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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v junijuspregledano

Maj 2019: 
Če na Urbana (25. 5.) sonce sije, 
jeseni polne sode nalije. 

10 - Komunala
Najprej recikliranje, 
potem šele kosovni odpad 

11 - Okolje
Pijte vodo iz pipe

12 - Zavarovanje
Kasko za vse

14 - Narava
Ob svetovnem dnevu čebel

18 - Piknik 
Pripravite se na sezono piknikov

21 - Kulinarika 
Losos s šparglji in mladim 
krompirjem
 

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

DARETA KAURIČA JE POVOZIL ČAS
V portoroškem avditoriju so izžrebali vrstni red nastopajočih na letošnjem 

Festivalu melodij morja in sonca. Med nastopajočimi bo dvanajsti po vrsti Dare 
Kaurič.

»Večina ljudi me pozna kot člana zasedbe Kingston, nekateri pa vedo, da poleg 
igranja in pisanja glasbe za Kingstone počnem še marsikaj drugega,« je za Radio 
Koper po žrebanju povedal Dare Kaurič. Med te dodatne dejavnosti sodi tudi 
sodelovanje s številnimi glasbeniki in ustvarjanje v najrazličnejših žanrih. Komisija za 
izbor nastopajočih na letošnjem Festivalu MMS je med 88 prijavljenimi za nastop 
izbrala tudi skladbo Dareta Kauriča z naslovom Povozil me je čas. Besedilo pesmi je 
Dare Kaurič objavil tudi v svoji knjigi pesmi »Z besedami in prsti«, ki je lani izšla pri 
Založbi Bogataj. Pesem je na prvi predstavitvi v Galeriji Magazin v Idriji vrhunsko 
interpretiral dramski igralec Igor Štamulak. »Gre za minimalistično poezijo, ki bo 
zagotovo našla svojo publiko,« je še povedal Dare Kaurič, ki se bo potegoval za 
eno od petih nagrad. Festival bo neposredno prenašala Televizija Slovenija.

VIRTUALNA GENERACIJA V DIVJEM JEZERU
Glasbena skupina Divje jezero se dve leti po izidu njihovega drugega albuma »Pobeg 

iz blodnjaka« predstavlja v novi zasedbi in z novo skladbo z naslovom »Virtualna 
Generacija«. Za promocijo skladbe so posneli tudi videospot, ki ga je režiral Tine Mažgon.

Nov glasbeni izdelek Divjega jezera govori o sodobni družbi, ki se vse bolj oddaljuje 
od realnega, pristnega sveta in narave. Ljudje bežijo stran od težav in obveznosti. 
Divje jezero deluje od leta 2008. V desetletju so posneli dve studijski plošči, 
nastopali po Sloveniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Italiji. Zelo odmevno 
je bilo njihovo lanskoletno sodelovanje s skladateljem Aldom Kumrom in pihalnim 
orkestrom na odprtju festivala čipk v Idriji. Skupina v teh tednih ustvarja nove 
skladbe za prihajajoči album, na katerem bo kot vokalni solist sodeloval Žan Sedej. 
Prvi koncert v bližnji prihodnosti napovedujejo za 9. julij, ko bodo nastopili na 
letnem odru Hostla Celica v Ljubljani.

Skupino Divje jezero sestavljajo: Alen Bogataj (bas), Luka Čibej (bobni), Aleš Golja 
(kitara), Žiga Kovačič (klaviature), Tomi Peljhan (saksofon) in Žan Sedej (vokal).
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FRANJA NAS POVEZUJE
V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja: Evropa investira v podeželje od junija 2018 

poteka projekt Franja nas povezuje, ki se zdaj zaključuje.
V projektu sodelujejo partnerji Mestni muzej Idrija, Peternel in Peternel iz Gostišča 

Gačnk v Logu in Turistično društvo Novaki. Tako kot je bilo med drugo svetovno 
vojno, v času delovanja tajne bolnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in 
tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini v njeni neposredni in širši okolici, 
je tudi v projektu Franja nas povezuje ključno sodelovanje med različnimi nosilci 
turistične dejavnosti na območju spomenika Partizanska bolnica Franja. 

V okviru projektnih aktivnosti je bila izdelana zasnova celostne interpretacije 
območja. Na tej podlagi  so bili pripravljeni predlogi novih turističnih in pedagoških 
programov, ki bodo na voljo obiskovalcem. Pripravljena je nova večjezična spletna 
stran z lastno domeno pb-franja.si. Poleg informacij za obiskovalce  bo predstavljala 
tako zgodovino bolnišnice v letih vojne kot tudi njen povojni razvoj, ko je postala 
spomenik nepremične kulturne dediščine. Posebna pozornost bo namenjena 
osebnim zgodbam ljudi, ki so v Franji delali ali se tam zdravili.  V projektu  je bila 
izdelana študija o prehrani v medvojnih razmerah, v kateri je bila predstavljena 
tudi prehrana v  Partizanski bolnici Franja.  Namen študije je bil vključiti te jedi v 
sodobno ponudbo gostišča Gačnk, ki nadaljuje tradicijo gostilne  v Logu, nekdanje 
javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico) Partizanske bolnice Franja. 
V gostišču so enega od prostorov opremili v skladu z nekdanjo gostinsko opremo 
in uredili spominsko sobo Franje, v kateri bodo občasno potekali  posebni tematski 
večeri, s katerimi organizatorji želimo ohranjati spomin na  vojni čas in tradicijo 
povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja. Prvi je bil 8. februarja večer 
s predstavitvijo tradicionalne medvojne hrane s pokušino jedi, ki so jo pripravili  
Ivana Leskovec, direktorica muzeja, Milojka Magajne, vodja Cerkljanskega muzeja 
in osebje Gostišča Gačnk. 

Pod okriljem Turističnega društva Novaki in sodelovanju obeh partnerjev ter 
zunanjih sodelavcev iz Planinskega društva Cerkno smo 18. maja organizirali 
zaključni dogodek projekta – pohod »Od javke do javke«, ki je povezal domačije, 
ki so bile bistvenega pomena za nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice med vojno. 

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Udeleženci pohoda Od javke do javke  
pred odhodom na pot, 18. 5. 2019. (Vir: fototeka Mestnega muzeja Idrija, foto: Bojan Tavčar)

Andraž Jereb se je vrnil z odprave v Keniji
Odprava mladih medicincev, ki so tri mesece 

preživeli med domačini v Keniji, je uspešno 

zaključena. Med petimi prostovoljci v Majiwi je bil 

tudi Idrijčan Andraž Jereb.

Ekipa je v treh mesecih zdravila približno 4.500 pacientov, imeli so približno 
40 urgenc, nekaj so jih lahko rešili sami, druge so odpeljali v bolnišnico. 
Predpisali so ogromno zdravil in pridno zniževali tlak, sladkor ter premagovali 
malarijo. Podhranjenčki so pridobili na teži, nekateri spregovorili in se razvili v 
igrive otroke. Zadnji mesec pa so se člani odprave prelevili tudi v gradbenike, 
arhitekte, pleskarje in čistilke. Zgradili so prostor za kronične rane, ki obsega 
streho in klopi. Napeljali so žlebove, ki bodo zbirali vodo v nov zbiralnik vode, 
ki so ga kupili, in tako ima zdaj klinika svojo vodo. Popravili pa so tudi streho, 
ki je zamakala. Ponovno so postavili ograjo, ki varuje jarek z odpadki ter podrli 
zid in ga prestavili, tako da ima klinika zdaj četrto ambulanto. Ambulanto 
so prepleskali in kupili novo posteljo. Prenovili so tretjo ambulanto in znižali 
posteljo, ki je bila nedosegljiva za stare gospe. Počistili in uredili so vso kramo in 
tako omogočili več prostora za paciente. Kupili so sončne celice in akumulator, 
tako da ima klinika zdaj elektriko tudi med nevihto in lahko obratuje praktično 
le na sončno energijo. Prenovili so tudi sistem »kartonov«, ki so bili razdeljeni 
po abecednem vrstnem redu. »Delitev po priimkih bi bila nemogoča, saj je 
vse njihove priimke možno prešteti na prste. Imenujejo se po času, ko so se 
rodili. Tako poznamo Mary »zjutraj«, Elizabeth »opoldne«, John »ob suši«, ... Žal 
pa je tudi imen malo in nam je iskanje kartonov vsakodnevno vzelo kar nekaj 
ur. Odločili smo se, da sistem spremenimo. Kupili smo računalnik in s pomočjo 
mladine iz Majiwe, ki potrebuje denar za šolanje, vnesli paciente v seznam 
ter na kartone napisali številke. Zdaj ekipa porabi veliko manj časa za iskanje 
kartonov,« so povedali člani odprave. Trije meseci so minili kot bi mignil, vendar 
so v tem kratkem času naredili veliko in domačini so jim neštetokrat rekli, da 
si jih bodo za vedno zapomnili!
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Košarka povezuje generacije
Sašo Kavčič

Košarkarji letos praznujete 50-letnico. Igranja 
košarke ali delovanja kluba?

Delovanja kluba, vsekakor, saj se je košarka v mestu 
igrala že pred letom 1969. Malo pred tem so zgradili 
tudi športni center in navdušenje za košarko je bilo 
izredno. Za urejeno delovanje pa je bilo seveda treba 
ustanoviti klub in to so storili leta 1969.

Je kdo od ustanoviteljev kluba še aktiven 
košarkar?

Rado Vehar je bil ob ustanovitvi zraven in je aktiven 
še danes. Letos praznuje pravzaprav dvojni jubilej. 
Imel bo 70 let in praznoval bo še 50 let dela v košarki. 

Je ohranjenega veliko gradiva iz prvega 
obdobja?

Imamo nekaj dokumentacije, nekaj fotografij 
in spominov. Dobili pa smo tudi prvi elektronski 
semafor rezultatov, ki je bil leta 1969 nameščen v 
veliko dvorano športnega centra. To je bil prvi ročno 
izdelan semafor in sedaj smo odkrili celo načrte in 
sestavne dele za to napravo. Izdelali pa so jo seveda 
domači mojstri na Gostolu. 

50 let je dolga doba. Kdaj je bilo zlato obdobje 
idrijske košarke?

To so bila zagotovo leta 1994, 1995 in 1996. Košarkarski 
klub Idrija se je uvrstil v prvo ligo in takrat je klub dosegel 
svoj vrhunec. Sledila so leta krize in odpravljanja takih 
in drugačnih težav. Kljub vsemu pa je navdušenje za 
košarko v Idriji ostalo tudi po tem zlatem obdobju.

Klub je imel tudi težave.
Vsaj dvakrat je bil tik pred tem, da povsem ugasne. 

Zadnja velika kriza je bila pred desetletjem, ko smo 
bili soočeni s krizo vodenja in financiranja. Klub je imel 
veliko dolgov in v sklopu sanacije smo se vsi trenerji za 
nekaj časa odpovedali honorarjem. Korak za korakom 
smo uredili razmere v klubu, začeli z resnim delom 
z najmlajšimi, ob pomoči generalnega pokrovitelja 

odplačali dolgove in klub je takrat začel rasti.

Kje je košarka danes?
Zanimanje za košarko je v Idriji veliko. Kar se tiče 

najboljših igralcev, moram povedati, da imamo na 
širšem spisku za državno reprezentanco kar tri 
košarkarje, kar se je zgodilo prvič v zgodovini kluba. 
To so Simon Tratnik, Matevž Mlakar in Aljaž Vidmar. 
Trenutno smo v članski kategoriji na pragu druge lige, 
kar je resnici na ljubo tudi naš realni domet. 

Plačujete igralce?
Ne, naši igralci nastopajo brezplačno. Če bi imeli 

goro denarja, bi v klub pripeljali profesionalce in 
potem bi lahko nastopali v drugi ali celo prvi ligi. Sam 
ne podpiram tega modela, saj menim, da morajo v 
domačem klubu igrati domači igralci. Prestopanje v 
višje lige prinese velike stroške in vse več kupljenih 
profesionalnih igralcev. Tribune v Modri dvorani so 
polne zato, ker igrajo domači fantje in ne, ker bi 
nastopali gostujoči plačani košarkarji.

Se klub vključuje v javne programe športa za mlade?
Zelo intenzivno. Pomemben cilj delovanja kluba je 

delo z mladino. Občina vsako leto preko razpisa razdeli 
termine v športnih objektih in košarkarji se tako kot 
ostala društva prijavimo na vse razpise. Je pa res, 
da bi predvsem v preteklosti, ko je klubu tekla voda 
v grlo, potrebovali več podpore lokalne skupnosti.

Kje dobite še denar za delo kluba?
Prvi vir je generalni sponzor Hidria, nato občina in 

seveda starši. Posebej pri nadstandardnih projektih 
brez sodelovanja s starši preprosto ne bi šlo. Zelo 
dragoceni so seveda sponzorji. Tu brez predanega dela 
predsednika kluba Dušana Lapajneta zagotovo ne bi šlo.

Dobi klub kaj denarja tudi ob prestopanju 
igralcev?

Pri prehajanju igralcev v druge klube spremljamo 

predvsem interes vsakega od igralcev. Ko nekdo v 
našem klubu doseže svoj vrh, ga pri iskanju novih izzivov 
absolutno podpremo. Odškodnine pri prestopih pa so na 
naši ravni skromne. Klub od tega ne more živeti.

Kakšno je vzdušje v klubu?
Vzdušje je odlično. Tekmovalci se dobro razumejo 

med sabo in tudi s trenerskim kadrom. Ta pozitivna 
kemija je ključna za dobro delovanje in za doseganje 
dobrih rezultatov. Poznamo primer kluba iz soseščine, 
ki igra v isti ligi. Želeli so prestopiti v višjo ligo in so zato 
kupili ter za vsako tekmo plačevali uvožene igralce. Na 
koncu pa se je izkazalo, da so bili fantje, ki ne dobijo 
plačila za igranje, boljši. Za doseganje uspehov na takem 
nivoju je res ključno vzdušje v klubu.

Delo z mladino pa se začne že zgodaj.
Imamo malo šolo košarke, v katero so vključeni 

najmlajši učenci osnovne šole. Letos imamo vpisanih 
26 najmlajših košarkarjev, kar pomeni, da košarko igra 
zares veliko število idrijskih fantov. Tako zanimanje 
je plod dolgoletnega strokovnega dela in ugleda, ki 
ga ima klub pri starših. V klubu je letos aktivnih 133 
tekmovalcev v šestih selekcijah. Za vse pa skrbi šest 
trenerjev in pomočnikov. Na leto klub odigra do 120 
tekem in za izvedbo teh je potrebno veliko organizacije. 

Ste zadovoljni z dvoranami?
Ne, nismo zadovoljni. Dvorane so v slabem stanju. 

Med deževnimi dnevi tudi sam po igrišču nastavljam 
posode, v katere lovimo vodo s strehe. Imeli smo 
več tekem, ki smo jih komaj izpeljali zaradi puščanja 
strehe. V Modri dvorani ne deluje prezračevanje 

in osvetlitev sploh ne ustreza predpisom. V občini 
sploh nimamo tekaške steze in zato testiranja otrok 
opravljamo kar na cesti. Poglejmo samo v sosednje 
in druge primerljive občine. Nikjer nimajo tako slabih 
športnih objektov, kot so pri nas. Verjamem pa, da 
se bo trend v naši občini, tudi kar se tega tiče, obrnil 
navzgor.

Kako je z zunanjim igriščem ob modri dvorani?
Ob gradnji kolesarske steze so nam edino primerno 

zunanje igrišče kar skrajšali. Letos je v načrtu, da 
bo občina to popravila in igrišče na novo asfaltirala. 
Namestili bomo tudi dva nova koša. To igrišče je 
praktično neprekinjeno v uporabi, saj je odprto za 
javnost. Tam se družijo tako mladi kot tudi starejši. 
23. maja bo položen asfalt, nekaj dni pozneje pa še 
zarisane črte in postavljeni novi koši. Občina Idrija naj 
bi lani za vzdrževanje športnih objektov namenila 7.000 
evrov, sosednji Tolmin pa je samo za ureditev stadiona 
namenil blizu 1,3 milijona evrov. Razlika je očitna. 

Pripravljate ob jubileju veliko praznovanje?
Vse bomo pripravili ob in v Modri dvorani. Zunaj 

bomo postavili šotor, tekme bodo na prenovljenem 
igrišču, v primeru dežja pa v dvorani. Praznovali 
bomo skupaj s Kingstoni, ki imajo letos 25-letnico 
in so pred leti napisali tudi znano košarkarsko himno. 
Ob prazniku bo v Idrijo prišlo veliko uglednih gostov, 
najbolj zvenečih imen pa vam danes še ne izdam. Zelo 
veliko ljudi se je že prijavilo. Vabim vse navijače, bivše 
košarkarje, podpornike in vse občane, da praznujemo 
skupaj. Jubilej je priložnost, da se spomnimo na 
prehojeno pot in naredimo kak načrt za naprej. 
Košarka naj nas povezuje!

Košarka v Idriji nekoč in danes / Foto: arhiv KK Hidria, Robert Zabukovec

Idrija,  
31. maj  
in 1. junij 
2019
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Spomladansko čiščenje: Najprej recikliranje in ponovna uporaba, šele nato kosovni odpad
Ko boste začeli s spomladansko inventuro in odstranjevanjem starih kosov pohištva, opreme, strojev in orodja 

iz garaže ali podstrešja, dobro pretehtajte, ali so stvari res povsem neuporabne. Preden jih zavržete, razmislite, 

komu bi morda prišle prav ali kako jih lahko predelate in drugače uporabite. Včasih lahko že s čiščenjem in nekaj 

manjšimi popravili osvežimo star stol, skrinjo, glinene lončke, svetilko ... Ne le, da na ta način prihranimo prostor 

in denar, temveč tudi zmanjšamo količino odpadkov.

Kam s kosovnimi odpadki
Stare predmete in dele, ki so resnično odslužili svojemu namenu, in zaradi 

velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnike za mešane komunalne 
odpadke, embalažo, papir, steklo ali biološke odpadke, lahko kadarkoli brezplačno 
oddate v Zbirni center Cerkno ali Zbirni center Ljubevč v Idriji.  Enkrat letno lahko 
izkoristite tudi brezplačen odvoz kosovnih odpadkov izpred vašega doma, pri 
čemer pa obvezno izpolnite naročilnico na spletni strani Komunale Idrija. Glede 
na ocenjeno količino in vrsto kosovnih odpadkov vam bodo zaposleni Komunale 
na področju zbiranja odpadkov zagotovili najustreznejši način odvoza odpadkov 
na dogovorjeni dan. 

Enak sistem naročanja velja za večstanovanjske objekte, le da v tem primeru 
Komunala za odvoz poskrbi na podlagi skupnega naročila gospodinjstev na 
posamezni hišni številki in ne za vsako posebej. Za urejanje tovrstnih naročil je 
pristojen hišnik oziroma upravnik. Naročnik odvoza mora biti na dan odvoza pri 
prevzemu kosovnih odpadkov nujno navzoč.

Dodatne oziroma večje količine kosovnih odpadkov lahko Komunala izvede tudi 
po izrednem naročilu, vendar je v tem primeru prevzem in odvoz treba plačati. 

Še zlasti pomembno je, da na kosovni odpad ne oddajate vseh odpadkov iz 
gospodinjstva, ki bi jih lahko oddali pri rednem prevzemu v navadne zelene 
zabojnike oziroma zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Komunala si pridržuje 
pravico, da nepravilno pripravljenih odpadkov ne prevzame.

Kaj sodi in kaj ne sodi med kosovne odpadke

MED KOSOVNE ODPADKE NE SMETE ODDATI:
- mešanih komunalnih odpadkov in vseh vrst embalaže ter ostankov    
  komunalnih odpadkov, ki jih lahko oddate pri rednem prevzemu v navadne      
  zelene zabojnike ali vrečke,
- nevarnih odpadkov,
- odpadnega gradbenega materiala,
- strešne salonitne kritine,
- avtomobilskih gum,
- avtomobilske karoserije.

MED KOSOVNE ODPADKE LAHKO ODDATE: 
- leseno, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo (vključno z vzmetnicami), preproge,
- gospodinjske male aparate in belo tehniko,
- hladilnike in zamrzovalnike,
- sanitarne elemente (umivalnike, školjke ...),
- svetila in senčila,
- električno in elektronsko opremo (sprejemnike, računalniške komponente),
- športne rekvizite, večje igrače.

OBRATOVALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV V IDRIJI IN CERKNEM    
ZC Ljubevč v Idriji je odprt: pon, tor, čet, pet: 7. do 15. ure / sre: 7. do 19. ure (redni urnik) / sre: 7. do 16. ure (zimski: 29. oktober - 25. marec) / sob: 8. do 11. ure
ZC Cerkno je odprt: čet: 11. do 14. ure / sob: 7. do 10. ure

Pijte vodo iz pipe! 
V podjetjih in drugih 

organizacijah je pogosta 

praksa, da na sestankih in 

drugih dogodkih ponujajo 

predpakirano vodo ali vodo iz 

avtomatov. Na pobudo Zbornice 

komunalnega gospodarstva je 

tako nastala iniciativa Voda iz 

pipe. 

Organizacije, ki se zavežejo, da bodo na 
delovnem mestu, dogodkih in sestankih ponujale 
le pitno vodo iz pipe in k temu spodbujale tudi 
svoje zaposlene, poslovne partnerje in ostale 
deležnike, prejmejo certifikat Voda iz pipe in tako 
širijo sporočilo, da je voda v Sloveniji kakovostna, 
pitje pitne vode iz pipe pa bolj zdravo in okolju 
prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. 

Ob koncu aprila je na GZS v Ljubljani potekala 
slavnostna podelitev certifikata, kjer je zavezo 
podpisala tudi Komunala Idrija. Direktor Beno 
Fekonja je ob podelitvi certifikata dejal, da 
Komunala sicer že dolgo zasleduje usmeritve 
certifikata, zavezo pa je podpisala, saj želi k 
temu spodbuditi tudi ostala podjetja in ustanove: 
»Imamo odlično vodo in bil bi greh, če bi na svojih 
sestankih točili vodo iz plastenk. Zavedajmo se 
svojih naravnih danosti! Mi še naprej obljubljamo, 
da bomo za našo vodo ravnali z vso skrbnostjo 
in odgovornostjo, vodstva drugih organizacij pa 
pozivamo, da se nam v naši nameri pridružijo in 
podprejo pitje vode iz pipe, ki je najbolj naravno, 
zdravo in osvežilno«.

Več o postopkih in pogojih za pridobitev 
certifikata Voda iz pipe si preberite na spletni 
strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30 in 
14.00 do 17.30. Od 1. 4. dalje tudi ob sobotah 
od 9:00 do 12:00 ure. Lepo vabljeni!

Vabimo vas na sledeča izleta
Mini počitnice Zadar, 14. -18. 9. 2019  
(zagotovljen odhod, prijave zaradi hotela možne 
do konca julija)
Črna gora in obiranje mandarin v dolini reke 
Neretve (5 dni), 1.odhod 12.oktober, 2.odhod 
19.oktober / Prijave od ponedeljka, 27. 5. dalje!

Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične 
agencije – iste cene kot pri organizatorju.
Na policah so  vsi katalogi za počitnice 2019. Na 
voljo že prve last minute ponudbe za prve odhode 
tako za Mediteran kot tudi za Jadran. Zagotovite si 
svoje počitnice čimprej, saj se kapacitete hitro pol-
nijo. Možno plačilo na obroke.
Darilni bon je lepo darilo ob vsaki priliki (obdar-
jenec ima široko možnost koriščenje od bivanja v 
termah, počitnic na morju, izletov vseh organiza-
torjev, katerih ponudba je na voljo v agenciji).

 
 

Vabimo na 

POTOPISNO PREDAVANJE 
ODPRAVA MLADIH MEDICINCEV V KENIJO

Spoznali bomo izkušnje bodočih zdravnikov  
in zdravstvenika Idrijčana Andraža Jereba  
v odročnem mestecu Majiwa, kjer so tri 

mesece kot prostovoljci oskrbovali in  
zdravili revne domačine iz Kenije.

Torek, 28. 5. 2019 ob 18.30 uri  
Medgeneracijski center (Dom upokojencev) 

Idrija

Vljudno vabljeni, vstop prost!

RKS OZ Idrija

Od 9. do 12. aprila je v Celju 
potekal Mednarodni industrijski 

sejem Forma Tool 2019. 
Tudi tokrat smo svoje proizvode  

s področij kovinarstva in  
hidravlike razstavljali tudi mi  

iz podjetja Odrezavanje d.o.o.. 

Zahvaljujemo se vsem,  
ki ste nas obiskali  

na razstavnem prostoru. 
Obstoječim in novim strankam 

želimo uspešno poslovanje  
in sodelovanje. 

Na svidenje čez dve leti! 
 

Kolektiv Odrezavanje d.o.o. 

podjetje za obdelavo kovin

Arkova ulica 11, 5280 Idrija, T: 041 693 793, info@odrezavanje.si                          www.odrezavanje.si
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Rafis d.o.o., Rožna ulica 4, Idrija  
T: 05 37 27 500, F: 05 37 27 515 

info@rafis.si, www.rafis.si

računovodske storitve, davčno,  
finančno in kadrovsko svetovanje

Strokovnost

Varnost

Partnerstvo

Digitalno poslovanje 

Neodvisnost od lokacije
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RAČUNOVODSKI SERVIS

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

Kasko za vse!
Potreba strank po kasko zavarovanju tudi za starejša vozila je 

Zavarovalnici SAVA d.d. narekovala novi produkt. Kasko cenejši za do 30 %! 

Prenos bonusa z obveznega zavarovanja tudi na kasko. Vsa plačila odslej 

na do 12 obrokov. Osebna zavarovanja prinašajo paketne popuste.

Marsikateri avtomobil je tudi po več letih še 
vedno kot nov in lastniku predstavlja vrednost, 
ki je višja od tržne, saj ve, kaj ima »v garaži«. Žal 
pa nesreča ne izbira in kaj hitro lahko pride do 
poškodbe, pa naj lastnik še tako pazi. Rezervni 
kosi in kleparska popravila pa niso poceni! In 
časi avtomobilskih odpadov so mimo … Že odprava 
majhne praske dosega strošek cca. 300 evrov, v 
kolikor pa je potrebno tudi kleparsko popravilo, 
menjava kosov ipd. pa smo kaj hitro pri 1.000 evrih 
in več. Glede na tržno moč strank in vse večje 
število starejših vozil tudi iz uvoza, je Zavarovalnica 
Sava oblikovala produkt kaska za starejša vozila, 
ki je v osnovi cenejši za cca. 30 % od klasičnega 
kaska. Pa zato nič slabši! Vaše vozilo bo popravljeno 
tako, kot vsako ostalo vozilo, kvalitetno in z 
ustrezno garancijo. Za več informacij in osebni 
izračun vas vabim, da se oglasite.

Vsekakor velja omeniti tudi našo prednost pri 
podvajanju bonusa: če ste na »starem« vozilu 
imeli sklenjeno samo obvezno zavarovanje s 50 % 
bonusa, sedaj pa kupujete avtomobil, za katerega 
boste sklenili tudi kasko zavarovanje, vam 50 % 
bonusa priznamo tako na obveznem kot tudi 
na kasko zavarovanju. Prihranek je visok!

Še ena poteza Zavarovalnice SAVA d.d., ki v teh 
časih utegne komu priti zelo prav je, da lahko 
vsa zavarovanja plačate na do 12 obrokov! Ta 
možnost velja za fizične, kot tudi za pravne osebe 
in samostojne podjetnike.

Še niste poskrbeli zase?! Nikar se ne igrajte s 
tem, saj so na socialo in solidarnost ostali samo še 
lepi spomini. Tudi zbiranja zamaškov in dobrodelnih 
koncertov je vse manj in cerkveni »ofer« gre 
običajno v druge namene, zato se vam lahko zgodi, 
da boste v primeru bolezni ali težje poškodbe ostali 

prepuščeni sami sebi in svojim bližnjim. Vam bo 
uspelo dostojno živeti, imate pravico dodatno 
obremenjevati svoje bližnje, … Storite nekaj zase, 
sklenite svoje osebno zavarovanje.

Od staršev ste v dar prejeli odličen nov avtomobil. 
Brezplačno! Še servise za prvih 20 let imate 
zagotovljene in vse ostalo vzdrževanje. Bi bili 
pripravljeni prevzeti nase samo strošek kasko 
zavarovanja? Tudi življenje vam je bilo podarjeno …

                                  Vaš Aleksander Paglavec

Aktivirajte paketni popust,  
občutno znižajte ceno  

avtomobilskega zavarovanja!
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Optika Planinšek Lah, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                               T: 01/754 33 88

Brezplačni pregled 
vida za očala

Strokovno  
svetovanje  
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Nova kolekcija  
sončnih očal

SGP Zidgrad Idrija d.d., 
išče več sodelavcev  
za opravljanje del na delovnih mestih: 

Odgovorni vodja del na  
gradbišču / Vodja del 

- VI. ali VII. raven izobrazbe gradbene smeri   
  (inženir gradbeništva, diplomiran inženir  
  gradbeništva ali univerzitetni diplomiran  
  inženir gradbeništva) 
- najmanj  3 let delovnih izkušenj na  
  primerljivem delovnem mestu 
- opravljen strokovni izpit ter vpis v inženirsko  
  zbornico, ni pa pogoj
- poznavanje MS Office programov (Word,  
  Excel) Autocad
- samostojnost, organizacijske in vodstvene  
  sposobnosti.

Gradbeni delovodja / gradbeni 
tehnik za vodenje del  
na gradbišču

- V.  stopnja strokovne izobrazbe gradbene  
  smeri  - gradbeni tehnik ali  gradbeni  
  delovodja 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali  
  podobnih delih,
- računalniško znanje  za potrebe opravljanja  
  del,
- samostojnost in organizacijske sposobnosti.

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

Vaše pisne prijave z življenjepisom in 
ustreznimi dokazili pričakujemo na naslov: 
zidgrad@sgpzidgrad.si ali naslov  
SGP Zidgrad Idrija d.d.   
Vojkova 8, 5280 IDRIJA

WWW.SGPZIDGRAD.SI, ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

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

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  
719 EUR z vgradnjo

Idrijo je na turneji po Sloveniji obiskal evropski poslanec Franc Bogovič, ki zadnjih pet 
let Slovenijo uspešno zastopa v Evropskem parlamentu. Tam njegovo delo spoštujejo 
in cenijo, tako da so mu za leto 2018 podelili naziv »najboljšega evropskega poslanca 
na področju raziskav in razvoja«.

Na pogovoru z volivci, ki je potekal v gostilni Pri Zagodu v Idriji, je poslanec Franc 
Bogovič predstavil svoje delovanje v Evropskem parlamentu in programe, za katere 
se še posebej zavzema. Tudi v prihodnje se bo zavzemal za enakomeren razvoj, ki 
ob »pametnih mestih« z razvojem širokopasovnega interneta in z uporabo novih 
tehnoloških rešitev in z digitalizacijo, prinaša razvoj na področju gospodarstva, 
sociale, zdravstva, mobilnosti, energetike, turizma tudi »pametnim vasem«. 
To bo omogočalo poseljeno podeželje, privlačno za mlade, družine in starejše.  
Evropski poslanec Franc Bogovič je v Evropskem parlamentu za razvoj 
podeželja zagotovil 13,5 milijard evrov, od tega 2,4 milijarde evrov za razvoj 
projekta »Pametne vasi«.

V pogovoru s poslancem so občani izpostavili tudi vprašanje sobivanja z divjimi 
zvermi in izpostavljenost kmečkega prebivalstva, ki trpi zaradi nesposobnosti 
birokracije, ki zavlačuje z ukrepanjem. Po mnenju razpravljavcev se vse preveč 
poudarka daje zaščiti divje in ne kulturne krajine, ki je plod človeškega urejanja 
in sobivanja z naravo.

Izkoristimo referenčni glas in na volitvah podprimo Franca Bogoviča, da bo še 
naprej uspešno spremljal in aktivno oblikoval politike Evropske unije za geografsko 
in demografsko ogrožena območja! Franc Bogovič nastopa na skupni listi SDS in 
SLS pod številko 4. Obkrožimo številko 4 in dajmo glas za prihodnost podeželja!

Evropa ponuja denar za razvoj 
»pametnih vasi«!
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Ob svetovnem dnevu čebel
V ponedeljek, 20. maja, smo obeležili Svetovni dan 

čebel. Letos smo ga obeležili drugič in Statistični 

urad Republike Slovenije je ob tem na svoji spletni 

strani objavil nekaj koristnih informacij.

20. maj je rojstni dan Antona Janše, slovenskega čebelarja in slikarja. 
Ta dan je bil razglašen za svetovni dan čebel na pobudo Slovenije, 
praznovati pa se je začel lani, leta 2018. Letos smo ga tako praznovali 
drugič. Ta dan je namenjen predvsem razmisleku o pomenu čebel in 
tudi drugih opraševalcev za ekosistem. Od opraševanja je namreč 
odvisna kar tretjina pridelane hrane, zato je vloga čebel in drugih 
opraševalcev ključna za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo, 
pa tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Pridelava medu med leti precej niha. Čebelarjenje je namreč zelo 
odvisno od vremenskih razmer. V letu 2018 so bile te ugodne in tako 
smo v Sloveniji pridelali 1.746 ton medu, kar je 10 % več od povprečja 
zadnjih desetih let. Povprečna cena za kilogram medu se je v zadnjih 
desetih letih (neodvisno od pridelave) zvišala za 81 % in je v 2018 
dosegla skoraj 10 evrov za kilogram. 
Slovenija je v letu 2018 uvozila iz drugih držav članic EU za približno 
3,5 milijona evrov medu ali približno eno tono, največ iz Hrvaške, 
Madžarske in Nemčije. Izvozila ga je v članice EU precej manj: za 
približno 212.000 evrov, največ od tega v Italijo.
Slovenija je v letu 2018 izvozila za približno 47.000 evrov čebel, največ 
v države Bližnjega vzhoda in na Japonsko. V Libanon jih je izvozila 
za približno 20.000 evrov, na Japonsko pa za približno 18.000 evrov, 
poroča Statistični urad RS. Število čebelarjev v celotni EU upada, v 
Sloveniji pa narašča. V zadnjih desetih letih se je povečalo za več  
kot 30 %.
Po podatkih Evropske komisije število panjev v celotni Evropski uniji v 
zadnjih letih narašča, v letu 2016 jih je bilo 15,7 milijona. Od tega jih je 
bilo v Sloveniji 167.000 ali 1,1 %. Največ panjev v EU so v letu 2016 imeli 
čebelarji v Španiji, Grčiji in Franciji. 
Medovite poljščine (na primer oljna ogrščica in oljna repica, ajda in 
sončnice) so namenjene za čebeljo pašo. Oljna ogrščica in repica sta bili 
v Sloveniji v letu 2018 posejani na skoraj 3.400 ha, ajda na 3.500 ha, 

sončnice pa na 300 ha. Površina z 
ajdo je bila skoraj trikrat večja kot 
               v letu 2010, površine s   
                   sončnicami pa za 42 %.   
                       Površine z oljno 
                       ogrščico in repico so                  
                        bile za 36 % manjše 
                      kot v letu 2010.
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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

- Kadrovik m/ž 

- Komercialist I in II m/ž 

- Delovodja m/ž 

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Tehnolog - laborant m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž 

- Delavec v proizvodnji 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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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

Triki za popoln piknik
O piknikih vemo že vse – no, skoraj vse. Vemo, da brez maščobe pri žaru 

ne gre, naj se še tako trudimo. Ženske se spoznajo na količine hrane, 

moški pa so strokovnjaki peke s polivanjem piva po mesu ob ravno 

pravšnjem času.

Ravnajmo odgovorno
Pri peki hrane na žaru veljajo strogi higienski pogoji. 

Posebej bodimo pozorni na higieno naših rok in vsega 
pribora, ki pride v stik s svežim mesom. Za svežo 
perutnino uporabljamo poseben pribor ter si roke 
po stiku s svežim mesom umijemo, da preprečimo 
neželene okužbe. Pečenega mesa nikar ne polagamo 
na krožnik, kjer smo še malo prej imeli sveže meso, 
prav tako ne na plastičen krožnik, na katerem je bilo 
sveže meso, ko smo ga kupili v trgovini. Na pikniku 
poskrbimo za dovolj čistih posod, na katerih bomo 
meso postregli, še bolje storimo, če meso pred peko 
pripravimo že doma, da imamo tako na pikniku čim 
manj stika s svežim mesom.

Mleto meso je hitro pokvarljivo živilo
Mleto meso se kvari mnogo hitreje kot meso v kosih, 

saj je porušena njegova naravna struktura. Obvezno ga 
hranimo na hladnem in po mletju porabimo v največ 
dveh dneh. Le vakuumsko pakirano mleto meso je na 
hladnem ob ustreznih pogojih obstojno do teden dni. 
Mikrobiološko stabilnost svežega mletega mesa lahko 
povečamo z dodatkom ostrih in pekočih začimb.

Hladilne torbe
Posebne oblike iz mletega mesa (pleskavice, čevapčiče, 

kroglice, …) bomo lažje oblikovali, če si dlani operemo 
pod tekočo vodo. To najlažje naredimo že doma, 
posamezne plasti oblikovanih kosov mesa v višino pa 
ločimo s peki papirjem. Podobno doma narežemo in 
začinimo piščančje meso in pospravimo v posode, ki se 
dobro zapirajo. Vse meso do peke hranimo na hladnem 
– v hladilniku ali krajši čas v hladilnih torbah.

Solate in solatke
Nekatere solate lahko pripravimo vnaprej doma, saj 

se jim okus preko dneva v hladilniku okrepi. Gotovo 
se dobro obnese riževa, testeninska, ješprenjeva 
solata z dodano različno zelenjavo in vse solate iz 
kuhane zelenjave. Solate iz paradižnika in paprike raje 
pripravimo tik pred postrežbo ali ponudimo zelenjavo 
presno brez polivke, s čimer zelenjava ohrani svežino 
mnogo dlje. V solatah se izognimo majonezi in jogurtu, 

ki na toplem nista obstojni živili, dodamo pa jim česen, 
ki olajša pretok krvi po telesu, čeprav si privoščimo 
mastno meso.

Ni vse le v mletem mesu
Za peko večkrat izberimo kakovostno čisto meso 

(steaki, pusto piščančje meso, puran), pripravljene 
mesne polizdelke iz mletega mesa in klobase pa 
manjkrat. Ste kdaj poskusili speči ribe na žaru? Potrebno 
jih je le dobro osušiti in zares temeljito namastiti, da 
se ne primejo na rešetke, ter peči kratek čas, sicer se 
izsušijo. Kdor bi se želel izogniti mesu in ribam, lahko na 
vroč žar položi kose sira za žar ali tofuja, večje gobe, 
rezine paprike, manjše paradižnike, rezine krompirja, 
na čist žar kolesca svežega ananasa, po dolgem na 
polovico prerezano banano, rezine jabolka ali hruške 
in v žerjavico v folijo zavit krompir. Slasten je prav tako 
opečen kruh, še posebej, če nanj zatem namažemo 
dober skutni namaz.

Piknik mimogrede
Lep dan kliče na prosto, a vseeno ga ne bi porabili 

le za peko hrane na žaru. Piknik je vsaka družabna 
prireditev na prostem, tudi kosilo ali malica na prostem 
s seboj prineseno hrano. Romantično razpoloženi lahko 
s seboj vzamete košaro, prtičke, krožnike in kozarce, v 
košari hlebec kruha, kakšno salamo ali sir, malo redkvic 
in domač jabolčni sok ali steklenico vina. Lahko se še bolj 
potrudite in spečete še zelenjavno pito. Za kraljevski 
piknik lahko priročno mizico pogrnete s prtom do tal 
in okrasite s poletnim cvetjem. Takšen piknik lahko 
združite tudi s kakšnim praznovanjem.



20 21PRIDOBIVANJE PESKA IN 
STORITVE Z GRADBENO 

MEHANIZACIJO Ivan Poženel s.p.

041 646 214

Jelični Vrh 33, Idrija, www.kamnolomzala.si 

Dobava betonskih kanalov 
dolžine do 4 metre

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:

STORITVE:

Materiali za uporabo 
v gradbeništvu 

Klasični izkop / mešanje 
betona / planiranje,  
izravnava in valjanje  
terena, prevoz materiala, 
...

041 646 214

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

M: 041 775 362

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)

Kje pa vaša mačka brusi 
kremplje?
Za vašega mačka ali mačko je 

praskalnik del njegove lastnine, 

zato je izredno pomembno, 

kakšnega izberete. Če želite 

preprečiti, da si mačka kremplje 

brusi na sedežni garnituri, ki je 

izredno priljubljen praskalnik za 

mačke, morate hišno ljubljenko 

prej opazovati in izbrati primeren 

praskalnik zanjo.

Mačka prostor za brušenje krempljev vidi kot svojo 
lastnino. Opazujte, kje si vaša mačka najraje brusi 
kremplje. Označevala bo namreč tiste kotičke, ki so 
zanjo pomembni. Pri postavitvi praskalnika poskušajte 
upoštevati lokacijo, ki si jo je izbrala mačka. Če tega 
ne morete, sprejmite ustrezen kompromis. V izogib 
uničeni preprogi ali sedežni garnituri po svojem domu 
postavite več praskalnikov.

Opazujte svojo mačko med brušenjem krempljev. Ima 
raje navpične (kavč) ali vodoravne (preproga) površine? 
Si je za praskanje izbrala spodnji del posteljnega okvirja 
ali pa se ji zdi zabaven rob kakšnega kosa pohištva? 
Nekatere mačke si kremplje rade brusijo na vse 
omenjene načine.

Mačke imajo rade površino, v katero lahko zapičijo 
svoje kremplje. Za praskanje jim najbolj ustrezajo juta, 
les, pluta, preproga ali karton. Nekatere zelo jasno 
izrazijo svojo voljo, druge ne, zato jim je dobro dati 
na izbiro več različnih materialov. Izberite takšnega, ki 
bo ustrezal vaši mački.

Kakršenkoli praskalnik boste že kupili, naj bo dovolj 
velik, da si bo mačka lahko na njem dala duška. Pri tistih, 
ki si kremplje rade brusijo na navpičnih površinah, 
pazite, da bo praskalnik dovolj visok (da se bodo lahko v 
celoti raztegnile) in stabilen. Če se bo premikal ali gugal, 
bo sedežna garnitura zanje še vedno boljša izbira.

Če imate doma več mačk, uredite njihova ležišča tako, 
da jih bodo lahko delile in se zanje ne bodo prepirale. 
Preglejte, kje vam v prostor sije sonce in tam postavite 
mačja drevesa (plezalnike), postelje, viseče mreže in 
hišice.

Losos s šparglji in 
mladim krompirjem
Sestavine za štiri osebe:

- 800 gramov mladega krompirja

- 4 žlice olivnega olja

- 16 svežih špargljev

- 600 gramov lososovih filejev (4 fileji po 150 g)

- 0,75 žličke soli

- 0,25 žličke sveže mletega popra

- 3 žlice limoninega soka

Priprava:
Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Mladi 

krompir skrbno operemo pod tekočo vodo, 
po potrebi ga tudi skrtačimo. Večje krompirje 
prerežemo na polovice, manjše pustimo cele. 
Krompir stresemo v večji pekač. Začinimo ga s 
soljo, prelijemo z dvema žlicama olivnega olja, 
dobro premešamo in pečemo v ogreti pečici 20 
minut.

Medtem ko se krompir peče, pripravimo šparglje 
in lososove fileje. Špargljem najprej odlomimo ali 
odrežemo olesenele dele, nato pa jih po potrebi 
tudi olupimo do vršička. S prsti pretipamo ribje 
fileje in s pinceto odstranimo morebitne koščice. 
Ribje fileje nato operemo in temeljito osušimo s 
papirnatimi brisačkami.

Po 20 minutah peke pekač s  krompir jem 
vzamemo iz pečice in dodamo šparglje. Pekač še 
za 15 minut potisnemo v ogreto pečico. Lososove 
fileje začinimo s poprom in soljo. Pekač ponovno 
vzamemo iz pečice in zelenjavo s pomočjo lopatke 
nežno premešamo. V pekač zložimo lososove 
fileje. Vsak file začinimo z malo limoninega soka. 
Sestavine v pekaču prelijemo s preostalim olivnim 
oljem. Pekač še za 10 do 15 minut potisnemo v 
ogreto pečico, da se lososovi fileji lepo spečejo.

Na krožnik najprej serviramo pečene lososove 
fi leje. Obložimo jih s šparglj i ,  kot pri logo pa 
pr i lož imo pečen krompir.  Pr iprav ljeno jed 
postrežemo skupaj s krhljem limone.

Dodaten nasvet: skupaj z lososovimi fileji lahko 
v pekač dodamo tudi češnjeve paradižnike in na 
majhne kose narezano mlado čebulico. Jed lahko 
začinimo z malo balzamičnega kisa, odlično pa se 
obnese tudi svetla sojina omaka.Po
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– žaluzije
– plise senčila
– rolo senčila
– lamelne zavese
– tende
– rolete
– screen roloji
– zunanje žaluzije
– komarniki
– popravila in servis
– menjava platenw
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           info@skura-sencila.com

Škura Nejc Bizjak s.p., Ajdovščina  

UROŠ MOHORIČ – UX IN 
PRVI STIK
Idrijski glasbenik Uroš Mohorič – 

UX, med drugim kitarist in vokalist 

skupine Prince Dopey, predstavlja 

prvi EP z naslovom First contact, 

napoveduje pa tudi skorajšnji izid 

nove skladbe v slovenskem jeziku.

Uroš Mohorič – UX je navdih za EP črpal iz rock 
glasbe osemdesetih let, žanrsko pa lahko skladbe 
najbolje umestimo v instrumentalni oziroma 
alternativni rock. Idejo za nastanek glasbe je našel 
v popularni seriji Stranger Things. Tako imajo pesmi 
na EP-ju poudarek na instrumentalni glasbi, največ 
pozornosti pa je posvetil klavirju. Vse instrumente 
oziroma glasbeno podobo je zasnoval in posnel sam.

»EP je zastavljen kot konceptualni album, ki 
predstavlja potovanje skozi življenje od začetka do

konca. Na njem so štiri pesmi in je krajši kot večina, 
saj s tem ponazarja hitro minljivost življenja,« pravi 
Uroš Mohorič. Pesmi so drugačne od običajne glasbe, 
ki jo lahko slišimo dandanes. EP zajema rojstvo 
življenja in njegovo nedolžnost v samih začetkih, 
burno sredino, v kateri se lahko zgodi marsikaj, ter 
sam konec, ki ga ponazarja pesem z naslovom Safe 
Haven.

Uroš Mohorič – UX napoveduje tudi skorajšnji izid 
novega singla v slovenskem jeziku.
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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.

-  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

POMLAJEVANJE IN 
PORJAVITEV KOŽE
Serija dolgoročnih raziskav je 
pokazala, da se lahko proizvod-
nja kolagena v koži stimulira z 
rdečimi žarki valovne dolžine 
633 nanometrov. Rdeči žarki 
žarnic spodbujajo kožo k tvorbi 
kolagena, elastina ter določenih 
encimov, ki so odgovorni za pod-
porno strukturo kože. Zaradi 
proizvajanja kolagena koža tudi 
bolj enakomerno porjavi.
Kolagen, človeški protein je odgo-
voren za natezno trdnost, čvrstost 
in elastičnost kože ter vlažnost 
kože. Prav tako je pomemben pri 
nenehnem obnavljanju celic. V 
toku procesa staranja, človeško 
telo izgubi sposobnost tvorbe 
kolagena. 
Kolagenska terapija z rdečo 
svetlobo zavira staranje kože in 
ohranja njeno čvrstost.

Koristi: viden učinek zaviranja 
staranja, zmanjšanje gubic, še 
posebej okoli oči, vratu, ust in 
ustnic,...

Nataša  
Ivanović s.p.,  
Gortanova 3, 

Idrija,  

tel.:  
05 372 29 20,  
070 745 212 

Spletna  
trgovina: 

lepi-lasje.si

Spremljajte nas:

V mesecu juniju zopet novost za vas - 
Collagenska nega z Rubino žarnicami.

ORIENTACISTI TUDI VESLAJO
Prejšnji konec tedna sta Peter Tušar in Nataša 

Mlakar, člana Orientacijskega kluba Azimut, 
tekmovala na pustolovni dirki ob Limskem zalivu 
med Porečem in Rovinjem. Na krajši razdalji sta 
morala premagati dobrih 40 kilometrov teka, 
kolesarjenja in veslanja.

Proga je bila sestavljena iz treh kilometrov 
orientacijskega teka, 10 kilometrov trekinga s karto, 
22 kilometrov MTB orientacije in še 8 kilometrov 
veslanja od Rovinja do Vrsarja. Glede na obsežno 
orientacijsko znanje so običajno orientacisti na takih 
dirkah dominantni in tako je bilo tudi letos. Ekipa OK 
Azimut je s progo do veslanja opravila suvereno in bila 
z 20-minutnim zaostankom v igri za absolutno drugo 
mesto. Vendar veslanje ni v domeni orientacistov in 
zato je bil tu pričakovan padec na četrto mesto v 
absolutni kategoriji. Kljub temu pa sta uspela Peter 
Tušar in Nataša Mlakar vzeti zmago med mešanimi 
ekipami. S 43 kilometri sta opravila v 4 urah 56 
minutah in 30 sekundah.

NIKA MLAKAR IN LAN KRŽIŠNIK NA 
PRVEM MESTU

Prejšnjo soboto so se idrijski karateisti odpravili v 
Žalec, kjer je potekala druga pokalna tekma Karate 
zveze Slovenije. Nastopilo je 429 tekmovalcev iz 52 
slovenskih klubov.

Barve Karate kluba Kolektor Idrija je zastopalo 15 
tekmovalcev pod vodstvom trenerjev Erina Ćoralića 
in Petre Zajc. Karateisti so pokazali svoje znanje in se 
zavzeto borili za vsako zmago posebej. Prvo mesto 
sta osvojila Nika Mlakar in Lan Kržišnik, drugo mesto 
je osvojil Luka Mlakar, tretje mesto so osvojili Nana 
Zupančič, Gaja Humar, Sofija Carli, Gal Kržisnik in 
Ajda Štucin. Cene Božič in Hana Pavšič sta osvojila 
peto mesto. Mladi karateisti so se s tekmovanja vrnili 
navdušeni in zadovoljni nad rezultati.
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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

Sadike za grobove

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice.

• 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

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

Jošt Lapajne za razred 
boljši od konkurence
Med 4. in 12. majem je v Vipavski 

dolini potekala že peta izvedba 

tekaške prireditve Ultra trail 

Vipavske doline – UTVV. 
Dogodek združuje šest tekem različnih dolžin. V 

soboto, 4. maja, sta bila na sporedu 11-kilometrski City 
run in 16-kilometrski Sky run tek s startom in ciljem v 
Ajdovščini. Teden dni pozneje pa so bile na sporedu štiri 
tekme različnih dolžin. 

Jošt Lapajne se je udeležil kar dveh tekem. V soboto, 
4. maja, je tekmoval na tekmi Sky run in s šestminutno 
prednostjo zmagal pred Simonom Strnadom. Teden 
dni pozneje pa se je podal na 32 kilometrov dolgo 
progo, kjer je bila konkurenca huda. V cilj je pritekel s 
skoraj desetminutno prednostjo pred Luko Kovačičem 
in Alešem Žontarjem. Progo je pretekel v 2 urah, 29 
minutah in 57 sekundah.

Uspešni so bili tudi drugi idrijski tekači, med katerimi 
velja izpostaviti Anito Gnezda Rupnik s petim mestom 
na 108-kilometrski razdalji, Kristjana Ipavca z osmim 
mestom in Davida Pavšiča z dvanajstim mestom na 
32-kilometrski razdalji ter Kristino Kržišnik z enajstim 
mestom na 52-kilometrski razdalji.

Jošt Lapajne je po tekmi povedal: »Konkurenca je bila 
danes huda, saj sta Aleš in Luka že od starta držala dober 
tempo po ravnini. Ob pričetku vzpona na Nanos pa sem 
tek nadaljeval v svojem ritmu in tako v cilj prispel s skoraj 
desetminutno prednostjo. Z današnjim tekom sem res 
zadovoljen, saj sem uspel tekmo s 1.400 metri vzpona 
preteči s tempom 4:36/km, kar dokazuje, da mi trail tek 
resnično odgovarja. Čestitke preostali idrijski trail klapi 
in hvala vsem navijačem za bučno podporo ob progi!«
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Naslednji ABC bilten izide 21. junija 2019 
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.

Zahvala
Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

JOŽEFA KAVČIČ
(13. 3. 1932 – 18. 4. 2019)

V svoji 87. pomladi nas je po bolezni zapustila 
naša draga mama, stara mama in prababica Pepca. 
Ob žalostnem slovesu naj naša zahvala doseže 
vse, ki ste jo v takem številu še zadnjič obiskali 
v poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče ter jo 
pospremili na poslednjo pot v naročje Stvarnika.  
Zahvaljujemo se g. župniku Marku Rijavcu za 
globoke besede in darovan obred ter Mešanemu 
pevskemu zboru Župnije Sv. Jožefa Delavca 
Idrija za petje. Hvaležni smo tudi uslužbencem 
Komunale Idrija za prijazno svetovanje. Iskrena 
hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Anka, Majda in Andrej z družinami

Zahvala
ALOJZIJA PAVŠIČ
(3. 6. 1933 – 20. 3. 2019)

Po dolgotrajni bolezni nas je zapustila Alojzija 
Pavšič iz Otaleža. 
Zahvaljujejo se župniku Mateju Kobalu za lepo 
opravljen obred, Pevskemu zboru Spomin iz 
Ajdovščine, Ivici za prebran govor, Petru za 
organizacijo pogreba ter Komunali Idrija. 
Iskrena hvala tudi sosedom in prijateljem!

Žalujoča mož Alfonz in sin Pavel

Zahvala
Na svetu nimamo ničesar,  
kar bi bilo naša last,  
vse nam je dano  
le za določen čas -  
tudi ljudje, ki jih imamo radi.  
(M. Klevišar)

IVAN BRENCE
(1938 – 2019)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, krajanom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
darove za cerkev ter sosedom za vso pomoč, ki ste 
nam jo nudili. Zahvaljujemo se vsem sodelavcem 
ZD Idrija, posebej njegovemu osebnemu zdravniku 
Franciju Jerebu in patronažni sestri Andrejki za 
obiske na domu. Zahvaljujemo se gospodu župniku 
Miru Mariniču za lepo opravljen cerkveni obred ter 
vse spodbudne besede, ki jih je bil pokojni deležen 
ob njegovih obiskih na domu. Posebna zahvala velja 
Lovski družini Dole nad Idrijo za organizacijo in 
vodenje ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Ledine za sodelovanje pri pogrebni slovesnosti. Hvala 
tudi pevcem za zapete pesmi in osebju pogrebne 
službe Komunalnega podjetja Idrija. 
Hvaležni smo tudi vsem, ki ste našega dragega moža 
in atija obiskovali in bodrili v času njegove bolezni. 
Hvala vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti in tudi vsem ostalim, ki ste na 
kakršenkoli način pomagali, pa vas nismo posebej 
imenovali. 

Vsi njegovi

MALI OGLASI
Kupim dvosobno stanovanje (50 – 60 m2) v Idriji. Inf.: 051 

669 300
Mlad zakonski par, oba zaposlena, najame garsonjero ali enosobno 

stanovanje v Cerknem. Lahko tudi neopremljeno. Inf.: 031 562 822
Prodam poslovni prostor v izmeri 196 m2 v tretji gradbeni 

fazi na Arkovi ulici 13 v Idriji, prvo nadstropje. Inf.:  041 610 914
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z drvarnico 

in nekaj zemljišča. Inf.: 031 873 503
Prodam odlično ohranjeno gorsko kolo znamke CUBE model 

LTD PRO, 29 col, letnik 2017. Velikost okvirja L, oprema XT/
deore, dodatno so nameščena kombinirana pedala. Kolo je bilo 
pred sezono servisirano (ploščice, hodi, mazanje, ...). Prvi lastnik. 
Cena 650 EUR. Inf.: 031 241 082 

V Spodnji Idriji oddamo stanovanje v izmeri 75 m2 komplet 
opremljeno (klima, centralno ogrevanje, wi-fi, tv, ...), primerno 
za samske delavce. Inf.: 031 263 161

Prodam Subaru letnik 1993, 1.2, 4x4, po delih. Inf.: 031 328 876
V okolici Idrije, 7 km, oddam v najem prenovljeno stanovanje 

v stanovanjski hiši. Primerno za družino ali do pet delavcev na 
začasnem delu. Inf.: 05 37 22 615

Prodam peč na trda goriva z vpihom Buderus Logano SFV. 
Letnik 2006, lepo ohranjena in deluje. Inf.: 031 602 401

Prodam akacijeve kole dolžine 125 cm. Cena po dogovoru. 
Inf.: 031 602 401

Prodam 3-sobno, v celoti obnovljeno in deloma opremljeno 
stanovanje v Idriji (prva palacina). Inf.: 040 798 331

Prodam obnovljeno in delno opremljeno 3-sobno stanovanje v 
Grilčevi ulici v Idriji. Možnost dokupa garaže v neposredni bližini. 
Inf.: 051 631 998

Prodam malo rabljeno kopalniško pohištvo z umivalnikom.  
Inf.: 041 390 210

Podarim starejši TV sprejemnik Evelux, ekran 71 cm, brezhiben. 
Inf.: 041 376 023

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 622 299
Prodamo 2,5-sobno stanovanje v Spodnji Idriji v izmeri 56 

m2. Inf.: 031 652 303
Kupim krave telice za zakol. Inf.: 031 387 922
Prodamo takoj vseljivo hišo v Idriji v neposredni bližini šole, 

vrtca in zdravstvenega doma. Inf.: 041 483 106
Prodamo popolnoma novo, adaptirano, trisobno stanovanje 

v centru Idrije v Rožni ulici. Inf.: 051 646 298
V Idriji v bližini centra, Carl Jakoba ulica 11, prodamo starejšo 

takoj vseljivo opremljeno stanovanjsko hišo s pripadajočo parcelo 
površine 387 m2 in garažo. Hiša je ogrevana s centralno kurjavo na 
kurilno olje in tremi lončenimi pečmi. Leta 2008 je bila zamenjana 
streha (Gerard) in vsa okna v aluminijasti izvedbi. Inf.: 031 579 321

Prodamo 2,5-sobno popolnoma prenovljeno stanovanje v Sp. 
Idriji na Mladinski 1. Prodaja se delno opremljeno. Inf.: 041 310 743

V centru Idrije oddamo v najem 2-sobno stanovanje primerno 
za samske delavce. Inf.: 031 501 605

Od junija 2019 dalje oddamo v najem, paru ali družini, bivalno 
brunarico v Zadlogu, cca. 60 m2 na parceli 600 m2. Inf.: 041 337 113

Prodam skuter Piaggio Beverly, 250 ccm, 16 KW, letnik 2004, 
prevoženih 41.000 km. Inf.: 041 475 403

Prodam bazen Intex, dimenzij 6,5 x 3,5 metra. Inf.: 041 475 403
Prodam prtljažnik za dve kolesi, ki se pritrdi na vlečno kljuko. 

Inf.: 041 475 403
Prodam dve zazidljivi parceli (711 m2 in 624 m2) v Črnem Vrhu 

– zaselek Trebče. Parceli sta ob glavni cesti Črni Vrh – Zadlog, 
sončna lega, voda in elektrika na parceli. Cena po dogovoru. 
Inf.: 041 953 245

Poročen par najame enosobno stanovanje v Idriji. Inf.: 031 239 897
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NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

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

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

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

www.sm-sencila.com 

PREVOZI
Tomaž Peternelj s.p.
Sp. Kanomlja 65a
5281 Sp. Idrija

- razkladanje in nakladanje  
  z avtodvigalom

- prevozi tovora do 13 ton

GSM: 041 669 672

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

Norice na pohodu
Norice so virusna nalezljiva 

bolezen, ki jo povzroča 

Varicella Zoster virus in spada 

v družino herpes virusov. 

Inkubacijska doba (čas od 

okužbe do pojava mehurčkov) 

traja najpogosteje 14 do 16 

dni. 

Edini gostitelj virusa je človek. Okužba se prenaša s kužnimi kapljicami in z zrakom, obstaja pa tudi možnost, da se virus 
prenese z okuženimi rokami bolnika na zdravo osebo (direktni kontakt). Večina ljudi okužbo preboli v otroškem obdobju. Na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zagotavljajo, da kdor preboli norice, ostane imun vse življenje. Vendar pa virus ostane 
v telesu in se lahko aktivira kasneje ter povzroči pasovec oz. herpes zoster. Norice so pri sicer zdravih otrocih praviloma lahka 
bolezen. Značilna znaka sta nekoliko zvišana telesna temperatura in pojav mehurčastega izpuščaja na koži, tudi na sluznicah 
in spolovilu. Pri osebah, ki zbolijo za noricami v odrasli dobi, se lahko razvije tudi nekoliko težja klinična slika. Bolezen je zelo 
nalezljiva. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 90 % dovzetnih oseb ob stiku z bolnikom zboli. Bolniki so kužni 
dva dneva pred pojavom izpuščaja, zanesljivo pa niso več kužni pet dni po tem, ko so se iz vseh mehurčkov razvile kraste. 

Zdravljenje je simptomatsko. Pri osebah, ki so sicer zdrave, ni potrebe po antivirusnem zdravljenju. Če je prisotna povišana 
temperatura, jo lahko nižamo z zdravili, kot je npr. paracetamol. Aspirin je odsvetovan, ker lahko povzroči nastanek Reyevega 
sindroma. Srbenje olajšamo z uporabo antihistaminika. Umivanje je priporočljivo, vendar z mlačno vodo in brez uporabe mil 
ali gelov za tuširanje. Po umivanju telesa ne brišemo z drgnjenjem, ampak le popivnamo odvečno vodo z brisačo.

Bolezen je prisotna po vsem svetu. Enako zbolevajo tako moški kot tudi ženske. Izbruhi bolezni se pojavljajo predvsem v 
poznih zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih. Običajno se izbruhi pojavijo pri otrocih, ki obiskujejo vrtec ali osnovno 
šolo. Največ otrok zboli med 4. in 9. letom starosti. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji že več let 
opažamo približno enako visoko pojavljanje noric glede na število prebivalcev. V večini primerov gre za norice brez zapletov.
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