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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)

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje 
za vse priložnosti

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice. 
 

ARANŽIRAMO 
DARILA

NOVO! 
Za posebne 
priložnosti kozarci  
s kristali Swarovski

- parno čiščenje vozil
- parno-globinska dezinfekcija notranjosti   
  vozila
- poliranje žarometov
- nanos zaščite na lak vozila
- odstranjevanje leteče rje iz laka vozila
- nanos nano zaščite na vetrobranska stekla

Za vsa dodatna vprašanja glede storitev v 
našem podjetju nas lahko kontaktirate na 
070 310 000
ali si ogledate našo spletno stran  
www.ekoloska-avtopralnica.si

Srečno vožnjo vam želita  
Urška in Gregor Pagon

ROČNA EKOLOŠKA  
AVTOPRALNICA O.K.

Urška Pagon s.p.
Gradnikova ulica 6,  
5280 Idrija
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ljudje
6 - Pogovor
Elektrostik z novimi pooblastili

15 - Šolstvo
Vrtec Idrija praznuje 70 let

17 - Turizem
V Beli ukradli 18 kompletov miz 
in klopi

19 - Šport
Jan Božič v Vipavi pol ure pred 
konkurenco

kazalo ABC kazalo

ABC - maj 2018

Letnik 28, številka 5

Naslednja številka izide v mesecu juniju 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 junijuspregledano

Maj 2018:  
Če na Urbana (25. 5.) sonce sije,  
jeseni polne sode nalije.

10 - Komunala
Ravnanje s kosovnimi odpadki

12 - Recikliranje
Stara oblačila iz džinsa lahko 
uporabite ponovno

16 - Zavarovanje 
»To rabim, tega ne rabim!«

25 - Kmetijstvo
Volkovi v Črnem Vrhu

22 - Bezeg 
Zdravilna skrinjica, ki jo lahko 
uporabite na več načinov

31 - Kulinarika
Iz bogate tradicije v sladko 
prihodnost

32 - Počitnice 
Kako na dopust s čim manj 
prtljage
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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!

Elektrostik z novimi pooblastili
Poznamo vas kot zavzetega strokovnjaka na 

področju elektroinštalacij. Vašo dejavnost pa 
ste zdaj še razširili.

Drži. Že več leti imamo certifikat za dela na SN napravah 
(20kV). Imamo tudi termografsko kamero, ki služi za 
odkrivanje naprav in komponent, ki se pregrevajo. S to 
napravo lahko preprečimo škodo, ki bi nastala v primeru 
požara zaradi pregrevanja komponent. Pred nekaj tedni 
pa smo sklenili večletni postopek pridobivanja posebnega 
certifikata, ki je osnova za širitev naše ponudbe. Po 
novem smo pooblaščeni za poseganje v tako imenovane 
»Ex« cone.

Kje srečamo te cone?
Preprosto povedano so to območja, kjer lahko pride 

do eksplozije. Stroka je postavila red na tem področju 
in nepooblaščenim izvajalcem prepovedala vstopanja v 
take cone in njihove morebitne aktivnosti. Če kdo tega 
ne upošteva, veliko tvega, saj lahko pride do eksplozije in 
požara, se povzroči velika škoda in lahko so ogrožena tudi 
življenja. Zato država na tem področju striktno zahteva 
red in upoštevanje predpisov. Eksplozivna območja so na 
primer bencinske črpalke, lakirnice, mlini, obrati z veliko 
prahu in podobno.

Kaj vam kot pooblaščencu prinaša certifikat?
Certifikat je pridobljen od verificirane ustanove 

BUREAU VERITAS, ki sedaj tudi nadzira naše delo. 
Certifikat se nanaša na električno »Ex« opremo in 
sicer na vgradnjo in vzdrževanje. To pomeni, da lahko 
elektromotor priklopimo in damo v pogon, v slučaju, da 
je le-ta v okvari, pa ga smemo demontirati, nadomestiti 
z novim in okvarjenega poslati proizvajalcu na popravilo. 

Vse to pa mora biti podprto z vsemi dokumenti, ki 
jih imamo v poslovniku. Ta poslovnik je kar obsežen. 
Potrebno ga je bilo napisati ter predložiti pooblaščenemu 
presojevalcu. Obsega 54 strani in v njem so določeni vsi 
postopki in dokumenti, ki spremljajo naše delo na terenu.

Kaj to pomeni v praksi?
Država je na področju za eksplozijo nevarnih območij 

podrobno predpisala, kdo sme kaj narediti. Kot 
pooblaščeni nosilci certifikata smemo v tako območje 
vstopiti in po protokolu ugotoviti stanje ter po presoji 
storiti korake, da do eksplozije ne pride. To pomeni, da 
lahko za eksplozijo nevarne člene izvzamemo iz sistema 
in potem o nastali situaciji obvestimo pristojne službe, 
kot so inšpekcije, reševalci, gasilci in drugi. Nikakor pa ne 
smemo posegati na primer v elektromotorje ali druge 
naprave, ki so nameščene v teh območjih. V te naprave 
smejo posegati le proizvajalci ali posebej pooblaščeni 
serviserji.

Imate s tem več odgovornosti?
Zagotovo. Za vsak korak moramo imeti potrebne listine 

in s podpisom prevzemamo odgovornost. Nosilcev 
dejavnosti s temi pooblastili je v Sloveniji zelo malo. 
Poudariti pa moram, da se je potrebno v naši stroki 
stalno izobraževati in dopolnjevati znanje in opremo.

Vam ta certifikat prinaša nove poslovne 
priložnosti?

Dela naši ekipi nikoli ni manjkalo, saj naročniki cenijo 
našo strokovnost in dober odnos do naročnika. Po 
prejemu certifikata pa se je krog naročnikov še razširil. 
Vesel sem, da lahko moje bogato znanje in izkušnje 
prenašam na oba sinova.

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od 1. 4. dalje velja sezonski urnik – agencija 
je 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 otoku Hvar , 15. - 18. 9. 2018
Brač in obiranje mandarin, 13. - 16. 10. 2018 
(prijave od ponedeljka 28. 5. dalje)

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

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

ZAPOSLUJEMO
ŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo (ponudbe      

  pričakujemo do 31. 7. 2018)

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Delavec v proizvodnji m/ž

- Delavec v livarni in obdelovalnici m/ž

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

- Delovodja m/ž

- Konstruktor m/ž

- Kadrovik m/ž

- Koordinator administrativnega področja (v nabavi) m/ž 

- Vodja procesa m/ž

- Vodja službe/enote (za proizvodne sisteme in področje izboljšav - CIP) 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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Ravnanje s kosovnimi odpadki 
Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov?
Pomlad je čas, ko se veliko gospodinjstev odloči za temeljitejše čiščenje svojih 

prostorov in oddajo odvečnih stvari. Tudi letos imajo naši sodelavci polne roke 
dela z odvažanjem in sortiranjem kosovnih odpadkov. Komunala nudi enkrat letno 
brezplačen odvoz, ki ga lahko uporabniki naročite, ko ga potrebujete. Odvoz 
je možen tekom celega leta, s čimer se izognete daljšemu čakanju. Odvoz se 
predhodno naroči preko naročilnice, ki jo najdete na naši spletni strani www.
komunalaidrija.si, ali tako, da pokličete sprejemno pisarno na tel. št. 37 27 200. Ko 
bomo na Komunali prejeli vašo naročilnico, vas bomo poklicali in skupaj se bomo 
dogovorili za datum in način odvoza. Podatki o vrsti in količini kosovnih 
odpadkov so pomembni, saj lahko le tako optimalno prilagodimo logistiko 
odvozov in razporedimo naše sodelavce. Če ste možnost brezplačnega odvoza 
že izkoristili, lahko kosovne odpadke sami odpeljete v Zbirna centra Ljubevč 
in Cerkno, kjer je prevzem brezplačen ali pa se z nami dogovorite za dodaten 
prevzem in odvoz, ki ga je potrebno plačati v skladu s cenikom. V večstanovanjskih 
stavbah se je potrebno za odvoz dogovoriti z upravnikom, ki naroči odvoz za vse 
etažne lastnike. 

Kako pripraviti kosovne odpadke?
Načina sta dva. Prvi je, da jih na dan odvoza pripravite na dostopno mesto pri 

vašem domu. Naša ekipa jih bo naložila na tovornjak in odpeljala. Drugi način je 
postavitev kontejnerja, ki ga po navodilih v roku dneva ali dveh napolnite. Komunala 
si pridržuje pravico, da sama odloča o načinu odvoza glede na razpoložljivost 
voznega parka, ekip zbiranja in vrste kosovnih odpadkov, saj je potrebno v Zbirnem 
centru tovrstne odpadke presortirati in pripraviti za nadaljnjo ravnanje. Odpadke, 
ki ne sodijo med kosovne, bomo v bodoče zavračali oz. zaračunali strošek 
njihove odstranitve. Med prevzemom kosovnih odpadkov mora biti njihov lastnik 
obvezno dosegljiv po telefonu, če pa želi, je lahko tudi fizično navzoč.

Kaj sodi med kosovne odpadke?
Vsi odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi svoje velikosti, oblike, teže in sestave 

niso primerni za oddajo v zabojnik za mešane komunalne odpadke ali eko otok:

Med kosovne odpadke ne smemo odlagati preostanka odpadkov, 

gospodinjskih odpadkov, gradbenih odpadkov, zemlje, listja in 

vej, nevarnih odpadkov, tekstila, avtomobilskih delov in karoserij, 

sodov z vsebino in odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju pridobitne 

dejavnosti.

- OBLAZINJENO POHIŠTVO, SEDEŽNE GARNITURE, VZMETNICE, PREPROGE,   
  KARNISE, SVETILA …,
- LESENO IN STAVBNO POHIŠTVO (mize, stoli, postelje, omare, okna, vrata …),
- SANITARNA OPREMA (umivalniki, wc školjke, kopalne kadi, tuš kabine …),
- KOVINSKI PREDMETI (pomivalna korita, stojala za perilo, okovje, sodi, nosilci …),
- VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (EE oprema, bela tehnika, hladilniki,     
  zamrzovalniki, štedilniki, peči ... ),
- ŠPORTNI REKVIZITI IN VEČJE PLASTIČNE PREDMETE (smuči, kolesa, igrala,  
  jadralne deske …),
- OSTALI KOSOVNI ODPADKI (vrtna oprema, igrala, otroški vozički …).

Izbor dimnikarske službe le še do 30. junija
Obveščamo vas, da imate skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah le 

še do konca junija čas, da izberete novega dimnikarja za obdobje, ki traja od 
1. julija tekočega leta in traja najmanj 12 mesecev. V primeru, da želite, da 
vam dimnikarske storitve še naprej izvaja izbrani izvajalec, vam ni potrebno 
storiti ničesar. Komunala Idrija vsem novim strankam ponuja 50 % popust z 
veljavnostjo od 1. julija letos do 30. junija prihodnje leto, vsem obstoječim pa 
v enakem obdobju 20 % popust zvestobe pri izvajanju dimnikarskih storitev. 
Za podpis Izjave o izbiri izvajalca dimnikarskih storitev in več informacij nas 
pokličite na 05 37 27 222, obiščite www.komunalaidrija.si ali se osebno 
oglasite na sedežu našega podjetja.
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uporabite na novo
Iz ponošenih, raztrganih ali premajhnih oblačil iz džinsa 

lahko z malo truda izdelate uporabne predmete.

Preproga
Kavbojke razrežete po dolžini hlačnic, da dobite čim daljše trakove. Nato na 

enem koncu ročno ali strojno sešijete tri trakove skupaj in ji začnite spletati v kiti 
podobno strukturo. Trakove zložite na polovico in jih spletite tako, da bo lepša 
zunanja stran džinsa na vidni strani preproge. Ko ste spletli dovolj dolgo kito 
oziroma več kit, jih zložite skupaj v ploščato okroglo, ovalno ali drugo poljubno 
strukturo ter posamezne pletenice sešijte skupaj z nitjo.

Odeja
Za odejo iz džinsa boste poleg več parov kavbojk potrebovali še večji karton za 

podlago, pisalo za označevanje, šivalni stroj in nit. Najprej seveda določite, kako 
veliko odejo želite ustvariti, nato pa na izbrano velikost natančno izmerite in izrežite 
kartonsko podlago. Naslednji korak je, da kavbojke iz džinsa razrežete tako, da 
jih odprete in položite na kartonsko podlago. Na notranjo stran razprtih kavbojk 
potem izmerite in narišite enako velike kvadratne ali kockaste dele, ki jih tudi 
izrežete. Izrezane kose blaga kasneje razvrstite, saj bodo eni kosi svetlejši, drugi 
bolj obrabljeni in celo raztrgani. Le-te izločite, iz preostalih pa sestavite pravokotno 
odejo z zanimivim vzorcem, ki jo za bolj natančno obdelavo sešijte strojno.

Reciklirana torba
Odrežite hlačnice in spodnjo stran zašijte na notranjo stran tako, da ustvarite 

dno torbe. Določite, kako dolge trakove boste potrebovali za ročaje torbe in iz 
džinsa izrežite nekaj centimetrov debele trakove, ki jih prepognite na polovico 
in zašijte, da je lepa stran džinsa vidna z obeh strani. S šivalnim strojem nato 
previdno prišijte trakove na zgornjo stran torbe.
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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)

Vrtec Idrija ima 70 let
V petek, 18. maja, je Vrtec 

Idrija obeležil 70-letnico svojega 

delovanja. Zaposleni in otroci so 

pripravili slovesnost v športni 

dvorani Gimnazije Jurija Vege Idrija.

V uvodnem nagovoru sta najprej zbrane pozdravila 
Nadja Brence, ravnateljica Vrtca Idrija, ter Bojan 
Režun, podžupan Občine Idrija in državni svetnik. 
Ravnateljica je zbrane seznanila z zgodovino vrtca, 
podžupan pa je poudaril velik pomen vrtca za lokalno 
okolje.

V nadaljevanju programa so otroci, ki obiskujejo 
pravljično-lutkovni krožek pod mentorskim vodstvom 
Katje Gnezda in Damjane Žonta, predstavili igrano 
pravljico Muca copatarica. V igri so se jim pridružili tudi 
otroci iz plesnega krožka, z glasbenimi vložki pa so igro 
popestrili otroci iz združenih pevskih zborčkov vrtca 
skupaj s pevskim zborom vzgojiteljic. Veliki združeni 
pevski zbor je vodil zborovodja Matija Rupnik.

V programu sta nastopila tudi godalni in pihalni 
orkester Glasbene šole Idrija, zbrani pa so lahko med 
prireditvijo na platnu spremljali fotografije, ki so 
nastajale vseh 70 let delovanja Vrtca Idrija.
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To rabim, tega ne rabim!

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,
 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

Samostojna izbira zavarovalnih kritij pri premoženjskem zavarovanju 

hiše ali stanovanja prinaša v večini primerov tudi cenejše zavarovanje 

za dejansko boljša kritja! Glavne spremembe so tudi v možnosti izbora 

zavarovalnih kritij in v edinstvenem načinu reševanja škodnih primerov!

Padec cene je dejansko povsem samoumeven: si 
predstavljate, da morate v trgovini, če hočete kupiti 
liter mleka, zraven kupiti še liter bučnega olja in paket 
kitajske hrane? To je pač v »v paketu« in zgolj nakup 
mleka ni mogoč. Podobna, z malce manj pretiravanja, 
so bila doslej po večini vsa premoženjska zavarovanja. 
Kupovali smo jih v paketu in zavarovali naše premoženje 
za plazove, poplave, padce dreves, … pa če je to 
dejansko predstavljalo nevarnost ali pa nikakor ne.

Sedaj se je to pri nas krepko spremenilo. Nakup 
premoženjskega zavarovanja je podoben nakupu 
v sodobni samopostrežni trgovini, le da imate tu še 
svojega osebnega svetovalca, ki vas vodi »od police do 
police«. V osnovi so »vsakodnevni nakupi« za primere 
požara, strele, viharja, toče, izliva vode, … potem pa 
pestra ponudba zavarovanj po izbiri: odgovornosti za 
škodo, ki jo povzročimo sosedom do 300.000 evrov, 
kritje indirektnega udarca strele za vse aparate v 

hiši, pomoč ob kibernetskem vdoru in kritje osebne 
odgovornosti po vsem svetu. Ponudba vključuje 
pravno zaščito za vso družino, stroške odvetnikov, 
... Med dodatnimi kritji najdemo celovito zavarovanje 
za toplotne črpalke, samooskrbne fotonapetostne 
elektrarne, male čistilne naprave, bazensko tehniko, 
pametne hiše, masažne bazene, savne, solarije in ostale 
naprave. Zavarovana je kraja tudi dražjih koles, lepa 
novost pa je nezgodno zavarovanje hišnih ljubljenčkov!

Kvaliteta zavarovalnice se pokaže ob nastanku škode. 
Tu je Zavarovalnica SAVA d.d. storila morda največji 
korak naprej: v mrežo pogodbenih partnerjev so vključili 
lokalna podjetja in obrtnike, ki jih potrebujete za sanacijo 
škode. Ob škodnem primeru odslej samo pokličete škodni 
center, ki v trenutku prevzame vso skrb za vaš škodni 
primer. Glede na obseg in vrsto škode poiščejo ustreznega 
serviserja. Ta se nemudoma oglasi pri vas, zaustavi 
morebitno širjenje škode, dokumentira situacijo in jo 

skupaj s predlogom sanacije posreduje v škodni center. Od 
tam dobi potrditev predloga, morebitna dodatna navodila 
in popravila stečejo. Po koncu del serviser izstavi račun 
direktno na zavarovalnico. Kot obljubljeno: z enim klicem 
do rešitve vašega problema! Oglasite se na informativni 
izračun. Izkušnje zadovoljnih strank kažejo, da vam lahko 
za podoben denar ponudimo dosti boljše zavarovanje, kot 
ga imate sedaj, saj ne boste več plačevali za zavarovanja, 
ki jih ne potrebujete!

Ker neumnosti še ne zavarujemo, vam priporočam, 
da ste na prihajajočih volitvah zelo previdni. Možnosti 
opeklin so velike, poškodbe pa dolgotrajne in boleče. 

Vaš Aleksander Paglavec

NAJCENEJŠE dopolnilno zdravstveno 
 zavarovanje: mesečno le 29,22 evrov!

Ukradli 18 miz in klopi
Vandali so z letnega kopališča Lajšt 

v Idrijski Beli v eni noči ukradli 

in neznano kam odpeljali 18 

kompletov miz in klopi. Upravljavci 

so ogorčeni.

Dan pred 27. aprilom, ko so v Idrijski Beli odprli 
letni vrt na platoju pred sotočjem Idrijce in Belce, 
so upravljavci postavili klopi in mize. Že drugo leto 
zapored za gostinsko ponudbo skrbijo uslužbenci 
Gostišča Barbara, ki so se v lanski sezoni izkazali s 
kakovostno ponudbo in zavzetim pristopom. Ko pa 
so 27. aprila letos prišli na letni vrt v Idrijsko Belo, so 
bili šokirani. Vrt je bil izpraznjen in namesto klopi in 
miz je tam zevala praznina.

Obvestili so občino in ocenili škodo. V eni noči 
so očitno dobro organizirani vandali odpeljali 18 
kompletov masivnih miz in klopi ter tri velike senčnike. 
Pustili so le štiri klopi in mize, ki so starejše izdelave in 
so bile očitno za nepridiprave manj zanimive. 

Na občini obžalujejo neljubi dogodek in bodo 
najverjetneje naročili deset novih kompletov v upanju, 
da jim bo zavarovalnica plačala nastalo škodo. Letošnja 
kraja v Idrijski Beli pa ni prvi primer vandalizma na 
letnem kopališču. Kradli so tudi v letih, ko je za 
gostinsko postrežbo na Lajštu skrbela Irena Mihelj 
iz Bara 3x3.

Matjaž Jelovčan, najemnik gostinskega objekta, je 
razpisal tudi nagrado za vsako koristno informacijo 
o tatovih v Idrijski Beli. Policija je o tatvini seznanjena 
in o neljubem dogodku zbira informacije.
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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!

Jan Božič pol ure pred konkurenco
V Gradišču pri Vipavi so pripravili 4. stokilometrski gorski tek Ultra trail Vipavska dolina. Zmagal je Idrijčan Jan Božič. 

Gorski tek na 106 kilometrov je štel tudi kot 
kvalifikacijski za najprestižnejšo tovrstno prireditev 
v Evropi, tek okoli Mont Blanca. Prvi je skozi cilj 
po 12 urah in 34 minutah pritekel novinec na tem 
tekmovanju, sicer pa nekdanji kolesar, gornik in 
plezalec, 29-letni Idrijčan Jan Božič.

V Ajdovščini se je ob prvem svitu zbralo 279 
tekmovalcev iz 15 držav, ki so se najprej spopadali 
z burjo. Med tekom po Gori in Trnovski planoti z 
najvišjo točko na 1.495 metrov visokih Golakih in 
najnižjo na spustu na Batujsko polje (60 m) je sledila 

vročina ob veliki vlažnosti pred prihodom nevihte. 
Po prečkanju Vipavske doline in vzponu na Kras je 
tekače pričakala nevihta s sodro, točo in težavami 
s pohladitvijo. Prav ta del teka je že pred vzponom 
na Nanos in spustom v cilj v Kampu Tura na Gradišču 
pri Vipavi naredil največjo selekcijo. Odstopilo je 70 
tekmovalcev. Po premaganih 11.000 metrih višinske 
razlike (seštevek vzponov in spustov), je Jan Božič 
pridobil precejšnjo prednost 28 minut pred prvim 
favoritom tekme, Špancem Alvarom Rodriguezom 
Barriero, sicer izkušenim tekačem na tovrstnih 

prireditvah, ki je imel v konkurenci največ točk na 
mednarodni gorski ultra maratonski lestvici.

»V prvem delu teka na Golake, Čaven, Kucelj ter na 
prvem spustu v dolino mi je šlo odlično. Ušel sem 
nevihti, kar mi je pomagalo, da sem lažje premagal 
krizo na asfaltnem in ravninskem delu proge na Krasu, 
ki mi ne leži. V klancu na Nanos sem bil močan, na 
spustu ni bilo težav,« je povedal Jan Božič, sicer 
študent Zdravstvene fakultete Ljubljana, zaposlen 
v Psihiatrični bolnišnici Idrija in oče dveh predšolskih 
otrok.
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Bezeg kot zdravilna 
skrinjica
Bezeg prav gotovo pozna vsak 

izmed vas. Toda, ali veste dovolj 

o tej rastlini? Naj vam razkrijemo 

nekaj koristnih lastnosti, ki mu jih 

pripisujejo. 

Bezeg sodi v rod grmovnic oziroma nizkih dreves, 
njegov plod je jagodast in koščičast. Bezeg ima 
številne zdravilne lastnosti, zaradi česar so ga v 
preteklosti imenovali tudi zdravilna skrinjica za 
kmečke ljudi. Med drugim pomaga pri sladkorni 
bolezni, senenem nahodu, vzpodbuja delovanje 
znojnic, niža vročino in prehlad, čisti kri, …

Bezeg raste v grmih, ki sežejo tudi do deset 
metrov visoko. Njihovi cvetovi so rumenkasto-
bele barve in imajo zelo značilen vonj. Če boste 
v cvetove ugriznili, boste videli, da so grenki, 
plodovi, ki se iz njih razvijejo, pa sveži in surovi 
niso užitni. Surove jagode povzročijo drisko, 
slabost, bruhanje in v najhujših primerih tudi 
mrzlico. Bezeg običajno cveti v juniju, jagode iz 
cvetov pa dozorijo v septembru. V gozdu ga boste 
bolj težko našli, navadno raste na sončnih legah 
ob jasah ali na robu gozda. Ta cenjena rastlina 
je uporabna prav cela, vse od poganjkov, listov 
in cvetov, do notranjih plasti lubja na koreninah.

Cvetovi bezga so odlični za čiščenje organizma, 
prav tako pa pomagajo tudi pri kašlju, gripi, 
zbijanju vročine, pljučnici, prehladu in astmi. 
Utrjujejo namreč sluznico v žrelu in nosu in tako 
krepijo tudi odpornost proti okužbam. V listih 
bezga se nahaja zdravilna snov, ki vpliva na količino 
sladkorja v krvi in ravno zaradi tega je bezgov čaj 
odlično sredstvo pri zdravljenju sladkorne bolezni. 
Olje cvetov je tudi odlično sredstvo za obnavljanje 
razpokane kože.

Če se odpravite nabirat cvetove in žel ite 
doma sami pripraviti bezgov čaj ali kakšen drugi 
pripravek, vam svetujemo, da cvetove naberete 
ob sončnem vremenu, sušite pa jih na svežem 
zraku, ampak ne na soncu. Ko se cvetovi posušijo, 
jih shranite v platnene ali papirnate vrečke.

Pripravki iz bezga
Bezgov sirup
Potrebujete: 40 cvetov bezga, 2 limoni, 5 dag 

citronske kisline, košček ingverja in 1 kg sladkorja
Priprava: operite limoni in ju skrtačite v vroči vodi, v 

katero ste predhodno dodali ščepec sode bikarbone. 
Nato limoni narežite na tanke rezine. V loncu zmešajte 
bezgove cvetove, limoni, ingver, citronsko kislino in 
2 litra vode. Vso mešanico pustite stati 24 ur, nato 
jo precedite skozi krpo, primešajte sladkor in zavrite. 
Vroče nato nalijte v steklenice in dobro zaprite. Sirup 
pijte razredčen z vodo, lahko pa ga dodate penečemu 
vinu ali ledenemu čaju.

Cvrtje bezga
Potrebujete: od 6 do 12 cvetov bezga, 0.25 l 

mlačnega mleka, pol čajne žličke soli, 22 dag moke, 
3 rumenjake, sneg iz treh beljakov

Priprava: mleko, moko in rumenjake umešajte skupaj 
in mešanici dodajte sladkor ter sol. Nato naredite 
čvrst sneg iz beljakov. Cvetove bezga splaknite z vodo, 
odcedite ter jih posamično pomakajte v testo in nato 
ocvrite na vroči masti. Ko so ocvrtki rahlo rumene 
barve, jih potresite s sladkorjem ali pa pomakajte 
v pivovo testo. V kolikor želite bolj krhke cvetove, 
dodajte več jajc in manj moke.

Bezgov čaj
Potrebujete: 6 žlic posušenih cvetov, 1 l vode, 

limono 
Priprava: vodo najprej zavrite, nato pa jo prelijte po 

bezgovih cvetovih. Pustite stati približno 15 minut, 
nato pa tekočino precedite. Čaju lahko po želji dodate 
še nekaj rezin limone. Uživate ga lahko tudi mrzlega, 
s kocko ledu, namesto ledenega čaja, ki običajno 
vsebuje tudi ogromno sladkorja.

Naročnik: SDS, Trstenjakova ul. 8, Ljubljana
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP.  
Naši visokousposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči  

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

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

vrednote so: zaposleni, inovativnost, neodvisnost in globalnost?

 K sodelovanju vabimo kandidate za naslednja delovna mesta:

1. ORGANIZATOR KADROVSKIH PROCESOV (m/ž)

2. LIČAR (m/ž)

Od vas pričakujemo 
Pod točko 1: visoko ali univerzitetno izobrazbo s področja kadrovskega menedžmenta, prava, psihologije ali druge  

družboslovne smeri; zelo dobro govorno in pisno izražanje (tudi v angleškem jeziku); prijaznost in pozitiven odnos do dela 
in ljudi; občutek za odgovornost; samostojnost in iniciativnost; veselje do dela v mednarodnem okolju

Pod točko 2: IV. stopnjo izobrazbe, ličar; delo v treh izmenah

Nudimo  
Delovno razmerje za določen čas enega leta (pod 1), z možnostjo dolgoročne zaposlitve,  

za določen čas treh mesecev (pod 2) z možnostjo dolgoročne zaposlitve, polni delovni čas, dinamično delo v prijetnem 
kolektivu, možnost strokovnega usposabljanja in napredovanja, stimulativno nagrajevanje in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo, da nam pošljete  
svojo prijavo z življenjepisom do 31. 5. 2018:

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

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, iz-
ravnava in valjanje terena, 
prevoz materiala, ...

041 646 214

22

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.

Volkovi v Črnem Vrhu
V noči na sredo, 16. maja, je trop 

volkov napadel ovčjo stajo v Lomeh 

pri Črnem Vrhu. Pokončanih je 44 

ovac, jagenjčkov in kozličkov.

Opozorila poznavalcev, da se bodo po medvedih 
v naših krajih naselili še volkovi, se uresničujejo. 
Na domačiji Pr' Oblaku so imeli pašnik ograjen z 
visoko mrežo ter električnim pastirjem, a vse to 
ni preprečilo pokola. Po mnenju poznavalcev so 
napadli vsaj štirje volkovi, škodo zaradi pokončane 
drobnice pa so ocenili na okrog 5.000 evrov.

Domačini s kmetije Pr' Oblaku so zaskrbljeni za 
svojo varnost in za varnost otrok. Po navedbah 
lokalnih lovcev naj bi se po poročanju Slovenskih 
novic v bližini nahajalo tudi vsaj šest medvedov. 
Pred dnevi sta enemu od sosedov z ograjenega 
pašnika ušli dve teleti, saj sta po mnenju domačinov 
bežali pred zvermi. 

Na Zavodu za gozdove so potrdili navedbe, da 
so za letos predvideni odstrel desetih volkov 
zaustavili. Zoper odločbo so se namreč pritožili 
»naravovarstveniki«. Predstavnikov teh pa ob 
grozljivem dogodku v Lomeh ni bilo.
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Optika Planinšek Lah, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                               T: 01/754 33 88

Brezplačni pregled vida 
za očala in kontaktne 
leče 

Strokovno svetovanje 
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Nova kolekcija  
sončnih in 
korekcijskih očal



28 29Žiga Grošelj v rdeči 
majici
Na štiridnevni dirki CCC Tour - Grody 

Piastowskie je idrijski kolesar 

Žiga Grošelj osvojil rdečo majico 

najboljšega hribolazca na dirki ter 

peto mesto v skupnem seštevku.

Dirka CCC Tour - Grody Piastowskie je po svoji 
konfiguraciji zelo zanimiva, saj v štirih dneh združuje 
kriterij, 16,2 km dolgo vožnjo na čas ter tri »klasične« 
etape, od teh je bila sobotna res kraljevska gorska 
preizkušnja. Ravno na tej etapi je zablestel Idrijčan Žiga 
Grošelj, ki se je pridružil pobegu le treh kolesarjev, na 
koncu pa osvojil drugo mesto ter dovolj točk, da si je 
popoldne oblekel rdečo majico najboljšega hribolazca 
na dirki. Majice tudi zadnji dan dirke ni spustil iz rok, 
za nameček pa osvojil še peto mesto v skupnem 
seštevku.

Žiga Grošelj je po sobotni preizkušnji povedal: »V 
beg sem se podal predvsem zato, ker je napadel 
lanskoletni zmagovalec dirke Rutkiewicz. Vedel sem, 
da je beg resen, a je imel prav ta kolesar težavo s 
kolesom in zanj je bilo pobega konec. V ospredju sva 
ostala sama z Owsianom, kasneje se nama je pridružilo 
še nekaj kolesarjev. Na predzadnjem klancu smo zaradi 
visokega tempa v ospredju ostali le še trije kolesarji. 
Nekaj časa smo vozili složno, nato pa je napadel prav 
Owsian, ki je na koncu tudi zmagal etapo. Sam sem 
etapo končal na drugem mestu, le nekaj sekund 
za zmagovalcem ter oblekel majico najboljšega na 
gorskih ciljih.«
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

• Postavljamo sisteme sončnega 
ogrevanja, toplotnih črpalk, 
kotlovnic na kurilno olje, lesni plin, 
biomaso.

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

KOMBINIRAN KOTEL NA POLENA IN PELETE VALHER UPX

www.gantar.siE: gantar.instalacije@siol.net, T: 05 372 29 23, F: 05 372 29 24, M: 041 654 564, 041 832 833

GANTAR INŠTALACIJE Gantar inštalacije d.o.o. 
Gore 5c, 5280 Idrija

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

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

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

031 724 333

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

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

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

Iz bogate tradicije v 
sladko prihodnost

Žlikrofi so bili dolgo časa splošni javnosti poznani 
predvsem kot priloga mesnatim jedem, saj gre v 
osnovi za polnjeno testenino s krompirjevim nadevom, 
ocvirki in začimbami. Da je mogoče žlikrofe pripravljati 
drugače tudi vemo, marsikateri izmed certificiranih 
proizvajalcev je že spremenil nadev žlikrofov, v osnovi 
pa je jed ostala ista: polnjena testenina, ki lahko stoji 
kot samostojna jed ali pa kot priloga k različnim jedem. 

Snovalci tradicionalnega dogodka Praznik idrijskih 
žlikrofov so se na povabilo Gostišča Barbara pred 
kratkim udeležili testnega poizkušanja povsem 
novega koncepta, ko je govora o žlikrofih. V Gostišču 
Barbara so namreč razvili čokoladni žlikrof, ki je mišljen 
kot sladica in kot taka v bogato tradicijo žlikrofov 
prinaša nekaj povsem novega. Že sama izdelava 
čokoladnega žlikrofa se spogleduje s tradicionalno 
pripravo žlikrofov, saj v razvaljano čokoladno testo 
ročno zavijejo sladki nadev na sadni osnovi in ga na 
koncu oblikujejo v značilno obliko idrijskih žlikrofov 
– Napoleonov klobuk. »V čast nam je bilo, da smo 
imeli priložnost čokoladni žlikrof poskusiti med prvimi, 
saj nas je presenetil v tem, da dopušča različne 
možnosti uporabe, bodisi kot samostojna sladica ali 
v kombinaciji z drugimi sladicami. Veselimo se, da bo 
čokoladni žlikrof del bogate zgodbe tudi na Prazniku 
idrijskih žlikrofov 2018, saj nedvomno nadgrajuje 
dolgo tradicijo idrijskih žlikrofov,« so v izjavi za 
medije povedali v ekipi Praznika idrijskih žlikrofov. 
Širšemu občinstvu se bo čokoladni žlikrof podrobneje 
predstavil že na letošnjem Festivalu idrijske čipke, na 
promocijski stojnici idrijskih jedi. Obiščite jih in se tudi 
sami prepričajte o sladki novosti, ki bogati zgodbo 
idrijske tradicionalne jedi.
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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

Kako na počitnice vzeti čim manj prtljage
Večina ljudi ima navado, da za počitnice spakira preveč stvari. Naučite se, 

kako na potovanje vzeti le tisto, kar resnično potrebujete, ne glede na 

to, ali greste na sproščujoče počitnice, raziskovalno popotovanje ali na 

službeno pot.

Osredotočite se na ločene kose
Ko boste pregledovali garderobo, izberite kose, ki 

jih lahko kombinirate med sabo; najljubše kavbojke 
ali hlače, dve krili in tri majice. Iz vseh teh kosov 
lahko ustvarite kar devet stajlingov! Morda boste 
potrebovali še dve obleki, a raje razmislite, če imate 
še kakšen ločen kos, ki ga lahko kombinirate s krilom 
in je že v kovčku. Prava majica s pravim krilom lahko 
naredi celo boljši vtis kot navadna obleka.

Zvijanje namesto zlaganja
To je eden najboljših napotkov za učinkovitejše 

pakiranje. Z zvijanjem boste prihranili nekaj prostora, 
a najpomembnejše je, da se boste izognili temu, da 
bi se vaša oblačila zmečkala.

Uporabite pripomočke za pakiranje
Med pakiranjem manjših stvari, kot je na primer 

kozmetika, vsekakor uporabite priročne torbice, ki 
bodo poskrbele za to, da bo vse ostalo na svojem 
mestu. Vakuumske vrečke za obleke so sicer priročne 
in z njimi lahko prihranite prostor, a v njih se obleke 
lahko precej zmečkajo, zato razmislite o njihovi 
uporabi.

Ne spakirajte poceni stvari
Če želite spakirati čim manj stvari, v kovček ne dajte 

ničesar, kar lahko na počitnicah kupite za prav tako 
malo denarja. Če vam primanjkuje prostora in imate v 
kovčku stvar, za katero ste odšteli manj kot 10 evrov, 
jo mirno pustite doma.

Izberite prave modne dodatke
Če boste spakirali manj oblek, so modni dodatki 

pomembnejši, a ne napolnite prtljage z vsako verižico 
in šalom, ki jih imate. Namesto tega izberite dodatke, 
ki se bodo skladali z večino oblek. Na ta način vam ne 
bo težko sestaviti stajlinga.

Zapolnite prav vse kotičke
Med pakiranjem obutve razmislite, kako lahko 

izkoristite prazen prostor v njih; manjše stvari, ki 
gredo v čevlje, zložite v plastične vrečke in jih zatlačite 
v čevelj. Če hočete prihraniti še več prostora, največje 
in najokornejše čevlje obujte za pot do destinacije, 
manjše pa spakirajte v kovček.

Manj oblek in več spodnjega perila
Dejstva, da ste s seboj prinesli preveč spodnjega 

perila, najbrž ne boste obžalovali, poleg tega pa ne 
zavzame veliko prostora. S seboj vzemite staro perilo, 
ki ga nameravate vreči stran, kar lahko storite kar 
na počitnicah.

Ne pozabite na večnamenske kose
V kovčku vedno naredite prostor za kose, ki jih lahko 

uporabite na več načinov in jih lahko oblečete za več 
priložnosti; denimo obleko na preklop in tuniko lahko 
nosite tako na plaži kot zvečer v restavraciji. Priročne 
so tudi obleke, ki jih lahko nosite brez naramnic ali 
samo na eni rami. Od nje boste imeli veliko več kot 
od obleke, ki se nosi samo na en način.

Omejite kozmetiko
Spakirajte le najosnovnejše in tisto, kar boste 

resnično uporabili. Če boste počitnikovali na plaži, 
lahko veliko stvari pustite doma in koži privoščite malo 
oddiha. S seboj vzemite stvari, ki jih lahko uporabite 
na več načinov.

Pripomočke za oblikovanje las pustite doma
Če se odpravljate poležavat na plažo, kovčka ni treba 

zapolniti z ravnalnikom za lase ali s kodralnikom. V 
drugačnem podnebju bodo vaši lasje že tako v stresu, 
zato jim vsaj na počitnicah privoščite malo počitka. 
Če greste na službeno potovanje, si omislite manjše 
različice ravnalnikov in kodralnikov, ki jih lahko kupite 
že v vsaki bolje založeni drogeriji.
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Ljubezen nas je povezala,
do tebe, Polde, bo ostala.
V naših srcih boš ostal,
v nebesih nas boš varoval.

LEOPOLD REKAJNE
(1942 – 2018)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, nonota, 
pranonota, tasta, brata in strica se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Iskrena hvala osebni zdravnici Aniti Klančar, 
zdravniku Tinetu Pavšiču in ekipi nujne medicinske 
pomoči, ki so se trudili za njegovo življenje, ter 
patronažni sestri Mojci za obiske na domu. Hvala 
Marku Gnezdi iz pogrebne službe ter župniku Jožetu 
Peganu za opravljen obred. Zahvala nečaku Valterju 
za pogrebni govor, vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem, sodelavcem koncerna Kolektor 
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Za vedno boš ostal v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi

Zahvala
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(Goethe)

STANISLAV BALOH
(13. 11. 1932 – 21. 3. 2018)

Po težki bolezni se je od svojih najdražjih poslovil 
naš dragi mož, ata, stari ata in praata Stanko.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo osebju 
Zdravstvenega doma Idrija, posebno lečeči dr. 
Knapovi in dr. Pavšiču ter dr. Klančarjevi za skrb, 
vsem in vsakemu posebej na NMP, patronažnima 
sestrama Dragici in Adi ter farmacevtom v idrijski 
lekarni za pomoč in razumevanje.
Hvala pogrebni službi Komunale Idrija, trobentaču 
Borisu, pevcem iz Žirov za čustveno odpete pesmi 
ter gospodu župniku Peganu za opravljen obred.
Hvala sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za izrečena sožalja in darovane sveče ter vsem, ki so 
ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: žena Zlatka, hči Klaudija z možem, hči 
Neda z družino ter vnukinja Monika z družino

Zahvala
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal.
A nate spomin
bo vedno ostal.

FRANČIŠKA ČESNIK 
(1922 – 2018)

Poslovili smo se od drage mame, none, pranone in 
sestre. Zahvaljujemo se zdravstvenemu timu Doma 
upokojencev Idrija, Komunali Idrija in župniku. 
Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče.

Vsi njeni

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

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

TISKARNA

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

Tiskamo vse, tudi ...
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MALI OGLASI

Zahvala
Vzemi mojo solzo za spomin,
naj v srcu tvojem spi.
Vzemi moj nasmeh, naj spremlja te,
vse dolge, dolge dni.

Vzemi mojo dušo, vzemi vse,
vzemi mi srce.
To, kar v sebi danes čutiva,
ljubezen večna je.

(Tereza)

BOJAN MIKLAVČIČ
(1962 – 2018)

Bunita ni več, mnogim pa bo zaradi njegovega značaja 
in dejanj ostal v trajnem spominu. Hvala vsem, ki 
ste se mu v velikem številu poklonili na zadnji poti. 
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za ganljivo zadnje slovo. 
Predvsem pa najlepša hvala vsemu osebju Doma za 
starejše Bor - Vitadom, ki ste tako lepo skrbeli zanj 
v zadnjem mesecu njegovega življenja. 

Vsi njegovi

Zahvala
Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

DAVORIN MRAK
(1932 – 2018)

Ob žalostni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste se poklonili njegovemu spominu. Hvala za 
pisno in osebno izrečena sožalja, besede tolažbe, 
za podarjene sveče, cvetje in dobrodelne prispevke. 
Najlepša hvala vsem, ki ste ga skupaj z nami 
pospremili na zadnji poti.
Iskreno se zahvaljujemo ekipi nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma Idrija, Kendovemu 
dvorcu za pomoč pri zadnjem slovesu, Mestnemu 
muzeju Idrija, gospe Ireni Hvala za tople besede 
ob slovesu, Godbenemu društvu rudarjev Idrija, ki 
ste mu olepšali zadnje slovo, ter Komunali Idrija za 
dostojno opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi

Nudim razna čiščenja (stanovanje, sobe, bloki, pisarne), urejanje vrta in okolice. 
Po dogovoru. Inf.: 070 202 521

V poslovno-stanovanjskem objektu v Idriji, Rožna ulica 8, je naprodaj več 
stanovanj, različnih velikosti (od 66 m2 do 150 m2). Inf.: 051 688 424

Prodam malo rabljeno motoristično čelado MDS R - series, velikosti XS, po 
simbolični ceni. Inf.: 031 226 302

Prodam stanovanje v Idriji v velikosti 92 m2. Inf.: 051 347 778 (po 15. uri)
V Idriji prodam novo večjo stanovanjsko hišo. Inf.: 031 648 371 (po 18. uri)
V Idriji iščem dve dvosobni stanovanji po možnosti v nižjih nadstropjih.  

Inf.: 031 604 746
Podarim nerabljene opečne strešnike Mediteran, 1.250 kos, cca. 100 m2.  

Inf.: 031 402 324
Prodam vseljivo hišo 3,5 km iz Cerknega v velikosti 80 m2. Cena: 25.000 evrov. 

Inf.: 031 779 802
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z drvarnico in funkcionalnim 

zemljiščem. Inf.: 031 873 503
Prodam kmetijo v Čekovniku nad Idrijo v velikosti 36,78 hektarov, sončna lega. 

Inf.: 040 619 689
Kupim garsonjero ali enosobno stanovanje na območju Idrije ali Cerknega.  

Inf.: 041 387 472
Prodam trisobno opremljeno stanovanje v velikosti 70 m2 + galerija 15 m2 v 

Rožni ulici v Idriji. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju, v večstanovanjski hiši 

in je popolnoma novo. Inf.: 051 688 424
V Spodnji Idriji prodam parcelo, primerno za gradnjo. Je na lepi, sončni lokaciji, 

poleg so vsi komunalni priključki. Inf.: 041 653 989
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 okolici Cerknega prodam manjšo kmetijo ali oddam v najem samo hišo.  

Inf.: 040 201 111
Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 070 266 543
Iščem majhno stanovanje v Idriji, Spodnji Idriji ali v Cerknem. Inf.: 070 361 561
V Idriji, v neposredni bližini centra mesta, prodamo hišo. Inf.: 041 587 564
Prodamo Renault Megane 1.6 16V, letnik 2011, prevoženih 20.500 km. 

Inf.: 031 697 683
Redno zaposlen par nujno išče stanovanje (garsonjero, enosobno ali dvosobno) 

za daljši najem v Idriji. Inf.: 070 202 521
Mlada štiričlanska družina kupi trisobno stanovanje na območju Cerknega, 

Idrije ali Spodnje Idrije. Stanovanje je 
lahko starejše in potrebno prenove.  
Inf.: 051 234 655

V Spodnji  Idrij i  prodam parcelo, 
primerno za gradnjo. Inf.: 051 637 595

Iščem upokojenca za občasno pomoč na 
manjši kmetiji. Inf.: 041 207 339
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

NAJ 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.

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

ob Tržaški cesti
pon. - čet.: 8h - 17h,  

pet.: 8h - 13h

SM SENČILA d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec

T: 01 75 43 672, M: 041 691 323, info@sm-sencila.com

V E L I K A  I Z B I R A  -  I Z D E L A V A 
P O  M E R I -  S V E T O V A N J E  - 

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E
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Ida Petrič 100 let pozneje
V nedeljo, 13. maja, je bila kulturna dvorana v Črnem Vrhu prizorišče prav 

posebnega dogodka. Založba Bogataj je publiki predstavila knjigo Gospodična Ida, 

ki jo je napisala Marinka Svetina.

Življenjska zgodba učiteljice Ide Petrič je prava freska življenja v prejšnjem stoletju. Rojena v času Avstrije, je šolanje na učiteljišču 
v Ljubljani končala že po koncu prve svetovne vojne, ko je bila njena rodna Idrija priključena Italiji. Prvo službeno mesto v Zadlogu 
ter potem v Črnem Vrhu je sklenila s pobegom preko meje v Jugoslavijo ter nadaljevanjem poučevanja v Lendavi. Po kapitulaciji 
Italije med drugo svetovno vojno se je vrnila v Idrijo in takoj po osvoboditvi dobila mesto učiteljice v osnovni šoli v Idriji, od koder 
se je spominjajo mnogi.

Na predstavitvi v Črnem Vrhu je založba običajni diaprojekciji dodala še tudi v knjigi neobjavljene fotografije Črnega Vrha iz 
osebnega arhiva učiteljice. Za zaokrožen glasbeno-zgodovinski večer so poskrbele mlade domače glasbenice Metka in Neža Rudolf 
ter Kristina in Tinkara Tominec.

Dare Kaurič 

Z BESEDAMI 
IN PRSTI

Cena: 18,00 EUR

Naročila: 
W.: www.zalozba-bogataj.si 

T.: 05 37 22 947 
E.: zalozba.bogataj@gmail.com
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