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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v marcuspregledano

Februar 2019: 
Kadar Matija (24. 2.) zmrzuje,  
še 40 dni mraza prerokuje.   

6 - Finance
Kako si s sodobnimi storitvami 
olajšamo vsakdan

15 - Šport
Idrijski košarkarji končali  
na tretjem mestu

22 - Dom 
Brezplačne meritve radona

10 - Komunala
Za pustne užitke brez greha  
 

21 - Maškare 
Ustvarite unikatno pustno masko

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

Jošt Lapajne je državni prvak
Prejšnji konec tedna je v Ratečah potekalo državno prvenstvo v smučarski 

orientaciji. Po osvojitvi naslovov državnega prvaka v orientacijskem teku, 

gorskem teku in pol maratonu je Jošt Lapajne iz Idrije tokrat v svojo zbirko 

dodal še naslov državnega prvaka v smučarski orientaciji.

Na tekmovanju je drugo mesto z zaostankom 5:40 zasedel Dušan Petrovič, tretje pa Blaž Petrovič 
z zaostankom 6:13. Oba prihajata iz Orientacijskega kluba Polaris. Ta odličen rezultat Lapajneta je 
predvsem dobra popotnica za bližajočo se univerzijado, univerzitetno prvenstvo v Krasnoyarskem 
v Rusiji, kamor se Jošt Lapajne odpravlja 28. februarja. Tam bo barve slovenske zastave zastopal v 
smučarski orientaciji. Ta šport združuje branje karte ter smučarski tek. Jošt Lapajne se na prvenstvo 
pripravlja tako doma kot v tujini, stopnjuje svojo formo in se že veseli odhoda in nastopa na prvenstvu.
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Kako si s sodobnimi storitvami olajšamo vsakdan
Ko razmišljamo o tem, katera dejavnost je z razvojem pustila velik pečat na vsakodnevnem življenju, večini 

od nas verjetno prve na misel pridejo telekomunikacije. Morda se nam tudi zdi, da se v bankah ni kaj dosti 

spremenilo. Vendar pa sta tehnologija in posluh za potrebe strank botrovala številnim izboljšavam in današnja 

izkušnja poslovanja z banko je popolnoma drugačna kot pred leti. 

Ena izmed takih so gotovo najsodobnejše 
plačilne kartice. Debele denarnice s svežnjem 
bankovcev in kovancev so namreč preteklost. 
Ni nam več treba skrbeti za to, da imamo pri 
sebi dovolj gotovine za plačevanje obveznosti. S 
pojavom plačilnih kartic je namreč tudi plačevanje 
doživelo pravo revolucijo – od plačilnih kartic 
z magnetnimi trakovi, prek kartic s čipom do 
brezstičnih kartic. »Plačevanje z brezstičnimi 
karticami je postalo samoumevno, z njimi pa 
lahko plačujemo skoraj povsod – hitro, preprosto 
in varno – kartico le prislonimo k plačilnemu 
terminalu in pri večjih nakupih plačilo potrdimo z 
vnosom številke PIN,« pojasnjuje Niko Vidergar. 

Gotovine tako praktično skoraj ne potrebujemo 
več, ko pa jo, je ta zaradi široke mreže 
bankomatov vedno na dosegu roke. Tudi 
bankomati se posodabljajo in postajajo prijaznejši. 
»Najsodobnejši brezstični bankomati omogočajo 
dvige z brezstičnimi karticami. So hitri, 
priročni in varnejši, saj kartico k bankomatu le 
prislonimo, zato smo lahko brez strahu pred t. i. 
skimmingom,« nadaljuje Vidergar. 

Dostop do bančnih strokovnjakov kadarkoli 
in od kjerkoli

Prav tako izvajanje bančnih storitev danes ni več 
omejeno na čas in lokacijo bančnih poslovalnic. 
V spletnih in mobilnih bankah lahko kadarkoli 
in kjerkoli izvajamo osnovne bančne storitve. 

Včasih pa moramo ali si želimo kaj urediti tudi v 
osebnem stiku z bančnim strokovnjakom. V NLB 
si zato prizadevamo storitve približati strankam 
na način, kot vam najbolj ustreza. »Tisti, ki se 
najbolj domače počutite s telefonom, lahko z 

nami poslujete v telefonski banki NLB Teledom, ki 
je dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Če vam 
je ljubši bolj oseben stik, pa lahko do bančnikov 
dostopate prek video klica,« še zaključuje 
sogovornik. 

Niko Vidergar, vodja NLB Poslovalnice Idrija
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REVIJA  
ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  
IDRIJSKE IN CERKLJANSKE  
2019

SOBOTA, 9. 3. ob 19.00
Osnovna šola Idrija

NEDELJA, 10. 3. ob 17.00
Osnovna šola Cerkno 

K U L T U R A

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne  
dejavnosti - Območna izpostava Idrija,  
Lapajnetova 7, 5280 Idrija, Slovenija
tel.: 374 33 57,  
e-pošta: oi.idrija@jskd.si

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

Zadnje slovo Tomaža Pavšiča
V petek, 15. februarja, so se številni meščani, sorodniki 

in prijatelji poslovili od profesorja Tomaža Pavšiča. 

V lepem, skoraj pomladnem vremenu, so se ob žari v Ahacijevi poslovilni vežici 
še zadnjič poklonili spominu na profesorja, ki je s svojim življenjem in delom oral 
globoko sled ne le v domačih krajih ampak tudi širše. Ob 12. uri ga je žalni sprevod 
pospremil na zadnji poti. Poslovil se je v 88. letu življenja in svojim zanamcem 
zapustil zgled doslednosti in požrtvovalnosti v spoštovanju narodnih vrednot.

Tomaž Pavšič je bil velik rodoljub, profesor, publicist in kulturni ter politični 
delavec in zvest prijatelj Slovencev v zamejstvu. Rodil se je 21. decembra, leta 
1931 v Otaležu na Cerkljanskem.  Takrat je bila Primorska pod Italijo, slovenščina 
se je govorila doma, v cerkvah in gostilnah. Leta 1937 je vstopil v italijansko 
osnovno šolo na Travniku, po vojni je v Cerknem in Idriji obiskoval nižjo gimnazijo 
Leta 1952 je maturiral na višji gimnaziji v Postojni. Diplomiral je iz slavistike na 
ljubljanski Filozofski fakulteti. Bil je štipendist in tako je svojo prvo službo nastopil 
kot vzgojitelj v Mladinskem domu v Tolminu. Sledilo je enoletno služenje vojaškega 
roka in leta 1959 je dobil službo na gimnaziji v Idriji. Najprej je poučeval francoščino, 
pozneje slovenščino. Poklic šolnika je opravljal polnih deset let. Dijake je vključil v 
gibanje, iz katerega je nastala revija Kaplje. Povezali so se s tedanjim narodnjaki 
in oporečniki, predvsem z Borisom Pahorjem v Trstu in njegovim Zalivom.

Tomaž Pavšič je konec šestdesetih let postal tajnik Zveze kulturno-prosvetnih 
organizacij v Idriji. Naslednjih dvajset let se je posvetil muzejski službi najprej v 
Goriškem muzeju, dve leti pa je bil tudi vodja enote v Tolminu. Leta 1980 so ga 
povabili v idrijski muzej, kjer je opravljal delo kustosa dokumentalista.

Tomaž Pavšič je bil med prvimi primorskimi izobraženci, ki so se dejavno vključili 
v procese, ki so privedli do demokracije in osamosvojitve Slovenije. Na volitvah 
22. aprila 1990 je kandidiral kot član Slovenske demokratične zveze v koaliciji 
demokratičnih strank, združenih v Demos. Izvoljen je bil za poslanca v zboru 
občin kot predstavnik idrijske občine. V zboru je opravljal tudi naloge predsednika 
odbora za kulturo. Med drugim je zahteval obnovo prometnice med Logatcem in 
Tolminom, ob kateri je živel. Na njegov predlog se ta cesta še danes imenuje Keltika.

Že kmalu po enajstdnevni vojni za Slovenijo leta 1991 je v Aosti predaval o 
Sloveniji in njenem položaju ter se tam tudi srečal s papežem Janezom Pavlom II. 
To srečanje mu je bil posebej drag spomin.

Leta 1993 je postal najprej vicekonzul in potem še konzul na slovenskem 
generalnem konzulatu v Trstu. Bil je prvi slovenski predstavnik v Trstu, ki ga je 
imenovala nova država. Upokojil se je leta 1997. Tomaž Pavšič je bil avtor številnih 
časopisnih zapisov, razprav, esejev pa tudi pesmi in krajših proznih del. Leta 1999 
je pri idrijski Založbi Bogataj izšla njegova knjiga Ob stari meji, v kateri je predstavil 
krivično mejo, ki je po prvi svetovni vojni tretjino Slovenije potisnila pod upravo 
Italije. Številne zgodbe je strnil v knjigo, ki jo je z založnikom Damijanom Bogatajem 
predstavil na 23 srečanjih z domačini ob stari meji. Prva naklada knjige Ob stari 
meji je bila razprodana.

Že od vsega začetka leta 1991 je bil tudi član Svetovnega slovenskega kongresa 
kot velik zagovornik enotnega slovenskega kulturnega prostora. Zamejci so mu 
leta 2017 podelili ugledno Peterlinovo nagrado za vse dobro, kar je naredil za 
povezovanje Slovencev v matični domovini, izseljenstvu, zdomstvu in na celotnem 
kulturnem prostoru Slovencev. Na gradu v Idriji sta mu takrat Založba Bogataj 
in Mestni muzej Idrija pripravila poseben Zamejski večer, ki se ga je udeležilo 
veliko predstavnikov kulture, gospodarstva, politike, javnega in družbenega 
življenja s te in druge strani državne meje. Kljub številnim težavam z zdravjem 
je še v pozni starosti ostajal bistrega duha, pronicljiv opazovalec in komentator 
družbenih dogajanj ter pobudnik mnogih projektov in akcij. Rdeča nit vseh pa je 
bilo zavzemanje za ohranitev narodne samobitnosti in tradicije. Še dobra dva tedna 
pred slovesom se je udeležil predavanja njegovega učenca Uroša Lipuščka o meji 
v Prekmurju. Kasnejši odhod v bolnišnico ni napovedoval resnejših zapletov, volja 
usode je bila drugačna. V noči iz petka na soboto, 9. februarja, se je v ljubljanskem 
kliničnem centru tiho poslovil.

Od uglednega meščana so se na idrijskem pokopališču poslovili člani Primorskega 
akademskega zbora Vinko Vodopivec in mu zapeli buditeljsko Oj Triglav moj dom. 
V imenu zamejcev je spregovoril Drago Štoka, v imenu muzeja in muzealcev pa je 
žalni zbor nagovorila direktorica muzeja Ivana Leskovec. Žalni zbor sta nagovorila 
tudi Silvester Gabršček, predstavnik Ministrstva za kulturo iz Ljubljane in predsednik 
prve slovenske vlade ter evropski poslanec Lojze Peterle. 

Cerkveni del pogrebnih slovesnosti so vodili župniki iz Cerknega, Spodnje Idrije 
in Idrije. Domači župnik Marko Rijavec je v nagovoru življenjsko pot pokojnika 
primerjal s poslanstvom učitelja. K zadnjemu počitku so žaro položili v grob na 
levem delu zgornjega platoja pokopališča, kjer so pokopani predniki iz družine Trpin.
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ZA PUSTNE UŽITKE BREZ GREHA 
Idrijski domovi bodo kmalu zadišali po krofih, 

miškah in krhkih flancatih. Če se želite priprave 

sladkih pustnih dobrot lotiti kar sami, preprostih 

receptov iz osnovnih sestavin in brez aditivov ne 

boste težko našli. Nekaj več sitnosti pa boste pri 

cvrtju morda imeli z uporabljenim jedilnim oljem, 

ki ga marsikdo po pripravi ocvrtih jedi še dneve 

prelaga sem in tja po kuhinji, na koncu pa ga zlije v 

stranišče ali kar v kuhinjski odtok. Se sliši znano? 

Odpadno jedilno olje nevarno za okolje
Zamašitev odtočnih cevi, pojav malih glodavcev, težave v čistilnih 

napravah, visoko organsko onesnaženje podtalnice, ki je v Sloveniji 
glavni vir pitnih voda ... vse to so posledice neustreznega odlaganja 
odpadnega jedilnega olja v odtok, med biološke odpadke ali v naravo. 
Uporabljeno jedilno olje je nevarni odpadek, s katerim lahko resno 
škodujemo okolju. Obenem pa je odlična surovina, ki se lahko - če 
pride v prave roke - uporabi v proizvodnji biodizel goriva ali bioplina, 
iz katerega se pridobiva električno energijo. V Sloveniji iz takšnega 
olja izdelujejo celo naravne sveče, ki so odličen nadomestek toksičnim 
parafinskim svečam.  

Kam torej z oljem od cvrtja in pečenja? 
Čeprav je zlivanje olja v odtok ali stranišče najenostavnejši način, da 

se ga znebimo, takšno ravnanje gotovo prinaša več škode kot koristi. 
Komunala Idrija bo zato vsem uporabnikom e-računa za komunalne 
storitve od marca naprej podarjala brezplačne namenske posode, 
v katerih boste lahko zbirali odpadno jedilno olje in ga nato oddali 
v zbirna centra v Idriji ali Cerknem, ob letni akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov ali na drugih mestih, o katerih bo Komunala naknadno 
obveščala. Navodila za registracijo na e-račun so objavljena na spletni 
strani www.komunalaidrija.si, morebitna vprašanja glede registracije na 
e-račun pa lahko naslovite na e-mail jerca.prezelj@komunalaidrija.si 
ali po telefonu 05/ 37 27 205.

KAKO DO BREZPLAČNE POSODE ZA ODPADNO JEDILNO OLJE? 
1. Odprem e-račun za komunalne storitve (navodila na spletni strani Komunale Idrija). 
2. Dobim kupon za prevzem posode.
3. S kuponom se odpravim do svojega zbirnega centra (v Cerknem ali v Idriji),  
    kjer si izberem eno posodo poljubne velikosti.
4. Juhuhu, posodica je tu.
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VEČINA UPORABNIKOV SE ŽE LAHKO 
PRIKLJUČI NA ZEMELJSKI PLIN 

KOMUNALA KREPI DIMNIKARSKO DEJAVNOST
Zaradi vse večjega povpraševanja po dimnikarskih storitvah je 

Komunala Idrija s prvim februarjem prevzela podjetje Raufnk 

d. o. o., ki izvaja dimnikarske storitve na območju Tolmina in 

Kobarida. Iztok Konjar, ki je po novem prvi mož podjetja Raufnk, 

bo na idrijski Komunali prevzel vodenje področja dimnikarstva.

S kadrovsko okrepitvijo želijo na Komunali zagotoviti stabilno dimnikarsko dejavnost, ki ji lahko 
skrb za čiščenje kurilnih naprav zaupajo občani dveh posoških občin ter občin Idrija in Cerkno. 

Po novem Zakonu o dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra 2016, si morajo uporabniki 
sami izbrati svojega dimnikarja, ta pa mora imeti za izvajanje svoje dejavnosti ustrezna potrdila. 
Veljavno licenco za opravljanje dimnikarskih storitev na vseh malih kurilnih napravah ima tudi 
Komunala Idrija, ki je vpisana v evidenco dimnikarskih služb Ministrstva za okolje in prostor. 
Doslej je dimnikarske storitve, ki vključujejo pregled, čiščenje, meritve emisij in odstranjevanje 
katranskih oblog, ponujala na Idrijskem in Cerkljanskem, z nakupom podjetja Raufnk d. o. o. pa 
je svojo prisotnost v severnoprimorski regiji še okrepila. 

Po besedah direktorja Komunale Bena Fekonje se je nakup podjetja Raufnk izvedel z namenom 
širitve dimnikarske dejavnosti. »V prihodnje pričakujem, da se bo dejavnost kadrovsko še okrepila 
in bo strokovno obvladovala celotno področje dimnikarstva, kjer bomo dolgoročno imeli prav tako 
pomemben vpliv na kakovost bivanja in zdravja ljudi. Podobnemu poslanstvu že danes sledimo 
na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja odpadkov in pogrebne 
dejavnosti. Verjamem, da tovrstni koraki vodijo v stabilno podjetje, ki mu lahko ljudje zaupajo 
tudi skrb za čiščenje kurilnih naprav,« je dejal Fekonja. 

Novi direktor podjetja Raufnk Iztok Konjar bo odslej vodil ekipo štirih zaposlenih, med njimi treh 
izkušenih in v regiji poznanih dimnikarjev. »S strokovno usposobljenostjo dimnikarjev, znanjem 
predhodnega lastnika in sodelavke v naročniškem sistemu je podjetje že prej obvladovalo 
dimnikarsko dejavnost, z združitvijo njihovih znanj in izkušenj z znanji dimnikarjev Komunale 
Idrija pa lahko Komunala postane vodilno podjetje na tem področju, ki bo sledilo stalni nadgradnji 
tehničnega znanja za izvajanje zahtevnejših dimnikarskih del in skrbelo za zadovoljstvo obstoječih 
in bodočih strank,« je dodal Konjar. 

 
Za več informacij in naročilo dimnikarskih storitev lahko Komunalo Idrija kontaktirate po telefonu: 
(05) 37 27 222. 

Komunala Idrija nudi pomoč Petrolu pri izvajanju dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ZP ter oskrbe 
z UNP in energetskimi plini iz omrežja. Pri projektu izgradnje 
distribucijskega plinovoda sodeluje kot izvajalec strojnih del. V letu 
2019 je na področju plinifikacije Idrija mesto predvidena izgradnja 
naslednjih odsekov: 
- Kosovelova ulica (od Antonijevega rova do stanovanjskega bloka 
Kosovelova 10): 2. faza;
- spodnji del Kajuhove ulice;
- Ulica H. Freyerja.

Z izgradnjo teh delov se bodo na ZP lahko priključili uporabniki v 
JZ delu Idrije (ulice: Kajuhova, Beblerjeva, Mrakova, V. Mohoriča ...), 
ki imajo plinovod zgrajen že od leta 2014, vendar še niso povezani 
na glavni plinovod Idrija mesto. Povezava na glavni plinovod se bo 
zgradila tudi v Ulici Zmage. Na teh odsekih se bo možno na plinovod 
priključiti pred novo kurilno sezono 2019/20. V večinskem predelu 
Idrije, kjer je plinovod že zgrajen, pa se je možno nanj priključiti 
od oktobra 2018. 

Lani se je zgradil tudi odsek med čistilno napravo in "Šintarijo" ter 
od Marofa preko Spodnje Idrije do Rotomatike. Manjkajoči del od 
"Šintarije" do Marofa se bo zgradil v letu 2019, predvidoma maja in 
junija. Za letos je predvidena še izgradnja plinovoda v Spodnji Idriji, 
in sicer do osnovne šole in do Kendovega dvorca.

Vprašanja o plinifikaciji, možnostih, ki jih nudi plin kot novi 
energent v občini ter priključitvah uporabnikov na distribucijski 
sistem lahko naslovite po e-pošti: gregor.kodela@komunalaidrija.si 
ali po telefonu 041 437 030. 

Novembra lani sta družba Petrol d. d. in Občina 

Idrija odprli distribucijski sistem zemeljskega 

plina, ki bo v dolžini 70 km s plinom oskrboval 

okoli 1200 odjemalcev na območju Godoviča, 

Idrije in Spodnje Idrije. 
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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 delovna mesta:

1. VODJA PROJEKTOV (m/ž) 
2. TEHNOLOG (m/ž)

3. SKLADIŠČNIK (m/ž)
4. SESTAVLJALEC SESTAVIN IN SISTEMOV (m/ž)

Od vas pričakujemo:
Pod točko1: VII. stopnjo izobrazbe strojništvo ali ekonomija * aktivno znanje angleškega jezika * poznavanje računalništva * odlične 

organizacijske sposobnosti * veselje do dela v mednarodnem okolju, Pod točko 2: VII. stopnjo izobrazbe strojništvo ali mehatronika * 
aktivno znanje angleškega jezika * poznavanje računalništva (CREO je prednost) * vestnost, zanesljivost, smisel za timsko delo

Pod točkama 3 in 4: IV. stopnjo izobrazbe * veselje do tehnike

Nudimo: delovno razmerje za nedoločen čas (točki 1 in 2) oz. določen čas (točki 2 in 3), 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 28. 2. 2019:

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)

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

Zavarovani povsod! 
Zavarovalnica SAVA d.d. je glede na lanski izjemen odziv na nakup 
celoletnih turističnih zavarovanj svojo ponudbo še obogatila! Plačilo 
avtomobilskih zavarovanj tudi na 12 obrokov! Kdaj je kasko zavarovanje še 
smiselno? Kdaj klicati policijo?

Odslej lahko izbirate kar med štirimi paketi turističnega 
zavarovanja z asistenco v tujini. Zavarovalno kritje je lahko 
od 20.000 pa vse do 100.000 evrov za posamezen 
primer. Zavarovanje si lahko odslej pod določenimi 
pogoji privoščijo tudi športniki, ki odhajajo v tujino na 
tekmovanja ali treninge. Pa še aktualna novost: zavarujejo 
se lahko tudi osebe, ki odhajajo v tujino na delo.

Odl ične pogoje avtomobilskega zavarovanja 
Zavarovalnica SAVA d.d. dopolnjuje tudi z možnostjo 
obročnega plačila tega zavarovanja. Četudi kupujete 
samo obvezno zavarovanje, ga lahko odslej plačujete 
preko celega leta, na do 12 obrokov. Pogoj je le minimalen 
mesečni obrok, ki znaša skromnih 20 evrov. Tu pa se 
že navezujem na mnogokrat izrečeno vprašanje: »Je 
kasko zavarovanje za moje vozilo še smiselno?« Moj 
odgovor sicer zveni malce cinično, a je poln resnice: 
»Smiselnost kasko zavarovanja je odvisna od stanja 
na transakcijskem računu lastnika vozila.« Če imate za 
vaše vozilo na strani nekaj 10.000 evrov za popravila ali za 
novo vozilo ali pa z najemom in odplačevanjem kredita za 

novo vozilo ne bo težav, potem kaska ne potrebujete. V 
kolikor pa ste že sedaj, kot večina Slovencev, na pozitivni 
ničli ali pa še v kakšnem limitu, potem pa je kasko smiseln. 
Razen seveda, če ste za primer nesreče pripravljeni kupiti 
mesečno karto za mestni avtobus. Pa povsem resno: v 
nedavni preteklosti sem poznal dva lastnika, ki sta svoja 
razbita avtomobila imela parkirana na dvorišču in pokrita 
s polivinilom. Za kasko sta bili vozili »prestari«, za popravilo 
pa predragi ...

Dostikrat se zgodi, da v primeru nesreče ne vemo 
ali naj o tem obvestimo policijo ali ne. Iz življenjskih 
izkušenj vam svetujem, da vozila ne premikate in kličete 
policijo: če se s soudeležencem ne moreta dogovoriti in 
na Evropskem poročilu napisati povzročitelja in se oba 
podpisati, če je na vašem vozilu nastala večja materialna 
škoda, če ste zadeli ali tudi samo oplazili divjad, če 
gre za kaznivo objestno dejanje, vlom v vozilo, krajo 
posameznih delov vozila, če vam na vozilo prileti nek 
predmet in smatrate, da je za to kriv nekdo drug (cestno 
podjetje, občina, lastnik zasebnega zemljišča, …), če je 

do poškodbe prišlo po neznanem vozniku na parkirišču 
in ste to opazili na kraju dogodka, …

In če boste še vedno v dilemi, ponovno izpostavljam: ne 
glede na to ali ste moj zavarovanec ali imate zavarovanje 
sklenjeno kjerkoli drugje, pokličite me! Ne glede na dan 
in uro ne oklevajte, pa četudi bo to v soboto ob 3. uri 
zjutraj. Shranite si v svoj telefon: 041 414 422. Jaz ob 
vašem klicu ne bom v šoku, morda celo poškodovan, 
lažje bom pravilno razmišljal, svetoval, morda klical pomoč 
namesto vas, … A poudarjam: v nujnem primeru. (Razen, 
če bo žur res dober!)

                                           Vaš Aleksander Paglavec

Najcenejše zdravstveno  
zavarovanje in  

bon Spar za 25 EUR!
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Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, T: 05 37 43 250,  info@kgz-idrija.si, www.kgz-idrija.si

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

V klavnici (T: 05 37 43 291)  
in mesnici KGZ Idrija  
(T: 05 37 43 254) v prodaji  
izključno goveje meso iz  
sheme “Izbrana kakovost - 
Slovenija”, kar pomeni, da 
je vse meso le od živali, ki so bile 
vzrejene in zaklana v SLOVENIJI.

“Izbrana kakovost - Slovenija”  
- NAŠA SUPER HRANA!

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)

IMATE DOMA POLOMLJEN, 
NEUPORABEN DEŽNIK?

Prispevajmo skupaj, da bo naš planet bolj čist.  
Če prinesete star, neuporaben dežnik  
v Knjigarno ABC, si pridobite  

10 % popust  
pri nakupu novega dežnika  
ali nakupovalne vrečke  
za večkratno uporabo.

Stare dežnike bodo pridne roke varovancev  
in zaposlenih VDC-ja predelale v nakupovalne  
vrečke za večkratno uporabo.

SKUPAJ ZA ČISTEJŠI PLANET!

Akcija velja do 30. marca 2019.

Knjigarna ABC,  
Lapajnetova ul. 19, 5280 Idrija, T: 05 37 71 242

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

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

Lep praznik vsem 
dekletom in ženam!

Idrijski košarkarji končali 
na tretjem mestu
S 14. krogom se je zaključil redni 

del tekmovanja v tretji SKL. 

Idrijska ekipa KK Hidria je zasedla 

tretje mesto, takoj za Postojno, ki 

je nastop v dodatnih kvalifikacijah 

potrdila z zmago v zadnjem 

krogu. 

Prvo mesto je prepričljivo dobila Nova Gorica, ki 
je svoj edini poraz doživela na začetku prvenstva. 
Idrijčani so odigrali odlično drugo polovico sezone, 
v kateri jim je uspelo nanizati šest zaporednih 
zmag in vseskozi držati priključek z vrhom lestvice. 
Zadnje srečanje so prejšnji konec tedna odigrali 
v mestu vrtnic, že pred tekmo pa se je vedelo, 
da končni rezultat ne bo imel nobenega vpliva na 
končno razvrstitev, saj je že dan prej Postojna 
doma odpravila Tolmin. Favorizirani Novogoričani 
so vodili skozi celotno srečanje, priložnost za igro 
pa so v idrijskem moštvu dobili vsi igralci. Sezone 
sicer še ni konec, a nadaljevanje iz rezultatskega 
vidika vseeno ne bo imelo pravega tekmovalnega 
naboja. Iz skupine se Postojna in Nova Gorica 
podajata v boj za vstop v drugo SKL, Pivka ter 
Vrhnika bosta igrali za obstanek, Idrijčani pa bodo 
skupaj z Ajdovščino, Tolminom ter Slovanom igrali 
v ligi za razigravanje od tretjega do šestega mesta. 
Prvo srečanje bo na sporedu v začetku marca proti 
Slovanu na Kodeljevem.

Mladinci so se prejšnji konec tedna iz Radovljice 
vrnili z zmago (66:74). Po prvi četrtini, ki so jo 
dobili domačini, so idrijski košarkarji strnili svoje 
vrste in na koncu zasluženo slavili. Zaradi pokalnega 
tekmovanja so bile prejšnji konec tedna na sporedu 
le tekme pionirjev. Selekcija U13 se je v soboto 
udeležila turnirja v Ljubljani ter zabeležila lepi zmagi 
proti Iliriji (33:43) ter Stražišču (38:54). V zaostali 
tekmi je ekipa U15 v Modri dvorani z visoko razliko 
ugnala moštvo MP Sežana z rezultatom 64:32.
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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

- 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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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

Z jogo do umirjenega 
telesa in duha
Joga ugodno vpliva na splošno 

zdravje in dobro počutje. Prav 

tako pa naj bi redna vadba joge 

pomagala ublažiti simptome 

nekaterih duševnih motenj.

Redna vadba joge naj bi pozitivno vplivala na 
ljudi, ki trpijo za depresijo, imajo težave s spanjem, 
nihanjem razpoloženja, prav tako pa naj bi pomagala 
tudi ljudem s shizofrenijo ter motnjo pozornosti 
in hiperaktivnosti. Vadba joge naj bi na kemična 
sporočila v možganih, vnetja v telesu in druge 
biološke dejavnike vplivala približno tako kot jemanje 
antidepresivov in psihoterapija. Med vadbo joge se 
namreč sprošča več hormonov sreče, zmanjša pa se 
sproščanje stresnih hormonov.

Ena od raziskav je zajela 69 odraslih z blažjo obliko 
depresije, ki so šest mesecev enkrat tedensko 
obiskovali vadbo joge. V tem času naj bi se stopnja 
depresivnosti zmanjšala za kar 40 odstotkov. V 
kontrolni skupini, ki ni obiskovala vadbe joge, in v 
skupini, ki si je pri zdravljenju depresije pomagala z 
ajurvedskim načinom zdravljenja, posebnih izboljšanj 
ni bilo opaziti.

Joga prav tako pomaga ljudem pri izboljšanju 
koncentracije. Z vadbo joge naj bi se ljudje naučili, 
kako bolje nadzirati svoje misli in si organizirati 
življenje. Joga je tudi odlična antistresna vadba, saj 
nam s svojimi ozaveščenimi in počasnimi gibi ter 
nadzorovanim gibanjem in dihanjem pomaga sprostiti 
napetosti v telesu. Med vadbo smo namreč prisiljeni v 
to, da se popolnoma osredotočimo na pravilno dihanje 
in izvajanje asan, zato lahko odmislimo vse skrbi, ki 
nam rojijo po glavi.
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VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

KONTAKT:  
Gašper Brenčič  
T: 031 803 708 
E: info@hidra-flex.si
 

DELOVNIK:  
OD PONEDELJKA  
DO PETKA  
od 8:00 do 17:00 
SOBOTA 
od 8:00 do 13:00 
oz. po dogovoru

Odprta nova trgovina za hidravliko v Logatcu 
na naslovu Tržaška cesta 80a.  

Ponujamo:  
- hidravlične cevi, cevi za vodo in zrak 
- hitre spojke za hidravliko in pnevmatiko,  
- črpalke, multiplikatorji 
- traktorski ventili 
- kiper cilindri 
- traktorske poteznice

Ustvarite unikatno 
pustno masko
Rdeča nit letošnjih pustnih mask naj bo 

izvirnost in ponovna uporaba – tako 

pri ideji kot pri izvedbi. Pobrskajte 

po svojih omarah in med odpadnim 

materialom ter letos skupaj z otroki 

ustvarite unikatno pustno masko.
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NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA 
SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E
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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

3D IZRIS VAŠE NOVE KOPALNICE

VAŠA KOPALNICA NAŠ PONOS      
              – NAŠA KOPALNICA VAŠ PONOS

Brezplačno izmerijo 
radon v stanovanju
Iz Zavoda za varstvo pri delu 

so sporočili, da bodo tudi 

letos nadaljevali z merjenjem 

radioaktivnega radona v 

gospodinjstvih na območju 30 občin v 

državi. Na tem seznamu je tudi občina 

Idrija.

S projektom žel ijo določit i  ogroženost na 
posameznih območjih in z ustreznimi preventivnimi 
dejavnostmi omejiti tveganja, ki jih predstavlja radon. 
Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve, 
ki se nabira v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. 
Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica 
radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

V okviru projekta so fiziki ZVD lani odčitali 
izsledke več kot 430 detektorjev radona, ki so jih 
stanovalci namestili v pritlične in kletne prostore, 
kjer je ogroženost za nabiranje radona največja. Če 
detektorji zaznajo povečane koncentracije plina, 
fiziki zavoda posredujejo ogroženim gospodinjstvom 
napotke za ustrezno zaščito pred tem nevarnim 
plinom. V veliko primerih je ustrezen ukrep že redno 
zračenje, poudarjajo v zavodu.

Zavod vabi k sodelovanju v projektu vse stanovalce 
v občini Idrija, ki jih zanima, koliko radona imajo doma. 
Meritev je brezplačna, saj jo financira Uprava za 
varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj Ministrstva za 
zdravje.
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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

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

Zdaj pa vidim!Zdaj pa vidim!

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!

Nova kolekcija 
sončnih in  
korekcijskih očal!

MALI OGLASI

Zahvala
MARIJA SEMEC
(20. 8. 1928 – 23. 1. 2019)

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in 
prababice se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za izraženo sožalje, tolažbo, 
sveče in cvetje. 
Hvala gospodu župniku Mirku Mariniču za opravljen 
obred. Hvala gospodu Marku Gnezdi in ostalim 
sodelavcem Komunale Idrija za organizacijo pogreba. 
Hvala tudi glasbenikom za lepo zaigrane žalne 
melodije. Hvala Andrejki za čudovit cvetni aranžma. 
Hvala vnuku Eriku za prelep poslovilni govor. 
Še posebej se zahvaljujemo osebju doma starejših 
občanov za 6-letno pomoč in nego ter osebnemu 
zdravniku dr. Silviju Strausu in osebju nujne 
medicinske pomoči.

Žalujoči: Anka, Ida, Sandra in Emil z družinami 
ter ostalo sorodstvo

Zahvala
Zapel je zvon, 
tebi v slovo … 
Poln bolečin, 
ostaja spomin, 
ostaja praznina, 
molk in tišina …

CVETKO MOHORIČ
(22. 11. 1948 – 28. 1. 2019)

Ob nepričakovani in nenadni izgubi dragega moža, 
očeta, dedka, pradedka, brata, strica in tasta Cvetka 
Mohoriča iz Čekovnika se srčno zahvaljujemo vsem, 
ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. 
Iskrena hvala PGD Vojsko, osebju urgentne službe 
ZD Idrija in sosedu Juretu za nudenje prve pomoči. 
Hvala pogrebni službi Komunale Idrija, hvala 
župniku za opravljen pogrebni obred, Ireni Hvala 
za besede slovesa ter pevcem z Vojskega za zapete 
žalostinke. 
Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in sveče ter ga 
pospremili na poslednjo pot.
Hvala tudi ostalim prijateljem, znancem, sorodnikom, 
sosedom in sodelavcem. Bili ste nam v veliko pomoč 
in oporo v tem težkem trenutku. Vsem res iskrena 
hvala.

Žalujoči vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno 
pogrešali

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 leseno prekajevalnico. Inf.: 041 540 676
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
Prodam domač med, kozarec 8 evrov.  Inf.: 041 540 676
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
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z drvarnico in pripadajočim zemljiščem. 

Lahko tudi menjam za stanovanje. Inf.: 031 873 503
Mlad par (oba zaposlena) vzame v najem garsonjero ali enosobno stanovanje v Idriji ali 

okolici. Inf.: 068 172 558
Nudim pomoč starejšim v gospodinjstvu, prevoz k zdravniku, v trgovino, ... Inf.: 070 202 521 
V Idriji prodam trisobno stanovanje v izmeri 92 m2. Je delno prenovljeno in komplet 

opremljeno. Inf.: 051 347 778
Prodam gozdni med. Cena 9 evrov. Inf.: 031 755 130
V Idriji menjamo enosobno stanovanje 45 m2 za manjšo hišo, starejšo hišo ali stanovanje 

do 60 m2 v Idriji ali okolici. Inf.: 068 639 535
Iščem sostanovalko v 4-sobni stanovanjski hiši v Idriji. Souporaba kuhinje in kopalnice. Hiša 

je v celoti opremljena. Inf.: 070 674713 (po 16. uri)
V centru Idrije prodamo enosobno stanovanje v izmeri 35 m2. Cena: 45.000 EUR. Inf.: 051 

353 503 (med tednom po 17. uri)

Prodam konvektorski grelnik Iskra turbo za 15 EUR in infra grelec Corona, še zapakiran, 
z dvema cevema za 15 EUR. Grelcev nismo uporabljali, vendar pa nista več v garanciji.  
Inf.: 040 675 873

Par z dvema otrokoma kupi trisobno stanovanje v Idriji. Inf.: 030 718 009
Mlajši par najame stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji. Inf.: 069 679 037
Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 181 035
Menjam garsonjero v Idriji za garsonjero ali enosobno stanovanje v Cerknem.  

Inf.: 041 766 214
Prodamo stanovanje v Idriji na Otona Župančiča 1,  v izmeri 55,82 m2. Inf.: 030 603 077 

(pon – pet od 7. do 15. ure)
Prodamo stanovanje v Spodnji Idriji na Šolski 10,  v izmeri 25 m2. Inf.: 030 603 077 (pon 

– pet od 7. do 15. ure)
V ulici Svete Barbare 1 v Idriji prodam poslovni prostor. Energetska izkaznica urejena.

Inf.: 031 842 771
Mlajši par z deklico v starosti šestih mesecev za daljše obdobje najame stanovanje primerno 

za otroka. Inf.: 030 457 604 ali drcosic85@gmail.com
Prodam pohodne čevlje Planika, usnjeni, rjave barve, zelo malo nošeni, št. 43, cena 49 

evrov. Inf.: 040 675 873
V Idriji, Pot Sv. Antona 1 (prva palacina), prodam delno opremljeno 3-sobno stanovanje, 

v celoti adaptirano v letu 2018. Inf.: 040 798 331



26 27

Zahvala
Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpal sem svoje moči,
zaprl sem trudne oči.

ANTON MAJNIK
(1934 - 2019)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata in 
nonota Antona Majnika se iskreno zahvaljujemo vsem 
svojcem, prijateljem, znancem in drugim, ki ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti 
in v teh težkih trenutkih stali ob strani njegovi družini.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi in duhovniku 
Marku Rijavcu za ganljiv cerkveni pogreb ter 
patronažni službi, dr. Francu Jerebu in drugemu 
zdravstvenemu osebju, ki so mu pomagali v boju proti 
njegovi bolezni.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in spoštovali, ter 
vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči žena Anica in sinova Klemen ter Robert z 
družinama

Zahvala
TEODORA JESENKO
(1929 – 2019)

Ob izgubi drage mame Teodore Jesenko se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na  zadnji 
poti, še posebej pa sosedom. 

Vsi njeni

Zahvala
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(Tone Pavček)

UROŠ CERGOL, dr. med.
(26. 9. 1932 – 16. 1. 2019)

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, nonota 
in tasta se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
pospremili na poslednji poti, izrekli sožalje ter 
darovali cvetje in sveče.
Prisrčna hvala osebni zdravnici dr. Aniti Klančar, 
patronažni sestri Dragici ter osebju negovalnega 
oddelka in pomoči na domu DU Idrija. Hvala 
g. Marku Gnezdi in službi Komunale Idrija, 
g. Marjanu Brusu za lep in sočuten govor, LD 
Krekovše, ostalim lovskim tovarišem, rogistom ter 
lovskemu pevskemu zboru za pomoč pri izvedbi 
pogreba. Posebna zahvala g. Ampeliu Rožiču za 
pomoč in oporo v času njegove bolezni.

Žalujoči svojci

Zahvala
MARIJA HLADNIK 
(30. 9. 1929 – 20. 1. 2019)

Ob boleči izgubi naše drage mame, none in pranone 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam ob slovesu stali 
ob strani, izrekli sožalje ter darovali cvetje in sveče.
Iskrena hvala gospodu Marku Gnezdi, Komunali 
Idrija in duhovniku za lepo izveden pogreb.

Žalujoči vsi njeni

Zahvala
Zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 
(S. Makarovič)

GABRIJELA PAGON 
(1934 – 2019)

Počasi, iz leta v leto, si nas zapuščala in se pogrezala 
v svoj svet. Trudili smo se ga spoznati in deliti s 
teboj, želeli smo slišati, videti in občutiti tisto, kar 
si ti, a z vsakim dnem si bila vse bolj daleč, tiha in 
odmaknjena. Zazrta v praznino.
Bila si zanimiv človek. Nekaj posebnega. Polna 
energije in odločnosti, z neverjetno voljo doseči 
zastavljene cilje in uresničiti sanje. Ni je bilo ovire, ki 
je ti ne bi zmogla. In uspelo ti je. Za svoje odgovorno 
in pošteno delo, ki si ga imela tako srčno rada, si 
bila nemalokrat nagrajena. Najbolj pa si bila vesela 
tistih zvedavih, iskrenih otroških pogledov in smeha, 
ki so ti vsak dan, ko si stopila mednje, pobožali srce 
in dušo.
Rada si imela ljudi. Še posebno tvoje najbližje. Zanje 
si bila pripravljena storiti in dati prav vse. Ohranjala 
in na druge si prenašala vrednote, ki smo jih ljudje 
že pozabili ali nehali spoštovati. Življenje ti je 
prizadejalo tudi žalost in bolečino, ki je sicer skelela, 
a nikoli te ni zlomila. Vedno si zbrala notranjo moč, 
se dvignila in izbrala pravo pot naprej. Nekega dne 
si na tej poti omagala. Ni bilo več tiste neizmerne 
volje in moči za življenje. Bolezen je bila močnejša. 
Telo se je utrudilo in leglo k počitku. Duša je odšla 
v večnost, kjer ni ne solza in ne bolečine. Je le mir 
in neskončna tišina.
 
Ob boleči izgubi naše drage Ele se iskreno 
zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Idrija, 
zdravnici Ernesti Eržen in medicinskemu osebju 
Zdravstvenega doma Idrija in ambulante v Cerknem 
za nudeno pomoč v času njene bolezni. Hvala 
zaposlenim v pogrebni službi Komunale Idrija, 
praporščakom in pevcem za svečan pogrebni obred 
ter vsem za izrečeno sožalje in besede podpore v 
težkih trenutkih slovesa.

Žalujoči svojci

Zahvala
JELKO TUŠAR 
(20. 9. 1949 – 22. 12. 2018)

Ob izgubi moža, očeta, brata in nonota se zahvaljujemo 
njegovemu osebnemu zdravniku dr. Đorđu Fenjvešiju, 
Katarini Kalan in Roku Domijanu ter patronažni sestri 
Darinki za vso skrb in pomoč v času bolezni. Hvala 
dežurnim ekipam nujne medicinske pomoči.
Hvala Anki Sedej, prijateljema Vojki in Branetu, ter 
vsem, ki so ga v času bolezni obiskovali in nam pomagali 
na različne načine. Hvala prijatelju Cvetu za poslovilne 
besede in pogrebni službi za opravljen pogreb.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in denarne 
prispevke. Prispevke smo nakazali Onkološkemu 
inštitutu Ljubljana.

Vsi njegovi

Zahvala
Ni besed več tvojih, 
ni več stiska tvojih rok,      
ostal le nate nam spomin je,         
ki kaže nam življenja pot.

MATILDA SVETIČIČ
(1930 – 2019)

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama 
Matilda Svetičič iz Šebrelj. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče 
ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala Domu upokojencev Tolmin, kjer je 
preživela zadnji dve leti.
Iskrena hvala Komunali Idrija ter Andreju Ozebku 
iz Šebrelj za organizacijo pogreba. Hvala domačemu 
cerkvenemu pevskemu zboru, ki se je s pesmijo 
poslovil od nje ter župniku Mateju Kobalu za 
darovano mašo in lep pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Žalujoči: hčerki Bernarda in Marija z družinama, 
sin Janez ter sestri Metoda in Jožica
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Smo le utrinek
globine časa, 
ki drvi, 
beži v nedogled; 
nič ne reče, 
nič ne vpraša, 
vsakomur svojo 
kleše sled …

SABINA ERŽEN
(1932 – 2019)

Ob odhodu v zadnjo pesem naše drage mame 
Sabine Eržen, upokojene učiteljice in pesnice, 
se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili 
na koncu njene izklesane poti. Zdravnikoma 
dr. Đorđu Fenjvešiju in dr. Danici Menard za 
dolgoletno zdravstveno oskrbo, vodji pogrebne 
službe Komunale Idrija Marku Gnezdi za pozorno, 
razumevajočo in spoštljivo pripravo pogreba, 
rožicama Heleni in Mihaeli iz Cvetličarne Rožca za 
cvetni aranžma in ureditev vežice, Pevskemu zboru 
Društva upokojencev Cerkno pod vodstvom Vojke 
Svetičič za zapete pesmi, sestrični Nataši Krapež za 
prebrane poslovilne besede in Sabinine pesmi ter 
predsednici Literarnega društva RIS Ivani Gantar 
za slovo v svojem imenu in v imenu društva. Hvala 
tudi Nataši iz Okrepčevalnice Pr’ Padkejc. In hvala 
vsem, ki ste se prišli poslovit s cvetjem, lučkami 
za dušo ali prispevali denarna sredstva Društvu 
Sožitje – društvu za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju občin Idrija in Cerkno, vsem, ki 
ste nam v dneh neskončne žalosti, ko nam je »rahel 
piš in dih jeseni« odpihnil naš list »tja v nič noči«, 
izrekli tolažno sožalje. 
 
Vsi, ki se nam je mama Sabina razdala za več kot 
eno življenje.

... nič več ne rečeš,
le nasmehneš se in greš 
v zadnjo pesem brez besed ...

Zahvala
Komu spomin na mamo ni drag,
komu ni lep?
Umre nam mama vsem prerano,
pa naj dočaka še toliko let.
(Ivan Minatti)

MARIJA KODER
(24. 4. 1920 – 29. 12. 2018)

Ob boleči izgubi najine drage mame, stare mame, 
prababice in tašče se zahvaljujeva vsem, ki ste jo 
imeli radi in ji ob težkih trenutkih stali ob strani. 
Zahvaljujeva se zdravnikom in zdravnicam ZD 
Idrija ter medicinskemu osebju zdravstvenega 
doma in doma ostarelih za strokovno in toplo 
človeško plat oskrbe. Prav tako hvala potrpežljivim 
negovalkam in strežnicam, ki ste mami lajšale 
odsotnost doma.
Ob zadnjem slovesu se zahvaljujeva župniku 
Marku Rijavcu za pogrebni obred in tankočutno 
osvetlitev mamine življenjske preizkušnje leta 1944 
v Podlabinu v Istri, ko je v rudniški nesreči, komaj 
tri leta po njuni poroki, mož Alojz izgubil vid. 
Samo neomajna ljubezen in močna vera sta ji dajali 
moči za naprej, da smo postali srečna družina 
očeta in mame ter dveh sinov. Že pod Italijo je 
delala kot kuharica v gostilni Nebesa, po vrnitvi 
v Idrijo pa na Soči, v vrtcih in v Mercatorju na 
Prejnuti. Oče je pletel mreže za različne potrebe. V 
življenju je mami Mari veliko pomenilo petje. Bila 
je vedno optimistka. Dočakala je osem pravnukov 
in postala zgled, kako je treba ceniti svoje življenje 
in življenja drugih.
Ob zadnjem slovesu na pokopališču se zahvaljujeva 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena in poslana sožalja, darovano cvetje, 
sveče in prispevke za sv. maše. Hvala f loristu Ivu 
za ustvarjeno harmonijo, ki navdihuje in tolaži 
ob trenutkih slovesa, uslužbencem Komunale 
Idrija za prijazno svetovanje in strokovno izvedbo 
žarnega pokopa. Pevcem kvarteta Spomin hvala za 
nepozabno zapete pesmi, ki sežejo do srca. 

Žalujoča sinova Cveto in Ivan z družinama

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.

Zahvala
»Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
so razdalje, kraj in čas.«
(Mila Kačič)

TOMAŽ PAVŠIČ
(Otalež, 21. december 1931 – Ljubljana, 9. februar 2019)

Z žalostjo in hvaležnostjo v srcu se ob slovesu od našega Tomaža toplo 
zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim sodelavcem in 
sodelavkam ter kulturniškim in političnim sopotnikom, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na zadnjo pot. Vaše srčne besede sočutja in pomoč so nama 
bile in so v veliko oporo. 
Še posebno bi se radi zahvalili govornikom – poslancu Evropskega parlamenta 
Lojzetu Peterletu, direktorici Mestnega muzeja Idrija Ivani Leskovec, 
predstavniku prijateljev iz slovenskega zamejstva v Italiji Dragu Štoki,  Silvestru 
Gaberščku z Ministrstva za kulturo in predstavniku PAZ Vinko Vodopivec Alešu 
Lampetu za vse lepe misli, polne prijateljstva in spoštovanja do našega Tomaža, 
ter zasedbi Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec za žlahtno odpete 
slovenske pesmi. 
Najlepše se zahvaljujeva župniku Župnije Idrija mag. Marku Rijavcu, župniku 
Župnije Cerkno Mateju Kobalu in župniku Župnije Spodnja Idrija Miru 
Mariniču za občuteno opravljen obred.
Hvala iz srca Tomaževemu osebnemu zdravniku Franciju Jerebu, dr. med. 
spec., za dolgoletno zdravniško oskrbo, prijateljsko skrb in podporo.
Iskrena hvala tudi vsem drugim, ki ste prispevali svoj nepogrešljivi delež k 
dostojanstveni pogrebni slovesnosti. 

Dragi Tomaž, pogrešali te bova.

Žena Majda in hči Jerca

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Izvensezonski urnik – od ponedeljka do petka 
od 9.00 do 12.30 in 14.00 do 17.30. Sobota 
ZAPRTO. Lepo vabljeni!

Vabimo vas na sledeče izlete
Kopalni izlet Laško, 16. 3. 19 - zagotovljeno
Lepote in okusi Vojvodine, 27. - 29. 4. 2019,  
zagotovljeno, še 4 prosta mesta
Na Zugspitze, 13. - 14. 7. 2019  
(prijave od 25. 2. dalje)
Mini počitnice Zadar, 14. - 18. 9. 2019  
(prijave od 25. 2. dalje)

Zastopstvo za skoraj vse slovenske turistične 
agencije – iste cene kot pri organizatorju.
Na policah so  vsi katalogi za počitnice 2019. Iz-
koristite ugodne first minute popuste in si rezer-
virajte svoj zaslužen dopust že zdaj.
Darilni bon je lepo darilo ob vsaki priliki (obdar-
jenec ima široko možnost koriščenje od  bivanja 
v termah, počitnic na morju, izletov vseh organi-
zatorjev, katerih ponudba je na voljo v agenciji).

 

Največ turistov iz Italije
V turističnih nastanitvenih obratih smo v Sloveniji ob koncu leta 2018 našteli več kot 314.000 prihodov 

turistov in več kot 842.000 njihovih prenočitev. 65 % turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti, med temi 
pa največ turisti iz Italije.

Kot poroča Statistični urad RS, je bilo v turističnih nastanitvah v decembru 2018 zabeleženih več kot 314.000 
prihodov turistov in več kot 842.000 turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 104.000, njihovih 
prenočitev pa več kot 293.000. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 211.000, njihovih prenočitev pa skoraj 549.000 
ali 65 % vseh v decembru opravljenih turističnih prenočitev. Med ključne turistične trge so se v decembru 2018 
uvrstile vse sosednje države. Največ prenočitev med tujimi turisti so tudi v decembru 2018 ustvarili turisti iz Italije 
(27 % ali skoraj 150.000), sledili so turisti iz Avstrije (10 %), Hrvaške (10 %), Nemčije (6 %), Srbije (5 %) in Madžarske 
(4 %). Več kot 513.000 ali 61 % vseh turističnih prenočitev v decembru 2018 je bilo ustvarjenih v hotelih, 14 % v 
apartmajskih in počitniških naseljih, 5 % v skupini zasebne sobe, apartmaji, hiše, 4 % v kampih in prav tako 4 % v 
prenočiščih. Z vidika vrst turističnih občin je bilo v decembru 2018 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških 
občinah (28 % ali skoraj 237.000), sledile so gorske občine (23 %), občina Ljubljana (20 %) in obmorske občine (12 %).
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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

Kranj, Hrastje 52a, tel.: 04 23 71 300, 04 23 71 343, Maribor, Primorska 9, tel.: 02 331 89 80,  
Murska Sobota, Plese 1, tel.: 02 531 18 03, Brežice, Ul. Bratov Cerjak 24, tel.: 07 499 34 85

www.agromehanika.si

DAN ODPRTIH VRAT
V soboto, 2. MARCA 2019 vas vabimo na  
DAN ODPRTIH VRAT v vseh naših prodajnih centrih 
po Sloveniji. 

Trgovine bodo odprte od 8. do 14. ure.  
Ta dan vas čaka presenečenje v obliki 
ugodnih nakupov pri nakupih  
kmetijske mehanizacije, popusti tudi  
pri rezervnih delih in akumulatorjih! 

Lepo vabljeni!

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

Rimske ostaline bodo vidne v štirih poljih
Kot kaže, so varuhi kulturne 
dediščine po dolgih 
pogajanjih in usklajevanjih 
vendarle zbližali poglede 
s projektanti glede 
prezentacije najdb 
iz rimskega obdobja 
na Lavričevem trgu v 
Ajdovščini.

Izbrani projekt ureditve Lavričevega trga ni predvideval 
prezentacije arheoloških odkritij na licu mesta. Temelji rimskih 
stavb bi bili nakazani zgolj s tlakovci različnih dimenzij. Ob tem 
je bila prenova predvidena po delih. Toda, ko so arheologi odkrili 
temelje večjega objekta, za katerega so menili, da gre za vojaško 
poveljstvo, pa so v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Nova 
Gorica sklenili, da se razišče celoten trg hkrati, najpomembnejše 
najdbe pa prezentira na trgu samem. To je obstoječi projekt 
ureditve trga postavilo na glavo. Kako predstaviti rimske 
ostaline, zagotoviti prometno pretočnost, pa še uresničiti 
osnovno vlogo trga kot mesta za srečevanje in druženje?

Kot so zapisali na spletni strani Občine Ajdovščina, je odprta 

prezentacija arheoloških izkopanin predvidena v štirih 
poljih. Polja sledijo orientaciji vzhod – zahod, poudarek je 
na osrednjem vhodu v objekt. Med polji so predvidene tri 
povezave s spodnjega (južnega) na severno stran trga. Na 
vzhodnem delu je predvidena širša povezava za dostavo, 
intervencijo in ostala motorna vozila. Osrednja povezava na 
vhodu rimskega objekta pa je ožja in je namenjena le pešcem 
in kolesarjem. Pohodni nivo prezentacijskih polj bo dobrega pol 
metra nižji od nivoja tlakovanja trga. Arheološke ostaline bodo 
dostopne po stopnicah, obiskovalci si bodo lahko podrobneje 
ogledali tlorisne zasnove principija, drugače povedano – gre 
za glavno poveljstvo utrdbe, ki je stavljeno iz več prostorov 
(skladišče orožja, blagajna, razne pisarne). Nekaj prostorov 
je imelo ognjišče. Predvidene so različne ponazoritve ostalin, 
vključno z virtualnim 3D doživetjem rimske kastre, slepi in 
slabovidni pa bodo informacije dobili v brajici.
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