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10. novembra 2019 sta visok jubilej, 
65 let skupnega življenja, praznovala  

Franc in Teodora Prezelj  
iz Zakojce. 

Franc se je pred 65 leti iz Zakriža  
priženil v Zakojco h tedaj Teodori 
Močnik na domačijo v Rupi.  
V zakonu so se jima rodili trije otroci, 
dve hčerki in en sin. V vseh teh letih sta 
pridno delala na domačiji  in pri visoki 
starosti sta še vedno čila in zdrava.
Ta visok jubilej sta skupaj z družino in 
vaščani proslavila s postavitvijo mlaja 
in torto. 

Vsi jima želimo še veliko skupnih let.
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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v decembruspregledano

November 2019: 
Če na Cecilijo (22. 11.) grmi in treska,  
bo ob letu žita kot peska.   

8 - Komunala
V letošnje praznike z mislijo 
na okolje

10 - Zavarovanje
Čas za menjavo zavarovalnice  

18 - Kulinarika 
Gostišče Barbara v nove 
kulinarične zgodbe

20 - Praznična peka 
Čarobni stekleni piškoti 
 

30 - Veseli december 
Prihaja mesec pričakovanja
 

29 - Mali oglasi 
Prodam, kupim, menjam, ...Milanka Trušnovec ne bo več direktorica knjižnice

Dosedanja direktorica knjižnice 

Milanka Trušnovec se ni prijavila 

na javni razpis, s katerim iščejo 

direktorja knjižnice za prihodnjih 

pet let. Na prvi razpis se ni prijavil 

nihče.

Milanka Trušnovec je funkcijo direktorice Mestne 
knjižnice in čitalnice Idrija opravljala 15 let. Še pred 
nastopom te funkcije pa je s knjižnico sodelovala 
kot študentka in kasneje pripravnica. Dve leti je bila 
zaposlena tudi kot bibliotekarka. V treh zaporednih 
mandatih ji je uspelo dvigniti ugled zavoda, ki je 
pod njenim vodstvom postal osrednji kulturni 
zavod v mestu in občini. S pripojitvijo Filmskega 
gledališča Idrija pa je spekter kulturnih vsebin 
pomembno razširila tudi na področje filmskih 
in drugih uprizoritvenih umetnosti. Sama pravi, 
da ima po 15-letnem delu na vodilnem mestu 

v knjižnici še obilo zamisli in načrtov. Rdeča nit 
vseh pa je širitev ponudbe kulturnih in umetniških 
vsebin tako na področju knjige kot njej sorodnih 
vsebin. Podrobnejših razlogov za odločitev, da se 
na novem razpisu ne bo potegovala za direktorico 
knjižnice, javnosti ne želi razkriti. 

O novem direktorju knjižnice bo odločal svet 
zavoda, ki ga vodi ugledna upokojena učiteljica 
Lidija Kleindienst. V svetu zavoda so ob njej še 
Sandro Oblak, Marinka Rojc Grum, Ivanka Gantar, 
Dare Likar, Bernarda Tušar, Tim Božič, Neža Pavšič 
in Katja Jordan.

Prihajajo dobri možje ...
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Idrija 2020 se levi v zavod ID20
Člani društva Idrija 2020 so stopili korak naprej in predstavili novo organizacijsko obliko. Kreativne moči bodo 

poslej usmerjali v delovanje neprofitnega zasebnega zavoda ID20, preko katerega se bodo posvečali marketingu, 

iskanju novih poslovnih modelov, arhitekturi, iskanju investitorjev in razvoju inovativnih pristopov h kulturni 

dediščini. V programu delovanja društva Idrija 2020 pa ostaja povezovanje, razvijanje novih znanj in druženje.

Osrednja točka s pisarno in prireditvenim prostorom 
bosta imela društvo in zavod v strojnici Inzaghi, kjer 
je nekoč deloval TIC, po njegovi selitvi na Mestni 
trg pa je prostor sameval. Petkov večerni sprejem 
s predstavitvijo novega modela je bil zelo dobro 
obiskan. Udeležili so se ga številni predstavniki 
javnega življenja, kulturni ustvarjalci, del občinske 
uprave in seveda člani in podporniki društva. Zbrane 
je nagovoril vodja projekta Matevž Straus. Sprehodil 
se je skozi osem let delovanja društva, zbrane spomnil 
na najpomembnejše mejnike in usmeril pogled v 
prihodnost. Neprofitni zasebni zavod bo na podlagi 
dediščine deloval na treh stebrih. Ukvarjali se bodo z 
marketingom, podjetništvom in arhitekturo. Kupcem 
njihovih storitev ponujajo mentorstvo, raziskave 
trga, testiranje poslovnih idej in mreženje iniciativ in 
organizacij, ki jim je skupno razumevanje potencialov 
kulturne dediščine. Na področju marketinga se bodo 
posvečali oblikovanju blagovnih znamk, oglaševanju na 
družabnih omrežjih, oblikovanju izdelkov in organizaciji 
dogodkov, od kulinaričnih doživetij do rock festivalov. 
V sklop projektov, ki jih povezujeta dediščina in 
arhitektura, napovedujejo vračanje življenja starim 
hišam, oblikovanje notranjih prostorov, razlikovanje 
in proučevanje dediščine v povezavi s trajnostnim 
modelom bivanja in svetovanje. Pod pokrov novega 
zavoda se umeščajo tudi projekti z jasno podjetniško 
zasnovo. Med te prištevajo Alquemy, ročno izdelan 
luksuzni nakit iz idrijske čipke, ki je del HeritageLab 
inkubacijskega programa. Razvijali bodo tudi program 
Frudl špancir, inovativen program okušanja kulinarične 
dediščine, ter oživljali stare rudarske hiše, ki naj bi spet 
služile osnovnemu namenu bivanja in ustvarjanja.

Društvo Idrija 2020 je v preteklih letih prejelo štiri 
ugledne nagrade. Svet Evrope in Evropska komisija sta 

jim podelila nagrado za zgodbo življenja in ustvarjanja 
s kulturno dediščino Idrije, Zavod Ypsilon jim je podelil 
nagrado generacije Y za posebne dosežke, lani so 
osvojili prvo mesto na natečaju Evropske komisije za 
socialne inovacije in že leta 2015 prejeli nagrado Pomp 
forum za posebne dosežke na področju marketinga.

»In mi vstajamo dalje. Ker verjamemo, da lahko skupaj 
dosežemo več. Ker vidimo nove izzive, ker verjamemo, 
da lahko dediščino popeljemo korak dlje,« je na odprtju 
prostorov v strojnici Inzaghi povedal Matevž Straus.

Predstavil je tudi ekipo sodelavcev. Iztok Hvala je 
magister arhitekture in urbanega planiranja, trenutno 

deluje v Londonu, Urban Šlabnik je turistični delavec, 
specialist za dediščino v povezavi z naravo, Drejc 
Kokošar je učitelj in prevajalec iz češkega in ruskega 
jezika ter ljubitelj zgodovine in glasbe, Žan Menart 
je podjetnik in direktor tehnološkega start-upa, 
Peter Lahajnar je spletni razvijalec, oblikovalec in 
organizator javnih dogodkov ter Matevž Šlabnik, ki 
je zgodovinar in dediščinski navdušenec. Tej povsem 
moški ekipi pa se s prvim januarjem pridružuje še 
Urša Mihevc, kulturologinja in glasbenica, ki bo kot 
zaposlena sodelavka skrbela za koordinacijo nekaterih 
projektov društva.

Ekipa sodelavcev: Matevž Šlabnik, Drejc Kokošar, Urban Šlabnik, Iztok Hvala, Peter Lahajnar, Matevž Straus, 
Urša Mihevc in Žan Menart
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V letošnje praznike z mislijo na okolje 
V Evropski uniji se količina nastalih odpadkov povečuje, kar je v veliki meri posledica današnje množične 

potrošnje po načelu kupi – uporabi – zavrzi. Kljub vse večji ozaveščenosti glede pravilnega ločevanja odpadkov 

se po zadnjih podatkih količina odpadkov povečuje tudi v občinah Idrija in Cerkno. Ločevanje že dolgo ni več 

zadosten ukrep v boju proti odpadkom, iskanje novih rešitev pa zahteva v prvi vrsti kakovostne podatke in 

identificiranje lokalnih potreb. 

V letu 2018 je Komunala v Občini Idrija zbrala 
skupno dobre 4 milijone kg odpadkov, v Občini 
Cerkno pa 1,3 milijone. Odvozov iz Zbirnega centra 
Cerkno v Zbirni center Ljubevč v Idriji je bilo skoraj 
500, kar predstavlja skupno okoli 35.000 prevoženih 
kilometrov.

Da bi optimizirala proces zbiranja odpadkov, je 
Komunala na širšem območju občin Idrija in Cerkno 
že zamenjala večji del 5- in 7-m3 samonakladalnih 
kovinskih zabojnikov z 1100-L plastičnimi, ki so 
primerni za praznjenje s smetarskim vozilom. Za 
pridobivanje kakovostnejših podatkov je v zadnjih 
dveh letih tudi opremila zabojnike na odjemnih 
mesih v obeh občinah z elektronsko identifikacijo 
oziroma čipi, ki bodo omogočali boljši nadzor nad 
odloženimi odpadki na posameznih prevzemnih 
mestih in stanjem zabojnikov, obdelavo podatkov 
ter lažjo optimizacijo zbirnih poti. S trenutno 
razpoložljivimi podatki pa Komunala redno sodeluje 
v programih in aktivnostih organizacij na našem 
območju, ki so usmerjene k reševanju te pereče 
okoljske problematike. 

Ena najodmevnejših akcij preprečevanja nastajanja 
odpadkov je Evropski teden zmanjševanja odpadkov, 
ki poteka med 16. in 24. novembrom. Akciji se lahko 
pridruži vsakdo, saj ima vsak od nas doma rabljene 
stvari, ki jih lahko ponovno uporabi, popravi ali podari. 

Mladinski center Idrija bo z akcijo v okviru tedna 
zmanjševanja odpadkov otvoril začetek projekta 
‘’Zmanjšaj!’’, ki ga sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Z razpoložljivimi podatki in sredstvi pa bo pri 
aktivnostih v sklopu projekta, ki bodo usmerjene  v 
izobraževanje posameznikov, sodelujočih organizacij in 

širše lokalne skupnosti o odpadkih na našem območju 
ter spodbujanje javnosti k okolju prijaznejšemu 
ravnanju, poleg Radia Cerkno d.o.o. sodelovala tudi 
Komunala Idrija.

Dogodkom, izobraževanjem in aktivnostim v sklopu 
projekta ‘’Zmanjšaj!’’ se boste lahko pridružili že v 
začetku prihodnjega leta, ob prihajajočih praznikih 
pa naj vam bodo v navdih spodnji preprosti načini 
za zmanjšanje odpadkov: 

- Nakupujte racionalno po načelu ‘’manj je več’’.  
- Preden greste po nakupih naredite seznam, katere 
izdelke res potrebujete, in se izogibajte skušnjavam; 
- Podarite svoje stvari, ki jih ne potrebujete več in 
jih je možno ponovno uporabiti. Kupujte kakovostne 
in trajnostne izdelke ali pa namesto materialnih daril 
podarite doživetja (ogled predstave, obisk koncerta, 
tečaj …); 
- Sami izdelajte unikatno novoletno drevesce iz 
odpadnega lesa, papirja ali kartona; 
- Sami izdelajte novoletne okraske iz odpadnih 
materialov; 
- Kupujte darila, ki ne potrebujejo baterij; 
- Pošiljajte raje e-voščilnice ali osebno voščite 
bližnjim vesele praznike; 
- Ni vsaka darilna embalaža enaka: namesto 
navadnega darilnega papirja ali celofana uporabite 
navaden papir, časopis ali karton, ki ga lahko odvržete 
v zabojnik za papir. Razmislite tudi o možnostih, ki 
jih je mogoče ponovno uporabiti (kartonaste škatle 
in darilne vrečke iz papirja).

Zimski urnik zbirnega centra Ljubevč 
Od 29. 10. 2018 do 25. 3. 2019 ZC Ljubevč ob 
sredah obratuje od 7. do 16. ure. Ostale dni v 
tednu obratuje po običajnem urniku od 7. do 15. 
ure, ob sobotah pa od 8. do 11. ure. V ZC Cerkno 
pa lahko pa lahko odpadke oddate vsak četrtek 
med 11. in 14 uro ter soboto med 7. in 10. uro.

Opozorilo: Za varnost na cestah 
pozimi odgovorni tudi občani 

V izvajanje zimske službe, ki se financira iz proračuna 
Občine Idrija, je letos vključenih 38 podizvajalcev. 
Vozila in stroje za pluženje bodo ponovno zagnali, 
ko bo višina snega na cestah I. in II. lokalnega 
prednostnega razreda presegla 10 cm, na drugih 
cestah pa 15 cm. Za prevoznost 447 kilometrov cest 
na razgibanem geografskem terenu Idrije in Spodnje 
Idrije ter čiščenje površin za pešce bodo pozimi skrbeli 
po prednostnem vrstnem redu. Ta je objavljen na 
spletni strani Komunale Idrija, kjer so na voljo tudi 
ostale informacije o izvajanju zimske službe, obvestila 
o morebitnih zaporah določenih cestnih odsekov in 
preventivnih ukrepih. 

Da bo izvajanje zimske službe nemoteno in 
učinkovito, Komunala in Občina Idrija občane vljudno 
prosita za strpnost in vsem udeležencem v prometu 
svetujeta izdatno previdnost in premišljenost v 
zimskih razmerah. Predvsem pa velja opozorilo, da: 

- Vselej umaknete svoja vozila s cest in jih ustrezno 
parkirate ter tako omogočite prost prehod vozilom 
za pluženje in posipanje; 
- Zagotovite neoviran dostop smetarskim vozilom 
do zbirnih in prevzemnih mest; 
- Po potrebi očistite sneg na in ob zabojnikih za 
odpadke; 
- S streh odstranite ledene sveče, nanje namestite 
snegobrane ter očistite in posušite površine pred 
svojimi objekti; 
- Ne odmetavate snega z lastnih dovozov in dvorišč 
na plužene površine; 
- Odstranite ograje in druge morebitne ovire s 
prometnih površin, saj v nasprotnem primeru 
Komunala in njeni podizvajalci, pooblaščeni za 
izvajanje zimske službe, ne bodo odgovarjali za 
morebitno povzročeno škodo objektov.

24-urna dežurna služba
V uradnem obdobju zimske službe med  
15. novembrom in 15. marcem  
Komunala zagotavlja tudi 24-urno dežurno 
službo in pregledniško službo.  
Za informacije o nespluženih ali poledenelih 
delih cestišč bodo izvajalci dosegljivi na 
dežurni številki 051 440 556.

Nataša  
Ivanović s.p.,  
Gortanova 3, 

Idrija,  

tel.:  
05 372 29 20,  
070 745 212 

Spletna  
trgovina: 

lepi-lasje.si

Spremljajte nas:

Nudimo: 
- striženje moški in ženske
- barvanje z Yo color sistem
- nege na laseh in lasišču
- mikro analiza las in lasišča
- kisikove terapije 
- urejanje rok in nohtov 
- solarij s colgenskimi     
   žarnicami
- trendi JESEN ZIMA 19/20.

V decembru  
pripravljamo  
TEČAJ LIČENJA
Naroči se in privošči  
si darilo zase ...

Kmalu bo čas  
obdarovanja in  
najdražje lahko  
razveselite tudi z našimi 
DARILNIMI BONI.

Ulica sv. Babare 1, 5280 Idrija

IZDELKI ZA DOM BREZ ODPADKOV  
Bambusove zobne ščetke, pralni vložki, ... 
 

EKOLOŠKA ČISTILA NA RINFUZO

ŽIVILA IN IZDELKI DOMAČE PROIZVODNJE  
- testenine, granola, čaj, kava, stročnice, žita na rinfuzo
- marmelade, sokovi, omake, olja, moke, mlečni izdelki 
- sadje in zelenjava (radič, kaki, jabolka, ...)

ZAČIMBE SONNETOR, OTROŠKA  
HRANA HOLLE, VEGANSKA,  
BREZGLUTENSKA, LCHF HRANA

VINOTOČ

IZDELKI ZA DOM BREZ ODPADKOV  
Bambusove zobne ščetke, pralni vložki, ... 
 

EKOLOŠKA ČISTILA NA RINFUZO

ŽIVILA IN IZDELKI DOMAČE PROIZVODNJE  
- testenine, granola, čaj, kava, stročnice, žita na rinfuzo
- marmelade, sokovi, omake, olja, moke, mlečni izdelki 
- sadje in zelenjava (radič, kaki, jabolka, ...)

ZAČIMBE SONNETOR, OTROŠKA  
HRANA HOLLE, VEGANSKA,  
BREZGLUTENSKA, LCHF HRANA

VINOTOČ
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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)

-  NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
-  KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
-  KOVINSKI  IZDELKI  PO NAROČILU

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

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

031 724 333

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

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

www.kmetijalojz.com
ZDRAVA OZIMNICA: 

zelje in repa, kislo zelje in repa, kisle zel-
jnate glave in listi za sarmo, zeljnica ter 
sveža in suha zelenjava v soli - domača veg-
eta brez dodatnih konzervansov (dodana je 

samo sol) in sušena (mleta) čebula.

RIBANJE ZELJA IN REPE TER SUŠENJE SADJA

Kmetija Lojz - Igor Bogataj, 
Fužine 10, 4224 Gorenja vas

Tel: 04 5191 925, 041 414 702, 041 436 702
info@kmetijalojz.com 

Naše dobrote so na voljo: 
IDRIJA: trgovina KGZ (tudi v Sp Idriji in Črnem 
Vrhu nad Idrijo), trgovina Vitaminčk, Mesarija 
MPC Podobnik; CERKNO: Potujoča trgovina 
Mesarstva Podobnik iz Čepleza pri Cerknem. 

LOGATEC: trgovina Fama; ŽIRI: živilske trgovine M 
Sora, trgovina Tuš 

zavarovanje paglavec

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

Čas za zamenjavo zavarovalnice!
Kupujete vedno v eni in isti trgovini ali včasih pogledate tudi še kam 

drugam? Tudi v zavarovalništvu ni dosti drugače. Primerjava obstoječih 

zavarovanj in cen se vam utegne obrestovati s konkretnim prihrankom! 

Kupujete televizor in na vprašanje prodajalca »A enakega, kot ga imate 

sedaj?« samo mirno prikimate?

V kolikor spadate v veliko skupino tistih, ki samo 
pokimajo, ko jih zavarovalni agent povpraša »A enako 
kot lani?«, je skrajni čas, da na tem nekaj storite. 
Zavarovalni produkti se menjujejo, spreminjajo, 
dopolnjujejo in prilagajajo času in potrebam ljudi. 
Dolžnost dobrega zavarovalnega agenta je, da vas 
na to nevsiljivo opozori, vas seznani z novostmi in 
popusti. Prav zato je sklepanje zavarovanj preko 
interneta ali po »fast food« sistemu na šalterjih 
neodgovorno do vaše denarnice in do vašega 
avtomobila. Zavarovanje sklepate običajno enkrat 
letno, zato si vzemite čas in isto zahtevajte od 
prodajalca.  

Zavarovanje sklepajte (tudi) s svojo glavo! Še 
posebej v primerih leasingov in »brezplačnega kasko 
zavarovanja« ob nakupu novega vozila je običajno 
vsebina kaska omejena na osnovne rizike (prometno 

nesrečo, točo, …) in krajo, v glavnem na to, kar je 
v zahtevi in interesu leasinga, ne pa tudi v interesu 
vas, lastnika novega vozila! Zatorej razmišljajte, 
katere so nevarnosti, ki vas lahko prizadenejo in 
povprašajte, če so le-te vključene v zavarovanju. 
Po toči zvoniti bo prepozno, še posebej, če nimate 
zavarovane … Bodite ustvarjalni!

Ne mečite si peska v oči in ne dovolite, da vam 
to delajo drugi! Zavarovano je samo to, kar piše na 
zavarovalni pogodbi-polici! Nič ni samoumevno in 
»avtomatsko«. To še posebej velja za premoženjska 
zavarovanja (hiše, stanovanja, …). Ne nasedajte, ko 
vam nekdo reče, da je zavarovano »vse«, ker ni in 
ne more biti! Ponavljam: zavarovano je to, kar je 
napisano in nič več!

Nekoč je Tina Maze delala TV reklamo za internetno 
sklepanje zavarovanj. Stranka me pokliče in pravi: 

»Tina Maze je cenejša od tebe za 9 evrov! Mi lahko 
poveš, v čem je razlika?« Nisem dosti pomišljal: 
»Seveda: če se mojim zavarovancem kaj zgodi in 
potrebujejo pomoč, lahko kadar koli pokličejo mene. 
V drugem primeru pa lahko pokličejo za pomoč Tino 
Maze!« V trenutku je bilo vse jasno.  

                                      Vaš Aleksander Paglavec

Vsem strankam in poslovnim partnerjem se 
iskreno zahvaljujem za čestitke  

ob prejemu priznanja za uvrstitev med 
najbolje ocenjena slovenska podjetja. 

Odličen skupaj z vami!
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Kako si s sodobnimi storitvami olajšamo vsakdan
Ko razmišljamo o tem, katera dejavnost je z razvojem pustila velik pečat na vsakodnevnem življenju, večini 

od nas verjetno prve na misel pridejo telekomunikacije. Morda se nam tudi zdi, da se v bankah ni kaj dosti 

spremenilo. Vendar pa sta tehnologija in posluh za potrebe strank botrovala številnim izboljšavam in današnja 

izkušnja poslovanja z banko je popolnoma drugačna kot pred leti. 

Ena izmed takih so gotovo najsodobnejše plačilne kartice. Debele denarnice s svežnjem 
bankovcev in kovancev so namreč preteklost. Ni nam več treba skrbeti za to, da 
imamo pri sebi dovolj gotovine za plačevanje obveznosti. S pojavom plačilnih kartic je 
tudi plačevanje doživelo pravo revolucijo – od plačilnih kartic z magnetnimi trakovi, 
prek kartic s čipom do brezstičnih kartic. »Plačevanje z brezstičnimi karticami je postalo 
samoumevno, z njimi pa lahko plačujemo skoraj povsod – hitro, preprosto in varno 
– kartico le prislonimo k plačilnemu terminalu in pri večjih nakupih plačilo potrdimo 
z vnosom številke PIN,« pojasnjuje Marko Marković, vodja NLB poslovalnice Idrija. 

Dostop do bančnih strokovnjakov kadarkoli in od kjerkoli
Prav tako izvajanje bančnih storitev danes ni več omejeno na čas in lokacijo bančnih 

poslovalnic. V spletnih in mobilnih bankah lahko kadarkoli in kjerkoli izvajamo osnovne 
bančne storitve. Včasih pa moramo ali si želimo kaj urediti tudi v osebnem stiku z 
bančnim strokovnjakom. »V NLB si zato prizadevamo storitve približati strankam na 
način, kot vam najbolj ustreza. Tisti, ki se najbolj domače počutite s telefonom, lahko 
z nami poslujete v telefonski banki NLB Teledom, ki je dostopna 24 ur na dan, vse dni 
v letu. Če vam je ljubši bolj oseben stik, pa lahko do bančnikov dostopate prek video 
klica,« še pove Marković. 

Z bančnimi paketi do večje preglednosti poslovanja
Novost v bančništvu, ki med drugim združuje različne zgoraj omenjene digitalne 

storitve in se prilagaja različnim potrebam strank, pa so bančni paketi. »V NLB 
smo oblikovali štiri pakete, med katerimi lahko, na podlagi potreb, stranka izbere 
najprimernejšega zase. Za večino strank namreč velja, da s pravim paketom plačujejo 
manj, kot bi za posamezne storitve, ob tem pa imajo z enkratnim mesečnim stroškom 
boljši pregled nad svojimi financami,« pojasnjuje sogovornik. Ob tem se je potrebno 
le vprašati, katere storitve stranka potrebuje in želi uporabljati, katere bi ji še prišle 
prav, ter na tak način izbere zase najustreznejši paket. 

Da bi stranka resnično izbrala najprimernejši paket zase, so za posvet, pomoč in 
odgovore na voljo bančni svetovalci v NLB Poslovalnici Idrija na Mestnem trgu 11. 
»Z veseljem priskočimo na pomoč, odgovorimo na vsa vprašanja, novim strankam 
pa ob sklenitvi paketa ali odprtja Osebnega računa ponudimo posebno ugodnost,« s 
povabilom zaključi Marko Marković.

Marko Marković, 
vodja NLB poslovalnice Idrija

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

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

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

Nina Krašna, dr.vet.med. GSM: (051) 321 368

Kranj, Hrastje 52a, tel.: 04 23 71 300, 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.si

V soboto, 7. decembra 2019, 
vas od 8. do 14. ure

 vabimo na 

DAN ODPRTIH VRAT, 
v poslovno servisne centre Agromehanike. 

Za vas smo pripravili posebne ugodnosti ob nakupu. 

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

Med, maslo, mleko, kruh in jabolko za pravi zajtrk 
Na Osnovni šoli Idrija je bilo prejšnji petek kot v 

prijetni restavraciji. Mize so bile pogrnjene s prti, 
na njih prtički, šopek rož, celo kakšna svečka. Vse 
pripravljeno z namenom, da bo miza dostojna hrane, 
ki nanjo prihaja – hrane iz naših kmetij, sadovnjakov 
in čebelnjakov. Kdor pa je šel po hodniku, je morda 
celo ujel kanček melodije Slakovega Čebelarja, ki se 
je razširjala iz učilnic.

Na lepo pogrnjenih mizah so šolarji zauži l i 
tradicionalni slovenski zajtrk: med, maslo, mleko, 
kruh in jabolko. Učenci so ugotovili, da je prijetno 
pozajtrkovati skupaj in ugotoviti, kako je bolj okusna 
hrana, ki ni prepotovala stotine kilometrov do njihovih 

miz, ki je brez dodatkov in barvil in v kateri se začuti 
vložen trud domačih kmetov in čebelarjev. »Kruh, 
spečen v krušni peči, so nam zamesile pridne roke 
gospe Štefke Kejžar, mleko in maslo sta pot do nas 
našla iz kmetije Na Krnicah, jabolka pa so dozorela 
v Vipavski dolini. Zahvaljujemo se vam za vaš trud,« 
je zapisala ravnateljica Ivica Vončina v sporočilu za 
javnost. Posebej pa se zahvaljujejo tudi idrijskim 
čebelarjem, ki so podarili med. Zloženke in sestavljanke, 
ki so jih priložili, so že našle mesto v razredih. S skupnimi 
močmi so tako na šoli v Idriji ozaveščali mlade o velikem 
pomenu zajtrka, lokalno pridelane hrane in o pomenu 
kmetijstva in čebelarstva. O dobri hrani, predvsem 
pa v prijetnem počutju ob skupinskem zajtrkovanju, 
se je prepričal tudi župan Tomaž Vencelj, ki se je pri 
tradicionalnemu slovenskemu zajtrku pridružil učencem 
drugega razreda.

Gledališki praznik v mestu
Z velikim uspehom so idrijski ljubiteljski gledališčniki na premieri in dveh 

ponovitvah odigrali predstavo ob praznovanju 250-letnice postavitve 

gledališkega poslopja in 130-letnici delovanja društva.

Na odru današnjega filmskega gledališča so združili 
moči igralci mlajše generacije in starejši, ki se z 
gledališčem ukvarjajo ljubiteljsko že desetletja. Scenarij 
za igro je napisal Aleš Čar, dodelali pa so ga režiserka 
predstave Ana Kržišnik Blažica in člani igralskega 
kolektiva. Ob dejstvu, da oder v filmskem gledališču 
nima nobenih spremljajočih prostorov, kot so bile 
nekdaj garderobe in pomožni prostori, je režiserka 
spretno in smiselno vpletla te prostorske omejitev v 
zgodbo o gledališču in mestu, kjer je bilo zgrajeno. V 
predstavi ob jubileju so gledališčniku uprizorili nekaj 
ključnih trenutkov v zgodovini od gradnje pa do 
delovanja v različnih zgodovinskih obdobjih. Poslopje je 
v 250 letih doživelo marsikaj. Zgrajeno kot gledališče je 
služilo tudi kot skladišče gasilske opreme in konjušnica, 
v drugi petletki po drugi vojni pa doživelo predelavo 
v kino. Številne generacije Idrijčanov se še spominjajo 
prizorov, ko so sami stali v dolgih vrstah za nakup 
vstopnic za kino predstave. S prihodom televizije 

in interneta se je zanimanje za filmsko gledališče 
zmanjšalo in to je delilo usodo nekdanjega teatra. Brez 
publike je zdrsnilo v krizo. Ko so velemožje ugotovili, 
da od vstopnic kino poslovno ne preživi, so ga najprej 
priključili krajevni skupnosti, ga kasneje oddali v najem 
in potem priključili knjižnici. Slednja mu je dala novo 
večmedijsko življenje in mestu ohranila hišo, na katero 
bi morali biti Idrijčani ponosni. 

Vsi nastopajoči v predstavi so se odlično odrezali, 
saj je vsak odigral po več vlog. Posebej velja omeniti 
imenitna Tomaža Bizjaka in Tomaža Marinka ter med 
igralkami Soniko Kovačič. Med mlajšimi igralci pa sta 
predstavi dali pomemben pečat Maja Vogrič ter Daša 
Vončina. V zadnjem delu predstave smo videli tudi nekaj 
videospominov nekdanjih igralcev, ki so pripovedovali o 
delovanju dramatičnega društva v preteklosti. Posebej 
so se vsi člani igralskega zbora izkazali kot odlični pevci. 
Kot režiserka in soscenaristka ter dramaturginja se je 
pod predstavo podpisala Ana Kržišnik Blažica.
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
za šolsko leto 2019/2020 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin              - inženir mehatronike

- mehatronik operater - inženir materialov, UN  

- elektrikar elektronik  - metalurgija in materiali, UN

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMO
 ŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

- Tehnolog - kontrolor m/ž 

 

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

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

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

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

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

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

NAŠ CILJ SO VAŠE POSLOVNE ZMAGE

računovodske storitve
davčno, finančno in kadrovsko svetovanje

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

kulinarika gostišče barbara

Gostišče Barbara v nove kulinarične zgodbe
Za sodelavci Gostišča Barbara sta naporni, a zelo 

zanimivi poletna in jesenska sezona. Bili sta v 

znamenju promocije idrijskih jedi v drugih krajih in 

oskrbovanju gostinskega objekta na Lajštu v Idrijski 

Beli.

Gostišče Barbara je bilo eno od 50 izbranih ponudnikov domače hrane, ki 
so letos sodelovali v projektu Odprta kuhna. Pod to blagovno znamko so 
idrijski gostinci obiskovali različne kraje in bili letos tudi v Novi Gorici, na 
Ptuju, v Lenartu in še drugih krajih. K sodelovanju pa so jih povabili potem, 
ko je Gostišče Barbara postalo poznano zaradi čokoladnega žlikrofa, ki so 
ga mnogi sprejeli kot zanimivo inovacijo na področju izvirne kulinarike. V 
okviru Odprte kuhne so letos za idrijske specialitete najpogosteje navduševali 
goste v Ljubljani, kjer so ob petkih ob lepem vremenu postavili stojnice na 
Pogačarjevem trgu ob osrednji tržnici.

gostinski objekt na kopališču Lajšt v Idrijski Beli. Občina je tam letos postavila 
nov objekt, v katerem so dobri pogoji za pripravo hrane. S tem je bil narejen 
nujen korak k posodobitvi pogojev za izvajanje gostinske ponudbe na kopališču. 
Pomemben del ponudbe pa so tudi pogostitve na terenu. Po načelu »pridemo, 
postrežemo in gremo« so letos v Idriji pripravili celo dogodek za 250 povabljenih 
gostov in ti so bili s ponudbo zelo zadovoljni.

V pozno jesen in zimo se ekipa Gostišča Barbara podaja z novim elanom in 
optimizmom. Posebej v decembru pričakujejo v veliki restavraciji, ki lahko sočasno 
gosti do 60 obiskovalcev, veliko udeležencev tradicionalnih prednovoletnih 
srečanj. Nanje skupaj s hišnim vinarjem Borutom Trbižanom, ki kakovostna 
vina ponuja pod blagovno znamko Trta, vabijo vse, ki v decembru ali januarju 
načrtujejo družabne dogodke. Te lahko izpeljejo vse dni v tednu, saj je Gostišče 
Barbara odprto od ponedeljka do nedelje. Zaradi velikega zanimanja priporočajo 
vnaprejšnje rezervacije.

V zimskih mesecih pa se sodelavci Gostišča Barbara letos prvič odpravljajo 
na sneg. Na smučišču Stari vrh so zakupili majhno brunarico, v kateri bodo 
smučarjem ob toplem zavetju ponujali tudi tople in hladne prigrizke ter pijačo. 
Smučišče Stari vrh resda sodi med manjša slovenska smučišča, a je hkrati eno 
redkih, ki ima ponudbo nočne smuke. Ta pa je med ljubitelji zimskih radosti 
vse bolj privlačna. Tudi v ponudbo na tej lokaciji pa bodo sodelavci Gostišča 
Barbara vključili nekaj jedi iz Idrije. 

Čokoladni žlikrof / Foto: Sara ŽigonV Gostišču Barbara lahko do  
5. decembra 2019 kupite 
smučarske karte za Smučišče  
Stari vrh po znižani ceni.

»Finančni učinek zaenkrat še 
ne upravičuje naše udeležbe v 
tem projektu, a moramo na vse 
skupaj gledati širše. Gostišče 
Barbara svoja sredstva vlaga 
v promocijo svojih blagovnih 
znamk in posredno tudi Idrije, 

ki ima z žlikrofi enkratno priložnost za uveljavitev prepoznavne lokalne 
specialitete,« je povedal vodja gostišča Matjaž Jelovčan. Gostom na Odprti 
kuhni so ponujali žlikrofe z različnimi omakami in med temi za prave gurmane 
tudi žlikrofe z omako iz tartufov. Kdor jo je poskusil, je bil z okusom zagotovo 
zelo zadovoljen.

Prizadevanja za kakovostno ponudbo izvirnih jedi z zgodbo so opazili tudi 
organizatorji projekta Odprta kuhna. Gostišče Barbara so uvrstili med deset 
najboljših ponudnikov končane poletne sezone, na kar so lastniki in vsi zaposleni 
v gostišču še posebej ponosni.

»V štirih letih ukvarjanja s kulinariko v Idriji smo prišli do spoznanja, da 
moramo zgodbe o kulinaričnih dobrotah iz Idrije ponuditi ne le Idrijčanom 
doma ampak tudi in predvsem prebivalcem drugih krajev in turistom v velikih 
središčih. Vse to pa počnemo, brez da bi dobili kak evro za stroške iz proračuna 
občine ali pa zavoda za turizem. Prav v sodelovanju s tem zavodom vidimo v 
prihodnje še zelo veliko odprtih možnosti, ki jih sami razumemo pravzaprav 
tudi kot poslovne priložnosti,« je povedal vodja gostišča Matjaž Jelovčan.

V poletnih mesecih so ob gostišču nad Antonijevim rovom oskrbovali tudi 
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SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
Vojkova 8, IDRIJA išče 

sodelavca/ko  

za opravljanje del na delovnem mestu 

Poslovodja – prodajalec  
v gradbeni trgovini

Pogoji za zaposlitev:

IV. ali V. stopnja tehnične ali ekonomske 

zaželjene so delovne izkušnje na  
podobnem delovnem mestu ter  
pripravljenost do pridobivanja novih 
znanj,  

poznavanje gradbeno – inštalacijskega 
materiala

računalniška pismenost, komunika-  
tivnost, poznavanje osnovnih predpisov 
s področja trgovskega poslovanja 

opravljen  izpit za viličarista, ni pa pogoj. 

Natančen opis del ter druge pogoje  
lahko dobite na spletni strani  
www.sgpzidgrad.si ali na telefon: 
05 37 27 800. 

Vaše prijave s kratkim življenjepisom, 
opisom dosedanjih izkušenj in znanj ter 
ustrezna dokazila pričakujemo na naš 
naslov:  
SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
Vojkova 8,  
5280 Idrija  
ali na e naslov:  
zidgrad@sgpzidgrad.si

WWW.SGPZIDGRAD.SI, ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
Vojkova 8, IDRIJA

Čarobni stekleni piškotki
Stekleni piškotki lahko služijo kot odlična dekoracija 

ali sladko presenečenje za praznične dni. Če jih boste 

obesili na smrečico, bo svetloba lepo odsevala skozi 

sladkorna stekelca v sredini piškotkov.

Sestavine
- 110 g masla
- 110 g sladkorja
- 55 g rjavega sladkorja
- 1 žlica melase
- 0,5 žličke vanilijeve esence
- 1 jajce
- 450 g moke
- 0,5 žličke soli
- 0,75 žličke pecilnega praška
- 200 g raznobarvnih trdih bonbonov

Priprava
V večjo skledo stresemo maslo, bel in rjav sladkor. Vse skupaj z električnim 
mešalnikom dobro mešamo približno dve minuti, da nastane puhasta masa. V 
skledo dodamo še vanilijo in melaso. Vse skupaj dobro premešamo. Dodamo 
še jajce in vse skupaj mešamo slabi dve minuti na srednji hitrosti, da dobimo 
gladko in lahko zmes.
V drugo čisto skledo presejemo moko, pecilni prašek in sol. Nato suho zmes 
postopoma med počasnim mešanjem z mešalnikom dodajamo k masleni zmesi. 
Tako pripravljeno zmes zvrnemo na delovno površino in jo vgnetemo v čvrsto 
testo. Testo razdelimo na dva dela, iz katerih oblikujemo kepi. Kepi zavijemo 
v prozorno folijo za živila in postavimo v hladilnik za vsaj dve uri.
Medtem odvijemo bonbone in jih razporedimo po barvah. Bonbone enake 
barve damo v prozorno vrečko in jih s kuhinjskim kladivom zdrobimo na 
drobne delčke.
Kepi testa vzamemo iz hladilnika, ju odvijemo in vsako položimo na svoj peki 
papir. Vsako kepo sploščimo, nato pa pokrijemo z novo plastjo papirja za peko 
in pokrito razvaljamo 0,5 cm na debelo. Z modelčki izrežemo piškotke iz testa. 
Pekač obložimo s papirjem za peko in izrezane piškotke postavimo na pekač 
približno 2,5 cm narazen. Z manjšim modelčkom ali nožem izrežemo še sredino 
piškotkov. Na vrhu piškotkov z zobotrebcem naredimo manjšo luknjico, skozi 
katero bomo kasneje lahko napeljali okrasni trakec, v sredino piškotka, kjer 
smo izrezali testo, pa natresemo zdrobljene bonbone. Lahko uporabimo eno 
samo ali pa različne barve.
Pečico segrejemo na 190 °C. Pekač s piškoti potisnemo v ogreto pečico, kjer 
jih pečemo 10 minut. Ko se piškotki obarvajo rahlo rjavo in so bonbončki 
stopljeni, pekač vzamemo iz pečice. Piškotke pustimo v pekaču še dobrih 10 
do 15 minut, da se bonboni ohladijo, strdijo in dobro spojijo s piškotom. Nato 
jih postavimo na mrežo in pustimo, da se dokončno ohladijo.
Ohlajenim piškotom skozi luknjico napeljemo trakec in z njimi okrasimo božično 
drevesce ali pa jih položimo na krožnike in postrežemo. Po
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PRILOŽNOST V MANUFAKTURI IDRIJA, Lapajnetova 21

MANUFAKTURA, HIŠA S STILOM IDRIJA, Lapajnetova 21, Idrija / Urnik: pon. - pe.: 8 -19, so.: 8 - 12 / e: idrija@manufaktura.si, www.manufaktura.si

od četrtka, 21. 11., do vključno 
ponedeljka, 25. 11. 2019Popust se obračuna 

pri blagajni v višini 
DDV-ja. Popusti se 
ne seštevajo.

PODARIMO 

pri nakupu oblačilne  konfekcije

DDV

• 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

Izjemno leto za črnovrški klub
Črnovrški gorsko-kolesarski klub, ki je v sezoni 2019 deloval pod matičnim 

imenom MBK Črni Vrh, je v končni razvrstitvi slovenskega pokala mladih v 

krosu (kategorije U7 do U17) med klubi ponovil lanskoletno zmago.
 
Z osvojenimi 25.569 točkami je prepričljivo osvojil 

prvo mesto, prednost pred drugo uvrščenim 
kamniškim Calcitom je bila 2.343 točk, pred tretje 
uvrščeno domžalsko Energijo pa celo 7.542 točk. V 
konkurenci starejših (kategorije U19 do veteranov) 
pa se je moral enako kot lansko leto zaradi poškodb, 
študijskih in delovnih obveznosti ter nenastopanja 
nekaterih tekmovalcev, zadovoljiti s tretjim mestom. 

Med posamezniki so tekmovalci dosegli sedemnajst 
uvrstitev med najboljše tri. V slovenskem pokalu so 
zmagali Patrik Gladek (U7), Lan Rupnik (U9), Jernej 
Rudolf (U13), Jure Rus (U17), Jakob Klemenčič (U19) 
in Matevž Govekar (U23); drugo mesto so osvojili Tilen 
Rupnik (U7), Tine Mlakar (U9), Eva Terpin (U13w), Tina 
Smrdel (U15w), Marcel Gladek (U15), Matjaž Budin 
(veterani I) in Robert Blaznik (veterani II); tretje mesto 
pa Ivana Klemenčič (U15w), Daša Mlakar (U17w), Tine 
Jereb (U17) in Miha Klemenčič (U23).

Na cesti je Tina Smrdel v končni razvrstitvi med 
deklicami A (15/2) osvojila drugo mesto, v enduru 
pa je tako v generalni razvrstitvi kakor v kategoriji 
elite Vid Peršak osvojil tretje mesto. Če bi se udeležil 
vseh tekem slovenskega pokala, bi zagotovo že četrto 
leto zapored postal zmagovalec pokala, saj je na vseh 
tekmah, ki se jih je udeležil, prepričljivo premagal 
vse tekmece. V končni razvrstitvi svetovne serije 

je, čeprav je nastopil le na šestih od skupno devetih 
tekem, osvojil 38. mesto med 283 uvrščenimi. 

Na državnih prvenstvih je MBK Črni Vrh osvojil 30 
medalj, od tega osem zlatih, šestnajst srebrnih in 
šest bronastih. Z omenjenim številom je za devet 
medalj zaostal za lanskoletnim rekordnim številom. Pri 
tem je potrebno omeniti, da bi bilo število osvojenih 
medalj zagotovo enako lanskoletnemu številu, če bi 
bilo v letu 2019 organizirano tudi državno prvenstvo 
v maratonu. V letu 2019 je bil najuspešnejši klubski 
»zbiralec« majic državnih prvakov Jure Rus z dvema 
naslovoma državnega prvaka v krosu in vzponu. V 
obdobju 1992 do 2019 je črnovrški klub na državnih 
prvenstvih osvojil že 367 medalj, od tega 152 zlatih, 
126 srebrnih in 89 bronastih. 

Ob zaključku sezone bodo vsi člani dobili novo 
kolekcijo za prosti čas s potovalnimi torbami, izdan pa 
bo tudi klubski koledar z motiviko nastopov v različnih 
panogah tekom sezone 2019.

Za prihajajočo sezono so tekmovalni cilji črnovrškega 
kluba vsaj enaki letošnjim. Želijo ohraniti klubski primat 
med najmlajšimi, med starejšimi pa se uvrstiti na 
drugo mesto. Iz leta v leto se število članov povečuje. 
V naslednjem letu bodo nastopili okrepljeni vsaj s 
štirimi novimi tekmovalci, med njimi naj omenimo samo 
Stjepana Hunjaka, ki prihaja iz hrvaškega Međimurja.
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Arkova ulica 13, 5280 Idrija / T: 05 37 74 830, F: 05 37 74 835 / email: evt@kolektor.com 
TRGOVINA: Arkova ulica 17a, 5280 Idrija / T: 05 37 74 840 / email: trgovina.evt@kolektor.com

Salsong lahka in udobna  
softshell jakna, 4 žepi,  

odsevni elementi

59,41 EUR

Ortigara flis jakna s kapuco,  
z dvema sprednjima žepoma  
in enim prsnim žepom

20,30 EUR

Čevlji Valdres znamke Crispi - 
lahkotna in kvalitetna  

pohodna obutev, primerna za 
vsakovrstne pohode in izlete

210,00 EUR

Za piko na i zmaga v Izoli
Igrani film »Generacija Z: Ne al'ja?« učenk in učencev Osnovne šole 

Idrija pod mentorstvom učiteljev Davida Steguja in Roberta Jereba je 

na najlepši možni način poskrbel za uspešen zaključek letošnje filmske 

sezone. Filmska ekipa se je namreč iz Izole, kjer je potekalo 55. srečanje 

mladih filmskih in video ustvarjalcev Slovenije, v Idrijo vrnila z zmago.

Ta uspeh ponovno in dokončno potrjuje na kako 
izjemno visoki ravni so bili februarja sodelovanje, 
ustvarjalnost in motivacija mladih idrijskih filmarjev, 
ki so letos spisali res lepo filmsko zgodbo. »Za lažje 
razumevanje uspeha, ki ga je dosegla ekipa, pa je 
prav, da se za trenutek zopet postavimo v drugo 
polovico februarja in spomnimo v kakšnih pogojih 
je bil pravzaprav posnet film. Le malokdo je takrat 
posumil, kaj bo prinesel trud mladih nadebudnih 
filmarjev,« je za Idrijske novice povedal David Stegu. 
Pomanjkanje časa pa ni bila edina težava, zelo skromna 
je bila tudi njihova filmska oprema. Ampak vse te 
pomanjkljivosti so nadomestile mnogotere ideje 
filmske ekipe, ki so, čeprav velikokrat zakrite zgolj 
v preprosta navodila v kombinaciji z enostavnimi, 
ampak jasnimi koreografijami, ustvarile film, ki je 
navkljub tehnični skromnosti vsebinsko izjemno 
bogat in sporočilen ter razumljiv za vse, ki si ga 
pogledajo, kar je postalo najočitneje ob uspehu 
na rimskem festivalu konec meseca septembra. 
»Po uvrstitvi med najboljše slovenske kratke filme 
na mednarodnem festivalu ZOOM.13 v Ljubljani ter 
osvojitvi prve nagrade na natečaju Koraketa, smo film 
poslali še na štiri mednarodne festivale. Največji uspeh 
smo dosegli na 5. ediciji festivala MEET (Movies for 
European Education and Training), ki je letos potekal 
v rimski četrti Garbatella. Organizatorji tega festivala 

so prejeli približno 1.800 filmov, naš film se je uvrstil 
v eno izmed štirih kategorij (Education Europe), kjer 
smo prejeli nagrado special mention,« še dodaja 
učitelj David Stegu. V začetku novembra pa so se 
odpravili še v Izolo, kjer se je odvijalo srečanje za 
najboljše slovenske mlade filmske ustvarjalce. Učitelj 
Robert Jereb je takole strnil vtise o srečanju: »Dan je 
bil zanimiv za vse udeležence, tako za mlade filmske 
ustvarjalce kot tudi za mentorje. Za nas, ki vodimo 
učence pri njihovem kreativnem delu, so pripravili 
zanimivo delavnico, ki jo je vodila Eka Vogelnik, 
sicer tudi članica žirije na festivalu. Z drugačnim 
pristopom, kot smo jih vajeni na filmskih delavnicah, 
je v nas vzpodbujala zavedanje o pomembnosti 
raznorodnega pogleda na ustvarjalnost.« Ravnateljica 
Osnovne šole Idrija Ivica Vončina je na uspeh učencev 
izjemno ponosna: »Ko učenci v šolo prinesejo tako 
nagrado, kot so jo člani filmskega krožka, lahko z 
veseljem ugotovimo, da mladi rodovi premorejo obilo 
ustvarjalnosti, če jim le damo priložnost. Z omejenimi 
tehničnimi zmožnostmi jim je s pomočjo mentorjev 
uspelo nagovoriti gledalce na način, da so v filmu 
prepoznali sporočilo, ki jim je blizu. Iskreno čestitam 
mentorjema in učencem ustvarjalcem. Ponosni smo 
na njihove dosežke. Vsem skupaj želim, da bi tudi v 
bodoče pustili domišljiji prosto pot in se veselili novih 
izdelkov.«
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Damjana Vončina nagrajena v Varšavi 
Prejšnji konec tedna je v 

Varšavi na Poljskem potekalo 

14. mednarodno zborovsko 

tekmovanje Varsovia Cantat. 

Tekmovanja se je udeležil tudi 

Komorni zbor Ipavska, ki ga vodi 

Damjana Vončina iz Godoviča. 

Tekmovanja se je udeležilo 29 zborov iz desetih držav. 
Komorni zbor Ipavska je tekmoval v kategoriji mešanih 
zborov. Petčlanska mednarodna komisija je Ipavski dodelila 
drugo mesto, Damjana Vončina pa je prejela še posebno 
priznanje za najboljšega dirigenta tekmovanja.

S tem rezultatom zborovodkinja Damjana Vončina 
dokazuje, da sodi v sam vrh zborovskega poustvarjanja 
v državi. Njeno zborovsko delo je spoštovano in cenjeno 
tudi v tujini, saj nedavno priznanje ni prvo. Junija jim je 
komisija na tekmovanju v Tuzli namenila 94 točk in absolutno 
drugo mesto. Damjana Vončina vodi Komorni zbor Ipavska 
od lanskega septembra.
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Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na: abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80 / Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

MALI OGLASI

Zahvala
Tiho si odšel to jesen od nas,
a kot pomlad se vračal boš med nas. 

MIROSLAV PAGON
(1941 – 2019)

Ob boleči izgubi dragega brata se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, izrekli sožalje ter 
darovali cvetje in sveče. 
Iskrena hvala osebju Zdravstvene postaje Cerkno in 
Zdravstvenega doma Idrija, Komunali Idrija, sosedi 
Dragici za poslovilne besede in duhovniku za lepo 
opravljen pogreb. 

Žalujoča sestra Dragica in ostali sorodniki 

Zahvala
Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

SILVIJ DOBRAVEC
(1946 – 2019) 

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste mu stali ob 
strani in mu pomagali v času težke bolezni. Hvala 
tudi vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 

Zahvala
Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina, 
ko ostaja v srcu tiha, 
skrita bolečina.

JAKOB LAPANJA 
(30. 4. 1947 – 6. 11. 2019)

Ob boleči izgubi dragega brata, svaka, strica in 
bratranca Jakoba Lapanja se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem 
za darovano cvetje, sveče in izrečeno sožalje.
Posebna zahvala medicinskemu osebju doma na 
Marofu, zdravnikom ZD Idrija, Komunali Idrija, 
cerkvenemu pevskemu zboru Šebrelje, vikarju za 
lepo opravljen cerkveni obred, hvala tudi Andreju, 
Janezu in Marjanu. Hvala vsem, ki ste ga v 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
 
Žalujoči vsi njegovi

Zahvala
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.  
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.  
In to, kar je neskončno dragoceno,  
je večno in nikdar ne more umreti. 
Svetlana Makarovič

ANDREJ LIKAR 
(19. 1. 1952 – 26. 10. 2019)

V 67. letu starosti je po kratkotrajni in težki bolezni 
za vedno zaprl oči dragi mož, ata, dedi, brat in 
prijatelj Andrej Likar.
K večnemu počitku smo ga pospremili 30. oktobra 
2019 na pokopališču v Spodnji Idriji.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
govorcema Stani Kosmač in Martinu Kolencu, 
gospodu župniku, kvartetu Spomin, pogrebni službi 
Komunale Idrija ter vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnjo pot in z nami delili spomine, besede sočutja 
in podpore.

Vsi njegovi

Prodam 3 kubične metre desk, debeline 2,5 cm. / Inf.: 041 416 406
Prodam 4x ALU Platišča 6.5Jx15 ET50 5x108 60.1. Pnevmatike 

na platiščih: Matador 165/65 R15 95H, letne, še 6 mm profila. 
/ Inf.: 064 118 873

Prodam steklen terarij z ozadjem, Exo Terra Glass Terrarium, 
dimenzij 45x45x60cm, neuporabljen, še v originalnem pakiranju. 
/ Inf.: 041 552 479

Mlad par išče v najem stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji. /  
Inf.: 070 565 250

Prodam moške smučarske čevlje Head Raptor 140 RS, malo 
rabljene, številka 43. Cena: 130 EUR. / Inf.: 041 337 131

Iščem dvosobno stanovanje v Idriji ali okolici. Nujno. /  
Inf.: 070 610 120

Prodam 10 metrov cepljenih suhih bukovih drv, lahko tudi 
po 5 metrov. Cena: 55 EUR /m2. Sem iz okolice Cerknega. / 
Inf.: 041 337 131

Kupim garažo v Idrij i ,  v centru al i  bl ižnj i  okol ici .  /  
Inf.: 051 453 777

V Idriji, v Mrakovi ulici, oddam v najem hišo. Površina 

bivalnih prostorov je 170 m2, zraven sta vrt in garaža. /  
Inf.: 041 962 658 (popoldne)

Podarim dva fotelja v temno rjavem usnju. Inf.: 031 416 778
Prodam les za manjše ostrešje, na panju. / Inf.: 041 540 676
Prodam leseno prekajevalnico za meso. / Inf.: 041 540 676
Prodam več umetniških del idrijske slikarke Fanči Gostiša. / 

Inf.: 041 417 146
Prodam 4x rabljene zimske gume Michelin Alpin 195/55R15, 

vijaki 4x108mm na platiščih. Vožene eno sezono. Cena: 60 EUR. 
/ Inf.: 051 278 902

Prodam zelo dobro ohranjen osebni avtomobil Kia CeeD 1.4, 
letnik 2012, 64.000 km, garažiran. / Inf.: 031 652 446

Prodam suha drva z razrezom in dostavo. / Inf.: 041 824 984 
Na voljo kvalitetno domače vipavsko vino. / Inf.: 031 522 117 
Najamem dvosobno stanovanje v Cerknem ali bližnji okolici. / 
Inf.: 031 461 723 

Prodam nove lahke pohodne čevlje Alpina in nove Alpine 
pohodne gojzarje z vibram podplatom. Oboji so ženski, velikosti 
39. / Inf.: 041 828 455

Prodam novo odprto belo čelado za skuter znamke Lazer 
helmets LZRMODELE9YH-OF 865 velikosti M 57/58, 1.050 g. 
/ Inf.: 041 828 455 

Prodamo trisobno stanovanje v večstanovanjskem objektu na 

Beblerjevi ulici v Idriji v skupni izmeri 79,43 m2, s pripadajočo 
kletjo v izmeri 7,8 m2. / Inf.: 040 686 004

Kupim Tomos mopede v kakršnemkoli stanju (kompletne, 
nekompletne, v okvari, slabo ohranjene in večje število delov). 
/ Inf.: 030 350 177

V Idriji prodam 1,5-sobno stanovanje v izmeri 40 m2 na 
Gregorčičevi ulici. / Inf.: 031 717 905

Prodam lepo ohranjen kamin na drva. Cena: 70 EUR. /  
Inf.: 031 861 980

Prodam 2 kos letveno dno 90x200, masivno in zelo kvalitetno, 
s sponami za nastavitev trdote ležišča. Cena: 40 EUR/kos ali po 
dogovoru. / Inf: 041 832 661 ali 040 638 751

Prodam dvosobno stanovanje v več stanovanjskem objektu 
v Tomšičevi ulici 18 v izmeri 60m2, s pripadajočo drvarnico in 
podstrešno shrambo. / Inf.: 030 603 102 

Subaru justy, 1,2, 4 wd, letnik 1995, prodam po delih. /  
Inf.: 031 328 876

Prodam stanovanjsko hišo – dvojček v centru Cerknega 
(Vojkova ulica), leto izgradnje 1975, vzdrževana in adaptirana, 
vseljiva takoj. / Inf.: 031 613 593 ali 041 613 593

V Sp. Idriji na sončni lokaciji oddam v najem stanovanje v izmeri 
90 m2 v 1. etaži stanovanjske hiše. Najemnina po dogovoru. / 
Inf.: 031 661 574
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5280 Idrija
Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
E: info@nasdom.si

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

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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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, keramika
- adventne venčke  
  in aražmaje

ARANŽIRAMO  
DARILA

Izdelujemo:
- poročne 
  šopke in  
  ostalo poročno  
  dekoracijo
- vence in žalne aranžmaje

Brezplačna dostava  
žalnih aranžmajev in ureditev mrliške vežice.

V Triglavski povozil gospo in odpeljal
Policisti Policijske postaje Idrija so v soboto, 16. novembra, v Triglavski 

ulici v Idriji obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega 
avtomobila povozil peško. Policisti so z ogledom na kraju nesreče in 
zbiranjem informacij ugotovili, da je ob 7. uri in 30 minut voznik osebnega 
vozila med vožnjo 48-letno peško z avtomobilom zadel v levi bok in ta je 
po trčenju padla po tleh in z roko udarila po stranskem steklu avtomobila 
na voznikovih vratih. Voznik se na kraju prometne nezgode ni zaustavil, 
ampak je s kraja odpeljal naprej. Kasneje so poškodovani peški pomoč 
nudili v ZD Idrija. 73-letnega voznika pa so policisti že kmalu po nesreči 
izsledili, saj ga je poškodovana peška poznala. Po neuradnih podatkih 
povzročitelj nesreče ni bil pijan. 

Ujeli samo enega res pijanega voznika
Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v dneh Martinovega vikenda tudi letos 

poostreno nadzirali promet v okviru preventivnih aktivnosti »Slovenija piha 0,0«. V okviru 
te akcije so policisti na Goriškem odredili preizkus alkoholiziranosti 263 voznikom, pri 
čemer so pri šestih voznikih ugotovili, da vozijo pod vplivom alkohola. Od teh so pri enem 
vozniku ugotovili stopnjo alkoholiziranosti, ki je znašala nad 0.52 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zraka, pri petih voznikih pa je koncentracija alkohola v litru izdihanega 
zraka znašala manj kot 0.52 miligrama alkohola. Tem so policisti na licu mesta napisali 
kazen z globo. Poleg tega so policisti enemu od voznikov odredili strokovni pregled 
zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, dvema voznikoma pa zaradi suma vožnje pod 
vplivom prepovedanih drog. Dva voznika sta v postopku odločno odklonila preizkus 
alkoholiziranosti.

ČRNI DOGODKI

Mesec pričakovanja
December, mesec pričakovanja, praznikov, novega leta in daril, je tik pred 

vrati in otroci že pišejo pisma dobrim možem. Darila v prazničnem mesecu 

prinašajo trije dobri decembrski možje: sveti Miklavž, Božiček in Dedek 

Mraz.

Miklavž ali sveti Nikolaj se je rodil ob koncu 3. 
stoletja v Patari v Mali Aziji v premožni družini, vendar 
je vse podedovano bogastvo razdal revnim, zato 
se ga od nekdaj drži sloves radodarnega svetnika. 
V številnih deželah, zlasti v osrednji Evropi, je sveti 
Nikolaj povezan z obdarovalnimi prazniki. God sv. 
Miklavža je 6. decembra in na ta dan zjutraj, ali 
pa že 5. decembra zvečer, po ustaljenem običaju 
obdaruje otroke. Miklavž je bil škof in je zato oblečen 
v škofovska liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko 
mitro, v roki pa škofovsko palico. Spremljajo ga angeli 
in parklji. Miklavž prihaja peš ali pa s konjsko vprego.

Božiček stanuje na severnem tečaju, otroke pa 
obdaruje na božično jutro 25. decembra. Oblečen je v 

oblačila rdeče barve z belo krzneno obrobo, spremljajo 
ga škrati. Pripelje se sanmi, ki jih po zraku vlečejo 
severni jeleni. Lik Božička se je razvil v Združenih 
državah Amerike. V Sloveniji v preteklosti Božiček v 
prvotni obliki sploh ni bi znan - na božič so Slovenci 
praznovali dan Jezusovega rojstva. Le ponekod se je 
med Slovenci prijel nemški običaj, da na božič otroke 
obdaruje Kristkindl (nemško: Christkind - Dete Kristus), 
ki so ga včasih poslovenjeno imenovali tudi Božiček 
(tj. Mali Bog oziroma Dete-Bog). Pozneje vera ni bila 
zaželena v javnosti, zato tudi niso bila dovoljena javna 
praznovanja božiča v nobeni obliki. Edini praznični 
dobrotnik, ki ga je komunistična oblast dovoljevala, 
je bil iz Sovjetske zveze uvoženi Dedek Mraz.

Dedek Mraz je dobrotnik, ki obdaruje otroke v 
tednu pred novim letom ali pa v noči z 31. decembra 
na 1. januar. V slovenski kulturi se je utrdil v času 
Jugoslavije. Temelji na ruskih legendah okoli leta 1930, 
kjer se imenuje Ded Moroz in je poročen s starko 
Zimo. Dedek Mraz v slovenskem prostoru živi pod 
Triglavom. Oblečen je v ovčji krznen plašč s slovenskim 
ornamentom, v roki ima sprehajalno palico, na glavi pa 
ima polhovko. O Dedku Mrazu obstaja veliko različnih 
pesmic, še najbolj znana je Siva kučma, bela brada, ki 
jo je napisal Janez Bitenc. Še danes se lik Dedka Mraza 
pojavlja v nekaterih podjetjih, ko v mesecu decembru 
obdaruje otroke zaposlenih, ter na različnih javnih 
prireditvah za otroke in v vrtcih ter osnovnih šolah.
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