
bi
lt

en

ABC bilten
letnik XXVIII

februar 2018ABC 2
Dare Kaurič  
Z besedami in prsti  
tudi v spletni trgovini 
www.zalozba-bogataj.si



DIMNIKARSTVO   

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
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6 - Knjige
Dare Kaurič predstavil svojo 
prvo knjigo

18 - Športne novičke
Plesalke zmagale v Litiji, Lana 
Šuligoj pa na Blokah

19 - Gospodarstvo
Telekom zaupa Astechu

25 - Ema 2018
Primož Podobnik na letošnji Emi

kazalo ABC kazalo

ABC - februar 2018

Letnik 28, številka 2

Naslednja številka izide v mesecu marcu 2018

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

Prelom: Studio 3

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 februarjuspregledano

Februar 2018:  
Če sever konec svečana brije,  
nam dobre letine up zasije. 

11 - Zavarovanje
Novo zdravstveno zavarovanje

12 - Zdravje
Pogovor s Karmen Česnik iz Bele 
štacunce v Idriji

14 - Prehrana
Uživanje rib v nosečnosti

22 - Kulinarika
Jabolčne vrtnice

9 - Komunala
Količina odpadkov se še vedno 
povečuje

26 - Kultura
S koncertom zaključili letošnjo 
zborovodsko šolo

26 - Zima
Iglu na domačem vrtu

29 - Mali oglasi
Prodam, kupim, najamem, ...

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO
vabi na

43. TRADICIONALNI POHOD NA POREZEN

v nedeljo, 25. marca 2018

Ob 11. uri bomo položili venec pri spomeniku na vrhu Porezna.

Udeleženci naj upoštevajo navodila organizatorjev.  
Pohod v zimskih razmerah je naporen, zato naj se na pot odpravijo  

le telesno dobro pripravljeni in primerno opremljeni pohodniki (dereze).

Koča na Poreznu bo odprta in oskrbovana.  
V času izven poletne sezone je odprta vse lepe vikende in praznike.

Informacije:
Damjana Čadež – telefon 031 687 256, PD Cerkno – telefon 031 615 245

www.planinsko-drustvo-cerkno.si

Modra dvorana Idrija, 3. marec ob 17. uri 
VSTOP PROST!

PL
ESNA PRODUKCIJA

računovodstvo in svetovanje
Iris Tavčar s.p.

      040-65-85-93
iris.tavcar@gmail.com

IŠČEMO NOVE POSLOVNE STRANKE
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POVABILO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Uspešno podjetje ETA d. o. o. Cerkno je del švicarskega koncerna E.G.O., ki je z jasno vizijo postalo 
vodilno proizvodno podjetje na področju izdelave izdelkov za belo tehniko. Sledimo hitremu razvoju 
tehnologije ter nadgrajujemo svoje izdelke z inovativnimi idejami.

Vabimo dijake in študente, da postanejo del zgodbe o uspehu, ki jo pišemo že 70 let. Nudimo vam možnost spoznavanja procesov v pod-
jetju, pridobivanja dragocenih praktičnih zanj, opravljanja praktičnega izobraževanja, strokovnega sodelovanja pri seminarskih in projektnih 
nalogah, možnost izdelave diplomskih in magistrskih nalog in študentskega dela. Pri tem vam pomagajo strokovnjaki z večletnimi izkušnja-
mi, ki so pripomogli k uspehu podjetja.

V svoje kroge vabimo dijake in študente naravoslovno tehničnih smeri in objavljamo razpis kadrovskih štipendij za šolsko 
leto 2018/2019, za spodaj navedene 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
elektrotehnik, PTI        diplomirani inženir strojništva, UN
tehnik mehatronike        diplomirani inženir elektrotehnike, UN

Vaše pisne ponudbe pričakujemo na naslovu podjetja ETA d.o.o. Cerkno, Goriška cesta 19, 5282 Cerkno  
ali po e-pošti kadrovska@egoproducts.com najkasneje do 31. 7. 2018.

High-tech since 1931

Dare Kaurič od KuZl do Kingstonov
Enkrat ali dvakrat letno se zgodi, da Galerija Magazin nad idrijsko knjižnico poka po šivih. Nedavna prva 

predstavitev knjižnega prvenca Dareta Kauriča je bil dogodek, ki se bo v zgodovino galerije uvrstil kot eden 

najbolje obiskanih. Predstavitev knjige je spremljalo več kot 160 ljudi.

Tako veliko zanimanje publike gre pripisati uspešni 
promociji dogodka, kot tudi priljubljenosti avtorja. 
Dare Kaurič že vsaj 50 let deluje na javni sceni. V 
mladih letih kot jezni mladenič pri punk zasedbi KuZle 
se je kasneje preusmeril v manj družbeno angažirane 
glasbene vode. Vsi, ki cenijo kakovostno glasbo, so ga 
poslušali pri celi vrsti skupin. To so bile Continental, 
Radio Panoi, Bojler, Tank, Amen, Kingstoni; pisal je 
za mnoge uveljavljene slovenske glasbenike. Njegova 
ustvarjalnost pa se ni končala s pisanjem besedil za 
glasbene komade. Vseskozi je bil aktiven tudi kot avtor 
pesmi, ki so ostajale v njegovih zabeležkah in le redke 
tudi objavljene v periodičnem tisku.

Lansko leto mu je eden od prijateljev vrnil sveženj 
njegovih rokopisov in takrat je dozorela odločitev 
za izdajo knjige. Knjiga pa ne prinaša le mladostne 
poezije, ampak je pravi pesniški preplet. Avtor ponuja 
v branje tako besedila iz obdobja KuZl, še neobjavljeno 
poezijo, kot tudi besedila iz znanih popevk. Da lahko 
slednja zazvenijo povsem drugače, kot smo jih 
vajeni iz radijskih postaj, sta vse na prvi predstavitvi 
v Idriji prepričala dramska igralca Metka Pavšič in 
Igor Štamulak. Predvsem slednji je z interpretacijo 
Kauričevih verzov požel nedeljeno navdušenje do 
zadnjega kotička polne galerije.

In ker Dare Kaurič brez glasbe ne zna živeti, so 
organizatorji posebno skrb posvetili tudi glasbenim 
gostom. Najprej je nastopil domačin Rok Šinkovec, 
odličen harmonikar in vsestranski ustvarjalec. Njemu 
ob bok pa so postavili še Roka Lunačka, pevca 
skupine Flirrt, ki je s sproščenim nastopom prav na 
Valentinovo »pobožal« vse zaljubljence.

Pri nastajanju knjige je odločilno vlogo odigrala 
Milanka Trušnovec, direktorica idrijske knjižnice. Na 
predstavitvi v Idriji se je uro in pol pogovarjala z 
avtorjem in ta je razkril nemalo manj znanih dejstev 
iz svojega življenja. Rdeča nit pa je bilo seveda 

ustvarjanje, ki se skozi vse Kauričeve življenjske 
situacije prepleta z glasbo. 

Prve predstavitve knjige v Idriji so se udeležili tudi 
številni avtorjevi glasbeni kolegi in sopotniki. Založnik 
knjige Damijan Bogataj pa je poskrbel za posebno 
presenečenje. Daretu Kariču je podaril dvojni vinilni 
album Jimmya Hendrixa iz leta 1975, na katerem 
so skladbe, ki jih je ustvaril legendarni kitarist. Dare 
Kaurič, velik poznavalec in ljubitelj kitarske glasbe, je 
bil ob prejemu darila vidno presenečen in ganjen. To 
pa tudi zato, ker so se mu ob prihodu na predstavitev 
na ovitek plošče podpisali prav vsi udeleženci. Za 
spomin in v poklon ustvarjalcu.

Že dan po prvi predstavitvi v Idriji je imel Dare Karič 
medijske obveznosti v Ljubljani. Založba Bogataj 
je v elitni knjigarni Konzorcij v Ljubljani sklicala 
tiskovno konferenco in na njej predstavila knjigo in 
avtorja. Povabilu so se odzvali številni poročevalci 
in novinarji, o izidu knjige so poročale domala vse 
večje televizijske postaje in pisali številni časniki. Take 
medijske pozornost doslej ni bila deležna še nobena 
v Idriji izdana knjiga.

Dare Kaurič z vsemi obiskovalci na prvi predstavitvi knjige Z besedami in prsti / Foto: Robert Zabukovec

Knjiga je na voljo v spletni  
trgovini Založbe Bogataj 

www.zalozba-bogataj.si
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP. 
Naši visokousposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči na 

globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.

Ali želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje sposobnosti v hitro se razvijajočem podjetju, katerega temeljne 

vrednote so: zaposleni, inovativnost, neodvisnost in globalnost?

 K sodelovanju vabimo kandidate za naslednja delovna mesta:

VZDRŽEVALEC - TEHNOLOG (m/ž)

PROIZVODNI DELAVCI (m/ž)

Od vas pričakujemo veselje do tehnike, samostojnost pri delu, natančnost, pripravljenost na dodatno usposabljanje, 
veliko mero samoiniciativnosti in kreativnosti, odgovornost in pripravljenost na timsko delo. 

Nudimo delovno razmerje za nedoločen čas (pod 1), za proizvodne delavce za določen čas z možnostjo dolgoročne 
zaposlitve, polni delovni čas, dinamično delo v prijetnem kolektivu, možnost strokovnega usposabljanja in napredovanja, 

stimulativno nagrajevanje in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo, da nam pošljete svojo prijavo z življenjepisom 
do 5. marca 2018 na naslov:

zaposlitev@poclain.com ali Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri  
(Več informacij na tel. št.: 04 51 59 156)

komunala ekologija

Kljub izboljšanemu deležu ločeno zbranih odpadkov, se njihova skupna 
količina še vedno povečuje
Odpadki so proizvod in posledica našega potrošniškega načina življenja, hkrati pa dober pokazatelj našega 

odnosa do okolja, v katerem bivamo. Prav s skrbnim in premišljenim ravnanjem ter organizacijo lastnih 

potrošniških navad lahko vsak izmed nas bistveno prispeva k zmanjševanju količin odpadkov in s tem 

obremenjevanju okolja.

Napotki in informacije so v digitalnem vse bolj na 
dosegu prsta, pa vendar prijazna beseda in osebna 
spodbuda ohranjata svojo moč. V preteklih letih 
smo skupaj z vami vztrajno hodili navzgor ter s 
spodbujanjem in pravilnim ravnanjem z odpadki 
delež ločeno zbranih odpadkov povečali na zelo 
dobrih 62 %. Žal pa v zelenih zabojnikih, v katere naj 
bi prepuščali izključno ostale nekoristne odpadke, 
naši komunalni delavci še vedno opažajo nepravilno 
odloženo raznovrstno embalažo in biološke odpadke. 
Prav tako se upravičeno jezijo skrbni občani, ki se 
trudijo z odpadki ravnati na pravilen način. 

K ljub izboljšanemu deležu ločeno zbranih 
odpadkov, se njihova skupna količina še vedno 
povečuje. Zaradi tega se povečuje tudi mesečni 
normativ oziroma zbrana količina odpadkov na 
prebivalca, ki je del cene ravnanja s komunalnimi 

odpadki, ki jo prebivalec plača za izvedene storitve.
O pravilnem ločevanju odpadkov smo vas seznanili 

na letnem koledarju za odvoz odpadkov, ki so jih 
konec leta 2017 dobila vsa gospodinjstva v občinah 
Idrija in Cerkno, več informacij pa je dostopnih 
tudi na naši spletni strani www.komunalaidrija.
si. Na nas se lahko obrnete osebno, telefonsko ali 
preko elektronske pošte. Odgovorili vam bomo na 
vprašanja in dileme ter prisluhnili koristnim idejam 
in dobronamernim kritikam, ki se vam porajajo 
pri skrbnem ravnanju z odpadki. Osveščanje, 
izboljševanje sistema ravnanja z odpadki pa tudi 
kontrola in opozarjanje bodo naše smernice za 
delovanje v bodoče. Še naprej želimo biti uspešni pri 
ločenem zbiranju odpadkov, cilj pa je, da zmanjšamo 
njihovo skupno količino. Veselimo in želimo si dobrega 
sodelovanja z vami za dobro našega okolja.

SPOROČANJE STANJA 
VODOMEROV DO 25. V MESECU
Vse uporabnike storitev, ki se s pitno vodo 
oskrbujejo iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju 
Komunale obveščamo, da bomo od februarja dalje 
stanje vodomerov sprejemali do 25. dne v mesecu 
za tekoči mesec. Vsa stanja, prejeta po tem roku, ne 
bodo upoštevana pri obračunu storitev. Sprememba 
roka za sporočanje stanja je nujna za zagotovitev 
izdaje računov za pretekli mesec v prvih dnevih 
tekočega meseca. Stanje nam sporočite po telefonu 
05/37 27 200, po e-pošti info@komunalaidrija.si 
ali preko aplikacije www.popis-vode.si.
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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! 

Vabimo vas na 
Kopalni izlet Laško, 17. 3. 2018 - zagotovljen 
odhod.

V agenciji dobite isto ponudbo kot na Pošti 
Slovenije.
Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične 
agencije – iste cene kot pri organizatorju.

Na policah so že skoraj vsi katalogi za počitnice 
2018. Izkoristite ugodne first minute popuste 
in si rezervirajte svoj zaslužen dopust že zdaj. 
Kapacitete se hitro polnijo.

Darilni bon je lepo darilo ob vsaki priliki (obdar-
jenec ima široko možnost koriščenje od  bivanja 
v termah, počitnic na morju, izletov vseh organi-
zatorjev, katerih ponudba je na voljo v agenciji).

• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

• Postavljamo sisteme sončnega 
ogrevanja, toplotnih črpalk, 
kotlovnic na kurilno olje, lesni plin, 
biomaso.

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

KOMBINIRAN KOTEL NA POLENA IN PELETE VALHER UPX

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

Nikoli ne reci nikoli!
Novo zdravstveno zavarovanje Zavarovalnice SAVA d.d. je produkt, ki ga 

v tem času nujno rabimo! Dopolnjujeta ga še paketa zavarovanja za hujše 

bolezni in »Best doctors«. Zavarovali ste avto in hišo, sedaj ste na vrsti vi! 

zavarovanje zavarovalništvo

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.si
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422, tel.: 05 372 27 70, 
faks: 05 372 27 71, 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

Pri norem tempu vsakdana je naše zdravje ogroženo 
kot še nikoli poprej. In problem je, da v večini ne 
znamo, ne moremo ali nočemo reči »stop«, dovolj, 
ustavi, dihaj! V vsej moji službeni karieri še nikoli niso 
nižali planov, ampak so jih vsako leto dvigovali. Več, 
bolje, hitreje! Je vam to poznano?! In mi vse to zdržimo 
- ali pa tudi ne … In ko se »stroj« pokvari, nastane kriza. 
Predstavljajte si, da bi v vašem podjetju prišlo do 
hude okvare nekega za proizvodnjo ključnega stroja. 
Klicali bi servis in izvedeli, da pridejo na popravilo čez 
6 mesecev. Bi bil direktor s tem zadovoljen? Zagotovo 
ne! Vi pa morate biti, ko vas ljubo »zdravstvo« postavi 
v vrsto čakajočih na »servis«. Že včasih je bil poznan 
izrek: »Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal«. Glede na 
to, da bog sicer pride vedno, a včasih zamuja, ste v tej 
situaciji prepuščeni predvsem sami sebi. Ali pa tudi ne: 

Zavarovalnica SAVA d.d. zapolnjuje to vrzel z 

ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM, ki nudi hitro pomoč 
ob nastanku bolezni. V primeru novo nastale bolezni, 
stanja ali poškodbe, za katero ste v času jamstva 
pridobili zdravniško napotilo, omogočamo enostavnejši 
in predvsem hitrejši dostop do zdravstvenih 
storitev, kot so za te storitve predvideni postopki v 
javnem zdravstvenem sistemu. V največ 10 dneh 
vam organiziramo sprejem pri specialistu! Asistenca 
nudi informacije in pomoč zavarovancu skozi ves čas 
zdravljenja, uredi obisk pri uveljavljenih slovenskih 
specialistih, ... Kritje velja tudi za že obstoječa 
(bolezenska ali poškodbena) stanja, če dve leti od začetka 
zavarovanja ni bilo nobene zdravstvene obravnave. Si 
zamislite stisko človeka, kateremu ob sumu na raka 
povedo, da bo čakal na specialista 4 mesece?! Naj 
zatorej ponovim: samo 10 dni do specialista! Pokličite, 
pišite, pridite in ne odlašajte s tem zavarovanjem! Cena 
paketa je že od 5,96 EUR dalje!

Omeniti velja še odlično dopolnilo k temu zavarovanju: 

zavarovanje za hujše bolezni. Produkt nudi izplačilo 
v trenutku, ko vam zdravnik potrdi eno od 23 hujših 
bolezni. Finančna injekcija za dodatno zdravljene, zdravila 
iz tujine ipd.! Ne čakajte, da bodo zbirali zamaške za vas! 
Cena paketa že od 3,15 EUR mesečno!

NOVO: Da prihranite pri času in stroških, vam odslej 
vsa zavarovanja lahko pošljem tudi kar po elektronski 
pošti! Hitro in enostavno!

Pravijo, da »čas zaceli vse rane«. Očitno na to 
računajo tudi v našem javnem zdravstvu in od tu tako 
dolge čakalne vrste. Verjetno se bo kmalu pridružila še 
komunala s sloganom »zaključna dela v zdravstvu« …

 
                                       Vaš Aleksander Paglavec

Do specialista v 10 dneh! Vsa zavarovanja tudi po el. pošti!
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Osebna  ajurvedska  
svetovanja

IDRIJA, 14. 3. 2018
Medgeneracijski center, Arkova 2

Naročanje: 030 294 066

Brezplačno predavanje  
o ajurvedi

AJDOVŠČINA, 20. 3. 2018
Ljudska univerza, Stritarjeva 1a

www.srisriayurveda.si

RKS Območno združenje vabi na brezplačno delavnico praktične preizkušnje prijemov SAMOOBRAMBE.
Naučili se bomo osnovne položaje, udarce ter načine kako varovati sebe in lasten (intimni) prostor 
z izredno preprostimi, učinkovitimi in uporabnimi tehnikami, brez nekoristnih in akrobatskih gibov/
elementov. Kot zelo pomemben del bodo predstavljeni in prikazani različni vzorci obnašanja in pristopi 
potencialnih nadlegovalcev oz. nasilnežev ter kako reagirati. Vključena bo tudi verbalna samoobramba 
in popestritev s situacijskimi primeri. Delavnico bo vodil Aljoša Gorup, glavni inštruktor v Društvu na-
prednih obrambno–borilnih metod.
                                                                                                Prijave in informacije: rks_idrija@t-2.net

SAMOOBRAMBA 
Torek,  
13. marec 2018 
od 17. do 19. ure, 
Medgeneracijski 

center Idrija  

(Dom upokojencev)

zdravje tosama

Karmen Česnik, farmacevtka v trgovini Bela štacunca v Idriji

Tosamina trgovina v Idriji posluša kupce
Idrija – V poslopju nekdanje pošte v Idriji že vrsto let uspešno posluje Bela štacunca. Gre za eno od devetih 

trgovin v Sloveniji, ki so v lasti podjetja Tosama. To pa poznajo domala vsi, saj si je v 95 letih delovanja pridobilo 

ugled odličnega proizvajalca medicinskih in higienskih izdelkov. Tosama v svoji Beli štacunci prodaja lastne 

izdelke, ponudbo pa dopolnjuje tako, da v njej vse generacije najdejo pripomočke za zdravje, nego in dobro 

počutje. Priskrbeli pa vam bodo vse medicinske pripomočke, ki jih na naročilnico predpiše zdravnik. Mlade 

mamice bodo našle vse za malčke, cela družina bo trdnejšega zdravja s pomočjo široke ponudbe prehranskih 

dopolnil in naravne kozmetike. O delovanju trgovine smo se pogovarjali s farmacevtko Karmen Česnik.

Rdeča nit vaše ponudbe so sanitetni izdelki.
Res je. V naši trgovini ponujamo širok izbor izdelkov, 

ki so znani pod blagovno znamko Tosama. Ob teh 
pa še kopico drugega. Povedati moram, da lahko pri 
nas kupci dobijo vse medicinske pripomočke tako v 
prosti prodaji kot tudi na naročilnico, ki jim jo napiše 
zdravnik. Dobro smo založeni tudi s prehranskimi 
dopolnili, po katerih posega vse več naših občanov. 
Pomemben del naše ponudbe je tudi program za 
male otroke. Imamo praktično vse, kar potrebujejo 
mamice za vzdrževanje higiene malčkov - od plenic 
vseh oblik, vlažnih robčkov, dud, stekleničk, kremic, 
igračk, … Ker pa pri nas poskrbimo za vse generacije, 
boste na naših policah našli tudi plenice za starostnike, 
damske vložke, nastavke za wc školjke, podloge za 
postelje in še marsikaj.

Kako se kupci odzivajo na vašo ponudbo 
prehranskih dopolnil?

Zelo spodbudno. Sodoben način življenja in skrb za 
zdravje strokovnjaki vse pogosteje povezujejo tudi s 
prehranskimi dopolnili. Z njimi si pomagamo takrat, 
ko naše telo zaradi različnih vzrokov potrebuje 
dopolnila za uravnoteženo delovanje.

V zadnjih letih smo spoznali, da so Idrijčani zelo veliki 
ljubitelji čajev. V naši ponudbi imamo izjemno pester 
nabor. Z njimi velikokrat zelo uspešno odženemo lažje 
oblike bolezni ali pospešimo zdravljenje. Veliko naših 

kupcev pri nas redno kupuje tudi različna olja, med 
njimi denimo zelo cenijo konopljino. 

Se v vaši  trgovini  dobijo tudi tehnični 
pripomočki?

Za kakovost našega življenja je pogosto odločilno 
redno spremljanje delovanja  najpomembnejših 
funkcij telesa. Veliko občanov si doma meri krvni 
tlak. Sodobne naprave omogočajo spremljanje 
vseh parametrov na preprost in vsem razumljiv 
način; tako so številnim bolnikom prihranjene poti 
do zdravstvenega doma in čakanje v vrstah. V 
naši trgovini lahko dobijo več vrst merilcev tlaka 
različnih proizvajalcev. Dosedanji kupci so z njimi 
zadovoljni.

Krčne žile so kar pogosta nadloga pri starejših.
Ne samo pri starejših. Vensko popuščanje v zadnjih 

letih doleti tudi mlajše. Do neke mere to nadlogo 
uspešno obvladujemo s kompresijskimi povoji 
ali nogavicami. Mnogi se po nakupu teh vrnejo 
v našo trgovino in povedo, da si pred uporabo 
niso predstavljali, kako preprosto in učinkovito ti 
pripomočki ublažijo težave. 

Novosti morajo biti stalnica v dobrih trgovini. 
Kako je pri vas?

Vaša trditev drži. Pri nas se vseskozi trudimo, da 
prisluhnemo našim kupcem in njihove predloge 
posredujemo v našo nabavno službo. Zato je 
naša ponudba vedno prilagojena povpraševanju 
in to je ključ do uspešnega poslovanja tudi tako 
specializirane trgovine, kot je naša Bela štacunca.

Predvsem na področju zdravega življenja in 
prehranskih dopolnil je zadnje čase na trgu vse več 
zanimivih izdelkov. Med te vsekakor sodijo čokolade v 
najrazličnejših kombinacijah s posebnimi prehranskimi 
dodatki. Z uživanjem teh lahko združimo ugodje, ki 
nam ga da prava čokolada, in ob tem poskrbimo še 
za uravnoteženo prehrano.

To je le en primer, kako smo pri nas na pobudo 
kupcev prodajni program razširili in dopolnili.  

Kako še skrbite za kupce?
Velik pomen pripisujemo tedenskim akcijam. 

Izdelki, ki so vključeni v te akcije, so v določenem 
obdobju v ponudbi z nižjo ceno. Ta teden, na 
primer, po akcijski ceni ponujamo Diafitove 
nogavice za ožilje, to.to program za mamice in 
dojenčke, plavalne pleničke za otroke in Cannamedis 
prehranska dopolnila. Nabor izdelkov vsak teden 
spreminjamo, zato je pametno našo trgovino 
obiskati večkrat. Veselimo se vsakega kupca, mu 
prisluhnemo ter mu seveda pomagamo.Jasna in Karmen Česnik v idrijski Beli štacunci / foto: Damijan Bogataj



14 15EVT - SISTEMI d.o.o.
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

BUNDA MONTREAL
32,99 EUR

DELOVNE HLAČE NA 
PAS B EXTREME
45,87 EUR

ODSEVNE GAMAŠE
22,33 EUR

ŽIRI
Prodaja: 

Poslovni 
prostor
Zemljišče:  
909 m2

Stavba: 392 m2

Žiri, Loška cesta 7 - odlična lokacija 
ob glavni cesti, center
- Možnost storitvene, trgovske, proizvodne dejavnosti

- Možnost dokupa sosednje parcele v izmeri 695 m2

- Vpisano v zemljiško knjigo, prosto vseh bremen.

- Energetska izkaznica je v izdelavi.

Trček d.o.o., Dražgoška 20, Žiri 
trcek.ivo@gmail.com

Informacije: 041 650 130

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, T: 05 37 43 250,  info@kgz-idrija.si, www.kgz-idrija.si

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., 
Vojkova 2, 5280 Idrija

V klavnici in mesnici KGZ
 Idrija v prodaji izključno 
goveje meso iz sheme 
“Izbrana kakovost - 
Slovenija”, kar pomeni, da 
je vse meso le od živali, ki so bile 
vzrejene in zaklana v SLOVENIJI.

“Izbrana kakovost - Slovenija”  
- NAŠA SUPER HRANA!

Uživanje rib v nosečnosti
Otrokom žensk, ki so med 

nosečnostjo na vsakotedenski 

jedilnik vsaj trikrat umestile ribe, 

grozi večja verjetnost motenj v 

razvoju delovanja endokrinega 

sistema, je pokazala raziskava 

objavljena v JAMA Pediatrics.

Ameriška agencija za hrano in zdravila ter 
Agencija za zaščito okolja že od leta 2014 nosečnice 
opozarjata, da uživanje rib omejijo na maksimalno 
tri obroke na teden. S tem se omeji izpostavljenost 
fetusa  ž ivemu srebru ,  težk im kov inam in 
nevrotoksinom, ki ovirajo razvoj živčnega sistema 
ploda. Znanstveniki so v raziskavi analizirali podatke, 
zbrane pri 26.184 nosečnicah iz Evrope in ZDA. Z 
raziskavo so želeli odkriti povezave med pogostostjo 
uživanja rib v nosečnosti in razvojem otroka, kot tudi 
vpliv pogostega uživanja rib na potencialen razvoj 
debelosti pri otrocih.

Spremljali so tudi razvoj 8.215 otrok mater, ki 
so med nosečnostjo zaužile več kot tri obroke 
rib na teden. Pri 31 % otrok so zabeležili hitrejšo 
rast med prvim in drugim letom starosti, 19,4 % je 
imelo do četrtega leta starosti prekomerno telesno 
težo, 12,5 % je prekomerna telesna teža prizadela 
do šestega leta starosti. Statistični indeks je višji 
kot pri materah, ki so med nosečnostjo obrok rib 
zaužile enkrat tedensko. »Eden izmed razlogov bi 
lahko bili organski motilci, ki jih vsebuje ribje meso,« 
so zaključili znanstveniki, ki so poudarili, da med 
raziskavo niso upoštevali različnih vrst rib, načina 
njihove priprave, niti dejstva ali gre za morske ali 
sladkovodne ribe.
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

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!

DAN ODPRTIH VRAT
V soboto, 3. MARCA 2018 vas vabimo 
na DAN ODPRTIH VRAT v vseh naših prodajnih centrih 
po Sloveniji. Trgovine bodo odprte od 8. do 14. ure.  
Ta dan vas čaka presenečenje v obliki ugodnih  
nakupov pri nakupih kmetijske mehanizacije, 
popusti tudi pri rezervnih delih in akumulatorjih!

LANA ŠULIGOJ ZMAGALA NA 
BLOKAH

Mladi tekači, člani Tekaško smučarskega kluba 
Idrija, so te dni v polnem pogonu. Na pustno 
soboto so tekmovali v pokalu Geoplin v Planici 
v klasični tehniki. 

Na težki in selektivni progi je najboljši 
rezultat uspel Taji Šuligoj, ki se je med mlajšimi 
mladinkami uvrstila na 9. mesto. Sestri Lana in 
Taja Šuligoj sta odlično nastopili tudi v nedeljo 
na Bloškem maratonu. Na 7,5 km dolgi progi 
je Lana Šuligoj zmagala v svoji kategoriji, Taja 
Šuligoj pa se je med mlajšimi članicami uvrstila 
na 3. mesto.

MATJAŽ ERJAVEC NA EVROPSKO 
PRVENSTVO

Matjaž Erjavec iz Godoviča se v teh dneh 
pospešeno pripravlja na skorajšnje pomembno 
tekmovanje. Mladi in perspektivni dvigovalec uteži 
potuje na evropsko prvenstvo.

Po osmih letih treningov in šestih letih specifično 
olimpijskega dviganja uteži je Matjažu Erjavcu 
končno uspelo doseči enega večjih ciljev. Kvalificiral 
se je na evropsko prvenstvo v olimpijskem 
dvigovanju uteži. Med 24. marcem in 1. aprilom bo 
v Romuniji zastopal Slovenijo, vsi navijači pa bodo 
lahko njegov nastop spremljali tudi v neposrednem 
prenosu preko družabnega omrežja.

PLESALKE ZMAGALE V LITIJI
Plesalke Plesnega kluba Idrija nadaljujejo 

izjemno serijo nastopov na tekmovanjih, kjer 
posegajo po najvišjih uvrstitvah. Nedavno so 
plesale na prvem pokalnem turnirju v Litiji, 
kjer so z odliko opravile svoje delo.

Nika Brložnik je v kategoriji solo članice 
osvojila 3. mesto, Teja Lampe pa v kategoriji 
solo mladinke 2. mesto. Odlično sta se odrezali 
tudi Ana Trček in Daša Kovačič v kategoriji 
duo člani, saj sta bili ob koncu tekmovanja 
na drugem mestu. Vrhunski rezultat pa so 
zabeležile plesalke male članske skupine ter 
male skupine mladincev. Obe skupini sta bili 
najboljši v svoji kategoriji.ŠP
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Telekom zaupa Astechu
Z začetkom tega koledarskega 

leta je družba Astech d.o.o. 

pridobila pomembnega partnerja. 

Poslovodstvo družbe Telekom 

Slovenija je izbralo Astech za 

prednostnega vzdrževalca 

klimatsko-prezračevalnih sistemov.

Telekomova odločitev temelji na ugledu, ki si ga je 
družba Astech d.o.o. pridobila v sedemnajstih letih 
uspešnega delovanja. Vsakodnevno dokazovanje, da 
upravičeno zasedajo prvo mesto med slovenskimi 
ponudniki servisiranja in vzdrževanja klimatsko-
prezračevalnih sistemov, je pri domačih kupcih 
utrdilo spoznanje, da je družba konkurenčna in vredna 
zaupanja.

»Ponosni smo, da se je na seznam podjetij, ki nam 
zaupajo, letos umestil tudi Telekom Slovenije.

Zanesljivost, hitra odzivnost in visoka kakovost 
so trije zaščitni znaki, ki Astechu zagotavljajo 
konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki,« je 
za medije ob objavi novice povedal direktor Sebastjan 
Čar (na fotografiji).

Zavedajo se namreč, da sta odzivnost in kakovost 
nujni za poslovni uspeh in zato na tem področju 
vsako leto naredijo še korak dlje. »Veseli nas, da naša 
prizadevanja prepoznajo tudi vedno novi naročniki ter 
nas povabijo k sodelovanju. Med njimi je letos tako 
tudi Telekom Slovenije,« je še dodal Sebastjan Čar.
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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.

Pozimi je nujno zračenje
Zračenje stanovanja ni pomembno 

le v toplejših dneh leta, ampak je 

nujno potrebno tudi pozimi. Ko 

pozimi prezračujemo prostore, 

zagotovimo, da topel in predvsem 

vlažen zrak zamenjamo z bolj 

suhim. 

Kljub temu, da zrak iz zunanjosti prihaja v naš dom 
skozi različne manjše odprtine, ki jim pogosto ne 
posvečamo pozornosti (zračniki, inštalacije) ter tudi 
ob stavbnem pohištvu (škatla za rolete, zračniki v 
okvirih oken in vrat), je treba pozimi poskrbeti za 
dodatno zračenje, s pomočjo katerega zamenjamo 
celoten zrak v domu. Za to najlaže poskrbimo s 
kratkotrajnim intenzivnim zračenjem, ali pa z dlje 
časa trajajočim blagim zračenjem.

Daljše zračenje, ki ga predstavljajo predvsem 
na nagib odprta okna, se marsikomu zdi najboljša 
rešitev, vendar žal ni tako. Če pustimo okno odprto 
na nagib več ur ali celo preko noči, se zrak v 
prostoru res lahko kar nekajkrat zamenja, a to je 
zaradi stroškov pri ogrevanju precej neracionalno, 
pa še stene se prekomerno shladijo. Veliko bolje se 
je odločiti za intenzivno prezračevanje, za katerega 
zadostuje, da na stežaj za 5 minut odpremo okna 
in vrata ter tako ustvarimo malo prepiha – zrak se 
bo zamenjal precej hitro, ker bo zračenje časovno 
omejeno, ne bo pa prišlo do velike ohladitve. Kadar 
v prostoru na stežaj odpremo okna in vrata, za 
zračenje zadostuje do pet minut, pri samo na stežaj 
odprtem oknu do deset minut, pri zgolj na nagib 
odprtem oknu pa lahko traja kar 60 minut, da se 
zrak v prostoru zamenja – in v tem času dejansko 
pride do opazne ohladitve.

Večinoma se priporoča, da dom prezračimo 
večkrat na dan oziroma vsaj dvakrat. Če je zračenje 
intenzivno in kratkotrajno, s tem ne bi smelo biti 
težav, saj lahko zračimo pet minut zjutraj (pred 
odhodom v službo), pet minut ob vrnitvi domov 
in pet minut pred spanjem. Če svojega doma ne 
ogrevate konstantno (na primer zakurite peč na 
polena ali kamin po potrebi), je najbolje zračiti pred 
pričetkom ogrevanja.
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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)

HIPNOSTUDIO
Logatec

www.hipnostudio.si

HUJŠANJE S 
HIPNOZO
Hipnoza je pri hu-
jšanju izjemno us-
pešna, saj dejansko 
ugotavljamo vzroke 
prekomerne teže in 
raziskujemo podza-
vest, kjer so glavne 

T: 031 252 900
E: info.hipnostudio@gmail.com

skrivnosti odvisnosti. S hipnozo lahko 
prepoznate misli in čustva, ki vam ome-
jujejo njihovo spremembo. Ravno zato so 
učinki uspešne hipnoze trajni.

Jabolčne vrtnice
Bliža se 8. marec, dan žena. Moški 

lahko letos svoje izbranke na ta dan 

namesto s svežim cvetjem presenetite 

z jabolčnimi vrtnicami. Priprava sladice 

je sila preprosta, recept pa vam 

ponujamo v nadaljevanju.

Sestavine:
- 2 zavitka listnatega testa
- 6 jabolk
- marelična marmelada
- sok ene limone
- cimet
- sladkor
- malo ruma

Priprava:
Jabolka operemo, prepolovimo in odstranimo pečke 

ter jih narežemo na tanke rezine. Jabolka zavremo 
v toliko vode, da so le-ta prekrita. Preden vodo in 
jabolka zavremo, vodi dodamo sok ene limone ter 
dve žlici sladkorja. Jabolka naj rahlo vrejo približno 
3 minute. Nato jih odcedimo in na hitro ohladimo. V 
posodici na nizkem ognju stopimo 6 žlic marmelade, 
v katero smo primešali 3 žlice vode in žlico ruma. 
Listnato testo razrežemo na šest enakih delov. Vsak 
trak premažemo z marelično marmelado, nanj pa 
položimo jabolka tako, da polovica krhlja gleda čez 
testo. Posujemo s cimetom. Spodnji rob zavihamo 
navzgor, tako da listnato testo prepolovimo, ter 
zavijemo v zvitek. Postavimo v pekač za muffine in 
pečemo 40 minut na 180 stopinj.
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ETA d.o.o. Cerkno, ki je del koncerna EGO, je svetovno najuspešnejše podjetje na področju izdelave grelnih plošč. 
Paleto proizvodnih izdelkov je v dolgoletni tradiciji razširilo še na izdelavo sestavnih delov iz litega železa in 
termostatov. Podjetje z razvojem visoke ravni strokovnega znanja in izkušnjami, ki jih je razvilo v 
70-letni tradiciji pri proizvodnji tehničnih pripomočkov in kovinskih elementov, vabi k sodelovanju 
motivirane sodelavce za zaposlitev na prosta delovna mesta.

Družba ETA d.o.o. Cerkno vabi nove sodelavce za sledeča delovna mesta: 
Delo v proizvodnji m/ž

Upravljalec Vzdrževalec m/ž
Orodjar m/ž

Vzdrževalec I in II m/ž
Delovodja m/ž

Konstruktor m/ž
Vodja procesa m/ž

Od novih sodelavcev pričakujemo:  
- Vsaj osnovnošolsko izobrazbo za delovno mesto “delo v proizvodnji”
- IV. stopnjo izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri za delovno 
  mesto “orodjar”
- najmanj V. stopnjo strojne ali elektro smeri za delovno mesto 
  “upravljalec vzdrževalec“
- najmanj V. stopnjo za delovno mesto “delovodja”
- VII. stopnjo strojne smeri za delovno mesto “konstruktor”
- VII. ali VI. stopnjo izobrazbe za delovno mesto Vodja procesa
- pripravljenost na delo
- ročne spretnosti
- pripravljenost na timsko delo
- motiviranost
- pripravljenost na delo v izmenah

Kaj nudimo:
- zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročne zaposlitve,

- polni delovni čas,

- sodelovanje pri projektih stalnih izboljšav

- delo v rastočem kolektivu

- redno mesečno plačilo za opravljeno delo,

- možnost izobraževanja in strokovnega razvoja.

Kandidati, ki ste v oglasu razbrali lasten izziv in ustrezate pogojem,

vabljeni, da oddate svojo prijavo do 31. 3. 2018 na mail:

kadrovska@egoproducts.com 

ali pošljete na naslov ETA d.o.o. Cerkno, kadrovska služba,  

Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Primož Podobnik na 
letošnji Emi 
V soboto, 24. februarja, bo na 

sporedu Ema 2018. Med številnimi 

glasbeniki na koncertnem odru bo 

tudi Primož Podobnik iz Cerknega kot 

član zasedbe Proper, ki si je z dobrim 

nastopom v predizboru minulo 

soboto zagotovila mesto v finalu.

Sodelovanje na izboru za slovenskega predstavnika 
na Evroviziji je izkušnja posebne vrste. Primož 
Podobnik je bobnar pri več glasbenih skupinah (poleg 
skupine Proper še pri Good Vibrations, Proteus, 
Big band GveriLLaz, Jakob Kobal band, PHP jazz 
trio, Sherzer brigade, Alice and the wonderland, 
…), uveljavljen pa je tudi kot učitelj tolkal na idrijski 
glasbeni šoli. Študiral je na Nizozemskem, kjer si je 
pridobil naziv učitelja glasbe.

Skupina Proper se bo v finalnem večeru še enkrat 
predstavila s skladbo »Ukraden cvet«, ki je avtorsko 
delo njihovega basista Nejca Podobnika, ki ima sicer 
tudi cerkljanske korenine. »Naša skladba je epska 
balada. Z njo smo želeli pričarati epsko, mirno vzdušje 
in melanholijo,« je pred nastopom na Emi povedal 
pevec Luka Sešek.

V skupini Proper poleg bobnarja Primoža Podobnika 
sodelujejo še Tine Lustek (kitara, spremljevalni vokal), 
Jan Gerl (klaviature, harmonika, spremljevalni vokal), 
Nejc Podobnik (bas, spremljevalni vokal) ter Luka Sešek 
(glavni vokal).
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Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

3D IZRIS VAŠE NOVE KOPALNICE

 

VELIKA IZBIRA KOPALNIŠKIH IN TALNIH PLOŠČIC

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 

Nudimo vam:
-  rezano cvetje, lončnice
-  darilni program, keramiko

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje  
 za vse priložnosti

ARANŽIRAMO DARILA

Pestra izbira skodelic s potiskom (Gustav Klimt)

Lep praznik vsem 
dekletom in ženam!

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

www.sm-sencila.com 

K U L T U R A

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Idrija, 
Lapajnetova 7, 5280 Idrija, Slovenija, tel.: 374 33 57, e-pošta: oi.idrija@jskd.si

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  
IDRIJSKE IN CERKLJANSKE 2018

Sobota 3. 3. ob 19.00 - OŠ Idrija

MEPZ DU IDRIJA

CERKLJANSKI ZVEN

ŽEPZ SPODNJA IDRIJA

ŽEPZ IVAN RIJAVEC ČRNI VRH

ŽEPZ MENSELUSCHTAPET 

VS LIRA

MEPZ ZAVRATEC

IDRIJSKI OKTET

4. 3. ob 17.00 - OŠ Cerkno

ŽEPZ CERKLANKE

MOPZ POBJE

ŽEPZ IRIS BUKOVO

ŽEPZ TICE

GORIŠKI OKTET VRTNICA

MEPZ DR. FRANČIŠEK LAMPE

VS RADOST

ŽUPNIJSKI ZBOR SV. URBANA GODOVIČ

S koncertom zaključili zborovodsko šolo
Na predvečer Slovenskega kulturnega praznika je 

v dvorani KUD Sloga Črni Vrh potekal koncert ob 

zaključku zborovodske šole. 40-urni tečaj zborovodske 

šole je organiziral Javni sklad za kulturne dejavnosti in 

je potekal od oktobra 2017 do februarja 2018 v Idriji.
 
Šolo je vodila Jerica Gregorc Bukovec, ki sodi med vodilne zborovodje mlajše 

generacije v Sloveniji. Diplomirala je na ljubljanski Akademiji za glasbo. V okviru 
študijske izmenjave je v švedskem Malmöju eno leto študirala zborovsko dirigiranje, 
študij pa nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Stockholmu, kjer je zaključila 
magistrski študij zborovskega dirigiranja. V času študija na Švedskem je sodelovala 
z različnimi poklicnimi zasedbami. Na tekmovanju za mlade zborovske dirigente 
Europa Cantat v Ljubljani je leta 2009 osvojila 3. mesto, na tekmovanju Eric Ericson 
v Stockholmu pa se je leta 2010 uvrstila med tri finaliste. 

V zadnjem času je bila umetniška vodja Komornega zbora Ave, sodelovala 
je s Komornim zborom RTV Slovenija in Slovenskim otroškim pevskim zborom 
(SOZ). Trenutno vodi Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.

Tečaj pod njenim vodstvom v Idriji je obiskovalo sedem zborovodij iz različnih 

koncev Slovenije: Živa Volk iz Postojne, Barbara Ercigoj iz Izole, Robert Vatovec 
iz Pobegov, Vanja Lampič iz Cerknega, Jan Grobelnik iz Žalca, Klementina 
Tominšek iz Ljubljane ter Elizabeta Lampe iz Idrije. Vsi slušatelji so že izkušeni 
zborovodje, a so v zborovodski šoli nadgrajevali svoje znanje v vodenju zbora 
ter v tehniki dirigiranja. Ker je bil v celotnem tečaju poudarek na praktičnem 
delu, so sodelovali še štirje demonstrativni zbori: Idrijski oktet, ŽePZ Cerklanke, 
ŽePZ Tice ter MoPZ Pobje. 

V času šolanja so vsi zborovodje vadili z omenjenimi zbori ter preko njih 
izpopolnjevali svoje zborovodsko znanje. Na zaključnem koncertu so nastopili 
vsi tečajniki in demonstrativni zbori, ter izvedli delček programa, ki so ga izdelali v 
času šolanja. Pridobljeno znanje pa bodo zborovodje lahko že kmalu uporabili tudi 
v delu s svojimi zbori. V začetku marca se bosta namreč odvila dva tradicionalna 
pevska dogodka, reviji odraslih pevskih zborov. Prvi koncert bo v soboto, 3. 
marca ob 19. uri, v Osnovni šoli Idrija, drugi pa v nedeljo, 4. marca ob 17. uri, v 
Osnovni šoli Cerkno. Na obeh revijah bo skupaj nastopilo šestnajst zborov, ki 
delujejo na idrijskem in cerkljanskem.
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TEREZIJA PODOBNIK
(1933 - 2018)

V petek, 9. februarja, smo na pokopališču v Spodnji 
Idriji k večnemu počitku pospremili našo drago 
mamo Terezijo Podobnik.
Ob izgubi naše drage mame in none Terezije Podobnik 
iz Spodnje Kanomlje se iskreno zahvaljujemo osebju 
ZD Idrija, posebej dr. Aniti Klančar in osebju oddelka 
paliative v Bolnišnici Šempeter za vso oskrbo,  
župniku Miru Mariniču za darovano sveto mašo in 
opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Komunale 
Idrija ter vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani 
v težkih trenutkih.
Prisrčna zahvala vsem in vsakemu posebej, ki ste 
našo drago mamo pospremili na zadnji poti, nam 
izrekli besede sožalja, poklonili cvetje, sveče, ter 
darovali za sv. maše.

Vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi in jo bomo 
ohranili v svojih srcih.

Zahvala
MINKA ZELENC
(2. 3. 1929 – 3. 1. 2018)

Ob nenadni izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, sestre … se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 
darovane sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se Ireni za poslovilni govor, gospodu 
župniku za opravljen obred ter osebju Komunale 
Idrija, predvsem Marku, za vso pomoč in organizacijo 
pogreba.
Hvala dr. Strausu za dolgoletno sodelovanje.

Žalujoči: sin Drago, snaha Mojca, vnuka Maja in 
Domen, pravnuki David, Daniel, Natalie in Melanie, 
sestra Anica in brat Srečko z družinama ter ostali 
sorodniki

Zahvala
Žarke sonca poslala v pismih bi vam iz planin …
V tej lepoti, ki narava v gorah jo ima,
človek najde mir in srečo svojega srca.

DORICA MUROVEC
(1941 - 2018 )

Ob nenadni izgubi drage Dorice se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Iskrena hvala Marku in Komunali Idrija 
za prijaznost in organizacijo pogreba, gospe Ireni 
Hvala za poslovilni govor, pevkam za občuteno 
zapete pesmi, Cvetličarni Cvet za lepe aranžmaje ter 
župniku za izpeljan obred. 
Iskrena hvala tudi družinama Likar in Skok, da ste 
ji vedno stali ob strani in ji pomagali.

Dorica, pogrešali te bomo.

Žalujoči vsi njeni

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.

Izvajamo:

- gradbena dela
- vzdrževanje okolice  
  in zelenic

- obrtniška dela
(keramičarska, tlakarska, 
mizarska, slikopleskarska, 
krovska)

- inštalacijska dela
(klimatizacija in prezra- 
čevanje, centralna kurjava, 
vodovodna napeljava, 
elektroinštalacije)

www.nasdom.si

Prodam garsonjero v Triglavski ulici v izmeri 26,58 m2 + klet 3,58 m2. Energetska 
izkaznica urejena. Inf.: 059 013 024 (zaželeno v večernih urah)

Prodam vseljivo hišo 3,5 km iz Cerknega v velikosti 80 m2. Cena: 25.000 EUR.  
Inf.: 031 779 802

Prodam dvosobno stanovanje v Spodnji Idriji. Inf.: 041 894 799
Prodam dvosobno stanovanje na Gradnikovi ulici 4 v Idriji v velikosti 61 m2 v drugem 

nadstropju s pripadajočo kletjo, podstrešnim delom in drvarnico v velikosti 20 m2.  
Inf.: 041 510 509

Prodam zazidljivo parcelo v izmeri 613 m2 v naselju Kalce v občini Logatec v neposredni 
bližini avtobusne postaje, izredno lepa sončna lega. Inf.: 031 001 218

V Idriji prodam lepo parcelo, primerno za gradnjo. Inf.: 041 397 231
V juniju, septembru in med prvomajskimi prazniki oddamo v najem apartma za do 

4 osebe v Červarju - Porat. Plaža, kolesarske poti ter infrastruktura v dosegu 5 minut 
hoje. Inf.: 070 325 235

Oddamo kakovostno stanovanje v središču Idrije, primerno za družine ali samske delavce. 
Inf.: 069 646 577

V Sp. Idriji kupim manjše stanovanje v velikosti do 40 m2. Lahko je potrebno obnove. 
Inf.: 051 689 082

Redno zaposlen poročen par najame garsonjero ali 1- do 2-sobno stanovanje v Idriji 
za dalj časa. Inf.: 070 489 466

Mlada štiričlanska družina kupi stanovanje v Cerknem ali Idriji. Inf.: 051 234 655
Najamem dvosobno stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji. Inf.: 040 675 873
V Idriji ali okolici kupim starejše manjše stanovanje ali garsonjero. Inf.: 041 497 174
Kupim hišo v Idriji v bližini centra. Do 70.000 evrov. Inf.: 064 115 582
Iščem majhno stanovanje v Idriji in okolici. Imam kužka in mucko. Pomagam tudi starejšim 

ljudem. Inf.: 070 361 561
V Spodnji Idriji prodam parcelo primerno za gradnjo. Inf.: 051 637 595
V okviru osebnega dopolnilnega dela nudim pomoč na domu, kmetiji. Inf.: 051 439 131
Prodam suha drva, možnost razreza in dostave. Inf.: 041 824 984
Prodam prašiča za zakol domače reje s kuhano hrano. Inf.: 041 497 164
Prodam domač jabolčni kis. Inf.: 041 824 984

MALI OGLASI

Na domačem vrtu 
postavite čisto pravi iglu
Letos nas je obiskala zima v pravem 

pomenu besede. Ta čas kidanja in 

odmetavanja snega pa lahko tudi 

koristno porabite in na domačem 

vrtu postavite čisto pravi iglu. 

Otroci bodo nadvse navdušeni, 

vam pa ne bo treba skrbeti, kam z 

vsem tem snegom, pa še razgibali 

se boste.

Prvo pravilo gradnje igluja je, da mora biti sneg 
zelo dobro zbit. V ta namen ga najprej dobro 
utrdimo, lahko z lopato ali kakšnim drugim ravnim 
pripomočkom. Ko je sneg dobro zbit, s kvadratno 
lopato oblikujemo snežene kvadre. Večje kvadre kot 
naredimo, hitreje teče gradnja. Na tleh pripravimo 
prostor, kjer bo stal naš iglu. Kvadre začnemo zlagati 
v obliki kroga, na mestu, kjer bo vhod v iglu, pa 
pustimo odprtino. Najprej zlagamo kvadre navpično 
navzgor, potem pa z zamikanjem kvadrov v notranjost 
oblikujemo kupolasto streho. Vsako vrsto »zidakov« 
za polovico zamaknemo, da je stena bolj stabilna. Nad 
vhod položimo daljši kos, da le-ta dobro drži odprtino, 
ki nam bo služila za vrata. Vse špranje na zunanji strani 
dobro zadelamo, za kar potrebujemo še kar nekaj 
dodatnega snega. Ves čas gradnje nastajajoči iglu 
škropimo z vodo, da sneg sproti zmrzuje in skrbi še 
za dodatno trdnost.

Vso notranjo površino igluja fino obdelamo, 
natančno zapolnimo vse odprtine in špranje, da 
ustvarimo lepo gladko steno. V notranjosti igluja ob 
stenah izdelamo trdne snežene klopi, ki jih prekrijemo 
z odejami in ovčjimi kožami za udobno sedenje. 
Tudi svečke in svetilke (lahko uporabite kar tiste za 
kampiranje) so nepogrešljive in ustvarijo prav poseben 
ambient.

Ob hladnem vremenu lahko iglu zdrži kar nekaj 
časa in poskrbi za neprecenljive trenutke z našimi 
najmlajšimi.
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Zahvala
IVANKA KOLER
(14. 4. 1921 – 12. 1. 2018)

V 96. letu starosti se je od nas poslovila draga 
teta Ivanka. Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma 
upokojencev Idrija. Hvala delavcem Komunale, 
gospodu župniku Peganu ter cerkvenim pevcem. 
Hvala tudi Mitji za lepe poslovilne besede. 
 
Vsi njeni

Zahvala
Ne bova več v rožnem vrtu skupaj sedela,
prepoznavala vsake ptičice glas,
za vedno si zapustil narave kras,
v mojem srcu pa praznino za vsak letni čas.

MIRAN LAPANJA
(12. 12. 1952 - 30. 1. 2018)

Po zlovešči bolezni nas je za vedno zapustil in se 
odrešil bolečin naš dragi mož, ljubljeni ata, brat in 
stric. Ne nehamo se spraševati, zakaj je to doletelo 
prav tebe, srčnega, skromnega in delavnega človeka 
brez vseh razvad. Tudi ta leta sedaj v penziji si aktivno 
preživljal prosti čas: elektrotehnika, elektronika, 
različna snemanja, bil si vsega vedoželjen. S svojim 
obsežnim znanjem si pomagal mnogim ljudem in 
zelo so te cenili in imeli radi.
V težkih časih bolezni se zahvaljujemo za pomoč 
in sočutje ZD Idrija. Za skrb in zdravniško pomoč 
lečečemu dr. Strausu ter dr. Pavšiču. Vsa ekipa 
patronaže si zasluži posebno zahvalo, najbolj pa 
naša patronažna sestra Ada, ki nam je bila kadarkoli 
pripravljena pomagati.
Zahvaljujemo se Komunali Idrija za opravljen pogreb 
in poslovilno glasbo trobentaču Borisu. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nam izrazili iskreno sožalje ter darovali 
cvetje in sveče. Veliko prijateljev in znancev je imel.
Iskrena hvala bivšim sodelavcem Hidrie in 
Tehnološkega centra za darovano cvetje ter 
Kendovemu dvorcu.

Žalujoča žena Ines, sin Vasja, hčerka Jasmina, bratje 
in sorodstvo.

Bomo še premikali uro?
Evropski poslanci so 8. februarja v Strasbourgu 

sprejeli resolucijo, s katero od Evropske komisije 

zahtevajo, da temeljito prouči učinke premika ure 

dvakrat letno. Resolucijo je podprlo 384 poslancev, 

proti jih je glasovalo 153, 12 pa jih je bilo vzdržanih. 

Kot so zapisali na spletni strani Evropskega parlamenta, pobude državljanov 
pričajo, da so ljudje zaskrbljeni zaradi premika ure ob začetku in koncu poletnega 
časa, kar se zgodi marca in oktobra. Številne študije niso prišle do skupnega sklepa, 
vendar pa ugotavljajo negativen učinek na zdravje ljudi, so zapisali v resoluciji. 
Komisijo so tako pozvali, naj temeljito prouči direktivo o poletnem času, ki je 
začela veljati leta 2001, in pripravi ustrezne spremembe, če bodo te potrebne. 
Obstoječa direktiva predvideva usklajen datum in čas za začetek poletnega časa 
po celotni EU, namen tega pa je učinkovitejše delovanje notranjega trga.

Veliko je študij in raziskav, ki dokazujejo, da prestavljanje ure povzroča velike 
težave. Med drugim navajajo, da se takoj po prestavitvi ure v cestnem prometu 
zgodi za 30 odstotkov več prometnih nesreč, gospodarstvo pa prestavitev ure 
stane do 100 milijard evrov.

Poslanci bodo o predlogih za spremembe odločali na podlagi ugotovitev 
raziskave, ki je bila oktobra lani narejena po naročilu Evropskega parlamenta. 
Ta je pokazala, da so prihranki zaradi manjše rabe luči marginalni, kajti kar se 
prihrani pri razsvetljavi, se porabi pri ogrevanju. Študija je prav tako pokazala, 
da so negativni učinki na zdravje »hujši«, kot je veljalo do zdaj. Raziskovalci prav 
tako navajajo, da odprava direktive o poletnem času ne bi avtomatsko ukinila 
poletnega časa v EU, odpravila bi samo enotno ureditev za vso EU in pristojnost 
za odločanje vrnila državam članicam. Vsaka država članica bi se v tem primeru 
lahko sama odločala, kateri čas bo imela. Odločitev za prevzem poletnega časa vse 
leto pa bi potegnila s seboj tudi potrebo po spremembi časovne cone. 

Za ukinitev premikanja ure se zavzema tudi evropski poslanec iz Slovenije Igor 
Šoltes (Zeleni), ki je po sprejetju resolucije na Twitterju zapisal, da je resolucija 
sprejeta, a ne prinaša takojšnje ukinitve spremembe ure.

Poletni čas sicer po vsem svetu uporablja približno 70 držav, v Sloveniji pa uro 
premikamo od leta 1983 naprej. Poleg Evropskega parlamenta o ukinitvi premika 
ure razpravljata tudi švedski in finski parlament, v več državah članicah pa z 
namenom ukinitve podpisujejo tudi peticije.
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