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Želimo vam  
vesele in prijetne  
velikonočne praznike!



VODOVODNO  
INSTALATERSTVO

DANIJEL RUPNIK s.p. 
Godovič 70 a, 5275 Godovič 

T: 041 507 518

popravilo ali zamenjava  
vodovodnih inštalacij 

zamenjava umivalnikov, wc školjk,  
kotličkov, pip 

izvedba vodovodnih inštalacij  
v novogradnjah

Delo opravljam z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju vodovodnih inštalacij.

ŽIRI
Prodaja: 

Poslovni 
prostor
Zemljišče:  
909 m2

Stavba: 392 m2

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

- Možnost dokupa sosednje parcele v izmeri 695 m2

- Vpisano v zemljiško knjigo, prosto vseh bremen.

- Energetska izkaznica je v izdelavi.

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

Informacije: 041 650 130
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Keltika - naša edina povezava s svetom, središčem države in avtocestnim križem
V zadnjih dneh so številni vozniki zaskrbljeni 

zaradi padajočih skal v Zali. Na te probleme ste 
že pred leti glasno opozarjali.

Kot župan in predvsem poslanec sem se zavzemal 
za posodobitev državne cestne infrastrukture na 
celotni trasi 4. razvojne osi in še posebej Keltike. Že 
v spomladanskem delu se bodo pričela dela za zaščito 
obcestnih brežin med cestno bazo na začetku Zale do 
nekdanjih klavž na najožjem delu soteske. V zaledju 
soteske pa so večja investicijska dela predvidena v 
letu 2019. Prav tako tudi med Želinom in Dolenjo 
Trebušo. V razvojnih načrtih države so za ta dela 
sredstva zagotovljena. 

Velik del Zale je zgledno urejen, tudi tretji pas 
se je izkazal za dobro rešitev. Kdaj bomo dobili 
galerijo na odseku ob nekdanjih klavžah?

Direkcija RS za infrastrukturo ima sredstva za 
galerijo v letih 2018 in 2019 v državnem proračunu 
na posebni postavki že rezervirana v višini 3.000.000 
evrov. Dela se bodo začela izvajati leta 2019. Socialni 
demokrati smo skupaj z občino pred tremi leti 
preprečili miniranje previsnega dela soteske, kar bi 
imelo nepredvidene posledice. Direkcija je prisluhnila 
našim argumentom in se odločila za dolgoročno 
bolj varno rešitev. Že pred tem pa so ta del ceste 
dodatno zavarovali in odstranili nepotrebno »urejanje« 
prometa s semaforjem.

Obnova in rekonstrukcija ceste pa se lahko 
prične le ob tem, da je povezava umeščena v 
strateške dokumente države. S katerimi predlogi 
ste pred leti kot poslanec uspeli?

Kot poslancu mi je uspelo 4. razvojno os umestiti 
v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije v obliki 
črke ipsilon, od Želina preko Cerknega na Gorenjsko 
in z Idrijsko-Logaškim krakom osi do avtocestnega 
priključka v Logatcu. Enako rešitev sem uspel uvrstiti 
tudi v Resolucijo o prometni politiki Slovenije in 
Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za 
obdobje 2007 – 2023. Posledično je bilo v državne 
proračune in razvojne načrte države uvrščenih zelo 
veliko projektov. 

Za življenje ljudi na Idrijskem in Cerkljanskem je 
primerno urejena Keltika življenjskega pomena.

To je naša edina povezava s svetom, središčem 
države in slovenskim avtocestnim križem. Še 
posebej sem zadovoljen, da se z evropskimi sredstvi 
posodablja cestna povezava med Želinom in Mostom 
na Soči. Že sedaj je bilo v ta del odseka vloženih več 
kot 50.000.000 evrov. V nekaj letih bo ta cesta tudi 
dokončno modernizirana. Čakata naš še odseka 
preko Cerknega na Gorenjsko in od Želina do Idrije. 
Predvideni sta tudi obvoznici v Spodnji Idriji in 
Hotedršici ter dokončanje projekta v Godoviču. Zadnji 
trije projekti so se pričeli na podlagi mojih poslanskih 
pobud. Vesel sem tudi posodobitev na Gorenjskem 
delu 4. razvojne osi kot sta obvoznici v Gorenji Vasi in 
Škofji Loki. Za razvoj Smučarskega centra Cerkno pa je 
bila pomembna tudi gradnja ceste med Zalim Logom 
in Davčo v letu 2014, ki je bila uničena v katastrofalnih 
poplavah leta 2007.

Vas predstavniki velikih podjetij podpirajo pri 
prizadevanjih za izboljšanje cestne infrastrukture?

Za nadaljnji razvoj gospodarstva v Idrijsko-
Cerkljanskem industrijskem bazenu je sodobna 
cesta vitalnega pomena. Pomembna pa je tudi za 
osebni promet in boljšo mobilnost ljudi, zaposlenih, 
študentov, razvoj turizma, … Na okrogli mizi o pomenu 
4. razvojne osi je svoj pogled na cestno problematiko 
predstavil tudi član uprave Koncerna Kolektor Valter 
Leban in se v imenu gospodarstva zavzel za njeno 
nadaljnjo posodobitev.

Najvišji predstavniki Direkcije za ceste in 
Ministrstva za infrastrukturo že dolgo niso bili v 
Idriji. Poznajo naše probleme?

Zadnji večji dogodek na to temo je bila prej 
omenjena okrogla miza Socialnih demokratov v Idriji 
februarja lani, ko so se dogodka udeležili predstavniki 
Direkcije RS za infrastrukturo. Sicer pa ima redne stike 
z direkcijo tudi Občina Idrija. Žal so predstavniki države 
takrat zamolčali, da so Idrijsko-Logaški krak 4. razvojne 
osi spregledali tako v Strategiji razvoja prometa v 
RS (2015) kot v Resoluciji o nacionalnem programu 

razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030 (2016). 
To je bila zelo kratkovidna odločitev slovenske vlade 
in državnega zbora. Tako so izničili moja dolgoletna 
prizadevanja, posledice pa so lahko za nadaljnji razvoj 
Idrijsko-Cerkljanske regije katastrofalne. Na ta problem 
je v Ljubljani opozoril državni svetnik Bojan Režun. 
Potruditi se bomo morali, da bosta vlada in državni 
zbor v naslednjem mandatu to čim prej popravila.

Podpirate zamisel, da bi glavno križišče v Idriji 
preuredili za krožni promet? Tako bi se izboljšala 
pretočnost.

Če prostorske možnosti to omogočajo, bom gradnjo 
krožišča podprl. Bo pa potrebno ta projekt vnesti 
tako v državni proračun kot tudi v proračun lokalne 
skupnosti.

Kljub službi v Ljubljani se pogosto oglasite doma 
v Idriji. Zato najbrž razmere na cestah dobro 
poznate.

Spominjam se mojih študentskih voženj z avtobusom 
v Ljubljano in nazaj domov. Razmere so danes bistveno 
boljše. Vendar gre razvoj v smeri vse večje mobilnosti, 
zato si bom še naprej, skupaj s svojimi sodelavci in 
lokalno skupnostjo, prizadeval za posodobitev državne 
cestne infrastrukture na celotni 4. razvojni osi.

Samo Bevk

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, info@kgz-idrija.si                  www.kgz-idrija.si

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

Pomlad prihaja v naše kraje in trgovine Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija  
vas vabijo, da jih obiščete: v Idriji na Vojkovi ulici 1 (05 37 43 271 in 064 157 021),  
v Cerknem (05 37 43 269 in 064 157 023), v Črnem Vrhu (05 37 43 267 in  
064 157 020) in v Šebreljah (05 37 43 270).

Velika izbira semenskega materiala: semena vrtnin, trav, travnih mešanic, poljščin, …

SEMENSKI KROMPIR

Zgodnje, srednje zgodnje srednje pozne, pozne in Bio sorte

Tudi nekaj domačih sort!

Na zalogi tudi pakiranje 100 gomoljev

GNOJILA:

Za gnojenje njiv in travnikov: NPK 3x15; NP-18-46; fosforna gnojila, dušična gnojila. 

APNO AGRO v embalaži 25kg (za zakisana tla).  
ZA NAKUPE NAD 500 KG - POSEBNI POPUSTI!!!  Gnojila za vrtičkarje v manjših pakiranjih.

In še in še ... 

- zemlje za presajanje rož, 
- cvetlični lončki, 
- različna orodja in pripomočki za delo na vrtu in polju …

Obiščite trgovine KGZ Idrija in iz bogate ponudbe izberite vse, kar rabite 
za prijetna spomladanska opravila na njivah, poljih in vrtovih!
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KVALITETA PITNE VODE V LETU 2017
Komunala vzdržuje notranji nadzor nad kvaliteto 

pitne vode
Na območju občine Idrija se s pitno vodo iz 

javnega vodovoda oskrbuje 9.800 občanov. V 
okviru notranjega nadzora po sistemu HACCP, ki 
ga izvajamo kot upravljavec javnega vodovoda 
skladno s Pravilnikom o pitni vodi (UL RS št. 19/04 
s spremembami; v nadaljnjem besedilu Pravilnik), je 
bilo v letu 2017 izvedenih 98 mikrobioloških analiz in 
66 fizikalno kemijskih analiz pitne vode. Analize so 
bile izvedene v akreditiranem laboratoriju NLZOH 
Nova Gorica. 

Nadzor nad pitno vodo izvajajo tudi državne 
ustanove

Program monitoringa za leto 2017 je pripravil in 
izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano Maribor, v sodelovanju z Ministrstvom za 
zdravje, Zdravstvenim inšpektoratom RS, Uradom 
za kemikalije, Upravo Republike Slovenije za varstvo 
pred sevanji, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin in Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje – NIJZ.

Pregled mikrobiološkega stanja vode
Od 98-ih vzorcev pitne vode za mikrobiološke 

analize jih je bilo 96 takih, ki niso vsebovali bakterij, 
ki ogrožajo zdravje uporabnikov, je pa v 17-ih vzorcih 
vode vsaj eden od parametrov presegal mejno 
vrednost.

- V 9 vzorcih pitnih vod je bilo preseženo število 
bakterij na 22 °C in 37 °C. To so bakterije, ki so v 
vodi večinoma prisotne kot normalna flora, ki je 
pogosto za posamezen vodni vir celo specifična. 
Njihova prisotnost za zdravje ni ogrožajoča, kljub 
temu pa uporabnikom priključkov ob ugotovljenih 
neskladnostih svetujemo temeljito spiranje na vseh 
izlivih. Od teh 9 vzorcev so bili 4 vzorci odvzeti v 
poletnem času na pitnikih v Spodnji Idriji, 3 vzorci 
na sistemu Spodnja Idrija in 2 vzorca na sistemu 
Vojsko. Neskladnosti so v teh primerih posledica 
zastajanja vode v priključkih, ko je pretok majhen, 
zunanje temperature pa višje. Po temeljitem 
spiranju priključkov omenjenih bakterij v vzorcih 

nismo več dokazali.
- V vzorcu vode na sistemu Vojsko – Čekovnik je bila 
enkrat izmerjena povišana motnost pitne vode, a 
je mikrobiološka analiza potrdila njeno skladnost s 
Pravilnikom. 
- Na sistemu Ledine smo v 2 vzorcih pitne vode, 
odvzetih na priključku hidranta na Vrsniku, ugotovili 
prisotnost koliformnih bakterij, ki jih sicer v 
vzporednih vzorcih vode na istem sistemu nismo 
zasledili. Prav tako so bile koliformne bakterije 
prepoznane v vzorcu pitne vode iz sistema Gore 
– Dole. Z njimi ugotavljamo onesnaženje z večjimi 
količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja, 
ustreznost priprave vode, onesnaženja po pripravi 
vode, poškodovanosti ali napak v omrežju ipd. Po 
temeljitem spiranju priključka so bile ponovljene 
analize skladne s Pravilnikom.
- Koliformne bakterije so prisotne tudi na zajetju 
Čerinovše, ker pa na tem sistemu ni priprave vode, 

je izdan stalen ukrep prekuhavanja vode.
- Na zajetju Mandžurija so bile poleg fekalnih bakterij 
dokazane tudi bakterije C. perfringens, ki nakazujejo 
možnost pojava parazitov, zato smo razglasili ukrep 
obveznega prekuhavanja pitne vode, kasneje pa 
dopolnili sistem priprave vode s filtracijo.

Analize fizikalno kemijskih lastnosti vod
V letu 2017 je bilo na vseh vodooskrbnih sistemih 

izvedenih 66 fizikalno - kemijskih analiz, od tega 6 z 
obsežnejšo analizo, ki vključuje težke kovine, pesticide, 
mineralna olja, trihalometane in policiklične aromatske 
ogljikovodike. 

- Preiskovani parametri so bili znotraj dovoljenih 
meja, razen presežene koncentracije železa v vzorcih 
na sistemih  Vojsko - Čekovnik, Idrija skupni, Ledine 
in Spodnja Idrija. Koncentracije niso bile nevarne 
za zdravje uporabnikov, smo pa kljub temu izvedli 
temeljito spiranje omrežja in priključkov. Ob 
ponovnem vzorčenju z mesečnim zamikom so bili 
vsi vzorci pitnih vod skladni s Pravilnikom. 
- Na priključku vodooskrbnega sistema Jeprže je 
bil ugotovljena povišana koncentracija svinca, ki na 
javnem omrežju ni bila izmerjena. Sklepali smo, da 
gre za raztapljanje kovin, ki se nahajajo v vodovodnih 
ceveh priključka. Uporabniku smo priporočili spiranje 
omrežja vsak dan pred prvo uporabo vode na vseh 
izlivih.

Kvaliteta surovih vod
Zelo pomembno ostaja spremljanje kvalitete in 

količin surovih vod, ki jih odvzemamo iz okolja. Z 
analizo lahko sledimo vplivom okolja na njihovo 
kakovost ter ugotavljamo ustreznost metod njihove 
obdelave. Iz zajetij in vrtin je bilo v letu 2017 odvzetih 
31 vzorcev surove vode za mikrobiološke analize. Od 
mikrobioloških jih je bilo neskladnih 25, kar predstavlja 
80 % vseh analiziranih vzorcev, fekalne bakterije 
so prisotne v 13 % odvzetih vzorcev. Surove vode 
brez dodatne obdelave (filtriranja, obsevanja z UV, 
kloriranja) niso v vseh pogojih primerne za oskrbo s 
pitno vodo. Že več let zasledujemo vplive deževnih 
padavin na izvire, kjer že minimalne vremenske in 
okoljske spremembe močno povišujejo motnost in 

slabšajo kvaliteto vode. Mikrobiološko ustrezne so 
surove vode iz vrtin, v gravitacijskih vodnih virih pa 
so najpogosteje dokazane koliformne bakterije, ki so 
sicer prisotne v okolju.

Trdota naših vod dosega med 9 in 12 °N; za 
primerjavo, trdota deževnice znaša med 4 in 8 °N.

Izboljšanje našega notranjega nadzora
Na kvaliteto pitne vode vpliva tudi vodno omrežje, 

zato mora biti v vsakem primeru zagotovljena 
možnost dezinfekcije pitne vode pred porabo na pipah 
uporabnikov. Tako minimalno obdelavo nameravamo 
ohraniti tudi vnaprej, hkrati pa raziskovati možnosti 
sodobnejših načinov obdelave vode.

Na sistemu Mandžurija smo tako v letu 2017 
nadgradili obdelavo surove vode s tri-stopenjskih 
filtrnim sistemom. Skladni rezultati že potrjujejo 
uspešnost filtracije.

Na sistemu Idrija skupni smo vgradili mikrobiološki 
analizator za spremljanje skupnega števila živih 
bakterij v realnem času. Povezali smo ga v nadzorni 
sistem, ki zagotavlja zajem in grafični prikaz podatkov 
v realnem času. Podatke o mikrobiološki onesnaženosti 
za kvalitetnejšo obdelavo podatkov dopolnjujemo 
z ostalimi izmerjenimi oz. pridobljenimi podatki o 
motnosti vode, koncentraciji prostega rezidualnega 
klora in količino padavin. V letu 2018 načrtujemo tudi 
avtomatske meritve prostega rezidualnega klora, 
motnosti, pH in elektroprevodnosti.

Uporabnike naprošamo, da nam večje spremembe 
kvalitete pitne vode, ki jih opazite, sporočite. Dodatni 
podatki s terena so dobrodošli, saj pripomorejo k 
pravočasnemu ukrepanju, večji varnosti in boljšemu 
nadzoru.

Obvestila o moteni oskrbi s pitno vodo oz. o 
omejitvah uporabe pitne vode objavljamo na lokalnem 
radiu, na naši spletni strani www.komunalaidrija.si, 
na oglasnih deskah krajevnih skupnosti, v določenih 
primerih tudi s pisnim obvestilom v nabiralnike. Bolj 
natančno ste bili o načinih obveščanja seznanjeni 
na zadnji strani položnic za komunalne storitve, 
opravljene v februarju 2018.

V kolikor želite obvestila prejemati na svoj e-naslov, 
se lahko prijavite na prvi strani naše spletne strani 
pod »e-novice«.

Na naši spletni strani lahko pod koristnimi 
informacijami pri pitni vodi najdete podrobnejše 
poročilo o kvaliteti pitne vode v zadnjih letih.

Mateja Rejc in Jerca Prezelj, marec 2018

PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V LETU 2018 
 

Od aprila dalje nas boste redno videvali v naseljih Spodnja, Srednja in Gorenja Kanomlja, 
Idrijske Krnice, Masore, Čekovnik, Razpotje, Rejcov Grič, Vojsko in Idrijska Bela. 
Uporabniki boste o posameznemu terminu praznjenja obveščeni pisno.
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Glasbena šola Idrija - Z glasbo v srcu 

MEDNARODNO TEKMOVANJE EMONA 2018
KGBL Ljubljana, 14. 1. 2018 - 20. 1. 2018

Kategorija: SAKSOFON, 1. kategorija (do 12. let)
ANŽE KLANČAR JURJAVČIČ ZLATA plaketa;  95,71 točk
Mentor: Bojan Zupančič
Klavirska spremljava: David Trebižan

Kategorija: KLARINET, 1. kategorija (do 12. let)
GREGOR GOVEKAR  BRONASTA plaketa; 89,29 točk
Mentor: Igor Vrhnjak 
Klavirska spremljava: Armin Ćoralić 

47. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE

GŠ Jesenice, 5. 3. 2018

Kategorija: CITRE I.b
LARA FILIPIČ   BRONASTA plaketa; 87 točk
Mentorica: Teja Ličar Močnik

GŠ Škofja Loka, 13. 3. 2018

Kategorija: KITARA I.b
GAŠPER GOLOB RUPNIK ZLATA plaketa;  95 točk (2. nagrada)
Mentorica: Andreja Semenič

10. MEDNARODNO GLASBENO TEKMOVANJE 
S V I R É L 
Grad Dobrovo, Dobrovo v Brdih, 13. 3. 2018

Kategorija: SAKSOFON
ANŽE KLANČAR JURJAVČIČ ZLATA plaketa; 97 točk
Mentor: Bojan Zupančič
Klavirska spremljava: David Trebižan

Vsem učencem, učiteljem, korepetitorjem in staršem iskreno čestitamo.

Na svetovni trg poslali 
nov izdelek
Iz uprave družbe Smart Optometry 

iz Idrije, specializirane za razvoj 

digitalnih rešitev namenjenih skrbi 

za zdravje oči, so sporočili, da so 

na trg poslali nov izdelek. Trening 

vida z nazivom »AmblyoPlay« je 

namenjen otrokom s težavami v 

binokularnem vidnem sistemu, 

kot so leno oko, težave z branjem, 

škiljenje in številne druge.

Gre za precej pogoste težave, s katerimi se sreča do 15 
% otrok in ki jih je mogoče v večini primerov odpraviti 
ali blažiti s temu namenjenimi vajami v zgodnjih fazah 
otrokovega razvoja.

AmblyoPlay je programsko orodje, ki ga otrok skozi igro 
uporablja le 30 minut dnevno, na koncu vsakodnevnega 
treninga pa so otroci za svoje redno in pravilno izvajanje 
nagrajeni. Program sledi napredku otroka ter omogoča 
vpogled in nadzor tako staršu, kakor tudi pooblaščenemu 
specialistu, hkrati pa se vaje in igre prilagajajo sposobnosti 
in potrebam vsakega otroka posebej.

»Sodelovanje s stroko je bilo ključnega pomena, saj smo 
pred pričetkom razvoja potrebovali res poglobljeno znanje 
ter praktične izkušnje s trenutnimi pristopi ter težavami. 
Hkrati pa je tu potrebno razumeti, da je AmblyoPlay kot 
trening vida, ki se izvaja na domu, v prvi vrsti dopolnilo, 
ki specialistom, staršem in otrokom pomaga izvajati 
'domačo nalogo' in tako dosegati napredek še hitreje,« 
je povedal direktor podjetja Žan Menart.
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Prvi koraki na poti do lastne nepremičnine
Nakup stanovanja ali hiše je ena največjih življenjskih naložb, za katero je pogosto potrebno razmisliti tudi o bančnem 

kreditu. A nič ni nemogoče, če začnemo s pravimi koraki in prav na začetku. 

1. korak: Ocena finančnih zmožnosti

»Najprej si morate odgovoriti na vprašanje, ali 
si nakup nepremičnine lahko privoščite. Odgovor 
je odvisen od vaših prihrankov in vaše kreditne 
sposobnosti,« predstavi prvi korak Niko Vidergar, 
vodja NLB Poslovalnice Idrija. Banka je običajno 
pripravljena kreditirati do 60 % vrednosti 
nepremičnine, ki jo kupujete, če jo zavarujete s 
hipoteko, zato je bistvenega pomena, da ostalih 
40 % lahko krijete iz svojih prihrankov. Če bi 
želeli s kreditom kupiti nepremičnino v celoti, 
boste v zavarovanje morali zagotoviti dodatne 
nepremičnine. Ne pozabite na nakup opreme, 
za kar stanovanjskega kredita ne boste mogli 
uporabiti. 

Nato preverite svoj mesečni proračun in ocenite, 
koliko bi lahko vsak mesec namenili za odplačevanje 
kreditnega obroka. S temi podatki nato lahko 
naredite informativni izračun zneska kredita na 
spletu, a upoštevajte, da ni nujno, da boste res 
dobili tak kredit. 2. korak: Oris vaše idealne nepremičnine

Vaše finančne zmožnosti vplivajo na izbiro 
nepremičnine, ne morejo pa biti edino merilo. Zato 
si morate odgovoriti na vprašanja:

- Kje bi radi živeli?
- Koliko prostora potrebujete?
- Čemu se niste pripravljeni odpovedati?

3. korak: Obisk v banki

Ko ste se razgledali po trgu in imate okvirni 
znesek, koliko denarja boste potrebovali, je čas, da 

se odpravite v banko.

»Informativni izračun na spletu vam ne more 
odtehtati sestanka s kreditnim strokovnjakom. 
Poleg tega da bo preveril vašo kreditno 
sposobnost, vam bo lahko odgovoril tudi na 
vaša vprašanja,« nadaljuje Niko Vidergar. S temi 
informacijami v roki se lahko lotite pogajanj 
za nepremičnino oziroma prilagodite iskanje 
nepremičnine.

Vabljeni na Mestni trg 11, kjer vam nudimo 
celovito podporo, od informacij glede najema 
kredita do pomoči ali svetovanja v času 
odplačevanja.

Niko Vidergar, vodja NLB Poslovalnice Idrija

Najbolje je, da se držite klasičnega 

nasveta: če nepremičnine ne morete 

kupiti s kreditom z nespremenljivo 

obrestno mero do 30 let s 30 % 

stopnjo zadolženosti, potem si 

te nepremičnine še ne morete 

privoščiti.

Elektro servis in varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.

Bukovo 28a, 5282 Cerkno
tel.: 05 377 98 64

e-mail: elektrostik.bogdan@gmail.com

GSM: 041 951 001

ELEKTRO INŠTALACIJE

VEZAVA ELEKTRO OMARIC

ELEKTRO VZDRŽEVANJE STROJEV

MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ

TERMOVIZIJA

KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA

KRMILJA SONČNIH ELEKTRARN 

KOMPENZACIJSKE NAPRAVE 

DELO NA NAPRAVAH SN 20KV 

VARJENJE TERMOPLASTOV

Certifikat 
Excellent SME 
je pridobljen 
že tretje leto 
zapored!
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Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija             www.kgz-idrija.si

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

Naj bo vaša praznična miza polna pravih 
domačih mesnih dobrot.  
Obiščite nas v Idriji - Ulica sv.Barbare 6,  
v Spodnji Idriji, Črnem Vrhu in Šebreljah,  
ter si postrezite!
Velikonočna šunka, Svinjsko meso po klasični 
metodi soljenja in prekajevanja, Idrijski 
želodček in vsi ostali izdelki KGZ Idrija vas že 
čakajo!

VOŠČIMO VAM VESELE VELIKONOČNE  
PRAZNIKE!
                                       Kolektiv KGZ Idrija

zavarovanje zavarovalništvo

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

URNIK PISARNE: 
ponedeljek in torek 8.00 - 12.00 in 13.30 - 17.00, 
sreda  8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00, 
četrtek zaprto, 
petek od 8.00 do 12.00

Doslej ste svoje premoženje zavarovali v »paketih«. 
Ti so zavarovali vse, kar ste potrebovali, zraven pa ste 
kupili tudi kritja, ki morda pri vašem premoženju niso 
prišla v poštev, plačali pa ste jih kljub temu! Izlitje vode iz 
akvarija, padec drevesa, udarec motornega vozila, izlitje 
kurilnega olja, vandalizem in še več kritij bi lahko našteli, 
ki so za marsikoga popolnoma nepotrebna. Po novem pa 
lahko preprosto rečemo: »Dobrodošli v samopostrežni 
ponudbi premoženjskih zavarovanj!« Kupiš, kar rabiš, 
in pustiš, česar ne rabiš. Tega pa ni malo: poleg klasičnih 
nevarnosti požara, strele, viharja, toče, ... so tu povišane 
odgovornosti za škodo, ki jo povzročimo sosedom do 
300.000 evrov, kritje indirektnega udarca strele za vse 
aparate v hiši, kritje stroškov kibernetskega vdora in kritje 
osebne odgovornosti po vsem svetu. Ponudba vključuje 
pravno zaščito za vso družino, stroške odvetnikov, ... Med 
dodatnimi kritji najdemo celovito zavarovanje za toplotne 
črpalke, samooskrbne fotonapetostne elektrarne, 
male čistilne naprave, bazensko tehniko, pametne 

hiše, masažne bazne, savne, solarije in ostale naprave. 
Zavarovana je tudi kraja dražjih koles! Novost je nezgodno 
zavarovanje hišnih ljubljenčkov!

Kvaliteta zavarovalnice se pokaže ob nastanku škode. 
Tu pa je Zavarovalnica SAVA d.d. storila največji korak 
naprej: v mrežo pogodbenih partnerjev so vključili lokalna 
podjetja in obrtnike, ki jih potrebujete za sanacijo škode. 
Ob škodnem primeru odslej samo pokličete škodni 
center, ki v trenutku prevzame vso skrb za vaš škodni 
primer. Glede na obseg in vrsto škode poiščejo ustreznega 
serviserja. Ta se nemudoma oglasi pri vas, zaustavi 
morebitno širjenje škode, dokumentira situacijo in jo 
skupaj s predlogom sanacije posreduje v škodni center. 
Od tam dobi potrditev predloga, morebitna dodatna 
navodila in popravila stečejo. Po koncu del serviser 
izstavi račun direktno na zavarovalnico. Kot obljubljeno: 
z enim klicem do rešitve vašega problema! Oglasite 
se na informativni izračun. Izkušnje zadovoljnih strank 
kažejo, da vam lahko za podoben denar ponudimo 

dosti boljše zavarovanje, kot ga imate sedaj, saj ne 
boste več plačevali za zavarovanja, ki jih ne rabite!

In še eno povabilo, kjer lahko prihranite kar nekaj 
denarja: vabim vas, da prenesete dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje na Vzajemno d.v.z.. Najcenejše zavarovanje 
v primerjavi s ponudbo ostalih dveh zavarovalnic pomeni 
letno od 12,36 do 17,64 evrov prihranka, hkrati pa ob 
prestopu prejmete darilni bon v vrednosti 25 evrov za 
nakup v (novi) trgovini Spar ali bon v vrednosti 35 evrov 
za Optiko Clarus ali športno trgovino Extrem Vital. En par 
lahko tako ob prestopu pridobi kar do 105,28 evrov! Pa 
da vas ne bo skrbelo: za prenos na Vzajemno potrebujemo 
samo dva podpisa - vse ostalo, odpoved in novo prijavo, 
uredimo mi, tudi po pošti! Prenos lahko naročite v kolikor 
ste pri trenutni zavarovalnici vsaj eno leto!

                                                  Vaš Aleksander Paglavec

Samopostrežno!
Zavarovalnica Sava d.d. je krepko posodobila še enega od svojih ključnih 
produktov. Govorimo o novi ponudbi zavarovanj za hiše, stanovanja in 
stanovanjsko opremo. Pa ne gre samo za posodobljeno vsebino! Ključne 
spremembe so tudi v možnosti izbora zavarovalnih kritij in v edinstvenem 

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

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

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

vrednote so: zaposleni, inovativnost, neodvisnost in globalnost?

 K sodelovanju vabimo kandidate za naslednja delovna mesta:

ANALITIK POVPRAŠEVANJA (m/ž)

PROIZVODNI DELAVCI (m/ž)

Od vas pričakujemo 
Pod točko 1: odlične analitične sposobnosti in znanje angleškega jezika, komunikacijske sposobnosti,  

napredna uporaba Excela, sposobnost koordinacije na globalni ravni.
Pod točko 2: veselje do tehnike, izkušnje v proizvodnji so prednost

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

stimulativno nagrajevanje in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo, da nam pošljete  
svojo prijavo z življenjepisom do 31. 3. 2018:

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

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!

ODPRTO TUDI NA VELIKONOČNI PONEDELJEK!

Želim
o vam vesele velikonočne praznike!

Zdenka Verbič je nova 
predsednica DU Cerkno
Udeleženci rednega letnega 

Občnega zbora Društva 

upokojencev Cerkno so v nedeljo, 

11. marca, izvolili novo vodstvo. 

Društvo, ki po zadnjem štetju šteje 

kar 535 članov, bo v prihodnjem 

štiriletnem mandatu vodila Zdenka 

Verbič.

Marko Hvala, ki je društvo vodil zadnja štiri 
leta, se ni odločil za nadaljevanje opravljanja 
te odgovorne funkcije. Člani so na izpraznjeno 
mesto izvolili Zdenko Verbič, ki delo društva dobro 
pozna. V zadnjih štirih letih je opravljala funkcijo 
podpredsednice.

Dosedanjemu predsedniku so se udeleženci 
občnega zbora posebej zahvalili za uspešno vodenje 
društva ter mu v spomin na to obdobje podarili 
umetniško sliko Blaženke Miholič, ki je tudi članica 
društva. V kulturnem programu so sodelovali 
društveni mešani pevski zbor, članice upokojenske 
skupine pri Plesnem klubu Idrija ter 25 otrok iz 
vrtca.
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Barvanje z naravnimi barvili Igre z velikonočnimi jajci Za veliko noč ne pretiravajte
Barvanje jajc z naravnimi barvili je 

lahko poseben dogodek, ko se lotimo 

priprave barvil. Čisto drugače je, ko 

otroci sami sodelujejo pri nabiranju 

čebulnih olupkov, kot pa da samo 

odprejo vrečko z barvilom. Že kuhana 

in pobarvana jajca na koncu še 

premažemo s slanino za lepši lesk.

Rdeča barva pirhov
Za rdeče pirhe jajca kuhamo v teranu. Za kuhanje 

lahko uporabimo tudi olupke rdeče čebule ali maline.
Zelena barva pirhov
Zeleno obarvane pirhe dobimo tako, da najprej 

skuhamo koprivo, regrat, špinačo in zeleni čaj, nato 
vse skupaj zmiksamo, precedimo in v tekočini dlje 
časa kuhamo jajca. Nežne odtenke zelene dobimo, 
če jajca kuhano v zelenem čaju.

Modra barva pirhov
Kuhana jajca namočimo v borovničev sok ali v sok 

temnega grozdja.
Rumena barva pirhov
Najprej v vodi skuhamo ognjičeve cvetove, katerim 

smo dodali malo soli in kisa, nato pa v tej vodi skuhamo 
jajca. Rumeno barvo pirhov bomo dobili tudi, če v 
vodo dodamo žafraniko ali kurkumo.

Oranžna barva pirhov
Jajca kuhamo v vodi, v katero smo dodali nekaj 

žlic rdeče paprike. Vodo lahko obarvamo tudi s 
korenčkovim sokom.

Vijolična barva pirhov
Jajca skuhamo v enaki količini vode in ribezovega 

soka (črnega) ali v vodo dodamo lupine rdeče oz. 
vijolične čebule. Jajca lahko obarvamo tudi s sokom 
rdečega zelja.

Rjava barva pirhov
Rjavo barvo pirhov dobimo tako, da jih kuhamo v 

vodi, v katero smo dali tudi čebulne olupke, lahko pa 
jih skuhamo v precejeni turški kavi. Lepo rjavo barvo 
bodo jajca dobila, če še vroča namočimo v močno 
črno kavo, v katero smo kanili nekaj kisa.

Igre s pirhi so del velikonočnih šeg. 

V preteklosti so jih otroci, mladeniči 

in odrasli igrali v nedeljo zjutraj 

po maši ali v ponedeljek v vasi ali 

pred cerkvijo. Za igre so največkrat 

uporabljali pirhe, včasih trdo kuhana 

jajca. Zakaj ne bi letos tudi v vaši 

družini obnovili tega lepega običaja?

Šicanje, sekanje, ticanje pirhov
Ta običaj je bilo zelo priljubljen med starejšo populacijo. 

Cilj je bil s kovancem zadeti jajce tako, da je kovanec 
ostal v jajcu. Tisti, ki mu je to uspelo, je pobral še ostale 
kovance. Danes je ta običaj ponekod prerasel v prava 
tekmovanja in kulturni dogodek, nič pa ni narobe, če se 
tudi otroci pomerijo v tem. Če se vam ne zdi primerno, 
da otroci igrajo za denar, jim pripravite kakšno drugo 
nagrado – za vsak uspešen poskus naj dobijo kakšen 
posladek, priboljšek ali pa kar jajce, ki so ga uspeli zadeti.

Lov za pirhi
Lov na vel ikonočne pirhe je prav posebna 

dogodivščina za otroke. Igro lahko pripravite sami 
doma, lahko pa se povežete s prijatelji in sosedi 
ter uprizorite pravi, množični lov na te velikonočne 
pobarvane dobrote. Če bo jajca iskalo več otrok, več 
različnih starostnih skupin, je najbolje, da za vsako 
starostno skupino pripravite svojo barvo jajc. Najmlajši 
naj iščejo rumena, starejši rdeča, najstarejši pa modra 
velikonočna jajca. Jajca naj bodo skrita po težavnosti, 
primerni otrokom. Poligon, na katerem ste skrili jajca, 
primerno označite, da otroci ne bodo odtavali predaleč.

Trkanje pirhov
Trkanje pirhov je zanimiva igra za otroke. Vsak izmed 

otrok izbere nekaj pirhov, s katerimi bo tekmoval. 
Namen igre je v dvobojevanju z jajci. Otroka trkneta 
z jajci in zmaga tisti, katerega jajce je ostalo celo. 
Poraženec mora zmagovalcu dati svoje razbito jajce. 
Pri dvoboju morajo otroci paziti, da jajca trkajo z 
enakimi deli jajc – ponavadi z zgornjim delom.

Tudi za veliko noč se lahko 

prehranjujemo zdravo in 

uravnoteženo. V nadaljevanju vam 

ponujamo nekaj nasvetov za bolj 

zdravo veliko noč.

Na mizi naj bodo domača jajca
Kakovost jajc močno niha glede na to, kako so bila 

pridobljena. Biološko pridelana jajca, ki jih nesejo kokoši, 
ki se same pasejo, kdaj pa kdaj pomežiknejo v sonce 
in niso pitane z dodatki in antibiotiki, nesejo jajca, ki 
so dragocena. Zato raje izberete biološko pridelana 
jajca, ki jih dobite pri najbližjem kmetu ali na tržnici. 

Zmanjšate količine kruha
Ogljikovi hidrati so veliko breme za telo, podobno kot 

rdeče meso, slanina ali jajca. Četudi ne boste ne enega 
ali drugega v celoti črtali s svojega velikonočnega 
jedilnika, ju vsaj ne kombinirajte. Če boste poleg 
šunke in jajc pojedli še kos kruha in nato še potico, 
boste vse skupaj veliko težje prebavili, pa še inzulin 
bo toliko bolj poskočil, zaradi česar si boste pol ure 
po velikonočni pojedini odrezali še večji kos šunke 
ali potice. Namesto kruha si poleg jajc in šunke raje 
privoščite veliko skledo regrata ali radiča.

Pazite na velikost porcij
100 g šunke vsebuje 6 g maščob, od tega skoraj 2 

g nasičenih maščob. Eno srednje veliko jajce vsebuje 
1,5 g nasičenih maščob in 170 g holesterola. Panika ni 
potrebna, kar privoščite si oboje, a v zmernih količinah. 
Eno jajce in dve rezini šunke bosta popolnoma 
zadostili vašim potrebam.

Teden pred veliko nočjo izkoristite za čiščenje 
telesa

Teden pred veliko nočjo je včasih veljal za čas 
čiščenja. Gospodinje so takrat temeljito pospravile 
hišo, jedla se je bolj pusta in sveža hrana. Svojemu 
telesu lahko izkažete spoštovanje in ga pred veliko 
nočjo intenzivno prečistite. Razstrupljanje pa ne sme 
biti čas stradanja.

ETA d.o.o. Cerkno, ki je del koncerna EGO, je svetovno najuspešnejše podjetje na področju izdelave grelnih plošč. 
Paleto proizvodnih izdelkov je v dolgoletni tradiciji razširilo še na izdelavo sestavnih delov iz litega železa in 
termostatov. Podjetje z razvojem visoke ravni strokovnega znanja in izkušnjami, ki jih je razvilo v 
70-letni tradiciji pri proizvodnji tehničnih pripomočkov in kovinskih elementov, vabi k sodelovanju 
motivirane sodelavce za zaposlitev na prosta delovna mesta.

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

Upravljalec Vzdrževalec m/ž
Orodjar m/ž

Vzdrževalec I in II m/ž
Delovodja m/ž

Konstruktor m/ž
Vodja procesa m/ž 

Vodja službe za proizvodne sisteme in področje izboljšav (CIP) m/ž

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

Kaj nudimo:

- zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročne zaposlitve,

- polni delovni čas,

- sodelovanje pri projektih stalnih izboljšav

- delo v rastočem kolektivu

- redno mesečno plačilo za opravljeno delo,

- možnost izobraževanja in strokovnega razvoja.

Kandidati, ki ste v oglasu razbrali lasten izziv in ustrezate pogojem,
vabljeni, da oddate svojo prijavo do 30. 4. 2018 na mail:
kadrovska@egoproducts.com 

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

Goriška cesta 19, 5282 Cerkno
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ROLO VRATA INDUSTRIJSKA VRATA GARAŽNA VRATA

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

Možen nakup z Addiko hitrim kreditom! Do 5000 EUR - do 60 mesecev!

Pomagajmo malemu Jakobu

»Ohranimo otrokom otroštvo« je slogan velikonočne 
zabave, ki se bo odvijala 1. aprila v Črnem Vrhu. Na 
njej bodo zbirali sredstva za malega Jakoba, ki je pri 
štirih letih zaradi svoje zvedavosti, po hudi nesreči, 
ostal brez svoje rokice. Stroj za mletje mesa mu je 
namreč odtrgal celo dlan. 

Vendar je Jakob velik borec in ni obupal, sprejel 
je svojo usodo in ostal veder fantič. Življenje pa bi 
vendarle postalo lepše, če bi prišel do nove proteze, 
saj ta, ki jo ima sedaj, omogoča le odpiranje in 
zapiranje dlani, ne more pa premikati prstov. Boljša 
stane 25.000 evrov, ki pa jih Jakobova družina nima. 
Sokrajani mu želijo pomagati in zato bodo to pomlad 
zbirali prostovoljne prispevke. 

Do prvega maja bodo za malega Jakoba na ločenem 
računu zbirali sredstva tudi na Rdečem križu Idrija. 
Darovalci lahko denar nakažejo na RKS Območno 
združenje, Rožna ulica 15, 5280 Idrija na TRR št.: SI56 
0510 0801 0754 188, sklic 02-2018, namen Jakob.

Elvira Hasanagić v Buenos Airesu
Idrijska rojakinja Elvira Hasanagić je 13. marca 

debitirala v najslavnejši južnoameriški operni hiši, v 
Teatro Colon v Buenos Airesu. Ob bok tej operni hiši 
se postavljajo le še slavna gledališča kot je Met v New 
Yorku, Sydneyska Opera v Avstraliji ali Tokijska opera.

Elvira Hasanagič je v Argentino odpotovala 
neposredno po koncertu v Ljubljani, kjer je 
nastopila v razprodani Unionski dvorani ob spremljavi 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. V Buenos 
Airesu je nastopila v operi sodobnega madžarskega 
skladatelja Petra Eötvösa Tri sestre po drami Antona 
Pavloviča Čehova. Umetniško vodenje predstave je 
bilo v rokah nemško-madžarskega dirigenta Christiana 
Schumanna. Opera Tri sestre je bila premierno 
uprizorjena leta 1997 v Lyonu in je doslej dosegla 
že 120 predstav.
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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 

AVTOMEHANIKA  
Marjan Mikuž s.p.

Zadlog 12, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 

GSM: 041 962 710

- Popravilo osebnih vozil in kmetijske  
  mehanizacije, 
- redno vzdrževanje vozil in priprava vozil za    
  tehnični pregled, 
- avtodiagnostika, 
- meritve izpušnih plinov  
- vulkanizerske storitve.

Urnik:  
Ponedeljek - petek od 8:00 do 16:00

Tradicija se nadaljuje ...Tradicija se nadaljuje ...

Nagradna igra Kaj je na fotografiji? 
Odgovore pošljite s sms sporočilom na tel. št. 051 358 215 do 15. aprila 2018.  
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel večerjo za dve osebi  
v Gostišču Barbara. Nagrajenec bo objavljen v naslednji številki ABC biltena.

Pet zvezdic d.o.o. 
Šutna 67, Žabnica

Lepi lasje so 
vam v okras, 
zato naj 
vam bodo v 
ponos!

Nataša Ivanović s.p., 
Gortanova 3, Idrija,  
tel.: 05 372 29 20,  
gsm: 070 745 212 

Urnik: 
torek 8-12 in 15-20,  
sreda 8-12,  
četrtek 12-20,  
petek 8-15 ali 12-20,  
sobota 7-12.  
Nedelja, ponedeljek in 
prazniki zaprto!

Vsi imamo svoje cilje in eden mojih je tudi ta,  
da moji zaposleni dobijo možnost, da se  

izkažejo. Zato imate v mesecu aprilu  
možnost akcije - s kuponom! 

NINA STRIŽE! 3 EUR popusta!

Regrat malo drugače
Pomlad je pred vrati in z njo tudi 

priljubljeni regrat. Vsi poznamo 

regrat v solati, poglejmo pa še 

nekatere druge načine priprave te 

zdravilne rastline.

Čaj
Regratov čaj pripravimo kot poparek iz 4 do 10 

gramov posušenih regratovih listov, lahko pa tudi kot 
prevretek ali poparek 2 do 8 gramov suhih korenin. 
Čaj je primerno uživati do trikrat dnevno.

Regratova juha
Za pripravo potrebujemo: 20 dag regrata, 1 strok 

česna, oljčno olje, 1 liter čiste zelenjavne juhe, sol, 
poper, muškatni orešček ter zmlete mandlje. Regrat 
nekaj minut kuhamo v čisti zelenjavni juhi, nato 
jo ohladimo. Na olivnem olju na ponvi prepražimo 
česen, mu dodamo mandlje in vse skupaj stresemo 
v regratovo juho. Mešanico spasiramo in po okusu 
začinimo. Juhi lahko za boljši okus dodamo še kislo 
smetano ali kruhove kocke.

Regratova omleta
Za pripravo potrebujemo: 250 gramov regratovih 

listov, 2 žlici oljčnega olja, 350 gramov šampinjonov, 
5 jajc, 1 čebulo ter 85 gramov parmezana v kosu 
ali tofuja. Šampinjone najprej narežemo na drobne 
kockice, nasekljamo čebulo in jo prepražimo na olju. 
Dodamo šampinjone, prepražimo in nato dodamo še 
regrat. Pražimo, dokler listi niso videti kuhani. V skledi 
posebej zmešamo jajca, jih posolimo in popopramo. 
Z jajci prelijemo regrat in pečemo, dokler se omleta 
ne obarva zlato rumeno. Nanjo nato naribamo sir ali 
pa ji dodamo tofu. Omleto lahko ponudimo toplo ali 
ohlajeno.

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
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)

– 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  

Darinka Lapajne in Danilo Jereb 
razstavljata

V Galeriji Sv. Barbare so v petek, 2. marca, za 
obiskovalce odprli zanimivo razstavo Darinke 
Lapajne in Danila Jereba. Številnim obiskovalcem 
je razstavo predstavila umetnostna zgodovinarka 
in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. 

Darinka Lapajne ustvarja v keramiki ,  njeni 
najnovejši artefakti pa nosijo naslov Murales. 
Efekti, ki jih je dosegla, so bili del ustvarjalnega 
postopka, izvirali so iz same tehnike žganja, iz 
poznejših obdelav, svojstvenost in posebnost pa 
jim je dajala tudi uporaba klekljane čipke.

Danilo Jereb se je tokrat predstavil z akrilnimi 
podobami. Likovni svet pojmuje kot medijsko 
odprt prostor in prehoden prostor.  V njem 
uresničuje pravo bogastvo načinov in pristopov 
likovne vizualizacije ter razpira širok repertoar 
tehnično izraznih možnosti, v katerih prepleta 
konvencionalna in nekonvencionalna l ikovna 
izrazila. 

Zorko Bajc v Galeriji Magazin
Muzejsko društvo Idrija je v Galeriji Magazin, 

v sklopu prireditev ob evropskem letu kulturne 
dediščine, pripravilo poseben večer z Zorkom 
Bajcem. Zavrteli so tudi njegov kratki film z naslovom 
»Svet, ki izginja«.

Zorko Bajc je človek z mnogo poguma in predanosti. 
Je dušni pastir, režiser, skrbnik kulturne dediščine, 
soustvarjalec kulturnih prireditev, umetniški 
fotograf, svetovni popotnik in raziskovalec. Rodil 
se je v Kanjem Dolu pod Javornikom, mladostna 
leta je preživel na Colu in v Vipavi ter Ljubljani, 
kjer je študiral teologijo. Pred prevzemom župnije 
v Piranu je bil kaplan v Tolminu in Postojni. Svoje 
znanje in čut do umetnosti je nadgradil na papeški 
univerzi Gregoriana v Rimu, kjer je dve leti študiral 
sakralno umetnost, fotografijo in film. Pri študiju 
sakralne umetnosti se je osredotočil na dediščino, 
pri fotografiji pa na uporabo sodobnih medijev v 
pastorali. 

S publiko je Zorko Bajc delil izkušnje kako varovati, 
odkrivati in predstavljati dediščino, ki je temelj naše 
samobitnosti. V programu so ob članih Muzejskega 
društva sodelovali še gimnazijci in člani vokalnega 
kvarteta »Ad infinitum«, v katerem pojejo Tadeja 
Lapajne Hoyos, Tadej Menegatti, Anže Lukan in Eva 
Drmota.



28 29Jakov Fak z olimpijsko 
medaljo v Idriji
Jakov Fak, nosilec srebrne 

olimpijske kolajne iz nedavnih iger 

v Koreji, se je v petek, 2. marca, kot 

član biatlonske ekipe mudil v Idriji. 

Radovan Bolko in Stojan Petrič sta 

mu izročila ček v vrednosti 10.000 

evrov.

Sprejema biatlonske reprezentance v Hotelu Jožef 
se je udeležilo širše poslovodstvo Kolektorja ter Matej 
Oblak, Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dolžan in Lenart 
Oblak iz državne biatlonske reprezentance. Kolektor je 
že pred leti na pobudo člana uprave Primoža Bešterja 
prevzel pokroviteljstvo nad biatlonci, po nedavnih 
olimpijskih igrah pa z njimi ob medalji Jakova Faka 
deli tudi veselje. Jakov Fak je na sprejemu povedal, 
da so neločljiv del športa tako vzponi kot tudi padci. 
Pred letom dni je bil zaradi bolezni povsem na tleh, 
danes s ponosom pokaže olimpijsko kolajno, ki mu 
predstavlja izjemno spodbudo za kakovostno delo 
tudi v prihodnje. 

Vodja reprezentance Matej Oblak je poudaril, da 
biatlonci pogrešajo več podpore države in da si želijo 
biatlonski stadion nekje v predmestju Ljubljane, saj 
bi tam lahko vzgajali nove generacije tekmovalcev. 

Uradni del sprejema, ki ga je povezovala Sanja Rejc, 
so sklenili s presenečenjem posebne vrste, saj sta 
Radovan Bolko in Stojan Petrič Jakovu Faku izročila 
ček v vrednosti okroglih 10.000 evrov.



30 31HIPNOSTUDIO
Logatec

www.hipnostudio.si

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

Individualne delavnice Moxe 
za domačo uporabo
Moxibustija je oblika starodavne toplotne 
terapije, ki z gretjem stimulira določene 
telesne akupunkturne točke ter uravna-
va in izboljšuje kroženje energije in krvi 
v telesu, krepi imunski sistem in vse vi-
talne organe. Moxa je zmes zelišč, pred-
vsem pelina, ki prodrejo zelo globoko v 
telo, ga segrejejo in razsluzijo. Vsi vemo, 
da v hladnem okolju niti kalček ne vzka-
li, prav tako v hladu ne morejo zdravo in 
normalno delovati naši notranji organi. 
Iz hladu pa se ne more roditi niti novo 
življenje, zato je moxa terapija ena izmed 
najučinkovitejših terapij pri težavah s 
plodnostjo. Pomanjkanje toplote in živl-
jenjske energije v telesu vodi tudi v tes-
nobo, depresijo ter pomanjkanje volje do 
življenja, zato je moxa terapija odlična 
tudi pri psiholoških težavah. Primerna je 
tudi za majhne otroke, saj močno okrepi 
imunski sistem in odpravlja odvečno sluz 
iz telesa.

Na dvourni individualni delavnici vas 
bomo naučili uporabe moxe za razne 
bolezni in težave. Moxa paličice in delov-
no gradivo, katerega prejmete na delavni-
ci, pa vam bo služilo, da boste lahko še 
isti dan začeli z terapijami doma.

Informacije: 
info.hipnostudio@gmail.com 
ali 031-252-900

Vas stalno zebe in ste utrujeni?
Ko tožimo o stalno povišani telesni temperaturi, bo vsak zdravnik 

poskušal poiskati vzrok tega stanja. Čisto drugače pa bo reagiral, če 

mu boste potožili o stalni ali tedne trajajoči nizki telesni temperaturi 

(pod 36,5°C) oziroma o mrzlih rokah in nogah. Uradna medicina večino 

pozornosti posveča povišani telesni temperaturi, pa vendar je tudi nizka 

telesna temperatura lahko resnejše stanje našega zdravja.

 Če telo lahko proizvaja vročino, je usposobljeno 
za boj proti bolezni. Seveda so tudi pri tem izjeme, 
zato je priporočljivo, da se tega vedno zavedamo. 
Nasprotno od vročine pa nizka telesna temperatura 
nikoli ni zdrava in naravna. Sproži nam plaz nepravilnih 
delovanj, ki se izrazijo z različnimi simptomi, tako na 
telesni kot tudi na psihični ravni. Nizka temperatura 
je izraz oslabljenega imunskega sistema. Ustvarja 
okolje in pogoje za širitev povzročiteljev bolezni in 
kroničnih infekcij. 

In kaj nas pravzaprav lahko privede v stanje 
Hipotermije oziroma stalne nizke temperature? 
Vsekakor je več dejavnikov, pa vendar spoznajmo 
vsaj tiste najpomembnejše, na katere lahko vplivamo 
tudi sami.

Ena najpogostejših kategorij, ki lahko znižajo našo 
telesno temperaturo, so poživila. Na prvo mesto 
spada kajenje. Zaradi nikotina se zožijo žile in zato se 
zmanjša krvni obtok. Ker pa kri poleg hranil in kisika 
prenaša tudi toploto, pride do ohladitve. Tudi večje 
količine alkohola privedejo do močnega oddajanja 
telesne toplote in s tem do ohladitve.

Na drugem mestu sta mrzla hrana in pijača. Vse, 
kar pojemo in popijemo, mora najprej sprejeti našo 
telesno temperaturo, preden telo sploh lahko začne 
s prebavljanjem. Vsako segrevanje hrane in pijače na 
telesno temperaturo pa porablja energijo in temu 
ustrezno se ohladi tudi okolica. Če vzamemo iz 
hladilnika pol litra pijače, ki ima 10°C, jo mora naše 
telo najprej segreti za 27°C, kar pa ni zanemarljivo. 

Tudi prekomerna telesna teža ima različne vzroke. 
Nizka temperatura vedno povzroči upočasnjene 
procese, zato se telo z maščobnim slojem zavaruje 
pred ohladitvijo. Maščobne celice in trdovratne 
maščobne blazinice pa telo in življenjsko pomembne 
organe čvrsto varujejo pred ohladitvijo.

Energijsko središče našega telesa sta ščitnica in 
nadledvične žleze. Pod njunim nadzorom poteka 98 % 
proizvodnje energije ali pa tudi ne. Brez dobro delujoče 
ščitnice se presnove v telesu ne izvajajo pravilno. 
Za premalo delujočo ščitnico je poleg utrujenosti, 
izčrpanosti, depresivnega razpoloženja in upočasnjene 
presnove še cela vrsta drugih simptomov. Eden izmed 
njih pa je tudi kronična podhlajenost telesa.

Po tradicionalni kitajski medicini so steber našega 
življenja ledvice. Ledvice so organ, ki skladišči našo 
izvorno življenjsko energijo. QI, življenjska energija, 
pa je tista energija, ki jo prinesemo s seboj na 
svet. So vrata življenja, saj dajejo energijo celi 
vrsti drugih sistemov v našem telesu. Za krepitev 
ledvičnega biopotenciala pa je po (TKM) ena izmed 
najučinkovitejših metod moxa terapija, s katero 
dovedemo toploto in energijo ledvicam in vsem 
ostalim organom, ki jo potrebujejo. 

Razumeti moramo, da vsakič, ko gremo preko svojih 
zmožnosti, ko naredimo več, kot v resnici zmoremo, 
ko se ne poslušamo, ko smo izčrpani in izgoreli, takrat 
črpamo prav našo izvorno življenjsko energijo, ki pa 
je žal omejena. Ko nam zmanjka te energije, se naše 
življenje zaključi.

Zmrznila v snegu
V soboto, 3. marca, ob 16. uri in 16 minut so bili 

policisti obveščeni o najdbi dveh trupel v Govejku. 
Na kraju dogodka so v snegu našli dve osebi 
brez znakov življenja. Ležali sta neposredno pred 
vhodom v eno od stanovanjskih hiš. V postopku 
identifikacije so ugotovili, da gre za 50-letno 
žensko in 80-letnega moškega. Na kraj dogodka 
so poklicali tudi dežurnega zdravnika ZD Idrija, ki je 
odredil sanitarno obdukcijo na pristojnem Inštitutu 
za sodno medicino v Ljubljani. Po dosedanjih 
ugotovitvah policije njuna smrt ni posledica 
kaznivega dejanja. Policija je o najdbi trupel že 
obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Zaradi 
interesov preiskave podrobnejših podatkov v tej 
fazi preiskave javnosti še niso razkrili.

Skala zgrmela na avtomobil
V sredo, 7. marca, se je v Zali ob 20. uri in 20 minut 

pripetila neobičajna nesreča. Neprijetno in življenjsko 
nevarno srečanje z veliko skalo je v tej nesreči doživel 
39-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil od 
Godoviča proti Idriji. Na odseku, kjer so še lansko 
leto stali semaforji, je na njegovo vozilo z brežine 
zgrmela večja skala. Na vozilu je le-ta povzročila take 
poškodbe, da so zastopniki zavarovalnice avtomobil 
ocenili kot povsem uničenega. Voznik je imel veliko 
srečo, saj je po nesreči avtomobil zapustil povsem 
brez poškodb.

Pogrešanega bolnika našli mrtvega
V sredo, 7. marca, so policisti in gorski reševalci 

končali iskalno akcijo za pogrešanim bolnikom 
idrijske bolnišnice - mrtvega so našli ob Idrijci. 
Pogrešanega 37-letnega pacienta so iskali od 
ponedeljka zvečer, ko so v bolnišnici opazili, da je 
izginil. Kljub obsežnemu iskanju, pogrešanega v 
torek še niso našli. V sredo pa so ob pregledovanju 
brežine Idrijce med Zagodom in Fežnarjem našli 
moškega, ki ni kazal znakov življenja. Dežurni 
zdravnik ZD Idrija je na kraju najdbe le potrdil 
njegovo smrt. Po prvih ugotovitvah policistov na 
kraju ni bilo ugotovljenih znakov kaznivega dejanja.

ČRNA KRONIKA
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• 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

-  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

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

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

www.kgz-idrija.si

V klavnici in mesnici KGZ 
Idrija v Idriji je v prodaji vse 
goveje meso z znakom “Izbra-
na kakovost - Slovenija”, kar 
pomeni:

da so bile živali vzrejene v 
Sloveniji in krmljene z naravno 
doma pridelano krmo.

da je bil zakol in razsek opravljen 
po najvišjih standardih in pod 
nadorom uradnega veterinarja.

da je meso popolnoma sledljivo 
“od vil do vilic”....od hleva do 
prodajne vitrine!

da je celotna shema “Izbrana 
kakovost”podvržena  
posebnemu nevtralnemu  
nadzoru pooblaščenih inštitucij.

da se za meso v prodaji vodi 
posebna evidenca, ki zagotavlja, 
da se lahko količinsko proda le 
toliko mesa kot ga dejansko ima 
določena žival. S tem je  
onemogočena možnost  
zlorabe - “mešanja” z mesom  
drugih živali ali z mesom iz uvoza.

Naša super hrana  
- Izbrana  
kakovost  
Slovenija!  
Tudi v  
klavnici in  
mesnici  
KGZ Idrija. 

Prodamo 2-sobno stanovanje v Spodnji Idriji.  
Inf.: 041 894 799

Prodam nove letne gume znamke Bridgestone di-
menzije 175/65-R15, 84H. Inf.: 041 795 372

Kupim takoj vseljivo hišo ali manjšo kmetijo v eni 
izmed Cerkljanskih vasi. Inf.: 051 731 370

Najamem garsonjero v Idriji, po možnosti v pritličju. 
Inf.: 068 66 43 43

V najem oddam poslovni prostor v Sp. Idriji v ve-
likosti 21 m2 s klimo in straniščem. Inf.: 040 639 990

Prodam dvosobno stanovanje na Gradnikovi ulici 
4 v Idriji v velikosti 61 m2 v drugem nadstropju s 
pripadajočo kletjo, podstrešnim delom in drvarnico 
v velikosti 20m2. Inf.: 041 510 509

V okviru osebnega dopolnilnega dela nudim pomoč 
na domu, kmetiji. Inf.: 051 439 131

Prodamo morskega prašička skupaj s kletko in vso 
opremo. Morski prašiček je star 2 leti, rjavo bele 
barve, navajen ljudi. Inf.: 031 752 794

Prodam stanovanje v Gradnikovi 3 v velikosti 47 
m2 + pomožni prostori (klet, podstrešje, drvarnica). 
Cena: 32.000 EUR. Energetska izkaznica urejena.  
Inf.: 041 752 102

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

Prodam domač gozdni med, 10 evrov za kozarec. 
Inf.: 041 540 676

Prodam diatonično harmoniko Smeh, uglasitev C F 
B. Kot nova. Inf.: 041 540 676

V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko stav-
bo z drvarnico in zemljiščem. Inf.: 031 873 503

V Cerknem ali okolici najamemo stanovanje.  
Inf.: 031 752 794

Mlad poročen par, oba zaposlena, nujno iščeva sta-
novanje ali garsonjero v Idriji. Inf.: 040 593 632

V najem oddam garsonjero v centru Idrije na Lapa-
jnetovi ulici. Garsonjera je vseljiva takoj, primerna za 
1 - 2 osebi, delno opremljena, prenovljena, ogrevanje 
na talno elektriko. Inf.: 041 444 442

Na Cerkljanskem prodam vseljivo hišo, možnost 
preureditve v apartmaje, 4 km iz centra Cerknega 
na sončni in mirni lokaciji z nekaj zemlje in kozolcem. 
Inf.: 040 900 464 ali vojkopav@gmail.com

Mlada štiričlanska družina kupi stanovanje v Cerk-
nem, Spodnji Idriji ali Idriji. Stanovanje je lahko staro 
in potrebno prenove. Inf.: 051 234 655

V Spodnji Idriji prodam parcelo primerno za gradnjo. 
Inf.: 051 637 595

Najamem dvosobno stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji. 
Inf.: 040 675 873

MALI OGLASI
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Taja Šuligoj na vrhu

V soboto, 17. marca, je bil v Ratečah zadnji maraton v 
teku na smučeh v tej sezoni. Tekači so se pomerili na 15 
in 7 km dolgi progi, za točkovanje v pokalu pa se sicer 
štejejo samo nastopi na daljših razdaljah. Na tekmovanju 
so nastopili tudi mladi tekači TSK Idrija pod mentorskim 
vodstvom Jošta Lapajneta. Najboljši rezultat je uspel 
sestrama Taji in Lani Šuligoj. Obe sta v svojih kategorijah 
zmagali, Taja Šuligoj pa je postala tudi skupna zmagovalka 
pokala v kategoriji žensk do 29 let. Poleg sester Šuligoj sta 
nastopila tudi Jakob Rožič in Matic Rupnik. Na 7 km razdalji 
sta v svoji kategoriji osvojila 6. in 12. mesto.

Maks Brus najboljši v Postojni
V začetku marca je v Postojni domače strelsko društvo 

pripravilo regijsko strelsko prvenstvo s standard zračno 
puško in pištolo po mednarodnem programu. Prvenstva 
so se udeležili tudi idrijski strelci, saj so se na tem 
prvenstvu delila mesta za nastop na državnem strelskem 
prvenstvu. V kategoriji kadetov s standard zračno puško 
je 5. mesto osvojil Jakob Mažgon (366,6 krogov), v 
kategoriji kadetov s pištolo pa je bil tretji Jakob Mažgon 
(318 krogov). Med mladinci je 1. mesto osvojil Maks Brus 
(525 krogov), med člani pa je bil na koncu tekmovanja 
šesti Blaž Petrič (537 krogi). Vsi našteti so dosegli normo 
za državno prvenstvo. Na istem tekmovanju je s 504 
krogi 18. mesto zasedel Vladimir Kržišnik.

FIS tekma uspela
V soboto in nedeljo, 10. in 11. marca, je Smučarsko 

središče Cerkno gostilo FIS tekmo veteranov, kamor 
se po pravilih mednarodne smučarske zveze uvrščajo 
tekmovalci nad 30 let. V soboto se je za medalje in 
točke v slalomu borilo 142 tekmovalcev, v sobotnem 
veleslalomu pa še trije več.  V izredno težkih vremenskih 
razmerah so na domačem terenu veterani Smučarskega 
kluba Idrija osvojili kar šest medalj ter kopico odličnih 
uvrstitev. V sobotnem slalomu je Jure Gantar v svoji 
kategoriji osvojil 3. mesto, Dejan Mrak in Boštjan Bernik 
sta bila 4., 7. Borut Mikuž, 8. Dušan Seljak in 13. Mirko 
Istenič. V nedeljskem veleslalomu sta slavila Nina Gantar 
in Boštjan Bernik, na drugem mestu sta končali Petra 
Borovinšek in Mojca Pečelin, na tretjem mestu pa Samo 
Borovinšek. 4. je bil Rudi Istenič, 5. Boris Jordan, 8. Slavko 
Svetličič in Mirko Istenič, 10. sta bila Borut Mikuž in Dušan 
Seljak in na 14. mestu Evgen Seljak.

Nika Brložnik je solistka leta
Plesna zveza Slovenije je na slovesni prireditvi 

v ljubljanski Festivalni dvorani že 13. zaporedoma 
podelila priznanja najboljšim za leto 2017 v sekcijah 
za moderne tekmovalne plese, za standardne in 
latinskoameriške plese ter za akrobatski rokenrol, 
ob tem pa imenovala tudi dobitnike zlatih, srebrnih 
in bronastih plaket PZS.

V sekciji modernih tekmovalnih plesov sta naslova 
solista leta 2017 osvojila Nika Brložnik (PK Idrija) in 
Michel Kany Obenga (ŠPD Pro dance studio LJ), dvojica 
leta je postala Lana Smolnikar - Klara Senica (PK Miki, 
Domžale), naziv mala skupina leta 2017 pa je pripadel 
ekipi Unity crew (ŠPK Kreart, Grgar/PK Zeko, Murska 
Sobota). Naslov za formacijo leta je šel v roke skupine 
Intention (PŠD Artifeks, LJ Šmartno).

Renata Alibegović je prejela priznanje za izjemne 
rezultate v letu 2017 kot koreografinja solistke leta, 
Nika Brložnik pa je ob nazivu solistka leta prejela še 
zlato plaketo za vrhunske tekmovalne dosežke v letu 
2017. Z zlato plaketo sta bili nagrajeni tudi Ana Trček 
in Daša Kovačič za vrhunske tekmovalne dosežke kot 
članski par, srebrno plaketo je Plesna zveza Slovenije 
podelila plesalkam članske ekipe za točko Mehaniki.

Predsednica Plesnega kluba Idrija Polona Lampe 
Ozebek je ob teh nagradah povedala: »Izredno smo 
ponosni na naše plesalke in trenerko, ki posegajo po 
zvezdah - to so namreč najvišja priznanja v svetu plesa! 
Veseli smo, da je njihov trud poplačan tudi na tak način. 
Lahko rečem samo poklon, bravo in čestitke!«

Tanja Žakelj na tekmi v Afriki
Drugi konec tedna v marcu so s tekmovanji začele 

gorske kolesarke svetovnega pokala. Tanja Žakelj 
je z 18. mestom v Stellenboschu v Južnoafriški 
republiki zadovoljna. Bolj kot s končno uvrstitvijo 
je Žakljeva, nekoč dvakrat evropska prvakinja in 
tudi že zmagovalka svetovnega pokala, prepričala 
s posamičnimi dobrimi krogi.

Tanja Žakelj je prvo tekmo slabo začela, izgubljala 
tudi na posameznih ozkih grlih proge ter bila po 
prvem krogu šele na 33. mestu. Tudi borbenost 
in trma ji kasneje nista mogli pomagati do mesta 
med deseterico. Sezona se bo nadaljevala šele 
maja v Nemčiji in tudi zato dirka ni pravi pokazatelj 
pripravljenosti za leto 2018.

»Dirka se sklada s procesom treninga. Nekih 
posebnih priprav na to dirko nisem imela, manjka mi 
hitrosti. Vesela sem, da sem dokazala, da imam zelo 
dobro vzdržljivost, kar mi daje motivacijo za naprej, 
da se lahko kosam z najboljšimi. Še marsikaj moram 
narediti, ampak vem, kje sem in kaj moram narediti, 
na nadaljevanje sezone gledam optimistično,« je 
po tekmi na jugu Afrike povedala Tanja Žakelj ter 
dodala, da ima v tej sezoni višje cilje od doseženega 
rezultata prve tekme.

Trije državni prvaki
Na odlično pripravljeni progi v Selški dolini so 

v začetku marca uspešno nastopili tekmovalci 
Sankaškega kluba Idrija. Domov so se vrnili s tremi 
naslovi državnega prvaka in še dvema uvrstitvama 
na stopničke. 

Najbolj se je svoje prve zmage in prvega naslova 
državne prvakinje razveselila Nuša Šubic, ki je 
bila prepričljivo najhitrejša v kategoriji deklic. Pri 
mladinkah je zmagala Tina Velikanje, pri veteranih 
pa Stanko Koler, ki je bil spet najhitrejši med vsemi 
nastopajočimi. Andraž Jereb je na tretjo stopničko 
stopil v kategoriji mladincev, kot tudi v paru s 
Tino pri dvosedih. Simon Drnovšček pri mladincih 
in dvosed Gregorač - Drnovšček sta končala tik 
pod stopničkami, pri st. veteranih je Rajko Bezeljak 
osvojil peto mesto, Nejc Gregorač pa osmega v 
kategoriji članov. Pred zaključno tekmo sezone so 
na prvih mestih v skupnem seštevku pokalnega 
tekmovanja Tina Velikanje, Simon Drnovšček in 
Stanko Koler.

KRATKE ŠPORTNE Matevž Rupnik na Vitrancu

Na startu najboljših smučarjev sveta je bil na slalomu 
v Kranjski Gori tudi Matevž Rupnik iz Črnega Vrha. 
Opaznejšega rezultata ni zabeležil, saj je odstopil že 
v prvem teku.

Zmagal je Marcel Hirscher, ki je bil po zmagi 
na veleslalomu najboljši tudi v slalomu. Henrik 
Kristoffersen je zaostal več kot sekundo. Na štartu 
vitranškega slaloma je bilo tudi šest Slovencev. Štefan 
Hadalin (številka 46) je ujel finale na 28. mestu in z 
najboljšim časom druge vožnje napredoval na 13. 
mesto. Za najboljšo deseterico je zaostal le šest stotink 
sekunde. Pred tem je bil v svetovnem pokalu najvišje 
na 15. mestu lani v Wengnu. 

Žan Kranjec (42.) in Žan Grošelj (54.) sta bila za finale 
prepočasna. Aljaž Dvornik ni nastopil, debitanta Žan 
Špilar in Matevž Rupnik pa sta odstopila. 

»Čuti se, da je to drugačna tekma. Na to sem postal 
še posebej pozoren, ko sem sedel na sedežnici. A bolj 
ko se je približeval start, bolj domače sem se počutil. Ni 
kaj, lepa izkušnja. A na takšni podlagi se smuča povsem 
drugače,« je po svojem nastopu dejal Matevž Rupnik.

Mešana štafeta peta v Tivoliju
Drugi vikend v marcu so se člani Plavalnega kluba 

Cerkno v Ljubljani udeležili mednarodnega plavalnega 
tekmovanja za mlajše letnike. Na tekmovanju je 
nastopilo 541 mladih plavalcev (letniki 2007 in mlajši), 
ki so prišli iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. 

V soboto so tekmovali plavalci letnikov 2007 in 
2008 na razdaljah 50 in 100 metrov. Med tekmovalci 
sta izstopali Tjaša in Tija Močnik, odlično pa sta 
napredovali tudi Janja Lapanje in Tjaša Lahajnar, ki 
sta plavali na krajši razdalji. Taja Primožič je osvojila 
bronasto odličje v kravl tehniki in osvojila nehvaležno 
četrto mesto v prsnem plavanju. Zala Močnik je bila 
šesta v kravlu in deveta v prsnem plavanju.  Prezreti 
ne gre niti enajstega mesta v tehniki delfin in šestega 
mesta v kravlu, ki ju je osvojil Janž Magajne. Plavalci v 
mešani štafeti pa so tekmovanje sklenili na odličnem 
petem mestu. V štafeti so plavali Jonas Lapanje, Zala 
Močnik, Janž Magajne in Taja Primožič.

URNIK: 
ponedeljk - petek 
8. - 12. in 15. - 18., 
sobota 8. - 12.

T: 05 377 36 77
T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 

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

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje  
 za vse priložnosti

ARANŽIRAMO DARILA

Želimo vam 
vesele 
velikonočne 
praznike!

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice.
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POVABILO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

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

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

V svoje kroge vabimo dijake in študente naravoslovno tehničnih smeri in objavljamo razpis kadrovskih štipendij za šolsko 
leto 2018/2019, za spodaj navedene poklice:

strojni mehanik         inženir strojništva
oblikovalec kovin         inženir mehatronike
mehatronik operater
elektrikar elektronik

strojni tehnik         diplomirani inženir strojništva, VS
strojni tehnik, PTI        diplomirani inženir elektrotehnike, VS

elektro tehnik
elektrotehnik, PTI        diplomirani inženir strojništva, UN
tehnik mehatronike        diplomirani inženir elektrotehnike, UN

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

High-tech since 1931
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Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362

Zahvala
Jesenske rože ljubim bolj
kot prvo cvetje naših polj,
saj bolj živo nam že prestane, 
tesnobne sanje obude.
Tako nam svidenje srce
kdaj manj kot čas ločitve gane.
(A. S. Puškin)

MARIJA PODOBNIK – MICI
(1919 - 2018)

V 99. letu se je, v mislih s svojimi najdražjimi, 
sorodniki in prijatelji, tiho poslovila naša draga 
Marija Podobnik – Mici, borka NOB in zapornica 
na Golem otoku. Na zadnjo pot smo jo  pospremili 
v četrtek, 18. januarja 2018.
Najlepša hvala vsem, ki so jo z naklonjenostjo 
spremljali na njeni nelahki življenjski poti in vsem 
tistim, ki so ji lepšali in lajšali zadnje dni življenja. 
Posebej smo hvaležni ekipi za pomoč na domu, sosedi 
Marjanci Medved, dr. Strausu in patronažnima 
sestrama Adi in Andrejki, prav tako pa tudi vsem, 
ki ste nam stali ob strani in bili vedno pripravljeni 
pomagati.
Hvala vsem, ki so v tako velikem številu prišli 
k zadnjemu slovesu, darovali cvetje in sveče, 
izrazili ustno ali pisno sožalje. Prav posebej pa se 
zahvaljujemo sestram Mohorič, ki so ji že večkrat prej 
pele njej ljube pesmi in so jo z njimi tudi pospremile 
med zvezde. Hvala tudi Ireni Hvala Šinkovec za lep in 
občuten govor, Viliju Makucu za tople besede slovesa 
in prijatelju Tomažu Pavšiču za avtorstvo besedila 
in članek v Idrijskih novicah.

Hčerka Vasilija s Silvijem, vnukinja Sija z Bojanom, 
pravnuka Rok in Maj ter ostalo sorodstvo

Zahvala
NADA MANDIČ 
(2. 6. 1923 – 25. 2. 2018)

Ob boleči izgubi naše drage mame in none se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in 
cvetje.
Zahvaljujemo se tudi dr. Nadi Likar, osebju urgentne 
službe, patronažni službi in osebju centra za pomoč 
na domu.
Zahvaljujemo se tudi Komunali Idrija za organizacijo 
pogreba in gospodu župniku za opravljen obred. 

Žalujoči: sin Rado z Nušo, hči Tatjana, vnukinja 
Ana in Erik z družino

Zahvala
Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

NADA RUPNIK

Ob mnogo prerani smrti naše Nade Rupnik se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
sosedom in vsem, ki ste bili del njenega življenja, 
ste jo imeli radi in jo spoštovali.
Hvala vam za vse tolažilne besede, izrečena sožalja, 
darovane sveče, cvetje, za vsak stisk roke in topel 
objem. Zahvaljujemo se pevkam pevskega zbora Iris 
iz Bukovega za zapete pesmi, g. župniku Gašperju 
Lipuščku za lepo opravljen cerkveni obred, turistični 
kmetiji Pri Flandru, sosedom, Marti, Miru, Silvu, 
Radu in Nadi za nesebično pomoč pri pripravi 
pogreba. Hvala tudi vsem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih pomagali in nam stali ob strani, pa vas 
nismo posebej imenovali. Še enkrat hvala vsem, ki 
ste našo drago nono Nado v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo zelo pogrešaliOptika Planinšek Lah, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                               T: 01/754 33 88

Brezplačni pregled vida 
za očala in kontaktne 
leče 

Strokovno svetovanje 
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Nova kolekcija  
sončnih in 
korekcijskih očal

Vsak dan sveže novice na: 
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FRANC LEBAN 
(12. 12. 1936 – 15. 1. 2018)

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, 
pradedija, brata in strica Franca se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, za izrečeno sožalje, darovane sveče 
in cvetje ter vso podporo in pomoč. Osebju ZD 
Idrija se zahvaljujemo za vso skrb v zadnjih 
mesecih, Komunali Idrija pa za humano pomoč pri 
organizaciji pogreba.
Iskreno se zahvaljujemo LD Otavnik za lepo 
izveden lovski pogreb, pevcem za čustveno odpete 
poslovilne pesmi ter župniku za opravljen obred. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega in ga pospremili na zadnjo pot.
Z vsakim slovesom izgubimo del skupnega življenja, 
ki smo ga negovali skozi čas.

Žalujoči svojci

Zahvala
»Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki zaceli rane. 
In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.«

EVGEN ŠINKOVEC
(30. 12. 1938 – 11. 2. 2018)

Ob izgubi moža, ata in nonota se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste se prišli poslovit od njega, hvala tudi za 
vse, kar ste darovali.
Hvala dr. Strausu za dolgoletno sodelovanje in vsem 
zaposlenim v Domu upokojencev Idrija – enota 
Marof, ki ste lepo skrbeli zanj.
Hvala župniku Miru Mariniču za lepo opravljen 
poslovilni obred ter pogrebni službi in Marku za 
organizacijo pogreba. 

Žalujoči: žena Ema, sin Robert, hčerka Ester z 
družino in vnuki Veronika, Jure, Julija in Urška

Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

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

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

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

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

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od 1. 4. dalje velja sezonski urnik – agencija 
bo odprta tudi ob sobotah od 9:00 do 12:00 
ure. Lepo vabljeni!

Vabimo vas na sledeča izleta:
Gorski zdravnik in Dolomiti, 14. - 15. 7. 18
Mini počitnice na otok Hvar, 15. - 18. 9. 18

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

Na policah so že vsi katalogi za počitnice 2018. 
Izkoristite še zadnje ugodne first minute popus-
te  in si rezervirajte svoj zaslužen dopust že zdaj. 
Kapacitete se hitro polnijo.

Prav tako je v agenciji na voljo pestra ponudba 
prvomajskih počitnic in izletov.

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).

 

Prepoznajmo nevarnost in se zavarujmo 
V torek, 13. marca, je Rdeči križ Slovenije, Območno 

združenje Idrija, v prostorih Medgeneracijskega centra 

Idrija organiziral delavnico z naslovom Samoobramba ali 

kako pravilno reagirati, ko je ogrožen vaš lasten (intimni) 

prostor.

Kot je na delavnici poudaril Aljoša Gorup, glavni inštruktor iz Društva naprednih 
obrambno-borilnih metod (DNOBM) Koper, so prav možgani tisti, ki nam narekujejo, 
kako bomo reagirali v stresnih situacijah. Ker pa se človek veščin lahko priuči le 
z vajo in različnimi tehnikami, je bila delavnica usmerjena v spoznavanje našega 
telesa, kako le-to deluje in na kakšen način ga v danih situacijah uporabljamo. 
Vemo, da konflikt nastane prej, na verbalni ravni; to so zbadanje, žaljenje, ironične 
pripombe in opolzke izjave. Če želimo zmanjšati možnost, da verbalni konflikt 
preraste v fizični konflikt, je treba trenirati verbalno samoobrambo. Udeleženci 
delavnice so spoznali različne okoliščine, kako v pogovoru odločno postavljati 
meje drugim v raznih situacijah doma, na cesti in na delovnem mestu. Naučiti se 
moramo reči »ne« brez občutka krivde.

Ko pa se meje podrejo, preidemo v fizično samoobrambo, kjer naše telo postane 
glavno orodje. Udeleženci so na delavnici spoznali kako naše telo deluje in na 
kakšen način ga lahko v danih situacijah uporabljamo. Ker vaja dela mojstra, se pri 
nadaljnjih treningih izvaja vaje, ki krepijo celo telo ter udeleženca naučijo delovati 
pod stresom, da s preprostimi tehnikami zavaruje svoje telo v borbenih situacijah, 
kakor tudi v vsakdanjem življenju. Tega pa seveda z eno delavnico še ne moremo 
doseči, za uspeh je potrebno daljše obdobje vadbe. Nadaljevanje delavnice bo 
tako že to jesen, saj so udeleženci delavnice pokazali interes.

Cilj delavnice je torej bil, da prepoznamo nevarnosti, ko smo ogroženi in storimo 
vse, da po svojih močeh ubranimo sebe ali zavarujemo svojega bližnjega. Zavedati 
se moramo, da je to naša pravica, kajti nihče nas nima pravice na kakršenkoli način 
ogrožati in nadlegovati! / TT
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Vrača se pomlad
Po uspešnih koncertih Idrijskega plesnega orkestra, bo v Idriji spet moč slišati zabavno 

glasbo. Tokrat se bo predstavil na novo ustanovljeni »Idrijski kvartet saksofonov« v sestavi 
Nace Kogej, sopranski saksofon, Jaka Jež, altovski saksofon, Jakob Jež, tenorski saksofon 
in Urban Munih, baritonski saksofon. 

»Po dveh koncertih jazz orkestra je motivacija za nadaljnje poustvarjanje v saksofonski 
sekciji velika, zato sem se odločil, da ustanovimo komorno skupino, ki bo igrala razvedrilno 
glasbo. V današnjih časih je težko zbrati 20 ljudi, ki bi poleg pihalnega orkestra redno hodili 
na vaje tudi k drugemu orkestru. Pri manjši zasedbi oz. ansamblu pa je stvar bistveno lažja 
in efektivnejša. V začetku aprila se bomo sprva predstavili s klasičnim repertoarjem, večina 
skladb pa bo zabavnih in ljudem dobro poznanih,« je povedal vodja kvarteta Nace Kogej.

Novoustanovljeni Idrijski kvartet saksofonov se bo javnosti prvič predstavil v soboto, 7. 
aprila, ob 20:30 v Mestni Kavarni Arena v Idriji.
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