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PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO
vabi na

44. TRADICIONALNI POHOD NA POREZEN

v nedeljo, 24. marca 2019

Udeleženci naj upoštevajo navodila organizatorjev.  
Pohod v zimskihrazmerah je naporen, zato naj se na pot odpravijo le telesno dobro
pripravljeni in opremljeni pohodniki (popolna zimska oprema - predvsem DEREZE). 

Koča na Poreznu bo odprta in oskrbovana tudi že v soboto.
V času izven sezone je odprta vse lepe vikende in praznike. 

VABLJENI

Informacije:
Damjana Čadež - telefon 031 687 256 / Ivan Rupnik - telefon 041 221 795

PD Cerkno - telefon 031 615 245 / Koča (kadar je odprta) - telefon 05 99 44 759
www.planinsko-društvo-cerkno.si

Jan Božič v Idrijo pripeljal 73 tekačev
V soboto, 9. marca, je v Idriji in njeni okolici 

potekala Ultra trail Vipava Valley pripravljalna 

tura. Na 32-kilometrski trasi s 1.800 metrov 

pozitivne višine so tekači spoznavali naravne in 

kulturne znamenitosti Idrije ter se povzpeli na 

kar šest hribov. 
Tekači so lahko na progi netekmovalnega značaja 

uživali v treh različnih hitrostih, ki so jih vodili Jan 
Božič, Kristina Kržišnik in Nina Frelih. Iz središča Idrije 
jih je pot peljala mimo Kamšti, ob vodnem kanalu 
Rake do Divjega jezera. Od tam so se povzpeli na 
Pevc, nadaljevali po Kamparetovi poti in se spustili 
v Strug. Čez Prižnico so se povzpeli na Zagrebenc 
in mimo planinske koče na Hleviško planino. Pot so 
nadaljevali po Slovenski planinski poti do Kočevša, 
mimo Rejčevega griča na Kobalove planine. Tik 
preden so se spustili nazaj v Idrijo, pa so »skočili« še 
na Cerkovni vrh. Tekači so bili očarani nad naravnimi 
lepotami, ki jih ponuja Idrija z okolico.

Trije državni prvaki med sankači
Vseh pet tekmovalcev Sankaškega kluba Idrija, ki 

so se udeležili državnega prvenstva, se je domov 

vrnilo z medaljami. Državni prvaki so postali 

Nuša Šubic v kategoriji deklic, Stanko Koler pri 

starejših veteranih in dvosed Nejc Gregorač – 

David Velikanje.
Medtem ko je Stanko Koler naslov prvaka osvojil 

že šestič zapored, njegova vnukinja Nuša pa tretjič, 
je bil razplet med dvosedi nekoliko nepričakovan. A 
razmere na progi so šle na roke opremi idrijskega 
dvojca, vožnji sta bili optimalni in prvi državni naslov 
med dvosedi je bil osvojen. 

Poleg naštetih se je prvenstva udeležil tudi Branko 
Likar, ki je z doseženim tretjim mestom na odru za 
zmagovalce delal družbo klubskemu kolegu Stanku 
Kolerju. Nejc Gregorač je bil v kategoriji članov četrti.
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ljudje
2 - Šport
73 tekačev v Idriji

11 - Nogomet
Adam Gnezda Čerin  
v državni reprezentanci

14 - Gospodarstvo
Robert Vuga novi direktor Ete
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Kosovelova 31, 5280 Idrija

Telefon: 05 37 222 80

E naslov: abc@abc-merkur.si

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj
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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 apriluspregledano

Marec 2019: 
Če sušca prah okrog pometa,  
prav dobro letino obeta. 

6 - Zdravstvo
Po pripomočke v Tosamo

8 - Komunala
Po poti odpadkov

26 - Narava 
Ježki in žabe na cesti

21 - Kulinarika
Velikonočna torta

22 - Vrt 
Naredite sami ...
 

27 - Ustvarjanje 
Velikonočni zajček

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

KJE STE, SOŠOLCI?

Vsi, ki ste leta 1969, pred 50 leti, končali osnovno 
šolo v Idriji, ste prisrčno vabljeni na srečanje. To 
bo v soboto, 1. junija 2019. Vzemi si čas in pridi 
spoznavat pozabljene obraze. V naših zrelih letih 
je to priložnost, da se poveselimo in začutimo – še 
smo mladi!

Prijave sprejema Mirko Mažgon na telefon 
040 838 115 ali na e-naslov 
mirko.mazgon@gmail.com.

                                                                         Povej naprej!
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Po pripomočke v Tosamo
Trgovina podjetja Tosama v Idriji zagotovo ne sodi med največje trgovske prostore v mestu. Z gotovostjo 

pa lahko zapišemo, da sodi med najbolje založene in kupcem prijazne. Kupcem v tej trgovini se s strokovnim 

znanjem in prijaznostjo posvečata Karmen Česnik in Jasna Česnik. Slednja nam je predstavila tudi nekaj novosti v 

poslovanju trgovine.

Kakšne novosti opazijo kupci v vaši trgovini?
Rdeča nit poslovanja naše trgovine je uvajanje novosti. Sledimo željam in 

povpraševanju naših kupcev, tako da se potrudimo z dobavo najrazličnejših artiklov. 
Tu moramo seveda omeniti širjenje programa prehranskih dopolnil, kozmetike in 
medicinskih pripomočkov.

Sledite tudi smernicam za uporabo sonaravnih učinkovin?
Kupcem vedno priporočamo izdelke, ki so narejeni na osnovi stoletnih izkušenj in 

tradicije. Tu moram posebej predstaviti projekt uvajanja sterilnega medu, ki so ga 
že naši predniki s pridom uporabljali v ljudskem zdravilstvu. Njegove odlične učinke 
poznamo in veseli smo, da lahko sedaj sterilni med ponudimo tudi našim kupcem.

Kako si lahko pomagamo s tem sterilnim medom?
Sterilni medicinski kostanjev med s pridom uporabimo predvsem pri celjenju 

ran. Znano je, da učinkovine v medu pospešujejo celjenje ran in obnovo kože. 
Uporabljamo ga lahko tako pri akutnih kot tudi pri kroničnih obolenjih. Sterilni 
medicinski kostanjev med pospešuje čiščenje ran, deluje protivnetno in 
antimikrobno, omogoča vlažno celjenje, zmanjšuje neprijeten vonj ter pospešuje 
celjenje rane z manj brazgotin.

Ali je medicinski med varen za uporabnika? 
Sterilen medicinski med gre skozi postopke, ki morajo biti izpeljani v skladu z 

različnimi standardi, tako da so popolnoma varni za uporabnika. Navaden med iz 
kozarca ni sterilen in lahko vsebuje za rane nevarne bakterije.

Za zdravljenje kakšnih ran je primeren?
S sterilnim medom hitro celimo ureznine, praske ter diabetične rane, golenje 

razjede, preležanine, ... Medicinski sterilni med je primeren tudi za diabetike. Vse 
več ljudi pozna izdelek in zato prodaja tega izdelka raste.

Kako je pakiran?
Dobimo ga lahko v tubi kot običajno mazilo. Ponujamo tudi kontaktne mrežice, ki 

so prepojene z medom, ter alginatne obloge. Izkušnje so res dobre. Svetujemo, da 
ima vsakdo doma v omarici za prvo pomoč tubo tega sterilnega medu, s katerim 
hitro in učinkovito zacelimo take rane.

Je med slovenski proizvod?
V Tosami uporabljamo slovenski kostanjev med, naravno pridelan, brez dodatkov. 

Med je gozdne paše, preverjeno ni kontaminiran s pesticidi in težkimi kovinami 
ter steriliziran. 

V vaši trgovini sedaj kupci dobijo tudi medicinske pripomočke.
Najpogosteje se pri nas oglasijo občani, ki pri osebnem zdravniku dobijo 

naročilnico za osebne pripomočke. V to kategorijo prištevamo pripomočke kot 
so obvezilni material, toaletni stol, plenice, vložki, podloge, ortoze, opornice in 
kar potrebujejo bolniki z inkontinenco.

Bolniki z diabetesom pri nas dobijo lističe za merjenje sladkorja, lancete in drugo. 
Na naročilnico od zdravnika pri nas dobijo tudi vrečke za zbiranje blata in urinske 
katetre.

Pomagamo tudi ženskam, ki so prebolele raka na prsih. Pri nas dobijo prsne 
proteze in posebne modrčke, tako da jim teh pripomočkov ni treba več iskati v 
drugih krajih.

Prihajajo toplejši dnevi. Prilagajate ponudbo?
Vedno. Z mislimi in našo ponudbo smo že v poletju, kjer ne gre brez sončnih 

krem, krem po sončenju, repelentov proti komarjem in klopom, gelov, s katerimi 
blažimo mesto pika, ... Številni kupci posegajo tudi po klobučkih z zaščito pred UV 
žarki ter posebnimi očalci za otročičke. Pred potovanjem pa je nujno kupiti tudi 
malo prenosno torbico za prvo pomoč z najnujnejšim obvezilnim materialom. 
Vsakemu pa seveda svetujemo glede na njegove želje in potrebe. Vljudno vabljeni!

Jasna in Karmen Česnik

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

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

Vabimo vas na sledeče izlete:
Lepote in okusi Vojvodine, 27. - 29. 4. 19, 
zagotovljeno, še 3 prosta mesta
Izlet v neznano, 8. 6. 19, prijave od 25. 3. dalje
Na Zugspitze, 13. - 14. 7. 19 
Mini počitnice Zadar, 14. - 18. 9. 19 

Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične 
agencije – iste cene kot pri organizatorju.

Na policah so vsi katalogi za počitnice 2019.  
Izkoristite ugodne first minute popuste in si 
rezervirajte svoj zaslužen dopust že zdaj.

Darilni bon je lepo darilo ob vsaki priliki (obdar-
jenec ima široko možnost koriščenja od  bivanja 
v termah, počitnic na morju, izletov vseh organi-
zatorjev, katerih ponudba je na voljo v agenciji).
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Ko odpadek odvržemo, se njegova pot šele začne
Občinski svetniki iz Cerknega 

in Idrije ter idrijski župan so v 

začetku marca spoznavali pot, ki jih 

odpadki iz idrijskih in cerkljanskih 

gospodinjstev prepotujejo do 

ljubljanskega Regijskega centra 

za ravnanje z odpadki (RCERO 

Ljubljana). Večjemu delu odpadkov 

Snaga Ljubljana tam vdahne novo 

življenje. 

Idrijska komunala, ki skrbi za zbiranje, ločevanje 
in odvoz odpadkov iz obeh občin, je udeležencem 
najprej predstavila delovanje Zbirnega centra 
Cerkno: tam lahko občanke in občani Cerknega 
odložijo vse vrste gospodinjskih odpadkov. Zbrane 
odpadke Komunala večkrat tedensko odvaža v Zbirni 
center Ljubevč, kjer jih najprej evidentira, nato pa 
ustrezno pretovori v kontejnerje ali na ustrezne 
skladiščne površine. V ZC Ljubevč Komunala odvaža 
tudi odpadke iz idrijskih gospodinjstev ter podobne 
odpadke, ki nastajajo v gospodarski dejavnosti 
oziroma pri ostalih pravnih osebah v obeh občinah. 
V ZC Ljubevč lahko občani sami pripeljete odpadke in 
jih s pomočjo zaposlenih Komunale ustrezno odložite 
na za to določena mesta. 

Odvozi iz ZC Cerkno v ZC Ljubevč v letu 2018:

421.310 KG ODPADKOV

496 ODVOZOV

34.224 PREVOŽENIH KILOMETROV: 
To je toliko kilometrov, kolikor jih je leta 2016 
prepotoval ruski pustolovec Fedor Konjuhov 
na potovanju okoli sveta z balonom čez Tihi 
ocean, Latinsko Ameriko, Atlantski ocean, 
Južno Afriko in Indijski ocean. 

 

8 + 1 razlog, da si odprete e-račun
Uporabniki storitev Komunale Idrija imate od marca dalje še en razlog več, 

da tiskane račune za komunalne storitve zamenjate za e-račun. 

Ob registraciji vam bo Komunala namreč podarila 
namensko posodo za zbiranje odpadnega jedilnega 
olja, ki je nevarni odpadek in lahko, če z njim ne 
ravnamo ustrezno, resno škoduje naravnemu 
okolju, pitni vodi, kanalizaciji in čistilnim napravam. 
Vsakemu uporabniku e-računa pr ipada ena 
brezplačna posoda, ki jo bo sicer možno tudi kupiti 
v Zbirnem centru Cerkno, Zbirnem centru Ljubevč 
ali na sedežu Komunale Idrija. Poleg praktičnega 
darila registracija na e-račun prinaša številne 
prednosti: 

1. ZANESLJIVOST: Proces pošiljanja in prejema 
e-računa omogoča zanesljivo, varno in hitro 
izmenjavo računa med pošiljateljem in prejemnikom 
ter zmanjša možnost, da bi se račun na poti do 
prejemnika izgubil. 

2. HITROST: E-račun uporabnik v svoj elektronski 
poštni nabiralnik prejme hitreje, kot tiskanega po 
navadni pošti. Občutno se zmanjša tudi poraba 
časa zaposlenih Komunale in se posledično poveča 
njihova produktivnost. 

3. VARNOST: Uporaba elektronske izmenjave 
podatkov ali naprednega elektronskega podpisa 
računa omogoča zago- tavljanje pristnosti izvora 
in celovitosti vsebine e-računa. Ta se samodejno 
shrani v ustreznem, varnem sistemu za hrambo 
e-dokumentov.

4. PRIROČNOST: E-račun je možno plačati od doma 
ali na poti preko pametnega telefona oziroma 
računalnika. Ker so vsi e-računi shranjeni na enem 
mestu, lahko do njih dostopamo kjerkoli, preko 
istega uporabniškega vmesnika.

5. PREGLEDNOST: Pošiljatelj računa ima na voljo 
povratne informacije glede dostave in stanja 
računa pri prejemniku, prejemnik pa ima večjo 
preglednost nad svojimi plačili in lahko spremlja 
svoja plačila v e-obliki.

6. UČINKOVITOST: V spletni banki je obrazec za 
plačilo že izpolnjen s podatki o TRR-ju, znesku in 

sklicu, kar zmanjša možnost napak pri vnašanju 
podatkov.

7. NIŽJI STROŠKI: Stroški plačevanja e-računa 
preko spletne banke so v primerjavi s plačevanjem 
klasičnega računa na poštnem ali bančnem okencu 
nižji. 

8. MANJŠA OBREMENITEV OKOLJA: Manjša sta 
poraba materiala za tisk in pošiljanje ter ogljični 
odtis (ni klasične dostave). 

O b  s vetov n e m  d n ev u  vo d a ,  k i  g a 
obeležujemo 22. marca, se spomnimo, 
kako pomembna je za življenje pitna voda 
in kako nujno je odgovorno ravnanje z 
njenimi zalogami. Velik onesnaževalec 
vode je odpadno jedi lno olje: z enim 
l itrom neustrezno zavrženega olja se 
lahko onesnaži tudi do tisoč litrov vode 
in ko se olje sčasoma spere v podzemlje 
do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir 
pitne vode, traja več sto let, da se njena 
kakovost obnovi ali izboljša. Pridružite 
se akciji zbiranja odpadnega jedilnega 
olja: priskrbite si brezplačno posodo z 
registracijo na e-račun za komunalne 
storitve ali pa posodo kupite na Komunali 
Idrija. Olje zbirajte, nato pa ga oddajte v 
svoj zbirni center.

Enostavno do e-računa
Prejemanje e-računa s i  uredite v sp letni 

banki. Navodila so objavljena na spletni strani  
www.komunalaidrija.si, za več informacij pa lahko 
pišete na e-mail info@komunalaidrija.si oziroma 
pokličete na: 05 37 27 205. Uporabniki, ki plačujete 
preko trajnika, pa na info@komunalaidrija.si zgolj 
sporočite, da bi želeli namesto tiskanih različic računa 
prejemati račun v pdf obliki na elektronski naslov.

 25. marca ZC Ljubevč prehaja na redni 
delovni čas. Odprt bo med tednom od 7. 
do 15. ure, ob sredah od 7. do 19. ure, ob 
sobotah pa od 8. do 11. ure. ZC Cerkno je 
odprt ob četrtkih od 11. do 14. ure in ob 
sobotah od 7. do 10. ure.

Mešane komunalne odpadke, biološke in kosovne 
odpadke iz ZC Ljubevč ljubljanska Snaga odpelje v 
RCERO Ljubljana, embalažo prevzamejo pooblaščene 
družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), 
ostale odpadke (nevarne, kovine ...) pa registrirani 

prevzemniki na odpoklic. Plačljive odpadke (kovine, čisti 
papir) Komunala odda najugodnejšemu ponudniku. 

V RCERO Ljubljana se odpadki predelajo v gorivo, 
kompost in surovine, namenjene recikliranju. Manj kot 
5 % odpadkov po predelavi konča na odlagališču Barje. 
Posebnost centra so trije različno obarvani objekti: 
biološki odpadki potujejo po rumenih, oranžnih in 
rdečih delih tovarne, mešani komunalni odpadki pa 
po zelenih in modrih. 

Tovornjaki biološke odpadke najprej pripeljejo v 
halo v velikosti manjšega nogometnega igrišča. Tam 
se odpadki najprej presejejo: manjši delci potujejo 
v bioreaktor, kjer ob prisotnosti bakterij poteka 
razgradnja oziroma gnitje organskih snovi, večji 
pa gredo pred tem še v mletje, dodatno sejanje in 
izločitev morebitnih trdnih delcev in kovin. Produkt 
gnitja sta kompost najvišje kakovosti in bioplin, ki ga 
zbirajo v velikem rumenem balonu in uporabljajo za 
proizvodnjo elektrike in toplote. 

Mešane odpadke žerjavisti z računalniško vodeno 
roko preusmerjajo na tekoče trakove za mehansko 
obdelavo. Drobilnik odpadke grobo zmelje, nato pa 
potujejo v sito, ki loči različne velikosti odpadkov. 
Iz sita različne frakcije potujejo po transportnih 
trakovih, nad katerimi so separatorji, ki izločajo 
odpadke na podlagi njihovih lastnosti: plastika, papir, 
aluminij in druge kovine. Vse izločene snovi gredo 
v tovarne za recikliranje. Česar ni možno reciklirati, 
predelajo v gorivo, ki ima podobno kalorično vrednost 
kot rjavi premog.
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Arkova ulica 13, 5280 Idrija / T: 05 37 74 830, F: 05 37 74 835 / email: evt@kolektor.com 
TRGOVINA: Arkova ulica 17a, 5280 Idrija / T: 05 37 74 840 / email: trgovina.evt@kolektor.com

Lahka delovna obutev brez zaščitne kapice s standardom EN ISO 20347:2012, 
CE certifikat, zamenljiv/odstranljiv vložek, anstistatični, protizdrsen podplat, usnje.

Lilia fuxia 48,98 EUR

Clark black 
52,70 EUR

Smooth 34,07 EUR 

Salma  
Light blue  

47,43 EUR

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

Rafis d.o.o., Rožna ulica 4, Idrija  
T: 05 37 27 500, F: 05 37 27 515 

info@rafis.si, www.rafis.si

računovodske storitve, davčno,  
finančno in kadrovsko svetovanje

Strokovnost

Varnost

Partnerstvo

Digitalno poslovanje 

Neodvisnost od lokacije
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RAČUNOVODSKI SERVIS

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

Adam Gnezda Čerin v 
državni reprezentanci
Selektor državne nogometne 

reprezentance Matjaž Kek je 

v izbrano vrsto vpoklical tudi 

Idrijčana Adama Gnezdo Čerina, 

ki ga poznavalci prištevajo med 

najperspektivnejše nogometaše 

nove generacije.

Krst v državni reprezentanci bo 19-letni Idrijčan 
doživel na skorajšnjih tekmah Slovenije proti Izraelu 
in Severni Makedoniji. »Ponosen, vzhičen, navdušen, 
vesel. Ne vem, kateri pridevnik bi najbolje opisal moje 
zadovoljstvo in veselje ob tej novici. Gre za krono 
moje dosedanje kariere. Izredno sem vesel, da sem 
s svojimi igrami uspel prepričati selektorja,« je za 
medije po prejetem povabilu povedal Adam Gnezda 
Čerin. V zadnjem letu je nase opozoril na nastopih v 
mladinskem moštvu do preboja v slovensko izbrano 
vrsto. »Zaupanje, podpora, nasveti, usmeritve in vsa 
pomoč matičnega kluba v Domžalah mi neizmerno 
veliko pomenijo. Še naprej se bom trudil biti vsak 
dan boljši, je pa to zame še dodatna vzpodbuda in 
motivacija za naprej,« je še dodal Adam Gnezda Čerin, 
ki bo najmlajši člen reprezentančne zasedbe.

Selektor Matjaž Kek je dodal, da ga je idrijski 
nogometaš navdušil z govorico telesa, željo in 
raznovrstnostjo ter direktnostjo njegove igre.
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SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
Vojkova 8, IDRIJA

SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
išče sodelavca/ko 
za opravljanje del na delovnem mestu: 

Opravljanje tehničnih del v 
proizvodnem sektorju

Dela in naloge: 
- izdelava dokazila o zanesljivosti objekta 
- izdelava navodil za obratovanje in  
- vzdrževanje objektov
- izdelava tehnično ekonomskega  
  elaborata
- izdelava popisov del z predizmerami

Pogoji za zaposlitev:
-  V. ali VI. stopnja gradbeni smeri  
  gradbeni tehnik ali gradbeni inženir 

- 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali  
  podobnih delih

- računalniška pismenost, poznavanje  
  predpisov s področja izdelave tehnične  
  dokumentacije 

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

Vaše prijave s kratkim življenjepisom, 
opisom dosedanjih izkušenj in znanj
ter ustrezna dokazila pričakujemo na naš 
naslov:
SGP Zidgrad Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5 280 Idrija 
ali na e naslov: 
zidgrad@sgpzidgrad.si
 

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

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE VAM ŽELI KOLEKTIV KGZ IDRIJA!

Vabljeni v 
trgovine 

Kmetijsko 
gozdarske 

zadruge  
Idrija, kjer 

vas  
čakajo 
mesne  

dobrote  
pripravljene 

po  
klasičnem 
postopku 
soljenja in 

zorjenja.

Mmm dobro ...  

Če pri nas  
kupujete, potem 

veste kaj jeste!

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.net 
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
 www.zavarovanje.net

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

Zvončki in trobentice
… pa žal tudi še kaj drugega! Pomlad prinaša tudi prvo točo, poplave, 

kamenje leti v prednja stekla, ... Motoristi s tem v glavnem nimate težav, če 

pa že bodo, ima Zavarovalnica SAVA d.d. za vas nov asistenčni paket! Tudi 

turistična asistenca je doživela nekaj sprememb. Želite darilni kupon za 

gorivo v vrednosti 30 EUR?

Z naravo ni šale in ko udari, lahko le nemočno 
opazujemo njeno opustošenje. Daleč najbolj »draga« je 
bila lanska toča, kjer so popravila po toči za posamezno 
vozilo dosegala ceno do 4.000 EUR, na stanovanjskih 
hišah pa tudi do 12.000 EUR. Ste finančno pripravljeni 
na kaj takega? Če ne, potem lahko k obveznemu 
zavarovanju dodate tudi samo zavarovanje za 
poškodbe po toči. Letna premija je že od 26 EUR 
dalje, odvisno od vrednosti vozila.

Tudi stekla, predvsem prednja, so spomladi še posebej 
izpostavljena kamenčkom, ki priletijo izpod vozila pred 
nami ali vozila, ki pripelje mimo nas. Lansko leto smo 
v dveh mesecih zamenjali kar 17 prednjih stekel! Tudi 
tu je na voljo odlična, razširjena kasko kombinacija, ki 
zavaruje vsa stekla, luči in ogledala na vozilu. Prav 
tako je tudi tu cena odvisna od nove nabavne cene 
vozila, jo pa lahko dobite že za 32 EUR letno! 

»Asfalt se greje,« je običajen pozdrav motoristov, 
ko stopijo v mojo pisarno. Nova motoristična sezona je 
pred vrati in mi pripravljeni, da vas na pot pospremimo 
maksimalno pripravljene na cestne preizkušnje. 
Nadgradnja asistence za motoriste, imenovana 
MOTO PREMIUM, vam za 45 EUR letne premije nudi: 
kritje dejanskih stroškov na kraju asistenčnega primera, 
stroške avtovleke do 3.000 EUR, reševanje vozila in 
težave s ključi ali z gorivom do 1.500 EUR, nadomestno 
vozilo kategorije B do 3 dni v Sloveniji in do 5 dni v 
tujini, dostavo in vrnitev nadomestnega vozila do 
1.000 EUR, zdravniške prevoze in celo nujne stroške 
zdravljenja do 10.000 EUR, stroške nočitev 4-krat 
po 200 EUR, … Cenovno konkurenčno je tudi AO+ 
nezgodno zavarovanje za motorista, ki sicer ima svojo 
ceno, saj se padci redko kdaj končajo brez posledic.

Tudi vse bolj priljubljena celoletna turistična asistenca 

je doživela posodobitev najmočnejšega paketa zavarovanj 
s kritjem do 100.000 EUR po posameznem primeru. Odslej 
so vam na razpolago štirje asistenčni paketi s ceno od 
34 do 64 EUR letno. Pomembno: že v kolikor bi tekom 
leta trikrat kupili zavarovanje za 6-8 dni, je celoletno 
zavarovanje cenejše!

V prihajajočih dneh bomo barvali pirhe, še 
prej pa »nafarbali« kakšnega prijatelja. Bodite  
previdni in ne verjemite vsega, volitve so še daleč!

                                          Vaš Aleksander Paglavec

»Aktivirajte paketni popust, občutno znižajte 
ceno avtomobilskega zavarovanja in pridobite 

darilni bon za gorivo v vrednosti 30 EUR.«
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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)

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

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 

Robert Vuga je novi 
direktor Ete
S 15. marcem je mesto 

generalnega direktorja v podjetju 

Eta d.o.o. Cerkno, ki je eden 

najpomembnejših obratov skupine 

E.G.O, nastopil Robert Vuga. Kot 

tehnični direktor mu bo pomagal 

Andrej Grah.

Iz Cerknega se poslavlja Domagoj Matasić, ki pa 
zaradi primopredaj ostaja v podjetju še vse do konca 
meseca aprila. Robert Vuga je devetinštiridesetletni 
oče desetih otrok (sedmih fantov in treh deklic) in 
je diplomirani ekonomist. V več kot 20 letih poklicne 
poti je bil na vodilnih položajih dejaven v različnih 
domačih in mednarodnih podjetjih, med drugim je 
nekdanji član uprave družbe A1 in nekdanji izvršni 
direktor Adrie Airways, nazadnje pa je deloval kot 
direktor slovenskega podjetja v Italiji.

»Veseli nas, da smo za ta položaj v enem od 
najpomembnejših proizvodnih obratov naše skupine 
z Robertom Vugo pridobili izkušenega domačega 
direktorja. Prepričani smo, da se bo dobro znašel 
v mednarodnih strukturah skupine podjetij in bo 
sočasno odlično zastopal interese Cerkljanske 
lokacije,« je za Delo sporočil  Dirk Schallock, 
predsednik uprave skupine E.G.O..
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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 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!

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

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

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

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

Duhovniki na smučeh
V začetku marca je Smučarski 

center Cerkno gostil tradicionalni 

smučarski dan slovenskih škofov, 

duhovnikov, diakonov, redovnikov 

in redovnic, bogoslovcev, 

katehistinj in katehistov iz vseh 

slovenskih škofij, prišlo pa je tudi 

nekaj zamejskih Slovencev iz Italije 

in Avstrije.

Družabnega srečanja in spusta po dobro pripravljeni 
progi se je udeležilo 76 tekmovalcev. Ti so se pomerili 
v veleslalomu po starostnih kategorijah po Masters 
pravilih v eni ženski in dvanajstih moških kategorijah.

Za organizacijo je skrbel Ciril Bajt, duhovni pomočnik 
iz župnije Markovec v Kopru. Po smučanju je bil v 
gostišču Alpska perla na vrhu smučišča družabni del 
srečanja. Najprej je Slavko Rebec, generalni vikar 
Škofije Koper, daroval mašo, ki so ji sledile podelitve 
medalj po kategorijah. Na začetku maše je najprej 
Matej Kobal, domači župnik iz Cerknega, pozdravil 
smučarje. »Pomembno je, da se zberemo tudi ob 
takšnih priložnostih, ne samo pri tistem, kar spada 
k našemu poslanstvu. Sam sicer nisem smučal, a mi 
je bilo lepo se srečevati, pogovarjati in videti koga, 
ki ga že dolgo časa nisem videl,« je za spletni portal 
www.druzina.si povedal cerkljanski župnik Matej Kobal.

Salezijanec Ivo Miklavec je bil z 81 leti najstarejši 
smučar. Med duhovniki je najboljši čas dosegel 
Janez Šavs, župnik v Mavčičah, ki se redno udeležuje 
smučarskih dnevov duhovnikov. Med tekmovalci je bil 
tudi novi stalni diakon Jure Vončina iz Idrijskih Krnic, 
ki je letos tekmoval prvič, a je v svoji kategoriji že 
odnesel prvo mesto.
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za šolsko leto 2018/2019 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater

- elektrikar elektronik

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN,

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMOŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Tehnolog - laborant m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž 

- Delavec v proizvodnji m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

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

Operacijo TPK 2018-2022 
sofinancirata Evropska 

unija iz Evropskega 
socialnega sklada in 

Republika  Slovenija v 
okviru  Ministrstva za  

izobraževanje,  znanost in 
šport v okviru Operativnega 

programa 2014–2020, 
prednostna os: 10. Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko 

učenje za boljšo zaposljivost.

IDRIJSKO-CERKLJANSKA  
RAZVOJNA AGENCIJA VAS  
VABI K VPISU NA

30-URNE PRIPRAVE NA
OPRAVLJANJE IZPITA IZ
SLOVENŠČINE NA OSNOVNI
RAVNI
Brezplačen tečaj priprave na izpit na osnovni 
ravni je namenjen kandidatom/tujcem, ki 
se pripravljate na opravljanje izpita iz znanja 
slovenščine na osnovni ravni pa tudi tistim, 
ki bi le želeli preveriti ali imate dovolj znanja, 
da bi ga lahko opravljali. Na tečaju se boste 
pod vodstvom učitelja seznanili s potekom 
izpita, tipi dejavnosti in nalog, ki so zajete v 
izpit iz znanja slovenščine, ter še pred izpitom 
preizkusili svoje znanje. Obiskovanje tečaja ni 
pogoj za opravljanje izpita.

SKUPINA: 12 do 15 oseb.

PRIPRAVE IZVAJA: Vanja Jež Strel.

LOKACIJA: Učilnica ICRUM na ICRA,  
Mestni trg 2, Idrija (2. nadstropje).

POTEK: z izvajanjem priprav bomo pričeli 
v prvi polovici aprila 2019. Srečanja bomo 
terminsko prilagodili željam udeležencev.

CILJNA SKUPINA: v program se lahko  
vključijo brezposelni, zaposleni,  
samozaposleni ali kmetje.

ZA VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVO:
05 37 43 913 / izobrazevanje@icra.si 
Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

*Pridružujemo si pravico do prestavitve začetka ali odpovedi 
tečaja, če se nanj prijavi manj kot 12 udeležencev oziroma 
oz. če v skupini ni dovolj udeležencev iz prednostne skupine.  
**Obveščamo vas, da s prijavo (telefonsko ali preko elek-
tronskega naslova) potrjujete, da ste s seznanjeni, da ICRA 
d.o.o. Idrija v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih 
podatkov zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke za 
namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, 
vodenja evidenc  in statistične obdelave, izdelave dokumen-
tov in poročanja pristojnemu ministrstvu oziroma drugim 
nadzornim organom.

Velikonočna torta
Že res, da se za veliko noč 

tradicionalno posladkamo s potico. 

Zakaj pa ne bi letos naredili malo 

drugače in se posladkali s prav 

posebno velikonočno torto?

Sestavine za torto:
250 g masla, 140 g bele čokolade, 250 ml mleka, 1 

žlica vanilijeva ekstrakta, 250 g moke, pecilni prašek, 
1/4 žlice sode bikarbone, 300 g sladkorja, 2 veliki jajci

Sestavine za glazuro:
300 g kremnega sira, 85 g zmehčanega masla, 100 

g sladkorja v prahu, čokoladni ostružki, mini čokoladni 
pirhki za okrasitev

Priprava:
Pečico segrejemo na 140 stopinj Celzija in z maslom 

namastimo pekač za torte. V ponvi nežno segrejemo 
maslo, na koščke nalomljeno belo čokolado, mleko in 
vanilijev ekstrakt ter mešamo, dokler se vse skupaj ne 
stopi. V veliki skledi zmešamo moko, sodo bikarbono, 
sladkor, pecilni prašek in ščep soli, dodamo ohlajeno 
stopljeno mešanico in stepeni jajci ter vse skupaj 
zmešamo v gladko maso. Maso vlijemo v namaščen 
pekač in pečemo približno eno uro. Torto ohladimo 
kar v pekaču in medtem pripravimo glazuro. Kremni 
sir, maslo in sladkor v prahu zmešamo, da dobimo 
gladko kremo, s katero premažemo torto. Za piko 
na i velikonočno torto posujemo še s čokoladnimi 
ostružki in mini čokoladnimi pirhki.
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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.

 Če vas veseli delo v mednarodnem okolju in želite postati del slovenskega in italijanskega razvojnega tima,  
vas vabimo, da se nam pridružite kot

KONSTRUKTER (m/ž) 

Več informacij o delovnem mestu dobite na tel. št. 04/5159 156 (Simona Oprin), prijave v angleškem in slovenskem jeziku pričakujemo 
do 31. 3. 2019 na elektronskem naslovu: zaposlitev@poclain.com 

Za šolsko /študijsko leto 2019/2020 razpisujemo
KADROVSKE ŠTIPENDIJE 

OBLIKOVALEC KOVIN
Vajeniški sistem: OBLIKOVALEC KOVIN, STROJNI MEHANIK ter MEHATRONIK OPERATER

STROJNI TEHNIK
DIPLOMIRANI INŽENIR LOGISTIKE

DIPLOMIRANI INŽENIR MEHATRONIKE 
DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA 

Štipendistom nudimo: 
*mesečna štipendija *praktično izobraževanje *mentorstvo pri izdelavi strokovnih nalog *počitniško delo

V svoji prošnji navedite: 
*katero izobraževalno institucijo boste obiskovali v šolskem letu 2019/2020 *zadnje spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih 

*zakaj bi želeli biti štipendist v podjetju Poclain Hydraulics d.o.o.

Prijave pošljite najkasneje do 31. 7. 2019 na naslov Poclain Hydraulics, d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri  
ali na elektronski naslov:  zaposlitev@poclain.com.

Naredite sami – ideje za vrt
Ste že kdaj razmišljali o tem, da bi popestrili svoj 

vrt? Morda pri tem reciklirali kakšno stvar ali pa le 
malce ustvarjali? Pri tem so vam lahko v pomoč stare 
avtomobilske gume, glineni lonci, palete, … 

Avtomobilske gume lahko pisano pobarvate, jih 
zložite v višino in napolnite s prstjo, s pomočjo 
domišljije lahko naredite celo kakšno skulpturo. Na 
koncu seveda vanje posadite rastline, ki vam ustrezajo, 
bodisi trajnice, grmičke, skratka, kar ste si sami zamislili. 
Z glinenimi lonci lahko naredite odličen zeliščni kotiček. 
Na močno kovinsko palico, ki jo fiksirate v tla, lahko 
naložite glinene lonce (pri palici je potrebno paziti na 
debelino, da gre skozi luknjo v loncu). Vse lonce, razen 
prvega, postavite pod kotom, da so zamaknjeni. Če 
hočete bolj pisano varianto ali v primeru, da reciklirate 
stare lonce, jih lahko prej pobarvate, okrasite s kamni, ...
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48. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE
                 

Glasbena šola Idrija - Z glasbo v srcu 

GŠ Kranj, 6. 3. 2019 – 7. 3. 2019

Kategorija: SAKSOFON 1. a
IVANA DREV   BRONASTA plaketa - 87,67 točk

Kategorija: SAKSOFON 1. b
ROK BOGATAJ   BRONASTA plaketa - 86 točk

Kategorija: SAKSOFON 1. c
KATARINA LAZAR   ZLATA plaketa - 95,67 točk

Kategorija: SAKSOFON 1. c
ANŽE KLANČAR JURJAVČIČ ZLATA plaketa - 95 točk

Mentor: Bojan Zupančič / Korepetitorici: Nada Komnenić in Petra Platiše

GŠ Škofja Loka, 8. 3. 2019

Kategorija: PETJE 1. a
LOVRO SKRT   SREBRNA plaketa – 93,33 točk

Mentorica: Tonja Lapanja Brenčič / Korepetitorica: Elena Starceva Somun

GŠ Škofja Loka, 11. 3. 2019

Kategorija: OBOA 1. a
SMILLA HITI   ZLATA plaketa – 95,33 točk

Mentorica: Ana Souza Leban / Korepetitorica: Ana Souza Leban

GŠ Kranj, 14. 3. 2019

Kategorija: KLARINET 1. a
GREGOR GOVEKAR  ZLATA plaketa – 97,33 točk   (3. nagrada)

Mentor: Igor Vrhnjak / Korepetitorica: Nada Komnenić

Vsem učencem, učiteljem, korepetitorjem in staršem iskreno čestitamo.

Gallusova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana

Avgust Ipavec 
Ljudska simfonična pesnitev ob obletnici 
prve svetovne vojne in soške fronte
častni pokrovitelj: Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

izvajajo:
Filharmonija Tarsasag Budimpešta in Simfonični 
orkester Cantabile, dirigent: Marjan Grdadolnik, 
asistent dirigenta: Matjaž Meden, koncertna 
mojstrica: Galina Danilova, producent orkestra: 
Damijan Bogataj, mešani pevski zbor: Adoramus, 
zborovodja: Primož Malavašič, k. g., 
režiser in koreograf: Henrik Neubauer
scenograf: Andrej Stražišar
asistentka koreografa: Vesna Cestnik Tehovnik
koordinacija projekta Cankarjev dom: Saša Škof

Božje vile: učenke 5. in 6. razreda baletne šole 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Otroška folklorna skupina »Pastirci izpod Krna« 
podružnične šole Drežnica (vodja: Rina Berginc)
Folklorna skupina Bc, Bovec (vodja: Dani Kravanja)
Društvo 1313, Bovec (predsednik: Miloš Domevšček)
KUD Igralska skupina Drežnica (vodja: Rina Berginc)
Ansambel, Budimpešta
Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, Turriaco, Gorica

Simon Gregorčič: Matej Kavčič
recitator: Milan Štefe
Božja vila: Sanja Rejc
Slovenski vojak: Žan Perko
Avstrijski vojak: Jernej Kuntner
Italijanski vojak: Romeo Grebenšek
Ruski vojak: Simon Dobravec
Madžarski vojak: Gabor Kis
Pater: Peter Zidar
Citrar: Ivan Jelinčič

producent: Prosvetno društvo Soča, Kanal 
predsednica: Milica Zimic,  
pooblaščenec in vodja projekta: Peter Blažej
koproducent: Slovenski inštitut, Dunaj - dr. Vincenc Rajšp
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40NAJ VAS KLIMATSKE NAPRAVE TUDI OGREJEJO, VSAK DOM JE NEKAJ POSEBNEGA, ZATO SI PRIVOŠČITE LE NAJBOLJŠE

Pokličite za ponudbo ali nas obiščite na naši 
spletni strani www.mamo.si      
KLIME: 031 703 079 
TOPLOTNE ČRPALKE: 041 479 282

Klimatski sistemi DAIKIN in MITSUBISHI HEAVY
•Ponudba posebnih deljenih sistemov primernih za hladnejša 
podnebja, saj prenesejo tudi ostre zimske pogoje
- Zmogljivost je zajamčena navzdol do –25 °C
- Izboljšano odmrzovanje z edinstveno tehnologijo prostovisečega 
toplotnega izmenjevalnika
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in najboljšim ob-
likovanjem 
•Nizki stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++ in energijsko varčnih funkcij, kot sta pametno oko in 
tedenska časovna nastavitev
•Notranjo enoto lahko z aplikacijo (na voljo je za operacijske sisteme 
iOS in Android) upravljajte od koder koli, v krajevnem omrežju ali internetu

TOPLOTNE ČRPALKE 

Model FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovite toplotne črpalke 
zrak voda Fujitsu Waterstage vas bodo 
naredile neodvisne od nafte ali plina 
oziroma drugih energentov.
Zajema celotno zahtevo po toploti sta-
novanjskega objekta: od ogrevanja ce-
lotne stavbe k proizvodnji vroče vode. 
Toplotna črpalka zrak voda Fujitsu 
je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi 
sistemi, ne samo učinkovita za okolje 
ampak tudi zelo varčna, zato velja za 
kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA 
visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana in-
verterska kompresorja, na 
podlagi termodinamičnih 
načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez 
dela dodatnega električne-
ga grelca. Sistem je izjem-
no energijsko učinkovit, 
okolju prijazen in vam nudi 
celoletno bivalno udobje na 
najvišjem nivoju.

Pozor, ježki in žabe na cesti!
Še posebej spomladi bodite na cesti 

čim previdnejši ter upoštevajte 

znake, ki opozarjajo na nevarnost 

divjadi na cesti, opazujte rob 

cestišča, vzdržujte varnostno 

razdaljo s spredaj vozečimi vozili in 

uporabljajte dolge luči.

Pomlad se prebuja in na plano pridejo tudi številne 
živali, ki sicer prezimujejo – denimo ježi in žabe. Kot so 
zapisali avtorji spletnega portala Pes moj prijatelj, se 
ježi po zimskem spancu shujšani podajo na pot iskanja 
hrane, vendar pa so na svoji poti zelo počasni in zato 
pri prečkanju prometnih cest velikokrat postanejo 
žrtve hitrih avtomobilov. »Ježi pred nevarnostjo 
namreč ne pobegnejo, ampak se zvijejo v klobčič, zato 
jih vsako leto pod kolesi pogine na tisoče,« so dodali.

Žrtve avtomobilskih koles so vsako pomlad tudi 
žabe, ki se ob toplejših temperaturah množično selijo 
iz prezimovališč. Ko hitijo proti vodnim bivališčem, da 
bi vanje odložile jajčeca, večinoma prečkajo cestne 
odseke. Na okrog 7.000 odsekih, ki veljajo za »črne 
točke«, vsako leto pod avtomobilskimi kolesi konča na 
tisoče žab. Prav ceste so prepoznane kot ene izmed 
glavnih dejavnikov, ki ogrožajo populacije dvoživk pri 
nas in v svetu. 

Dragi bralci, upočasnite vožnjo in bodite pazljivi na 
ta mala živalska bitjeca!

Velikonočni zajček
Če si želite sami pričarati košček velikonočnega 

vzdušja in vam pri tem želi pomagati še vaš malček, 

lahko pripravite enostavne velikonočne lončke.

Za osnovo uporabite navadno pločevinko vložene zelenjave ali sadja, ki jo 
pobarvate, nato pa iz tršega papirja ali pa iz penaste gume izrežete ušesa 
in tačke (kot na sliki) in jih prilepite na pločevinko, oči in usta lahko narišete 
z vodoodpornim flomastrom. Za repek prilepite še majhen volnen cofek.  
V takšen lonček lahko posadite spomladanske cvetlice, vanj lahko naložite 
velikonočne pirhe, raznobarvne svinčnike, flomastre, jedilni pribor, …
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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

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

SLIKOPLESKARSTVO 
MONTAŽA GIPS PLOŠČ

PODOPOLAGALSKA DELA

Zaposlimo  

SLIKOPLESKARJA - FASADERJA

 Nudimo:
Zaposlitev za nedoločen čas

Nagrajevanje
Stimulativni del plače

Dodatne informacije:  
T: 041 636 346 ali  

E: armando.cvek@gmail.com

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

Pestra izbira skodelic s potiskom

PRIDOBIVANJE PESKA IN 
STORITVE Z GRADBENO 

MEHANIZACIJO Ivan Poženel s.p.

041 646 214

Jelični Vrh 33, Idrija, www.kamnolomzala.si 

Dobava betonskih kanalov 
dolžine do 4 metre

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:

STORITVE:

Materiali za uporabo 
v gradbeništvu 

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

041 646 214

Pirhi malo drugače
Velika noč že trka na vrata. 

Barvanje in krašenje pirhov je 

za otroke, pa tudi za odrasle z 

ustvarjalno žilico, vedno zabavno 

opravilo. 

Pirhe lahko okrasimo na tisoč in en način. Jajca 
enostavno pobarvamo in jih okrasimo s papirjem. 
Z malo domišljije lahko ustvarimo celo pravi živalski 
vrt! Pripravili smo vam nekaj idej za letošnje unikatne 
pirhe.
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MARIJA SEDEJ

V 95. letu nas je zapustila naša draga mama, mati in 
sestra Marija Sedej iz Spodnje Idrije.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v 
dneh žalosti. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom 
in prijateljem, ki ste pokojnico pospremili na njeni 
zadnji poti.
Najlepša hvala Zdravstvenemu domu Idrija in 
patronažni službi za skrb in nego v času njene 
bolezni. Hvala tudi Komunali Idrija ter g. župniku 
Miru Mariniču za zelo lepo opravljen obred.

Žalujoči vsi njeni

Zahvala
Na dan, ko se vse podira,
na noč, ko se vse potaplja,
ti pojem hvalo – življenje!
Ne zaradi večnosti,
ki je ni za živa bitja – 
ne zaradi sreče ljubezni,
ki je le cvet – minljiv;
zato ker sem smela,
ker smo smeli biti del,
trenutek čudeža življenja … 
(Neža Maurer)

MARIJA FORTUNA
(1929 – 2019)

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste ji v 
zadnjih letih naklonili svoj čas in pozornost, še 
posebej njenim najbližjim sosedom – družinama 
Velikanje in Pivk, prijateljem in sorodnikom.
Hvala sodelavkama Župnijske Karitas, Gizeli in 
Mileni, za vso skrb in mnoge obiske. Hvala tudi 
zaposlenim Doma upokojencev Idrija, ki ste v zadnjih 
letih skrbeli zanjo.
Od nje smo se poslovili z mirom v srcu in lepimi 
spomini na včasih težko, a polno življenje. Hvala 
vsem, ki ste z nami delili tople misli, prinesli 
cvetje, sveče ali dar za Karitas. Hvala Ivici za 
srčne besede slovesa, Tadeji in Evi za njene 
najljubše pesmi, najlepša hvala Dori za pomoč in 
neprecenljivo podporo! Zahvaljujemo se Marku 
Gnezdi in sodelavcem pogrebne službe, župniku 
Miru Mariniču, bralkam berila in cerkvenemu 
pevskemu zboru za lep pogrebni obred.

Vsi njeni

Zahvala
IVAN LOVERČIČ
(20. 3. 1950 – 19. 2. 2019)

Ob boleči izgubi moža, očeta in nonota se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam v času Ivanove bolezni kakorkoli 
pomagali, nam vlivali upanje in namenjali tople besede. 
Hvala osebni zdravnici Andri Leskovec in sestri 
Francki Brence za dolgoletno skrb in trud ter 
ostalemu osebju Zdravstvenega doma Idrija.
Hvala Marku Gnezdi in sodelavcem Komunale Idrija 
za organizacijo pogreba ter župniku Marku Rijavcu 
za lep cerkveni obred.
Hvala članom Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Idrija Cerkno za poslovilni govor 
in častno stražo.
Zahvaljujemo se tudi vsem sorodnikom, sodelavcem, 
sosedom in prijateljem za izražena sožalja in tolažilne 
besede, za cvetje in sveče ter vse ostale darove. 
Hvala vsem, ki ste se prišli posloviti od njega, ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
 
Žalujoči: žena Anica in sin Aljoša z družino

Naslednji ABC bilten izide 19. aprila 2019 
Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  

abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80  

-  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
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Kdaj nekdo zares umre?
Ko ne mislimo več nanj.
In kdaj nekdo zares odide?
Ko se ga ne spominjamo več.

TEREZIJA LIKAR
(1919 – 2019)

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice in praprababice se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sokrajanom in sosedom iz Idrijskih 
Krnic ter vsem ostalim, ki ste nam izrekli sožalje in 
jo pospremili na njeni poslednji poti.
Zahvaljujemo se tudi osebju Doma upokojencev 
Idrija, pogrebni službi Komunale Idrija in duhovniku 
Miru Mariniču. Hvaležni smo tudi gospe Ireni za 
sočutne besede slovesa.
Hvala vsem, ki jo boste z ljubeznijo in spoštovanjem 
ohranili v svojem srcu.

Žalujoči sinovi in hčere z družinami

Zahvala
Vsi, ki jih imamo radi, 
nikdar ne umrejo, 
le v nas se naselijo
in naprej, naprej živijo, 
so in tu ostanejo … 
(J. Medvešek) 
 
DAVORINKA - MARTINA JEREB 
(1934 – 2019)

Za tabo je ostala tišina in velika praznina v naših 
srcih. Ob boleči izgubi drage življenjske sopotnice, 
mami in babi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izraze 
sožalja, topel stisk rok, podarjeno cvetje in sveče.
Posebno zahvalo izrekamo osebju Doma upokojencev 
Idrija za vso skrb in nego.
Pohvala in zahvala velja pogrebni službi, glasbenikoma 
in gospe govornici Ireni Hvala za sočutne poslovilne 
besede.
Hvala vsem, ki ste se udeležili poslovilnega obreda 
in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Ostala boš v naših srcih!

Vsi njeniMALI OGLASI
V Idriji ali okolici kupim stanovanje v velikosti cca. 60 

kvadratov. Inf.: 031 239 897
Prodam leseno mobilno prekajevalnico za meso. 

Inf.: 041 540 676
Prodam kavč dvosed in vgradni štedilnik na drva.  

Inf.: 041 495 765
Prodamo zazidljivo parcelo na sončni legi ob koncu 

naselja Hotedršica. Meri 927 m2, nahaja se v izredno 
mirnem in zelenem okolju z urejenim dostopom. Hiter 
dostop do regionalne ceste Idrija – Tolmin in Logatec 
– Ljubljana. Cena: 45 EUR/m2. Inf.: 041 834 565

Prodam domač med, kozarec 8 evrov. Inf.: 041 540 676
Prodam Renault Clio III, letnik 2008, 129.000 

prevoženih kilometrov, pet vrat, temno sive barve, 
avtomatska klima, alu platišča 16”. Cena po dogovoru. 
Inf.: 041 411 878 ali 041 263 387

V središču Idrije prodam garažo v velikosti cca. 18 
m2 z elektriko, vodo in daljinskimi vrati ter podstrešno 
shrambo. Inf.: 041 653 984

V Červarju, 5 km pred Porečem, oddam opremljen 
apartma, v bližini so plaža, sprehajalne poti, igrišča, 
trgovine. Primeren za štiri osebe. Prosto je zadnjih 
deset dni avgusta in v septembru (lahko tudi za dalj 
časa). Cena najema ugodna. Primerno za upokojence 
in starše z nešoloobveznimi otroci. Inf.: 041 828 455 

V središču Idrije prodamo poslovni prostor v velikosti 
cca. 150 m2. Trenutno je v njem gostinski lokal, 

razdeljen v dve nadstropji. Možna razdelitev in prodaja 
kot dve posamezni enoti. Inf.: 051 688 424

Prodam obnovljen šivalni stroj Bagat in gospodinjski 
varilec folij brez vakuuma. Inf.: 041 510 509

Prodam hišo v Spodnji Idriji na Žirovski cesti 12. 
Inf.: 031 828 255

Prodam štiri letne gume Bridgestone b250 (175 
70 r14) na novih jeklenih platiščih (razmak med vijaki 
5x100), vožene 300 km. Cena: po dogovoru.  
Inf.: 031 657 394

Prodam telefon Huawei P10, kupljen aprila 2018, 
še v garanciji. Brezhiben, nepoškodovan, črne barve. 
Cena: 220 EUR. Inf.: 041 302 799

Najamem enosobno stanovanje ali garsonjero v 
občini Idrija. Inf.: 041 653 984

V Idriji, Arkova ulica 13, drugo nadstropje, prodamo ali 
oddamo v najem pisarni v izmeri 18,6 m2 in 24,9 m2 ter 
pripadajoči WC v velikosti 2,6 m2. Energetska izkaznica je 
urejena. Cena po dogovoru. Inf.: 041 444 848

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

Kupim krave telice za zakol. Inf.: 031 387 922
Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 622 299
Kupim rabljen pralni ali pralno-sušilni stroj.  

Inf.: 070 308 923
Prodam garsonjero v Triglavski ulici v izmeri 26,58 

m2 + klet 3,58 m2. Energetska izkaznica urejena.  

Inf.: 059 013 024 (zaželeno v večernih urah)
V Spodnji Idriji na Šolski ulici 3 prodam ali oddam v 

najem garažo. Inf.: 031 679 926
Prodam obnovljeno in delno opremljeno 3-sobno 

stanovanje v Grilčevi ulici v Idriji. Možnost dokupa 
garaže v neposredni bližini. Inf.: 051 631 998

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

V centru Idrije prodam poslovni prostor z utečeno 
poslovno dejavnostjo. Cena: 45.000 EUR. Inf.: 041 434 171

Oddam garažo v Grilčevi ulici (ima elektriko, voda je 
blizu). Inf.: 051 381 370

Prodam rezervno kolo za avto. Dimenzije: 205/65 
R15. Cena: 20 EUR. Inf.: 051 381 370

Prodam snežne verige, nerabljene, za 13-colske 
pnevmatike. Inf.: 041 521 854

Prodamo poslovni prostor v izmeri 32 m2 na 
Kosovelovi 35 v Idriji. Inf.: 041 455 555

V Idriji prodam dvosobno stanovanje v izmeri 46 m2. 
Inf.: 031 584 982

V Spodnji Idriji prodam trisobno opremljeno 
stanovanje v izmeri 82 m2. Inf.: 040 801 890

Mlad par (oba zaposlena) vzame v najem garsonjero ali 
enosobno stanovanje v Idriji ali okolici. Inf.: 069 611 728

Prodamo stanovanje v Idriji v izmeri 59 m2. Delno 
opremljeno. Inf.: 031 419 771

R a z s t a v a  f o t o g r a f i j  
T I NKE  G ANTAR

HVALNICA  
N A R A V I 
V  G a l e r i j i  M a g a z i n 
d o  2 8 .  m a r c a  2 0 19
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VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

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

Brezplačni pregled 
vida za očala in 
kontaktne leče 

Strokovno svetovan-
je optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Nova kolekcija  
sončnih očal

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

Televizijski oglasi vplivajo 
na nezadovoljstvo otrok
Ljudje smo dandanes naravnost 

bombardirani z oglasi. Britanski 

otroci naj bi letno videli kar 10.000 

televizijskih oglasov, ameriški 

pa kar 40.000. Na Nizozemskem 

so opravili zanimivo raziskavo, 

katere rezultati so pokazali, da naj 

bi nezadovoljni otroci pozneje v 

življenju postali bolj materialistični 

od veselih in zadovoljnih otrok. In 

kot kaže, naj bi imeli prav oglasi na 

televiziji velik vpliv na to.

Suzanna Opree, ki je vodila raziskavo, pravi, da 
naj bi manj zadovoljni otroci sčasoma postali bolj 
materialistični, a le pod pogojem, da veliko časa 
preživijo pred televizijo in gledajo reklamne oglase. 
Televizijski oglasi naj bi otrokom sporočali, da so 
materialne dobrine ključ do sreče. Nikakor ne gre za 
to, da bi nezadovoljni otroci več gledali televizijo, prav 
tako naj ne bi bili nič kaj bolj izpostavljeni oglasom. 
Odgovor verjetno leži v njihovi večji dovzetnosti za 
sporočilo oglasov.

Marta Flaum, otroška psihologinja, pravi, da je ta 
študija dobra predvsem zato, ker opozarja na to, kako 
pomembno je, da starši svoje otroke naučijo, kako 
biti pametnejši in bolj kritični potrošniki. Raziskovalci 
staršem predlagajo, naj otrokom pokažejo, da sreča 
ne leži v materialnih dobrinah, ampak v vrednotah, 
kot so ljubezen, prijateljstvo in igra. A treba je začeti 
že zelo zgodaj.

Po besedah dr. Suzanne Opree pretekle študije 
kažejo na to, da se izraziti materializem ne razvije 
le pri nezadovoljnih ljudeh, ampak tudi na to, da 
bolj materialistični ljudje sčasoma postanejo manj 
zadovoljni s svojim življenjem.
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