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

Koliko smo potrošili v 
preteklem letu?
SURS je na svoji spletni strani objavil 

podatke o porabi v gospodinjstvih v 

preteklem letu. Za vse izdatke v letu 

2018 so gospodinjstva v Sloveniji 

porabila povprečno 21.360 EUR. 

Od tega so za nakupe življenjskih 

potrebščin porabila 19.560 EUR (to 

je 92 % vseh porabljenih sredstev) 

ali 1.630 EUR na mesec, ostanek, 

1.801 EUR, pa za druge izdatke, na 

primer za prenove, večja dela, ...

Gospodinjstva so v letu 2018 porabila za življenjske 
potrebščine 13 % več sredstev kot v letu 2015. Največji 
del teh sredstev so porabila za transport (4.184 EUR ali 
21,4 %), sledili so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 
(2.817 EUR ali 14,4 %) in izdatki, povezani s stanovanjem 
(2.736 EUR ali 14,0 %). Večji izdatki so bili še izdatki za 
raznovrstno blago in storitve (2.191 EUR ali 11,2 %) ter 
izdatki za rekreacijo in kulturo (1.776 EUR ali 9,1 %). Za 
gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu so bili 
izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 22 % izdatkov 
za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s 
stanovanjem, pa 45 % izdatkov za življenjske potrebščine. 
Za gospodinjstva v najvišjem dohodkovnem razredu so 
bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 12 % izdatkov 
za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s 
stanovanjem, pa 22 % izdatkov za življenjske potrebščine, 
kar je prav tolikšen delež, kot so znašali izdatki za hrano 
in brezalkoholne pijače pri gospodinjstvih v najnižjem 
dohodkovnem razredu. 

Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2018 štela 
povprečno 2,5 člana. Povprečni izdatki gospodinjstev 
v Sloveniji za nakupe življenjskih potrebščin glede na 
število članov so bili taki: enočlanska gospodinjstva: 
10.094 EUR, od tega 20,1 % za stanovanje, 18,4 % za 
hrano in brezalkoholne pijače; dvočlanska gospodinjstva: 
17.312 EUR (ali 1,7-krat toliko kot enočlanska); tričlanska 
gospodinjstva: 24.636 EUR (ali 2,4-krat toliko kot 
enočlanska); štiričlanska gospodinjstva: 28.458 EUR (ali 
2,8-krat toliko kot enočlanska).
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Gradiška cesta 10, 5271 VIPAVA
Centrala in dežurstvo (05) 364 43 90

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

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

Nina Krašna, dr.vet.med. GSM: (051) 321 368
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Elektro servis in varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.

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

e-mail: elektrostik.bogdan@gmail.com

GSM: 041 951 001

ELEKTRO INŠTALACIJE

VEZAVA ELEKTRO OMARIC

ELEKTRO VZDRŽEVANJE STROJEV

MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ

TERMOVIZIJA

KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA

KRMILJA SONČNIH ELEKTRARN 

KOMPENZACIJSKE NAPRAVE 

DELO NA NAPRAVAH SN 20KV 

VARJENJE TERMOPLASTOV

Certifikat 
Excellent SME 
je pridobljen 
že peto leto 
zapored!

Želimo vam vesele praznike 
in srečno novo leto 2020! 

 
Hvala za zaupanje.
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DRUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE 
T: 05 37 73 310, 031 652 404 /arra.doo@siol.net

 

Vsem poslovnim partnerjem želimo srečno in uspešno leto 2020!

Odslej poslujemo na novem naslovu, na Lapajnetovi 9 v Idriji!

126 bralcev je prebralo 
1.308 knjig
Milanka Trušnovec je nemara 

zadnjič v vlogi direktorice knjižnice 

3. decembra pozdravila sodelujoče 

v projektu Primorci beremo. Letos 

se je v projekt vključilo 166 bralcev 

in 126 od teh je izpolnilo zavezo 

in skupaj so prebrali 1.308 knjig s 

priporočenega seznama.

Projekt si je v trinajstih letih pridobil simpatije 
mnogih, saj spodbuja branje in javnost opozarja na 
pomen branja, še posebej domačih avtorjev. Ti v 
primerjavi z avtorji svetovnih uspešnic zaostajajo le 
po denarju, ki ga velike založbe vložijo v promocijo in 
prepoznavnost avtorja. Po izvirnosti in izpovedni moči 
pa so mnogi neponovljivi. Med te vsekakor sodi Natalija 
Šimunovič. Po mami, ki je bila rojena v Strmcu nad 
Črnim Vrhom, skoraj rojakinja, po očetu Hrvatica. Doslej 
je izdala tri knjige, roman, mladinski roman in zbirko 
novel. O vseh treh se je na zaključku projekta Primorci 
beremo v Idriji pogovarjala z Matejo Perpar, novinarko 
prvega programa Radia Slovenija, ki Idrijo dobro 
pozna, saj je dijaška leta preživela na idrijski gimnaziji. 
Natalija Šimunovič je zbrane v Galeriji Magazin na mah 
prepričala z iskrenostjo in neposrednostjo. Sama 
pravi, da ji pot od glasbe do literature ni predstavljala 
posebne težave. Že od malih nog je rada pela in igrala 
violino. Literatura jo je sama poklicala in sprva ji je 
oblikovanje besedil pomenilo le dopolnjevanje njenih 
predstavitev glasbe in inštrumentov. Mateja Perpar 
je v pogovoru z avtorico spretno razkrivala postopke 
in okoliščine njenega ustvarjanja. Tudi dejstvo, da »se 
ti življenje začne šele takrat, ko se ti podre vse, za 
kar si mislil, da je večno«. V zadnjem obdobju na novo 
odkriva Franceta Bevka. Njegov svet malih junakov pod 
Kojco jo navdihuje za pisanje mladinskega romana, saj 
življenje v teh odmaknjenih grapah kar samo ponuja 
enkratne pripovedi. Za harmonični preplet pogovora 
o literaturi in glasbi je poskrbela pianistka Monika 
Toman, ki je odigrala niz klavirskih miniatur primorskega 
skladatelja Bojana Glavine. Pisateljica Natalija Šimunovič 
je sodelujočim v letošnjem projektu Primorci beremo 
razdelila diplome in jim čestitala.



34 35JOGA 
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Sistematična vadba Joge po znanstveno-medicin-
skem sistemu svetovno priznanega indijskega 
učitelja Vishwagurujija, vam omogoča zdravje, 
odlično počutje in notranjo umirjenost.

Vadba vključuje telesne vaje, dihalne vaje ter vaje 
sproščanja, koncentracije in meditacije.
Primerna je za vse starostne skupine.

Pričetek vadbe:
IDRIJA: vsako sredo od 29. 1. 2020 dalje
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Začetna stopnja: 18.00 – 19.30
Nadaljevalna stopnja: 19.30 – 21.00

Jutranja vadba:
vsako sredo, od 22. 1. 2020 dalje od 6.00 - 7.00

CERKNO: ponedeljek, 20. 1. 2020, 18.00 - 19.30
Večnamenski center Cerkno (VCC),  
Bevkova 22, Cerkno

S seboj prinesite udobno oblačilo,  
armafleks in odejo. Vabljeni!

Srečno in zdravo novo leto!

Srečno in varno  
vožnjo v letu 2020!
Srečno in varno  
vožnjo v letu 2020!

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

ZIMSKI URNIK: od ponedeljka do petka od 9.00 
do 12.30 in 14.00 do 17.30. Sobota zaprto! 
Po dogovoru tudi izven ustaljenega urnika! 

Turistična agencija NOVA se zahvaljuje vsem svojim zvestim 
strankam za zaupanje ter vsa vesela druženja v letu 2019. 
Tudi za leto 2020 so v pripravi številni zanimivi programi 
(kopalni izleti, izlet v neznano,prvomajska Apulija,mini 
počitnice v Makarski, obiranje mandarin,martinovan-
je,…). V prihajajočem letu 2020 pa vam želiva  predvsem 
zdravja, dobrega počutja in osebnega zadovoljstva. 

Prijave za Apulijo 25. - 29. 4. 2020 bodo možne takoj 
po novem letu.

Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične agenci-
je – iste cene kot pri organizatorju. Direktne rezer-
vacije za terme in hotele v slovenskem primorju 
brez dodatnih stroškov (prijavnine). Ali ne veste kaj 
podariti za božično ali novoletno darilo –  podarite  
svojim najdražjim darilni bon in jim omogočite kako 
zanimivo potovanje ali prijetne počitnice.

SREČNO 2020, veseliva se srečanj z vami!
                                                                       Zdenka in Nikita

STEKLARSTVO ZGONEC, Andrej Zgonec s.p. 
Tržaška c. 82, Logatec, info@steklarstvo.eu

T: 041 526 305

ZASTEKLITEV OKEN IN VRAT

STEKLENA DRSNA VRATA

NIHAJNA VRATA

STEKLENE OGRAJE

PREGRADNE STENE

OGLEDALA

VARNOSTNA STEKLA

VITRINE - MIZE

KUHINJSKE STENSKE OBLOGE

ORNAMENTNA STEKLA

PESKANJE STEKLA

KALJENJE STEKLA

TUŠ KABINE
Vrhunska izdelava tuš kabin, sedaj 
tudi s premazom za lažje čiščenje.

Vsem bralcem 
ABC Biltena  

želimo  
blagoslovljene 

božične  
praznike  

in vse dobro  
v letu 2020!   w
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MANUFAKTURA, HIŠA S STILOM IDRIJA, Lapajnetova 21, Idrija / Urnik: pon. - pe.: 8 -19, so.: 8 - 12 / e: idrija@manufaktura.si, www.manufaktura.si

MODA ZA VSO DRUŽINO - konfekcija preverjene kvalitete po zmernih cenah

IZBERITE SVOJE POPUSTE za ugodnejše nakupe v Manufakturi Idrija, Lapajnetova 21

za nakup ženske in  
moške konfekcije

Popust velja do vključno 23. 12. 2019 
Popust se obračuna pri blagajni na ponudbo  

JESEN / ZIMA

Ulica sv. Barbare 3, Idrija / PE: Vodnikova 4, Idrija

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje  
in sodelovanje v letu 2019!

Ob praznikih vam želimo veliko sreče,
v novem letu pa obilo uspehov, zdravja, 
osebnega zadovoljstva in varno vožnjo.

Uspešno, srečno 
in veselo  
2020!

GSM: 040 502 992GSM: 040 502 992

Boštjan Leskovec s.p.  

in kolektiv

Boštjan Leskovec s.p.
POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL 

Boštjan Leskovec s.p.



36 37Želim Vam vesele Božične praznike 
in vse dobro v Novem letu 2020!

Marija Rajković
Dr.dent.med.

 

Zasebna zobna ambulanta 
V poslovnem objektu »Nebesa«

Prelovčeva 5, Idrija
Tel: 05 3773211

E-mail: marija.rajkovic@amis.net

Koncesijski delovni čas:
Ponedeljek: popoldan 
Torek:          dopoldan
 Sreda:         popoldan

Samoplačniške paciente sprejemamo 
po predhodnem dogovoru.

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, ...

SREČNO 2020!

Naj bo največje novoletno darilo  
obilo zdravja in zadovoljstva.

Srečno 2020! 
Hvala za vaše zaupanje!

 

RAČUNOVODSTVO
MARKIČ d.o.o.

 
Srednja Kanomlja  29b,  

Spodnja Idrija
T: 05 37 42 377,   
M: 064 292 588

Naj bodo domovi na Idrijskem in Cerkljanskem  
tudi v prihajajočem letu polni svetlobe in topline ... 
 

Srečno 2020!  

 
Tel.: 041 906 024, e-mail: ineja@siol.net
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Želimo vam vesel božič  
in srečno ter uspešno novo leto!

Motiv je bil izbran na natečaju med učenci osnovnih šol na Idrijskem,  
Cerkljanskem ter Logaškem.

Motiv je ustvarila Lenča Kavčič, učenka 5. c razreda OŠ Idrija,  
mentorica Klavdija P. Bajc

Kolektiv Astech

Astech d.o.o., Obrtna cona Logatec 6a, 1370 Logatec

NARTNIK  
AVTO  
ROVTE          

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - AVTOLIČARSTVO - AVTOKLEPARSTVO - AVTOVLEKA

Cenjenim strankam se iskreno 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje 
v preteklem letu!

V prihajajočih dneh vam želimo  
vesele božične praznike,  
v novem letu 2020 pa naj vas  
na vseh poteh spremljata  
varnost in sreča! 

V prihajajočih dneh vam želimo  
vesele božične praznike,  
v novem letu 2020 pa naj vas  
na vseh poteh spremljata  
varnost in sreča! 

Nartnik avto, Rovte 29 a, Rovte

LET

Center zdravja in lepote Lidija Obid s.p. 
Arkova ulica 4, Idrija / PE Solkan, Vojkova ulica 19

“Sreča se prikrade skozi vrata,  
ko si pozabil, da si jih pustil odprta.”

Zato vam v novem letu želimo  
čim več odprtih vrat! 

Srečno! 
 

Vesel božič in srečno novo leto Vam želi 
ekipa Centra zdravja in lepote
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Za zdrave živali vse življenje

VETERINARSKA 
AMBULANTA IDRIJA 
d.o.o.

Veterinarska ambulanta Idrija  
Vam želi lepe praznike  

ter srečno, uspešno in zdravo  
novo leto 2020!

Otona Župančiča 7a, 5280 Idrija 
Tel.: 05 37 71 303, 

E-naslov: veterina.idrija@gmail.com

PRIDOBIVANJE PESKA 
IN STORITVE Z GRADBENO  

MEHANIZACIJO Ivan Poženel s.p.

www.kamnolomzala.si

KAMNOLOM - Materiali za uporabo v grad-
beništvu, za betone, več vrst tampona, drenažni, 
prevoz materiala

STORITVE - Klasični izkop in zasip, mešanje betona, 
planiranje in izravnava terena, valjanje terena

041 646 214041 646 214

SREČNO 2020

Želimo vam  
srečno,  

družabno in  
veselo  

leto 2020!

VABLJENI
vsak dan od 8. do 24. ure

petek in sobota od 8. do 2. ure

Okrepčajte se z izvrstno kavo Illy, 
z vročo čokolado Montecelio in 
drugimi toplimi napitki. Na voljo 
so vam tudi slastni prigrizki.

Tolminska 5, 
5281 Sp. Idrija,  
T: 05 37 28 250

Naj vam bo 
leto 2020
naklonjeno,
naj vam prinese 
veselja, zdravja  
in zadovoljstva.

Vesele praznike  
in srečno!
                                        

vam želi 
Avtokleparstvo  Pirih

Višnjeve rezine z belo 
čokolado
Sladica, za katero ne potrebujete 

pečice. Ne bo vam vzela veliko časa, 

okus pa bo prepričal tudi najbolj 

zahtevne. Sladka bela čokolada je 

odličen kontrast kislim višnjam.

Sestavine:
Mousse bele čokolade: 140 ml mleka, 8 g mlete 
želatine, 350 g bele čokolade, 250 ml sladke smetane.
Podlaga: masleni piškoti
Višnjev nadev: 600 ml vode, 150 g pšeničnega zdroba, 
180 g sladkorja, 500 g višenj iz kompota

Priprava:
Na pravokotni pekač (dimenzij približno 32 x 23 

cm) položimo maslene piškote. Pripravimo višnjev 
nadev: v loncu zavremo vodo, dodamo pšenični 
zdrob in ga kuhamo 3 minute. Dodamo višnje in 
sladkor ter kuhamo še 2 minuti. Vroč višnjev nadev 
prelijemo preko maslenih piškotov in ga po vrhu 
lepo poravnamo in pogladimo. Po navodilih na vrečki 
pripravimo želatino. Čokolado stopimo nad soparo, 
sladko smetano stepemo. V kozici segrejemo mleko 
in v njem raztopimo želatino. Vlijemo ga h čokoladi 
in dobro premešamo, da dobimo povsem gladko 
čokoladno zmes. Z lopatko nežno primešamo 
stepeno smetano. Pripravljen mousse prelijemo 
preko ohlajenega višnjevega nadeva. Pecivo pred 
serviranjem dobro ohladimo.
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42 43VODOVODNO  
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

Želim vam  
vesele božične praznike  
in srečno novo leto!

Delo opravljam z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju vodovodnih inštalacij.

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 

Da bi našli srečo tam,
kjer jo iščete in takrat,  

ko jo najbolj potrebujete. 
 

Vesel božič in srečno 2020!

Da bi našli srečo tam,
kjer jo iščete in takrat,  

ko jo najbolj potrebujete. 
 

Vesel božič in srečno 2020!

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

sodelavca/ko  

za opravljanje del na delovnem mestu 

Poslovodja – prodajalec  
v gradbeni trgovini

Pogoji za zaposlitev:

IV. ali V. stopnja tehnične ali ekonomske 

zaželjene so delovne izkušnje na  
podobnem delovnem mestu ter  
pripravljenost do pridobivanja novih 
znanj,  

poznavanje gradbeno – inštalacijskega 
materiala

računalniška pismenost, komunika-  
tivnost, poznavanje osnovnih predpisov 
s področja trgovskega poslovanja 

opravljen  izpit za viličarista, ni pa pogoj. 

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,  
5280 Idrija  
ali na e naslov:  
zidgrad@sgpzidgrad.si

WWW.SGPZIDGRAD.SI, ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

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

TRGOCEV 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

NE ZAMUDITE 
UGODNEGA  
DECEMBRSKEGA 
NAKUPA

-20% NA VSE 
PLOŠČICE IZ 

ZALOGEwww.trgocev.com

Eta šolarjem podarila računalnike
Osnovna šola Cerkno, ki skrbi 

tako za šolarje kot tudi za otroke 

v vrtcu, je prejela pomembno 

donacijo. Podjetje Eta je šoli 

podarilo dvajset sodobnih 

računalnikov in s tem odprlo velika 

vrata v prihodnost. Na šoli so ob 

prejeti donaciji navdušeni.

Osnovna šola Cerkno je z nekaj več kot 350 
učenci v šoli in 160 otroki v vrtcu osrednja vzgojno-
izobraževalna ustanova v kraju in občini. Šola sicer vsako 
leto namenja nekaj denarja za posodabljanje različnih 
informacijskih tehnologij, a le s težavo drži korak z 
vse hitrejšim razvojem na tem področju. Računalniki 

in ostale sodobne informacijske tehnologije v sodobnih 
šolah predstavljajo nujno opremo. Izvajanje sodobnega 
učno-vzgojnega procesa bi si brez uporabe računalniške 
opreme težko zamislili. Razvijanje računalniških znanj je 
pomembno tako na šolski poti otrok, kakor tudi v okviru 
različnih delovnih mest, ki jih bodo zasedli ob koncu 
svoje izobraževalne poti. Kako pomembno je vlaganje 
v mlade in jim ob strokovni podpori pedagoškega kadra 
omogočiti delo s sodobno informacijsko opremo, se 
očitno dobro zavedajo tudi v podjetju Eta v Cerknem. 
Osnovni šoli Cerkno so izročili dvajset sodobnih 
računalniških enot, s katerimi bodo v celoti posodobili 
računalniško učilnico, nekaj enot pa bo namenjenih tudi 
pedagoškemu kadru vrtca.

Ravnatelj Mitja Dežela je ob tem za Idrijske novice 
povedal: »Pri vlaganjih v posodobitve tovrstne učne 
opreme smo šole žal precej omejene. Ker gre za 
finančno zahtevne projekte, te običajno razdelimo 
na več obdobji. Potrebe pa so običajno večje od 
realnih zmožnosti. Donacija podjetja Eta pomeni za 
nas pomemben napredek, predvsem pa ohranja stik s 
sodobnimi tehnološkimi smernicami, ki jim kot vzgojno-

izobraževalna ustanova moramo slediti.«
Na Osnovni šoli Cerkno izvajajo različne šolske 

in obšolske dejavnosti, ki učencem omogočajo 
spoznavanje z računalništvom, elektrotehniko in tudi 
robotiko. Poleg neobveznega izbirnega predmeta 
računalništvo v prvi triadi, izbirnih predmetov urejanje 
besedil, multimedija in računalniška omrežja v zadnji 
triadi, na šoli izvajajo tudi dve zanimivi interesni 
dejavnosti, robotiko in elektrotehniko. Dejavnosti sta 
zelo dobro obiskani, potekata pa pod mentorstvom 
učiteljice Irene Zajc in učitelja Marka Bevka. Novi 
računalniki bodo v veliko pomoč ne le za pripravo 
različnih šolskih gradiv, ampak tudi za programiranje 
najrazličnejših robotov.
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Vsem zvestim strankam  
se zahvaljujemo  

za izkazano zaupanje  
v iztekajočem se letu  

in vam želimo prijetne praznike  
ter srečno novo leto. 

Vaš Naš dom

 
www.nasdom.si

5280 Idrija
Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
E: info@nasdom.si

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

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

Želimo vam jasen pogled in 
trden korak po poti novega leta!   

Prijetne praznike  
in srečno 2020!

Odlične uvrstitve idrijskih 
strelcev
Strelsko društvo Jožeta Mihevca 

je konec novembra pripravilo 

2. krog primorsko-notranjsko-

kraške strelske lige Zahodne 

regije za mlajše kategorije. 

Idrijski strelci so zopet posegli v 

sam vrh. 

Mlajši strelci so v prvem dnevu tekmovanja 
streljali na osemmestnem strelišču. Idrijčani so 
po kategorijah dosegli sledeče rezultate: cicibani 
serijska zračna puška z naslonom: 3. mesto Matevž 
Vončina, 6. mesto Črt Debelak, 8. mesto Matej 
Zidarič, 11. mesto Liam Leskovec Čar; ekipno 2. 
mesto v sestavi: Matevž Vončina, Črt Debelak, Matej 
Zidarič; mlajši dečki: 3. mesto Patrik Jurman, 5. 
mesto David Golob, 9. mesto Adam Brložnik, 13. 
mesto Filip Kacin, 18. mesto Tim Pagon, 25. mesto 
Lovro Gnezda; ekipno 1. mesto v sestavi: Patrik 
Jurman, David Golob, Adam Brložnik; starejši dečki 
brez naslona: 9. mesto Anej Šinkovec, 12. mesto 
Aljaž Velikanja. 

Naslednji dan so pripravili še tekmovanje za 
starejše kategorije. Tudi tu so se idrijski strelci 
odlično odrezali. Po kategorijah so zabeležili sledeče 
rezultate: kadeti standard zračna puška mednarodni 
program: 1. mesto Izak Bolčina, 2. mesto Teo Šmit, 
4. mesto Matevž Mažgon; ekipno 2. mesto; mladinci 
standard zračna pištola: 2. mesto Jakob Mažgon; 
člani: 4. mesto Blaž Petrič, 7. mesto Vladimir 
Kržišnik, 10. mesto Maks Brus; serijska zračna puška 
člani: 11. mesto Gorazd Kosmač; članice 3. mesto 
Renata Žugič Jurman; veterani nad 50 let: 2. mesto 
Jurko Petrič; veteranke nad 50 let: 2. mesto Lilijana 
Korošak; veterani nad 60 let: 4. mesto Marjan Brus, 
7. mesto Danilo Pavšič, 9. mesto Rado Gantar; 
veterani nad 70 let: 1. mesto Vladimir Kržišnik; 
ekipno 1. mesto v sestavi: Vladimir Kržišnik, Jurko 
Petrič, Marjan Brus; kombinacija serijska zračna 
puška in pištola: 3. mesto Vladimir Kržišnik.

Kaskader d.o.o.
Sp. Kanomlja 66, 5281 Sp. Idrija
T: 05 372 82 70, GSM: 041 611 891
www.kaskader.si, info@kaskader.si

Kjer se drugi ustavijo ...  
... mi začnemo. 
Srečno 2020!
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Srečno 2020!Srečno 2020!

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

M: 041 775 362

Slovenska c. 27, 5281 Spodnja Idrija, tel.: 05 37 34 687, GSM: 051 444 421, 
e-pošta: info@ksmakuc.si 
 

Vsem sodelavcem, poslovnim partnerjem in njihovim družinam ter prijateljem 

želimo odmeven korak, pogumne besede, ustvarjalne dneve,  

uspešna sodelovanja, zdravja in polno toplih trenutkov z bližnjimi. 
 
Srečno in uspešno leto 2020!  
                                                             Vam želi kolektiv računovodskega servisa Makuc! 

 
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje  
in se veselimo nadaljnega sodelovanja.

Ne glejte nazaj! Ker se vam zdi 
lepše, kot takrat, ko je bilo.  
Ne glejte naprej! Ker vse vam 
zdi še ljubše, kot bo takrat, ko 
se zgodilo bo. 
Zavedajte se sedanjosti! 
Zaželim Vam vsem le to,  
da dobro vse,  
kar vas čaka v prihodnosti,  
skupaj z Vami gre.
Vesel in miren Božič, 
srečno v Novem letu 2020!Naši vodili 

v letu 2020: 

LEPI LASJE 
SE ZAČNEJO 
Z ZDRAVIM 
LASIŠČEM!

LEPI LASJE SO 
VAM V OKRAS, 

ZATO NAJ 
VAM BODO V 

PONOS!

Nataša Ivanović s.p.

Prodam Subaru Forester letnik 2013, 148.000 km, redno servisiran, 
diesel. / Inf.: 051 664 386

Prodam nove lahke pohodne čevlje Alpina in nove Alpine 
pohodne gojzarje z vibram podplatom. Oboji so ženski, velikosti 39.  
/ Inf.: 041 828 455

Prodam novo odprto belo čelado za skuter znamke Lazer helmets 
LZRMODELE9YH-OF 865 velikosti M 57/58, 1.050 g. / Inf.: 041 828 455 

Prodam zaslon Samsung 17«, tipkovnico Logitech in par zvočnikov 
Genius. / Inf.: 041 733 227

Prodam Toyoto Landcruiser, letnik 2010, 170.000 km, trivratni 
(ta kratek), ročni menjalnik, biserno bele barve, prva lastnica, nikoli 
poškodovan in redno servisiran. / Inf.: 041 513 361

Prodam deblo tise, primerno za lovske trofeje. / Inf.: 041 540 676
Prodam več umetniških del idrijske slikarke Fanči Gostiša.  

/ Inf.: 041 417 146
Prodam 10 metrov cepljenih suhih bukovih drv, lahko tudi po 5 

metrov. Cena 55E/m2. Možnost dostave. Sem z okolice Cerknega. 
/ Inf.: 041 337 131

V Spodnji Idriji oddam v najem opremljeno 4-sobno stanovanje, 
primerno tudi za štiri samske delavce. Stanovanje se nahaja v 
stanovanjski hiši. / Inf.: 051 637 595

Prodam novo hišo z bazenom v Doleh, možno tudi na obroke.  
/ Inf.: 041 687 337

Prodam ali oddam v najem garažo v Spodnji Idriji na Šolski ulici 3. 
/ Inf.: 031 679 926

Prodam stanovanje v centru Idrije (Kosovelova 10), v velikosti 56 
m2. / Inf.: 031 867 811 (po 16. uri)

Prodam Subaru Justy 1.2, 4x4, letnik '93, po delih. / Inf.: 031 328 876
Prodam manjšo prikolico za avto s papirji. / Inf.: 031 328 876
Prodam nove dereze. / Inf.: 031 328 876
Prodam 4-sobno stanovanje (78 m2) v Sp. Idriji, Mladinska ul. 

10. Opremljeno, popolnoma adaptirano 2009, vseljivo takoj. Cena: 
100.000 E. / Inf.: 051 422 322 (Elena)

Iščem stanovanje v Idriji ali okolici. Lahko nadstropje hiše ali 
garsonjera. / Inf.: 069 994 644

Nudim inštrukcije iz matematike in fizike za osnovne, srednje šole 
in fakultete. Učenje poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju pri 
vas ali pri meni doma v Idriji. Morda ne boste le popravili slabe ocene, 
ampak tudi ugotovili, da je matematika zanimiva. / Inf.: 051 689 202

Tričlanska družina išče stanovanje za najem v Cerknem ali v Idriji. 
/ Inf.: 031 562 822

Za krajše časovno obdobje najamem manjše stanovanje/
garsonjero/sobo v Idriji ali Spodnji Idriji. / Inf.: 041 464 447

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 356 570
V Spodnji Idriji oddam v najem opremljeno 4-sobno stanovanje. 

Stanovanje se nahaja v stanovanjski hiši in je primerno za družino. 
/ Inf.: 051 637 595

V Cerknem oddam v najem stanovanjsko hišo primerno za družino 
ali za samske delavce. / Inf.: 05 654 9551

Mlad par najame stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji. / Inf.: 070 565 250
Ugodno prodam rabljeno 300-litrsko toplotno črpalko za gretje 

sanitarne vode, proizvajalca T Tehnohlad. / Inf.: 031 416 778
Iščem stanovanje v Idriji ali okolici. / Inf.: 070 610 120
Prodam peč na kurilno olje znamke Rijelllo tredži 25KW in podarim 

oljni gorilec švedskega proizvajalca. / Inf.: 031 416 778
Oddajamo sobe s souporabo kuhinje, kopalnice in stranišča, 

primerne za samske delavce. / Inf.: 031 501 605
Kupim Prvo berilo, ki je bilo v uporabi nekje leta 1963. Ima rdeče 

platnice, na sliki pa sta fantek in punčka. Mogoče se komu še valja na 
podstrehi. Jaz bi ga bila zelo vesela. Hvala. / Inf.: 040 351 280 (Ivanka)

Prodam 3 kubične metre desk, debeline 2,5 cm. / Inf.: 041 416 406
Prodam 4x ALU Platišča 6.5Jx15 ET50 5x108 60.1. Pnevmatike 

na platiščih: Matador 165/65 R15 95H, letne, še 6 mm profila. / 
Inf.: 064 118 873

Prodam steklen terarij z ozadjem, Exo Terra Glass Terrarium, dimenzij 
45x45x60cm, neuporabljen, še v originalnem pakiranju. / Inf.: 041 552 479

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

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

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

031 724 333

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

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

SREČNO IN 
USPEŠNO V 
LETU 2020!
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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)

SREČNO 2020!SREČNO 2020!

POTREBUJETE 
STROKOVNO 

RAČUNOVODSTVO

PODJETJE ZA FINANČNE  
IN KNJIGOVODSKE STORITVE

DAVČNO SVETOVANJE
DELOVNO PRAVNO SVETOVANJE

Numera 3 d.o.o. Idrija, 
Lapajnetova ulica 39, Idrija

T: 05 37 22 585,  
E-mail: numera3@amis.net

Vsem želimo  
veliko poslovnih uspehov  

v novem letu!

Prvaki dobili zaslužena priznanja
S podelitvijo nagrad, ki jo je v Ljubljani organizirala Zveza za avtošport 

AŠ 2005, se je tudi uradno zaključila domača sezona avtošporta. Med 

prejemniki priznanj so bili tudi dirkači iz idrijske občine.

Priznanja so prejeli (na sliki od leve proti desni) Miha Kacin, predstavnik organizatorja Relija Idrija, Matej 
Čar, drugo mesto v skupnem seštevku med sovozniki, Darko Peljhan, drugo mesto v skupnem seštevku 
med vozniki, Blanka Kacin, državna prvakinja med sovozniki, Rok Turk, državni prvak med vozniki, Nejc 
Mrak, tretje mesto med vozniki do 21 let, Hana Vihtelič, drugo mesto  med sovozniki do 21 let, ter 
Boštjan Vidmar, tretje mesto med sovozniki v diviziji 1. Zaradi službenih obveznosti se podelitve ni 
udeležil Jure Jereb, tretjeuvrščeni v diviziji 1 med vozniki. / Foto: Matic Jezernik
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podjetje za obdelavo kovin

Arkova ulica 11, 5280 Idrija, Slovenija
info@odrezavanje.si, www.odrezavanje.si

Zvestim strankam se  
zahvaljujemo za zaupanje  
ter obenem vsem voščimo  
lepe praznike in srečno  
novo leto 2020!

GSM: 041 693 793

Gostilna Kos praznuje pet let obratovanja pod novo taktirko!

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in številne slastne zgodbe, 
ki smo jih v tem času skupaj okusili. V prihodnje bomo še naprej  

skrbeli za razvajanje vaših brbončic.

Gostilna Kos  
Tomšičeva 4, 5280 Idrija, tel.: 041 222 901, gostilnakos@gmail.com

Želimo vam  
izobilje lepih  
trenutkov v  

prijetni družbi in  
obilico uspeha v  

letu 2020!

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
Vesele božične  
praznike ter srečno 
in uspešno 2020! 
Hvala za zaupanje! 

ČRNI DOGODKI
Mamila za volanom

Idrija – V soboto, 14. decembra, so v poznih večernih 
urah policisti v Idriji zaustavili 26-letnega voznika 
osebnega avtomobila in mu odredili hitri test zaradi 
suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Rezultat 
je bil pozitiven, zato mu je bil odrejen strokovni 
pregled v zdravstveni ustanovi, vendar ga je voznik 
odločno odklonil. Kršitelju cestnoprometnih predpisov 
so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje, čaka pa ga še srečanje s sodnikom, saj 
bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno 
sodišče.

Ujeli pijanega voznika
Idrija – V noči na petek, 13. decembra, so nekaj 

pred 1. uro zjutraj policisti v Idriji zaustavili 27-letnega 
voznika osebnega avtomobila in mu odredil i 
preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je 
27-letnik vozil pod vplivom alkohola, saj je imel 0.58 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so 
prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško 
dovoljenje.
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Od nje smo se poslovili na Vojskem preteklo soboto, ko je 
zahajajoče sonce zlatilo vrhove gora v daljavi. Mnogo se 
nas je zbralo, da se ji zahvalimo za njena številna dejanja 
dobrote. Zahvalimo za srečo, da je bila naša mama, stara 
mama in prababica, naša prijateljica in sovaščanka. Saj 
ne morejo v pozabo vsi tisti dnevi, ko smo pri njej našli 
zavetje in toplino. Ko je svoje dlani ponujala v pomoč ne 
le članom ožje družine, pač pa vsakemu, ki je v različnih 
težavah potrkal na vrata njenega doma.

MARIJA HVALA  
(rojena Vidmar)

Iskreno smo hvaležni zdravnici, dr. Aniti Klančar, 
ki je vrsto let skrbela za njeno zdravje, kakor tudi  
dr. Tinetu Pavšiču in ekipi NMP ZD Idrija.
Hvala vsem, ki ste jo v preteklosti obiskovali in se še 
zadnjič prišli posloviti od nje. Imela je rada rože, zato 
hvala za podarjeno cvetje, hvala za lučke, ki jih bomo 
prižigali v njen spomin.
Iskrena hvala za velikodušno podporo s strani številnih 
Vojskarjev, ki ste nam kakorkoli pomagali. Preveč vas je 
bilo, da bi poimensko našteli vsakega – bojimo se, da bi 
koga pozabili omeniti.
Hvala našemu župniku Marku Rijavcu, ki je z izjemno 
lepim nagovorom orisal povezanost naše mame z 
Gospodarjem življenja. Hvala župniku Ivanu Blažiču za 
sodelovanje pri pogrebni maši.
Naša mama je imela rada lepo pesem, zato hvala 
Cerkvenemu pevskemu zboru Vojsko za pesmi, ki ste jih 
na pogrebni slovesnosti poklonili svoji nekdanji sopevki.
Hvala Mariji Hren, z besedami za slovo je poudarila 
pomen njune trdne, več kot pet desetletij dolge 
prijateljske vezi.
Hvala Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Vojsko za 
gostoljubje in delavcem Komunale Idrija za dostojno 
izvedbo pogreba.

Žalujoči: hčerka Irena z možem Ivanom, snaha Renata 
z Rafaelom, vnuki Polona z možem Gregorjem, Sonja 
z Davidom, Jernej in pravnuka Karolina in Anže

Vojsko, 14. 12. 2019

Zahvala
Sem, ker sem bil,
in vsakdo me bo mogel pozabiti.

In vendar moram reči:
sem in bil sem in bom,
in zato sem več od pozabljanja,
neizmerno več od zanikanja,
neskončno več od niča.

Vse je večno, kar nastane,
rojstvo je močnejše od smrti,
vztrajnejše od obupa in samote,
silnejše od hrupa in greha,
slovesnejše od zavrženosti.
Nikoli ne bom prenehal biti.
Nikoli.
Amen.

(Edvard Kocbek)

FRANČIŠKA VIDMAR
(1934 – 2019)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste njej in nam na 
kakršenkoli način pomagali v času njene bolezni 
in smrti. Hvala vsem za izrečene besede sožalja, 
za vse materialne in duhovne darove, darove za 
maše; hvala Ireni za prebrane besede slovesa in 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti.

Vsi njeni

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

Topline in zadovoljstva ... 
Srečno novo leto!
Topline in zadovoljstva ... 
Srečno novo leto!

Hvala za vaše zaupanje!

ZAHVALE 

Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na: 

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

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.
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