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Ulica sv. Barbare 3, Idrija,  T: 05 37 34 044



VAM ČESTITA OB 27. APRILU,  
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU  

IN 1. MAJU, PRAZNIKU DELA

TER VAS PRISRČNO VABI NA TRADICIONALNO

PRVOMAJSKO SREČANJE NA HLEVIŠE
V SREDO, 1. MAJA 2019 OB 15. URI

SLAVNOSTNI GOVORNIK BO  
DR. MILAN BRGLEZ,

POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA  
REPUBLIKE SLOVENIJE.

VLJUDNO VABLJENI!

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

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

Vabimo vas na sledeča izleta:
Na Zugspitze, 13. - 14. 7. 2019,  
zagotovljeno, zadnja mesta
Mini počitnice Zadar, 14. - 18. 9. 2019 

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

Na policah so  vsi katalogi za počitnice 2019. 
Do konca aprila veljajo še določeni first minute 
popusti. Zagotovite si svoje počitnice čimprej, 
saj se kapacitete hitro polnijo. Možno plačilo na 
obroke.

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).
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Prenovljena trgovina vabi kupce
V ponedeljek, 1. aprila, je vrata odprla povsem 

prenovljena trgovina z mešanim blagom v 

Spodnji Idriji. Lastnica te, ki že desetletja 

obratuje v pritličnih prostorih zadružnega 

doma neposredno ob glavni cesti, je Kmetijsko 

gozdarska zadruga Idrija.

Idrijska kmetijsko gozdarska zadruga vsako leto temeljito obnovi in posodobi eno od 
svojih trgovin. Letos je prišla na vrsto trgovina v Spodnji Idriji, ki je v samo treh tednih 
doživela popolno prenovo. Številni kupci takoj opazijo povsem nov vhod in lično urejeno 
notranjost. Trgovina je dobila novo trgovinsko pohištvo, hladilne omare in pulte. Ob 
tradicionalnih artiklih, ki jih srečamo v vsaki franšizni trgovini skupine Mercator, v novi 
trgovini v Spodnji Idriji dajejo priložnost za prodajo tudi lokalnim proizvajalcem. Pa naj 
si gre za mleko in mlečne izdelke, piškote, vino iz Vipave in Brd ali pa izdelke iz programa 
naravne kozmetike. Posebna novost je prodaja odličnega oljčnega olja na litre znanega 
proizvajalca, ki ga ceni vse več kupcev.

V povsem prenovljeni trgovini pa niso ohranili le urnika, ampak tudi prijaznost, s katero 
vse trgovke očarajo kupce. Popolno prenovo trgovine je izpeljalo podjetje Naš dom d.o.o., 
ki ga vodi Matic Menard, zadruga, ki jo vodi Franci Čuk, pa je v prenovo vložila okoli 70.000 
evrov.
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ljudje
8 - Gradbeništvo
Matic Menard, direktor podjetja 
Naš dom d.o.o.

20 - Šolstvo
Maturantom na pot

22, 23 - Glasba
Idrijski glasbeniki uspešni na 
tekmovanjih doma in v tujini

35 - Nogomet
Adam Gnezda Čerin podaril dres  
idrijskim osnovnošolcem

 

 

kazalo ABC kazalo

ABC - april 2019

Letnik 29, številka 4

Naslednja številka izide 24. maja 2019

Izdajatelj: Založba Bogataj ABC Merkur d.o.o. Idrija

Kosovelova 31, 5280 Idrija

Telefon: 05 37 222 80

E naslov: abc@abc-merkur.si

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj

Oglasno trženje: 05 37 222 80 in 05 37 22 947

Prelom: Studio 3

Zasnova: Skupina Orion

Distribucija: Pošta Slovenije in raznašalci

Tisk: ABC Merkur d.o.o. Idrija

Naklada: 8.000 izvodov

 
 
 

Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v majuspregledano

April 2019: 
Slana Malega travna je bolj nevarna,  
kot poleti toča in šusa soparna. 

6 - Finance
Resnica o bančnih paketih

16 - Zavarovanje
Zavarujte krajo motornega kolesa

24 - Kultura 
Župan Tomaž Vencelj sprejel 
Marijo Kacin

26 - Turizem 
Povečan turistični obisk Idrije

14 - Zdravje
Koliko korakov na dan je dovolj?

29 - Kulinarika 
Jagodni mousse v kozarčku
 

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

34 - Pot pod noge 
Kam na prvomajski izlet

Želimo vam  
vesele  

velikonočne praznike!

Uredništvo
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Kakšna je resnica o bančnih paketih?
Vse več ponudnikov svoje storitve oblikuje v pakete in tako uporabnikom poenostavlja ravnanje z njimi. Paketi 

pregledno združujejo več storitev in tako namesto posamičnih storitev plačujemo enotno ceno za cel paket. 

Navadili smo se že na pakete s telekomunikacijskimi storitvami, naročniške pakete za glasbene in video vsebine 

ter podobne storitve. Bančni paketi pa so pri nas še novost, zato odpirajo številna vprašanja, o njih pa se širijo 

tudi neresnice. 

Je bančni paket obvezen?
Uvajanje bančnih paketov prinaša večjo preglednost. Posamične storitve, tudi 

osebni bančni račun, ostajajo še naprej v ponudbi, paketi pa ponujajo možnost 
preglednega in enostavnega zakupa kombinacije večih storitev. »Če stranke ne 
želijo uživati prednosti paketov, lahko tudi v bodoče uporabljajo samo NLB Osnovni 
račun in posamične storitve plačujejo posebej. Predlagamo pa, da pregledajo 
storitve, ki jih že uporabljajo, in razmislijo o tistih, ki bi jim še prišle prav, ter se 
ob tem prepričajo, ali ni preprosteje in bolj brezskrbno poslovanje s paketom,« 
pojasnjuje Marko Marković.

Ali drži, da so bančni paketi za stranke dražji? 
Bančni paketi vključujejo različne kombinacije izbranih storitev, zato so mesečna 

nadomestila za njihovo uporabo različna. Ko primerjamo stroške paketa s stroški 
posameznih storitev, ki jih že uporabljamo, se hitro zgodi, da na katero storitev 
pozabimo ali napačno ocenimo, kako pogosto jo uporabljamo. Tudi če paket 
primerjamo le z eno storitvijo, denimo osebnim računom, dobimo občutek, da 
bomo zaradi paketa plačevali več. 

»V NLB smo oblikovali štiri pakete, med katerimi lahko, na podlagi potreb, stranka 
izbere najprimernejšega zase. Za večino strank namreč velja, da s pravim paketom 
plačujejo manj, kot bi za posamezne storitve,« pripoveduje Marković in nadaljuje, 
da se je potrebno vprašati, katere storitve stranka že uporablja in katere bi ji še 
prišle prav, ter na tak način izbere zase najustreznejši paket. 

Ali stranka izbrani paket lahko spremeni?
Marsikomu je uporaba nekaterih storitev postala tako samoumevna, da niti ne 

ve dobro, katere vse uporablja. Zato se lahko zgodi, da prvič ne izbere najboljše 
kombinacije storitev za svoje potrebe in šele po nekaj časa uporabe ugotovi, da bi 
mu bolj ustrezal drug paket. Menjave navadno niso preproste, lahko se omejujejo 
v pogostosti ali se zaračunajo. »Pri NLB pa to ne velja, saj stranke med paketi 
lahko prehajajo povsem brezplačno in brez omejitev. Če ugotovijo, da bi jim glede 
na njihovo dejansko porabo bolj ustrezal drug paket, ga lahko menjajo tudi vsak 
mesec in to brezplačno,« še zaključuje sogovornik.

Marko Marković, vodja NLB Poslovalnice Idrija
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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

www.sm-sencila.com 

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  
719 EUR z vgradnjo

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, info@kgz-idrija.si                  www.kgz-idrija.si

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

Sezona piknikov v naravi je tukaj …
Meso za žar vam je na  
voljo v živilskih trgovinah  
KGZ Idrija:  

- v Idriji, 

- v Spodnji Idriji, 

- v Črnem Vrhu 

- in v Šebreljah. 

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

V Kmetijsko gozdarski zadrugi Idrija smo tudi letos  
poskrbeli  za stalno in kvalitetno ponudbo izdelkov:  
ČEVAPČIČI, PLESKAVICE, RAŽNJIČI, SVINJSKI VRAT IN 
REBRCA, PEČENICE

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

Dober tek  
z mesnimi  

dobrotami KGZ 
Idrija!
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Naš dom d.o.o. Idrija pred novimi izzivi
Matic Menard, direktor

Kam segajo začetki podjetja Naš dom d.o.o. 
Idrija?

Korenine segajo še v čas pred spremembo 
politične ureditve in uveljavitvijo tržnega 
gospodarstva. V zadnjem obdobju Jugoslavije je 
bila ustanovljena zadruga, preko katere so lahko 
investitorji kupovali gradbeni material ceneje. Tam 
so začetki današnjega podjetja Naš dom d.o.o. 
Idrija.

Kaj je rdeča nit delovanja v zadnjih dobrih treh 
desetletjih?

Naša specialnost so adaptacije. Že ob začetku 
lastniki niso imeli zamisli, da bi se ukvarjali z 
velikimi gradbenimi projekti. Zato so tudi že v ime 
podjetja zapisali, da je to podjetje za vzdrževanje. 
Povpraševanje po takih storitvah je vedno bilo 
in na tem področju se je ob začetku delovanja 
podjetja v sedanjem obsegu zapolnila velika vrzel 
na trgu. Naročniki so namreč iskali izvajalca, ki bi 
opravil vse faze prenove in bi sam poskrbel za 
včasih res zahtevno koordinacijo vseh mogočih 
mojstrov.

Koliko zaposlitev trenutno zagotavljate?
Zaposlujemo sedem delavcev, s sodelavcem 

Maticem Sedejem koordinirava dela, dve 
sodelavki v tajništvu pa skrbita, da je s papirji 
vse urejeno. To je glavna ekipa. Ob tej pa še šest 
rednih kooperantov za gradbena dela, ki jim Naš 
dom d.o.o. Idrija zagotavlja pretežni delež nalog 
in opravil. Gre za strokovno usposobljene in 
izkušene delavce, ki svoje delo poznajo in so mu 
v vsakem primeru tudi kos.

Kakšne posle prevzemate?
Brez težav smo kos tudi projektom večje 

vrednosti, največje pa raje prepustimo večjim 
gradbenim podjetjem, ki imajo za to ustrezne 
kapacitete. Naše zaposlene srečate na območju 

od Idrije do Ljubljane in na drugi strani do 
Tolmina ali Nove Gorice. Dlje se odpravimo zelo 
poredko, saj pri bolj oddaljenih gradbiščih že 
potni stroški na in z dela predstavljajo kar velik 
strošek. Je pa res, da trenutno za stalnega 
naročnika izvajamo gradbena dela na Jesenicah.

Delate tudi za javni sektor?
Zelo malo. Glavnino dela opravimo za zasebni 

sektor. Znotraj te skupine pa opravimo približno 
polovico dela za zasebna podjetja in drugo 
polovico za fizične osebe. Povpraševanje po takih 
delih je veliko.

Ste konkurenca velikim gradbenim 
podjetjem?

Mislim, da ne. Velikim gradbenim podjetjem ni 
v interesu, da bi prenavljali kopalnice ali gradili 
majhne podporne zidove ali celovito prenavljali 
stanovanja. Za taka dela moraš imeti izkušnje in 
usposobljen kader ter znanje, kako stranki kar se da 
ugoditi po zmernih cenah.

Dva projekta najbrž nista enaka.
Zagotovo. Vsak projekt in vsako gradbišče je izziv 

posebne vrste in povsod je treba improvizirati. 
Posebej pri prenovah in sanacijah se soočamo s 
tem, da tudi lastniki ne vedo natančno kako je 
bilo poslopje zgrajeno. Zato je treba v poslopje 
posegati previdno in se na licu mesta odločati za 
najboljše rešitve v korist investitorja. 

Vam je nova gradbena zakonodaja kaj olajšala 
delo?

Smo v položaju, ko se soočamo s številnimi 
ne dovolj dorečenimi rešitvami v zakonodaji. 
Nekatere stvari so zelo poenostavili, na drugi strani 
pa je na področju samograditeljstva kar veliko 
nedorečenosti. Mislim, da se izteka obdobje, ko smo 
lahko poslopja gradili v lastni režiji.

Kakšna dela najpogosteje opravljate?
V zadnjih dveh letih imamo vse več naročil za 

popolne prenove celih stanovanjskih hiš. Gre za 
poslopja iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki so 
potrebna celovitih prenov zaradi dviga bivalnih 
standardov in iztrošenih materialov.

So današnji materiali trajnejši?
Zagotovo. Danes vgrajujemo materiale, ki imajo 

zelo dolgo življenjsko dobo. Je pa res, da jih je 
treba vgraditi tako, kot je predpisal proizvajalec. 
V zadnjih desetletjih so se nekateri materiali, kot 
na primer svinec pri odtokih, povsem opustili in 
nadomestili s plastiko, ki se je izkazala za bistveno 

Matic Menard, direktor podjetja Naš dom d.o.o.
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PREVOZI
Tomaž Peternelj s.p.
Sp. Kanomlja 65a
5281 Sp. Idrija

- razkladanje in nakladanje  
  z avtodvigalom

- prevozi tovora do 13 ton

GSM: 041 669 672

5280 Idrija
Lapajnetova ulica 9
(p.p. 74)
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
F: 05 37 22 131 
E: nasdom9@gmail.com

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

Izvajamo:

- gradbena dela
- vzdrževanje okolice  
  in zelenic

- obrtniška dela
(keramičarska, tlakarska, 
mizarska, slikopleskarska, 
krovska)

- inštalacijska dela
(klimatizacija in prezra- 
čevanje, centralna kurjava, 
vodovodna napeljava, 
elektroinštalacije)

www.nasdom.si

Šolski center Škofja Loka,  
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,  
tel. 04/506 23 00,  
info@scsl.si, www.scsl.si

Če vam je delo v šolstvu življenjska želja in delo z mladimi izziv, potem imate možnost, da 
pošljete svoj življenjepis in potrebna dokazila in postanete

učitelj/-ica strokovnih predmetov za področje strojništva  
(tehnologije, energetike, avtomatizacije, 3D modeliranja, CNC tehnologije) 

(pogoji: visoka ali univerzitetna izobrazba (oz. 1. ali 2. bolonjska stopnja) strojne smeri; peda-
goško-andragoška izobrazba; strokovni izpit v šolstvu; potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da 
oseba ni v kazenskem postopku).

Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, lahko kandidat/-ka 
predložil/-a po razgovoru. Pedagoško-androgoško izobrazbo in strokovni izpit lahko kandidat/-ka 
pridobi tudi v času zaposlitve.

Po izpolnitvi zakonskih pogojev je zaposlitev za nedoločen čas. Zaradi večjega vpisa velja  
povabilo za več kandidatov/-tk do zasedbe vseh mest.

Izobražujemo že od leta 1889

trajnejši in okolju prijaznejši material. Prevzamemo 
kompletna dela od zemeljskih opravil do strehe, 
fasade, inštalacij, betonskih del in nenazadnje tudi 
barvanja zidov ali stavbnega pohištva.

Se mladina zanima za dela v gradbeništvu?
Ne, današnje mladine taka dela ne zanimajo. 

Na vse načine iščemo nove sodelavce in 
razmišljamo, da bi letos razpisali celo nekaj 
štipendij. V gradbeništvu trenutno zanimanja 
mladine za te poklice, ki so ugledni in tudi 
solidno plačani, ni. V drugih okoljih se mladi 
pogosteje odločajo za šolanje v gradbeništvu, 
opažamo, da v naši regiji pa to ni tako pogosto.

Med zadnjimi projekti ste prenavljali trgovino 
idrijske kmetijsko gozdarske zadruge v Spodnji 
Idriji.

Ta projekt nam je bil v velik izziv. V zelo kratkem 
času smo morali narediti kopico opravil in na koncu 
je bil tudi naročnik zadovoljen. Uspešno smo rešili 
tudi vse probleme, ki so se pojavili med samo 
gradnjo. To je bi res primer dobrega sodelovanja 
med investitorjem in izvajalcem v projektu, kjer je 
treba narediti dela kakovostno v zelo kratkem času.

Kupili ste območje nekdanjega Simplexa. Kaj 
načrtujete tam?

Kupili smo tretjino območja in tja bomo še letos 
preselili našo upravo in skladišča. Povsem bomo 
obnovili upravno zgradbo in v njej ponudili prostore 
tudi v najem. Tudi del hal bomo oddali v najem 
in s tem bo to območje dobilo nove funkcije. Na 
upravni zgradbi smo zamenjali streho, stavbno 
pohištvo in inštalacije. Odstranili smo prizidke in 
male objekte, ki jih ne bomo potrebovali, pregledali 
smo vso kanalizacijo. Imamo še dva prostora po 
200 m2, ki jih bomo poskušali oddati v najem. 
Območje bo res zaživelo kot mala obrtna cona 
z odličnimi dostopi do ceste. To je Idrija doslej 
pogrešala.

Kaj bo v teh prostorih nekdanjega »Mrtvala«?
Te prostore smo prodali enemu od računovodskih 

podjetij, tako da bo hiša živela naprej. 

Kako vidite prihodnost vašega podjetja?
Sem optimist. Ljudje v naših krajih poznajo 

podjetje Naš dom d.o.o. Idrija kot zaupanja 
vrednega partnerja, ki storitve opravi 
kakovostno po primernih cenah. Znani smo po 
dobrem odnosu do strank, in da bo tako ostalo 
tudi v prihodnje, se bomo trudili še naprej po 
svojih najboljših močeh.



10



11

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

info@rafis.si, www.rafis.si

računovodske storitve, davčno,  
finančno in kadrovsko svetovanje

Strokovnost

Varnost

Partnerstvo

Digitalno poslovanje 

Neodvisnost od lokacije
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RAČUNOVODSKI SERVIS
Idrijski strelci na 
državnem prvenstvu

Strelsko društvo Trzin je pripravilo že 28. državno 
prvenstvo z zračnim orožjem za vse kategorije. Idrijski 
strelci so se na tekmovanju odlično odrezali.

Prvenstva v večnamenski dvorani Harmonija so 
se udeležili le strelci, ki so na predhodnih regijskih 
prvenstvih dosegli zahtevano normo. Strelci iz 
Strelskega društva Jožeta Mihevca Idrija so prvi dan 
prvenstva zabeležili sledeče rezultate: cicibani, serijska 
zračna puška z naslonom: 3. mesto Adam Brložnik, 4. 
mesto Patrik Jurman, 8. mesto David Golob; ekipno: 
2. mesto; pionirji, brez naslona: 18. mesto Matevž 
Mažgon, 26. mesto Izak Bolčina, 40. mesto Teo Šmit; 
ekipno: 4. mesto.

Naslednji dan so potekale še tekme v članski 
konkurenci. Idrijčanka Sonja Benčina, ki tekmuje za 
ljubljansko Olimpijo, po zmagi v kvalifikacijah v finalu 
ni našla prave stabilnosti in je osvojila končno 6. 
mesto. S klubskima kolegicama Živo Dvoršak in Nino 
Juvan pa je osvojila že osmi naslov ekipnih državnih 
prvakinj. Idrijčan Maj Pirih, ki je prav tako član Olimpije, 
je skupaj z Rajmondom Debevcem in Gregorjem 
Gotovino osvojil 3. mesto v ekipni razvrstitvi.

Samuel Borovinšek ima 
kristalni globus

V soboto, 6. aprila, se je v avstrijskem Hochkaru 
s podelitvijo kristalnih globusov zaključila dolga 
tekmovalna smučarska sezona svetovnega pokala 
FIS Masters Cup, v kateri je bilo 43 tekem, tri tudi na 
smučarskem središču Cerkno, v skupno točkovanje 
pa je štelo 12 najboljših rezultatov.

Največji uspeh tega tekmovanja smučarjev 
veteranov je dosegel Samuel Borovinšek (SK Idrija), 
ki je tekmovanje v kategoriji A4 zaključil na skupnem 
tretjem mestu. Že tako uspešno sezono, ko je na 
svetovnem prvenstvu dosegel tretje mesto v super 
veleslalomu, je nadgradil še s kristalnim globusom. 
Sezono z najmanj 12 tekmami so visoko zaključili tudi 
ostali člani masters sekcije SK Idrija. Boštjan Brus (A4) 
in Dejan Mrak (A2) sta osvojila četrti mesti, Borut 
Mikuž (A4) pa je sezono sklenil na 23. mestu.
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Odpadno jedilno olje ne sodi na kompost 
Poleg anorganskih materialov in materialov, ki vsebujejo kemikalije, kovin, iztrebkov, kosti, plevelov in ostankov 

hrane, obdelane s pesticidi, na kompostni kup ne smemo odlagati odpadnega jedilnega olja in drugih olj.

Ta namreč sodijo med nevarne odpadke, saj motijo proces naravne razgradnje: 
če odpadno olje odvržemo med biološke odpadke, na kompost ali drugam v 
naravo, ga morajo mikroorganizmi razgrajevati več let. Med kompostiranjem v 
komunalni kompostarni pa razlitega olja ni moč ločiti od ostalih odpadkov. Z enim 
litrom neustrezno zavrženega odpadnega jedilnega olja lahko onesnažimo tudi 
do tisoč litrov vode. In ko se olje sčasoma spere v podzemlje do podtalnice, traja 
več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša. 

Občani Idrije in Cerknega si lahko na sedežu Komunale Idrija ali v svojem centru 
priskrbite namensko posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Uporabnikom 
e-računa za komunalne storitve je posoda na voljo brezplačno, navodila za 
registracijo na e-račun pa so objavljena na spletni strani www.komunalaidrija.
si. Zbrano jedilno olje lahko nato oddate v Zbirni center Ljubevč v Idriji, Zbirni 
center Cerkno, ob letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali na stojnici Komunale 
Idrija na Eko dnevu. 

Na Eko dnevu, ki bo 20. aprila 2019 na idrijskem Mestnem trgu, si 
boste lahko na stojnici Komunale Idrija zagotovili svojo namensko 
posodo za zbiranje jedilnega olja ali pa oddali zbrano jedilno olje. 

V sklopu letošnjega Eko dneva se bo predstavila tudi družba ZEOS d. o. o., in sicer s 
tako imenovanim E-transformerjem - multimedijskim tovornjakom v obliki potujoče 
učilnice, ki bo postavljen na parkirišču v bližini Gostišča Barbara. Obiskovalci se 
boste lahko preizkusili v zanimivih igrah, kot so Odločuj (ločevalna igra z magneti), 
Prikolesari elektriko (prižiganje sijalk in radia s poganjanjem posebnega sobnega 
kolesa) in E-labirint (preizkus spretnosti), ali pa si ogledali video predstavitev, ki jo 
bodo predvajali s pomočjo fotovoltaike, nameščene na strehi vozila. 

Napotki za učinkovito kompostiranje 
Ena od možnosti za ločeno odlaganje bioloških odpadkov je 

hišno kompostiranje, kjer pravzaprav posnemamo naravne 
procese razkrajanja organskega materiala. 

Na ta način biološke odpadke iz kuhinje in vrta recikliramo 
učinkovito ter naravi in zdravju prijazno, obenem pa dobimo 
ekološko najbolj sprejemljivo organsko gnojilo, s katerim lahko 
okrepimo naše rastline. Pomlad je poleg jeseni najboljši letni 
čas za postavitev komposta in ko se bodo tla rahlo segrela in 
osušila, bomo lahko na svojih vrtovih izbrali primerno mesto in 
začeli zlagati kompostni kup. Od izbire kompostnega materiala 
in načina zlaganja je odvisna kakovost komposta, zato si na 
spletni strani www.komunalaidrija.si preberite, kako in kje lahko 
kompostni kup postavite in kaj lahko nanj odlagate. 
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PRIDOBIVANJE PESKA IN 
STORITVE Z GRADBENO 

MEHANIZACIJO Ivan Poženel s.p.

041 646 214

Jelični Vrh 33, Idrija, www.kamnolomzala.si 

Dobava betonskih kanalov 
dolžine do 4 metre

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:

STORITVE:

Materiali za uporabo 
v gradbeništvu 

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

041 646 214

Sprememba cen storitev 
Snage za obdelavo in 
odlaganje odpadkov
Komunala Idrija uporabnike njenih storitev 
obvešča, da so se s 1. marcem 2019 
spremenile cene storitev obdelave in 
odlaganja odpadkov, ki jih v svojem Regijskem 
centru za ravnanje z odpadki - RCERO 
Ljubljana za Občino Idrija in Občino Cerkno 
izvaja Snaga Javno podjetje d. o. o. iz Ljubljane 
v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo. 
Komunala Idrija zaračunava storitve v imenu 
podjetja Snaga d. o. o. Mesečni izdatki za 
storitev obdelave in odlaganja odpadkov se 
bodo tako povečali od 0,22 EUR do 0,26 EUR 
na osebo, odvisno od načina zbiranja bioloških 
odpadkov. Novi ceniki storitev so objavljeni na 
spletni strani www.komunalaidrija.si.

Vir fotografije: www.pexels.com

Sprehodite se “po poti vode”
V sklopu letošnjega Eko dneva 

Komunala Idrija v soboto, 20. aprila 

2019, ob 14. uri organizira dvourni 

pohod. 

Pot nas bo vodila od Marofa (parkirišče Eurospina) 
mimo vodnih zajetij do rezervoarja v Mokraški vasi, 
nato pod Golice in do Čistilne naprave Idrija. Sledi 
povratek do izhodišča.

Pohod bo primeren za občanke in občane vseh 
starosti, zaradi lažje organizacije pa so obvezne 
predhodne prijave. Na pohod pa se lahko prijavite 
na e-mail info@komunalaidrija.si (zadeva: “Prijava 
na pohod”) ali po telefonu 051 217 631.

Več informacij je objavljenih na spletni strani  
www.komunalaidrija.si.
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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

Koliko korakov na dan je dovolj?
Hojo pogosto podcenjujemo, a prav tako velja za gibanje in je za 

ohranjanje zdravja še kako pomembna. Za izboljšanje zdravja in splošno 

dobro počutje naj bi bilo dovolj že 10.000 korakov na dan.

Žal imajo redki to srečo, da že med vsakodnevnimi 
obveznostmi opravijo dovolj gibanja za en dan. Večina 
ima službe, ki zahtevajo več ur trajajoče sedenje za 
mizo, zato so težave sodobnega človeka debelost, 
boleča hrbtenica in sklepi, preveč telesne maščobe 
in premalo kondicije, te pa so le uvod v še druge, 
resnejše zdravstvene težave. Svetovna zdravstvena 
organizacija in številni zdravniki ter drugi strokovnjaki 
pravijo, da bi 10.000 korakov na dan pregnalo kar 
nekaj bolezni stran. A dejansko 10.000 korakov niti 
ni tako malo, to je od šest do sedem kilometrov, 
odvisno od koraka in hitrosti. Za deset kilometrov 
na dan bi morali narediti več kot 14.000 korakov na 
dan. Večina ljudi povprečno naredi 3.500 korakov, kar 
pa je dejansko zelo malo.

Seveda je takoj, ko malo premaknemo svoje 
pretežno sedeče telo, pozitivnih učinkov zelo veliko 
– dober vpliv hoje bomo čutili tako na fizičnem, 
psihičnem kot tudi na vsesplošnem stanju in počutju. 
Hoja bo hitro pognala kri po žilah, tako da bodo 
hranilne snovi iz hrane le prišle do vseh delov našega 
telesa. Zmanjšal se bo stres, z gibanjem se izboljša 
naše razpoloženje in tudi raven naše energije se bo 
močno dvignila. Seveda pa bodo kmalu vidne tudi 
fizične spremembe – več mišic, manj maščobnih zalog, 
bolj prožno telo in bolj trdne kosti.

Kot osnovna oblika človekovega gibanja, je hoja 
zaradi razvoja najrazličnejših prevoznih sredstev v 
sodobnem življenju močno odrinjena iz vsakdana. 
Vendar pa je dovolj zahtevna aerobna vadba, s katero 
lahko izboljšamo aerobno vzdržljivost telesa, okrepimo 
srčno mišico in mišice telesa ter poskrbimo za boljše 
razpoloženje, z vsem tem pa vplivamo na zdravje. Hoja 
velja za eno najbolj varnih oblik telesne dejavnosti, 
s katero se lahko ukvarjajo ljudje vseh starosti, ne 
glede na telesno pripravljenost. Ravno zaradi tega je 
tako učinkovita, saj jo lahko vsak posameznik prilagodi 
svojim sposobnostim, zanjo pa ne potrebujete 
posebne opreme, le udobne čevlje in dobro voljo.

S programom hoje začnite počasi in si najprej 
določite en teden, ko boste vsak dan prehodili najmanj 
10.000 korakov. Korake vam lahko šteje kar aplikacija 
na vašem pametnem telefonu, lahko pa si omislite 
tudi pametno zapestnico. Veliko ljudi misli, da bodo 

neaktivnost med tednom enostavno nadomestili ob 
koncu tedna, žal pa temu ni tako. Dobri učinki hoje 
se namreč ne dajo prenesti med dnevi, pomembno 
je, da hodimo konstantno vsak dan. Neprimerljivo 
boljše je izbrati 10.000 korakov na dan kot 70.000 
korakov na teden.

Hoja naj bo čim bolj naravna. Korak začnite na peti 
in celo stopalo povaljajte po podlagi, dokler se s prsti 
odločno ne odrinete v nov korak. Stopala postavljajte 
vzporedno, drugo ob drugo, kolen pa ne iztegujte 
do konca. Poskrbite, da bo drža ves čas vzravnana 
in pogled usmerjen nekaj metrov naprej. Sproščeno 
vdihnite skozi nos, da se bo zrak na poti v pljuča 
očistil, ogrel in navlažil, izdihnite pa skozi usta.

Počasi boste spoznali, koliko kilometrov morate 
narediti za 10.000 korakov. Najbolje je, da si v 
domačem okolju naredite nekaj prijetnih krožnih poti, 
ob koncu tedna pa jo mahnite še kam drugam, na 
primer okoli Blejskega jezera, na sprehod od Kranjske 
Gore do Planice ali pa ob slovenski obali. Naj hoja 
postane vaš konjiček, ki vas bo osrečeval in vas še 
mimogrede popeljal po Sloveniji in okolici.
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16zavarovanje zavarovalništvo

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

Zavarujte krajo motornega kolesa!
Edinstveni produkt Zavarovalnice SAVA d.d.! Ob otvoritvi motoristične 

sezone pošiljamo na trg nov produkt zavarovanja proti kraji. Nezgodno 

zavarovanje še nikoli ugodneje!

Da znamo prisluhniti potrebam strank, smo že 
večkrat dokazali in sedaj je tu novi dokaz: kraja 
motornega kolesa je zagotovo eden od glavnih 
»strahov« vsakega motorista, saj je motorno 
kolo neprimerno bolj izpostavljeno tatovom 
kot osebni avtomobil. Doslej se je ta rizik lahko 
zavaroval le preko kasko zavarovanja, ki pa je za 
motorna kolesa dokaj draga zadeva.

Sedaj pa je tu paket VIGO. Več kot samo 
zavarovanje! V motorno kolo vstavite sledilno 
napravo, na telefonski aparat pa naložite 
aplikacijo, ki spremlja premike in določa lokacijo 
vašega motornega kolesa. Četudi pride do kraje, 
je pot policistov do vašega jeklenega konjička 
dokaj hitra in enostavna! Motoristu pa ne nudi 
samo zavarovanja za krajo:

Ste morda parkirali v nekem velemestu, se 
sprehodili, sedaj pa ne najdete več kraja, kjer 

ste pustili motorno kolo?! Aplikacija vas odpelje 
do njega!

Preko aplikacije imate stalno kontrolo nad 
motornim kolesom in zabeležena je tudi vsa 
zgodovina vaših voženj.

Zavarovalnica Sava d.d. vam krije tudi poškodbe, 
ki bi na motornem kolesu nastale ob kraji vozila 
oziroma v času, ko so tatovi uporabljali vaše 
vozilo.

To zavarovanje lahko kupi vsak lastnik, ne glede 
na to, pri kateri zavarovalnici ima sklenjeno 
ostalo zavarovanje za motorno kolo. 

In cena? Cena je odvisna od nove nabavne cene 
motornega kolesa, začne pa se že pri 9 evrih 
mesečno! Podrobneje o samem produktu pa kar 
pri meni v pisarni. 

Vaš Aleksander Paglavec

URNIK PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV: 
Pisarna se zapre v sredo,  
24. aprila, ob 18. uri  
in ponovno odpre v ponedeljek,  
6. maja, ob 8. uri. 

Aktivirajte  

paketni popust,  

občutno znižajte ceno  

avtomobilskega zavarovanja!
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
za šolsko leto 2019/2020 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater .- inženir materialov, UN  

- elektrikar elektronik   - metalurgija in materiali, UN

- 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

ŠTUDENTSKO 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
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ZAPOSLUJEMO

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Tehnolog - laborant m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž 

- Delavec v proizvodnji m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

Vse dodatne informacije in prijave 
na e-mail 
kadrovska@egoproducts.com  
ali telefon 
05 3755 335 in 05 3755 508  
ali pošljete na naslov 
ETA d. o. o. Cerkno,  
Enota za kadre in splošne  
zadeve,  
Goriška cesta 19,  
5282 Cerkno
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Maturantom na pot 
Dragi dijaki! 
Hvala vam za vse tiste trenutke, ure in dneve, ko 

ste s svojo iskrenostjo in dosežki prispevali k temu, da 
nam je bilo lepo in dobro. Včasih smo sicer doživljali  
tudi težke čase in se spopadali s težavami, a  smo jih 
skupaj zmogli premostiti.

Naloga šole ni samo prenos znanja. Bolj kot podatki, 
ki se včasih zdijo neuporabni in nepovezani, je 
pomembnejša pot , po kateri ste prišli do tistega,  
kar smo učitelji zahtevali od vas.  Že Albert Einstein je 
rekel,  da je izobrazba tisto,  kar v nas ostane, potem 
ko smo pozabili vse,  kar smo se  naučili v šoli. Po drugi 
strani pa je šola zaznamovala vas in vaše življenje. 
Zanimivo se je po končanem šolanju vprašati, če bi 
bili danes to, kar smo, če bi hodili v neko drugo šolo. 

Na področju prenosa znanj je človeštvo preživelo 
dve prelomni obdobji:   v prvem je prišlo do izuma 
pisave, v drugem do izuma tiska. Posledice teh 
izumov so se kazale v  številnih  družbenih in političnih 
spremembah. Za vse prilagoditve tem spremembam 
je imelo človeštvo na desetine, tudi stotine let časa. 
V obdobju prehoda na tisk, pred več kot 500 leti,  se 
je rodila tudi današnja pedagogika.

Danes ponovno živimo v prelomnem obdobju, 
obdobju sodobnih digitalnih tehnologij. Prvič v 
človekovem razvoju smo prišli do trenutka, ko se 
moramo starejši učiti od mlajših, zato se seveda 
včasih počutimo negotove in ogrožene! Zavoljo hitrih 
sprememb, ki jim inštitucije ne zmorejo slediti, se je 
svet ponovno znašel v krizi. Zaradi vseh paragrafov, 
ki nam urejajo vsakdan,  smo izgubili kompas. Morala 

in skupno dobro postajata drugotnega pomena.  Prav 
zato računamo na vas!  Pred vami je zahtevna naloga, 
saj boste morali iznajti nov red! Tak, ki bo vzpostavil 
svet, ki bo do vseh ljudi, ne glede na to, kakšni so in 
od kod prihajajo, prijazen, pravičen in poln priložnosti 
za razvoj njihovih potencialov. 

Naša naloga pa je, da se vašega poslanstva 
zavedamo ter vas na tej poti podpremo in vam 
pomagamo s stanovanji, infrastrukturo, dostopnostjo 
do zdravstva in izobraževanja! Vi  ste namreč resnično 
naša prihodnost in naša priložnost za lepši jutri! Tega  
se  vse bolj zavedamo tudi tukaj, v naši Idriji!

Z nasmehom k uspehom! Srečno,  generacija 2019!

Karmen Vidmar,  
ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija
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se glavnemu pokrovitelju Koncernu Kolektor iskreno zahvaljujemo za vso ponujeno pomoč pri 

organizaciji maturantskega plesa.
Z izkazano podporo ste nam, maturantom, pa tudi celotni Idriji in širši javnosti pokazali, da znate 

ceniti in dejavno podpirati živo zapuščino prve slovenske realke.
Hvala!

Zahvaljujemo se tudi vodstvu šole ter vsem profesorjem, ki so aktivno sodelovali  
pri organizaciji večera.

Za pokroviteljstvo iskrena hvala tudi Hidrii d. o. o. 

Občini Idrija hvala, da nam je odstopila prireditveni prostor. 

K resnično nepozabnemu večeru za vse nas pa so veliko prispevala še mnoga podjetja in posamezniki:

Galeb – Trade d.o.o., Alpina d.o.o., The Key Escape room 
Ljubljana, Telekom Slovenije, d. d., Nova KBM poslovalnica 
Idrija in poslovalnica Cerkno, Zavarovalnica Triglav, d.d., 
predstavništvo Idrija in predstavništvo Logatec, Nova 
ljubljanska banka d.d., poslovalnica Idrija, Tobačna 3DVA, 
d.o.o., Cerkno, Bar Gabrijel,  Martina Čuk s.p., Frizerstvo M 
Styling, Melita Trost s.p., salon Cerkno, Pošta Slovenije d.o.o., 
pošta 5282 Cerkno, Trgovina Tanja, Tone Praprotnik s.p., 
Pizzerija Bolero, Đurđica Mitrović s.p., Cvetličarna Anja, AN-
JAN d.o.o., DZS, Založništvo in trgovina d.d., Logatec, Gostilna 
Metka, PAVELTUR d.o.o., Smučišče SKI BOR Črni Vrh, ZkotZ 
d.o.o., EQUA, Munh frizerstvo d.o.o., Floristika IVO, Cvetličarna 
Cvet, Božič Darko s.p., Avtomarket Poltrini, Aleksander Bevk 
s.p., Turistični informacijski center Idrija, Bar Pr’ Albinc, VIA 
d.o.o., Frizerski salon Joži, Razpet Jožica s.p., MC C.M.A.K. 
Cerkno, Sabina Bar, Cerkljanski muzej, CŠOD Cerkno, Frizerski 
salon Lask, Barbara Čar s.p., Kavarna Napoleon, Cvetličarna 
Karmen, Menart Angela s.p., Mavrica Logatec, Picerija in 
pivnica pri Krištofu, Anvina d.o.o., Hotel Mantova, Pekarna 
Adamič d.o.o., DOGET d.o.o., Ebm-papst Slovenija, proizvodnja 
elektromotorjev d.o.o., Frizerski salon Katja, Katja Šemrov 
Dolenc s.p., Frizerski studio Karmen, Karmen Šturm s.p., 
Slaščičarna Amigos, Clarus PE Idrija, Arena bar Idrija, Mestna 
kavarna Arena, Slaščičarna Emilija, A1 Slovenija, A1 Idrija, 
Galerija BAR gostinstvo in storitve d.o.o., Trgos Kava Bar 3 x 
3 Irena Mihelj s.p., Mladinska Knjiga Založba d.d., Knjigarna in 
papirnica Idrija, Abanka d.d., poslovalnica Idrija, Zavarovalno 
zastopstvo Aleksander Paglavec s.p., Trgovina Vitaminčk 
Janja Sedej s.p., Špar Slovenija d.o.o., Hipermarket Špar Idrija, 
Pami d.o.o., Cerkno, Frizerstvo in etnodar Monika Šinkovec 
s.p., Cvetličarna Rožca Mihaela Pintar s.p., Sping d.o.o., 
Izdelava polietilenskih vrečk Mlakar Jožko s.p., Thermana, 

d.d., družba dobrega počutja, Petrol d.d., JUB d.o.o., 
VELO d.d., Kolesarski center Bonča, COMCOM d.o.o. Idrija, 
Knjigarna ABC d.o.o., Foto Bobnar Idrija, Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija, Ambasada bistro Žiri, Okrepčevalnica Bahač 
Ivan Trček s.p., Laprina, Nina Šavor, nega telesa in grafične 
storitve, s.p., Štrobo elektroinštalacije Anton Tavčar s.p., 
Andi d.o.o., Lindab d.o.o., Bar 013, PRIZMA d.o.o. IDRIJA, 
PETROVČIČ ANTON s.p., Gostilna pri Škafarju, Lepotni salon 
Mistika, Center zdravja in lepote Lidija Obid s.p., Turistična 
agencija Nova Zdenka Bogataj s.p., Sanpavlija trgovina na 
drobno in debelo Gantar Barbara s.p., ENGROTUŠ d.o.o. TUŠ 
DROGERIJA, ENGROTUŠ d.o.o., Almapek d.o.o. trgovina in 
servis, Merkur trgovina d.o.o., Merkur Kolektor Koling Idrija 
in Merkur tehnična trgovina Cerkno, Zavarovalnica Sava 
d.d., poslovalnica Idrija, Kara-Trgovina na drobno z obutvijo 
in usnjenimi izdelki Stanislav Marinčič s.p., Avtos prodaja 
rezervnih delov za osebne avtomobile in druga motorna 
vozila, d.o.o., Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje 
d.d., G. T. d.o.o. Trgovina Kocka Vrhnika, Okrepčevalnica 
Berzo, Muhametsejda Aliriza s.p., Belissima Karmen Oreški 
s.p., Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana podružnica 
Primorska, poslovalnica Idrija, Avto Lev Trgovsko Servisno 
Podjetje D.O.O., Elitas, Knjigarna-Papirnica-Cvetličarna jolly 
Jolanda Magajne s.p., Kuncl Gostinsko – Trgovsko Podjetje 
d.o.o. Spodnja Idrija, Gostinstvo Pri Budanjcu gostinstvo 
in turizem d.o.o, GRAWE zavarovalnica d.d., pisarna Idrija, 
Adriatic Slovenica Predstavništvo Spodnja Idrija, Mesec And 
Co trgovina, turizem, gostinstvo, d.o.o., Mihevc transport 
domači in mednarodni transport, d.o.o., Aro Branka Majnik 
s.p., Kavarna in slaščičarna Kljukec, Kolektor Sisteh d. o. o., 
Ceragem Hiša dobrega počutja, Fitness klub Thornada, Bar 
PGD Dole, Cvetličarna “Cvet” Božič Darko s.p.

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.



22Godbeniki četrti na 
tekmovanju v Italiji

Prejšnji konec tedna so se člani Pihalnega orkestra 
Godbenega društva rudarjev Idrija mudili v Rivi Del 
Garda, kjer so sodelovali na tekmovanju pihalnih 
orkestrov Flicorno d’Oro. Od tam so se vrnili z lepim 
rezultatom.

Prvo mesto na tem uglednem tekmovanju je med 
devetimi pihalnimi orkestri osvojil Pihalni orkester Svea 
Zagorje, pihalnemu orkestru iz Idrije pa je ocenjevalna 
komisija z 88,83 točkami dodelila četrto mesto. Zadnje 
štiri mesece so godbeniki vadili vsak po svojih najboljših 
močeh in pod vodstvom dirigenta Domna Prezlja 
naštudirali program za tekmovanje. Dolgoletni član 
orkestra in v tem mandatu tudi župan Občine Idrija 
Tomaž Vencelj je po razglasitvi rezultatov povedal: 
»Ko smo leta 1997 mladi prevzeli vodenje idrijske 
’plehbande’, smo na tekmovanje v Rivi del Garda gledali 
kot na nekaj utopičnega in popolnoma nerealnega, na 
nekaj, kjer sodelujejo samo ’ta boljši’ orkestri. Ta vikend 
pa smo opravili vsak svoje delo in dosegli, kar smo 
hoteli. Ponosen sem, da sem že 28 let del te zgodbe!«

Dvojno zlato za Vokalno 
skupino Radost

Vokalna skupina Radost iz Godoviča, ki deluje pod 
umetniškim vodstvom Damjane Vončina, se je vrnila 
s pomembnega tekmovanja v Italiji, kjer je zabeležila 
še en vrhunski rezultat.

Prejšnji konec tedna so članice Vokalne skupine 
Radost sodelovale na mednarodnem zborovskem 
tekmovanju v Firencah. Tekmovale so v dveh 
kategorijah, komorne skupine in sakralna glasba, in v 
obeh prejele zlato priznanje. Za piko na i pa so prejele 
še posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe 
italijanskega skladatelja. Poleg dveh tekmovalnih 
nastopov so imele še tri koncertne nastope z zelo 
raznolikim programom. »Mednarodni publiki smo se 
predstavile z vsem svojim znanjem, Slovenijo pa smo 
spet predstavile kot zborovsko dobro razvito državo,« 
je v izjavi za Idrijske novice po povratku v Slovenijo 
povedala Damjana Vončina, zborovska dirigentka in 
umetniška vodja zasedbe.
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Nataša  
Ivanović s.p.,  
Gortanova 3, 

Idrija,  

tel.:  
05 372 29 20,  
070 745 212 

Spletna  
trgovina: 

lepi-lasje.si

Spremljajte nas:

LEPI LASJE SE RODIJO
IZ ZDRAVEGA LASIŠČA
POSKRBI ZANJE Z LEPOTNIMI IN
NEGOVALNIMI RITUALI ACTYVA

NOVO V SALONU  
Tehnologija aktivnega kisika: 
revolucija v ponudbi storitev v našem 
salonu.

BIOLOŠKI UČINKI 
TRANSDERMALNEGA KISIKA*

Z uporabo kisikove 
tehnologije vsaka 
nega postane 
prijetna izkušnja 
ugodja in  
sprostitve za vsako 
stranko.  
Več si lahko  
preberete na naši
spletni strani: 
www.lepi-lasje.si

Naš salon je dopolnil 22 let 
in ob tem rojstnem dnevu 
bi se zahvalila vsem mojim 
strankam za zvestobo, 
nekatere me spremljate že vsa 
leta. Še naprej se bom trudila 
nuditi kakovostno storitev 
s profesionalnimi izdelki in 
seveda strokovno izvedbo.
Vabljene tudi stranke, ki še 
niste preizkusile naših storitev, 
da se pridružite našemu motu:  
LEPI LASJE SO VAM V 
OKRAS, ZATO NAJ VAM 
BODO V PONOS.

Gašper Golob Rupnik 
ima zlato priznanje
Mladi idrijski kitarist Gašper Golob 

Rupnik, učenec šestega razreda 

kitare na Glasbeni šoli Idrija pri 

mentorici Andreji Semenič, se je 

na prvem glasbenem tekmovanju 

v letošnji sezoni odlično odrezal. Z 

državnega kitarskega tekmovanja 

v Krškem se je vrnil z zlatim 

priznanjem. 

Strokovno komisijo, ki so jo sestavljali ugledni 
slovenski kitarski pedagogi in gostje iz tujine, je 
uspel prepričati s programom štirih skladb, ki jih je 
ob pomoči učiteljice Andreje Semenič osvojil v zadnjih 
mesecih. Na tekmovanju je odigral zelo hiter Capriccio 
v a-molu, op.26, št. 4 italijanskega skladatelja Mattea 
Carcassija, dve zelo znani skladbi španskega skladatelja 
Francisca Tarrege z naslovom Rosita ter Lagrima in 
skladbo Pravljica za Mihca slovenskega skladatelja 
Aleša Strajnarja. Ker državno tekmovanje Temsig iz 
kitare poteka le vsako tretje leto, je bilo nedavno 
tekmovanje v Krškem eno najpomembnejših. Na njem 
so se predstavili kitaristi v vseh starostnih kategorijah. 

»Zlata nisem ravno pričakoval, saj je bila konkurenca 
v moji kategoriji v Krškem zelo močna in tudi sam 
nisem bil prepričan, kako bo komisija ocenila moje 
igranje. Vendar sem si po svojem nastopu oddahnil in 
se po razglasitvi rezultatov tudi razveselil uvrstitve,« 
je po tekmovanju povedal Gašper Golob Rupnik.

Do konca letošnjega šolskega leta Gašperja čaka še 
nekaj uglednih kitarskih tekmovanj.



24DIMNIKARSTVO 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

Župan sprejel Marijo Kacin
V petek, 5. aprila, je idrijski župan 

Tomaž Vencelj v Mestni hiši sprejel 

Marijo Kacin iz Trsta, ki za natis 

pripravlja knjigo o Žigi Zoisu, Casanovi 

in življenju med Ljubljano, Trstom 

in Benetkami. V knjigi bo objavljena 

obsežna raziskava o življenju v času 

razsvetljenstva na območju od 

Ljubljane do Trsta in Benetk. 

Upokojena profesorica Marija Kacin je idrijska 
rojakinja. Po njenem očetu Antonu Kacinu se v mestu 
imenuje tudi ulica, saj sodi med najznamenitejše 
rojake. Na idrijski realki je maturiral pred natanko 
100 leti in njegov sošolec je bil Albin Vončina - Činči, 
prastari oče aktualnega župana Tomaža Venclja. 
Zanimivo je, da je že Anton Kacin v maturitetni 
nalogi pred 100 leti pisal o Žigi Zoisu in to temo je v 
desetletjih študija in raziskovanja poglobila ter razširila 
njegova hči Marija Kacin. Za njene izsledke je med 
akademiki v Ljubljani in Trstu veliko zanimanja, saj je 
avtorica v arhivih v Benetkah prišla do zanimivih in 
doslej še neobjavljenih podatkov o življenju Casanove, 
njegovih povezavah z Žigo Zoisom in tudi o živem 
srebru, s katerim so v tistem času v Benetkah živahno 
trgovali. 

»Posebej sem ponosna na to, da bo knjiga izšla v 
Idriji, saj je celotna naša rodovina zelo ponosna na te 
korenine in na spoštovanje, ki ga Idrija kaže do našega 
očeta in drugih prednikov,« je po obisku župana v 
Mestni hiši povedala Marija Kacin. Knjiga bo izšla pri 
Založbi Bogataj.
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Gostilna Kos 
Tomšičeva 4, Idrija

041 222 901
gostilnakos@gmail.com

V Gostilni Kos kuhamo s polno paro!  
Obiščite ali pokličite nas, ko želite: 

- potešiti lakoto s slastnimi malicami
- razvajati svoje brbončice z najboljšimi idrijskimi žlikrofi v mestu

- praznovati pomembne življenjske dogodke v krogu najbližjih
- proslaviti uspehe s poslovnimi partnerji

- obogatiti različne priložnosti s skrbno pripravljenim cateringom 
- v udobju doma uživati ob dostavi večjih količin hrane 

Prisrčno vabljeni od ponedeljka do sobote od 7h do 15h, 
po dogovoru pa tudi izven delovnega časa!

ODPRTO TUDI NA VELIKONOČNI PONEDELJEK!

Želim
o vam vesele velikonočne praznike!

Povečan turistični obisk Idrije
Končni letni statistični podatki 

SURS-a za leto 2018 kažejo še eno 

izjemno turistično leto v Sloveniji. 

Tako so turistični nastanitveni 

objekti v letu 2018 našteli za 

8 % več prihodov in 10 % več 

prenočitev kot v letu 2017. Od 

tega so tuji turisti ustvarili za 15 

% prenočitev in 11 % več prihodov 

kot v letu 2017. Domači turisti pa so 

ustvarili približno enak obisk kot v 

letu 2017.

Po uradnih podatkih o nočitvah v idrijski občini so 
na idrijskem tudi v letu 2018 zabeležili rast števila 
nočitev v primerjavi z letom poprej. Število nočitev v 
idrijski občini vztrajno narašča (za 86,6 % od leta 2013 
do 2018). V letu 2018 je bilo zabeleženo za 24,87 % 
več nočitev v primerjavi z letom poprej (skupaj 2018: 
23.858 nočitev). Delež tujih gostov za leto 2018 znaša 
57,91 % (13.815), med njimi so prevladovali Italijani, 
sledijo jim Nemci in Francozi ter obiskovalci iz ZDA.  

V primerjavi z letom poprej se je sicer obisk TIC-a 
Idrija zmanjšal, kar gre pripisati tudi zapori ceste 
Idrija – Godovič v času glavne turistične sezone ter 
dejstvu, da vse več obiskovalcev zadostne informacije 
o destinaciji poišče preko spleta. Uspešne promocijske 
aktivnosti v Slovenji in na tujih trgih (Italija, Nemčija, 
Nizozemska, Španija, Češka in Francija), ki jih CID izvaja 
samostojno in v sodelovanju z nekaterimi ponudniki, 
se odražajo tudi v povečanem obisku spletne strani 
visit-idrija.si in obisku destinacije. V letu 2018 je TIC 
zabeležil 57 % tujih obiskovalcev. Medtem ko so v 
Antonijevem rovu z 21.785 obiskovalcev v letu 2018 
beležili skoraj 14 % rast obiska, pa so v mestnem 
muzeju na gradu Gewerkenegg z 10.055 obiskovalci 
zabeležili zmanjšanje obiska za 4 %. Čipkarsko šolo 
Idrija je obiskalo 1.460 obiskovalcev, kar znaša približno 
2 % manj kot v letu 2017, Topilnico Hg pa 4.902 
obiskovalcev.



27URNIK: 
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

Želimo vam vesele velikonočne praznike!

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice.

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

VELIKA IZBIRA NOVIH 

                   ZUNANJIH GRES PLOŠČIC -20%
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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 in mesnici KGZ
 Idrija 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!

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

T: 041 526 305
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ZASTEKLITEV OKEN IN VRAT

STEKLENA DRSNA VRATA

NIHAJNA VRATA

STEKLENE OGRAJE

PREGRADNE STENE

OGLEDALA

VARNOSTNA STEKLA

VITRINE - MIZE

KUHINJSKE STENSKE OBLOGE

ORNAMENTNA STEKLA

PESKANJE STEKLA

KALJENJE STEKLA

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

Jagodni mousse v 
kozarčku
Pregrešno dobra sladica v 

kozarčku, ki bo prepričala tudi 

najbolj zahtevne gurmane.

Sestavine: 
350 g svežih jagod, 2 žlici sladkorja, 1 žlica 

limoninega soka, 1 žlica jagodnega likerja, 140 g 
jagodnega jogurta, 60 g sladkorja, 300 g sladke 
smetane, 10 g želatine v prahu, 4 žlice vode.

Priprava: 
Jagode očistimo in oplaknemo pod tekočo vodo. 

Dobro jih odcedimo in zrežemo na majhne koščke. 
Dve tretjini jagodnih koščkov stresemo v skledo, 
kjer jih zmešamo s sladkorjem, limoninim sokom in 
jagodnim likerjem. Dobro premešamo in pustimo 
stati 15 minut. Nato jagode pretlačimo skozi gosto 
cedilo, da dobimo jagodni pire. Želatino stresemo 
v skledico in jo prelijemo s hladno vodo. Pustimo 
stati 10 minut, da želatina nabrekne. Jagodni 
pire prelijemo v kozico in na zmerni temperaturi 
počasi zavremo. Takoj ko jagodni pire zavre, kozico 
odstavimo. Želatino stopimo v vodni kopeli. V 
skledi z električnim mešalnikom čvrsto stepemo 
sladko smetano. V drugi skledi skupaj zmešamo 
ohlajen jagodni pire, sladkor in jagodni jogurt. 
V jagodno zmes vmešamo stopljeno želatino, na 
koncu pa še stepeno smetano. Jagodne koščke, ki 
jih nismo uporabili za pripravo pireja, razporedimo 
po kozarčkih. Kozarčke do vrha napolnimo z 
jagodnim moussom. Po želji sladico na koncu 
okrasimo s polovicami jagod. Sladico shranimo 
v hladilnik, da se krema povsem ohladi in strdi. 
Serviramo hladno.
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30Zahvala
Tiho, kakor si odšla,
v deželo je pomlad prišla, 
je zvončkov cvet, je dih življenja,
ki na pomlad se začenja,
a tebe ni ...
da vse to videla bi ...

FRANČIŠKA RUPNIK
(4. 6. 1927 – 21. 2. 2019)

Tiho in skromno, kakor je živela, nas je zapustila 
sestra in teta Francka. Ob njeni smrti se zahvaljujemo 
Vita domu za oskrbo, pomoč in lajšanje trpljenja, 
g. župniku Iztoku Mozetiču za opravljen obred 
ter g. Srečku Volčini in g. Jožetu Mikužu za 
somaševanje. Iskrena hvala sosedom za pomoč in 
izrečena sožalja, g. Marku Gnezdi iz komunale za 
strokovno svetovanje in pomoč ter sorodnikom in 
prijateljem za darovane sveče in svete maše. Posebej 
se zahvaljujemo zborovodkinji Katji Bajc Felc in 
Mešanemu pevskemu zboru Frančišek Lampe za 
zapeto pesem, ki jo je pokojna rada prepevala.

Žalujoči sestri Marija Čuk in Ivanka Rupnik ter 
nečaki in nečakinje

Zahvala
JULIJA KOPAČ
(3. 1. 1943 – 25. 3. 2019)

Ob boleči izgubi naše mame, none, tete in svakinje se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izražena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Hvala tudi zaposlenim v Domu upokojencev 
Postojna, ki ste v zadnjih letih skrbeli zanjo. Hvala 
Marku Gnezdi in sodelavcem Komunale Idrija za 
organizacijo pogreba ter Žigi Laknerju za odpeto 
poslovilno pesem.

Hvala vsem, ki jo boste z ljubeznijo in 
spoštovanjem ohranili v svojem srcu.

Vsi njeni

Zahvala
Vsi bomo enkrat zaspali, 
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite ...
(A. M. Slomšek)

MARIJA KAVČIČ
(8. 12. 1926 – 10. 3. 2019)

V 93. letu starosti je tiho zaspala naša draga sestra 
in teta Mici s Kobalovih planin.
Posebna zahvala osebju Doma upokojencev Idrija, 
kjer je v bolezni preživela zadnje dni svojega 
življenja, Komunali Idrija ter Marku Gnezdi za 
organizacijo pogreba. Hvala domačemu cerkvenemu 
pevskemu zboru, ki se je s pesmijo poslovil od 
nje, ter župniku Miru Mariniču za darovano mašo 
in pogrebni obred. Hvala sodelavkam Župnijske 
Karitas za vso skrb in mnoge obiske. 
Prisrčna hvala Ireni Hvala za izrečene besede 
slovesa.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, ji 
darovali cvetje in sveče in vsem, ki jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Zahvala
Pošle poslednje so moči,
zaspale preutrujene so oči.

MARIJA (MINKA) BEZELJAK
(14. 9. 1916 – 16. 3. 2019)

Na prvi pomladni dan smo se poslovili od naše drage 
mame, stare mame, prababice in tete Marije Bezeljak, 
po domače Minke iz Riž.
Iskreno se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev 
Idrija in osebju Zdravstvenega doma Idrija za 
dvanajstletno skrb, nego in izkazano ljubezen.
Ob zadnjem slovesu se zahvaljujemo tudi vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena in poslana sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Hvala tudi vsem, ki ste se poslovili od nje 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala 
pevkam za pesmi, trobentaču in gospe Ireni za lep 
in čuten poslovilni govor.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči sin Rajko in hči Albina z družino
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Mami.
Ti si naša najsvetlejša zvezda življenja. Lepotica.  
Z vsemi odtenki najlepših barv.
Za nas si mami pravljičnih sanj. Želimo si, da bi 
lahko zamrznili čas. 
Da te še bolj močno objamemo. Da ti še enkrat 
povemo, da te imamo radi. 
Vsaj še enkrat. Tebe – naša draga mami – zagotovo 
ne bomo pozabili nikoli. 
Pogrešali te bom vsak dan. Vse dni našega življenja.
Saj nikoli ne bodo več to, kar so bili.
Vse neizrečene misli, besede in dejanja bomo poslej 
tebi šepetali v nebo.
Ozrli se bomo … in na njem poiskali najlepšo zvezdo. 
Ker tam boš ti – v objemu svoje največje ljubezni. 
Svojega Tomota. 
Vemo, da si tam, kjer te nič več ne boli. Počivaj v 
miru, naša ljuba mami. 
Vse do takrat, ko se ponovno snidemo med zvezdami. 
In mami … Hvala ti za vse.

VERA PAJER 
(27. 3. 1958 – 25. 3. 2019)

Zahvaliti se želimo vsem, ki ste vstopili na njen 
vlak življenja. Ji lepšali dneve do njene zadnje 
postaje, kjer je tistega ponedeljkovega jutra izstopila. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem za vse izrečene misli in dejanja ob 
njenem slovesu ter darove, ki so bili predani 
Društvu distrofikov Slovenije. Hvala medicinskim 
sestram, negovalnemu osebju in vsem ostalim, ki 
so ji lepšali trenutke v Domu upokojencev Idrija. 
Hvala zdravnikom Franciju Jerebu, Silviju Strausu, 
Mitji Štruklju, Tinetu Pavšiču in Borutu Kavčiču 
ter zaposlenim v Zdravstvenem domu Idrija. Hvala 
pogrebni službi Komunale Idrija, pevcem, Mateju 
Kavčiču in Nacetu Kogeju, ki so njen zadnji trenutek 
povezali v čudovito celoto.

Žalujoči hčerki Maja in Patricija ter sin Klemen z 
družinami

Naslednji ABC bilten izide 24. maja 2019 
Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  

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

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

Zahvala
Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo; 
v tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(Tone Pavček)

CIRIL KUMAR 
(27. 2. 1929 – 12. 3. 2019)

Iskrena hvala vsem, ki ste našega dragega Cirila 
pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se 
govornikoma za občutena govora in vsem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani.

Vsi njegovi

Zahvala
MARIJA BERIČIČ
(30. 4. 1938 – 9. 3. 2019)

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in 
prababice se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. 
Izredna zahvala velja osebju negovalnega oddelka 
Doma upokojencev Idrija in dr. Silviju Strausu za 
dolgotrajno skrbno nego. Posebna zahvala velja 
Ireni Hvala za ganljive besede slovesa. Zahvala tudi 
Komunali Idrija za izvedbo pogreba in trobentaču 
za spremljavo.

Žalujoči svojci



32MALI OGLASI
Mlad poročen par išče garsonjero ali enosobno stanovanje v Idriji. Inf.: 069 679 086
Prodamo dvosobno stanovanje v izmeri 48m2. Inf.: 041 419 967 ali 041 415 954
Prodam hišo na Ponikvah, Šentviška gora, v izmeri 95m3, velikost parcele 547m3.  

Inf.: 070 849 108
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem in drvarnico.

Inf.: 031 873 503
Mlada mamica najame enosobno stanovanje ali garsonjero v Idriji. Inf.: 070 191 668
Prodam cca. 1 m3 hrastovih desk debeline 3 cm. Inf.: 051 670 068
Mlada mamica iščem manjše stanovanje ali garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 051 249 175
V Idriji, 1 km od središča, prodam parcelo v izmeri 1.400 m2. Na parceli je opravljeno 

geomehansko poročilo in je primerna za zidavo. Teren praktično nima naklona. Cena: 49 
EUR/m2. Inf.: 040 233 376

V centru Idrije oddam v najem opremljeno dvosobno stanovanje v izmeri 60m2. Stanovanje 
oddam v najem paru oz. družini. Inf.: 041 475 408

Prodam telefon Huawei P10, star eno leto, v garanciji. Nepoškodovan, črne barve. Cena: 
180 EUR. Inf.: 041 302 799

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 622 299
Prodam RENAULT Megane Sedan 1,9 dCi, letnik 2006, prevoženih 188.000 km. Avto je 

dobro ohranjen, vzdrževan in garažiran, 1. lastnik. Dodam 4 nove zimske gume ter strešne 
nosilce. Cena: 1.750 EUR. Inf.: 031 632 250

V Spodnji Idriji, na Šolski ulici 3, prodam ali oddam v najem garažo. Inf.: 031 679 926
V centru Cerknega prodamo stanovanjsko hišo. Hiša je vseljiva, vzdrževana.   

Inf.: 031 300 174
Prodamo stanovanje v Idriji na Otona Župančiča 1 v izmeri 55,82 m2.
Prodamo stanovanje v Spodnji Idriji na Šolski 10 v izmeri 25 m2.
Prodamo stanovanje v Spodnji Kanomlji 40 v izmeri 71,29 m2 (pritličje dvostanovanjske 

Zahvala
Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina,  
ki močno boli. 
(T. Pavček) 
 
JOŽEF TRATNIK 
(9. 3. 1939 – 7. 3. 2019) 

Ob boleči izgubi moža, očeta, starega očeta in tasta se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za vse tople besede, izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala patronažnima sestrama Darinki in 
Andrejki, ekipi nujne medicinske pomoči ZD Idrija, 
pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred in 
trobentaču za zadnje slovo.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njegovi

Zahvala
CIRIL ŠTUCIN
(3. 3. 1938 – 12. 3. 2019)

Na cerkljanskem pokopališču smo se poslovili od 
moža, očeta in starega očeta Cirila.
Iskrena hvala osebju Zdravstvenega doma Cerkno, 
zahvala tudi pogrebni službi Komunale Idrija, 
Francu Rutarju za poslovilne besede, duhovniku 
za opravljen obred ter domačemu cerkvenemu 
pevskemu zboru.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga obiskovali in 
pomagali ob tej težki in dolgotrajni bolezni.
Zahvala za izražena sožalja, za cvetje in sveče ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Zahvala
V temni noči prišlo je slovo,
z žalostjo v srcih zremo v nebo.
A vemo, zdaj od tam boš gledal na nas,
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

ALBERT KRANJC
1. 6. 1940 – 4. 4. 2019

Ob boleči izgubi moža, ata in starega ata se 
zahvaljujemo sosedom, sovaščanom, sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno 
sožalje in tolažilne besede ter darovano cvetje 
in sveče. Iskrena hvala dr. Nini Kokalj Oblak in 
njenim sodelavkam za nudeno strokovno pomoč ob 
soočanju z boleznijo. Zahvaljujemo se tudi župniku 
za opravljen obred, Cvetličarni Rožca, gostišču  
Pr’ Padkejc, komunalni službi ter pevcem in 
trobentaču.

Žalujoči svojci

Vsak dan sveže novice na: 
Oglaševanje na spletni strani:  

05 37 22 947 ali 05 37 222 80 
ali: abcmerkur.idrija@gmail.com in  

abc@abc-merkur.si



33

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)

Inf.: 051 688 424
Starejšim osebam nudim pomoč na domu (čiščenje, pospravljanje, prevozi, spremstvo, 

…). Inf.: 070 730 420
Prodam Renault Clio III, letnik 2008, 129.000 prevoženih kilometrov, pet vrat, temno sive 

barve, avtomatska klima, alu platišča 16”. Cena po dogovoru. Inf.: 041 411 878 ali 041 263 387
Prodamo zazidljivo parcelo na sončni legi ob koncu naselja Hotedršica. Parcela meri 927 m2, 

nahaja se v izredno mirnem in zelenem okolju z urejenim dostopom. S svojo lego omogoča 
hiter dostop do regionalne ceste Idrija – Tolmin in Logatec – Ljubljana. Odlična lokacija in 
krasen razgled. Cena: 45 EUR/m2. Inf.: 041 834 565

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

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

V Idriji ali okolici kupim stanovanje v velikosti cca. 60 kvadratov. Inf.: 031 239 897
Prodam kavč dvosed in vgradni štedilnik na drva. Inf.: 041 495 765
Prodam leseno mobilno prekajevalnico za meso. Inf.: 041 540 676
V središču Idrije prodamo poslovni prostor v velikosti cca. 150 m2. Trenutno je v njem 

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

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

Prodam hišo v Spodnji Idriji na Žirovski cesti 12. Inf.: 031 828 255
Prodam štiri letne gume Bridgestone b250 (175 70 r14) na novih jeklenih platiščih (razmak 

med vijaki 5x100), vožene 300 km. Cena: po dogovoru. Inf.: 031 657 394
Najamem enosobno stanovanje ali garsonjero v občini Idrija. Inf.: 041 653 984
V centru Idrije oddamo v najem 2-sobno stanovanje primerno za samske delavce. 

Inf.: 031 501 605
Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 622 299
Kupim rabljen pralni ali pralno-sušilni stroj. Inf.: 070 308 923

stavbe). Inf.: 030 603 077 (od ponedeljka do petka 7. - 15. ure – samo resni kupci)
Iščemo pomoč pri vsakodnevni negi starejše osebe (stoma), v Idriji. Inf.: 040 796 813, 

030 934 953
V središču Idrije prodam garsonjero. Cena: 24.000 EUR. Inf.: 031 449 955
Prodam obnovljeno in delno opremljeno 3-sobno stanovanje v Grilčevi ulici v Idriji. Možnost 

dokupa garaže v neposredni bližini. Inf.: 051 631 998
V Godoviču kupim manjše zazidljivo zemljišče (cca. 500 m2). Inf.: 031 239 897
Prodam 3-sobno, v celoti obnovljeno in deloma opremljeno stanovanje v Idriji (prva 

palacina). Inf.: 040 798 331
Prodam dve zazidljivi parceli (711 m2 in 624 m2) v Črnem Vrhu – zaselek Trebče. Parceli 

sta ob glavni cesti Črni Vrh – Zadlog, sončna lega, voda in elektrika na parceli. Cena po 
dogovoru. Inf.: 041 953 245

Prodam Renault Espace, letnik 2001, prevoženih 304.000 km, rdeče barve, dvopodročna 
avtomatska klima, meglenke, naslon za roke, ABS, ..., generalni servis na motorju pred 40.000 
km. Cena: 490 EUR. Inf.: 041 444 050

V Spodnji Idriji, na Pustoti, prodam gradbeno parcelo v velikosti 2.000 m2 (polovica 
zazidljiva, polovica druga raba). Inf.: 041 632 859 

Na Lapajnetovi ulici v Idriji prodam poslovni prostor v izmeri cca. 15 m2 z utečeno 
dejavnostjo. Inf.: 041 653 984

V Idr ij i  prodamo vse lj i vo ,  popo lnoma opremljeno dup leks  stanovanje 
v izmer i  150 m2,  v dvostanovanjsk i  h iš i  z  ločenim vhodom in garažo.  3 
minute hoje do šole, zdravstvenega doma, vrtca. Možnost nakupa cele hiše.  
Inf.: 041 483 106

Prodam domač med, kozarec 8 evrov.  
Inf.: 041 540 676

V centru Idrije prodam stanovanje v 
izmeri 33 m2. Cena: 24.000 EUR. Inf.: 
031 449 955

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

Prodamo popolnoma novo, adaptirano 3-sobno stanovanje v centru Idrije v Rožni ulici. 
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Pokopališče školjk v Ankaranu
Školjčna sipina v zalivu Polje med Koprom in 

Ankaranom je edina školjčna sipina v Sloveniji. Nahaja 
se v neposredni bližini Luke Koper, severno od ustja 
reke Rižane. Del obale, kjer lahko najdete ogromno 
različnih školjk in polžkov, je za otroke izjemno zanimiv. 
Strokovnjaki so tam našli več kot 230 vrst mehkužcev. 
Dokler je ta čudovit košček slovenske obale še na 
voljo, ga velja obiskati, saj je školjk iz leta v leto manj.

Izvir Kamniške Bistrice
Kamniška Bistrica izvira na treh koncih, najbolj 

poznan pa je vsekakor njen glavni izvir, ki se 
nahaja v bližini Doma v Kamniški Bistrici. Voda 
priteče na dan izpod skal, poraslih z mahom, nato 
pa se za kratek čas ustavi v umetnem jezeru. 
Predvsem v vročih mesecih jezero predstavlja 
pr ijetno osvežitev vsem, k i  radi  posedijo v 
bližini izvira. Dom v Kamniški Bistrici (600 m) 
je planinska postojanka, ki stoji tik poleg izvira 
Kamniške Bistrice.

Copekov mlin
Pomembna iz letn iška točka v  Mal i  Po lan i 

na obrobju Polanskega loga je Copekov mlin. 
Pomembna točka iz vojnih časov, ko je bil tu 
ustanovljen odbor OF in ostal edini, ki ni bi l 
nikoli odkrit s strani sovražnika. Danes je to edini 
ohranjeni mlin na potoku Črncu. Včasih je bilo na 
dolžini 5 kilometrov na potoku Črncu pet takih 
mlinov, danes je ohranjen le še ta. Mlin je znan 
tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski 
mlin. Po obnovi je mlin dobil tudi mlinarja, zato 
kolo obratuje še danes .  Tehnišk i  objekt je 
zaščiten kot zgodovinski spomenik, vsekakor pa 
je pomemben tudi kot pristen primerek etnološke 
dediščine.

Okoli Uršlje gore s kolesom
Dobrih 40 km dolga krožna gorsko-kolesarska pot 

vodi po lokalnih in gozdnih cestah, ki povezujejo 
zaselke in kmetije, razdrobljene okoli Uršlje gore. 
Pot poteka večinoma po makadamskih cestah 
in med smrekovimi gozdovi, mimo kar nekaj 
razglednih točk, turističnih kmetij, planinskih koč, 
samotnih kmetij in podeželskih zaselkov. Izhodišče 
poti je ob Ivarčkem jezeru, priljubljenem turistično-
rekreacijskem centru pri Ravnah na Koroškem. 
Trasa je označena s kovinskimi tablami z zelenim 
simbolom kolesarja.
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Adam Gnezda Čerin podaril dres idrijskim osnovnošolcem
Obetavni nogometaš Adam Gnezda Čerin je v dresu NK Domžale na zadnji tekmi proti 

Triglavu odlično opravil svojo nalogo. Mrežo nasprotne ekipe je zatresel v 80. minuti 
tekme.

Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec in ga zasluženo dobili z 2:0. Nase 
je opozoril tudi Gaber Dobrovoljc, ki je mrežo Triglava ogrozil v 33. minuti, a žoga ni 
končala v mreži. Za pravo »petardo« pa je v 80. minuti poskrbel Idrijčan Adam Gnezda 
Čerin, ki je z glavo unovčil podajo Matije Roma z desne strani. 

Obetavni član državne reprezentance, ki je prve nogometne lekcije dobil na stadionu pri 
Likarci v Idriji, pa je imel glasno podporo tudi s tribun. Leon Pisk, učitelj športne vzgoje 
na idrijski osnovni šoli, je organiziral ogled tekme in poskrbel za podporo domžalskim 
nogometašem s polnim avtobusom idrijskih osnovnošolcev. Adam Gnezda Čerin je na 
koncu tekme vse Idrijčane posebej pozdravil in šoli v zahvalo za podporo poklonil dres.
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-  NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
-  KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
-  KOVINSKI  IZDELKI  PO NAROČILU

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

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

031 724 333

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

- IZDELAVA NADSTREŠKOV


