankarja v Idriji 
je potekala na gradu v organizaciji Muzejskega društva 
in po scenariju Maruške Trušnovec.



48 49

Staro leto se poslavja, v glavnem mislimo, da se vse ponavlja.
A vsako je edinstveno in nikoli isto drugemu.

Usmerimo razum v to, kako naslednjega še izboljšamo.

V času prijetnih praznikov bi se radi zahvalili  
vsem podjetjem in posameznikom,  

ki ste nam pomagali izpeljati letošnji srečelov  
na srečanju notranjsko primorske regije.

Vam in vašim najbližjim, s katerimi se med letom radi srečujete,  
in k njim radi vračate, želimo srečno na vseh poteh. 

Vsem našim članom in bralcem želimo,  
da bi bilo leto, ki prihaja prijetno in prijazno.

ff

fZDRUŽENJE  ŠOFERJEV  
IN  AVTOMEHANIKOV 

IDRIJA

f f

f f

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA 
SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

ob Tržaški cesti
pon. - čet.: 8h - 17h,  

pet.: 8h - 13h

SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com

V E L I K A  I Z B I R A  -  I Z D E L A V A 
P O  M E R I -  S V E T O V A N J E  - 

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E
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Srečno 
2019!

Tolminska 5, 
5281 Sp. Idrija,  
T: 05 37 28 250

Naj vam bo 
leto 2019
naklonjeno,
naj vam prinese 
veselja, zdravja  
in zadovoljstva.

Vesele praznike  
in srečno!
                                        

vam želi 
Avtokleparstvo  Pirih

Pozor – prašiči na cesti Srna na Marofu
Idrija – V petek, 7. decembra, je ob 6. uri in 29 

minut voznik osebnega avtomobila znamke Renault 
med vožnjo na glavni cesti iz Spodnje Idrije proti Idriji 
trčil v srno. Na vozilu je nastala materialna škoda 
na prednjem odbijaču vozila. Za poginulo srno je 
poskrbela higienska služba. Policisti so primer zaključili 
z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Vozil brez izpita 
Idrija – V sredo, 5. decembra, so nekaj po 13. uri 

policisti Policijske postaje Idrija v Idriji zaustavili 
voznika kolesa z motorjem. Ugotovili so, da starejši 
mladoletnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. 
Policisti so mu kolo z motorjem zasegli, zoper njega 
pa bodo še napisali prijavo na okrajno sodišče.

Gasilci rešili avtomobil
Idrija – V sredo, 5. decembra, so ob 6. uri in 49 minut 

gasilci PGD Idrija posredovali v bližini kraja Dole, kjer so 
nudili pomoč občanu, ki je z osebnim vozilom nasedel 
na brežini ob cesti. Vozilo so izvlekli nazaj na vozišče.

Gospa padla v Gačnik
Idrija – V petek, 30. novembra, je nekaj pred 18. uro 

v Idriji starejša gospa padla po brežini potoka Gačnik in 
se telesno poškodovala. Gospo so na cestišče prenesli 
prostovoljni gasilci PGD Idrija, kjer so jo zdravstveno 
oskrbeli reševalci ekipe nujne medicinske pomoči. Na 
kraju dogodka so bili tudi policisti.

Ogenj v dimniku
Žiri – V soboto, 8. decembra, so se nekaj po 10. 

uri v dimniku ene od stanovanjski hiš v Goropekah v 
dimniku vžgale saje. Pred prihodom gasilcev je ogenj 
sam ugasnil. Gasilci PGD Brekovice in PGD Žiri so s 
termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter 
prezračili vse prostore.

ČRNI DOGODKI

V zadnjem času divji prašiči povzročajo vse več 
škode na kmetijskih površinah. Nevarni pa so tudi kot 
nepovabljeni udeleženci v cestnem prometu. 

V četrtek, 13. decembra zjutraj, je nekaj pred 6. uro 
nič hudega sluteč voznik osebnega avtomobila vozil od 
Želina proti Cerknemu. V nepreglednem zavoju med 
Laznicami in Gorenjcem pa ga je sredi ceste čakalo 
neljubo presenečenje. Divji prašič je cesto prečkal 
prav v trenutku, ko je voznik pripeljal v nepregledni 
ovinek. Slednji trčenja ni mogel preprečiti. Prednji del 
avtomobila je bil po trku povsem uničen, prašič pa je 
zaradi hudih poškodb podlegel na kraju nesreče. Zanj 
je kasneje poskrbel dežurni higienik.

Policisti so zavarovali kraj nesreče in usmerjali 
promet v jutranji konici. Za zavarovalnico so napisali 
uradni zaznamek o neljubem dogodku.

Pijan z ukradenimi tablicami
V nedeljo, 12. decembra, so idrijski policisti med 

redno kontrolo prometa nekaj pred 17. uro v Spodnji 
Idriji zaustavili 53-letnega voznika osebnega vozila.

Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega 
dovoljenja in da so na vozilu nameščene registrske 
tablice, ki so pripadale drugemu vozilu in so bile 
odjavljene iz prometa. Policisti so vozniku odredili še 
preizkus alkoholiziranosti in rezultat tega je pokazal, 
da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v litru 
izdihanega zraka kar 1,41 miligrama alkohola. Policisti 
so mu zaradi vsega naštetega osebno vozilo zasegli 
in ga prijavili na pristojno okrajno sodišče.
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NAJ VAS KLIMATSKE NAPRAVE TUDI OGREJEJO, VSAK DOM JE NEKAJ POSEBNEGA, ZATO SI PRIVOŠČITE LE NAJBOLJŠE

Pokličite za ponudbo ali nas obiščite na naši 
spletni strani www.mamo.si      
KLIME: 031 703 079 
TOPLOTNE ČRPALKE: 041 479 282

Klimatski sistemi DAIKIN in MITSUBISHI HEAVY
•Ponudba posebnih deljenih sistemov primernih za hladnejša 
podnebja, saj prenesejo tudi ostre zimske pogoje
- Zmogljivost je zajamčena navzdol do –25 °C
- Izboljšano odmrzovanje z edinstveno tehnologijo prostovisečega 
toplotnega izmenjevalnika
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in najboljšim ob-
likovanjem 
•Nizki stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++ in energijsko varčnih funkcij, kot sta pametno oko in 
tedenska časovna nastavitev
•Notranjo enoto lahko z aplikacijo (na voljo je za operacijske sisteme 
iOS in Android) upravljajte od koder koli, v krajevnem omrežju ali internetu

TOPLOTNE ČRPALKE 

Model FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovite toplotne črpalke 
zrak voda Fujitsu Waterstage vas bodo 
naredile neodvisne od nafte ali plina 
oziroma drugih energentov.
Zajema celotno zahtevo po toploti sta-
novanjskega objekta: od ogrevanja ce-
lotne stavbe k proizvodnji vroče vode. 
Toplotna črpalka zrak voda Fujitsu 
je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi 
sistemi, ne samo učinkovita za okolje 
ampak tudi zelo varčna, zato velja za 
kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA 
visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana in-
verterska kompresorja, na 
podlagi termodinamičnih 
načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez 
dela dodatnega električne-
ga grelca. Sistem je izjem-
no energijsko učinkovit, 
okolju prijazen in vam nudi 
celoletno bivalno udobje na 
najvišjem nivoju.

Kranj, Hrastje 52a, tel.: 04 23 71 343, Maribor, 
Primorska 9, tel.: 02 331 89 80, Murska Sobota, Plese 
1, tel.: 02 531 18 03, Brežice, Ul. Bratov Cerjak 24, 
tel.: 07 499 34 85

www.agromehanika.siLepo vabljeni!

Vsem zvestim strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje,  
na ugodne nakupe pa vas vabimo tudi v prihodnjem letu. 

 
Našim poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za 

uspešno sodelovanje v preteklem letu. 

Prijetne praznike 
ter srečno 

v letu,  
ki  prihaja 

 
vam želi kolektiv Agromehanike  

Brigita Krapež s.p.    Godovič 2A    5275 Godovič 

T.: 031 820 448 
 
Prosimo za predhodno najavo!

Cenjenim strankam se iskreno  
zahvaljujem za 9 let zaupanja!

Želim vam 
vesele praznike  

ter zdravja,  
sreče  

in uspeha 
 

v letu 2019! 

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL
          
POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL  
Boštjan Leskovec s.p.
Ulica sv. Barbare 3, Idrija / PE: Vodnikova 4, Idrija

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje  
in sodelovanje v letu 2018!

Ob praznikih vam želimo veliko sreče,
v novem letu pa obilo uspehov, zdravja, 
osebnega zadovoljstva in varno vožnjo.

Uspešno, 
srečno in 

veselo 
2019!

Uspešno, 
srečno in 

veselo 
2019!

GSM: 040 502 992GSM: 040 502 992

Boštjan Leskovec s.p.  

STEKLARSTVO ZGONEC, Andrej Zgonec s.p. 
Tržaška c. 82, Logatec, info@steklarstvo.eu

T: 041 526 305

ZASTEKLITEV OKEN IN VRAT

STEKLENA DRSNA VRATA

NIHAJNA VRATA

STEKLENE OGRAJE

PREGRADNE STENE

OGLEDALA

VARNOSTNA STEKLA

VITRINE - MIZE

KUHINJSKE STENSKE OBLOGE

ORNAMENTNA STEKLA

PESKANJE STEKLA

KALJENJE STEKLA

TUŠ KABINE
Vrhunska izdelava tuš kabin, sedaj 
tudi s premazom za lažje čiščenje.

Vsem bralcem 
ABC Biltena  

želimo  
blagoslovljene 

božične  
praznike  

in vse dobro  
v letu 2019!   w
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Zlati kabel za OŠ Cerkno
V četrtek, 29. novembra, je v 

Ljubljani potekala slavnostna 

podelitev letošnjih nagrad Zlati 

kabel za najboljše projekte 

etwinning v državi. Med šestimi 

nagrajenci je bil tudi projekt OŠ 

Cerkno Vergiss mein nicht (Ne 

pozabi me / Spominčica).

Pod mentorstvom učiteljice Anice Svetik so ga 
ustvarjali učenci izbirnega predmeta nemščina 
od 7. do 9. razreda in celotna generacija lanskih 
sedmošolcev. Leto 2018 je bilo namreč razglašeno za 
evropsko leto kulturne dediščine. Učenci so v projektu 
skupaj s partnerskima šolama iz Weitensfelda v 
Avstriji in Triebesa v Nemčiji raziskovali manj znane 
kraje z zanimivo zgodovino, ki med seboj povezujejo 
različne evropske narode in nemo pripovedujejo 
zgodbe o živih in pokojnih. Nekaj teh krajev so 
posamezniki obiskali osebno, nekatere so obiskali 
skupaj s partnerji in z njimi raziskovali na terenu, o 
tretjih so se poučili iz raznih virov. Preko interaktivnih 
nalog so znanje izmenjevali s partnerji, ob dani temi 
so umetniško ustvarjali in poustvarjali, dokumentirali 
in soustvarjali. Kot končna izdelka vseh partnerskih 
šol sta nastala skupni virtualni vodnik skozi kraje, ki 
so bili predstavljeni v projektu, in virtualni katalog 
skupne razstave, ki so jo spremljali pregovori in misli 
na temo spomina in pozabe. 



52 53R Carli d.o.o.
Avtokleparstvo - avtoličarstvo

Idrija, Gradnikova 12a, 
T: 05 377 31 95, GSM: 041 510 509, 031 332 481

Vesel božič 
in srečno 
2019!

Vesel božič 
in srečno 
2019!

Prodam otroške smuči Fischer RC4 150 cm s 
pripadajočimi vezmi FJ7, skoraj kot nove, vožene 
morda šest dni. Cena: 100 evrov, prevzem v Idriji.  
Inf.: 031 769 825

Za simbolično ceno prodam dve večji plastični 
posodi, premera 80 cm in višine 30 cm.  
Inf.: 041 540 676

Prodam domač med, kozarec 8 evrov.  
Inf.: 041 540 676

Prodajam ameriški slamnik z medom.  
Inf..041 473 O28 
Najamem garsonjero. Inf.: 068 613 207

V torek, 4. decembra, sem na območju PBI, 
mogoče tudi pri stolpičih v Beblerjevi ulici, izgubil 
Applov Ipod Shuffle 2010 četrte generacije. 
Poštenega najditelja prosim, da mi napravico 
vrne, glasbo pa lahko obdrži.  
Inf.: 041 403 850

V Spodnji Idriji prodan dvosobno stanovanje v 
izmeri 59 m2. Energetska izkaznica urejena. V Id-
riji pa kupim garsonjero ali enosobno stanovanje.  
Inf.: 040 465 472

Prodam suha drva z razrezom in dostavo.  
Inf.: 041 824 984

Prodam 0,5 kg suhih jurčkov. Inf.: 041 540 676
Prodam nerabljene snežne verige za 13-colske 

gume. Ugodno. Inf.: 041 521 854
Prodam prešito odejo iz Hoferja 140x200 cm, 

naravno belo novo gosje perje in puh - cena 20 
EUR; volneno odejo nikoli rabljeno 210x240 cm - 
cena 15 EUR in rjuhe flanela nerabljene 240x260 
cm – cena 10 EUR. Inf.: 031 433 500

Kupim krave telice za zakol. Inf.: 031 387 922
V Idriji na območju Likarce ali Triglavske ulice 

vzamem v najem ali kupim garažo.  
Inf.: 051 440 694

V Spodnji Idriji prodamo 2,5-sobno stanovanje 
v dveh nadstropjih, uporabne površine 56 m2, v 
celoti adaptirano leta 2012. Inf.: 031 652 303

Najamem enosobno stanovanje v Idriji ali Spod-
nji Idriji. (kličite v popoldanskem času) 
Inf: 051 213 146

V Idriji prodam trisobno stanovanje v izmeri 92 m2.  
Inf.: 051 347 778

Prodam zazidljivo parcelo (urejeno naselje), 808 
m2, Grčarevec. Cena po dogovoru.  
Inf.: 051 422 322

MALI OGLASI
Prodam stanovanje v Gradnikovi 3 v velikosti 47 

m2 + pomožni prostori (klet, podstrešje, drvarnica). 
Energetska izkaznica urejena. Inf.: 041 752 102

Slovenski par najame dvosobno stanovanje v Sp. Idriji.  
Inf.: 064 120 462

Prodam pralni stroj Candy Alyse.  
Inf.: 041 397 2312

V trgovskem centru Spodnja Idrija oddam 
poslovni prostor v velikosti 38 m2.  
Inf.: 041 675 104

Prodamo popolnoma novo, opremljeno sta-
novanje v Idriji, Rožna 8. Stanovanje v visokem 
pritličju je v izmeri 70 m2, od tega je 16 m2 
galerijska spalnica. Stanovanje obsega: lasten 
vhod, predprostor, dnevni prostor, kopalnico, 
spalnico in še eno sobo ter kuhinjo z jedilnico.  
Inf.: 051 688 424

Prodam obnovljen šivalni stroj Bagat in gospod-
injski varilec folij brez vakuuma.  
Inf.: 041 510 509

Prodamo vhodna in garažna vrata (hrast).  
Inf.: 051 412 422

V Idriji, Pot Sv. Antona 1 (prva palacina), prodam del-
no opremljeno trisobno stanovanje, v celoti adaptira-
no v letu 2018. Cena: 80.000 EUR. Inf.: 040 798 331

Kupim garsonjero v bloku na območju Cerknega 
ali Idrije. Inf.: 068 170 594

Prodam letošnji gozdni med. Inf.: 031 457 092
Mlajši par najame stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji. 

Inf.: 069 679 037
Prodamo kakovostno vipavsko vino Cabernet, 

Chardonnay. Nad 50 litrov možna osebna dostava. 
Cena od 1,4 EUR do 1,70 EUR. Inf.: 031 318 230

Prodam stojalo za note. Cena: 8 EUR.  
Inf.: 031 433 500 
Za simbolično ceno prodam pohištvo za dnevno 
sobo. Inf.: 068 613 207

V okolici Cerknega prodam ali oddam v najem 
hišo. Cena po dogovoru. Inf.: 031 779 802

Na Arkovi ulici v Idriji oddamo v najem 
delavnico (cca 35m2) in pisarno (cca 20m2), 
lahko skupaj ali vsako posebej. Celoten sklop 3 
pisarn, delavnice in pripadajočih parkirišč, je po 
dogovoru tudi naprodaj. Energetska izkaznica v 
izdelavi. Inf.: 041 893 700 
Prodam vikend s pripradajočo parcelo (cca. 
1600 m2). Korita. Inf.: 068 613 207



54 55Zahvala
Nisi rekel niti zbogom,
niti roke nam podal,
neusmiljena te smrt je vzela,
a v naših srcih boš ostal.

ZMAGO ŠULIGOJ
(1953 – 2018) 

Ob boleči izgubi našega dragega Zmaga Šuligoja 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom iz Mrzle Rupe, vaščanom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, 
darovali cvetje, sveče, nam izrekli sožalje in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Zahvala KUD Planika Vojsko, duhovniku za 
pogrebni obred, organistu, cerkvenemu pevskemu 
zboru Vojsko in Ireni Hvala za ganljive poslovilne 
besede. 

Hvala vsem, ki ste našega Zmaga imeli radi in ga 
spoštovali. 
Hvala vsem, ki ste z nami delili bolečino.

Hčerka Jana z možem in sestra Marija z družino

V spomin
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, je večno 
in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

IVAN ŠULIGOJ
(1943 – 2018)

Poslovili smo se od našega predsednika Ivana 
Šuligoja. Cenili smo ga kot prizadevnega, delavnega 
in poštenega človeka, ki je naše društvo uspešno 
vodil več kot 5 let. Zelo ga bomo pogrešali in ohranili 
v lepem spominu.

Društvo upokojencev Idrija

Zahvala
Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

BORIS OGRIČ
(1964 – 2018)

Dragi Boris,
Čisto tiho, nepričakovano, brez pozdrava in mnogo 
prezgodaj si nas zapustil.
Pogrešali te bomo.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in 
sodelavcem za darovano cvetje in izrečeno sožalje. 
Hvala, da ste ga na zadnjo pot pospremili v tako 
velikem številu.

Vsi njegovi

Zahvala
Mineva življenje,
živijo spomini, 
končno se duša
spočije v tišini. – Feri Lainšček

GABRIJEL MIKLAVČIČ
(26. 3. 1934 – 10. 11. 2018)

»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca,« je nekoč zapisal 
Tone Pavček. 
Kot ta verz je bilo tvoje življenje, ata. Vse ovire 
si prebrodil, pokončno in vztrajno si stopal skozi 
življenje. Štiriinosemdeset pomladi »do rožne 
cvetice«, ničkolikokrat do nasmeha čez naše in 
tvoje lice. Odločen si bil vse do konca svoje poti, 
ko je bila – prvič in zadnjič – bolezen močnejša 
od tebe.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo gospe zdravnici 
dr. Nini Kokalj Oblak in prijaznemu osebju 
zdravstvene postaje Cerkno. Hvala tudi vsem, ki ste 
nam v teh težkih dneh izrekli sožalje in vsem, ki 
ste namesto sveč ali cvetja darovali Zvezi prijateljev 
mladine Idrija. 

Vsi njegovi.

Zahvala
Kogar imaš rad, nikoli ne umre …
Le daleč, daleč je …

VIDA ERJAVEC
(14. 6. 1937 – 18. 11. 2018)

Ob boleči izgubi drage mame, none in pranone se 
najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani.
Iskrena hvala osebni zdravnici dr. Nadi Likar, ekipi 
nujne medicinske pomoči ZD Idrija, patronažni 
službi ZD Idrija, osebju Nefrološke klinike v 
Ljubljani ter osebju dializnega centra KC v Ljubljani. 
Zahvala velja tudi ekipi Komunale Idrija za lepo 
organiziran in opravljen pogrebni obred, gospe 
Ivici za poslovilne besede, pevkama Ad Infinitum 
in trobentaču ter sodelavcem iz Hidrie, za podarjen 
cvetlični aranžma.
Hvala lepa tudi vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izraženo 
sožalje in podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi ter jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V slovo
V slovo dolgoletnemu aktivnemu članu Društva 
diabetikov Idrija – Cerkno

HENRIK PETROVČIČ 
(1941 – 2018)

Sporočamo vam žalostno novico, da nas je v oktobru 
2018 zapustil dolgoletni predsednik, podpredsednik, 
član IO DD Idrija – Cerkno in prejemnik zlate 
plakete Zveze društev diabetikov Slovenije, g. 
Henrik Petrovčič.
Hinko, kot smo ga klicali člani društva, je bil srčen 
človek. Do leta 1995 je bil krvodajalec, ki je daroval 
svojo kri 236-krat. Ko je zbolel za sladkorno bolezen 
in ni smel več darovati krvi, se je takoj vključil v 
delo DD Idrija. Od leta 1995 pa do konca svojega 
življenja je aktivno deloval v društvu kot dolgoletni 
predsednik, podpredsednik in nazadnje kot član IO 
društva. V društvu je bil večkrat odlikovan, nazadnje 
pred dvema letoma ob 40. obletnici društva, ko je 
prejel najvišje priznanje – zlato plaketo.
Ko sem ga vprašala ob priliki intervjuja za revijo 
Sladkorna, zakaj se tako razdaja pri delu v DD, je 
odgovoril, da rad pomaga ljudem v boju s sladkorno 
boleznijo, ki je kronična bolezen, in da se ob svoji 
bolezni ne počutijo sami. Posebno pozornost je 
posvečal druženju diabetikov in novoletnemu 
obdarovanju starejših članov društva. Ponosen je 
bil, da so pred leti uspešno izpeljali tekmovanje o 
znanju o sladkorni bolezni osnovnošolcev iz cele 
Slovenije.
Ponosen je bil tudi na svojo družino – ženo Cilko, 
ki je tudi pomagala pri delu društva, in na svoje 
otroke, vnuke in pravnuke, ki jih je zadnje čase 
večkrat omenjal, ko sva se vozila v Idrijo na sestanke 
društva diabetikov.

Pogrešali ga bomo.

V imenu DD Idrija – Cerkno 
predsednica društva Vlasta Primožič

ZAHVALE 
Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  

abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80 

Zahvala
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, 
le nekje daleč je ...

STOJAN ŠTURM
(21. 12. 1953 – 17. 11. 2018)

Ob boleči izgubi moža, očeta, brata in starega očeta se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje, sveče in sv. maše. Najlepša hvala g. župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, 
govornici ga. Milojki Magajne za poslovilne besede, 
gasilcem, policiji ter reševalni in pogrebni službi. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti, ter vsem, ki ga boste ohranili 
v lepem spominu.

Žalujoči žena Anica, sinova Bogdan in Boris ter 
hči Branka z družinami, sestri Milojka in Ladica



56 57

Zahvala
Če imaš nekoga rad, 
nikoli ne umre, 
samo nekje daleč, daleč je ... 

LUDVIK SEDEJ 
(1933 – 2018)
 
Življenjsko pot je zaključil naš mož, oče, nono in 
pranono Ludvik Sedej. Iskreno se zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
vsem ostalim za izražena sožalja, tolažilne besede 
in sočustvovanja, ki so v težkih trenutkih globoke 
stiske in žalosti neprecenljivi. Prisrčna hvala vsem 
za pomoč, za darovano cvetje, sveče ter spremstvo 
na njegovi zadnji poti.
Posebej bi se želeli zahvaliti dr. Franciju Jerebu in 
dr. Ani Lapajne Ogrič, patronažni sestri Darinki 
Leskovec in osebju Zdravstvenega doma Idrija 
za nudeno zdravniško pomoč. Hvala tudi Jožetu 
Skoku, ki je vedno priskočil na pomoč, ko smo 
jo potrebovali. Hvala vsem delavcem Komunale 
Idrija, Ireni Hvala za besede slovesa, trobentaču 
Borisu Peternelju za zaigrane žalostinke ter 
gospodu župniku Marku Rijavcu za opravljen 
pogrebni obred.

Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena 
hvala!

Žalujoči svojci

Zahvala
IVAN REKANJE 
(1961 – 2018)

Ob mnogo preranem odhodu našega Ivana se 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali, da je bilo slovo manj boleče. Hvala vsem 
sosedom za takojšnjo nesebično pomoč. Hvala 
Milojki za čustvene poslovilne besede.

Žalujoči vsi njegovi

WWW.SGPZIDGRAD.SI, ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
Vojkova 8, IDRIJA išče  
sodelavca / sodelavko  
za opravljanje del na  
delovnem mestu:

IZDELAVA PONUDB IN  
KOOPERACIJSKA DELA 

Pogoji za zaposlitev:
- končana V. ali VI. stopnja gradbene ali druge  
  tehnične smeri
- poznavanje zakonodaje s področja javnega 
  naročanja ter gradbeništva 
- 3 leta delovnih izkušenj na enakih  
  ali podobnih delih.

Vaše prijave s kratkim življenjepisom, opisom 
dosedanjih izkušenj in znanj ter ustrezna  
dokazila pričakujemo na naš naslov:  
SGP Zidgrad Idrija d.d.,Vojkova 8, 5 280 
Idrija ali na e naslov: zidgrad@sgpzidgrad.si
Dodatna pojasnila o delu in drugih pogojih 
zaposlitve lahko dobite na tel.: 05 37 27 800.

Zahvala
Kogar bogovi ljubijo, umre mlad. 
(T. M. Plautus) 
 
MARTIN RUPNIK 
(12. 6. 1989 – 5. 12. 2018)

S to žalostno mislijo se za vedno poslavljamo od našega 
Martina, ki je v prvih dneh adventa za vedno odšel. 
Radi bi se zahvalili pogrebni službi za organizacijo 
pogreba, župniku Marku za ganljive besede slovesa, 
Nataliji za prebran govor ter Tadeji in Evi za zapete 
pesmi.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga 
pospremili na poti v večno življenje. Sorodnikom, 
sodelavcem Psihiatrične bolnišnice Idrija, sosedom, 
prijateljem in znancem hvala za besede tolažbe, stisk 
roke, prošnje in tiho molitev.
Slovo ima v sebi nekaj neizrekljivega. Nekaj za 
zmeraj odide in nekaj za zmeraj ostane. Nam ostaja 
lep spomin na Martina, njegova toplina, njegov 
pogum in upanje, ljubezen do najbližjih.

Sanjaj svoje sanje.

Tvoji najbližji

Idrija, december 2018



58 59TRGOCEV d.o.o., gradbeništvo in trgovina
Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec
tel.: 01 75 09 550, 75 42 485, faks.: 75 43 522
Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

V MESECU DECEMBRU  
- 20% NA VSE PLOŠČICE IZ ZALOGE

(kopalniške, talne in zunanje)

Srečno  
2019!

ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Hit letošnje zime
Je v hladnih zimskih večerih lahko 

še kaj boljšega od kuhanega vina? 

Očitno! Kuhan gin je letošnjo zimo 

postal novi hit, ki je obnorel svet. 

In v nadaljevanju vam ponujamo 

recept!

Kuhan gin je trenutno najbolj vroča pijača – in to 
dobesedno! Ne verjamete? Tukaj je recept za vašo 
novo najljubšo zimsko pijačo.

Sestavine:
- 0,2 decilitra gina
- 1 ingver
- 2 palčki cimeta
- 5 klinčkov
- 200 ml jabolčnega soka
- 1 bio pomaranča
- 1 ščepec pimenta

Priprava:
Naribamo ingver in olupimo pomarančo in sicer tako, 
da iz lupine naredimo trakce. Potem vse sestavine 
razen gina segrejemo v loncu in mešanico pustimo 
na srednjem ognju, da se kuha okoli 20 minut. Pozor 
– mešanica ne sme zavreti! Po 20 minutah dodamo 
še gin. Uživajte! Gin, gin!
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