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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.

Tradicija se nadaljuje ...

Nagradna igra Kaj je na fotografiji? 
Odgovore pošljite s sms sporočilom na tel. št. 051 358 215 do 15. maja 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.  
Nagrajenec iz prejšnje številke je Klemen Mravlje iz Idrije.

Pet zvezdic d.o.o. 
Šutna 67, Žabnica
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ljudje
6 - Politika
Samo Bevk o kulturi

8 - Pogovor
Anka Tominec, vodja tehnične 
trgovine KGZ Idrija v Črnem 
Vrhu nad Idrijo

15 - Šolstvo
Gimnazijci so odplesali 
maturantski ples

16 - Turizem
Pogovor z Manuelo Božič 
Badalič, direktorico Hotela 
Cerkno

kazalo ABC kazalo

ABC - april 2018

Letnik 28, številka 4

Naslednja številka izide v mesecu maju 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 majuspregledano

April 2018:  
Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24. 4.) 
regljale, toliko dni bodo po njem molčale. 

25 - Kopalnica
Pri opremljanju kopalnice se lahko 
poigrate s svojo domišljijo

27 - Zdravje
Potlačena čustva imajo lahko 
resne posledice

31 - Glasba 
Zlato priznanje za Filipa Kacina

10 - Komunala
Zbiranje nevarnih odpadkov letos 
na zadnjo soboto v maju

33 - Pot pod noge 
Pešpoti v okolici Logatca

33 - Mali oglasi 
Prodam, kupim, menjam, ...
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NOV ZAGON KULTURI
Kultura kot ključna človeška in družbena kvaliteta potrebuje nov zagon. 

Zato je potrebno kulturo in umetnost ponovno postaviti v središče 

javnega interesa. Izboljšati je potrebno organizacijsko shemo, ki omogoča 

nastajanje kulturnih dobrin, predvsem pa je potrebno zaustaviti upadanje 

javnih sredstev za kulturo in jih v naslednjem mandatnem obdobju 

okrepiti vsaj do ravni, dosežene v letu 2009, ko so sredstva države za 

kulturo znašala 204 milijone, sredstva lokalnih skupnosti za to področje 

pa še dodatnih 147 milijonov evrov.

Zmanjšanje finančnih sredstev je v zadnjem obdobju 
dodatno povzročilo manjše možnosti zaposlovanja 
v kulturi in zmanjšan obseg ambicioznih kulturnih 
projektov. Socialni demokrati bomo pripravili 
dolgoročni načrt sofinanciranja programov in kulturne 
infrastrukture, tu imam v mislih predvsem Zakon o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v 
kulturi oz. zakon o kulturnem evru kot mu popularno 
pravimo.

Seveda naj na tem mestu poudarim, da Svet za 
kulturo pri SD, ki ga vodim, podpira sprejem zakona 
o kulturnem evru, s katerim bi v obdobju od 2020 do 
2026 pridobili za 7 programskih sklopov dodatnih 122 
milijonov evrov, že v tem mandatu, saj je bil v prvi 

obravnavi v državnem zboru že sprejet.
Slovenska kultura je še vedno organizirana tako 

kot v času osamosvojitve, sistem je sčasoma 
okostenel, zato bomo poskrbeli za posodobitev 
javnega kulturnega modela. Ustvarjalne možnosti 
za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije ter 
skrb za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne 
dediščine so naše ustavne obveze, zato bomo 
Socialni demokrati poskrbeli za področje kulture, ki 
je bilo v zadnjem obdobju močno prikrajšano, tako 
v finančnem kot organizacijskem smislu ter slovenski 
kulturi dali nov zagon.

Ker pa Svet za kulturo pokriva tudi področje 
Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšinske 
skupnosti v Sloveniji, dovolite še nekaj poudarkov s 
tega segmenta našega programa. 

Socialni demokrati bomo dosledno uresničevali 
Strategijo odnosov Republike Slovenije s Slovenci 
zunaj njenih meja ter nadgradili obstoječo normativno 
ureditev tega področja. Finančna pomoč, namenjena 
organizacijam in dejavnostim  Slovencem zunaj 
meja Republike Slovenije, bo politično in ideološko 
nepristranska, zadostna in stabilna. Prav tako bo 
Republika Slovenija financirala organizacije, ki pri nas 
delujejo na področju povezovanja in skrbi za Slovence 
v zamejstvu in po svetu.

Slovenska kultura je bila v celotnem obdobju 
veljavnosti zakona o kulturnem evru 
bogatejša za 95 milijonov evrov. Brez tega 
zakona bi bila slovenska kultura za to isto 
vsoto prikrajšana. V občinah Idrija in Cerkno 
je bilo na podlagi tega zakona zagotovljenih 
okrog 6 milijonov evrov. Tudi na podlagi 
novega zakona bosta lahko občini Idrija in 
Cerkno konkurirali za sredstva iz skoraj vseh 
sedmih programskih sklopov.

Socialni demokrati se zavzemamo za večkulturno 
sožitje, saj različne kulture vsako demokratično 
družbo samo bogatijo, zato bomo še naprej 
dosledno spoštovali posebne pravice narodnih 
in etničnih skupnosti v Sloveniji, ki so določene z 
ustavo in zakoni. 

Samo Bevk na Programski konferenci Socialnih 
demokratov 7. aprila 2018 v Cankarjevem domu 
v Ljubljani.

Med uspešno zaključene projekte na Idrijskem 
in Cerkljanskem lahko uvrstimo tehniški 
spomenik Kanomeljske klavže, popularno 
imenovane »slovenske piramide«, ter vrsto 
drugih projektov v občini Idrija (predvsem 
grad Gewerkenegg in jašek Frančiške), 
katere dediščina je bila leta 2012 vpisana na 
Seznam svetovne dediščine Unesca. Sledita 
Partizanska bolnišnica Franja in celovita 
prenova Cerkljanskega muzeja v Cerknem. 
Vse slovenske občine pa so iz naslova zakona 
o kulturnem evru pridobile tudi sredstva za 
nakup knjig za splošno-izobraževalne knjižnice 
in za dejavnost ljubiteljske kulture.

V tednu Rdečega križa Slovenije (8. - 15. maj) 
vabimo občane na brezplačne delavnice nudenja 

prve pomoči temeljnega postopka oživljanja 
s pomočjo uporabe AED naprave (avtomatski 
defibrilator) in sicer se nam lahko pridružite:

8. 5. 2018:  
17.00 - 18.30 v Medgeneracijskem centru  

9. 5. 2018:  
16.00 - 18.00 v Bevkovi knjižnici Cerkno  

12. 5. 2018:  
8.00 - 10.00 Mercator Likarca Idrija.  

Hkrati bo med 8. in 14. uro potekala tudi humani-
tarna akcija Zbiram hrano. Lahko prispevaš?

 
Vljudno vabljeni. 

 RKS Območno združenje Idrija

Tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil
sobota, 5. 5. 2018 ob 8.00 uri

Prijave: rks_idrija@t-2.net
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Tehnična trgovina Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija po prenovi še prijaznejša do kupcev
Tehnična trgovina Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija 
v Črnem Vrhu po prenovi sodi med najlepše in kupcem 
prijazne trgovine. Že vrsto let jo vodi poslovodkinja 
Anka Tominec, ki je ob pomoči sodelavcev tudi 
zasnovala in vodila nedavno celovito prenovo trgovine. 
V teh dneh je trgovina odlično založena, saj se s prvimi 
toplejšimi dnevi začenjajo pomladanska opravila na 
vrtu in polju.

Kam segajo začetki tehnične trgovine v Črnem Vrhu?
Na tem mestu, kjer je danes trgovina, so bile vojašnice že v letih Italije. Leta 1979 so 

zgradili poslopje v današnji obliki in takrat je bil tu poslovodja Viljem Kavčič. V tehnično 
trgovino sem iz tovarne Lipa prišla leta 1983 in tej trgovini sem ostala zvesta vse 
do danes. Ob mojem prihodu je bila trgovina za tisti čas sodobno urejena in tudi 
solidno založena. Starejši se bodo spominjali, kako v tistih letih ni bilo gradbenega 
materiala in zato smo že jeseni povsem zapolnili skladišče s cementom, da so potem 
na začetku gradbene sezone naši kupci lahko dobili le-tega. Spominjam se let, ko smo 
imeli grozno inflacijo. 

Zadnjih deset let ste poslovodkinja trgovine. Čemu dajete poseben poudarek?
Trgovina mora privabljati kupce vseh generacij. Vedno moramo ponuditi kaj novega, 

tako da ljudje z zanimanjem pridejo in tudi kaj kupijo. Na osnovi naših dolgoletnih 
izkušenj vemo, kaj vse domačini potrebujejo in po čem povprašujejo. Po zadnji prenovi 
imamo praktično vse – kot rečemo: »od šivanke do traktorja«. Poleg kmetijskega 
smo dobro založeni tudi z gradbenim materialom, imamo vse za gospodinjstvo, 
pa tudi darilni kotiček. Seveda ponudbo prilagajamo glede na sezono, tako da smo 
vedno aktualni. Velik poudarek dajemo temu, da se z vsakim kupcem pogovorimo, 
prisluhnemo njegovim željam in jih poskušamo kot trgovci tudi uresničiti. Trgovina 
pri nas ni samo prostor, kjer se kupuje, ampak je tudi mesto srečevanja in brez nje 
bi v kraju kar veliko manjkalo.

Kako pa ste zasnovali to prenovo?
Že v mesecu novembru smo se lotili korak za korakom. Ker pa smo zamenjali tudi 

tlak, smo morali popolnoma izprazniti osrednji trgovski prostor in vse artikle prestaviti 
v preddverje in skladišče. Poudariti velja, da zaradi prenove trgovine nismo zaprli niti 
za minuto. Delali smo v hudem mrazu, ko se je živo srebro spustilo celo do minus 20 
stopinj Celzija. Pomembno je tudi to, da smo po prenovi uvedli samopostrežni način 
nakupovanja, kar so stalni kupci zelo pozdravili. Tako je bilo tudi ob odprtju prenovljene 
trgovine, ko nas je obiskalo res veliko naših zvestih kupcev.

Od kje vse hodijo kupci v vašo trgovino?
Oskrbujemo res veliko območje: od naše Črnovrške planote, Cola, »Gore«, do Logatca, 

Hotedršice, Godoviča, pa tudi Idrije in okolice. Zelo veliko imamo stalnih kupcev. Za te 
že vnaprej priskrbimo material, tako da, ko ga ti potrebujejo, ni zadrege. Če povem 
primer: že v zimskem času poberemo naročila za semenski krompir ali pa za gnojila. 

Ko kmetje le-to potrebujejo, jih že čaka v našem skladišču in oni nimajo skrbi, kje bodo 
potrebno dobili. Vedno pa se potrudimo in jim priskrbimo točno tisti material, ki si ga želijo.

Kakšni so zaslužki v trgovini?
Ena od značilnosti takšne trgovine so zelo nizke marže oziroma zaslužki. Prodamo lahko 

več tovornjakov opeke ali pa več kmetijskih strojev, a kaj ko pri teh poslih zaslužimo le 
od 2 do 5 odstotkov. Take so razmere na trgu. Naši kupci cene primerjajo tudi v drugih 
trgovinah, in če hočemo prodajati, moramo imeti cene primerljive z drugimi. Veliko dela 
je treba za vsak prodan artikel. 

Zagotavljate tudi nadomestne dele za stroje?
Tudi nadomestne dele, drži. Imamo odlično vpeljan sistem, tako da danes naročimo, 

naslednji dan zjutraj so nadomestni deli že na našem pultu. To naši kupci res cenijo, 
saj se pogosto zgodi, da se pokvari kak del in za kmete je pomembno, da nadomestne 
dele dobijo kar se le da hitro.

Proti koncu leta se boste preselili med upokojence. Kaj boste počeli doma?
Zagotovo mi ne bo dolgčas. Doma imamo 33 hektarjev veliko kmetijo in v hlevu 22 repov, 

tako da mi dela ne bo manjkalo. Imamo seveda tudi vrt, ki je zame prava duševna hrana.
Spomini na več kot tri desetletja dela v trgovini pa bodo ostali.
Spominov je res veliko. Še danes se spomnim, kako lepo je bilo ob poroki, ko so sodelavci 

naredili šrango, hudo je bilo ob eksploziji vojaškega skladišča, ko smo imeli uničena vsa 
stekla in streho. Nikoli ne bom pozabila tudi vloma in velikega ropa, ko so pred leti zmikavti 
odnesli ogromno materiala in v trgovini pustili pravo razdejanje. 

Vedno pa se bom spominjala naših kupcev, s katerimi smo v desetletjih stkali prava 
prijateljstva. Pozno jeseni bom upravljanje trgovine prepustila mlajšim, ki bodo zagotovo 
prinesli nove ideje. Ostati pa bo moral ta pristen stik s kupci. Brez tega v naših krajih ni 
uspešne trgovine. In prav po tem je daleč naokrog tehnična trgovina Kmetijsko gozdarske 
zadruge Idrija v Črnem Vrhu tudi znana.

Poslovodkinja Anka Tominec s sodelavcema v prenovljeni tehnični trgovini
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Akcija bo potekala v SOBOTO, 26. maja 2018, na naslednjih lokacijah:

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IN IZRABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME - 
MALIH IN VELIKIH GOSPODINJSKIH APARATOV, ELEKTRIČNEGA ORODJA IN PRIPOMOČKOV 

Letošnja akcija bo potekala v sodelovanju Komunale d.o.o. s pooblaščenimi prevzemniki: družbo EKOL d.o.o. 

(prevzem nevarnih odpadkov), družbo ZEOS d.o.o. (prevzem izrabljene EE opreme z mobilnim zbiralnikom) in 

idrijskim podjetjem Kolektor EVT - sistemi d.o.o. (pomoč pri logistiki).

CERKNO    od 7:30 do 9:00   Gasilski dom v Cerknem in mobilna   

      zbiralnica za zbiranje odpadne EE opreme

ŠEBRELJE   od 7:30 do 8:00   Trgovina v Šebreljah

REKA    od 8:30 do 9:00   EKO otok na Reki

PLUŽNJE   od 9:30 do 10:00   Gasilski dom v Plužnjah

SPODNJA IDRIJA   od 9:30 do 10:30   Trgovsko poslovni center - na spodnjem  

      parkirišču

IDRIJSKE KRNICE   od 8:00 do 8:30   Boč 

   od 8:45 do 9:15   Cesar

VOJSKO    od 8:00 do 9:00   Gasilski dom  

   od 9:15 do 9:45   Kočevše

IDRIJA    od 8:00 do 11:00   Zbirni center Ljubevč

IDRIJA- samo EE oprema  od 10:00 do 12:00  Pred upravno stavbo Komunale (vhod  

      parkirišče Barbare) mobilna zbiralnica za  

      zbiranje odpadne EE opreme

ČRNI VRH   od 7:30 do 8:00   Na trgu v Črnem Vrhu

GODOVIČ   od 8:15 do 8:45   Parkirišče pred trgovino Mercator

GORE    od 9:00 do 9:30   V Rebru

LEDINSKO RAZPOTJE  od 9:45 do 10:15   Pr’ Špičku

Na vseh točkah zbiranja (tudi tam, kjer ne bo 
mobilnega zbiralnika za EE opremo) boste lahko oddali:

OSTANKE LAKOV, BARV, TOPIL, SMOL, KITOV, LEPIL, 
EMULZIJ, KOZMETIČNIH IZDELKOV (LIČILA, PRŠILA) 
IN ČISTILNIH SREDSTEV TER DRUGIH ODPADNIH 
KEMIKALIJ (SOLNA KISLINA, VAREKINA …),

ODPADNA JEDILNA OLJA,

IZRABLJENA MOTORNA OLJA, HLADILNE TEKOČINE,

STARE IZRABLJENE AKUMULATORJE IN BATERIJE,

ŽIVOSREBRNE TERMOMETRE,

IZRABLJENO EE OPREMO (TV IN VSE VRSTE 
RAČUNALNIŠKE OPREME, MALE GOSPODINJSKE 
APARATE),

HLADILNO ZAMRZOVALNO OPREMO (HLADILNIKI, 
ZAMRZOVALNE SKRINJE IN OMARE).

Akcija je namenjena samo gospodinjstvom, 
vključenim v organiziran odvoz odpadkov na območju 
občin Idrija in Cerkno. Količina prevzetih odpadkov je 
omejena. Organizator akcije ne prevzema odpadkov, 
ki izhajajo iz proizvodne dejavnosti.

Vse odpadke lahko tudi sami čez leto 
oddate v Zbirni center Ljubevč (odprt 
PON – PET od 7h do 15h, SRE do 19h, SOB 
od 8h do 11h) ali v Zbirni center Cerkno 
(ČET od 11h do 14h, SOB od 7h do 10h).

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski 
številki 05/ 372 72 00.

Podpis nove Kolektivne podjetniške pogodbe 
V letu 2017 je bil v Komunali Idrija ustanovljen sindikat. Po večmesečnih 

usklajevanjih sta vodstvo podjetja in sindikat podpisala prvo Kolektivno 

podjetniško pogodbo, ki še podrobneje ureja razmerja med delodajalcem 

in delavci.

V marcu je Občinski svet Občine Idrija 
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Idrija 
in o koncesijskem razmerju, na podlagi 
katerega bo občinska inšpekcijska služba 
pričela s preverjanjem ustreznosti ravnanja 
z grezničnimi vsebinami in vsebinami MKČN 
na kmetijskih gospodarstvih ter upravičenosti 
do oprostitve izvajanja storitev, povezanih 
z greznicami in MKČN. Vsi uporabniki, ki ste 
oproščeni izvajanja omenjenih storitev, boste 

o podrobnostih obveščeni pisno.

Beno Fekonja, direktor podjetja Komunala d.o.o.: 
»Komunala Idrija ima zelo odgovorno poslanstvo 
svojih dejavnosti v okolju, kjer deluje. Prav vse so 
odvisne od zaposlenih, ki jih izvajajo. V vodstvu 
podjetja se zavedamo, da je dober odnos do 
zaposlenih pomemben. Veseli me, da smo v mojem 
mandatu uspeli vzpostaviti sindikat, ki je ključen 
sogovornik pri reševanju vseh pomembnih vprašanj, 
povezanih s kadri in delovnimi procesi. Dialog je ves 
čas zelo tvoren in na visokem nivoju. Rezultat tega 
je podjetniška kolektivna pogodba, ki nadgrajuje 
panožno kolektivno pogodbo za komunalno 
gospodarstvo. Verjamem, da smo vzpostavili 
dogovor, ki bo stimuliral kvalitetno izvedena dela, 
učinkovitost in razvoj. Smo pa že pred podpisom 
pogodbe, v sklopu promocije zdravja na delovnem 
mestu, zaposlenim nudili številne prostočasne 
aktivnosti, saj si želimo, da so naši zaposleni aktivni 
tudi izven dela in v dobri kondiciji. Potem bo v dobri 
kondiciji tudi podjetje.«

Jure Gantar, predsednik Sindikata Komunala Idrija: 
»Glede na dejstvo, da je naš sindikat najmlajši v 
okviru združenja Sindikatov komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS), lahko 
rečem, da smo v tako kratkem času dosegli, kar drugim 
sindikatom ne uspe niti v daljšem obdobju. Zahvala in 
zasluge, da smo v letu dni obstoja Sindikata Komunala 
Idrija, pripravili in podpisali novo kolektivno podjetniško 
pogodbo, gre predvsem zelo konstruktivnemu dialogu 
med vodstvom podjetja, konkretno direktorjem g. 
Fekonjo in nami. Pri sestavi nove kolektivne podjetniške 
pogodbe smo vsi vpleteni upoštevali želje in možnosti 
obeh pogodbenih strank. Cilj je bil, da je nova pogodba 
kar se da dorečena, s točno opredeljenimi pravicami 
in dolžnostmi vseh zaposlenih v podjetju Komunala 
d.o.o. Sam dajem velik poudarek na člen pogodbe, ki 
govori, da se pogodba na predlog ene od pogodbenih 
strank usklajuje vsako koledarsko leto, kar omogoča, da 
bomo lahko tudi v prihodnje, v sodelovanju z vodstvom 
podjetja, skrbeli za čim boljše pogoje zaposlenih.«

Preverjanje upravičenosti do oprostitve 
izvajanja storitev, povezanih z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Jure Gantar in Beno Fekonja

Zbiranje nevarnih odpadkov

Mobilna zbiralnica za zbiranje odpadne EE opreme
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Nataša Ivanović s.p., 
Gortanova 3, Idrija,  
T: 05 372 29 20,  
GSM: 070 745 212

V življenju je pomebno,  
da najdeš smisel in rasteš v tem.
Salon praznuje 21 let, to je dokaz 
našega uspeha in ustvarjanja.
Zahvala gre vsem zvestim strankam. 
Vsem, ki so bile, in ki še bodo naše 
stranke.
Preprosto, po tolikih letih se moram 
zahvaliti tudi mami in mojima  
hčerkama za potrpljenje in podporo.
Zahvala pa tudi moji desni roki 
Nini.
Sreča je biti uspešen in v svojem 
delu najti veselje in hobi ...

         Hvala vsem!

V življenju je pomebno,  
da najdeš smisel in rasteš v tem.
Salon praznuje 21 let, to je dokaz 
našega uspeha in ustvarjanja.
Zahvala gre vsem zvestim strankam. 
Vsem, ki so bile, in ki še bodo naše 
stranke.
Preprosto, po tolikih letih se moram 
zahvaliti tudi mami in mojima 
hčerkama za potrpljenje in podporo.
Zahvala pa tudi moji desni roki 
Nini.
Sreča je biti uspešen in v svojem 
delu najti veselje in hobi ...

         Hvala vsem!

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

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

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

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

V Spar s 25 evri!
Ne samo kamenje v Zali, otoplitev je prebudila tudi vlomilce, ki so zadnje 
dni vstopali v hiše po Godoviču, pa verjetno še kje drugje. Se vam večkrat 
zgodi kakšna nerodnost? Zavarujete jo lahko s 300.000 evri! Vzajemna 
nagrajuje nove zavarovance z bonom za 25 evrov!

Žrtve tatvinskih vlomov so bile zopet hiše na obrobjih 
vasi. In to nove hiše s sodobnimi okni, ki naj bi zadržala 
vlomilce - pa jih niso! Samo majhne sledi odtisov na 
okenskih okvirjih potrjujejo, da je šlo za nasilno odpiranje. 
In seveda prazne šatulje za zlatnino in drugi nakit ... 

Dobre alarmne naprave niso poceni, a o nabavi le-teh 
bo vendarle za razmisliti. Zagotovo pa je zavarovanje 
za primer vloma in vlomske tatvine zanesljivejše 
od vsake alarmne naprave, saj ga vlomilci ne 
morejo onesposobiti. Pomembno pa je, da je pravilno 
zastavljeno, da so kritja zagotovljena do realne višine 
vašega premoženja. Preverite vaše premoženjske 
police, do kakšnih zneskov vam krijejo primer tatvine 
in jih popravite, če niso zadovoljive. Isto seveda velja 
tudi za vse ostale rizike. In vzemite si pol ure časa, 
zložite vse svoje »zlato« na mizo in ga fotografirajte 
ter popišite (dolžina, teža, karati, …). Zase, za policijo in 
za zavarovalnico. Na osnovi fotografij bo poračun škode 
dosti enostavnejši. Isto velja za ostale dragocenosti, pa 
tudi za orodja v delavnici, kolesa in mopede, … Še na 
eno stvar bi vas spomnil: večina hrani fotografije na 

disku v računalniku. S krajo računalnika boste izgubili 
tudi vse neprecenljive spomine na preteklost, ki 
so neponovljivi in včasih vredni več od zlata in srebra. 
Arhivirajte jih in shranite na varno!

Smola nas lahko spremlja povsod in trenutek 
nepazljivosti ima lahko usodne posledice. Znanec se je 
v trgovini spotaknil ob lastnega otroka, padel in za seboj 
potegnil najdražji model razstavljenega TV aparata. 
4.400 evrov škode. Na srečo jo lahko odplačuje na obroke 
… Pred leti se je neizkušena smučarka zaletela v smučarja, 
ki je čakal v vrsti za vlečnico. Zlom kolka. Odškodninski 
zahtevek 10.000 evrov … In na tisoče podobnih stvari 
se dogaja vsak dan. Odslej jih lahko zavarujete! V sklopu 
novega premoženjskega zavarovanja ZAVAROVALNICE 
SAVA d.d. ob zavarovanju vaše hiše ali stanovanja 
vključimo tudi odgovornost, ki pokriva vašo »smolo« 
do 300.000 evrov in to po celem svetu! 

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 13,44 do 18,48 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 prvo leto kar do 106,96 evrov! Pa da vas ne 
bo skrbelo: za prenos na Vzajemno od vas 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.

Poskrbite za svoje premoženje prej, kot zanj 
poskrbijo drugi!

                                       Vaš Aleksander Paglavec

Najcenejše zdravstveno zavarovanje in 
bon za trgovino Spar v vrednosti 25 evrov!
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Maturantom na pot 
Maturantski ples je priložnost, da 

proslavimo še en mejnik na vaši poti, 

drage dijakinje in dijaki, na poti od 

razigrane mladosti do zrelosti. To, da 

lahko danes praznujemo z vami v Idriji, 

se nam zdi samoumevno. 

Toda preveč pogosto pozabljamo, da to ni bilo tako lahko. 
Idrijčani so si za gimnazijo prizadevali 200 let, se s prošnjami 
obračali na oblast, jo prepričevali z argumenti, toda 
zadovoljiti so se morali le z obljubami, včasih tudi z zaprtimi 
vrati. Toda vztrajni Idrijčani se niso dali, strnili  so svoje vrste 
in na lastno pest ustanovili prvo slovensko realko! Prvih 
osem let delovanja so jo finančno podpirali sami, pripravljeni 
so bili plačevati višje davke, samo zato, da so se njihovi 
otroci lahko izobraževali v domačem kraju! Letos, 2018, 
mineva 110 let, odkar so prvi maturanti zapustili šolske 
klopi prve slovenske realke. Zaradi tridesetletne prekinitve 
delovanja v času fašizma in prvih letih po drugi svetovni 
vojni ste vi 82. generacija, ki bo ponesla v svet slavo in 
dobro ime šole!

V veselje in čast mi je, da smo lahko bili vaši spremljevalci, 
vaši učitelji in hkrati tudi vaši učenci. Vsaka generacija 
pušča na učiteljih sledi, nas s svojo izjemnostjo soustvarja 
in krepi. In tudi vaša pri tem ni bila izjema! Pred vami so 
nove poti. Nismo jih mogli obložiti z mahom, verjamemo 
pa, da smo vas obuli v dovolj trdne čevlje, da jih boste lažje 
premagovali! In ko boste prišli na cilj, se ozrite nazaj na svoj 
domači kraj. Upam, da bomo nekoč v prihodnosti, tako kot 
vaši predniki, skupaj z vami pisali nove zgodbe o uspehu!

Saj veste, sreča je na strani pogumnih, zato bodite na vaši 
poti pogumni, kreativni! Naj bo vaš korak trden in drzen! Z 
nasmehom za uspehom! Srečno, generacija 2018!

Karmen Vidmar,  
ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija

ZAHVALA
Od idrijske gimnazije se bo kmalu poslovila še ena, že 82. generacija maturantov. Eno od zadnjih, a 

hkrati tudi najprijetnejših doživetij na srednješolski poti je svečani maturantski ples. Prireditev, ki se je 
odvila v soboto, 7. 4. 2018, je že tradicionalno potekala v Modri dvorani, za kar se iskreno zahvaljujemo 
Občini Idrija, ki nam je omogočila brezplačen najem prostora. Za velikodušno finančno pomoč, ki je vsem 
maturantom in njihovim družinam omogočila udeležbo na svečanem praznovanju, se zahvaljujemo 
glavnemu pokrovitelju, korporaciji Hidria, in pokrovitelju, koncernu Kolektor. Hvaležni smo tudi vsem 
ostalim podjetjem, ki so nam donirala sredstva in podarila dobitke za izvedbo srečelova. 

Posebna zahvala gre tudi Gimnaziji Jurija Vege Idrija, gospe ravnateljici Karmen Vidmar, spoštovanim 
profesorjem in ostalemu šolskemu osebju, ki so nas pospremili skozi obdobje odraščanja, v nas prepoznali 
potencial in nam skozi pretekla štiri leta predali ogromno znanja.
                                                                                       
Maturantje Gimnazije Jurija Vege Idrija
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Manuela Božič Badalič, direktorica Hotela Cerkno

Biti najboljši je velik izziv
Kdo od udeležencev nedavne razglasitve naj 

smučišča leta v Mariboru je imel največji nasmeh?
Naj tej prireditvi smo videli veliko zelo zadovoljnih 

ljudi. Največji nasmeh v kraljevski kategoriji, med 
predstavniki velikih smučarskih središč, pa smo imeli 
predstavniki Smučarskega centra Cerkno. Zagotovo 
in to z razlogom. Poslušalci radijske postaje Radio SI 
in obiskovalci našega smučišča so nas že drugo leto 
zapored izbrali za naj smučišče v konkurenci velikih. To 
pomeni, da so bili obiskovalci našega smučišča, hotela 
in term zadovoljni. Očitno smo ujeli pravo razmerje 
v ceni med kakovostjo, varnostjo in vsem, kar sodi 
poleg.

In to kljub temu, da pred začetkom te smučarske 
sezone na SC Cerkno praktično niste nič investirali.

Res je. Letošnja 1. nagrada je že druga zapored. 
Zagotovo so lani tudi nove terme pripomogle k 
takratnemu uspehu. Veliko smo vložili v oglaševanje 
in prepoznavnost našega smučarskega središča se 
je s tem bistveno povečala. Minulo zimo nismo prav 
veliko oglaševali. Imeli smo veliko naravnega snega, 
kar pa še ni porok za dobro sezono. Odvisni smo 
od vremena in vaši bralci sami vedo, da je bilo v 
minuli zimi neobičajno veliko padavin, pogosto je 
tudi deževalo in zaradi tega nestabilnega vremena 
smo imeli nemalo težav. Spomnite se samo meseca 
januarja. Ta mesec je bil visoko nadpovprečno topel, 
februarja pa nas je zasulo, pa še polarni mraz, ...

Kljub vsemu temu smo uspeli povečati število 
obiskovalcev na smučišču, saj je minulo zimo kupilo 
karte za SC Cerkno nekaj več kot 90.000 smučarjev. 
Za nas je to veliko in potrditev, da delamo dobro in 
da to spoznavajo in priznavajo tudi naši smučarji. 
Obratovali smo celih 105 dni, le za nekaj dni smo 
morali smučišče zaradi nemogočega vremena 
zapreti.

Ste pogosto umetno zasneževali?
Veseli smo lahko, da v minuli zimi razen ob 

pripravi sezone nismo kaj dosti zasneževali. Imamo 
najsodobnejši sistem, ki pa ob polnem pogonu 

pobere tudi veliko denarja. Je pa res, da so podobne 
težave z vremenom imeli tudi na drugih slovenskih 
smučiščih, tako da smo kar se vremena tiče vsi na 
istem. Ko je vreme lepo, se veselimo dobrega obiska 
na vseh smučiščih, in ko je vreme slabo, vsa smučišča 
samevajo. To pa pomeni tudi to, da smo si nagrado 
prislužili v enakopravnem boju za vsakega smučarja. 
Na tem mestu se res moram zahvaliti vsem svojim 
sodelavcem, ki so res štiri mesece nepretrgoma delali 
in na vsakem koraku kazali pripadnost podjetju in 
turizmu na Cerkljanskem.

Kako pravzaprav poteka glasovanje?
Glasujejo smučarji in drugi obiskovalci neposredno. 

Glas oddajo preko tiskane glasovnice ali preko spleta. 
Vse skupaj vodi nacionalni Radio SI, ki pripravlja tudi 
predstavitve smučišč, njihovi novinarji se v živo 
javljajo v program in preverjajo kakovost prog, 
varnost, gostinski del in podobno. Ne gre za neko 
strokovno nagrado, ki bi jo podeljevalo združenje v 
panogi, ampak za nagrado uporabnikov naših storitev, 
gre za neposredno glasovanje vsakega smučarja 
posebej. In na ta način smo na SC Cerkno dobili največ 
glasov smučarjev.

Kako je z varnostjo? Zadnje čase redkeje slišimo, 
da bi na SC Cerkno prišlo do smučarskih nesreč.

Nesreče se dogajajo in se tudi bodo dogajale. 
Smuči so hitre, ljudje so včasih slabo fizično 
pripravljeni, … Zanimivo pri tem pa je, da je najmanj 
nesreč takrat, ko je smučišče polno. V dneh, ko je na 
progah manj smučarjev, pa si nekateri očitno dajo 
duška in pozabijo na varno smučanje in kaj hitro se 
pripeti smučarska nesreča. Naši reševalci so v minuli 
sezoni obravnavali okrog 100 nesreč najrazličnejših 
kategorij. V tem številu so tudi nesreče, ki se končajo 
le z odrgnino, pa tudi tiste resnejše, ko posredujejo 
dežurne ekipe za nujno medicinsko pomoč in v nekaj 
primerih je reševalcem pomagal tudi reševalni 
helikopter.

To zimo je bil spremenjen sistem obveščanja, tako 
da o manjših nesrečah pristojne službe širše javnosti 

ne obveščajo več. Javnost je seznanjena le o hujših 
primerih in primerih, ko bi kdo izgubil življenje. K sreči 
niti letos take nesreče na SC Cerkno nismo imeli.

Kako imate sedaj urejeno nujno medicinsko 
pomoč, saj preko SC Cerkno poteka meja med 
Primorsko in Gorenjsko? 

Sedaj je v veljavi dogovor, po katerem se reševalci iz 
Zdravstvenega doma Škofja Loka in Idrija vsak teden 
izmenjujejo v vlogi strokovnih posredovalcev. Seveda 
imamo na smučišču v času obratovanja redno in stalno 
reševalno ekipo. Vendar pa ta naša reševalna ekipa 
pomaga ponesrečenim le kot prva pomoč do prihoda 
dežurnega zdravnika in članov ekipe nujne medicinske 
pomoči iz Škofje Loke ali Idrije ali helikopterske pomoči. 

V minuli sezoni ste gostili kar nekaj tekem za 
zaprte skupine.

SC Cerkno ima status stabilnega smučišča, saj 
uporabnikom jamčimo 100 dni obratovanja. To 

pa na osnovi tega, ker imamo popoln sistem za 
zasneževanje. Te naše prednosti so spoznale 
tudi šole, športni klubi in drugi organizatorji. 
S  temi  ze lo dobro sodelujemo.  Pomagamo 
jim pri organizaciji in poskrbimo, da se imajo 
vsi tekmovalci na dan tekmovanja na našem 
smučarskem središču lepo.

Daleč najpomembnejša je bila FIS tekma mastersov. 
Udeležilo se jo je okoli 300 smučarjev praktično 
iz vsega sveta. Te tekme mastersov FIS potekajo 
vzporedno z bolj znanim FIS tekmovanjem za 
svetovni pokal. Udeleženci prihajajo iz celega sveta 
in najpogosteje v teh tekmah srečujemo odlične 
rekreativce, ki svoja znanja in veščine zelo zavzeto 
primerjajo z drugimi. 

Da Cerkno že nekaj let gosti FIS tekmo mastersov, 
sta seveda najbolj zaslužna Samo Borovinšek in 
njegova soproga Petra, ki že vrsto let zelo uspešno 
tekmujeta. Oba sta prvič pripeljala tekmo FIS v 
Cerkno že pred leti in to je za naše smučarsko 
središče, za občino in celo regijo izjemnega pomena. 
Udeleženci so vsako leto navdušeni nad urejenostjo 
prog in kulinariko, tako da je bilo tudi letos vzdušje 
med udeleženci enkratno. 

Za nemoteno delovanje žičniških naprav 
pa je najbrž le-te treba redno in kakovostno 
vzdrževati.

Za vsako od naprav imamo urejene posebne 
pravilnike, v katerih je zelo natančno določeno, kdaj 
se kateri od sestavnih delov naprave pregleda ali 
zamenja. Pred vsako sezono Ciril Peternelj, kot vodja 
smučišča, in Matej Fučka, kot tehnični vodja hotela, 
pregledata vso dokumentacijo in odredita popravila, 
ki jih je treba pred sezono narediti. To je obsežno in 
strokovno zahtevno delo. Izvajanje tega pa nadzirajo 
inšpektorji, ki so si letos pri nas kar podajali kljuke. 

Med sezono na smučišču nismo zabeležili nobenega 
primera, ko bi odpovedal kak strojni del in bi 
zaradi tega imeli smučarji težave ali naprava ne 
bi obratovala. Pred pričetkom smučarske sezone 
smo izvedli tudi reševalno vajo, tako da smo 
sezono resnično pričakali dobro pripravljeni, tako v 
tehničnem kot tudi v varnostnem smislu. 

Tak sistem vzdrževanja vseh naprav pa verjetno 
veliko stane?

Stroški so in to ne prav majhni. Ni pomoči, tako to je. 
Za nepoznavalce je mogoče zanimiv podatek, da mora 
vsaka naprava, torej vsaka sedežnica, na vsaki dve leti 
dobiti uporabno dovoljenje, ki ga podeljuje Ministrstvo 
za infrastrukturo. Pred pridobitvijo tega dovoljenja pa 
mora vsaka naprava opraviti še vse predvidene teste 
in preglede. Testira se vse od sedežev do nosilnih vrvi. 

Če upravljavec teh testov nima, ne more zaprositi za 
tehnični pregled in naprava v tem primeru ne sme 
obratovati.

Koliko pa danes stanejo nove naprave?
Sodobna sedežnica danes stane od 3 pa do 6 

milijonov evrov, samo en stol za šestsedežnico, kot 
jo imamo na Počivalu, pa stane 25.000 evrov. 

Kako je bilo minulo sezono s kadrom?
Žičničarji so stalni in petnajst je redno zaposlenih čez 

celo leto. Ob teh pa imamo v času zime še pogodbene 
sodelavce, ki se preko leta ukvarjajo s kmetijstvom 
ali pa gozdarstvom in imajo opravljene izpite za 
žičničarje.

Gostje naj bi bili nezadovoljni zaradi gostinskega 
dela.

Če imate v mislih nedavno razpravo na seji 
občinskega sveta, potem vam moram reči, da nič 
od tam povedanega ne drži. V upravi hotela smo 
se seznanili z izjavami nekdanjega direktorja hotela 
Mirana Cigliča in bomo zoper njega uporabili vsa 
sredstva, vključno s sodnimi postopki, da bomo 
ohranili dobro ime in preprečili blatenje družbe 

in zaposlenih. S tem blatenjem na vsakem koraku 
se mora prenehati, saj ne koristi nikomur. Hotel je 
gospodarska družba zasebnega prava in tudi občinski 
svetniki se nimajo pravice vtikati v delo uprave, 
še manj pa imajo pravico, da razširjajo neresnice 
in s tem škodujejo ugledu podjetja in predvsem 
izničujejo delo vseh zaposlenih. Nagrada za najboljše 
veliko smučišče je samo potrditev, da delamo dobro, 
čeprav si očitno nekateri zelo prizadevajo vse naše 
uspehe izničiti. Lansko prvo mesto in letošnje 
ponovno prvo mesto za najboljše veliko smučišče, 
nista naključje. Je pa verjetno razlog za širjenje 
takšnih neresnic drugje. Volitve za županska mesta 
se namreč bližajo. 

Nekaj zastojev v gostinskem delu pa je vendarle 
bilo.

Drži, ob konicah smo imeli vrste. Problem Alpske 
perle je v njeni zasnovi. V primeru, ko se v eni uri 
v gostinski objekt napoti 3.000 obiskovalcev, je 
nemogoče, da bodo vsi postreženi v nekaj minutah. 
Zasnova gostinskega objekta ni posrečena, saj ne 
zagotavlja pričakovane pretočnosti. In letos se nam 
je res zgodilo, da smo imeli po 200 ljudi v vrsti. 
Vendar so tisti dan enake probleme s postrežbo imeli 

Manuela Božič Badalič

Uroš Žajdela, Manuela Božič Badalič, Ciril Peternelj



18 19na vseh velikih smučiščih. Praktično nihče od velikih 
centrov nima takih zmogljivosti, da bi v nekaj minutah 
postregel tako veliko število obiskovalcev.

Pa še to. Hrana v naših obratih je dobra, domača 
in Alpska perla je kljub tem pomanjkljivostim zelo 
lepa. To nam priznavajo številni smučarji in tudi 
drugi obiskovalci. 

Zakaj na občinskem svetu tako pljuvajo po 
zaposlenih, pa res ne razumem. Namesto, da bi bili 
ponosni, da tako lep in poslovno uspešen turistični 
obrat deluje v tej občini. Sama imam trdo kožo in 
veliko prenesem, zaposleni pa so ob obrekovanjih 
in širjenju laži zelo prizadeti. S tem se bo res 
moralo prenehati. Očitno nekaterim ne zaleže že 
ena pravnomočna kazenska sodba, ampak morajo 
dobiti še kakšno, da nehajo. 

Preureditev bazena v term se je izkazala za 
pravo rešitev.

Minula sezona je dokončno potrdila, da je bila 
odločitev za gradnjo term prava. Navade turistov 
se spreminjajo. Od nekdaj desetdnevnih počitnic 
je ostal le štiri ali petdnevni obisk, čemur se 
moramo hotelirji in žičničarji prilagoditi. Ljudje sedaj 
rezervirajo termin in vplačajo akontacijo, saj vedo, 
da bodo v primeru slabega vremena namesto na 
smučišču lahko uživali v termah. Med našimi gosti 
je veliko mladih družin in niso bili redki primeri, ko 
je mamica z majhnim otrokom odšla v terme, oče 
z večjim pa na smučišče. V ponudbi imamo obilo 
priložnosti za zanimiv dopust.

V bazenu je  b i lo  ob konicah tudi  do 120 
obiskovalcev hkrati, zelo dobro so obiskane tudi 
savne in solna soba, ki je namenjena ljudem, 
ki imajo težave z dihali. Zadovoljni smo, ker ni 
bilo pripomb na kakovost naših storitev, nekaj 
malenkosti moramo še urediti in izboljšati, saj so 
bile terme narejene v izjemno kratkem času. 

Kdaj boste začeli prenavljati hotel?
Celovita prenova hotela bo težji zalogaj, kot je 

bila prenova bazena. Objekt je star 40 let in povsem 
dotrajan. Stalno imamo težave zaradi puščanja 
vodovodov in odtokov, cevi so še vedno svinčene, 
porozne … Ti materiali tako dolgo ne zdržijo. Odkar 
je naš lastnik Postojnska jama, tečejo intenzivni 
pogovori z gradbinci in arhitekti, kako in na kakšen 
način prenoviti hotel. Zadeva ni preprosta, saj so 
inštalacije silno prepredene in zato ni mogoče 
obnavljati objekta le po delih. Če bomo šli v celovito 
in sočasno prenovo celega objekta, pa bomo izgubili 
pomladno, poletno in jesensko sezono, saj se prej 
kot v tem času tako velike prenove pač ne da 
izpeljati.

Bo v poslopju ostala trgovina?
Trgovina v tak objekt ne sodi in se bo zato 

morala izseliti .  Trenutno potekajo intenzivni 
pogovori z enim od velikih trgovcev o gradnji 
novega trgovskega centra v Cerknem in sicer 
na zemljišču, katerega lastnik je hotel, med Eto 
in teniškimi igrišči. Cerkno si zasluži lep trgovski 
center, kjer bo v trgovskem objektu prostor tudi 
še za kakšnega ponudnika (banka, cvetličarna, …).

Turizma brez nasmejanih domačinov ni. Kako 
sodelujete s Cerkljani?

Vaša trd itev drž i  in  s logan »Tur izem smo 
ljudje« je še kako resničen. V hotelu se ves čas 
trudimo za sodelovanje. Za skupno mizo smo 
povabili predstavnike vseh krajevnih skupnosti 
in tam iskali stične točke. Povedati moram, da 
odlično sodelujemo z domačini v Novakih, tako 
pri urejanju smučarskih kot tudi kolesarskih 
prog. Zadnji primer tega sodelovanja je izdelava 
družinske proge za gorske kolesarje, ki je že peta 
po vrsti. SC Cerkno se z velikimi koraki odpira 
poletnemu turizmu in to ob res zavzeti pomoči 
in sodelovanju domačinov.

Z LTO Laufar odl ično sodelujemo. Hotel je 
osrednja in največja turistična organizacija 
v občin i ,  k i  se s  svojo dejavnostjo ukvarja 
profesionalno in zavzeto. Dobro sodelujemo 
tudi z Občino Cerkno, TD Novaki, prav za vse 
domačine in društva so vedno odprta vrata za 
še boljše sodelovanje. 

Zaposleni v hotelu smo po dveh težkih letih 
nestabilnega lastništva zelo zadovoljni, da je 
naš večinski lastnik preko družbe Certa Holding 
postalo podjetje Postojnska jama. To je lastnik, ki 
ve kaj je turizem in kako se ga dela in ki je pokazal, 
kaj vse se lahko naredi. Obe družbi povezuje 
turizem in izmenjava znanj, sejmi in nenazadnje 
tudi sodelavci, kar je odlična kombinacija za naš 
hotel. To zimo so nam iz Postojne »posodil i« 
kar nekaj delavcev in tako smo lahko uspešno 
organizirali delo tudi ob konicah.

Prihodnost pa vidim v prihodu novih generacij. 
Nekateri, ki so že imeli svojih pet minut in bi 
se več kot očitno radi vrnili na visoke položaje 
in bili spet deležni vseh ugodnosti, ne morejo 
snovati naše skupne prihodnosti. Volivci bi morali 
iz tekem za občinski svet in funkcijo župana 
izločiti vse, ki so že pravnomočno obsojeni in/
ali so zoper njih vložene kazenske ovadbe. Želim 
si, da bi na pomembne položaje v Cerknem prišli 
tudi mladi. Z njimi je neverjetno lahko sodelovati, 
saj gledajo v prihodnost in ne nosijo nahrbtnikov, 
polnih starih zamer in lastnih interesov. 

Kaj se bo poleti dogajalo na SC Cerkno?
Izjemno veliko. Za stabilno poslovanje hotela in 

smučišča je pomembno, da v polnosti zaživijo 
tereni SC Cerkno tudi v poletnih mesecih. Veliko 
smo že naredili v sklopu priprav in pred nami je 
tudi slovesno odprtje nove kolesarske sezone. Kot 
pripravo na to pa se bomo konec tega tedna udeležili 
izjemno pomembnega kolesarskega dogodka na 
Malem Lošinju. Na Lošinju se bo odvijala tekma 
za svetovani pokal v kategoriji Downhill, medijsko 
bo tekmo pokrival Red Bull, kjer smo si izborili 
enominutni videospot s predstavitvijo Bike Parka 
Cerkno in po oceni strokovnjakov si bo ta prenos 
tekme ogledalo več kot 6 milijonov televizijskih 
gledalcev po vsem svetu. Pokrovitelj dirke na Malem 
Lošinju je skupina Mercedes, kar priča o tem, v 
kako elitni družbi smo se znašli. Na Lošinju bomo 
imeli tudi svojo stojnico s predstavitvijo kolesarskih 
prog, ponudbo Alpske perle, hotela, pričakuje se 
veliko športnih navdušencev, kolesarjev iz Italije, 
Hrvaške, Avstrije, … Lani se je po kolesarskih stezah 
na SC Cerkno vozilo okoli 5.000 kolesarjev, kar je 
odličen rezultat. Znani smo tudi na Hrvaškem in v 
Italiji, od koder vse pogosteje prihajajo organizirani, 
adrenalina željni kolesarji.

Pred prvomajskimi prazniki dvignemo zastavo 
in poletna sezona se bo pričela. Imamo odlične 
naravne pogoje, visoko motivirane zaposlene, 
turizmu naklonjene domačine in odgovorne lastnike, 
kar vse je pogoj za uspešno turistično zgodbo. 
Zaposleni in zunanji sodelavci Hotela Cerkno smo 
pripravljeni na nove izzive in napredek, ki bo v 
prihodnjih letih zaznamoval te kraje.

Septembra bo tri leta, odkar ste na mestu 
direktorice hotela. Vam je bilo kdaj žal?

Ko sem prihajala v Cerkno, nisem poznala vseh 
podrobnosti o delovanju turizma na Cerkljanskem. 
Še v sanjah si nisem predstavljala, da bom naletela 
na take odpore pri nekaterih ljudeh. To razumem 
kot odgovor na ukinjene ugodnosti in bonitete ter 
razkritje poslovanja »po domače«. Okostnjaki, ki 
še kar padajo iz omar v hotelu, me pa včasih res 
strašijo. Čudim se, kako je lahko hotel desetletja 
posloval in ni nihče ukrepal, kljub evidentiranim 
nepravilnostim. 

Sama sem doma iz Vipave, živim v Lokavcu pri 
Ajdovščini. Tam imamo burjo. Domačini znamo z 
njo živeti. Ko zapiha, ni najbolj prijetno, prepiha te 
do kosti, vendar ko se umiri, je zrak čist in pogled 
daleč naprej jasen. To je tista energija, ki vleče 
naprej. Tako kot energija celotne ekipe Hotela 
Cerkno. In zato so vse zmage in nagrade še toliko 
lepše in slajše!
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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!

Zgodba Vinoteke Vipava 
še bolj zanimiva z novo 
aplikacijo
V začetku aprila so Fakulteta za raču-

nalništvo in informatiko Univerze v 

Ljubljani, podjetje NAVIPRO in Zavod za 

turizem TRG Vipava podpisali partnerski 

sporazum o sodelovanju pri izvajanju 

projekta »Tradicija sreča prihodnost – 

računalniški vid in obogatena resničnost 

za ohranjanje ter promocijo naravne in 

kulturne dediščine«. 

Namen projekta je spodbujanje krepitve sodelovanja 
in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, 
izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim 
okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskega 
zavoda z (ne)gospodarstvom bodo študentje tako 
pridobili konkretne in praktične izkušnje že med 
izobraževanjem. Razviti želijo prototip sistema, ki 
bo olajšal podajanje in prejemanje informacij ter 
promocijo naravne in kulturne dediščine povezane z 
vinogradniško in vinarsko tradicijo. Tako bo rezultat 
projekta prototip mobilne aplikacije, ki bo obiskovalcu 
Vinoteke Vipava nudila dodatne informacije o bogati 
tradiciji vinarstva v Vipavski dolini. Ko bo obiskovalec 
mobilni telefon usmeril na etiketo na vinski steklenici, 
bo aplikacija razpoznala vinsko sorto in mu omogočila 
dostop do dodatnih informacij. Steklenice avtohtonih 
vinskih sort bodo označene s posebnimi značkami, 
ki bodo na aplikaciji sprožile prikazovanje obogatene 
resničnosti. S tem želijo še dodatno spodbuditi 
zanimanje za tradicijo vinorodnih krajev.

Kot poroča vipavski del spletnega portala 
MojaObcina.si, se v Zavodu za turizem TRG Vipava 
veselijo novih idej študentov in sodelovanja s 
pedagoškimi in delovnimi mentorji vseh partnerjev 
ter seveda novosti, ki bodo na podlagi tega projekta 
z uporabo sodobne tehnologije nastale v njihovi 
vinoteki. Nadejajo se, da bodo po desetletju delovanja 
s sodobno tehnologijo nadgradili uspešno zgodbo 
vinoteke in jo naredili še bolj zanimivo za obiskovalce.
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Pri opremljanju kopalnice se 

vsekakor lahko poigrate in 

sprostite svojo domišljijo. V 

nadaljevanju vam ponujamo nekaj 

osnovnih napotkov za opremljanje.

Kopalnica je poseben prostor, saj je večina 
kopalniške opreme pritrjene, ampak to ne sme biti 
razlog, da je ne bi uredili v svojem slogu. Iskanje 
ravnotežja in povezovanje elementov, ki pripadajo 
različnim slogom in hkrati ne izgubijo skladnosti 
in funkcionalnosti, je pri izbiri kopalniške opreme 
bistveno.

Najprej izberemo velike osnovne elemente: tuš 
kabino, straniščno školjko, kopalno kad, umivalnik, 
kopalniško pohištvo, ... Izbrati moramo vodilni motiv, 
ki bo zastopan v vseh elementih: barvi, materialu in 
vzorcu. Vendar pa nikakor ni dobro mešati več kot 
treh slogov ureditve. V manjših kopalnicah moramo 
biti še posebej previdni pri kombinacijah, saj moramo 
dati prednost svetli paleti barv. Ustvariti moramo 
središčno točko prostora, kar lahko storimo že s 
samo izbiro različnih dizajnov kopalniške opreme. 
Nevtralne barve so dobra osnova za igro z detajli 
kot so uokvirjene stare fotografije, slike, plakati, ...

Keramične ploščice imajo vel iko vlogo pri 
oblikovanju prostora in dizajna, saj zavzemajo 
največjo površino. Na tržišču je bogata paleta 
dimenzij z vzorci marmorja, v imitaciji lesenih površin, 
izdelanih po zahtevni tehnologiji in na visokem 
nivoju, zato je včasih celo težko prepoznati ali gre za 
naravne materiale ali za imitacije. Vizualnemu učinku 
sledi tudi reliefno oblikovanje površine. Novost so 
učinki zgorelega lesa ter imitacije različnih efektov 
na betonu, rustikalni motivi z navdihom zgradb v 
Emilji-Romagni, trši podtoni obdobja industrijske 
revolucije, ... Velik poudarek je na platini in klasičnih 
rustikalnih motivih, ustvarjenih na nov način, s 
katerimi je mogoče močno poudariti značaj prostora.

Hit letošnje sezone so geometrijski vzorci, 
integrirani z rustikalnimi motivi teraca. Tudi zlato in 
ostale kovine so dobro zastopane tako v ploščicah 
kot tudi v mozaikih.

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, ...



26 27

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

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

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

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

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

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

031 724 333

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

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

HIPNOSTUDIO
Logatec

Terapevtske hipnoze

Energijsko zdravljenje

Regresije

Če želimo pozdraviti telo, moramo 
pozdraviti dušo. Odkrijte svojo  
neverjetno moč v globinah svoje  
podzavesti.

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

www.hipnostudio.si

Potlačena čustva imajo 
lahko resne posledice
Vse več je ljudi, ki trpijo zaradi 

tesnobe. Izgubili so upanje v 

dobro, v pravičnost, strah jih je 

prihodnosti. Kako pa se to odraža 

na duševnem in telesnem zdravju? 

Kaj lahko storimo?

Počutje vsakega od nas je tesno povezano 
z načinom razmišljanja. Tesnobe namreč ne 
povzročajo dogodki sami, pač pa njihova razlaga. 
Vse več je ljudi, ki so nesrečni, se sprašujejo o 
smislu življenja, so izgubili svojo celovitost oziroma 
stik s samim sabo. Več je starih in osamljenih, 
samskih, ogromno je mladih brez zaposlitve in 
perspektive. Nesrečni in depresivni starši ne 
morejo vzgojiti srečnih in optimističnih otrok in 
ta smernica je v porastu. Med iskalci psihološke 
pomoči so tako rekoč vse starostne skupine, 
največ pa je tistih med 28. in 45. letom. Večina je 
razvila tesnobo ali depresijo, nekateri potrebujejo 
pomoč zaradi stisk v medsebojnih odnosih.

Proces, v katerem posameznik znova pride v 
stik s sabo, si povrne celovitost, najde bistvo 
življenja, spremeni pogled nase in okolico, prekine 
ukoreninjene vzorce mišljenja in vedenja, je sicer 
težak, vendar mogoč. Uspeh pa je odvisen tudi od 
sposobnosti posameznika za uvid v problematiko in 
njegove pripravljenosti na delo, ki pa je procesno 
in dolgotrajno. Hipnoterapija nam je lahko pri tem 
v veliko pomoč, saj je usmerjena v obvladovanje 
simptomov ali odpravo vzrokov, ki te simptome 
pogojujejo.

Dobro je vedeti in razumeti, kaj se v človeku 
dogaja. Potlačena čustva povzročajo psihične 
motnje, glavobole, visok krvni tlak, težave s 
prebavo, dihanjem, bolečine v križu in še veliko 
psihosomatskih bolezni ,  katere leta in leta 
brezuspešno zdravimo, vse dokler se ne spustimo 
v globino vzrokov. Tudi plevel trdovratno raste, 
dokler odstranjujemo samo njegov nadzemni del. 
Ko pa ga odstranimo s korenino vred, se ga rešimo 
za vedno.

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 

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 sledeče izlete:
Tradicionalni izlet v neznano, 9. 6. 2018
Gorski zdravnik in Dolomiti, 14. - 15. 7. 2018
Mini počitnice na otok Hvar, 15. - 18. 9. 2018

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

Na policah so že vsi katalogi za počitnice 2018. 
Izkoristite še zadnje ugodne first minute popuste, 
ki veljajo do konca aprila 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).
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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

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

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

Mladinski center Idrija 
širi prostore
Mladinski center Idrija je prejšnji 

konec tedna prevzel v uporabo 

večji del poslopja starega dijaškega 

doma.

Po večletnih plodnih dogovarjanjih, usklajevanjih, 
pripravah pogodb in sestankih je končno prišel dan, 
ko je Mladinski center Idrija v uporabo dobil večji 
del stavbe bivšega dijaškega doma. Tako dogajanje 
pod okriljem MCI-ja ne bo potekalo le v enem kraku 
stavbe, ampak se bodo aktivnosti preselile tudi na 
hodnik v prvem nadstropju in se s hostlom razširile 
vse do mansarde. S tem so še korak bližje viziji, ki 
so jo mladinska društva pred sedmimi leti zapisala v 
idejnem konceptu za mladinski center in hostel v Idriji.

Z uporabo večjega dela stavbe želi Mladinski center 
Idrija razširiti mednarodno mladinsko delo, omogočiti 
zaposlitve novim mladim, s prevzemom hostla pa želijo 
tudi dvigniti prepoznavnost Idrije ter ustvariti novo 
turistično ponudbo kamor sodijo inovativni vodeni 
ogledi, izposoja koles, poletne šole, terenske vaje, 
… Poleg tega bo objekt, ki je bil več kot desetletje 
dom nepovezanih aktivnosti, dobil enotno rdečo nit 
in ekipo, ki ima dolgoročno vizijo za razvoj mladinskih 
dejavnosti v objektu. 

Poleg dosedanjih prostorov mladinskega centra 
(večnamenski prostor, učilnica, telovadnica in pisarne 
mladinskih društev) v stavbi ostajajo oddelek Nikolaja 
Pirnata Osnovne šole Idrija, hostel, samski dom in 
dnevni center za otroke v organizaciji Centra za 
socialno delo Idrija. Lastnica objekta je Občina Idrija, 
Mladinski center Idrija in ostale omenjene organizacije 
pa imajo prostore le v uporabi.
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

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.

 Pestra ponudba 
balkonskega 
cvetja!

Zlato priznanje za Filipa 
Kacina
Zveza Primorskih glasbenih šol 

je organizirala tradicionalno 

tekmovanje mladih pianistov, ki ga 

letos gosti Glasbena šola Sežana. 

Med nagrajenci so bili tudi Idrijčani.

Prejšnji teden je v Sežani potekalo regijsko 
tekmovanje mladih pianistov. Iz Glasbene šole Idrija 
sta na tekmovanju sodelovala Klara Jurca in Filip 
Kacin, ki obiskujeta ure klavirja pri profesorici Tatjani 
Grahelj. V težki konkurenci z leto starejšimi učenci 
sta se oba odrezala odlično. Klara Jurca je prejela 
srebrno, Filip Kacin pa zlato priznanje. Na tekmovanju 
je sodelovala tudi Melisa Uršič iz razreda profesorice 
Elene Startseve-Somun.

Nagrajenci so nagrade prevzeli na slovesnem 
koncertu v dvorani glasbene šole v Sežani. V komisiji, 
ki je ocenjevala mlade pianiste, je bil tudi skladatelj 
in ugleden klavirski pedagog Zoltan Peter, ki je pri 
idrijski Založbi Bogataj izdal že več glasbenih tiskov.

30.000 evrov za Jakobovo roko
Iz Rdečega križa Idrija so sporočili, da jim je uspelo zbrati že nekaj čez 30.000 evrov za novo ročno protezo za 

malega Jakoba iz Črnega Vrha. Akcija je doživela velik medijski odziv, ki je zajel vso Slovenijo. 

Na posebnem računu Rdečega križa Idrija se je za Jakoba po zadnjih podatkih 
nabralo 24.796,73 evrov, ki jih je prispevalo več kot 200 fizičnih oseb in podjetij. 
Temu znesku pa so organizatorji velikonočnega plesa dodali še okroglih 5.000 
evrov.

Mali Jakob, ki je pred dvema letoma v nesreči izgubil svojo desno rokico, a 
ostal pogumen in zvedav deček, je danes prvošolec in se uči pisati z levo roko. 
Po objavi Jakobove zgodbe na spletnem portalu idrija.com, v Idrijskih novicah in 
v ABC biltenu ter v oddaji Svet na A kanalu, je le-ta prodrla v mnoga srca. Zanj 

so namenili tudi izkupiček dražbe dresa Lionela Messija, za katerega je družba 
MP Grip namenila 4.100 evrov. Akciji se je pridružil tudi košarkar Goran Dragić, 
ki je dres namenil Jakobu. Slednji je na dražbi dosegel vrednost 3.000 evrov, 
ki jo je ponudil nogometaš Aljaž Struna, ki trenutno igra v Italiji. Prejšnji konec 
tedna pa so na dogodku v Dravogradu za Jakoba zbrali še dodatnih 1.900 evrov.

Račun za zbiranje pomoči bo na Rdečem križu odprt še do 1. maja. Vsa zbrana 
sredstva bodo namenili za nakup ročne proteze in prilagoditve spremembam 
ob rasti Jakoba ter za druge potrebne terapije.
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Pot pod noge
Območje logaške občine je prepredeno z mnogimi pešpotmi. Poti potekajo predvsem po obodu občinskega 

ozemlja in se dokaj dobro povezujejo s sosednjimi občinami, sama notranjost ozemlja pa je s pohodnimi potmi 

manj povezana. V nadaljevanju vam ponujamo dve urejeni krožni poti.

Pot okrog Hotedršice
Hotedršica leži ob potoku Hotenjka, ki tu priteče 

iz ozke doline na kraško Hotenjsko polje, katerega 
obdajajo obsežna gozdna pobočja skrajnega 
vzhodnega roba Trnovske planote. Na začetku poti se 
lahko najprej okrepčate v gostilni in si le nekaj metrov 
stran ogledate črno kuhinjo, iz katere se še vedno vali 
dim. Ob potoku nadaljujete pot proti staremu jedru 
ob hišah, kjer so nekatere izmed njih ohranile slog 
tipične notranjske hiše in se ustavite pri cerkvi sv. 
Janeza Krstnika, katere znani prvi pisni vir sega v leto 
1506. Vaško jedro, ki je dobilo svojo celostno podobo 
tudi ob pomoči arhitekta Jožeta Plečnika, krasi ob 
cerkvi kip sv. Janeza Nepomuka. Nato se pot zaokroži 
in se nadaljuje mimo starega obnovljenega vodnjaka 
– moža, iz leta 1813. Blizu njega stoji prenovljen 
kozolec, ki služi kot plezalna stena, na njej se lahko 
pod vodstvom preizkusite v plezanju. Peščena pot 
vodi naprej čez prostrano Hotenjsko polje, posejano 
z žitom in se konča pri več kot tristo let starem, še 
vedno delujočem Tomažinovem mlinu, enem izmed 
redkih mlinov v Evropi, gotovo pa edinem v Sloveniji, 
iz katerega voda naravno ponikne v kraško brezno.

Slabo uro trajajoča pešpot je primerna in zanimiva 
za pohodnike ter kolesarje vseh starosti. Bolj 

avanturistični pa se lahko peš ali s kolesom odpravijo 
po poteh Logaške kolesarske transverzale, kjer jih pot 
vodi mimo Žejne in Zelene doline, dolin, kjer rastejo 
redke rastlinske vrste, vse do okoliških turističnih 
kmetij, ki v vseh letnih časih nudijo domačo hrano in 
čudovit razgled po sosednjih vaseh Notranjske.

Laze - Jakovica
Krožna pešpot se začne pr i  avtobusnem 

postajališču v Lazah, manjši vasici sredi gozda, 
ki leži ob Planinskem polju. Mimo mlekarne, kjer 
izdelujejo priljubljeni kefir, se napotite proti 
Planinskemu polju in se ob njem lahko ustavite 
v keramični delavnici priznane keramičarke. Nato 
nadaljujete proti Jakovici ob prelepem Planinskem 
polju, ki vam ponuja čudovito naravo v vseh letnih 
časih. Ljubiteljem narave priporočamo sprehod do 
zavoja reke Unice in do katavotronov, zagrajenih 
požiralnikov, ki se nahajajo na polju v bližini vasi. 
Nato sledi kratek vzpon do vrha Jakovškega hriba, 
od koder se odpira razgled nad celotnim poljem. 
Tam si lahko ogledate cerkev in romarsko kapelico, 
ki je zgrajena nad atreškim studencem. Stara 
legenda pravi, da je voda tega studenca zdravilna 
za očesne bolezni. Pot se nato nadaljuje mimo 
jamarskega kampa, kjer prenočujejo jamarji iz vse 
Evrope. Ob povratku si oglejte še Laze in občutite 
utrip življenja te mirne vasice, ki je, kljub bližini 
glavnega mesta, idila sredi narave. Pešpot traja 
približno eno uro, je delno makadamska in dokaj 
lahka. Primerna je za sprehajalce vseh starosti in 
za kolesarje.

Prodamo dvosobno stanovanje v Spodnji Idriji. Inf.: 041 894 799
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z drvarnico in funkcional-

nem zemljiščem. Inf.: 031 873 503
Prodamo takoj vseljivo stanovanjsko hišo na Gorenjem Vrsniku, 12 x 9 m, 
energetska izkaznica je urejena. Inf.: 041 616 498
Prodam večje trisobno stanovanje v Idriji. Inf.: 051 347 778 (po 15. uri)
V Spodnji Idriji prodam parcelo, primerno za gradnjo. Inf.: 051 637 595
Oddamo kakovostno stanovanje v središču Idrije, primerno za družine ali 

samske delavce. Inf.: 069 646 577
V najem oddamo frizerski salon oziroma poslovni prostor v velikosti 34 m2 s 

straniščem. Nahaja se v strogem centru Idrije zraven avtobusne postaje na 
Lapajnetovi ulici 44. Inf.: 041 952 114

V Idriji iščem dve dvosobni stanovanji v pritličju ali nižjih nadstropjih.  
Inf.: 031 604 746

V Idriji kupim trisobno stanovanje. Inf.: 041 585 055
Zaposlena nekadilka v Idriji z okolico najamem manjše stanovanje ali garsonje-

ro. Lahko tudi v hiši z ločenim vhodom. Inf.: 041 555 078
Prodam čebelje družine. Inf.: 041 626 434

Prodam Fiat Punto Grande 1.4, letnik 2009. Cena 2.900 evrov.  
Inf.: 031 493 983

Prodam Subary justy 1.2 4wd, letnik 1993, celega ali po delih.  
Inf.: 031 328 876

Ugodno prodam štiri original VW aluminijasta platišča 6,5x16 et33, za gume 
215x65x16. Cena po dogovoru. Inf.: 041 638 129

Zaradi neuporabe prodam puhalnik tajfun 7,5 kW, 7 cevi + 2 koleni. Cena: 235 
evrov. Inf.: 031 670 305

Prodam LCD televizor Philips, star 5 let, deluje brez težav. Cena po dogovoru.  
Inf.: 031 239 897

Prodam zbirko maturitetnih nalog 2012 - 2015 za geografijo, v kompletu so 
tudi barvne priloge in rešitve. Cena kompleta: 12 evrov. Lokacija: Idrija.  
Inf.: 070 730 425

Prodam tri leta starega burskega kozla. Inf.: 031 630 834
Kupim krave telice za zakol. Inf.: 031 387 922
Prodam hrastove deske debeline 3 centimetre. Inf.: 051 670 068
Iščem upokojenca za občasno pomoč na manjši kmetiji.  

Inf.: 041 207 339

POBARVAJ ME



34 35TRGOCEV d.o.o., gradbeništvo in trgovina
Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec
tel.: 01 75 09 550, 75 42 485, faks.: 75 43 522
Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

-20% NA ZUNANJE PLOŠČICE IZ ZALOGE

VELIKA IZBIRA PO SUPER CENAH
 

OBIŠČITE TRGOCEV LOGATEC

Zahvala
Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli.
(Svetlana Makarovič)

MARIJA BONČINA
(20. 9. 1929 – 11. 3. 2018)

V deželo je spet prišla pomlad, rojeva se novo 
življenje, življenje naše mame, stare mame in 
prababice pa se je izteklo …
In tiste stezice, njive, travniki, senožeti in vrt okrog 
našega doma bodo prazni, a vendar polni prelepih 
spominov. Čeprav je ni več, bomo nadaljevali naprej, 
kot nas je učila. Hvaležni smo ji za vse. Tisti lepi 
trenutki, bogati, polni ljubezni, ki jih zna dati 
le mama, nas bodo spremljali skozi življenje. V 
življenju je pač tako, da nam nekaj da, nekaj vzame, 
vendar najlepših spominov pa ne more vzeti.
Iskreno se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega 
doma Idrija in Doma upokojencev Idrija za 
večletno oskrbo, Komunali Idrija za vso pomoč 
in organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred in pevkam za čutno zapete 
pesmi slovesa.
Še posebna zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Hvala sodelavcem in kolegicam OŠ Idrija za 
razumevanje in sočutje.

Žalujoči vsi njeni. 
Pogrešala jo bosta pravnuka Vid in Pavlina.

Zahvala
Ni smrt tista, ki nas loči
in življenje ni, ki druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

TEREZIJA PIRC
(12. 10. 1946 – 4. 4. 2018)

Na nedeljo se je tiho poslovila od nas naša draga Rezi. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi, vsem, ki 
ste se prišli posloviti od nje in vsem, ki ste namesto 
rožic in svečk darovali v dobrodelne namene.
Zelo jo bomo pogrešali.

Vsi njeni

Zahvala
Ni več trpljenja, 
ne bolečine,
življenje je trudno 
končalo svoj boj. 
(S. Gregorčič)

                                     
VALENTIN LUKAN
(1943 - 2018)

Ob težkem slovesu od dragega Tineta se iskreno 
zahvaljujemo Domu upokojencev Idrija, kjer ste zanj 
lepo skrbeli zadnje mesece njegovega življenja. Najlepša 
hvala dr. Strausu in vsemu drugemu osebju za podporo 
in sočutno vodenje v času dolgotrajne bolezni.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Akris za vse 
pogrebne storitve ter žirovskim pevcem za občuteno 
zapete pesmi, trobentaču in govornicama.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
nekdanjim Tinetovim učencem, sošolcem in 
sodelavcem OŠ Žiri, Sp. Idrije in Ledin za izražena 
sožalja, besede tolažbe, podarjene sveče in cvetje.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega.
Dragi nam odidejo ter pustijo veliko žalost in 
praznino. 

Žalujoči: žena Snežna, hči Darja z Majo in Živo 
ter sin Igor z Barbaro

Vsak dan sveže novice na: 

Za oglaševanje ali brezplačne male oglase na spletni strani  
pokličite na telefon: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80 

ali pišite na: 
abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si
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MILAN LAPAJNE 
(7. 9. 1926 – 15. 3. 2018)

V ponedeljek, 19. marca, smo se na idrijskem 
pokopališču poslovili od Milana Lapajneta. Iskreno 
se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 
poti, nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se tudi dr. Franciju Jerebu, osebju 
urgentne službe, patronažni službi in osebju centra 
za pomoč na domu.
Zahvaljujemo se tudi Komunali Idrija za organizacijo 
pogreba ter Zorku Velikajnetu za poslovilni govor 
v imenu Občinskega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo. 

Žalujoči: žena Katica in ostalo sorodstvo

Zahvala
Res je, da se ne bomo več videli, smejali, pogovarjali.
V življenju ni nič stalnica.
Pride trenutek, ko se naše poti razidejo.
Tudi najlepša čipka je na svojem začetku le nitka.
Pridni prsti z vloženim trudom sklekljajo čudovito 
stvaritev,
ki jo občudujejo od blizu in daleč. 
Tako ste in boste vi v naših srcih sklekljali večen in 
lep spomin. 

TONICA (ANTONIJA) PRELOVEC
(1934 - 2018)

Ob boleči izgubi drage Tonice (Antonije) Prelovec se 
iskreno zahvaljujemo Čipkarski šoli Idrija ter Gimnaziji 
Jurija Vege Idrija, kjer je Tonica poučevala klekljanje, 
za ganljivo slovo v obliki čipke, kot tudi Delovnemu 
sodišču v Novi Gorici in Kopru za izrečena sožalja. 
Zahvala delavcem Komunale Idrija, posebej Marku, za 
dostojno opravljen pogrebni obred, trobentaču, gospe 
Ireni Hvala za tople besede ob slovesu, sorodnicama za 
srčno zapeti pesmi, širšemu sorodstvu, sosedom iz Nove 
Gorice, znancem in dolgoletnim prijateljem. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem skupaj in vsakemu posebej.
Hvaležnost izražamo tudi vsem pisno in osebno 
izrečenim besedam sožalja, pa tudi vsem, ki so darovali 
cvetje, sveče in dobrodelne prispevke.
Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki so jo skupaj z 
nami pospremili na zadnji poti. 

Mož Cveto in sin Marko z družino

Zahvala
JOŽEF KRŽIŠNIK – FEC
(11. 3. 1948 – 29. 3. 2018)

V četrtek, 29. 3. 2018, se je od nas za vedno poslovil 
mož, oče in nono Jožef Kržišnik.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo dr. Franciju 
Jerebu, ekipi NMP in dr. Nadi Likar. Hvala tudi 
podjetju Komunala Idrija ter Marku Gnezdi za 
pomoč pri organizaciji pogreba. 
Hvala vsem, ki ste se prišli od njega posloviti ter ga 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoča žena Olga, sin Domen ter hčerki 
Veronika in Maja

Zahvala
Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je, z zvezdami posuta,
v očeh tvojih dragih,
vsem, ki si jih ljubila nekoč.
(Tone Pavček)

GABRIJELA TUŠAR
(1931 – 2018)

Ob boleči izgubi naše drage mame Jelke, none in 
pranone se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob 
zadnjem slovesu izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. 
Posebna zahvala za trud in nego v zadnjih mesecih njenega 
življenja osebju Doma upokojencev Idrija, za zdravniško 
pomoč hvala osebju Zdravstvenega doma Idrija. 
Zahvala tudi gospe Ireni Hvala za poslovilni 
govor, gospodu župniku Jožetu Peganu za 
opravljen cerkveni obred, Komunali Idrija za 
organizacijo in izvedbo pogreba in trobentaču 
Borisu Peternelju za zaigrano zadnje slovo. 
 
Njeni najdražji

TISKARNA

Idrija, Kosovelova 10, tel.: 37 222 80, 051 358 215

Tiskamo vse, tudi ...
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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 je prišla v deželo in lepo toplo vreme že najavlja sezono piknikov v naravi …

Meso za žar vam 
je na voljo v  
živilskih trgovinah  
KGZ Idrija:  

- v Idriji, 

- v Spodnji Idriji, 

- v Črnem Vrhu 

- in v Šebreljah. 

Večje količine – na 
primer za prireditve 
– pa lahko naročite 
tudi v klavnici v 
Idriji.

V Kmetijsko gozdarski zadrugi Idrija smo tudi letos 
poskrbeli za stalno in kvalitetno ponudbo izdelkov:

- ČEVAPČIČI

- PLESKAVICE

- RAŽNJIČI

- SVINJSKI VRAT IN REBRCA

- PEČENICE 

Vsi naši 
predpakirani izdelki za žar so razpoznavni po sloganu: OKUS JE DOMA V KVALITETI !!!

Dober tek z mesnimi dobrotami 
KGZ Idrija!

Nika Brložnik v oddaji Dobro jutro
Nika Brložnik, Renata Alibegović in Polona 

Lampe so bile prejšnji teden gostje zelo gledane 
televizijske oddaje Dobro jutro. Predstavile 
so delo Plesnega kluba Idrija in uspehe Nike 
Brložnik.

Gostitelj ica oddaje, ki je v živo potekala iz 
televizijskega studia v Kopru, je bila znana televizijska 
voditeljica Karin Sabadin. Gostje iz Idrije so predstavile 
delovanje kluba in uspehe, ki jih že dobro desetletje 
dosegajo na uglednih tekmovanjih. Naziv »Plesalka 
leta 2017«, ki ga je Niki Brložnik podelila Plesna zveza 
Slovenije, je krona vseh teh uspehov za katere se že 
vse od ustanovitve trudi trenerka Renata Alibegović.

Plesno ustvarjalnost Nike Brložnik so gledalci lahko 
spoznali tudi v živo, saj je odlična idrijska plesalka, sicer 
dijakinja tretjega letnika idrijske gimnazije, v studiu 
odplesala točko z naslovom »Life lesson«, s katero 
je osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu na 
Češkem.

Matic Jereb na drugem mestu
Na Krvavcu je potekalo državno šolsko 

tekmovanje v smučanju. Tekmovanja so se 
udeležili tudi spodnjeidrijski osnovnošolci in 
zabeležili izvrstne rezultate.

Matic Jereb je v smučanju osvojil 2. mesto, 
šolska ekipa Osnovne šole Spodnja Idrija pa je 
bi la celo na tretjem mestu med dvanajstimi 
šolami, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. 
Za ekipo šole so tekmovali: Tjaša Willer Pirih, 
Rebeka Gnezda, Jan Kenda, Erik Kumer in Matic 
Jereb. Čestitke vsem!

Veterani tekmovali v Ljubljani
Strelsko društvo Tabor Ježica je pripravilo 

državno strelsko prvenstvo za veterane. 
Tekmovanje je potekalo na elektronskem strelišču 
Rakovnik v Ljubljani. 

Prvenstva sta se udeležila tudi dva idrijska strelca, ki 
sta tekmovala v kategoriji serijska zračna puška. Med 
veterani nad 60 let je Danilo Pavšič zasedel 32. mesto, 
Vladimir Kržišnik pa v kategoriji nad 70 let 12. mesto. 
Slednji se je pomeril tudi s standard zračno pištolo in 
si v konkurenci nad 70 let pristreljal 4. mesto.

Filip Boškin zaostal samo za 
zmagovalcem

Mladi kolesarji iz Kolesarskega društva Sloga 
1902 so pred dnevi začeli novo sezono. Na prvi 
tekmi so bili uspešni gorski kolesarji.

Dirka z imenom »XC Griči« je potekala v sklopu 
pokalne sezone SloXcupa. Kolesarsko društvo Sloga 
1902 je v močni mednarodni konkurenci zastopala 
osmerica tekmovalcev. Najvidnejši rezultat sta 
dosegla Filip Boškin in Hana Gnezda. Filip je med 
dečki U13 zaostal samo za zmagovalcem in tako ob 
prestopu v višjo kategorijo zelo prijetno presenetil. 
Enako tudi Hana, ki je s tretjim mestom zaostala le 
za sotekmovalkama iz Avstrije in Madžarske.

SloXcup se nadaljuje 22. aprila, ko se bodo najboljši 
gorski kolesarji pomerili v Završnici.
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