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Defibrilator na Hlevišah
V zadnjih dneh starega leta, 

točneje na Štefanovo, torej  

26. decembra, je bila koča na 

Hleviški planini že v dopoldanskem 

času polna obiskovalcev. Sonce 

je kar vabilo navzgor, saj je bila 

v kotlini še neprijetna zimska 

megla in temu primerno tudi 

temperaturni obrat. Na pročelju 

koče so v uporabo uradno predali 

AED – defibrilator.

Že pred kakšnim letom so dali predlog za nakup tega 
medicinskega pripomočka nekateri stalni pohodniki in 
kolesarji, obiskovalci Hleviš. V Planinskem društvu Idrija 
so prisluhnili predlogu, da bi v koči v posebni škatli 
zbirali tudi prostovoljne prispevke za ta namen. V letu 
dni se je nabralo dobrih 1.000 evrov, kar je približno 
polovica potrebnih sredstev za nakup defibrilatorja. V 
društvu so se s prošnjo za donacijo obrnili na podjetje 
Kolektor in na Zavarovalnico Triglav. Od obeh so dobili 
pozitiven odgovor in tako so lahko izvedli nakup. 

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja 
in uporabo defibrilatorja je v koči teoretično in 
praktično nazorno predstavil zdravnik Tine Pavšič. 
Okrog 60 udeležencev je z zanimanjem sledilo 
njegovi predstavitvi, ki je bila podkrepljena z različnimi 
primeri nesreč. Prisotni so lahko tudi sami preizkusili 
masažo ob zastoju srca in uporabo defibrilatorja 
na lutki. Zdravnik Tine Pavšič je še povedal, naj se 
nikdar ne bojijo pristopiti k ponesrečencu. Največjo 
napako naredimo takrat, ko ob ponesrečenem nič 
ne ukrepamo. 

Tečaj oživljanja in uporabe defibrilatorja bodo v 
naslednjih mesecih na Hlevišah ponovili.
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ljudje
6 - ZPM
Veseli december 2018

8 - Komunala
24-urna služba v pomoč 
žalujočim

18 - Otroci
Pisana soba po meri šolarja
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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v februarjuspregledano

Januar 2019: 
Če v januarju drevje od mraza poka,  
jeseni s sadjem preobloženo stoka. 

10 - Šolstvo
Les se vrača, tudi v šole

16 - Novičke
Slepi na smučkah

20 - Promet
Uporabo telefona v avtomobilu 
lahko enačimo z alkoholom

25 - Dom
Manj gradbenih dovoljenj v 
preteklem letu

16 - Zdravje 
Ingver - vsestranski čudežni 
gomolj

22 - Kulinarika 
Zimska zelenjavno-mesna juha

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

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)

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. 2019
Lepote in okusi Vojvodine, 27. - 29. 4. 2019

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

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

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

 

Vabimo na 

ZIMSKO KRVODAJALSKO AKCIJO,
ki bo (zaradi zasedenosti OŠ Idrija) potekala 

v prostorih Mladinskega centra Idrija, IX. 
Korpus 17, Idrija:

Ponedeljek, 28. 1., vpis od 7. do 13. ure,

Torek, 29. 1., vpis od 7. do 13. ure in

Sreda, 30. 1., vpis od  7. do 14 ure.

Prosimo vse, ki lahko, da pridejo peš, saj so 
parkirna mesta omejena. Veljal bo krožni 

režim, dostop skozi center Idrije mimo Občine, 
povratek navzdol po Bazoviški ulici.

Hvala za razumevanje. 
RKS OZ Idrija

Rudarske hiše naj živijo
Z velikim uspehom za organizatorje 

je v četrtek, 17. januarja, v Magazinu 

v Idriji potekalo sklepno dejanje 

enoletnega projekta, v katerem so 

preverjali možnosti za prenavljanje 

starih rudarskih hiš v Idriji.

Ta trenutek je v mestu še okoli sto starih hiš, ki 
ohranjajo značilnosti nekdanjih rudarskih bivališč. Dobra 
polovica teh je naseljenih in člani Društva Idrija 2020 
so s projektom PIRH preverjali možnosti za njihovo 
ohranitev ter dvig kakovosti življenja v teh hišah. Po 
prepričanju Alenke Korenjak in Maše Živec, arhitektk iz 
Društva Prostorož, so lahko sodobno obnovljene stare 
rudarske hiše odlična bivališča, ki nudijo vse potrebno 
udobje. Da je to res mogoče doseči, so pokazale 
s predstavitvijo konkretnega projekta prenove 
Trnovčeve hiše v Grapi, ki je sedaj v zelo slabem stanju. 
Ob koreniti prenovi poslopja, ki je sedaj v lasti občine, bi 
lahko po zamislih arhitektov v tej hiši uredili dve odlični, 
veliki stanovanji z vsem udobjem.

Odlično predstavitev projekta so pozdravili tudi 
predstavniki Ministrstva za kulturo, ki bo prihodnji 
mesec gostilo pregledno razstavo, in Ministrstva za 
okolje in prostor ter Zavoda za raziskavo materiala. V 
projekt je bilo vpetih veliko inštitucij in posameznikov. 
Posebej je projekt pohvalil tudi arhitekt in nekdanji 
župan Cveto Koder, ki dobro pozna probleme 
prenavljanja starih poslopij.

Udeleženci so srečanje zaključili z ugotovitvijo, da je 
z znosnimi stroški mogoče stare idrijske hiše obnoviti 
in si v njih urediti odlična bivališča. Snovalci projekta so 
spoznanja strnili v ličen katalog, ki so ga udeležencem 
srečanja delili brezplačno.
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VESELI DECEMBER Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA
December je prav poseben mesec. Mesec dobrih mož 

in skritih želja. Še posebej je december pravljičen za 

naše najmlajše. 

Poseben in pravljičen je bil december tudi za nas, saj smo ga preživeli v 
organizaciji in izvedbi številnih prireditev s katerimi smo razveselili otroke in 
starše in jim polepšali praznični čas. Za otroke iz občin Idrija in Cerkno je bilo 
organiziranih več kot 70 različnih dogodkov, predstav in delavnic. Še posebej je 
otroke razveselil prihod Dedka Mraza in njegovega spremstva, ki so ga otroci 
celo leto težko pričakovali.

Pri našem projektu »Veseli december« sodelujejo številni prostovoljci in 
organizacije, ki so posebej zaslužni za uspešno izpeljavo programa. Na tem mestu 
se prisrčno zahvaljujemo DPM Črni Vrh in DPM Cerkno, vsem osnovnim šolam, 
vrtcem, Gimnaziji Jurija Vege Idrija, Domu upokojencev Idrija in Marof, krajevnim 
skupnostim, župnijam, Glasbeni šoli Idrija, Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, KŠD 
Šeškarji Bukovo, TD Fara, DKŽD Vojsko, KUD Sloga Črni vrh IN Športnemu 
mladinskemu društvu Godovič. 

Posebna zahvala gre vsem posameznikom, samostojnim podjetnikom in 
podjetjem, ki so se prijazno odzvali prošnjam in z denarnimi sredstvi, storitvami 
ali v materialu pomagali pri izvedbi vseh programov v letu 2018.

Sponzorji in donatorji 2018:
EBM-PAPST SLOVENIJA D.O.O.
FERJANČIČ GROF MIRANDA
FRELIH STANA
GANTAR FRANC
GEOLOGIJA D.O.O.
GOTRADE D.O.O.
GYULA SELB JULIJ
HRIBAR MRAK MAJA
INFRAX D.O.O.
INOPRO D.O.O.
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA D.O.O.
KANDUČ MATJAŽ IN KLAJ NASTJA
KLEINDIENST LIDIJA IN JURIJ
KOGOJ TATJANA
KOLEKTOR EVT SISTEMI D.O.O.
KRIŽAJ TJAŠA IN IGOR
LAPANJE LIDIJA MARIJA

LAZAR NATAŠA
LIKAR MARGITA
LUBEC D.O.O.
MAKUC VILI
MIKLAVČIČ KATARINA
MIKLAVČIČ RUDI (ETA CERKNO)
NOMAGO D.O.O.
OGRIČ IRENA
PAVŠIČ METKA
PODOBNIK JANEZ
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
RAČUNOVODSKI SERVIS OBLAK, TATJANA 
OBLAK S.P.
RCT TRANS BORIS RŽEK S.P.
REBEC DARKO
REŽUN BOJAN
ROVTAR ZORAN

ROŽMAN STANISLAV 
STUDIO KODER D.O.O.
ŠTURM MILOŠ
ŠVIGELJ ALBIN
TREBŠE VIDO
TROHA MAJDA
ZAVAROVALNICA SAVA, PE IDRIJA
ZNAČKO, LUKA KALAN S.P.

Posebej se zahvaljujemo družini 
Miklavčič, ki se je v korist ZPM Idrija 
odpovedala cvetju in svečam, ter 
Lidiji Kleindienst in Zdenki Šturm, ki 
sta se ob njunem jubileju odpovedali 
darilom v korist ZPM Idrija.

KOLEKTOR HOLDING D.D.
SPAR SLOVENIJA D.O.O.
HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O.
ETA CERKNO D.O.O.
ALMAPEK - GANTAR MARJAN
BEVK DIMITRIJ
BLT INŽENIRING D.O.O.
BOŠKIN VOJKO
BOŽIČ D.O.O. INŽENIRING
BOŽIČ VOJKO 
BRLOŽNIK DANIJELA
COM COM D.O.O. 
ČAR JOŽEF
DOLENC RENATA
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA
DRUŽINA SVETLIK
DRUŽINA ZORMAN

•	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

WWW.SGPZIDGRAD.SI,	ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

SGP	Zidgrad	Idrija	d.d.,		
Vojkova	8,	IDRIJA	išče		
sodelavca 	
za	opravljanje	del	na		
delovnem	mestu:

VOZNIK TOVORNIH VOZIL 

Pogoji za zaposlitev:

-		vozniški	izpit	za	C	in	E	kategorijo	s		
			pridobljeno	temeljno	kvalifikacijo		
			–	kodo	95	

-		3	leta	delovnih	izkušenj	na	enakih	ali					
			podobnih	delih.

Vaše	prijave	s	kratkim	življenjepisom,		
opisom	dosedanjih	izkušenj	in	znanj	ter		
ustrezna	dokazila	pričakujemo	na	naš	naslov:	
SGP Zidgrad Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija	
ali	na	e-naslov:	zidgrad@sgpzidgrad.si
Dodatna	pojasnila	o	delu	in	drugih	pogojih	
zaposlitve	lahko	dobite	na	tel.:	05 37 27 800.
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komunala ekologija

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA V POMOČ ŽALUJOČIM
Komunala Idrija od prvega januarja naprej skladno z novimi predpisi izvaja 24-
urno dežurno službo za dodatno olajšanje težkih trenutkov in skrbi žalujočih 
svojcev. Kot izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti Komunala sicer nudi 
pomoč pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov 
in urejanjem dokumentacije. Ker je vsako dokončno slovo težko in ni treba, 
da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve, pa so delavci 
pogrebne službe s spoštovanjem in pieteto do pokojnic in pokojnikov ter njihovih 
svojcev dosegljivi na sedežu podjetja oziroma preko telefona 051 440 505 vse 
dni, ne glede na uro. 

OBRNILI SMO PRVI LIST 
NA NOVEM KOLEDARJU 
Če smo nedavno sprejemali 

novoletne zaobljube, je s prvim 

januarjem nastopil čas, da jih 

začnemo tudi izpolnjevati.
 
Da bi bili v prihodnje ne le boljši gospodarji svojega 

časa temveč tudi okolja, v katerem bivamo, je 
Komunala Idrija za gospodinjstva na Idrijskem 
in Cerkljanskem pripravila nov koledar odvoza 
odpadkov za leto 2019 s praktičnimi smernicami za 
ločeno zbiranje odpadkov in informacijami o zbirnih 
centrih, kjer lahko občani oddate kosovne in nevarne 
odpadke. Gospodinjstva so koledarje prejela že ob 
koncu preteklega leta, objavljeni pa so tudi v digitalni 
različici na spletni strani Komunale Idrija (koledar 
odvoza odpadkov). 

Za mešane komunalne odpadke in biorazgradljive 
kuhinjske odpadke iz vseh večstanovanjskih stavb 
in posameznih eko otokov v Idriji, Spodnji Idriji, 
Cerknem, Godoviču in Črnem Vrhu idrijska Komunala 
redno zagotavlja odvoz, medtem ko nevarne odpadke 
sprejema vse leto v zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno 
v času njunega obratovanja ter ob vsakoletni 
akciji zbiranja. Za kosovne odpadke pa lahko vsako 
gospodinjstvo, ki ima poravnane vse komunalne 
storitve, enkrat letno naroči brezplačni prevzem 
preko obrazca na spletni strani Komunale. 

Če ste v dvomih, v katerega od zabojnikov v Idriji in 
Cerknem sodi vaš odpadek ali kaj sodi med nevarne 
in kaj med kosovne odpadke, vam je lahko v pomoč 
tudi infografika v tokratni izdaji ABC biltena. 

Za več informacij vam je Komunala Idrija 
na voljo na telefonu 37 27 200 (int. 213) 
in po e-mailu: info@komunalaidrija.si. 

S stalno dosegljivostjo ter znanjem in izkušnjami, 
pridobljenimi skozi dolgoletno prisotnost v idrijski in 
cerkljanski občini, delavci pogrebne službe Komunale 
Idrija zagotavljajo dostojanstveno oskrbo pokojnikov, 
žalujočim svojcem pa pomoč pri postopkih ter 
razbremenitev dodatnih skrbi in poti. 

Z izgradnjo in opremo prostora za oskrbo 
pokojnikov ter izpolnjevanjem ostalih tehničnih 
in kadrovskih pogojev je Komunala Idrija lani od 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
prejela tudi dovoljenje za opravljanje pogrebne 
dejavnosti. 24-urna dežurna služba, ki jo izvaja po 
novem, pa je opredeljena kot obvezna gospodarska 
javna služba, za katero je treba po predpisani 

metodologiji oblikovati ceno in jo dati v potrditev 
občinskemu svetu. 

Z izjemo predpisane cene uvedba 24-urne dežurne 
službe po novih predpisih ne vnaša bistvenih 
sprememb v odnos med svojci in Komunalo kot 
izvajalcem pogrebnih storitev. Novost pa je, da bodo 
morali drugi izvajalci pogrebnih storitev pokojnike iz 
idrijske občine prevzemati od Komunale Idrija, in sicer 
v prostoru, določenem za oskrbo pokojnikov. Enako 
velja za Komunalo v primeru, da bo želela prevzeti 
v oskrbo pokojnika v občinah, kjer ni pooblaščeni 
izvajalec 24-urne dežurne službe. 24-urna dežurna 
služba bo sprva na voljo v Idriji, ureja pa se tudi 
širitev področja delovanja v Občino Cerkno. 
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ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA – POTI V PRIHODNOST

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

LESARSTVO IN STROJNIŠTVO V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA

želimo biti prepoznavni po pestri izbiri kvalitetno 
izvedenih programov in drugih vsebin, ki jih  
ponujamo udeležencem izobraževanja
iščemo poti do kvalitetnega in uporabnega znanja 
razvijamo ustvarjalnost in dajemo znanje za 
življenje
negujemo vrednote, ki so pomembne za osebno 
rast vsakega udeleženca

Šolski center je primeren za vse, ki jih zanima  
lesarstvo ali strojništvo.
Obe srednji šoli ponujata programe nižjega,  
poklicnega, poklicno-tehniškega in srednje  
strokovnega izobraževanja in usposabljata za 
različne poklice:

Srednja šola za lesarstvo
lesarski tehnik, SSI in PTI
mizar – tudi vajeniška oblika
tapetnik
obdelovalec lesa

Srednja šola za strojništvo
strojni tehnik, SSI in PTI
oblikovalec kovin – orodjar, tudi vajeniška oblika
inštalater strojnih inštalacij
strojni mehanik – tudi vajeniška oblika
avtoserviserni tehnik, PTI
avtoserviser
avtokaroserist
pomočnik v tehnoloških procesih

Vajeniška oblika izobraževanja:  
pogoj za vpis je sklenjena pogodba z delodajalcem; 
praktično usposabljanje se  izvaja samo pri delodajal-
cu in obsega polovico časa izobraževanja; poklicno  
usposabljanje je denarno nagrajeno

Dijaški dom omogoča bivanje oddaljenih dijakov.

Višja strokovna šola izvaja višješolska programa 
za strojništvo in lesarstvo. Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka

Vabimo vas na informativne dneve v petek 
in soboto, 15. in 16. februarja 2019:

Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b
petek ob 11. in 17. uri ter sobota ob 9. uri

Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata)
petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9.uri

Višja strokovna šola: Podlubnik 1b
petek ob 11. in 16.30 uri ter sobota ob 11. uri

Dijaški dom: Podlubnik 1b
petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 13. ure

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na 
parkirišču ŠC Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet. 
Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja 
Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.
Na Trati je parkiranje možno na šolskem dvorišču in 
ob železniški progi.

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

Elektro servis in varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.

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

e-mail: elektrostik.bogdan@gmail.com

GSM: 041 951 001

ELEKTRO INŠTALACIJE

VEZAVA ELEKTRO OMARIC

ELEKTRO VZDRŽEVANJE STROJEV

MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ

TERMOVIZIJA

KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA

KRMILJA SONČNIH ELEKTRARN 

KOMPENZACIJSKE NAPRAVE 

DELO NA NAPRAVAH SN 20KV 

VARJENJE TERMOPLASTOV

Certifikat 
Excellent SME 
je pridobljen 
že peto leto 
zapored!

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

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške vežice.

Valentinovo 
prihaja ...
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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

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

Slepi na smučkah
Prejšnji konec tedna je Smučarski center Cerkno gostil tradicionalno prireditev Dan 

na snegu za slepe in slabovidne družine, ki jo vsako leto organizira Lions klub Idrija.
Letošnjega dogodka se je udeležilo veliko slepih in slabovidnih ter njihovih spremljevalcev. 

Ob pomoči članov Lions kluba Idrija, ki so se za ta dogodek prelevili v osebne pomočnike 
slepim in slabovidnim, so slabovidni smučali, se sankali ali kako drugače uživali na snegu.

Predsednik kluba Igor Miljavec je bil z izvedbo dogodka zadovoljen. Posebej pa je 
poudaril, da gre zahvala vsem spremljevalcem, ki so si vzeli čas, da so slepi in slabovidni in 
njihovi družinski člani preživeli nepozaben dan na snegu na Smučarskem centru Cerkno. 
Pri organizaciji letošnjega dogodka so združili moči Lions klub Idrija, Hotel Cerkno, Zveza 
slepih in slabovidnih Slovenije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Slovenije in 
Smučarsko društvo Novinar.

NOVIČKE
Taborniki smelo v leto 2019

Člani društva tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija so ob koncu leta potegnili 
črto in ugotovili, da je bilo leto 2018 zanje uspešno. V društvo je vključenih 
114 članov, v letu 2018 so izpeljali štiri večdnevne akcije, v katerih pa je 
sodelovalo 150 tabornikov. 

V lanskem letu so se idrijski taborniki kar dvajsetkrat odpravili na 
tekmovanja najrazličnejših vrst ter tudi na izlete. Za dobro delovanje vsakega 
društva je potrebna dobra organizacija. Vodstvo društva je v poročilo o 
lanskoletnem delu vpisalo kar 23 delovnih srečanj vodstva, na katerih so 
načrtovali nove in ocenjevali že izpeljane projekte. Rdeča nit organizacije 
pa je prostovoljstvo. Idrijski taborniki so lani pridno delali na štirinajstih 
delovnih akcijah v mladinskem centru v Idriji, na Pšenku in v Karigadorju.

zavarovanje 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

2019? Naprej! 
Zavarovalnica SAVA d.d. z novimi kasko kombinacijami prilagaja 

zavarovanje vašim zahtevam. Naše avtomobilsko zavarovanje prevzema 

glavnino! Če razmišljate o osebnem zavarovanju, potem pohitite! 

Zavarovanje za smrt in hujše bolezni že za 3,32 evra mesečno! Turistično 

zavarovanje tudi kot celoletno!

Zaradi izjemnega zanimanja za nov paket osebnega 
zavarovanja za primer kakršnekoli smrti ali nastanka 
23 težjih bolezni je Zavarovalnica SAVA d.d. še 
znižala mesečni obrok. Za zavarovalno kritje 5.000 
evrov se odslej lahko zavarujete že za 3,32 evra 
mesečno!

Avtomobili so še vedno št.1 za večino občanov. Novo 
kritje kaska s samo 0,5 % odbitne franšize se v razmerju 
med ceno in vsebino potrjuje kot daleč najugodnejše! 
To vidimo tudi pri odzivu konkurence, ki že kopira naše 
produkte … :) Vabim vas na informativni izračun, 
lahko tudi kar preko el. pošte! Prepričajte se 
zakaj smo vodilna zavarovalnica v avtomobilskih 
zavarovanjih in plačajte manj za več!

Lani je Zavarovalnica Sava d.d. razširila svojo 
asistenco s paketom “Premium Plus”. Izjemen paket 
vam poleg vseh običajnih asistenc krije prevoz vozila 
do 3.000 evrov, vam pa pripada nadomestno 
vozilo brezplačno do 30 dni! Ko je vaše vozilo 
popravljeno, vam ga dostavijo z avtovleko in 
odpeljejo nadomestno vozilo. Ta paket vam tako 
jamči 100 % mobilnost in minimalno izgubo časa 
zaradi popravila vašega vozila. Toplo ga priporočam 
vsem, ki si dneva brez vozila in skakanja po servisih 
ne morete predstavljati niti privoščiti.

Omenit i  velja še izpopolnjeno Turistično 
zavarovanje z asistenco v tujini. Že za 28,07 
evra na leto (!) si lahko zagotovite celoletno kritje 

zdravstvene oskrbe in ostalih storitev po vsem svetu 
ali že korak čez mejo!

AKCIJA! Kupujete novo vozilo s prostornino 
motorja do 1.999 ccm? Za vas imam odslej tudi EKO 
popust. Za naše zavarovance tudi dodaten popust 
pri nakupu vozil znamke CITROEN ali CHEVROLET!  
Več na info@zavarovanje.net!

                                          Vaš Aleksander Paglavec

Najcenejše zdravstveno  
zavarovanje in  

bon Spar za 25 EUR!
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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 

- Računovodja za obračun plač 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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Ingver kot ognjeni vrtinec divja skozi telo in dušo, odnaša iz telesa strupe 

in krepi naš obrambni mehanizem in odpornost telesa pri pomanjkanju 

sončne svetlobe in mrazu. Je močan antioksidant, njegovo delovanje je 

antiseptično, protivnetno, protivirusno in antibakterijsko.

Koreniko ingverja omenjajo že v sanskrtskih zapisih, 
v starih kitajskih besedilih in kasneje v grški, rimski in 
arabski zdravstveni literaturi starega veka. V jugovzhodni 
Aziji ga poznajo že nekaj tisoč let, prav tako v Indiji in na 
Kitajskem, kjer so ga uporabljali kot začimbo, v medicini, 
za ljubezenske napitke, proti neplodnosti in celo za 
»odpreti oči«, kar pomeni odpreti se za duhovnost. 
Na splošno ingver podžiga, oživlja in preganja kakršen 
koli hlad v katerem koli delu telesa. V Indiji je ingver del 
splošne medicine, služi predvsem ljudem, ki hitro in 
intenzivno prepoznajo možnosti napredka na katerem 
koli področju, zrcali človekovo osebnost.

Ingver preprečuje in zdravi prehlad, pomaga pri 
bolečem grlu, zamašenem nosu, vročini, gripi, glavobolih, 
vrtoglavici, preprečuje vnetja in znižuje temperaturo, 
umirja kašelj. Preprečuje slabosti in bruhanje: slabost 
med vožnjo, slabost zaradi kemoterapije, slabost med 
nosečnostjo. Prav tako uspešno pomaga pri prebavnih 
težavah, proti driski, napenjanju, krčih in zgagi. 
Preprečuje slab zadah in bolezni dlesni. Skrbi za zdrave 
zobe, nohte, lase in kožo. Lajša tegobe revme, deluje 
zoper artritis, pomaga pri bolečinah v kosteh, sklepih 
in v mišicah.

Ingver uporabljamo v majhnih količinah, v našo prehrano 
ga uvajamo postopoma. Uživamo lahko svežega ali 
posušenega, iz njega lahko pripravimo številne napitke, čaj, 
sirup, vino, piva, kavo, limonado; pripravimo lahko tinkturo 
ali eterično olje. Uživamo ga kot sveže narezano zel ali 

kot dodatek jedem, juham, stročnicam, rižu, solatam, 
sladicam, čokoladi, medu … Ingver vedno skrbno izberemo. 
Pri nakupu izberemo takšnega iz biološke pridelave, s suho, 
napeto, svetlo rjavo kožico. Uvelih, nagubanih, puhlih 
korenik ne kupujemo.

Ingver lahko vzgojimo tudi sami doma. Gojenje 
je enostavno, za posaditev potrebujemo koreniko 
ingverja, zemljo in lonec. Sveže korenike kupimo kar v 
trgovini, izberemo takšne iz ekološke pridelave, polne, 
"napihnjene" korenike, naj imajo čim več "oči", brsti. 
Nekateri priporočajo namakanje korenike čez noč. Pravi 
čas za saditev ingverja je spomladi. Koreniko posadimo 
v lonec globine okoli 30 centimetrov, lonec naj ima 
luknjice za odtekanje vode. Zemlja naj bo bogata z 
minerali, ingver obožuje vlažno zemljo, vendar ne prav 
mokre, voda v posodi ne sme stati, sicer korenika zgnije. 
Ingverjevo korenino položimo v zemljo vodoravno, v 
plitvo luknjo, pazimo, da vse oči gledajo iz zemlje, ker 
bodo iz njih pognali novi poganjki. Nekaj časa, vsaj tri 
tedne, se ne bo nič zgodilo, sprva je rast rastline zelo 
počasna. Nato bodo pognali prvi poganjki, lističi na 
vitkem steblu. Jeseni bo rastlina odvrgla liste in takrat 
nastopi čas, ko raste korenika ingverja. Pozimi je zanj 
primeren prostor s temperaturo okoli 10 stopinj Celzija, 
zalivamo ga enkrat mesečno. Spomladi bo rastlina 
ponovno pognala nove brste. Koreniko lahko prvič 
oberemo drugo jesen po sajenju ingverja, ko se vsi 
zeleni deli rastline posušijo.
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Otroci in mladostniki v svoji sobi 

preživijo največ časa. V njej se 

igrajo, učijo in družijo z vrstniki, 

predvsem pa v njej najdejo svojo 

oazo miru.

Barve sten v otroški sobi močno vplivajo na 
dojemanje prostora. Svetle pastelne barve – modra, 
vijoličasta, rumena, zelena, oranžna – so dobra 
izbira, ker dajejo občutek prostornosti, zračnosti in 
lahkotnosti prostora, obenem pa učinkujejo igrivo in 
pomirjujoče. Pri otroških sobah ni treba prav posebej 
paziti na kombinacijo barv. Vzorci so lahko raznoliki, 
pohištvo se lahko okrasi po željah otroka. Naj bo otrok 
umetnik svojega pohištva.

V nižjih razredih osnovne šole otrok še vedno 
potrebuje nekaj časa tudi za igro, zato je pomembno, 
da soba ni povsem podrejena šoli in učenju, temveč 
tudi igri. Na sredini sobe pustite prostor, kjer bodo 

otroci lahko sestavljali sestavljanke, se igrali z 
avtomobilčki ali zidali gradove iz kock. Tla »oblazinite« 
s pisano otroško preprogo, ki bo grela otroške ritke 
in ublažila morebitne padce.

Stol naj bo ergonomsko oblikovan, tako da omogoča 
prilagoditev višine in naklona sedala in nastavitev 
naslona za hrbet, ki mora podpirati ledveni del 
hrbtenice. Če je ledveni del hrbtenice dobro podprt, 
se lahko otrok drži zravnano brez truda, ne da bi mislil 
na dobro držo pri sedenju. Najboljši je stol, ki »raste« 
z otrokom. Višino mize prilagodimo višini otroka tako, 
da se otrok usede na stol za mizo. Prava višina mize 
je, ko otroku roke sproščeno počivajo na mizi, ne da 

bi jih moral stegovati, da doseže mizno ploskev. Dobro 
je, da je pisalna miza postavljena ob okno, kjer je 
zagotovljeno veliko naravne svetlobe. Poleg naravne 
svetlobe pa mora pisalno mizo dodatno osvetljevati 
tudi namizna lučka. Izberite žarnico, ki daje svetlobo, 
podobno dnevni. Lučka naj ima možnost nagiba v vse 
smeri in vrtenja svetilnega dela, da se lahko prilagodi 
desničarjem in levičarjem. Če imate mizo z dvižno 
pisalno desko, kupite lučko, ki se s primežem pritrdi 
na mizno desko. Če želite, da bo vaš šolar pravočasno 
vstajal, mu privoščite budilko, ki pa naj si jo izbere 
sam! Naj mu bo všeč vsaj videz budilke, če mu že njen 
jutranji zvok ne bo ravno najljubši.
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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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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

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

Uporaba telefona med 
vožnjo je enaka  
0,8 promila alkohola
Kljub nenehnim opozorilom, da je 

uporaba mobilnega telefona med 

vožnjo lahko smrtno nevarna, se 

le-ta povečuje. Policija v teh dneh 

voznike še bolj nadzoruje in opozarja, 

Agencija za varnost prometa pa 

predlaga zaostritev kazni.

Od 14. do 28. januarja poteka nacionalna akcija, 
s katero Agencija za varnost prometa in policija 
opozarjata na nevarnost uporabe mobilnega telefona 
med vožnjo. Kot je znano, je uporaba mobilnega 
telefona med vožnjo kazniva, izjema je zgolj 
prostoročno telefoniranje. Mobilni telefon namreč 
zmanjšuje voznikovo zbranost ter pozornost na 
dogajanje na cesti in v njeni okolici, s čimer se poveča 
tveganje za povzročitev prometne nesreče. Poslabša 
se voznikov reakcijski čas, zaznavanje in odzivanje na 
prometno signalizacijo sta počasnejša, zavorni čas 
je daljši, ... Zaradi uporabe mobilnega telefona med 
vožnjo obstaja tudi večje tveganje pri odločitvah. 
Našteto pa ne velja le za voznike motornih vozil, 
ampak tudi za kolesarje. Če voznik telefonira med 
vožnjo, je učinek enak, kot bi imel v krvi 0,8 promila 
alkohola, med pisanjem sporočil pa je voznik štirikrat 
manj časa pozoren na vozišče kot pri običajni vožnji.

Po poročanju spletnega portala dnevnik.si mobilni 
telefon kljub prepovedi še vedno uporablja kar 75 
odstotkov slovenskih voznikov. V lanskem letu je 
policija zaradi tega izdala skoraj 26.400 plačilnih 
nalogov in nekaj manj kot 3.200 opozoril, kar je 
dvakrat več kot predlani. Voznike lahko zaradi uporabe 
mobilnega telefona kaznujejo tudi redarji, predvidena 
globa je 120 evrov. Na Agenciji za varnost prometa 
pa so v osnutku sprememb zakona že predlagali, da bi 
se uporaba mobilnega telefona obravnavala kot hujši 
prekršek. Poleg denarne kazni, ki bi bila po novem 
250 evrov, pa bi kršitelj prejel tudi tri kazenske točke.
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KULINARIKA

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

Zahvala
ANTON TUŠAR

V 83. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ata in 
nono Anton Tušar, po domače Malnarsk Tone iz 
Pluženj.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem za pomoč, izrečeno sožalje, tolažilne besede, 
darovano cvetje in sveče.
Posebno zahvalo izrekamo njegovim prijateljem 
pevcem iz Okteta France Bevk Otalež za zapete pesmi, 
PGD Plužnje za pogrebno slovesnost, praporščakom, 
sokrajanu Branku za poslovilne besede, župniku za 
opravljen obred in Marku iz podjetja Komunala. 
Iskreno se zahvaljujemo Dr. Silviju Strausu in sestri 
Darji za pomoč v času njegove bolezni.

Hvala vsem imenovanim in neimenovanim ter vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoča žena Silva, sin Cveto in hči Silva z 
družinama

Zahvala
Tudi meč svoj tok izje in razum duha utrudi; 
in utrudi se srce in življenje tudi. 
(Byron)

IVAN LAZAR
(1935 – 2018)

Tik pred koncem lanskega leta se je od nas poslovil 
Ivan Lazar iz Idrije.
Na zadnjo pot smo ga pospremili v krogu družine 
na Jesenicah.
Pogrešali ga bomo.

Vsi njegovi

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

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
Bil si skrben in vztrajen v življenju,  
junaški v zadnjem trpljenju.

JOŽEF NOVAK 
(11. 8. 1932 – 8. 1. 2019)

V soboto, 12. januarja, smo se na idrijskem 
pokopališču poslovili od našega Jožeta.
Kljub temu, da mu rojenice niso položile v zibel 
najlepših darov, je Jože živel polno življenje in 
dočakal častitljivo starost.
Zahvaljujemo se vsem zaposlenim v DSO Bor Črni 
Vrh nad Idrijo, ki ste mu pomagali dostojno preživeti 
zadnje dejanje njegovega življenja, medicinskemu 
osebju ZD Idrija za vso nudeno pomoč, Komunali 
Idrija in župniku gospodu Marku Rijavcu za lep 
pogrebni obred ter Kendovemu dvorcu za izkazano 
gostoljubje. Iskrena hvala tudi vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani.

Sin Boštjan ter sestre Marija, Anica, Lidija in Ivi z 
družinami

Zahvala
VERONIKA PERVANJE
(7. 1. 1942 – 1. 1. 2019)

Nepričakovano si, v komaj rojeni novoletni noči, za 
vedno odšla, draga sestra in teta Veronika. Pogrešali 
te bomo.
Iskrena hvala prijateljem iz Sožitja, VDC in Marofa, 
ki ste se tako številno prišli posloviti in ji prinesli 
sveče.
Hvala sorodnikom, bivšim sosedom in vsem za 
izrečena sožalja, cvetje in sveče. 

Vsi njeni

Zimska zelenjavno-mesna juha
Sestavine:
piščančje prsi (po možnosti s kostmi in brez kože), 

1.5 litra čiste piščančje jušne osnove, 3 veliki krompirji, 
2 korenčka, 1 čebula, 150 g brstičnega ohrovta, 
majaron, sol in poper.

Priprava:
Piščančje prsi operemo in jih položimo v lonec, v 

katerega smo vlili jušno osnovo. Pristavimo in počasi 
zavremo. Znižamo temperaturo, da tekočina komaj 
opazno vre, lonec delno pokrijemo in piščančje prsi 

kuhamo 20 minut.
Medtem ko se meso kuha, pripravimo zelenjavo. Skrbno 

jo očistimo, operemo in narežemo na manjše kose. 
Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Po 20 minutah 
kuhanja iz lonca vzamemo piščančje meso. Odložimo ga 
na krožnik in pustimo, da se malo ohladi, potem pa ga 
natrgamo na kose. V lonec dodamo čebulo, korenje in 
krompir. Zelenjavo ob rahlem vrenju kuhamo 20 minut, 
potem pa v lonec dodamo še brstični ohrovt in natrgano 
piščančje meso. Po okusu začinimo z majaronom, 

poprom in soljo. Juho kuhamo še 10 do 15 minut, po 
potrebi prilijemo še malo vode ali jušne osnove. 

Pripravljeno juho serviramo v globoke krožnike. Po 
želji jo obogatimo z žlico kisle smetane ter ponudimo 
s kruhom.
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Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi ... med nami si!

MIROSLAV PETRIČ 
(15. 7. 1951 – 6. 12. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v 
dneh žalosti ob težki izgubi moža, očeta, nonota 
in brata. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za vse tople besede, izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče. Najlepša hvala 
patronažni službi za vso pomoč, pogrebni službi, 
župniku za lepo opravljen obred, govornici za lepe 
besede slovesa ter pevkama. Hvaležni smo tudi vsem, 
ki ste našega dragega Mirota spoštovali, imeli radi 
in ga bodrili ter obiskovali v času njegove težke in 
neozdravljive bolezni. Spominjali se ga bomo kot 
plemenitega in iskrenega človeka. Upamo, da se v 
večnosti zopet snidemo in objamemo.

Žalujoči vsi njegovi

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

BRANKA VEHAR
(17. 2. 1947 – 22. 12. 2018)

Ob boleči izgubi drage žene, mame in none se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji 
poti, izrekli sožalje in darovali cvetje in sveče.
Iskrena hvala zdravstvenemu osebju, ki ji je v težkih 
dneh bolezni stalo ob strani in ji pomagalo, prav tako 
pa zahvala tudi komunali Idrija, g. Marku Gnezdi in 
pevkama za lepo izveden pogreb.

Vsi njeni

Zahvala
NEŽKA VEHAR
(31. 12. 1915 - 31. 12. 2018)

V dopolnjenem 103. letu se je od nas poslovila draga 
mama, babica, prababica in praprababica Nežka Vehar 
iz Govejka 20.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo zadnje mesece 
obiskovali in ji krajšali dolge jesenske dni.
Iskrena hvala dr. Aniti Klančar za pomoč in lepe 
tolažilne besede ter dr. Benjaminu Kavčiču za vse 
dobre nasvete. 
Hvala g. župniku Miru Mariniču za lep pogrebni obred 
in g. Rafku Klemenčiču za somaševanje. Iskrena hvala 
gospe Stanki Kosmač za lepe poslovilne besede in 
pomoč pri negi, enako njenemu sinu Davidu.
Zahvaljujemo se tudi komunalni službi Idrija, pevcem 
in trobentaču.
Hvala vsem sosedom, sorodnikom in znancem, ki ste 
se v tako velikem številu prišli poslovit od naše mame.

Žalujoči družini Pirš in Vehar

Zahvala
Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

LJUDMILA BEVK
(15. 9. 1933 – 2. 12. 2018)

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice in sestre 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 PGD Bukovo – Zakojca in osebju 
urgentne službe za nudenje prve pomoči. Iskrena 
hvala službi Komunale Idrija, hvala Nives za sočuten 
govor in duhovniku Bogdanu za lepo opravljen 
cerkveni obred ter pevskemu zboru Iris za zapete 
pesmi.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili 
na zadnjo pot.

Žalujoči svojci

Zahvala
Zapel je zvon 
tebi v slovo – poln bolečin.
Ostaja praznina,
molk in tišina ...

PAVEL CARLI 
(25. 6. 1930 – 4. 1. 2019)

Ob boleči izgubi dragega moža, ata, deda, pradeda 
in tasta Pavleta Carlija se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Iskrena hvala osebni zdravnici mag. dr. Andri 
Leskovec, patronažni sestri Darinki, ekipi nujne 
medicinske pomoči ZD Idrija in gospodu župniku 
Miru Mariniču za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala pogrebni službi Komunale Idrija, Darjanu 
za poslovilne besede in pevkama Ad infinitum za 
zapete pesmi.
Prisrčna hvala sosedom, prijateljem in znancem za 
prinešene sveče oz. darove za domačo cerkev, za 
izrečeno sožalje in besede tolažbe in hvala, ker ste 
pokojnega Pavleta pospremili na njegovi poslednji 
poti.

Vsi njegovi

Spodnja Idrija, 10. 1. 2019

MALI OGLASI

V letu 2018 izdanih manj gradbenih 
dovoljenj za stavbe
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 

(SURS) je bilo letu 2018 izdanih 5 % manj gradbenih 

dovoljenj za stavbe, v njih pa naj bi bilo 12 % več 

stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi 

dovoljenji, izdanimi v 2017.

V letu 2018 je bilo izdanih 6.388 
gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 
5 % manj kot v letu 2017. 44 % jih je 
bilo izdanih za stanovanjske, 56 % pa za 
nestanovanjske stavbe. V 2018 je bilo 
načrtovanih za 3 % več stanovanjskih 
stavb kot v letu 2017, njihova površina 
naj bi bila večja za 11 %, in za 10 % manj 
nestanovanjskih stavb, katerih površina 
naj bi bila za 8 % manjša kot v 2017. 

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v 
letu 2018, je bilo načrtovanih 3.491 stanovanj, kar je 12 % več kot v letu 2017. 
V enostanovanjskih stavbah jih je bilo načrtovanih 2 % več (44 stanovanj več), 
v večstanovanjskih stavbah pa 60 % več (302 stanovanji več) kot v letu 2017. 
Površina vseh v letu 2018 načrtovanih stanovanj naj bi bila za 8 % večja od površine 
vseh stanovanj, načrtovanih v letu 2017. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah 
so merila povprečno 164 m2 (v 2017: 162 m2), stanovanja v večstanovanjskih 
stavbah pa 86 m2 (v 2017: 93 m2).

Po poročanju SURS-a je bilo v decembru 2018 izdanih 628 dovoljenj za 
gradnjo stavb. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 274 gradbenih dovoljenj, 
za nestanovanjske stavbe pa 354 gradbenih dovoljenj. Celotna površina vseh v 
decembru 2018 načrtovanih stavb naj bi merila 184.199 m2.

Od v decembru 2018 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % izdanih za 
novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. V celem letu 2018 je bilo 
načrtovanih za 5 % manj novogradenj kot v letu 2017, njihova površina pa naj 
bi bila skoraj enaka površini novogradenj, predvidenih v letu 2017.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2018, je bila predvidena 
gradnja 458 stanovanj, to je za 27 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z 
gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018. Po poročanju SURS-a je 206 v 
decembru predvidenih stanovanj, to je 45 % vseh, načrtovanih v večstanovanjskih 
stavbah, eno stanovanje v nestanovanjski stavbi, preostala pa v enostanovanjskih 
stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 170 m2, 
stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 73 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v decembru 2018 je bilo predvidenih za 24 % več 
gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila 
večja za 8 %. V celem letu 2018 je bilo zgrajenih za 12 % več novih stanovanj 
kot v letu 2017, njihova površina pa je bila večja za 8 %.

Tričlanska družina išče dvosobno ali trisobno 
stanovanje za daljši čas. Inf.: 070 258 246

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

V Spodnji Idriji prodam dvosobno stanovanje 
v izmeri 59 m2, energetska izkaznica urejena. 
V Idriji pa kupim garsonjero ali enosobno 
stanovanje. Inf.: 040 465 472

Prodam zazidljivo parcelo na Mrakovi ulici v 
Idriji v velikosti 1.400 m2. Inf.: 05 37 75 143

Prodamo trisobno stanovanje v Levstikovi 
ulici 16 Idrija. Energetska Izkaznica v izdelavi. 
Inf.: 031 648 950 ali 041 441 107

Nujno iščemo enosobno stanovanje v Idriji ali 
Spodnji Idriji. Inf.: 070 743 359

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

Najamem garsonjero za daljše obdobje v Idriji 
ali Spodnji Idriji za eno osebo. Inf.: 070 103 122

Prodam leseno prekajevalnico. Inf.: 041 540 676
Ugodno prodam dobro ohranjeno sedežno 

garnituro Žakelj. Inf.: 041 540 676

Iščem trisobno ali dvosobno stanovanje v Idriji. 
Inf.: 070 258 246

Oddamo dvosobno stanovanje v središču Idrije, 
primerno za samske delavce. Inf.: 051 249 364

Kupim ali vzamem v najem vrt v Idriji .  
Inf.: 040 973 143

Prodam garsonjero v Triglavski ulici v izmeri 26,58 
m2 + klet 3,58 m2. Energetska izkaznica urejena. 
Inf.: 059 013 024 (zaželeno v večernih urah)

Oddam garažo 6 x 3,5 m v Idriji, cena po 
dogovoru. Inf.: 041 380 566 ali 041 549 353

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 
181 035

Nujno iščem garsonjero al i  enosobno 
stanovanje v bližini Psihiatrične bolnišnice Idrija. 
Inf.: edinadinatopic243@gmail.com

Oddam sobo/posteljo delavcem v stanovanjski 
hiši v okolici Idrije. Souporaba kuhinje in 
kopalnice. Inf.: 05 37 22 615

Prodam amer i šk i  s l amnik  z  medom.  
Inf.: 041 473 028

Prodamo vhodna in garažna vrata (hrast).  
Inf.: 051 412 422
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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 več novih sodelavcev in sodelavk za delovno mesto:

SESTAVLJALEC SESTAVIN IN SISTEMOV (m/ž)

Od vas pričakujemo		
veselje	do	tehnike,	ročne	spretnosti,	samostojnost	pri	delu,	pripravljenost	na	dvoizmensko	delo.		

Izkušnje	v	proizvodnji	so	prednost.	

Nudimo 
delovno	razmerje	za	določen	čas	z	možnostjo	dolgoročne	zaposlitve,	polni	delovni	čas,	dinamično	delo	v	prijetnem		
kolektivu,	možnost	strokovnega	usposabljanja	in	napredovanja,	stimulativno	nagrajevanje	in	udeležbo	pri	dobičku.

Vse	zainteresirane,	ki	iščete	zaposlitev	ali	si	želite	novih	priložnosti,	vabimo,	da	nam	pošljete	svojo	prijavo		
z	življenjepisom	do	10.	2.	2019	na	naslov:	

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

Neponovljivo leto za 
Postojnsko jamo
Z besedami »To je najboljše leto 

v zgodovini Postojnske jame« je 

predsednik upravnega odbora 

Postojnske jame, Marjan Batagelj, 

začel predstavitev poslovanja jame 

v letu 2018. Poleg rekordnega 

obiska vseh znamenitosti v Parku 

Postojnska jama in izjemnih 

poslovnih rezultatov je izpostavil 

tudi pomembne investicije družbe.

Avgusta je objekte pod okriljem Postojnske jame v 
samo enem dnevu obiskalo kar 14.000 obiskovalcev, 
od tega si je samo jamo ogledalo 7.800 obiskovalcev. 
Od leta 2010 so se prihodki povečali kar za trikrat, čisti 
poslovni izid pa kar za 14-krat. V letu 2018 le-ta znaša 
kar 8,3 milijonov evrov, EBITDA pa 11,5 milijonov evrov.

»To je odraz izjemne učinkovitosti zaposlenih,« 
poudarja Batagelj, ki vseskozi opozarja na pomembnost 
dobrega kadra in sposobnost, kako ga zadržati. 
»Skrbimo za stalno izobraževanje in napredek 
zaposlenih, njihovo učinkovitost pa nagrajujemo tako z 
mesečno stimulacijo kot tudi z regresom in božičnico, ki 
je statistično dokazano ena najvišjih v Sloveniji. Dodana 
vrednost na zaposlenega je tako visoka, kot da smo 
tehnološko podjetje. To pa zato, ker smo vse procese 
dela res prilagodili zahtevam gostov.« Dodana vrednost 
znaša 87.000 evrov, ob izredno nizki zadolženosti 
podjetja, ki je samo 16,5 odstotka.

Med obiskovalci v Postojni so še vedno na prvem 
mestu Italijani, sledijo gostje iz Nemčije, Slovenije in 
Južne Koreje.
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