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ljudje
6 - Pogovor
Matej Fučka

9 - Glasba
4 elementi v cerkljanski 
godbi

13 - Čipke
Nova knjiga Polpremet  
v idrijskem risu 

32 - Primorci beremo
126 bralcev prebralo 1308 
knjig
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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v decembruspregledano

December 2019: 
Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati,  
se je dobre letine nadejati.

10 - Komunala
Zmerno ob praznični mizi

12 - Zdravstvo
Bo Idrija dobila negovalno 
bolnišnico?

16 - Storitve 
Za varne praznične nakupe

30 - Potrošnja 
Koliko smo potrošili v 
preteklem letu

25 - Vrt 
Nove pridobitve v 
Scopolijevem vrtu 
 

41 - Kulinarika
Višnjeve rezine 
 

46 - Mali oglasi 
Prodam, kupim, menjam, ...

52 - Črni dogodki

Želimo vam 
 pravo mero poguma 

 za nov začetek, 
ravno prav volje in moči  

za vse izzive na poti  
in dovolj sreče za celo leto...

Damijan, Sara in Branka 

Karolina Gantar tekmovala v Trstu
Kot edina tekmovalka iz Slovenije je na tekmovanju 

nastopila Karolina Gantar iz Idrije ter s 93 osvojenimi 
točkami od 100 možnih osvojila odlično drugo 
nagrado ter končno tretje mesto. Tekmovanje je 
ocenjevala petčlanska mednarodna žirija. Karolina 
Gantar, ki jo na Slovenskem centru za glasbeno 
vzgojo Emil Komel v italijanski Gorici poučuje prof. 
Armin Ćoralić, se je na tekmovanju predstavila z 
izvedbami Bachove Dvoglasne invencije, Grigovega 
valčka iz opusa Liričnih pesmi ter Chopenovim 
Nokturnom v cis-molu. »Mednarodna tekmovanja 
so odlična izkušnja, kjer tekmovalci pridejo od 

Od tretjega do osmega decembra 

je v Trstu potekalo 14. ARS Nova 

mednarodno glasbeno tekmovanje. 

Tekmovalci so prišli iz cele Evrope, 

v kategoriji 1. Klavir pa so nastopili 

tekmovalci iz sedmih različnih 

držav. 

daleč in so večinoma izjemno pripravljeni in so 
jim tekmovanja tudi glavna prioriteta. Karolina je 
igrala zahteven program, za njena leta še posebej 
Chopinov Nokturno, kjer skladba že zahteva občutek, 
artistično imaginacijo, kontrolo ter raziskovanje 
različnih barv zvoka v sami skladbi. Karolina je 
pridna in zelo nadarjena pianistka, ki bo v prihodnje 
z lahkoto osvojila vse aspekte pianističnega igranja. 
S pravim pristopom ter vodenjem jo zagotovo čaka 
lepa glasbena prihodnost,« je po tekmovanju za 
Idrijske novice povedal njen učitelj in tudi sam odličen 
pianist Armin Ćoralić.
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Matej Fučka, pilot in tehnični direktor Hotela Cerkno
Kaj počne pilot na Smučišču Cerkno?
Dobro vprašanje. Sem pilot, pa tudi tehnični direktor 

Hotela Cerkno, pod okrilje katerega sodi Smučarski 
center Cerkno. Najbrž pa vas zanima, zakaj sem prej 
delal v letalstvu in sedaj v turizmu. Brez skrbi, to 
ni bil zasilni pristanek ampak logična stopnja v moji 
poklicni karieri.

Kako to mislite?
Poglejte. V letalstvu sem dosegel skoraj vse, kar 

se doseči da. Nabral sem si kopico znanja in licenc 
od certificiranega letalskega mehanika, učitelja, 
testnega pilota, do letalskega inštruktorja. Z vsakim 
korakom so se mi povečevale odgovornosti, osebni 
dohodki pa temu niso sledili. Samo za pridobitev in 
obnavljanje licenc sem skozi leta plačal vrtoglavih 
120.000 takratnih nemških mark. V meni je dozorela 
odločitev, da moram v življenju narediti korak naprej.

In potem ste prišli na smučarski center?
Še pred tem sem bil samostojni podjetnik letalski 

inštruktor v Afriki in na Kitajskem in po spletu 
naključij me je kolegica Manuela Božič Badalič, sedanja 
direktorica hotela, povabila k sodelovanju.

In tako ste čez noč postali tehnični direktor.
To pa ne. Veste, v letalstvu sem se naučil tega, da je 

potrebno vsa znanja in veščine pridobivati postopoma. 
Tako je bilo tudi z mojo kariero tukaj v Cerknem. Ko 
sem prišel, so mi najprej ponudili delo žičničarja in 
voznika snežnega teptalnika, potem sem napredoval 
v žičničarja na smučišču in šele na naslednji točki sem 
bil pripravljen na prevzem novih odgovornosti kot 
tehnični vodja celotnega kompleksa.

Doma v Vipavski dolini, ste tesno povezani z 
zemljo.
Od vedno. Doma v vasi Cesta imam malo kmetijo, 

pridelujem sadje in pri tastu gojimo prašiče, z veseljem 
pa izdelujem tudi suhomesnate izdelke. Od otroštva 
sem tesno povezan z naravo in zemljo. Vsako leto 
občutim tudi vpliv narave, posebej v sadovnjaku, kjer 
imam nasad češenj in marelic. So leta, ko pridelka 
skoraj ni, in leta, ko ga je zelo veliko.

za letalstvo. Testni pilot že na zemlji preveri vse 
sestavne dele letala ter delovanje vseh sistemov. 
Požene motor in odpelje letalo na začetek vzletne 
steze. Ko dobi dovoljenje za vzlet, požene motor in 
se z letalom odlepi od letališke steze. V tem poslu ni 
napak in reklamacij. Testni pilot že na prvem poletu 
v zraku preverja vse sisteme za delovanje letala in o 
ugotovitvah piše zapisnike. Letalo morajo mehaniki 
po povratku v hangar spet pregledati in izboljšati 
morebitne pomanjkljivosti in dopolniti nastavitve. 
Po opravljenih korekcijah spet sledi polet in ponovno 
preverjanje. Testiranje traja dokler vsi sklopi ne 
delujejo brezhibno. Koliko časa ponavljamo testne 
lete, niti ni pomembno, najpomembnejša je varnost 
in zanesljivost delovanja skladno s tehničnimi predpisi 
izdelovalca. Nobeno testiranje pa se ne sklene prej 
kot v štirih urah, saj motor po tem času generalno 
pregledamo in opravimo prvi servis.

Doživi testni pilot tudi stresne trenutke?
Doživi in kot vidite v mojem primeru, tudi preživi. Šalo 

na stran. Zgodilo se mi je, da se je med testiranjem 
letala utrgal sistem za upravljanje, enkrat smo zašli v 
oblak s točo in se komaj rešili, ob enem od testiranj 
v Ekvadorju pa se je letalo tako pozno odlepilo od 
vzletne steze, da smo za dober meter zgrešili streho 
bližnjega hangarja. Star letalski pregovor pravi, da 
ima pilot ob začetku svoje poklicne kariere dve vreči. 
Prva je prazna znanja in druga je polna sreče. Ko ti 
uspe prvo vrečo napolniti z znanjem, ne smeš druge 
izprazniti s srečo. Tako lahko rečeš, da si dober pilot.

V letalstvu se meša veliko strokovnih področij.
To pa res drži. Za uspešno ukvarjanje z letalstvom 

nujno potrebujete ogromno znanja s področja 
tehnike, aerodinamike, naravoslovja, meteorologije, 
fizike in nenazadnje tudi sociologije ter psihologije. 
Ena od značilnosti tega poklica je ta, da se vse dogaja 
strašno hitro. Bliskovito se je treba odločati, saj ob 
kočljivih trenutkih ni časa za dolga razmišljanja ali 
posvetovanja. Pilot je na nebu največkrat sam in sam 
se mora tudi odločiti in to v zelo, zelo kratkem času. 
Če omenim samo znani zasilni pristanek potniškega 
letala na reki Hudson, ko je imel pilot za odločitev 
le 20 sekund časa in te sekunde so bile odločilne za 
preživetje potnikov.

Z akrobatskim letenjem pa nimate izkušenj.
Imam. Leta 2000 sem se na letališču v Lescah šolal 

za akrobatskega pilota na akrobatskem letalu Jak-52 
s 360 konji. Od tam sem se prešolal za pilota letala 
AN-2, ki sodi med najboljše dvokrilce na svetu. Motor, 
ki poganja to letalo, je prava zverina, saj razpolaga z 
močjo 1.000 konjev in lahko pelje tudi po 12 potnikov 

Ste tudi profesionalno kariero začeli kot 
vajenec?
Ravno kot vajenec ne, ker takrat tega sistema ni bilo. 

Začel pa sem kot mehanik in kasneje strojni tehnik. 
Od nekdaj me je zanimala tehnika in ni večjega izziva 
za mladeniča, kot uporabiti znanje tehnike za to, da 
poleti. Zato sem tudi nadaljeval šolanje za letalskega 
tehnika, kar sem opravil brez težav. Sledilo je 
izobraževanje v podjetju Adria za letalskega mehanika 
in od tam še v šoli za pilota. Sledila je še licenca 
letalskega mehanika za motorje Rotax. Prve polete 
pa sem seveda opravil na letališču v Ajdovščini, kjer 
nas je bilo kar nekaj mladih zagnanih pilotov. Nekateri 
od njih so sedaj piloti helikopterjev, letal, nekateri tudi 
na velikih čezoceanskih letalih. Veliko sem letel tudi 
v Bovcu, Lescah, kjer sem »metal« padalce, vlekel 
jadralna letala, …

Pridobitev vsake od licenc pa kar veliko stane.
Stroški v tem sektorju so res ogromni. Ko sem bil 

pred tem, da si moram plačati šolanje za pilota, sem 
kot poklicni voznik na mednarodni špediciji odšel za 
štiri leta v Francijo. Tam sem vozil tovornjak in odlično 

ali 18 padalcev. Vzdrževali smo redno linijo med 
Lescami in otokom Unije v Jadranskem morju. 

Ste leteli tudi s helikopterji?
Tudi. Imam opravljene vse teoretične izpite, nisem 

pa opravil šolskih ur letenja za pridobitev licence za 
vožnjo. Problem je seveda denar, saj šolska ura letenja 
za pridobitev licence stane od 400 do 600 evrov, 
tako da licenca za pilota helikopterja stane več kot 25 
tisoč evrov. Včasih je šolanje plačevala vojska preko 
letalskih klubov, danes pa letijo samo še tisti, ki si to 
lahko privoščijo. 

Kot inštruktor letenja pa ste poučevali na 
domala vseh kontinentih.
Bil sem povsod, razen na Antarktiki. Večkrat sem 

bil v Indiji, Severni in Južni Ameriki, na Kitajskem, v 
Avstraliji, preletel sem zahodno obalo Afrike, Kitajski 
zid, ... Skratka, ko je kupec letalo kupil pri Pipistrelu, 
sem kot inštruktor odpotoval na njegovo matično 
letališče in tam usposobil letalo ter novega lastnika 
seznanil z vsemi lastnostmi tega letala. Ob tem sem 
moral o osnovah letala podučiti še lokalne mehanike, 
ki so potem skrbeli za letalo. Take inštrukcije so trajale 
tudi do deset delovnih dni. Letim od svojega 18. leta 
starosti, opravljenih imam več kot 4.700 ur letenja. 
Bil sem tudi del ekipe, ki je sodelovala na tekmovanju 
v Ameriki, ki ga je organizirala Nasa. 

So piloti hitro osvojili letenje s temi ultralahkimi 
letali?
Zelo različno. Najtežje je bilo naučiti pilote, ki so 

prej upravljali velika potniška letala. Ena od lastnosti 
Pipistrelovih letal je ta, da so vse komande izjemno 
občutljive in zelo hitro odzivne. To v praksi pomeni, 
da milimetrski premik krmilne palice v levo pomeni 
takojšnjo spremembo smeri letenja. S tem so imeli 
piloti velikih potniških letal največ težav, saj so 
navajeni na bistveno bolj počasna krmila. 

zaslužil. S prihranki sem si potem plačal šolanje in 
pridobitev licence ter zgradil hišo. Velik del življenja 
sem preživel v tujini, govorim angleško, ker je to 
jezik sporazumevanja v aviaciji, pa tudi italijansko 
in francosko, kakšno besedo pa sem pobral tudi od 
drugih jezikov sveta, kjer sem bil. 

Vas je torej domotožje vrnilo v Vipavsko dolino?
Ne bi rekel ravno domotožje. Drži pa, da smo vsi 

radi tako ali drugače nekako v bližini svojih najdražjih. 
Zato je kar logična pot vodila v podjetje Pipistrel, kjer 
sem pridobil veliko znanja in izkušenj. Bil sem bližje 
domu in delo z letali me je strašno veselilo. Ko sem 
pred 19 leti prišel v podjetje Pipistrel, smo prva letala 
sestavljali skoraj v garaži. Vsak mesec smo sestavili 
po štiri letala in takrat se je začela zgodba o uspehu 
podjetja Pipistrel.

Bili ste tudi testni pilot v podjetju. Kaj je njegovo 
delo?
Testni pilot je prvi človek, ki letalo požene v zrak 

in ga preizkusi. Če za katero od delovnih področij 
velja, da pri delu ni šale, potem to zagotovo velja 

smo lahko odpravili kar na daljavo. Lenarčič je 
poletel z Brnika in preletel Sredozemsko morje ter 
Afriko in od tam preko Atlantika v Južno Ameriko. 
Najprej se je zapletlo na postojanki na Tahitiju, 
kjer pa so preko navodil na daljavo zadrego rešili 
lokalni letalski mehaniki. Naslednja točka za servis 
in pregled letala je bila načrtovana v Nepalu, a se je 
zapletlo že v Avstraliji. Na daljavo se napake ni dalo 
odpraviti in zato je naša ekipa spakirala kovčke in 
odleteli smo v Avstralijo. Tam smo letalo pregledali, 
odpravili napake in pilot Lenarčič je lahko nadaljeval 
s poletom do srečnega povratka čez Indijo, Rusijo 
in nazaj na Brnik. 

Po takih globalnih projektih pa ste prišli v 
Cerkno.
Ja, tako je naneslo. Najprej sem bil žičničar, voznik 

snežnega teptalca, potem sem opravil izpit za 
žičničarja, letos tudi za vodjo obratovanja in prevzel 
celotno tehnično upravljanje kompleksa, v katerega 
sodijo smučišče, terme in hotel. Sprva nisem verjel, 
da je vzdrževanje teh sistemov tako zapleteno 
in odgovorno. Obratovanje ene žičnice spremlja 
toliko predpisov in zakonov, da si skoraj ne morete 
predstavljati. Kapo dol pred Cirilom Peterneljem, ki 
že desetletja živi s temi napravami in skrbi za njihovo 
nemoteno delovanje. 

Ob tem pa še sistem za zasneževanje.
Na smučišču imamo 18 kilometrov prog in vse te 

umetno zasnežujemo. Deluje okoli sto snežnih topov, 
ki jih moramo vsako leto tudi obnavljati, tu so tudi 
črpališča, vodovodni sistemi, trafo postaje,… Vse mora 
delovati. Stvari so sila preproste: brez topov ni snega, 
brez snega ni smučišča in brez smučišča ni turistov 
pozimi v hotelu. Celotna veriga je torej odvisna od 
umetnega zasneževanja, saj je naravnega snega le še 
za vzorec. Če s tem prekinemo, bo to konec zimskega 
turizma v Cerknem. 

Bili ste poleg tudi pri 
zgodovinskem podvigu 
pilota Matevža Lenarčiča, 
ko je z ultralahkim letalom 
obkrožil svet.
To  j e  b i l  r e s  p r oj e k t  z a 

zgodovino. V tovarni letal v 
Ajdovščini smo posebej zanj 
predelali serijsko letalo Virus SW in 
mu bistveno povečali prostornino 
rezervoarjev za gor ivo.  B i l 
sem član ekipe, ki je ta podvig 
spremljala z zagotavljanjem 24-
urne asistence. Nekatere zadrege 



8 94 elementi 
voda – zemlja – zrak – ogenj 
Tokrat bodo cerkljanske godbenike 

in njihovo občinstvo na božično 

novoletnem koncertu povezovali 

štirje naravni elementi. Elementi, 

ki sestavljajo naše okolje, naš 

planet. Iz njih vsa živa bitja črpamo 

življenjsko energijo. Še več. Ljudje 

smo na nek način združitev vseh 

naravnih elementov, ognja, vode, 

zemlje in zraka. 

Prevladujoči element pa se najbolj odraža v 
naših osebnostih. Če se sprašujete, kateri element 
prevladuje pri vas, potem imate priložnost, da s 
pomočjo glasbe Društva godbenikov Cerkno morda 
odkrijete resnico v sebi. V iskanju štirih naravnih 
elementov se bodo podali na pot v prazgodovino, 
vse do našega prednika, ki je bil z vsemi štirimi 
elementi povezan z vsem svojim bitjem. Pred več 
kot 60 tisoč leti je ustvaril piščal. Piščal, ki ima 
na Cerkljanskem velik lokalni pomen, v svetu pa 
neprecenljivega. Prav takšno piščal bodo ob štirih 
elementih predstavili tudi vam. 

Kako zveni narava? Kakšno energijo imajo voda, 
ogenj, zrak in zemlja, iz česa pravzaprav smo in kaj 
nas obdaja? Vse to bodo odkrivali skozi glasbo na 
letošnjem božično-novoletnem koncertu. Glasba, ki 
ima na duha dokazano največjo moč in vpliv, pa bo 
štiri elemente še podkrepila v njihovi moči. Zato lepo 
vabljeni, da skupaj s cerkljanskimi godbeniki začutite 
moč narave, ki veje iz nas. 

V soboto, 21. decembra ob 19. uri, bodo nastopili 
v Gorenji vasi, v sredo, 25. decembra ob 19. 
uri, in v četrtek, 26. decembra ob 19. uri, pa v 
Cerknem v osnovni šoli. Godbeniki bodo nastopili 
pod dirigentskim vodstvom Andreja Zupana, kot 
gost pa se jim bo na tidldidabu pridružil Boštjan 
Gombač. 

Je izhod v poletnem turizmu?
Lahko, vendar tudi za poletni turizem nujno 

potrebujemo nove programe in ti zahtevajo tudi nove 
investicije. Brez nič, ni nič. Če ne bo investicij in novih 
programov, se tudi poletni turizem ne bo premaknil. 
Lahko bi se zgledovali po Rogli, kjer so Čehi investirali 
4,5 milijonov evrov za izgradnjo adrenalinskih ogledov 
skozi krošnje. Rezultat ni izostal. V enem samem dnevu 
so prodali vstopnice 2.000 obiskovalcem. 

Za nakup novih žičnic ni denarja?
To pa je problem cele Slovenije. Smučišče Cerkno 

ima najboljše in najnovejše žičniške naprave v Sloveniji, 
ostala smučišča imajo starejšo infrastrukturo. Vsi pa 
moramo te naprave vzdrževati v skladu s standardi, 
ki jih predpisuje EU. Vzdrževanje je izjemno drago, 
vendar bližnjic ni, saj gre v prvi vrsti za varnost 
smučarjev, potnikov. Razlika je le v tem, da zahodno 
in severno od Slovenije pomagajo upravljavcem 
smučišč pri pokrivanju teh stroškov z nepovratnimi 
sredstvi za nove investicije, pri nas pa je vse na 
ramenih upravljavca. O tem, kaj pomeni razvoj te 
infrastrukture, kaže tudi vlaganje v naprave v bivši 
Jugoslaviji, kjer je bilo s strani Srbije investiranih za 
100 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Slovenija 
je, žal, redka izjema v slabem pomenu te besede. V 
Ljubljani očitno še ne razumejo tega, da so žičnice 
hrbtenica gorskega turizma v takšnih krajih, kot je 
Cerkno, in zaradi njih pride na določeno območje 
veliko turistov, obiskovalcev. Ti pa trošijo in na 
širšem območju pustijo veliko denarja. Zaradi žičnic 
potem dobro živijo vsi in dobro živi tudi država, saj 
vsi plačujejo davke.

Boste res obnavljali hotel?
Hotel je star 40 let in potreben obnove. Arhitekti 

že rišejo nove načrte in po napovedih lastnikov bomo 
prihodnje leto začeli s prenovo. Ko bo ta končana, 
bo to res lep in sodoben hotel. V kombinaciji z naj 
smučiščem, kar je Cerkno že zadnja tri leta, bo seveda 
to lepa zgodba. 

Obvladovanje stroškov v celotnem kompleksu 
je najbrž velik izziv.
Številke so res velike. Vsak dan na smučišču 

porabimo okoli 1.500 litrov goriva za delovanje 
snežnih teptalcev, vsaka žičniška naprava porabi 
fiksno na uro za okoli 120 evrov elektrike, strošek 
izdelave umetnega ali tako imenovanega tehničnega 
snega je 3 evre na kubični meter, vsi stroški dnevnega 
obratovanja na vseh napravah so okoli 11.000 evrov 
na dan. Na vseh napravah, ki jih imamo, v eni uri 
prepeljemo 11.500 potnikov ali smučarjev, samo na 
eni štirisedežnici Brdo imamo, če so polni sedeži na eni 
strani, kar 280 potnikov v zraku, kar lahko primerjamo 

s številom ljudi v letalu. Zato morajo biti naprave 
brezhibne, varne, saj gre za varnost ljudi, smučarjev. 

Bazen je dočakal obnovo in preimenovanje v 
terme.
Projekt prenove je bil kompleksen in zahteven. 

Obnova je bila celovita, od vseh inštalacij, gradbenih 
in obrtniških del, nove opreme, od starega bazena so 
praktično ostali le zunanji gabariti in streha. Gre za 
zapletene sisteme vodnih črpalk, grelcev, klimatov, 
izmenjevalcev toplote, bazenske tehnike in drugih 
naprav, ki skrbijo, da vse deluje tako, kot je treba, 
da je kopalna voda ustrezna, saj so tudi tu predpisi 
zelo strogi, potrebne so vsakodnevne kontrole. 

Kako deluje vrtina?
Zelo dobro. Iz vrtine priteče voda s temperaturo 

okoli 28 stopinj Celzija. Ko bomo ob prenovi v cel hotel 
vgradili talno gretje, bomo zelo veliko prihranili pri 
energiji. Sedaj gre voda iz vrtine na toplotne črpalke 
in tam jo potem še dogrevamo na 65 stopinj, da 
ustreza ogrevanju z radiatorji. Če pa bi imeli talno 
gretje, bi vodo dogrevali samo na 35 stopinj in pri 
tem ogromno prihranili. Sedaj delujejo tri toplotne 
črpalke, potem bi vse ogreli samo z eno. Ko se je 
hotel ogreval še na kurilno olje, smo porabili 370.000 
litrov goriva na leto. Sedaj grejemo preko toplotni 
črpalk in je strošek bistveno nižji. Za gretje porabimo 
letno okoli 50.000 evrov elektrike in ko bomo prešli 
na talno gretje, bomo ta strošek ogrevanja zmanjšali 
kar za 40 %. 

Imeli boste torej viške energije.
Imeli bomo zmogljivosti, da bi lahko s to vodo iz 

vrtine ogrevali še šest takih bazensko-hotelskih 
kompleksov. Imamo koncesijo za uporabo 570.000 
kubičnih metrov vode letno, porabimo pa jo sedaj le 
okoli 90.000 kubičnih metrov. Celo Cerkno bi namreč 
lahko ogrevali z vodo iz vrtine. 

Prav v teh dneh smo zamenjali energent tudi na 
Alpski Perli. Ob izgradnji, pred desetimi leti, so, sredi 
gozda, predvideli ogrevanje na kurilno olje. Na zimsko 
sezono smo tako porabili za okoli 50.000 evrov goriva. 
S toplotnimi črpalkami, ki so sedaj postavljene ob 
objektu, pa bo strošek električne energije na zimsko 
sezono le od 12 do 15 tisoč evrov, kar je bistven 
prihranek, pomembno pa je tudi, da sredi narave 
ne onesnažujemo okolja, saj so toplotne črpalke 
najčistejša oblika proizvajanja energije. 

Za kakršen koli napredek pa so ključni ljudje z 
vizijo.
To pa res. Videl sem cel svet, prepotoval in preletel 

skoraj vse kontinente in ko sem prišel v Cerkno, sem 
prvič srečal ljudi, ki te, ker nisi domačin, gledajo kot 

sedmo čudo. Veliko ljudi, še posebej otroci, ne znajo 
odzdraviti, ko te srečajo na ulici. Po drugi strani pa 
sem tu srečal neverjetno pridne ljudi in nekateri so 
tudi zelo prijazni. Ta dolina, še posebej ljudje, bi res 
potrebovali malo prepiha. Srečal sem veliko ljudi, 
ki na avtomobilu nimajo niti vinjete. Saj je res ne 
potrebujejo, ker skoraj ne gredo dlje kot do Idrije, 
Škofje Loke. 

Kako torej gledate v prihodnost?
Vesel sem, da sem del te ekipe. Verjamemo 

v prihodnost te dejavnosti tukaj v Cerknem. 
Kratkoročno pa moramo še znižati  stroške 
obratovanja, redno moramo vzdrževati vse tehnične 
naprave in snovati nove in nove. Brez razvoja bomo 
zaspali, konkurenca, še posebej v tujini, pa postavlja 
nove in nove investicije in s tem privablja turiste. 
Narava je lepa, ni onesnažena, ampak za zahtevne 
turiste to ni več dovolj. Ne smemo pozabiti tudi na 
dostop do Cerknega. Ceste so katastrofalne, slabo 
vzdrževane. Kot pilot bi si želel 400 metrov ravnega 
travnika, da bi na njem lahko pristal z manjšim 
letalom, saj sedaj, razen helikopterja, v Cerknem nič 
ne more pristati. Tako bi v Cerkno lahko prišli tudi 
bogati turisti, sedaj pa vemo, da iz Cerknega odleti 
helikopter le v nujnih primerih prve pomoči. Po svetu 
so vsa turistična središča povezana z dobrimi cestami, 
letališči, vlaki, … Nič od tega ne pripelje do Cerknega. 

Vsi ti problemi pa nam res ne smejo vzeti poguma in 
volje za vsakodnevno delo. Če bi znali cepiti pridnost 
domačinov z razvojno vizijo, bi tudi v Cerknem dobili 
zmagovalno kombinacijo. Na koncu vsem vašim 
bralcem voščim lepe praznike in srečno v novem letu. 
V letalskem žargonu bi se temu reklo, da vam želim 
miren polet in varen pristanek!

Matej Fučka je letel na vseh kontinentih sveta, na 
posnetku ob preletu znamenitega Kitajskega zidu
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Bodimo zmerni tudi ob praznični mizi Kam z odpadnim jedilnim oljem? 
Odpadno jedilno olje je nevarni odpadek, s katerim 

lahko resno škodujemo okolju, zato ne sodi med 
organske kuhinjske odpadke, mešane komunalne 
odpadke ali na kompostnik: olje, ki ste ga uporabili 
za cvrtje ali peko jedi, zbirajte v posebni posodi in ga 
oddajte v Zbirni center Ljubevč, Zbirni center Cerkno 
ali ob letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Komunala 
Idrija vsem uporabnikom e-računa za komunalne 
storitve podarja brezplačne namenske posode za 
zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jih lahko sicer 
tudi kupite v zbirnih centrih ali na sedežu podjetja. 
Navodila za registracijo na e-račun so objavljena na 
spletni strani www.komunalaidrija.si, vprašanja glede 
registracije na e-račun pa lahko naslovite na e-mail 
info@komunalaidrija.si ali na telefon 05/ 372 72 00.

Veseli december je povezan tudi z ohranjanjem 
tradicije in običajev naših prednikov. Slovenske 
gospodinje v adventnem času že od nekdaj polnijo 
mize s pecivom, mesnimi dobrotami in okusnimi 
prilogami. Prav je, da se na jedilniku znajdejo 
tradicionalne jedi, a pri količini pripravljene hrane 
je vse bolj pomembna zmernost. Včasih je veljalo, 
da mora biti praznična miza bogata, sicer bomo vse 
leto živeli v pomanjkanju. A v svetu, ki je vse prej 
kot zmeren, zaradi preobilja pravzaprav životarimo. 
Še zlasti ob praznikih si radi privoščimo pregrehe, 
zaradi katerih trpijo naše počutje, zdravje, denarnica 
in tudi naravno okolje. 

Lani je v Sloveniji nastalo skoraj 139.900 ton 
odpadne hrane, kar je povprečno 68 kg na 
prebivalca ali 4 kg več kot v letu 2017. Ta količina 
bi bila lahko precej manjša, če bi bil naš odnos do 
hrane drugačen in bi poskrbeli, da hrana ne bi 
pristala med odpadki. Prazniki so odlična priložnost, 
da ravnamo bolj smotrno tudi pri pripravi hrane: 
vnaprej načrtujmo jedilnike, izkoristimo ostanke 
še uporabne hrane za pripravo novih izvirnih jedi, 

izogibajmo se impulzivnemu nakupovanju, najprej 
porabimo živila s krajšim rokom uporabe, kupljeno 
hrano pa pravilno shranjujmo. 

Vsi ostanki hrane ne spadajo med biološke 
odpadke 

Biološki odpadki zavzemajo 30 % vseh gospodinjskih 
odpadkov in jih je prepovedano odlagati skupaj z 
mešanimi in ločeno zbranimi komunalnimi odpadki 
ter rezati, drobiti, mleti ali redčiti z namenom, da 
se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, 
greznice, nepretočne greznice ali neposredno v 
vode. Le z ustreznim ločevanjem in odlaganjem 
kuhinjskih odpadkov lahko prispevamo k manjši 
količini odpadkov na odlagališču in s tem k zmanjšanju 
toplogrednih plinov, obenem pa zagotovimo, da je 
organske kuhinjske odpadke možno kompostirati 
oziroma ustrezno predelati. 

Hrano, ki ostane na krožnikih, in ostanke hrane, ki 
jih ne morete več uporabiti v novih jedeh, sprotno 
odstranjujte in jih shranjujte ločeno od ostalih 
odpadkov (priporočeno v posodi s pokrovom in 
vloženo biorazgradljivo vrečko, ki jo nato izpraznite 

v rjavi zabojnik za biološke odpadke, 
ali na kompostnik). Med organske 
kuhinjske odpadke spadajo ostanki 
sadja in zelenjave, vključno z olupki, 
kavno goščo, čaj in čajne vrečke, 
jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni 
izdelki rastlinskega izvora (brez tekočin 
in embalaže), papirnate vrečke za 
sadje in zelenjavo ter papirnati robčki. 
Mednje pa med drugim ne smemo 
odlagati odpadkov, ki se v naravi ne 
razgradijo, ter kosti, mesa in mesnih 
izdelkov ter maščobe. Na spletni strani 
www.komunalaidrija.si (Ravnanje z 
odpadki – Pogosta vprašanja) so 
objavljeni tudi praktični napotki 
in minimalne zahteve za pravilno 
ravnanje s tovrstnimi odpadki.  

KAKO DO POSODE ZA ODPADNO  
JEDILNO OLJE? 

- Odprem e-račun za komunalne storitve  
  (navodila na spletni strani Komunale Idrija).
- Dobim kupon za prevzem brezplačne      
  posode. 
- S kuponom se odpravim do svojega             
  zbirnega centra (v Cerknem ali v Idriji), 
  kjer si izberem eno posodo poljubne velikosti.

Posodo lahko tudi kupim v zbirnem centru ali 
na sedežu Komunale po veljavnem ceniku.

Medobčinsko društvo invalidov  
Idrija - Cerkno

želi vsem svojim članom  
in ostalim 
vesele božične praznike,  
v novem letu pa predvsem 
zdravja, prijetnih trenutkov 
in zadovoljstva.   
 
SREČNO 2020!

Zahvaljujemo se vsem 
našim partnerjem,  
prostovoljcem in  
podpornikom, z željo,  
da tudi v prihajajočem 
letu skupaj pomagamo 
pomoči potrebnim.

Želimo vam  
srečno in zdravo  
leto 2020! 
 
Območno združenje RK Idrija 

ZIMSKA KRVODAJALSKA AKCIJA
Vabimo na zimsko krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v Mladinskem centru Idrija  

od 27. do 29. januarja 2020.
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Idrija naj dobi negovalno bolnišnico
Prehod iz starega v novo leto je pogosto namenjen 

ne le pogledom in razmisleku o preteklem obdobju in 

delu, ampak tudi mislim o področjih, ki jim moramo v 

bodoče nameniti še posebno skrb. Ena takih skupin so 

gotovo starejši. 

Razvoj novih oblik zdravljenja, boljše bivalno okolje, boljša izobrazba, pa tudi večja 
skrb za lastno zdravje, so nam omogočili, da živimo dlje. Podaljševanje življenjske 
dobe pa ne pomeni vedno nujno podaljševanja let zdravega življenja. Pogosto se 
zgodi, da zaradi starosti in bolezni ne moremo v celoti samostojno poskrbeti zase.

Leta 2050 naj bi bila Slovenija med desetimi državami z najvišjim deležem 
starejšega prebivalstva na svetu. Sistemi socialne zaščite, kot so pokojninski 
sistem, sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, se skozi desetletja 
niso ustrezno prilagajali spremenjenim demografskim razmeram in spremenjenim 
potrebam državljanov. Posledično prihaja do tega, da se dostopnost do storitev 
zmanjšuje. Skrb za starejše je pogosto prenesena na svojce. Ti ob vpetosti v svoje 
delovne obveznosti ter skrbi za vzgojo in izobraževanje lastnih otrok, pri skrbi za 
svoje starejše svojce pogosto izgorevajo. 

Kako odgovorna bo družbena skrb za starejše, ne vpliva le na to, kako dostopne 
in dosegljive bodo zdravstvene storitve in storitve dolgotrajne oskrbe v obdobjih, 
ko jih bomo potrebovali, ampak posredno vpliva na kakovost in varnost življenja 
vseh generacij. Če za zdravstvene storitve lahko rečemo, da so primerljivo 
dostopne vsem državljanom, tega ne moremo trditi za storitve dolgotrajne 
oskrbe. Dolgotrajna oskrba predstavlja storitve, ki so namenjene osebam, ki so 
zaradi bolezni, starostne oslabelosti ali invalidnosti, odvisne od pomoči druge 
osebe. Najpogosteje so to starejše osebe – zlasti v starosti 85 let ali več. V 
Sloveniji se je dolgotrajna oskrba starejših razvijala predvsem v smeri formalne 
oskrbe v institucijah oziroma domovih za starejše. Domovi za starejše so 
prevladujoči izvajalci celostne oskrbe za starejše, mnogo slabše pa je dostopna 
celostna oskrba na domu in druge vmesne oblike. Zlasti šibki smo na področju 
zagotavljanja podaljšanega bolnišničnega zdravljenja v negovalnih bolnišnicah. 
Negovalne bolnišnice so namenjene bolnikom, ki ne potrebujejo več akutnega 
zdravljenja, potrebujejo pa dodatno rehabilitacijo in zdravstveno nego, s ciljem, 
da se rehabilitirajo in čim bolj samostojni vrnejo nazaj v domače okolje. Slovenija 
ima manj posteljnih kapacitet v negovalnih bolnišnicah (0,8 na 1000 prebivalcev, 
starih 65 let ali več), kakor je povprečje v državah OECD (3,3). Posledično se 
starejši, po zaključenem akutnem zdravljenju, pogosto v domače okolje vračajo 
nezadostno rehabilitirani. 

Idrija je občina, v kateri se povprečna starost prebivalcev dviga hitreje kakor 
v drugih občinah. Zato je nujno, da že danes načrtujemo ustrezne rešitve in 

storitve, ki bodo v naši občini omogočile kakovostno in varno staranje. Skrb za 
starejše pomeni skrb za vse generacije. Ustrezen dostop do storitev v občini ne 
pomeni le, da bo za starejše dobro poskrbljeno, ampak pomeni tudi razbremenitev 
srednje generacije in odpiranje novih delovnih mest. Ena izmed rešitev, za katero 
ocenjujemo, da jo nujno potrebujemo v našem okolju, je tudi ustanovitev 
negovalne bolnišnice v Idriji in odprtje oddelka za izobraževanje kadrov na 
področju zdravstvene nege. Negovalno bolnišnico v Idriji prepoznavamo kot izziv, 
ki mu je v želji po celostni oskrbi občanov potrebno slediti in za katerega bi lahko 
namenili kapacitete obnovljenega in potrebno saniranega starega zdravstvenega 
doma. To smo predlagali na zadnjem občinskem svetu in za realizacijo tega se 
bomo v bodoče tudi zavzemali. 

Socialni demokrati se zavzemamo za dobre pogoje dela in življenja vseh 
generacij. Novi izobraževalni programi v Idriji ne bi pomenili le novih delovnih mest, 
ampak predvsem omogočili mladim generacijam, da se izobražujejo in že v času 
izobraževanja vključujejo v delovne sredine v domači občini, obenem pa bi novi 
izobraževalni programi v Idriji pomenili tudi pomembno finančno razbremenitev 
za družine otrok, ki trenutno odhajajo na izobraževanje drugam. 

Bojan Režun, Ana Ogrič Lapajne, Branko Lapajne, Marija Bizjak Pavšič, 
Robert Šinkovec
občinski svetniki Socialnih Demokratov, Idrija

Silvestrovo na Mestnem trgu
od 21.30 dalje 

ZABAVA s skupinama  

      Rok ‘n’ Band  
       in Abjužn band

KS Mesto Idrija zeli vsem 

obcankam in obcanom 

srecno in veselo leto 2020 

in vas vabi, da novo leto 

pricakamo skupaj  

na Mestnem trgu v Idriji.

Brezplacni avtobus med Idrijo in Spodnjo Idrijo 
predvidoma do 3.30 ure. 

Polpremet v idrijskem risu
V zadnjih dneh novembra je Čipkarska 

šola Idrija med klekljarice poslala prve 

izvode novega priročnika, v katerem bodo 

uporabnice našle obilo praktičnih nasvetov, 

kako klekljati polpremet v idrijskem risu. Dobro 

leto dni sta se nastajanju nove publikacije ob 

sodelovanju vseh učiteljic na čipkarski šoli 

posvečali Maja Svetlik in Metka Fortuna.

V soboto, 30. novembra, je že zjutraj na 
Čipkarski šoli Idrija v okviru Dneva odprtih vrat 
šole  potekala predstavitev novega priročnika za 
klekljanje z naslovom »Idrijska čipka – polpremet 
v idrijskem risu«. Povsem polna učilnica je bila 
dokaz, da so klekljarice tovrstno vsebino že dolgo 
pričakovale. Priročnik vsebuje vajenice, vzorce 
za učenje posameznih elementov polpremeta, 
načrte za klekljanje, ki so narisani v mednarodni 
barvni skali, vzorce za utrjevanje znanja ter 
opisne razlage, kjer so potrebne. Vse vsebine so 
ponazorjene tudi s fotografijami čipk, izdelanih po 
vzorcih in načrtih, ki jih vsebuje priročnik. »Dodana 
vrednost priročnika so variacije in izpeljanke iz 
vzorcev, ki nam nudijo možnost ustvarjanja in 
sestavljanja najrazličnejših kompozicij in uporabe 
izdelanih čipk, saj so vzorci izrisani kot vstavki 

in so izdelane čipke primerne za apliciranje v 
tkanino,« je po predstavitvi povedala Maja Svetlik 
iz Čipkarske šole Idrija. Z mislijo, da je »celotna 
vsebina publikacije timsko delo zaposlenih v 
Čipkarski šoli Idrija in klekljaric, ki s šolo sodelujejo 
in so imetnice dovoljenj za označevanje lastno 
izdelanih čipk z oznako geografske označbe 
Idrijska čipka« pa je publikacijo med klekljarice 
pospremila vodja šole Metka Fortuna.

Vzorce za publikacijo je izdelala Maja Svetlik, 
v knjigi predstavljene čipke pa so sklekljale 
Dragica Česnik, Stana Frelih, Metka Fortuna, 
Anka Jamšek, Katarina Mlakar, Meta Gregorač, 
Ines Čuk, Marija Novak Boškovič, Irena Laharnar, 
Mira Guzelj in Bojana Tratnik. Fotografije so delo 
Roberta Zabukovca, grafično oblikovanje pa 
Branke Štremfel.
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V novem letu vam želimo veliko  
toplih objemov, prijetnih občutkov,  

razigranih trenutkov, spontanih dejanj 

V novem letu vam želimo veliko  
toplih objemov, prijetnih občutkov,  

razigranih trenutkov, spontanih dejanj 
in sladkih spoznanj!

 SREČNO 2020  

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

Naj čas nikoli ne mine tako hitro, 
da ne bi pomislili na tople spomine in čudovite izkušnje,  
ki so vam tkale leto, ki se izteka.
V iskrenih odnosih in majhnih presenečenjih  
najdemo srečo na vseh poteh življenja. 
Naj bodo vaši koraki v letu, ki prihaja,  
prijazni in zdravi, topli in nasmejani.

Lepe božične praznike  
in čudovito leto 2020  
vam želimo.

Zaposleni  
v Zdravstvenem domu Idrija  
in Zdravstveni postaji Cerkno
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Za varne praznične nakupe in mirne decembrske dni

Tudi če ne uživamo v nakupovanju, nas praznično vzdušje lahko hitro vsaj malo spremeni v šopoholike. 

Prednovoletno nakupovanje pa skriva tudi nekaj pasti, ki so v tem času pogostejše. Te je dobro prepoznati in se 

nanje pripraviti, da bodo tudi decembrski nakupi prijetna izkušnja, praznični dnevi pa brez finančnih skrbi.

Konec leta je prodaja trgovin precej višja kot v drugih mesecih, hkrati pa 
tudi naša poraba. Če se na to prej ne pripravimo, lahko leto zaključimo z 
nepričakovanim negativnim stanjem na računu, ki ga bomo pokrivali še več 
mesecev. 

»Da pred novim letom ne bi zapravili preveč, si pripravimo poseben praznični 
proračun ter določimo, koliko denarja bomo namenili za darila, koliko za 
pogostitve in druženja zunaj doma,« svetuje Marko Marković, vodja NLB 
Poslovalnice Idrija. Načrt prilagodimo svojim finančnim zmožnostim, spremljajmo 
pa ga tudi med nakupi in sproti prilagajajmo dejanskemu stanju. Za načrtovanje 
lahko uporabimo spletno banko NLB Klik, v kateri sproti preverjajmo porabo 
in stanje na osebnem računu. V mobilni banki Klikin pa to lahko storimo kar v 
trgovini. 

Upoštevajmo pravila varnega spletnega nakupovanja
Na večji obseg spletnega nakupovanja se pripravijo tudi prevaranti. Več 

kupcev zanje pomeni več možnosti, da jim prevara uspe, računajo pa tudi 
na manjšo razsodnost kupcev, saj smo lahko manj previdni pri spletnem 
nakupovanju in posledično lažja žrtev. »Zato vedno upoštevajmo osnovna pravila 
varnega spletnega nakupovanja. Vklopimo SMS-Alarm o uporabi kartice, da 
bomo obveščeni o vsaki kartični transakciji in bomo lahko hitro odreagirali, če 
ugotovimo, da transakcija ni bila naša,« nadaljuje Marković. Banke imajo včasih 
več informacij o sumljivih spletnih trgovinah kot stranke in vam lahko pomagajo 
poskrbeti za spletno varnost. »Če zaznamo, da želite opraviti nakup v sumljivi 
spletni trgovini, vas, v kolikor imamo vaše kontaktne podatke, pokličemo in na 
to opozorimo,« še doda sogovornik.

Da bi bili prazniki čarobni, pa ne potrebujemo materialnih dobrin. Včasih je 
povsem dovolj, da z obiskom presenetimo nekoga, ki ga dlje časa nismo videli, 
ali pa decembrski čas preživimo s tistimi, ki jih imamo najrajši. »V letu, ki sledi, 
vam zato želimo, da vas povsod spremlja toplina, vas nenehno osrečuje bližina 
ter na vseh poteh vodita pogum in optimizem. Vse dobro v letu 2020!« zaključi 
Marko Marković in vas lepo povabi v NLB Poslovalnico Idrija. Marko Marković, vodja NLB poslovalnice Idrija
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Mariboru in Tivoliju
Zadnjo soboto v novembru je 

Plavalni klub Branik Maribor 

organiziral tradicionalni Božičev 

memorial. Tekmovanja se je 

udeležilo 325 tekmovalcev iz 25 

slovenskih klubov. Osem mladih 

cerkljanskih plavalcev je nastopilo 

dobro. 

Na tekmovanju je izstopala Taja Primožič, ki je 
osvojila bronasti kolajni in sicer na 50 m prosto in 
100 m delfin. Med boljše dosežke šteje tudi peto 
mesto Zale Močnik na 50 m prosto, vsi rezultati 
Tjaše Močnik, Jonasa Lapajneta, Janža Magajneta 
ter Tadeja Zelenca. Klara Močnik je s povprečnim 
rezultatom osvojila peto mesto v disciplini 200 m 
delfin, Janja Lapanje pa je dober rezultat postavila 
na 100 m mešano. Štafeta 4 x 50 m prosto, v postavi 
Janja Lapanje, Klara Močnik, Taja Primožič in Tjaša 
Močnik, je bila peta.

Teden dni kasneje pa je v ljubljanskem Tivoliju 
potekal že 28. MM Miklavž, katerega se je udeležilo 
okoli 500 plavalcev iz 23 slovenskih klubov in en klub 
iz BIH. Cerkno je na tekmovanju zastopalo dvanajst 
plavalcev. Taja Primožič je osvojila srebrni kolajni 
na 100 m delfin, 100 m prosto in bronasto odličje 
na 100 m prsno. V seštevku štirih rezultatov se je 
uvrstila v finalni del in v disciplini 100 m mešano 
osvojila sedmo mesto. Poleg osebnih rekordov so 
tudi ostali plavalci posegli po visokih mestih. Klara 
Močnik je osvojila četrto mesto na 100 m delfin in 
sedmo na 100 m hrbtno. Tjaša Močnik je bila dvakrat 
šesta na 100 m hrbtno in 100 m prsno. Zala Močnik 
je bila peta na 100 m prsno, Janž Magajne je imel 
isto uvrstitev na 100 m delfin. Jonas Lapanje je bil 
trinajsti na 100 m prsno. Črt in Tiana sta odlično 
odplavala vse discipline in tudi rezultatsko zelo 
napredovala, Tjaša Lahajnar, An Primožič, Tadej 
Zelenc in Patrik Razpet pa so postavili osebne 
rekorde.
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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 prosto-
visečega toplotnega izmenjevalnika
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in najboljšim 
oblikovanjem 
•Nizki stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinko-
vitosti 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 stano-
vanjskega objekta: od ogrevanja celotne 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 inverterska kompresorja, na podlagi 
termodinamičnih načel, omogočata pripravo 80°C vhodne 
vode brez dela dodatnega električnega grelca. Sistem je izjem-
no energijsko učinkovit, okolju prijazen in vam nudi celoletno 
bivalno udobje na najvišjem nivoju.
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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  2020

R Carli d.o.o.
Avtokleparstvo  
- avtoličarstvo
Idrija, Gradnikova 12a, 

T: 05 377 31 95, 
 GSM: 031 332 481, 041 510 509

Vesel božič in 
srečno 2020!
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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

PRAZNIČNI URNIK: 

Pisarna bo zaprta 

od petka, 20. 12. 2019, 

do ponedeljka, 6. 1. 2020.

Polno drobcev sreče  

v letu 2020

Aleksander Paglavec

s partnerji:

AVTO BIZJAK 

Cenjenim strankam se  
iskreno zahvaljujemo  
za izkazano zaupanje  

v preteklem letu!
Želimo vam vesele praznike  

ter varne poti v letu 2020!

AVTOLIČARSTVO - AVTOKLEPARSTVO - VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 
VOZIL - CENITVE VOZIL ZA ZAVAROVALNICO SAVA IN ZAVAROVALNICO GENERALI 

NOVOS T : Obnova porumenelih ali motnih žarometov.

GSM: 041 485 245

JURIJ BIZJAK s.p., Godovič 141, 5275 Godovič

Ko gore pridejo v knjižnico
Tudi letošnji 11. december je bil 

Mednarodni dan gora. Na ta dan 

se je že peto leto odvijal festival 

Brati gore, ki povezuje ljudi, ki 

imajo radi gore in knjige. V idrijski 

knjižnici so v sklopu tega projekta 

že v torek v goste povabili Žarka 

Rovščka, Žarka Trušnovca in Janjo 

Kragelj, v Šmarjah pri Jelšah pa je 

bila v sredo osrednja gostja Tinka 

Gantar s knjigo Moje poti.

Ni najpomembneje, da se doseže vrh, ampak je 
še bistveno pomembnejša pot. Tako bi lahko skozi 
izkušnjo druge jugoslovanske odprave na Kangbačen 
leta 1965 parafrazirali Nejca Zaplotnika. Kako se je 
ekipa slovenskih himalajcev, na čelu s himalajskim 
zdravnikom Jožetom Andlovicem, pripravljala 
na osvojitev tega skoraj osemtisočaka, kakšne 
individualne in skupne preizkušnje so jih doletele, zakaj 
so omagali manj kot 100 metrov pod vrhom in kakšni 
so bili odzivi javnosti, je odlično dokumentirano v 
knjigi Kadar boš na rajžo šel. Kot so sporočili iz idrijske 
knjižnice, je urednik Žarko Rovšček v knjigi povezal 
originalni rokopis dr. Jožeta Andlovica s številnimi 
odlomki iz dnevnikov drugih udeležencev odprave, 
z objavljenimi časopisnimi članki in citati iz književnih 
del, s 93 barvnimi in črno-belimi fotografijami in 
z obsežno spremno besedo. Vsaj del tega so na 
predstavitvi Žarka Rovščka, Žarka Trušnovca, 
načelnika Postaje GRS Tolmin, in Janje Kragelj v torek, 
10. decembra, pod okriljem projekta Brati gore 

podoživeli tudi v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
V sredo, 11. decembra, pa so se branju odlične 

planinske literature posvetili tudi ljubitelji gora v 
Šmarjah pri Jelšah. V goste so povabili Tinko Gantar 
iz Idrije, ki je leta 2017 pri Založbi Bogataj izdala 
odmevno knjigo Moje poti. Udeleženci dogodka so 
nanizali vtise ob branju knjige, na citre pa je občuteno 
tri pesmi zaigrala mlada citrarka Jasmina Levičar. 
Zadnjo, Tri planike, je prepevala vsa dvorana. Izkušeni 
bralec Sašo Oberski je predstavil črtice Polulana 
Trnuljčica, Stol, gora mojega otroštva in V kraljestvu 
Zlatoroga. Branje besedil so obogatili še s projekcijo 
posnetkov gora in dolin, pa tudi rožic, ki spremljajo 
Tinko Gantar na domala vseh njenih poteh. Večer so 
udeleženci sklenili s pokušino geruša in habanc. Okoli 
40 planincev in planink je z dogodka odšlo zadovoljnih. 
»Kaj naj rečem ob koncu? Lepo je svoje vtise deliti s 
poslušalci, ki jih tema zanima,« je vtise s predstavitve 
knjige v Šmarjah pri Jelšah za Idrijske novice strnila 
Tinka Gantar.
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NAŠ CILJ SO VAŠE POSLOVNE ZMAGE

Rafis d.o.o.,  
Rožna ulica 4, Idrija  

T: 05 37 27 500, 
info@rafis.si, www.rafis.si

STROKOVNOST VARNOST

PARTNERSTVO

DIGITALNO  
POSLOVANJE 

NEODVISNOST  
OD LOKACIJE

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?
Nudimo računovodstvo, svetovanje, podporo podjetjem in fizičnim osebam.
Pokličite in dogovorili se bomo.

Ob jubileju nove pridobitve v Scopolijevem vrtu
Scopolijev vrt v Idriji ohranja spomin na 

znamenite naravoslovce, ki so nekdaj 

živeli v Idriji. Zaradi njihovega odličnega 

dela poznavalci Idrijo imenujejo tudi 

»slovenske botanične Atene«, saj so 

se prav v Idriji začele prve znanstvene 

dejavnosti na področju proučevanja 

naravoslovja.

Z zlatimi črkami v zgodovino naravoslovja na 
Slovenskem pa se je vsekakor vpisal Janez Anton Scopoli, 
ki sicer ni bil Slovenec, a je v času bivanja v Idriji vzpostavil 
odlične povezave s po svetu delujočimi botaniki. Očaran 
nad naravo je o svojih znanstvenih ugotovitvah poročal 
tudi v svetovno pomembnih izdajah ter si dopisoval celo 
z Karlom Linnejem, utemeljiteljem dvoimenskega sistema 
poimenovanja žive narave.

Scopolijev vrt sta leta 2004 uredili prizadevni članici 
Muzejskega društva Idrija, Ivica Kavčič in Marija Bavdaž, 
kasneje so se jima pridružili še »Pumparki« Današnji 
Scopolijev vrt je nadomestek za njegov originalni 
vrt, ki je bil urejen ob »Švici«, mogočnem poslopju 

v današnji Kosovelovi ulici in je bil po drugi svetovni 
vojni odstranjen. »Danes vrt predstavlja bogastvo 
našega rastlinskega sveta in ima vzgojni pomen ceniti 
in ohraniti to bogastvo,« je ob 15-letnici ureditve vrta 
povedala Tinka Gantar, skrbnica vrta. V jubilejnem letu 
je Muzejsko društvo Idrija poskrbelo za namestitev nove 
informacijske table ob vhodu v vrt. Besedila je zasnovala 
Ivica Kavčič, fotografije pa so prispevali različni avtorji. Za 
tehnično izvedbo so poskrbeli v podjetju Syncomp, tablo 
pa je oblikovala Ivana Kadivec. V vrtu so letos postavili 
tudi nove lesene stopnice iz hrasta, ki so jih zasnovali in 
postavili mizarski mojstri s Cola.  V teh dneh Scopolijev 
vrt počiva. Prvi znanilci novega življenja bodo prikukali 
iz zemlje že februarja, ko se bodo leske, volčini, telohi, 
trobentice in zvončki odzvali na tople pomladne sončne 
žarke. Sledili jim bodo, jetrniki, pljučniki, ... Bogastvo 
rastlinja, na katerega bi bili ponosni v marsikaterem mestu.



26 27
Hvala ...

… vsem učencem in študentom,  
ki nas obiščete, ko potrebujete potrebščine za šolo ali pa 

darilo za prijatelja, prijateljico, mamico, očka, ...

… vsem podjetnikom,  
ki pri nas najdete vse potrebno, da delo v pisarni  

teče kot namazano ...

… vsem mamicam in očkom,  
ki vsak večer vzamete v roke knjigo s pravljico,  

ki ste jo kupili pri nas, da se vaš otrok, 
ko mu jo berete,zaziblje v sladke in brezskrbne sanje ...

… in tudi vsem vam,  
ki se samo oglasite mimogrede in nam polepšate dan  

s toplo besedo in prijaznim nasmehom.

Naj bodo praznični dnevi polni veselja in miru, 
novo leto pa naj izpolni vaša pričakovanja!

Knjigarna ABC z vami in za vas že 25 let

Praznična produkcija plesa in gimnastike
Gimnazijska telovadnica se je v nedeljo, 8. decembra, 

prelevila v čarobno zimsko pokrajino, ki so jo pričarali 

otroci iz Plesno-gimnastične šole Nastje Lakner 

Čavlović. Tribune so pokale po šivih, kar 160 plesalcev 

in plesalk ter gimnastičark pa je na odru prikazalo 

šestnajst izvrstnih točk.

Gledalci v dvorani so v živo spremljali televizijsko oddajo z naslovom Božični čas, ki 
sta jo povezovali moderatorki Nastja in Taja Lakner. V uvodu so plesalke in plesalci 
iz Vrtca Cerkno zaplesali o Maši in medvedu, sledil pa je prispevek o prižigu lučk v 
Idriji, ki so ga pripravila dekleta iz gimnastične skupine OŠ Cerkno. Mlada dekleta, 
plesalke z Vojskega, so pokazala kako so spoznala svojo prvo ljubezen, kako praznični 
decembrski čas preživljajo predšolski otroci v Črnem Vrhu nad Idrijo, v nadaljevanju 
pa so plesalke iz idrijske šolske skupine zaplesale kot snežinke. Predšolski otroci iz 
Cerknega so skozi gimnastične vaje pokazali kako se pripravljajo na božično pot, 
predšolske plesalke z Vojskega pa so ponazorile Ledeno kraljestvo. Kako lepo je 
biti prijatelj, so pokazale plesalke iz OŠ Cerkno, Nastja in Taja pa sta prikazali pravo 
predstavo s plesom in glasbo na prečno flavto. Najmlajši idrijski otroci so prikazali, 
kako je treba biti priden. Gimnastičarke iz Sp. Idrije so prikazale Božičkovo delavnico, 
kaj počnejo škratki, ko Božiček spi, pa so prikazale plesalke iz Črnega Vrha nad Idrijo. 
Druga skupina gimnastičark in gimnastičarjev iz Sp. Idrije je prikazala svet otrok, ki se 
zbudijo na čarobno božično jutro, plesalke iz Cerknega pa so poskrbele še za točko 
presenečenja, v kateri so zaplesale tudi s svetlečimi lučkami. Na koncu se je vseh 160 
nastopajočih zbralo na odru in odplesali so še skupno točko na skladbo Jingle Bells. 

»Vse, kar lahko danes rečem, je, da ostajam popolnoma brez besed. Seveda v 
dobrem smislu. Res sem vesela, da se je produkcije udeležilo toliko staršev in ostalih 
sorodnikov. Hkrati pa sem hvaležna vsem staršem, da mi zaupajo otroke na njihovi 
športni poti. Izredno sem ponosna na vse nastopajoče, saj so svoje nastope opravili 
z odliko in res sem vesela, da smo skupaj pričarali tako lepo zimsko pravljico. Rada 
pa bi se zahvalila tudi vsem ostalim trenerjem, možu, družini in vsem prijateljem, 
ki ste uspeli narediti današnji dan tako nepozaben. Obljubim, da se bomo še naprej 
trudili, da bomo razveseljevali vse okrog nas. Ne veže nas le ples in gimnastika, veže 
nas naša povezanost in prijateljstvo, kar ustvarjamo skozi vse dni naših treningov,« 
je po prireditvi za Idrijske novice povedala Nastja Lakner Čavlović.

Vsi otroci so bili letos zelo pridni, zato so si zaslužili tudi darilo - na koncu jih je 
obiskal Božiček! Prav vsakemu otroku je prinesel darilce, ki ga bo še dolgo spominjalo 
na tale predpraznični nastop.
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Spoštovani občanke in občani, sodelavci in sodelavke,

tekoče poslovno leto je bilo za podjetje LINDAB polno prijetnih izzivov z več vidikov. 

Tekom leta je vodstvo nadaljevalo s preoblikovanjem procesov in organizacije z namenom 

nadaljnje integracije v veliko mednarodno družino LINDAB; z našimi produkti smo opremili 

številne zelo uspešne referenčne objekte, vključno s celovitimi rešitvami za prezračevanje 

za zelo obsežne in zahtevne projekte po vsem svetu, kar dokazuje visok nivo kvalitete in 

konkurenčnosti. Ponudbo izdelkov smo razširili tudi v geografskem smislu, saj smo prisotni 

na vse več trgih. Vse navedeno nas je podpiralo na naši poti k znatnemu izboljšanju 

proizvodnih zmogljivosti.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem zaposlenim, ki so s svojo zavzetostjo in trdim 

delom pomembno prispevali k dosegi zastavljenih ciljev.

Pred nami je novo leto, v katerem bomo še naprej gradili in krepili podjetje, podpirali 

zaposlene in njihove družine in se osredotočali na lokalno in naravno okolje.

Vsem bralcem pa naj ob tej priložnosti zaželimo vesele božične praznike, v novem 

letu pa veliko zdravja, zadovoljstva, osebnega miru in dobre volje!

LINDAB vabi k sodelovanju motivirane sodelavce z željo po strokovnem in  
osebnostnem razvoju.

IŠČEMO:

Proizvodne delavce za sestavo klimatskih naprav

Proizvodne delavce za elektro vezavo klimatskih 

naprav

Skladiščnike

Varilce

K sodelovanju vabimo kandidate z najmanj 4. stopnjo 

izobrazbe tehnične smeri:  

Elektrikarje, mehatronike, ključavničarje, strojne tehnike.

NUDIMO:

Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno 

poskusno dobo

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Dodaten dan dopusta za 1. šolski dan 

prvošolčka

Prijave sprejemamo na: 

Elektronski naslov: kadri@lindab.com

Pošta: Lindab d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič,  

s pripisom »KADROVSKA SLUŽBA«


