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Obveščamo vas,  
da smo se preselili nazaj na uradni naslov 

Rožna ulica 15, Idrija 
Uradne ure:  

ponedeljek in petek od 9. do 14. ure  
ter sreda - izdaja materialne pomoči  

od 10. do 14. ure.

Občani vabljeni na delavnico  
10 “NAJ” pomembnejših ukrepov  

prve pomoči ob prometni nesreči.  
Sobota: 22. 9. 2018 od 9. do 12. ure  

na Ahacijevem trgu v Idriji. 

rks_idrija@t-2.net  
ali 05 37 74 910

ČESTITA OBČANKAM  

IN OBČANOM  

OB

1. OKTOBRU,

PRAZNIKU OBČINE  

CERKNO.
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ljudje
6 - Gospodarstvo
Podjetje Siapro z inovativnimi 
rešitvami

8 - Pogovor
Marjan Batagelj, predsednik 
uprave Postojnske jame

21 - Šport
Kosci najboljši na planiški 
velikanki

 

kazalo ABC kazalo

ABC - september 2018

Letnik 28, številka 9

Naslednja številka izide 19. oktobra 2018

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

Kosovelova 31, 5280 Idrija

Telefon: 05 37 222 80

E naslov: abc@abc-merkur.si

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj

Oglasno trženje: 05 37 222 80 in 05 37 22 947

Prelom: Studio 3

Zasnova: Skupina Orion

Distribucija: Pošta Slovenije in raznašalci

Tisk: ABC Merkur d.o.o. Idrija

Naklada: 8.000 izvodov

 
 
 

Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v oktobruspregledano

September 2018: 
Ako Mavricija (22. 9.) sonce zasije,  
pozimi huda sapa brije.   

12 - Komunala
Koliko odpadne vode nastane v 
vašem gospodinjstvu?

14 - Napovedujemo
Dnevi živega srebra 2018

31 - Rdeči križ
Kako pravilno postopati v primeru 
prometne nesreče

22 - Kulinarika 
Babičina jabolčna pita

23 - Otroci
Jesenski plodovi za igro

29 - Jesen
Jabolka so idealna za ozimnico

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

NOGOMETNI KLUB LEDINE 

Vpis novih članov v Nogometni klub Ledine  
za sezono 2018 - 2019

Spoštovani. 

NK Ledine vabi vse zainteresirane, da se nam pridružite na treningu nogometa. 
Treningi se odvijajo na travnatem igrišču v Ledinah v spomladansko-poletnem- 

jesenskem terminu, v zimskem pa v dvorani v Idriji ali Spodnji Idriji.

Treningi so za vse selekcije od U7 do U15.
Z ekipami U9 in U11 bomo letos igrali tekmovanja v sklopu MNZ Nova  

Gorica, z ekipo U15 pa kot mešana ekipa Žiri Ledine v sklopu MNZ Kranj.
Posebej vabimo tudi dekleta, kjer igramo z ekipo U11 v ligi NZS, naše starejše 

igralke pa kot posojene nastopajo za ekipo NK Primorje Ajdovščina.
Da pa ni vse samo za otroke, nudimo tudi vadbo nogometa za starejša  

dekleta oziroma dame, kjer se treningi odvijajo dvakrat tedensko. 
Aktiven imamo tudi nogometni vrtec, kjer si otroci od 3. do 6. leta  

nabirajo prve izkušnje z žogo, predvsem pa je namen rekreacija in druženje 

najmlajših. 

V primeru, da se v določenem kraju pokaže večji interes,  
smo pripravljeni organizirati vadbo v vašem kraju,  
ali urediti prevoz vaših otrok na treninge in nazaj.  

Pri nas za nobeno kategorijo na plačate VADNINE.

Morebitne dodatne informacije: 
Kristjan 031 654 946 ali malimojstriledine@gmail.com

Z nogometnimi pozdravi
NK Ledine
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VODENJE »GREEN FIELD« INVESTICIJ JE IZZIV ZA INŽENIRSKA PODJETJA  
IN PRINAŠA VEČJO DODANO VREDNOST
Podjetje Siapro d.o.o. z Mosta na Soči svojo ustvarjalno energijo usmerja 

v razvoj inovativnih rešitev na področju livarstva, površinske obdelave 

kovin, energetike ter proizvodnega vzdrževanja. Januarja 2018 so v 

podjetju Livar industries d.d. v Ivančni Gorici zaključili »green field« objekt 

- novo pripravo livarskega peska, kapacitete 100 t/h, kar je ena izmed 

največjih investicij v livarsko industrijo v letu 2017 v Sloveniji. Objekt je 

visok 27 metrov in tlorisnih dimenzij 10 x 16 metrov. Vgrajene je preko 

430 ton tehnološke opreme. Investicijska vrednost je presegala 3 milijone 

evrov.

Glavni del Kolektiva Siapro d.o.o. pred halo Most na Soči

Obstoječa priprava peska v podjetju Livar Ivančna 
Gorica je bila postavljena leta 1986. Čeprav sta 
bili v njeni dolgoletni zgodovini izvedeni dve 
pomembnejši posodobitvi, je bila zmogljivost in 
zanesljivost opreme nezadostna. Livar se odločil 
postavitev novega in modernega postrojenja. 
Izmed petih ponudnikov je bilo izbrano podjetje 
Siapro in konec maju 2017 je bila sklenjena 
izvajalska pogodba »na ključ« po načelu »green 
field« investicije. Dejansko jim je naročnik pred 
sklenitvijo pogodbe pokazal dvorišče, na katerem 
je želel zgraditi nov objekt. Pogodbeni rok izvedbe 
- zagona opreme - je bil konec januarja 2018.

Nov objekt priprave peska v Livar Industries v 
Ivančni Gorici visok 27 m - zunanja fasada

Projekt je od podjetja Siapro d.o.o. zahteval 
predinvesticijsko študijo, tehnološki načrt, 
izdelavo načrtov stavbe in pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izdelavo načrtov postrojenja in načrtov 

razmestitve strojne in elektro opreme v objektu, 
izgradnjo objekta, dobavo in montažo postrojenja 
in nenazadnje zagon opreme ter tehnični pregled 
in pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt. 

Ves preklop na zagon nove opreme se je izvedel 
v petih delovnih dneh od zaustavitve proizvodnje.

V avgustu 2018 se je zaključilo 3.000 delovnih 

3D prostorska risba objekta priprave peska

Pogled na srce priprave peska 2 x 65t/h 
speedmullor mešalnika

ur poskusnega obratovanja dobavljene opreme. 
S podpisom prevzemnega zapisnika je izvajalec 
investitorju v uporabo in obratovanje predal 
zgrajen objekt in dobavljeno opremo z vso 
spremljajočo dokumentacijo. S tem je podjetje 
Siapro d.o.o. uspešno zaključilo še enega od svojih 
uspešnih projektov. 

Celoten projekt razvoja in postavitve novega 
najmodernejšega postrojenja priprave livarskega 
peska je plod sodelovanja strokovnjakov Siapro 
d.o.o. in več partnerjev, tako pri iskanju optimalnih 
tehničnih rešitev, praktičnih preizkusih kot 
tudi pri razvoju in montaži tehnološke opreme, 
ter je dokaz, da so lahko tudi manjša a dobro 
organizirana in vodena inženirska podjetja lahko 
kos tako zahtevnim projektom kot so »green field« 
investicije.

Siapro d.o.o. 
Postaja 9, 5216 Most na Soči, 
info@siapro.si, 
T: 05 38 41 632

Dela so potekala tudi v zahtevnih vremenskih 
pogojih

12. 11. 2017 so glavni stebri so dosegli končno 
višino

Tehnološko opremo za pripravo livarskega 
peska, ki je bila predmet dobave, sestavlja 
moderno zasnovana najnovejša oprema: 
poligonsko sito s kompenzacijskim bunkerjem 
nad silosom, hladilnik s sistemom za uravnavanje 
temperature, vlage in bentonita, skladiščni 
silosi 2 x 200 ton povratnega peska, naprava 
za regeneracijo peska, mešalci peska s sistemom 
za merjenje stislj ivosti in trdnosti, dnevni 
silosi za dodatke, aeratorji, zunanji silosi za 
surovine (kremenčev pesek, bentonit, črnina) 
s pripadajočim pnevmatskim transportom do 
dnevnih silosov ter komandno sobo z elektro 
in krmilno računalniško opremo s pomočjo 
katere je opisana oprema elektronsko vodena 
in nadzorovana iz komandnega prostora ali iz 
oddaljenih lokacij.

Vsa dela na lokaciji so potekala tako, da postavitev 
objekta ter montaža in preizkus tehnološke opreme 
niso imeli vpliva na nemoten potek proizvodnje 
ter so zagotavljali možnost obratovanja obstoječe 
opreme vse do faze povezave obstoječih in novih 
trakov za dobavo in povratek livarskega peska, ki 
se je izvajalo v času rednega polletnega remonta 
ob zaključku leta 2017.
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Marjan Batagelj - predsednik uprave Postojnske jame
Pred slabim mesecem ste objavili ponudbo za 

odkup vseh delnic družb Certa in Certa Holding. 
Kako se lastniki odzivajo na vašo ponudbo za 
odkup?

Delničarji se večinoma odločajo, da izstopijo 
iz lastništva, kar je logično, saj imamo večinske 
upravljavske pravice. Že pred to končno ponudbo 
smo imeli v lasti skoraj 70 odstotkov vseh delnic. 
Prav je, da se še zadnjič ljudem ponudi možnost za 
prodajo, da ne bi imeli občutka, da so »izviseli«. Delnice 
odkupujemo po enaki ceni kot lansko leto. Na Certi 
d.d. pa skupaj s holdingom obvladujemo že preko 90 
odstotkov celotne družbe, zato je tudi tukaj to zadnja 
priložnost za prodajo v prevzemu.

Te dni smo slišali za zgodbo iz Gorenja, kjer 
so novi lastniki iztisnili male delničarje. Je to 
mogoče tudi v Cerknem?

Ko imaš v lasti več kot 90 odstotkov družbe, 
ti zakonodaja to omogoča. Izplačilo preostalih 
delničarjev, ki delnic niso prodali, je popolnoma 
legitimna pravica večinskega lastnika in to je Gorenje 
tudi naredilo. V Cerknem pa želimo biti korektni do 
delničarjev, zato smo jim najprej ponudili dokončni 
prevzem. Mnogi delnic niso prodali v prepričanju, da 
so njihove delnice na prostem trgu in da bo vrednost 
preprosto rasla. A tako enostavno to le ne gre. Še 
bolj pa je opazen strah, ki nam ga izražajo delničarji, 
da bi jim delnice v prihodnje lahko znatno obdavčili 
pri prodaji. Tega se bojijo, zato se jih veliko odloča za 
prodajo, kajti mi jim odgovora, kakšna bo obdavčitev 
v prihodnje, ne znamo dati. 

Kakšne so prednosti 100-odstotnega lastništva?
Predvsem v zelo kratkih in hitrih poslovnih poteh 

od poslovne ideje do realizacije. Urejeno lastništvo 
zagotovo prinaša hitrejši razvoj, saj v tem primeru 
odpade kopica postopkov in čakanja na sklepe 
organov. 

Težav z gotovino za odkupovanje teh delnic v 
podjetju Postojnska jama verjetno nimate.

Absolutno ne. Tudi ta prevzem izvajamo izključno 

z lastnimi sredstvi in brez zadolževanja. Res je, da 
smo odložili nekatere prej načrtovane investicije, kar 
pa ne pomeni, da jih ne bomo kasneje realizirali. Vse 
to poteka brez najema enega samega evra kredita.

Sam prevzem pa kljub temu poteka preko banke.
Zakonodaja je o tem, kako mora prevzem potekati, 

jasna. Tudi zato, da so delničarji 100-odstotno 
zaščiteni in denar po podpisu dokumentov tudi dobijo. 
To pa ne pomeni, da banka zalaga denar. Banka le vodi 
postopek prodaje in za to moramo plačati. Postojnska 
jama je morala za vrednost celotnega prevzema 
naložiti denar na bančni račun in s tem smo dobili 
dovoljenje za začetek prevzema. 

Do katerega datuma odkupujete delnice?
Delnice odkupujemo do prvega oktobra. Delnice 

Certe d.d. odkupujemo po 7 evrov, delnice Certe 
Holding pa po ceni 3,2 evra.

V javnosti je znano, da so večji posamični 
delničarji iz skupine, ki je nasprotovala vašemu 
prihodu v Cerkno, delnice že prodali vašemu 
podjetju.

To drži. Ko so ti večji delničarji uvideli, da naše 
podjetje že obvladuje podjetje z večinskim lastniškim 
deležem, so se odločili za odprodajo deleža, saj so 
spoznali, da večinskih upravljavskih pravic ne bodo 
imeli nikoli več. Ob večjih pa ne gre prezreti tudi 
malih delničarjev, ki so nas dnevno klicali in smo 
prav od vsakega, ki je želel delnice prodati, le-te tudi 
odkupili. Tako smo prišli že do skoraj 70 odstotkov 
vseh delnic. Ker je bilo teh pogodb res veliko, smo 
sprejeli odločitev, da naredimo še končni prevzem. 
Gre namreč tudi za to, da je bilo potrebno z vsakim 
posebej sklepati kupoprodajno pogodbo, kar terja 
čas in prinaša tudi nepotrebne stroške. Z nakupom 
delnic preko prevzema samo delamo isto stvar na 
enostaven in cenejši način.

Doslej upravljavske pravice niso bile enake 
lastniškim deležem posameznih delničarjev. Bo 
poslej drugače?

Prav gotovo. Ko podjetje enkrat lastniško urediš, 
potem je povsem naravna pot, da imaš tudi jasen 
statut, ki prinaša enostavnejši model upravljanja. V 
Cerknem pa se soočamo še s tem, da imamo zelo 
zastarel statut, ki mu nekateri v določenih delih 
očitajo celo neskladje z zakonodajo.

So letošnje skupščine minile brez izgredov?
Povsem mirne so bile in izpeljane s potrebnim 

dostojanstvom. Ocenjujem, da je skupščina družbe 
Certa Holding v Cerkno prinesla veliko veselje, bila je 
mirna in konstruktivna. Udeležili so se je vsi, ki so se 
prijavili. Vse je potekalo brez varnostnikov in nemira. 
Izkazalo se je, da so si takega poteka želeli domala 
vsi Cerkljani. Na skupščini ni bila napovedana niti 
ena izpodbojna tožba in to razumemo kot potrditev 
našega razvojnega koncepta s strani Cerkljanov. 
Izrekam zahvalo in hvaležnost, da so mi verjeli.

Nekateri Cerkljani pa opozarjajo, da se stvari le 
prepočasi obračajo na bolje.

Zame se še prehitro. Je pa res, da se v turizmu čez 
noč ne da prav veliko narediti. Ko smo napovedali, da 
se mora trgovina umakniti iz Hotela, smo vedeli, da 
bo za ta korak potreben čas. Najprej je treba najti 
nekoga, ki bo trgovino zgradil in še prej za gradnjo 
dobil vsa potrebna dovoljenja. Tedni in meseci 
pa tečejo in še na marsikatero zlonamerno oviro 
naletimo. A, o tem kdaj drugič.

Drži podatek, da v Cerknem iščete gradbena 
dovoljenja tudi za že zgrajene objekte?

Del nove restavracije je bil v času, ko so hotel vodili 
še prejšnji direktorji, res zgrajen brez potrebne 
dokumentacije in dovoljenj. Zelo neodgovorno. Tisti, 
ki je to anonimno prijavil, je že vedel, kakšno je stanje, 
morda je bil celo del te nezakonitosti. 

Omare z okostnjaki so kar velike.
Omare so velike in polne neprijetnih stvari in 

dokumentov, a sem se kljub temu odločil, da bo 
moja temeljna usmeritev pogled v prihodnost. Imam 
jasen razvojni koncept in ta je usmerjen naprej. Ko 
opazujem te velike omare in okostnjake, ki padajo iz 
njih, mi je jasno, zakaj je Cerkno 20 let tako močno 
stagniralo. Žalostno, a v tem kraju iskrene želje po 
razvoju in napredku v turizmu ni bilo, preveč so se 
iskale osebne koristi. Prevladovale so le prazne obljube, 
denar se je zelo nesmotrno trošil v ozkem krogu, vizije 
pa ni bilo nobene. Zato se turizem v Cerknem in okolici 
sploh ni razvil. Bodimo odkriti, tega si večina njih, ki 

so vodili to pomembno podjetje, ni niti želela ali pa 
znala. Rezultat je v obeh primerih enako slab.

Velja  prepr ičanje,  da so v tur izmu na 
Cerkljanskem slabe plače.

Veste, to je tako, da iz vreče lahko vzameš le toliko, 
kolikor si zaslužil. Plače so le del tega. Včasih je bilo 
tako zato, ker so bili neučinkoviti, pa so se zadolževali 
in tako so nastali milijonski dolgovi, za katere ni nihče 
odgovarjal. Vedno trdim, da naj ljudje zaslužijo toliko, 
kot so pri delu uspešni. Boljših plač v preteklosti res ne 
bi mogli izplačevati, saj se je delalo slabo. V prihodnje 
bo treba delati popolnoma drugače, saj je ključ do 
uspešnosti skrit v predalu z nalepko učinkovitost. Tako 
smo to zgodbo in zadovoljstvo zgradili pri Postojnski 
jami.

Poznavalci opozarjajo, da so v turizmu lahko 
uspešni le ponudniki s stalno zaposlenimi 
domačini. Uspešne turistične zgodbe težko 
delajo gostinci iz daljnih dežel.

Sedanja kadrovska struktura v Cerknem ni na nivoju, 
ki ga želimo imeti. To je res. V Postojni imamo zaenkrat 
še večinoma zaposlene Slovence, a težava je drugje. 
Jutri naj pride k meni 20 ljudi s prošnjo za zaposlitev 
za delo v turizmu in delo bodo dobili takoj in brez 
odlašanja. Pa jih ni. Problem je v tem, da ljudje sploh 
nočejo delati, še manj pa v turizmu.

Kar nekaj ljudi pa je v zadnjem letu zapustilo 
Hotel Cerkno.

Predvidevati gre, da je veliko njih imelo tudi obilo 
neupravičenih koristi. Ko so te izgubili, so šli drugam. 
Nekateri so šli kar sami, drugim je bilo potrebno 
pokazati, kaj ni bilo v redu. Vsakega, ki je pripravljen 
delati pošteno, pa bomo vzeli tudi nazaj. S podobnim 
kadrovskim problemom se soočajo tudi v Idriji. Do 
Cerknega je 20 minut vožnje, kar je manj kot iz 
obrobja v središče Ljubljane. Pa se kljub temu za delo 
v turizmu ljudje ne odločajo. Kot vidite, turizem bomo 
morali narediti spoštovano gospodarsko panogo, 
potem bo lažje. V Postojni in na Jezerskem to že je, 
v Cerknem na žalost še ne.

Kako iz tega začaranega kroga?
Poglejte. Najprej moramo povsem prenoviti hotel. 

Ko bodo ljudje videli nova delovna mesta v sodobnem 
objektu, bodo začeli drugače razmišljati. Tako izkušnjo 
imamo na Jezerskem, kjer so pred mojim prihodom 
govorili, da ne bomo dobili kadra. Nismo obupali. Ko 
pa so ljudje videli nove pogoje dela, so hitro začeli 
prihajati in kadrovskih težav tam skoraj nimamo več.

Letošnje poletje ste imeli na smučarskem 

središču veliko obiskovalcev, ob konicah v enem 
dnevu celo 1.500. Gostinskih delavcev pa je bilo 
premalo.

Ta problem ni vezan samo na Cerkno, ampak na 
celotno turistično branžo. Tudi pri nas v Postojni bi 
letos poleti takoj zaposlili 50 gostinskih delavcev, pa 
jih nismo našli. Korenine tega problema so globoke. 
V družbi v preteklosti nismo razvili pogleda na to 
dejavnost kot na spoštovano in cenjeno dejavnost. 
Lahko trdim, da so zatajile vzgojno-izobraževalne 
ustanove, saj na primer tako v Cerknem kot tudi v 
Idriji ni bilo šolskih programov za poklice v turizmu. 
Vse preveč in zmotno se je spodbujalo le delo v 
industriji.

Kako je bilo z izmenjavo kadrov med Postojno 
in Cerknim?

Naredili smo prve korake in ti so dali dobre rezultate. 
V času zimske sezone smo preusmerjali kader 
na smučarske programe, a v poletnih mesecih iz 
Cerknega še nismo dobili ljudi. Žal jih je letos manjkalo 
vsepovsod. Res pa je, da so kuharji v Cerknem ob 
določnih dnevih kuhali za Postojno, saj so v Cerknem 
izvrstni kuharji, ki se spoznajo na svoj poklic. Kot vsak 
začetek, je tudi ta težak.

Turizem in onesnaženo okolje pa ne gresta z 
roko v roki.

Žalostne zgodbe slišim te dni o onesnaževanju okolja. 
Verjamem mojim sodelavcem, da bazen ni bil vpleten 
v zadnje onesnaženje Cerknice, saj v tistih dneh sploh 
ni obratoval in spuščal bazenske vode. Kdorkoli je 
že povzročil onesnaženje, pa je grdo zlorabil okolje 
za dosego svojih nečednih ciljev. Ob tem pa velja 
povedati tudi to, da kanalizacijski sistem v Cerknem 
ni najbolje urejen. Ko bomo prenavljali hotel, bo lastnik 
kanalizacije moral zagotoviti primerne priključke in 
odvajanje odpadnih voda.

Hotel boste torej povsem prenovili. Kakšne 
vsebine mu boste namenili?

Nov hotel v Cerknem bo preurejen kot »termalni in 
ski hotel«. Prenova bo postopna, v več fazah. Moramo 
pa vedeti, da ko tak hotel gradiš ali pa prenavljaš, 
to počneš za prihodnjih 50 let. Brezglavo hitenje pri 
teh zadevah ne prinese rezultatov. Ko smo v Postojni 
prenovili Hotel Jama, je vse delovalo brezhibno. In tak 
model bomo uporabili tudi pri prenovi v Cerknem. 
Premišljeno in preudarno. Samo za informacijo, Hotel 
Planinka na Jezerskem delamo že več kot eno leto, 
pa ima samo 23 sob. Ne hitimo, bo pa odličen objekt.

Blagovnico boste izselili.
Drži. Blagovnica gre iz hotela, dobimo torej še klet, 

Marjan Batagelj



10 11pritličje in sedaj še neizkoriščeno nadstropje. Teh površin bo kar nekaj. Gledali bomo 
tako na pravo funkcionalnost kot tudi na energetsko ustreznost in predvsem na 
potrebe gostov in storitve, ki jih bomo ponudili.

Na nedavnih zasedanjih nadzornih svetov družb Certa in Certa Holding so 
bila zamenjana vsa vodstva. Kaj se dogaja?

Nič posebnega in nič, kar ne bi bilo napovedano in tudi od domačinov pričakovano. 
Obljube, ki jih dam, tudi držim. Napovedal sem menjave in te so se zgodile. Povsem 
logično je, da ko postaneš večinski lastnik, postaviš nove nadzornike in ti nastavijo 
nove direktorje. Zastaviš zelo jasne cilje in kdor te cilje realizira ostane, drugi 
odide. Tako je to. Sedaj so postavljeni pravi strokovnjaki z jasnimi zadolžitvami in 
sam jim zaupam. Ljudje so dokončno spoznali, da nisem bil povezan z nobenimi 
strukturami iz preteklosti. Toliko laži in neresnic je bilo povedanih, da si jih niti 
pameten človek ne more zapomniti.

Spremljate poslovanje Ete?
Stalno in budno spremljamo, kaj se dogaja na Eti. V nadzornem svetu smo 

zamenjali enega naših nadzornikov. Njihova naloga je stalen nadzor in aktivno 
opozarjanje na pričakovane in upravičene izboljšave v poslovanju. Če nas bo 
vodstvo Ete na ta način sprejelo, bo to dobro, če pa bodo tudi v prihodnje 
nedostopni, pa to ne bo najbolje za naše skupno sodelovanje. Predvsem pa nas 
ne bodo smeli ovirati v razvoju. Glede na trenutno situacijo tega ne morem trditi. 
Oni že vedo o čem govorim. Upajmo, da bodo ravnali razumno in ne bo potrebno 
o tem javno govoriti.

Na mesto direktorice v Tiku ste postavili Petro Borovinšek.
Iskali smo predvsem človeka, ki bi že od prej poznal tovarno in njen položaj na 

trgu. Tem pogojem je zadostila Petra Borovinšek, ki je bila doslej nadzornica, 
sedaj pa bo imela priložnost, da se izkaže tudi kot direktorica podjetja. Voljo ima 
in prepričan sem, da bo vse šlo v pravo smer. Doslej je bilo to podjetje vedno bolj 
ob strani, po novem pa pričakujemo nov delovni utrip.

Ko gledate v prihodnost, ne morete mimo zelenega turizma.
Postojnska jama, rudarska dediščina Idrije, smučišče in terme v Cerknem, 

neokrnjena narava na Jezerskem v vseh letnih časih in dolina Soče z vsemi biseri 
tvorijo nabor destinacij, ki bodo v prihodnjih desetletjih zagotovo oblikovale 
neverjeten turistični produkt. Take kombinacije na tako majhnem koščku ne 
najdeš nikjer na svetu. Sam verjamem v to zgodbo in vesel sem vseh, ki želijo 
pri tem tudi sodelovati.

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

trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.

Ali želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje sposobnosti v hitro se  
razvijajočem podjetju, katerega temeljne vrednote so: zaposleni, inovativnost,  

neodvisnost in globalnost?

 Zaradi širitve poslovanja vabimo k sodelovanju kandidate  
za naslednji delovni mesti:

1. PRODAJNIK (m/ž)
 

2. SESTAVLJALEC SISTEMOV - SERVISER (m/ž)

Od vas pričakujemo znanje angleškega jezika (pod 1 odlično, pod 2 dobro), veselje  
do tehnike, samostojnost pri delu, veliko mero samoiniciativnosti in kreativnosti,  

odgovornost, pripravljenost na timsko delo in službena potovanja. 

Nudimo delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, 
polni delovni čas, dinamično delo v prijetnem kolektivu, možnost strokovnega  

usposabljanja in napredovanja, stimulativno nagrajevanje in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo,  
da nam pošljete svojo prijavo z življenjepisom do 15. 10. 2018 na naslov: 

zaposlitev@poclain.com ali  
Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri  

(Več informacij na tel.št.: 04 51 59 156).

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
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KOLIKO ODPADNE VODE NASTANE V VAŠEM GOSPODINJSTVU?
Kdo predpiše oblikovanje cen komunalnih storitev?
Način oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

je predpisan s  strani države, in sicer v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva (Uradni list RS, št. 
87/12, 109/12, 76/17).

V kolikor se v lokalnem okolju pojavljajo izjeme, ki jih ni mogoče opredeliti s 
predpisano uredbo, jih natančneje določa občinski tarifni pravilnik. Podlaga za 
pripravo tarifnega pravilnika za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Idrija je Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 15/09, 55/10, 
15/14, 34/15, 19/18).

Bistvene dopolnitve v novem tarifnem pravilniku
Zaradi usklajevanja zakonodaje z evropskimi smernicami za področje odvajanja 

in čiščenja odpadne vode so nujne posodobitve obstoječega tarifnega pravilnika, 
ki je bil v Občini Idrija veljaven od leta 2014. Nov tarifni pravilnik, ki je bil sprejet 
v septembru 2018 na redni občinski seji Občine Idrija, in velja za vse uporabnike 
v Občini Idrija, prinaša:
- natančnejše opredelitve obračuna storitev pri objektih, ki niso priključeni na 
javno vodovodno omrežje, se pa zanje izvajajo storitve odvajanja in čiščenja 
odpadne vode,
- natančnejše opredelitve obračuna storitev v stavbah z več enotami, v stavbah, 
ki si delijo greznico ali malo komunalno čistilno napravo (MKČN), ter objektih, ki 
imajo več greznic ali MKČN,
- natančnejše opredelitve obračuna storitev pri uporabnikih, ki uporabljajo več 
vodnih virov (poleg javne pitne vode tudi lastno zajetje),
- natančnejše opredelitve obračuna storitev pri kmetijskih gospodarstvih, ki so 
oproščena plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN,
- natančnejše obrazložitve obračuna storitev v primeru nenaseljenih oz. začasno 
nenaseljenih objektov in začasnih vodovodnih priključkov.
Komunala bo v naslednjih mesecih posodabljala evidence in o morebitnih 
spremembah v obračunu uporabnike tudi obvestila.

Zanimivi primeri iz prakse
- V primerih, kjer komunalna odpadna voda ne nastaja (npr. novogradnja, vrtni 
priključki, nasadi, pašniki, ipd), se storitve, vezane na odvajanje in čiščenje odpadne 
vode in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, 
ne obračunajo.
- Kmetijska gospodarstva, ki zbirajo odpadno vodo iz gospodinjstva v greznici ali 
MKČN, jo mešajo z gnojevko ali gnojnico v gnojni jami, ki odleži vsaj 6 mesecev in 
o tem vodijo evidenco, jo raztrosijo po svojih kmetijskih površinah in podajo na 
Komunalo vlogo z uradnim izpisom o površini kmet. zemljišč in št. rejnih živali, so 
(za 3-letno obdobje) oproščena plačila storitev ravnanja z greznicami/MKČN in 
omrežnine za čistilno napravo. Obračun omrežnine za čistilno napravo in storitev, 

povezanih z greznicami in MKČN, je oproščen samo objektu, kjer je prijavljeno 
kmetijsko gospodarstvo.
- V primerih stavb, ki niso stalno naseljene, se pa uporabljajo, npr. vikendi ali koče, 
lastniki niso oproščeni plačila storitev, vezanih na greznice in MKČN ter omrežnine 
za čistilno napravo, kjer se greznična gošča obdeluje.
- V primerih opuščenih stavb brez stalnih prebivalcev, ki nikoli niso v uporabi, ker 
niso primerne za bivanje, so lastniki oproščeni plačila storitev, vezanih na greznice 
in MKČN ter omrežnine za čistilno napravo.

Omrežnina je določena z velikostjo vodomera 
(DN).
Količina odpadne vode za storitve, povezane z 
greznicami in MKČN, je obračunana po porabi 
pitne vode, ki jo izmeri umerjen vodomer.

Omrežnina je v primerih brez vodomera določena 
z zmogljivostjo vodovodnega priključka (premerom 
cevi). 
Količina odpadne vode za storitve, povezane z 
greznicami in MKČN, je v primerih brez vodomera 
obračunana po številu stalno in začasno prijavljenih 
prebivalcev in državnem normativu, ki znaša 150 
litrov/os/dan.

Omrežnina je določena z velikostjo vodomera (DN). 
Količina odpadne vode za storitve, povezane z 
greznicami in MKČN, je obračunana po porabi pitne 
vode, ki jo izmeri umerjen vodomer. V primerih brez 
vodomera je količina odpadne vode obračunana po 
številu stalno in začasno prijavljenih prebivalcev in 
državnem normativu, ki znaša 150 litrov/os/dan.
V primeru, ko uporabnik objekta uporablja več virov 
pitne vode in pri tem ni mogoče ugotoviti celotne 
porabe pitne vode, se poraba pitne vode izračuna 
na podlagi stalno in začasno prijavljenih prebivalcih 
in državnem normativu.

PREJMITE E-RAČUN V 
SVOJO SPLETNO BANKO
E-račun za komunalne storitve oz. 

upravljanje, ki enakovredno zamenjuje 

papirnati dokument, lahko vsak mesec 

brezplačno prejmete v svojo spletno banko. 

Na e-račun se prijavite preko svoje spletne 

banke, običajno na način, da v meniju 

poiščete možnost »E-računi« ter »E-prijava/

E-odjava«. Pri prijavi na e-račun je potrebno 

upoštevati, da mora biti uporabnik e-računa 

enak plačniku računa za komunalne 

storitve oz. upravljanje. Podrobna navodila 

so objavljena na naši spletni strani  

www.komunalaidrija.si.

OD OKTOBRA 
DALJE IZBOLJŠANA 
UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
Klicni center je napredna celostna rešitev, 

ki omogoča vzpostavitev komunikacije 

s stranko in zagotavlja, da je vsak klic 

sprejet in zabeležen oziroma usmerjen 

na pravi oddelek. Od oktobra bomo za 

pojasnila in informacije, javljanje stanja 

vodomera, sporočanje sprememb in 

morebitnih nepravilnosti ter naročila 

dosegljivi od ponedeljka do petka med 6. 

in 22. uro ter med vikendi in prazniki med 

7. in 20. uro. 

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 (skodelice s 
potiskom Gustav Klimt)

ARANŽIRAMO 
DARILA

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje  
za vse priložnosti

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev in 
ureditev mrliške vežice.



14 15dnevi hg idrija

Odsevi srebrnega časa 2018
V Idriji se bomo v prvi polovici oktobra ozrli v preteklost in se spet 

spogledovali z živim srebrom, edino tekočo kovino, ki je 500 let dajala 

kruh, nam omogočala razvoj in sanje o lepši prihodnosti. V sklop Odsevov 

srebrnega časa 2018 smo strnili šest dogodkov, ki so prežeti z mislijo na 

dediščino in njenim pomenom pri razvoju človeške civilizacije.

V sredo, 3. oktobra, bo Topilnica Hg na široko odprla 
vrata likovni umetnosti. Ta je v Idriji povezana z živim 
srebrom in domala ni slikarskega mojstra, ki ne bi poznal 
cinobrove barve. To v svojih delih pogosto uporablja 
tudi slikar Nande Rupnik, ki izhaja iz rudarske družine 
iz Idrije. Že od rane mladosti je zaznamovan z živim 
srebrom in barvo cinabarita. Kolekcijo tridesetih 
akrilnih platen bo razporedil med drobilnimi in sejalnimi 
napravami več nivojskega postroja rudniške klasirnice, 
ki ustvarja nenavaden ambient. Ob zanimivi razlagi, 
avtorjevih spominih in pesmih Idrijskega okteta se 
bomo povzpeli na vrh, do končne postaje žičnice, 
kjer si bomo zaželeli »Srečno!« in si privoščili skromno 
rudarsko malico.

Tudi pod Idrijo se skrivajo mnoga rudna bogastva. 
Jamski škrat Perkmandlc bo otroke popeljal v globino 
nekoč bogatega rudnika živega srebra in pokazal svoje 
skrivne kotičke. V najglobljem delu bo pravljičarka Anja 
Štefan otrokom pripovedovala zgodbe, povezane s 
podzemnim svetom in njegovim bogastvom. 

Kljub temu, da rudnik že desetletja ne deluje več, v Idriji 
še živijo nekdanji rudarji in topilničarji. Slednji so posebej 
ponosni na razstavo Od rude do kapljic živega srebra, ki 
je urejena v prostorih nekdanje klasirnice ob rotacijski 
peči. Obiskovalce razstave in topilnice bo v nedeljo, 7. 
oktobra, upokojeni poslovodja topilnice Anton Filipič 
popeljal na pot od izkopa rude do kapljic živega srebra.

O kulturni dediščini, ki je temelj narodne identitete, 
bo v Idriji v torek, 9. oktobra, spregovorila ddr. 
Verena Perko. Prepričana je, da je ta vir vsega našega 
znanja in vedenja o preteklosti in odločilen gradnik 
gospodarskega razvoja. Največja nevarnost njenega 
uničenja pa se skriva v nepoznavanju njenega pomena. 
Tudi v Idriji po domovih hranimo veliko rudarske 
dediščine, ki ima izjemno vrednost za ohranjanje 

vedenja o življenju preteklih rodov. Iz rudarskega znanja 
se je razvila danes zelo uspešna elektroindustrija.

S Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pa v 
Idrijo prihajata tudi Aleš Knez in dr. Tone Meden, ki 
bosta v soboto, 13. oktobra, predstavila živo srebro 
in njegove lastnosti s kemijskimi in fizikalnimi poskusi. 
Obiskovalci bodo lahko primerjali težo atoma živega 
srebra v primerjavi z atomi nekaterih drugih kemijskih 
elementov ter od blizu videli kaj se zgodi z živim 
srebrom, svincem, gumo, rdečim cinobrom in še 
nekaterimi drugimi snovmi, če jih močno ohladimo. 
Podoživeli bodo Lavoisierjev poskus segrevanja 
živosrebrovega oksida, ki je pomenil mejnik v razvoju 
kemijske znanosti, se čudili temu, kaj vse lahko plava na 
tekočem živem srebru, občudovali nastanek svetlečih 
amalgamov in izvedeli veliko zanimivega o tej edinstveni 
tekoči kovini iz Idrije.

Predzadnji dogodek letošnjega cikla, Lov na 
Perkmandlčkov zaklad, smo namenili otrokom. 
Doživetje drugega največjega rudnika živega srebra 
na svetu je najboljša ideja za izlet za družine z otroki. 
Nova interaktivna pot s pomočjo jamskega zemljevida 
in posebnih nalog bo družine popeljala v nenavadni svet 
idrijskega rudnika, kjer se skriva jamski zaklad.

Življenje v Idriji se iz desetletja v desetletje korenito 
spreminja. Kar so mladi doživljali pred štirimi do petimi 
desetletji, je današnji mladini skoraj nepoznano in 
nerazumljivo. Za sklep letošnjega cikla dogodkov v 
torek, 16. oktobra, pripravljamo soočenje generacij 
današnjih upokojencev in mladine, ki bo odstrlo razvojni 
lok in stične točke, preko katerih se v mestu ohranjata 
tradicija in zgodovinski spomin. 

Odsevi srebrnega časa 2018 vas v prvi polovici 
oktobra vabijo v Idrijo na zanimive dogodke, povezane 
z dediščino živega srebra.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija  
in ABC Merkur vabita na dogodke

ODSEVI SREBRNEGA ČASA 2018 
3. oktober – 16. oktober 2018

sreda, 3. oktober ob 18.00, Topilnica Hg, separacija
PITSTU LIT SA KAPAL, ŠUSAL, FIDRAL, ŽGAL, … 
otvoritev slikarske razstave, Nande Rupnik

8. - 12. oktober ob 9.00 in 10.30, Antonijev rov
SKRIVNOSTNI PODZEMNI SVET 
pravljični dogodek v jami za otroke z Anjo Štefan  
in jamskim škratom Perkmandlcom

nedelja, 7. oktober ob 14.00, Topilnica Hg
PO POTI OD RUDE DO KAPLJIC ŽIVEGA SREBRA
doživetje z Antonom Filipičem, upokojenim poslovodjo 
v topilnici 

torek, 9. oktober ob 18.00, Antonijev rov, prizivnica
DEDIŠČINA, VSE KAR ZNAMO, VSE KAR IMAMO, 
SMO IN BOMO
predstavitev, ddr. Verena Perko

sobota, 13. oktober ob 10.00 in 14.00, Topilnica Hg
LASTNOSTI ŽIVEGA SREBRA, kemijski poskusi za 
radovedne
Fakulteta za kemijo UL, Aleš Knez, dr. Tone Meden
Predhodne rezervacije: topilnicahg@cudhg-idrija.si ali 
05 374 39 40

nedelja, 14. oktober ob 14.30, Antonijev rov
LOV NA PERKMANDLČKOV ZAKLAD
podzemno doživetje za najmlajše
Predhodne rezervacije: infohg@cudhg-idrija.si  
ali 031 810 194

torek, 16. oktober ob 18.00, Galerija Magazin
SOOČENJE GENERACIJ 
Včeraj knapi, danes dijaki, jutri …

Soorganizatorji: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Muzejsko 
društvo Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.

Jesenska opravila na vrtu
Prihajajoči dnevi bodo vse bolj hladni in mokri, zato 

nas blatni vrt ne bo prav nič mikal. Pa vendar je tudi v 

tem času še nekaj opravil, ki jih je potrebno opraviti.

Z obiranjem jabolk, hrušk in sliv smo že skoraj zaključili, po 1. novembru pa je čas 
za sajenje sadnih dreves in jagodičevja. Izkopljemo veliko sadilno jamo, ob sadiko 
postavimo oporo, zemljo, s katero sadiko zasujemo pa obogatimo z dolgodelujočim 
organskim gnojilom v obliki pelet.

S sajenjem občutljivih sadnih vrst pa raje počakajmo do pomladi. Z dolgodelujočim 
organskim gnojilom dognojimo tudi obstoječa sadna drevesa, grmičke ribeza, 
kosmulje, joste in malin. Lanske poganjke robid, ki so letos obrodili, porežemo in 
privežemo letošnje poganjke, ki bodo cveteli in oblikovali plodove naslednje leto.

Z dreves jablan, hrušk in sliv odstranimo vse plodove, ki so ostali na drevesu po 
obiranju in nočejo sami odpasti, saj so praviloma vir različnih okužb za prihodnje 
leto. Sproti odstranjujemo tudi vse listje, ki kaže znake škrlupa ali hruševe rje, 
ter jih uničimo.

Ko listje končno odpade, drevesa in jagodičevje škropimo proti različnim boleznim 
z bakrenim pripravkom. Tako pripomoremo k zatiranju jablanovega in hruševega 
škrlupa, listne luknjičavosti koščičarjev, breskove kodravosti in češpljeve rožičavosti, 
hruševe in češpljeve rje, različnih pegavosti in ostalih bolezni, ki jih povzročajo 
škodljive vrste gliv. Po odpadanju listja lahko naredimo tudi lesne potaknjence 
ribeza. Redno opazujemo nove nasade jagod in jih po potrebi zalijemo.

Pred prvo slano vse balkonske rastline, ki jih želimo prezimiti, pospravimo v 
notranje prostore s primerno temperaturo in svetlobo. Še pred tem rastlinam 
potrgamo cvetove in obolele liste. Ker je v notranjih prostorih zrak suh in topel, 
se na rastlinah lahko pojavijo pršice in listne uši.

Da nam ne povzročijo prevelike škode, lepotice pridno pregledujemo in če 
škodljivke opazimo, takoj reagiramo – pri tem pa je priporočljivo uporabiti okolju 
in človeku prijazna ekološka sredstva. Pršice odpravimo z oljnim pripravkom 
na osnovi ogrščičnega olja, uši pa zatiramo z ekološkim insekticidom na osnovi 
naravnega piretrina. Med mirovanjem smo z zalivanjem varčni, pazimo le na to, 
da se rastline ne izsušijo.

Prazne okrasne lonce, ki ostanejo na balkonih, obogatimo z jesenskimi lepoticami. 
Jesensko vzdušje pričarajo mačehe, rese, hebe in še druge jeseni cvetoče rastline, 
ki jih kombiniramo z različnimi zimzelenimi nizkimi trajnicami.
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KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.si
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

GLAVNI IGRALEC 
Šolsko nezgodno zavarovanje ima v večini primerov samo eno, a 

pomembno pomanjkljivost. Predstavljajte si, da ste lastnik krasnega 

cabrioleta brez strehe … in zanj ne kupite niti garaže niti nadstreška?! 

Nekaj podobnega delamo pri šolskih nezgodnih zavarovanjih! 

Prav vsako leto večinoma poslušam en in isti 
stavek: »Ma daj nekaj, nekaj srednjega, toliko, da 
bo mulc zavarovan, če se mu glih kaj zgodi …« In 
še tisti skrbni starši, ki posegajo po dražjih in s 
tem vsebinsko močnejših paketih zavarovanja za 
otroka, ne zavarujejo glavnega »soigralca« - samega 
sebe! To do danes niti ni bilo možno, saj takih 
zavarovanj v enem paketu nismo poznali. Letos 
pa je Zavarovalnica Sava d.d. pripravila nov 
paket, kjer se skupaj zavarujeta starš in otrok 
na isti, skupni polici. Osebno mi to predstavlja 

neprecenljivo varnost za otroka, katera skupaj z 
ženo preživljava, skrbiva za njuno lepo otroštvo in se 
trudiva, da jima »ničesar« ne manjka. Zagotovo je to 
želja vsakega starša: omogočiti otroku lepo mladost 
in dostojanstven vstop v življenje odraslega. Žal 
vedno to ni mogoče. Nenadne bolezni, nesreče in 
podobne tragedije zasekajo v marsikatero družino. 
Iz nje nepričakovano in mnogo prezgodaj iztrgajo 
osebo, ki skrbi za otroka, za njegovo brezskrbno 
otroštvo, šolanje, … Včasih za to osebo ostajajo, 
poleg žalosti in bolečine, še neporavnani krediti, 

limiti, leasingi, … Finančne obveznosti, ki osirotelim 
otrokom še dodatno poslabšajo njihov vsakdan. 

Nova ponudba Zavarovalnice Sava d.d. omogoča 
staršem, da poleg otroka zavarujemo tudi sebe. 
Prvenstveno za primer smrti in težjih bolezni, pa 
tudi za vse ostale nezgodne primere: invalidnost, 
hospital izacijo, … Mesečna premija je že od 
neverjetnih 5 evrov dalje! In zraven lahko dodate 
enega od nezgodnih paketov, katere predstavljam 
v priloženi tabeli.

 

Za zavarovanje avtomobila v  

povprečju plačamo 7-krat več, kot bi 

plačali za zagotovitev finančne  

varnosti svojemu otroku …  

pa še to nam je največkrat preveč. 

Dodatna prednost tega zavarovanja je, da ga 
lahko plačujete mesečno preko trajnika in da ga ni 
potrebno vsako leto ponovno obnavljati. 

Za natančnejše informativne račune sem seveda 
z veseljem na razpolago osebno ali preko e-pošte 
na info@zavarovanje.net.

In ko bo vaš zlati otrok prinesel domov prvo 
nezadostno oceno, se ne sekirajte: dogajajo se 
tudi hujše stvari! Če pa bo bolečina le prehuda, se 
spomnite na svoja šolska leta …

                                       Vaš Aleksander Paglavec

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od 1. 9. dalje velja izvensezonski urnik – od 
ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30 in 14.00 
do 17.30. Sobota ZAPRTO. Lepo vabljeni!

Vabimo vas na sledeča izleta:
Kopalni izlet Terme Olimia, 29. 9. 2018
Martinovanje (Brežice z okolico), 17. 11. 2018

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

Vsak dan nove last minute akcije tako za 
Jadran kot za Mediteran. Oglasite se v agenciji 
in preverite.

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

 

Zaradi povečanega obsega  
dela iščemo

OPERATERJA NA CNC STROJIH
TER ZA OSTALA DELA  

V PROIZVODNJI

Več informacij: 
ocg@siol.net  
041 328 540

Obdelovalni center d.o.o. Godovič,
Godovič 156, 5275 Godovič    

Telefon:  (05) 377 48 80, Fax:  (05) 377 48 81,  
E-mail: ocg@siol.net
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za šolsko leto 2018/2019 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater

- elektrikar elektronik

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN,

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMOŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Delavec v proizvodnji m/ž

- Delavec v livarni in obdelovalnici m/ž

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

- Tehnolog II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II 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



20 21Optika Planinšek Lah,  

Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                                
T: 01/754 33 88

  
Izkoristite  

jubilejni  
popust - v  

septembru in  
oktobru 

10% popusta  
na vsa očala! 

Z vami že  
10 let! 10

10

10

10

10

10
10

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

model: SOLE Z6 
moč: 6,5kW 
max 65m2

Možen nakup z Addiko hitrim kreditom! Do 5000 EUR - do 60 mesecev!
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Kasci najboljši v Planici
Prejšnjo nedeljo se je v teku na 

planiško letalnico bratov Gorišek 

pomerilo kar 1.047 tekačev iz 22 

držav. V štafetah je bila najboljša 

ekipa Kasci iz Idrije in Godoviča.

Vreme je letos v Planici sodelovalo z organizatorji, 
skakalnica je bila suha in lov na nov planiški rekord je 
bil odprt. Luki Kovačiču je podvig uspel, najtežjih 400 
metrov teka na svetu je premagal v rekordnih štirih 
minutah in 59 sekundah, s tem pa si pritekel drugo 
zaporedno zmago v dolini pod Poncami.

Kot vsako leto doslej so v Planici tekmovale tudi 
štafete, ki veljajo za atraktivni del tekmovanja. Tekmovali 
so v moški, v mešani in poklicni kategoriji z ekipami 
štirih, torej štirikrat 100 metrov. Pri moških ekipah je 
bila najboljša ekipa Kasci iz Idrije in Godoviča v sestavi: 
Robert Kreft, Tadej Podgornik, Miha Klemenčič in Matevž 
Govekar, ki je v isti postavi tekmovala že lansko leto. 

»Pred letom dni smo bili četrti, letos pa smo se pripravili 
optimalno in uresničili že lansko napoved, da bomo 
najboljši. Zmagali smo že v predtekmovanju in najboljši 
smo bili tudi v finalu,« je za Idrijske novice po tekmovanju 
povedal Robert Kreft.

Organizatorji ob koncu vedno poudarijo, da so na 
tekmovanju zmagovalci vsi, ki pritečejo do vrha in pri 
tem premagajo legendarnih 400 metrov v dolžino in 
202 metra v višino. Letos se je na dogodek prijavilo 
rekordnih 1.047 tekačev iz 22 držav.

»Do zdaj sem mislil, da so »ubrisani« samo tisti, ki letijo 
dol po letalnici, zdaj vidim, da so tudi ti, ki tečejo gor. So 
pa za mene vsi heroji,« je dogajanje v Planici komentiral 
Tone Fornezzi - Tof, slovenski novinar in humorist ter 
idejni oče mnogih športno-rekreativnih prireditev v 
Sloveniji.
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EVT - SISTEMI d.o.o.
Arkova ulica 13, 5280 Idrija
T: 05 37 74 830, F: 05 37 74 835 
email: info@evt.si

TRGOVINA: 
Arkova ulica 17a, 5280 Idrija 
T: 05 37 74 840 
email: trgovina@evt.si

Odprodaja zalog delovnih rokavic, delovnih in zaščitnih čevljev, 
delovnih oblačil ... od 20. septembra do odprodaje zalog ...

Čistimo zaloge!

Vse slike so simbolične!

Babičina jabolčna pita
Med vsemi jabolčnimi sladicami, s katerimi so nas razvajale naše babice, si prav posebno mesto zasluži jabolčna 

pita iz pekača. Sladica je hkrati krhka in sočna in se kar stopi v ustih, najboljša pa je s skodelico toplega čaja. 

Obudite spomin na otroštvo in si pripravite jabolčno pito.

kulinarika jabolčna pita

sladkamo in začinimo z vanilijevim sladkorjem, 
limoninim sokom in cimetom. Na nizki temperaturi 
jih med občasnim mešanjem dušimo toliko časa, 
da se zmehčajo, tekočina pa izhlapi. Odstavimo in 
ohladimo. 

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Testo 
vzamemo iz hladilnika in ga razdelimo na dva dela. 
Manjši pravokoten pekač obložimo s papirjem za peko 
(lahko ga tudi namastimo z maslom in poprašimo z 
moko). Vzamemo en kos testa in ga na pomokani 
delovni površini razvaljamo v velikosti pekača. Testo 
previdno položimo v pekač in ga oblikujemo tako, 
da z njim v celoti prekrijemo dno. Na več mestih 

ga prebodemo z vilicami in enakomerno debelo 
obložimo z jabolčnim nadevom. Vzamemo drugi kos 
testa, ga razvaljamo v velikosti pekača in z njim v 
celoti prekrijemo jabolčni nadev. Pekač položimo v 
ogreto pečico za 40 do 50 minut, da se testo lepo 
zlato rjavo zapeče. 

Jabolčna pita je najokusnejša, ko je še topla. Pred 
serviranjem jo potresemo s sladkorjem v prahu in 
narežemo na kose. 

Dodatni nasvet:
V nadev po želji dodamo malo ruma, v testo pa malo 

naribane limonine lupinice. 

Sestavine za 8 oseb:

Testo:

- 350 g gladke moke

- 0,5 vrečke pecilnega praška

- 120 g sladkorja

- 1 ščepec soli

- 150 g hladnega, na koščke narezanega masla

- 2 rumenjaka

- 4 žlice kisle smetane

Nadev:

- 5 - 6 velikih jabolk

- sladkor po okusu

- 1 vrečka vanilijevega sladkorja

- 2 žlici limoninega soka

- cimet po okusu

Priprava:
Najprej pripravimo testo. V skledo presejemo moko 

in pecilni prašek. Dodamo sol in sladkor ter sestavine 
dobro premešamo. Dodamo na koščke narezano 
maslo in maščobo s konicami prstov vgnetemo v 
suhe sestavine ter mešanico pri tem dvigamo, da 
postane zračna in podobna drobtinam. Dodamo 
rumenjake in kislo smetano ter na hitro zgnetemo 
testo, ki ga oblikujemo v kepo, zavijemo v folijo za 
živila in vsaj za 30 minut shranimo v hladilnik. 

Medtem ko testo počiva, pripravimo nadev. Jabolka 
olupimo in naribamo. Stresemo jih v primerno veliko 
kozico, ki jo pristavimo na kuhalnik. Jabolka po okusu 

Jesenski plodovi za 
sproščeno igro
V nedeljo bo enakonočje in z njim 

tudi začetek koledarske jeseni. 

Ta letni čas nam ponuja nešteto 

priložnosti za igro in ustvarjanje z 

jesenskimi plodovi. Naj nas slabo 

vreme in ohladitev ne zadržita 

doma pred televizijo. Potrudimo 

se in se sprehodimo do bližnjega 

gozda in naberimo nekaj plodov, s 

katerimi lahko otroci ustvarjajo ali 

se z njimi igrajo.

Spuščanje in lovljenje helikopterčkov
Plodovi javorja imajo po eno krilce in so v parih 

združeni v »helikopterčke«. Starši spuščajte 
helikopterčke s stola ali okna, otroci pa naj jih 
poskušajo uloviti. Igro lahko tudi obrnete, tako da 
starši prevzamete vlogo lovilcev.

Izdelava dreves iz listov
V gozdu skupaj z otrokom naberite jesensko listje 

vseh barv. Doma na karton narišite deblo, v krošnjo 
pa z lepilom prilepite nabrane liste iz gozda. Umetnina 
bo lepo krasila vaš dom.   

Izdelajte Tetko Jesen
Tetka Jesen iz naravnega materiala, ki ga najdemo v 

naravi, bo lepo pozdravila vsakega obiskovalca, ki bo 
prišel k vam na obisk. Izdelava bo staršem in otrokom 
pričarala čudovit in ustvarjalen dan.

Leteče kroglice
Iz divjega in pravega kostanja lahko izdelamo 

marsikaj. Lahko jih preluknjamo in uporabimo kot 
perlice ter jih nizamo na vrvice, dodamo nekaj 
zobotrebcev in dobimo ježke ali druga gozdna bitja. 

Kostanj lahko preluknjamo in čezenj napeljemo 
trakce različnih barv. Na eni strani jih zavežemo in že 
so pripravljeni na letenje. Pri metanju na tla narišite 
črto, s katere vsi hkrati mečete v isto smer. Pri igri 
pazite na varnost.
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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, iz-
ravnava in valjanje terena, 
prevoz materiala, ...

041 646 214

Gostilna Kos 
Tomšičeva 4, Idrija

041 222 901
gostilnakos@gmail.com

V Gostilni Kos kuhamo s polno paro!  
Obiščite ali pokličite nas, ko želite: 

- potešiti lakoto s slastnimi malicami
- razvajati svoje brbončice z najboljšimi idrijskimi žlikrofi v mestu

- praznovati pomembne življenjske dogodke v krogu najbližjih
- proslaviti uspehe s poslovnimi partnerji

- obogatiti različne priložnosti s skrbno pripravljenim cateringom 
- v udobju doma uživati ob dostavi večjih količin hrane 

Prisrčno vabljeni od ponedeljka do sobote od 7h do 15h, 
po dogovoru pa tudi izven delovnega časa!

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

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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Kristina Ipavec prva v 
Bovcu
Tudi letošnji Bovški maraton je 

bil praznik športa, druženja in 

rekreacije v naravi. Kristina Ipavec 

iz Idrije je bila najboljša na 8 

kilometrov.

Letos se je na progo maratona v števi lnih 
kategorijah pognalo okoli 1.400 tekačev in še 300 
otrok, ki so se pomerili na malce krajših razdaljah. 
Z najlepšo maratonsko traso daleč naokoli sta se 
najbolje soočila Aleš Debeljak, ki je 42 kilometrov 
pretekel v dveh urah, 49 minutah in 18 sekundah, 
med ženskami pa je bila pred vsemi Jasmina Pitamic 
Vojska s časom 3 ure, 8 minut in 42 sekund.

Na 8 kilometrskem teku, ki je potekal v okviru 
Bovškega maratona, pa je med ženskami, s časom 
31 minut in 19 sekund, prepričlj ivo zmagala 
Idrijčanka, Kristina Ipavec. 17-letna dijakinja 
Gimnazije Jurija Vege Idrija trenira pri Športnem 
društvu Nanos pod vodstvom Lucije Krkoč, ki je 
zmagovalka Bovškega pol-maratona. Enajsto mesto 
je zasedla Hana Vojska, učenka osmega razreda 
OŠ Cerkno.

Zanimivo je tudi to, da so si prva tri mesta teka na 
8 kilometrov v konkurenci 250 tekačic razdelile tri 
Kristine. Prva je bila Kristina Ipavec, druga Kristina 
Bele in tretja Kristina Vanceta.
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Jesen je čas, ki nas opominja, da se 

naravni ritmi ciklično spreminjajo in da 

je vse povezano. Dobro jim je prisluhniti, 

saj smo z naravo in njenimi ritmi ter 

elementi neločljivo povezani.

Vse kar obstaja, ž iva in neživa narava, pa 
tudi človek, je sestavljeno iz petih naravnih 
elementov: prostor, zrak, voda, ogenj in zemlja. 
Brez teh elementov nas ne bi bilo niti ne bi bilo 
Zemlje, narave in vsega, kar nas obkroža. Njihovo 
ravnovesje v živi in neživi naravi je bistvenega 
pomena za ohranitev le-te in tudi nas posameznikov 
v njej, za naše zdravje in dobro počutje.

Če smo pozorni na naravne ritme in dogajanje 
v naravi, opazimo, da se prisotnost teh naravnih 
elementov skozi nenehno ponavljajoče ritme v 
naravi menja in ciklično spreminja. Če nas je v 
vročem poletju grel element ognja, je jesen čas, ko 

nameniti sprostitvi in pravilnemu zavestnemu 
trebušnemu dihanju.

Ker je notranja zaznavna lastnost elementa zraka 
dotik, organ povezan z njim pa je koža, namenite 
več časa negi kože, tako zunanji kot tudi notranji. 
Prava nega kože se začne s pravilno prehrano in 
dobro prebavo, ki je še kako povezana z elementom 
zraka. Naša koža in čutilo dotika pa bo nahranjeno 
tudi s pristnim stikom in objemom ljubljene osebe.

Tudi prostor, v katerem živimo, odseva celotno 
naše bitje in vse, kar se nam dogaja. Kvaliteto 
življenja si lahko izboljšamo tudi z ureditvijo 
prostora, v katerem živimo. S pomočjo pravilno 

urejenega prostora smo v stiku z naravnimi ritmi 
in petimi naravnimi elementi. Ne gre samo zato, 
da se vsi bolje počutimo v estetsko urejenem 
in pospravljenem prostoru, čeprav tudi to ni 
nezanemarljivo. Prostor s svojo ureditvijo neizbežno 
vpliva na vse vidike našega življenja: tok denarja, 
obilje, odprtost za ljubezen, zdravje, ... Zrcali nam 
vse tisto, kar je v nas. A zakonitost deluje tudi 
obratno. Z ureditvijo in preureditvijo prostora lahko 
sami delujemo in ustvarjamo nove priložnosti, nove 
poti, blaginjo, zdravje in ljubezen.

E lement  zraka  je  v  prostoru  povezan  s 
severozahodom. Severozahod pa je povezan z našo 

se v naravi poveča element zraka. 
Element zraka predstavlja načelo 
gibanja, širjenja in raztezanja. 
Zrak zaznavamo s čuti lom za 
dotik. Služi nam za dihanje. Brez 
hrane lahko preživimo kar nekaj 
časa, brez vode kakšen dan. Brez 
zraka in dihanja pa zelo malo časa. 
Dihanje je pomembno. Prva stvar, 
ki se v telesu spremeni, ko smo 
pod stresom, je dihanje, zato je 
še kako pomembno, da se naučimo 
prav i lno d ihat i .  S  tem lahko 
vplivamo na dinamiko in kvaliteto 
tega elementa v nas samih, pa 
tudi našega počutja. Sedaj, ko se 
tudi narava obrača vase, bodite 
tudi vi pozorni na svoje dihanje 
in poskusite vsak dan nekaj časa 

komunikacijo, odnosi, mentalno in 
čustveno stabilnostjo, ... Ko je v 
prostoru izraženo neravnovesje 
na področju severozahoda, se to 
največkrat izrazi v slabih odnosih in 
komunikaciji, zmedenosti in nemiru 
ter čustvenih težavah. Če imate 
težave s tem področjem vašega 
življenja, si malo oglejte kaj se nahaja 
na severozahodu vašega stanovanja. 
To ni primerno mesto za spalnico ali 
zbrano učenje ter umirjanje. To je 
področje gibanja, premikanja, lahko 
tudi nemira in nestabilnosti.

In ne pozabite - neločljivo smo 
povezani z naravo, tako v prostoru 
kot tudi zunaj njega. Zatorej jo 
vključite v vse vidike svojega 
življenja!
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-  NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
-  KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
-  KOVINSKI  IZDELKI  PO NAROČILU

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

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

031 724 333

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

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

• 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

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

Vrhunski traktorji Antonio Carraro. Izbira profesionalcev.

V prodajnem programu 
vam ponujamo tudi 
traktorje znamke Deutz 
Fahr in AGT.

Ob 50. letnici se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje.  

Jabolka so idealna za 
ozimnico
Jabolka zorijo od sredine poletja 

vse do sredine jeseni, na drevesih 

pa se včasih obdržijo vse do prvega 

mraza. So idealna za pripravo 

ozimnice, saj so zelo trpežna.

Še posebej koristna za naše zdravje so jabolka starih 
in odpornih sort, ki rastejo v travniških sadovnjakih, 
samostojno in naravno – brez oskrbe s pesticidi. Na 
naraven, ekološki način pridelana jabolka so običajno 
tudi bolj polnega okusa, bolj bogata z mikrohranili – 
rudninami, vitamini in bioaktivnimi snovmi.

Jabolka za zimsko uporabo hranimo na čim 
hladnejšem mestu, še najbolje nekje v kleti z 
ilovnatimi tlemi, ki vzdržujejo primerno vlažnost. 
Pomembno je, da jih hranimo ločeno od gomoljne 
zelenjave, še posebej krompirja. Za shranjevanje 
uporabite cele, nepoškodovane plodove. Kakorkoli 
poškodovana jabolka namreč sproščajo večje količine 
plina etilena, ki povzroča hitrejše propadanje. V 
prvih treh tednih je priporočljivo jabolka dvakrat 
tedensko pregledati in odstraniti poškodovane 
plodove. Po tem času pa so plodovi, ki ostanejo 
zdravi, načeloma primerni za daljše shranjevanje. 
Višja kot je temperatura prostora, v katerem boste 
jabolka shranjevali, hitreje bodo potekali biokemični 
procesi, ki povzročajo propadanje plodov. Za jabolka 
je optimalna temperatura shranjevanja okrog 0 
°C. Pri takšni temperaturi se biokemični procesi 
sicer samo maksimalno upočasnijo, kljub temu pa 
plodovi med dihanjem porabljajo sladkor, kisline in 
vodo. Pri shranjevanju moramo torej biti pozorni na 
stalno in nizko temperaturo, brez prevelikih nihanj. 
Pomembna je tudi primerna vlažnost prostora, saj 
v preveč vlažnem prostoru plodovi lahko gnijejo, v 
presuhem pa se izsušujejo. Jabolka shranjujemo v 
temnem prostoru, brez dnevne svetlobe. Najboljše 
je, da so shranjena v zračne zaboje, ki so dvignjeni 
10 – 15 cm od tal, da lahko zrak normalno kroži. Klet 
je potrebno redno zračiti.

V zimskih mesecih, ko skoraj ni na voljo drugega 
domačega sadja, naj bodo jabolka naše osnovno 
sadje.
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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

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)

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

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

www.kmetijalojz.com

Zdrava ozimnica:  
zelje in repa, kislo zelje in 
repa, kisle zeljnate glave 
in zeljnica ter sveža in suha 
zelenjava v soli - domača 
vegeta brez dodatnih 
konzervansov (dodana je 
samo sol), zelenjavni čips in 
sušena (mleta) čebula.

Kje dobite naše pridelke?
Dobrote s Kmetije Lojz najdete v trgovinah  
Kmetijsko gozdarske zadruge v Idriji, Spodnji Idriji in 
Črnem Vrhu nad Idrijo. V trgovini Vitaminčk v Idriji, 
mesariji MPC Podobnik na Trgu sv. Ahacija 8 v Idriji. V 
Cerknem so z njimi založeni v Blagovnici hotela Cerkno, 
Sedejev trg 7 in v mesnici Žunar. Potujoča trgovina 
Mesarstva Podobnik iz Čepleza pri Cerknem vam celotno 
ponudbo pripelje tudi na dom. V živilskih poslovalnicah 
KGZ Škofja Loka, v domačem kotičku “Ko vem, kaj jem” 
- v BTC City v Ljubljani, v mesnici v Kranjski Gori, v 
Bohinjski Bistrici, v  mesnici v Gorenji Vasi, v živilskih 
poslovalnicah M Sore Žiri, v Travi v Škofji Loki, v trgovini 
pri Potoku Sovodenj, v trgovini Tuš v Žireh, v trgovini 
FAMA v Logatcu (bivša Kmetijska trgovina), v trgovinah 
KGZ Tolmin, v trgovini Spar Rovte .... 

Nudimo usluge za ribanje  
zelja in repe ter sušenje 
sadja.

Moški ne jočejo?
Prejšnji konec tedna je v Idriji 

potekala okrogla miza, na kateri 

so sodelovali ugledni psihiatri in 

režiserji. V sklopu dogodka se je 

v Idriji mudil tudi ugledni filmski 

režiser Alen Drljević, avtor znanega 

in mnogokrat nagrajenega filma 

Moški ne jočejo.

Po projekciji fi lma v filmskem gledališču je 
sledila okrogla miza na kateri so nastopili ugledni 
psihiatri in režiserji, med publiko pa je bilo največ 
psihoterapevtov in psihiatrov iz vse Slovenije, ki so se 
udeležili seminarja o travmah, terapiji in kreativnosti. 
V tem filmu je bila prvič uporabljena metoda 
psihodrame, s pomočjo katere zdravniki pomagajo 
ljudem s hudimi travmami. Svetovalec na snemanju 
je bil Vladimir Miloševič, psihiater in psihoterapevt iz 
idrijske bolnišnice.

Film je med neprizadeto kritiko in neobremenjenimi 
gledalci po vsem svetu naletel na dober sprejem. 
Nekoliko drugače je bilo na območjih nekdanje 
Jugoslavije, kjer so ga gledali tudi vojni veterani 
nekdaj sprtih vojsk. »Organizirali smo ločene projekcije 
za vojne veterane v različnih okoljih in resnici na ljubo 
je treba povedati, da se vsi gledalci niso strinjali s 
potekom filmske zgodbe. Avtorjem so najpogosteje 
očitali, da so nesorazmerno razdelili bremena vojne 
med posamezne protagoniste. Po krivici. S filmom 
nismo želeli nikogar obsojati,« je svoj nastop v Idriji 
sklenil režiser Alen Drljević.

Na okrogli mizi po projekciji filma v Idriji so sodelovali 
Vladimir Milošević, zdravnik specialist psihiater in 
psihodramski terapevt iz Psihiatrične bolnišnice Idrija, 
prim. dr Gorazd Mrevlje, prim. dr. Matjaž Lunaček, 
filmski režiser in avtor filma Alen Drljević ter Tomi 
Janežič, gledališki režiser in psihodramski terapevt.

Pravilno ukrepajte v 
primeru prometne 
nesreče
Tema letošnjega Svetovnega dneva 

prve pomoči je prva pomoč ob 

prometni nesreči. Ob tej priložnosti 

Rdeči Križ OZ Idrija v soboto, 22. 

septembra, od 9. do 12. ure na 

Ahacijevem trgu v Idriji pripravlja 

nekaj koristnih prikazov in 

nasvetov za ukrepanje ob prometni 

nesreči.

Mimoidoči si bodo lahko ogledali prikaz desetih 
najpomembnejših ukrepov ob prometni nesreči, 
lahko pa bodo tudi ponovili temeljni postopek 
oživljanja s pomočjo avtomatskega defibrilatorja 
(AED naprava). In zakaj je ravno teh deset preprostih 
pravil tako pomembnih za preprečevanje prometnih 
nesreč? Odgovor se skriva v preprečevanju telesnih 
poškodb, nastalih v prometnih nesrečah. Po svetu za 
posledicami prometnih nesreč še vedno umre kar 1,25 
milijona ljudi letno, kar je več kot polovica prebivalcev 
Slovenije. Zaradi številnih intenzivnih preventivnih akcij 
in ukrepov ter povečanja prometne varnosti se v 
Sloveniji število žrtev prometnih nesreč postopoma 
zmanjšuje, še vedno pa jih je vsako leto več kot sto. 
V zadnjih dvajsetih letih je v prometu pri nas ugasnilo 
4.045 življenj. Po številu smrtnih žrtev so prometne 
nesreče deveti najpogostejši vzrok smrti. Študija 
Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da 
bo brez ustreznega ukrepanja prometna nesreča do 
leta 2030 sedmi najpogostejši vzrok smrti. Po celi 
državi, Evropi in svetu potekajo številni projekti in 
aktivnosti za znižanje števila smrtnih žrtev v prometu. 
Cilj prizadevanj, popolnoma izničiti število smrtnih 
žrtev na cestah, je žal zaenkrat še zelo oddaljen.

Dogodek v Idriji bo potekal v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti 2018.
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JOŽE POŽENEL
(20. 10. 1945 – 30. 6. 2018)

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, ata, nonota, brata, 
strica in svaka Jožeta Poženela iz Godoviča se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, ki 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam 
pomagali, darovali sveče in finančno pomoč. Posebna 
zahvala celotnemu medicinskemu osebju Psihiatrične 
bolnišnice Idrija za nesebično skrb v zadnjih mesecih 
njegovega življenja. Hvala Ivanki Erjavec za besede 
slovesa. Iskrena hvala sosedom za podporo in skrb 
ter za vso pomoč pri organizaciji in izvedbi obreda. 
Hvala pogrebni službi Komunalnega podjetja Idrija, 
predvsem Marku Gnezdi, za vso skrb pri organizaciji 
obreda. Hvala tudi župniku Bogdanu Bercetu za lep 
pogrebni obred. Iskrena hvala godoviškim fantom 
za zapete pesmi, s katerimi ste pospremili Jožeta 
na zadnjo pot. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti do doma 
večnega počitka. Hvala vsem, ki se ga spominjate s 
hvaležnostjo in delite z nami svoje lepe spomine nanj.

Njegovi najdražji: žena Olga, sin Marko ter hčeri 
Matejka in Mojca z družinami

Podjetje Poclain Hydraulics 

za pet oseb iz tujine išče 

nastanitev (sobe) za daljše obdobje  

v Idriji z okolico do Žirov. 

 
Za več informacij pokličite na telefonsko številko  

031 669 852 
ali pošljite ponudbo na  

zaposlitev@poclain.com

MALI OGLASI

Zahvala
KATA LAPAJNE
(17. 12. 1925 – 11. 9. 2018)

V petek, 14. septembra, smo se na idrijskem 
pokopališču poslovi l i  od Katice Lapajne. 
Zahvaljujemo se dr. Franciju Jerebu in dr. Silviju 
Strausu ter osebju Doma upokojencev Idrija. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se prišli poslovit 
od nje.

Vsi njeni

Astech prejel certifikat
Družba Astech je prejela certifikat 

Zlata bonitetna odličnost AAA in 

se tako umestila med 1,6 odstotka 

najboljših gospodarskih družb v 

državi. 

Certifikat podeljuje mednarodna analitična hiša 
Bisnode z večletno tradicijo podeljevanja certifikatov 
v 12 evropskih državah, prejmejo pa ga podjetja, ki 
imajo najvišjo boniteto odličnosti AAA kar tri leta 
zapored. Kot taka predstavljajo najbolj zanesljive, 
kredibilne in nizko tvegane poslovne subjekte za 
sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, 
kupci, zavarovalnicami, bankami. Hkrati prejem 
certifikata Zlate bonitetne odličnosti napoveduje 
nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja 
tudi v naslednjih dvanajstih mesecih.

»Zlato bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega 
zgolj 2.648 od približno 167.703 registriranih podjetij. 
V Astechu smo ponosni, da smo v tako elitni družbi 
najbolj zanesljivih slovenskih podjetij, ki poslujejo z 
nadpovprečnimi rezultati,« poudarjata Alojz Nedižavec 
in Sebastjan Čar, lastnika podjetja Astech.

Družba Astech se tako uvršča v sam vrh odličnosti 
slovenskega gospodarstva in tako znova potrjuje 
svojo zanesljivost v odnosu do poslovnih partnerjev. 
Zanesljivost, hitra odzivnost in visoka kakovost so 
namreč trije zaščitni znaki, ki Astechu zagotavljajo 
konkurenčno prednost in vodilno mesto med 
slovenskimi ponudniki servisiranja in vzdrževanja 
klimatsko-prezračevalnih sistemov že sedemnajsto 
leto. Letošnje prejetje zlate bonitetne odličnosti pa 
je še dodaten kamenček v mozaiku Astechovega 
utrjevanja ugleda in zaupanja v domačem in tujem 
poslovnem okolju.

Nujno iščem sobo, garsonjero ali manjše stanovanje za najem v Idriji ali okolici. Sem redno zaposlen. 
Inf.: 069 611 728

Prodam dve vzmetnici (jogija) dimenzij 190 x 90 x 17. Cena po dogovoru. Inf.: 041 380 566 ali 041 549 353
Prodam stanovanje v Rožni ulici v Idriji v izmeri 65 m2. Cena: 72.000 evrov. Inf.: 031 648 338 ali 040 157 889
Prodam stanovanje v Gradnikovi 3 v velikosti 47 m2 + pomožni prostori (klet, podstrešje, drvarnica). 

Energetska izkaznica urejena. Inf.: 041 752 102
Oddam garažo v Idriji v izmeri 6x3,5 m. Cena po dogovoru. Inf.: 041 380 566
V Idriji oddam v najem lokal, bivša picerija v kotu (Mestni trg 6), v izmeri 120 m2 skupaj s teraso + 

slaščičarska delavnica 60 m2. Oddam tudi lokal v obratovanju, nasproti avtobusne postaje (Lapajnetova 
37), v izmeri 120 m2. Inf.: 031 260 446

Na Arkovi ulici oddamo v najem delavnico in pisarno, skupaj ali posebej. Tri pisarne, delavnice in 
pripadajoča parkirišča po dogovoru tudi na prodaj. Energetska izkaznica v izdelavi. Inf.: 041 893 700

Nujno iščem sobo, garsonjero ali manjše stanovanje za najem v Idriji ali okolici. Sem redno zaposlena. 
Inf.: 070 202 521

Prodam trisobno stanovanje v Idriji. Inf.: 051 347 778 (Jožica, po 15.uri) 
Prodam ali oddam v najem hišo v okolici Cerknega. Cena po dogovoru. 

Inf.: 031 779 802
Prodam Subaru justy, letnik 1995, 4x4, 4 WD, s papirji, cel ali po 

delih. Inf.: 031 328 876
Iščem enoposteljno sobo v Idriji ali Sp. Idriji za dlje časa. Samski 

delavec. Inf.: 069 611 728
Ugodno prodam zazidljivo parcelo v Spodnji Idriji v velikosti cca. 600 

m2, ravno, z urejenim dovozom. Inf.: 041 749 904
Ugodno prodam skoraj novo, mesec dni rabljeno, mladinsko sobo 

Alples Planet, ki vključuje dvodelno in enodelno omaro, most, posteljo, 
pisalno mizo s predalnikom in dve nizki omarici. Inf.: 041 767 858

Najamem garsonjero ali enosobno stanovanje v Idriji. Inf.: 051 233 184
Iščem enoposteljno sobo v Idriji ali Sp. Idriji za dlje časa, cena do 160 

EUR. Inf.: 070 264 982 (samski delavec)
Oddam dvosobno stanovanje (57m2) v Rožni ulici. 350,00 EUR.  

Inf.: 041 757 770
Prodam več umetniških del idrijske slikarke Fanči Gostiša. Inf.: 041 417 146
Iščeva stanovanje za najem v Idriji ali Sp. Idriji za daljše obdobje. Sva 

redno zaposlen poročen par. Inf.: 070 202 521
Prodam suha bukova drva z razrezom in dostavo. Inf.: 041 824 984
V središču Idrije oddamo v najem dvosobno stanovanje primerno 

za samske delavce ali družine. Inf.: 031 501 605
V Spodnji Idriji prodam dve večji stanovanji v stanovanjski hiši na 

lepi lokaciji. Cena zelo ugodna. Inf.: 041 324 078
Prodam obnovljeno trisobno stanovanje v pritličju v Beblerjevi ulici 

v Idriji v izmeri 79,4 m2 + 6,4 m2 klet, trije balkoni. Možnost dostopa z 
invalidskim vozičkom, lep razgled na mesto. Inf.: sunny3012@yahoo.com

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 069 678 904 
Prodam domač med, kozarec 8 evrov. Inf.: 041 540 676
Kupim krave telice za zakol. Inf.: 031 387 922
Prodam SEAT Ibiza Stella 1.4, letnik 2000, 148.000 km. Inf.: 031 611 874
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Sankači pri gorskem zdravniku
Drugi sklop tekem mednarodnega poletnega sankaškega pokala, ki so se ga 

udeležili tudi idrijski sankači, je potekal na obronkih gora v idilični tirolski regiji Wilder 
Kaiser (Divji cesar), sicer znani po snemanju priljubljene televizijske nadaljevanke.

Kar pravo ime so nadeli tem krajem, saj je bilo zares divje. Čez 90 km/h so 
dosegali najhitrejši tekmovalci v kombinaciji dolgih, drsečih ovinkov. Idrijski sankači 
se sprva na hitrih delih niso najbolje znašli, saj pravih možnosti za trening na 
progah podobnih konfiguracij pri nas skorajda ni. Zaostanke za najboljšimi so iz 
vožnje v vožnjo zmanjševali in na koncu že dosegali konkurenčnejše čase. Nuša 
Šubic je na 3. in 4. tekmi zasedla 6. in 4. mesto pri deklicah; Tina Velikanje 2. in 1. 
pri članicah ter 5. in 4. pri ženskah generalno; Stanko Koler pa je bil dvakrat 5. pri 
veteranih ter 23. in 18. med moškimi absolutno.

NA KRATKO
Kolesarji so pomagali slepim

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je v sodelovanju z Lions 
klubom Idrija pripravilo letošnjo dobrodelno akcijo Kolesarim, da pomagam 2018. 
Kolesarjenje so pripravili že tretjič zapored.

Kolesarji so se odpravili na dvodnevno, 150 kilometrov dolgo krožno pot, ki so 
jo začeli in zaključili v Idriji. Prvi dan so prevozili okrog 70 kilometrov. Pot je vodila 
od Idrije, prek Cola do Vipave in Ajdovščine ter naprej skozi Vogrsko, Šempeter 
do Nove Gorice. Drugi dan so nadaljevali pot iz Nove Gorice proti Tolminu, Mostu 
na Soči do Idrije.

Dobrodelni akciji so se pridružile tudi vse občine, skozi katere je vodila krožna 
kolesarska pot. Zbrane prispevke dobrodelne akcije so namenili Medobčinskemu 
društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica.
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