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AVTOMEHANIKA  
Marjan Mikuž s.p.

Zadlog 12, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 

GSM: 041 962 710

- Popravilo osebnih vozil in kmetijske  
  mehanizacije, 
- redno vzdrževanje vozil in priprava vozil za    
  tehnični pregled, 
- avtodiagnostika, 
- meritve izpušnih plinov  
- vulkanizerske storitve.

Urnik:  
Ponedeljek - petek od 8:00 do 16:00

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
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ljudje
8 - Turizem
Spoštovanje dediščine kot 
temelj razvoja turizma

14 - Gospodarstvo
Robert Vuga, direktor 
podjetja Eta d.o.o. Cerkno

29 - Kultura
Dobrodelnost povezuje 
 

31 - Rdeči križ
Zaslužena pozornost za 
krvodajalce

 

kazalo ABC kazalo

ABC - oktober 2019

Letnik 29, številka 10

Naslednja številka izide 22. novembra 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 novembruspregledano

Oktober 2019: 
Zima rada z repom bije,  
če dolgo toplo sonce sije.  

12 - Komunala
Majhni koraki do manj 
zavržene hrane

20 - Zdravje
Prihaja nova doba očal

22 - Zavarovanje
Ne iščite izgovorov,  
ker ni potrebno

6 - Pogovor 
V Spodnji idriji KGZ Idrija 
odpira Mesoteko 
 

28 - Kulinarika
Pripravite omamno  
bučno pito
 

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

KONCERT: sobota, 23. novembra 2019, ob 19. uri  
                            v Kulturni dvorani Spodnja Idrija 
                            GOSTJE: Idrijski kvartet saksofonov 

Že
PZ

Lepo vabljeni!
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Mesoteka v Spodnji Idriji ponuja odlično meso
Tina Podobnik, nova direktorica Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija

Nedavno tega ste prevzeli vodenje zadruge. V 
kakšni kondiciji je?

Naša zadruga že vse od leta 2012 posluje pozitivno. 
Letos ob polletju je rezultat nekoliko slabši, kar 
pripisujemo dvigovanju cen svinjskega mesa, ki 
ga kupujemo. Tega povišanja v celoti nismo mogli 
vgraditi v višje cene izdelkov. Letno realiziramo okoli 
6.460.000 evrov, od tega približno polovica iz trgovine, 
drugo polovico pa predstavljajo prihodki iz klavnice s 
predelavo in iz odkupa mleka. Zadruga ima 55 zaposlenih, 
128 članov in okoli 500 kooperantov. Skrbimo za 62 
pridelovalcev mleka. Na kmetijah ga pobiramo vsak drugi 
dan in ga vozimo v Mlekarno Planika in v Ljubljanske 
mlekarne. Z obema mlekarnama imamo dolgoročne 
pogodbe in z obema delamo korektno. Letno odkupimo 
skupno 4.200.000 litrov mleka.

Med potrošniki je zadruga znana po odličnem 
mesu.

Govedina, ki jo prodamo bodisi kot sveže meso bodisi 
v izdelkih, je vsa iz lokalnega odkupa in ima certifikat 
izbrana kakovost. Vsak tretji teden v mesecu pa imamo 
v ponudbi tudi goveje meso iz ekološke reje. Svinjsko 
meso je iz dokupa. Letno odkupimo 600 glav goveje 

živine in vsak mesec v naši predelavi naredimo od 
sedem do deset ton izdelkov. Največ izdelamo klobas, 
hrenovk, različnega prekajenega mesa.

S kakšno konkurenco se soočate v tem segmentu?
Konkurenca na tem področju je res huda. Velike 

količine uvoženega mesa nižjega cenovnega razreda 
se znajdejo na trgovskih policah, mi pa z našim načinom 
reje in predelave ter predvsem kakovostjo tem cenam 
nikakor ne moremo slediti. Zato odpiramo svojo 
trgovino za sveže meso in mesne izdelke. Vsekakor 
se moramo približati potrošniku, prepoznati njegove 
potrebe in se nanje tudi prilagoditi. 

Ne gre prezreti tudi vaših tehničnih trgovin.
Res je. Imamo tri tehnične trgovine in sicer v 

Cerknem, Črnem Vrhu in Idriji. Ob teh pa še štiri živilske 
trgovine v Šebreljah, Spodnji Idriji, Črnem Vrhu in Idriji. 
Z vsemi trgovinami naredimo skupaj letno 3.500.000 
prometa.

Po prenovi prehrambene trgovine v Spodnji Idriji 
v tem kraju odpirate še mesnico.

Res je. V Spodnji Idriji imamo v lasti prostor, ki je bil 

prazen. V želji za lastne prodajne police, sem se odločila 
za ponovno odprtje. Idejo je tako naš predsednik 
kot tudi upravni in nadzorni odbor zadruge podprl, 
zato mi ni ostalo drugega, kot da se lotimo. Prodajni 
prostor smo imenovali Mesoteka. V njej bomo nudili 
sveže meso, mesne izdelke, burgerje in pečene mesne 
dobrote. Mesoteka bo tudi prostor, kjer bomo odprli 
vrata najboljšim izdelkom iz ponudbe naših sosednjih 
zadrug in mlekarne Planika. Seveda bodo svoj prostor 
v Mesoteki dobili tudi naši lokalni ponudniki. 

Se kriza pozna tudi v vaši branži?
Kupci naših izdelkov cenijo kakovost. Ta je rdeča nit 

našega poslovanja in argument, s katerim prepričamo 
slehernega. Odnose in posel pa seveda delamo ljudje. 
Zato želim sodelavce motivirati, da bi radi prihajali na 
svoja delovna mesta in da bi bili tam čim bolj uspešni. 
Pomembno se mi zdi, da se med sabo pogovarjamo, 
poslušamo in tudi slišimo. Prepričana sem, da se 
s pozitivnim odnosom v timu in delom premaga 
marsikatera ovira, ki se nam postavi na poti. Verjamem, 
da znamo za iste cilje, za dobrobit zadruge, stopiti 
skupaj tako zaposleni kot tudi naši kmetje.

Tina Podobnik

NOVO v Spodnji idriji 
Od 24. oktobra dalje vabljeni  

v MESOTEKO na Slovenski cesti 27.
 Poleg svežega mesa  in 

ročno narejenih mesnih 
izdelkov  vam  
bomo ponudili tudi 
pečene mesne dobrote 
in burgerje!

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 TALNIH ZUNANJIH IN  

NOTRANJIH  KERAMIČNIH PLOŠČIC -20%
www.trgocev.com

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,  
- aranžiranje daril

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje  
za vse priložnosti

SPREJEMAMO 
NAROČILA ZA 
ARANŽMAJE ZA  
1. NOVEMBER!

Brezplačna  
dostava  
žalnih  
aranžmajev  
in ureditev  
mrliške  
vežice.
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Spoštovanje dediščine naj bo temelj razvoja turizma
V Cerknem po desetletjih investicijskega mrtvila spet brnijo gradbeni stroji. Na območju od nove Ete proti 

gasilskemu domu delavci podjetja Hidrotehnik gradijo obrežni zid ob reki Cerknici. Izgradnja tega je pogoj za 

začetek gradnje trgovskega središča, ki bo prihodnje leto postavljeno na tej lokaciji. O tem in povezavi nove 

trgovine s Hotelom Cerkno je na srečanju z novinarji spregovoril Marjan Batagelj, direktor podjetja Postojnska 

jama d.d., ki je preko Certe tudi lastnik hotela v Cerknem.

turizem cerkno

Medtem ko se v nekaterih mestih že otepajo trgovskih 
središč, se Cerkno sooča s tem, da za večino velikih 
trgovcev ni zanimivo za postavitev velikega trgovskega 
središča. Pred desetletji je Eta v sklopu gradnje hotela 
in samskega doma v vzhodnem traktu hotela uredila 
za takratne čase sodobno in zanimivo trgovino. Ta je 
kasneje iz najema prešla pod neposredno upravljanje 
hotela in tako je delovala do letos, ko so se v hotelu 
odpovedali trgovski dejavnosti in so prostor oddali 
v najem skupini Mercator, ta pa je prevzela tudi vse 
zaposlene v trgovini. Dolgoročno pa bo hotel prostore 
potreboval za izvajanje osnovne dejavnosti in trgovina 
se bo morala iz hotela izseliti. 

»Že ob poslovnem prihodu v Cerkno sem povedal, da 
se bodo korenitejši koraki na področju turizma zgodili 
takrat, ko bomo imeli za turizem na razpolago celoten 
hotel. Tega pa je treba prenoviti in posodobiti,« je na 
tiskovni konferenci v Cerknem zbranim poročevalcem 
povedal Marjan Batagelj.

Podjetju Spar, ki bo po novem nosilec trgovinske 
ponudbe v kraju, je podjetje Hotel Cerkno d.o.o. v 
začetku meseca oktobra prodalo dobrih 5.000 m2 
veliko zemljišče med novo Eto in gasilskim domom, 
kjer bo stala trgovina. Takoj, ko se bo odprl Spar, bodo 
trgovino v hotelu zaprli in začeli s prenovo poslopja. 
Vizija lastnikov hotelskega kompleksa v Cerknem je, da 
bo v Cerknem poslovno-družinski hotel. Marjan Batagelj 
pravi: »Ugotavljam, da na Idrijskem in Cerkljanskem 
sedaj nimamo spodobnega hotela, ki bi ponujal 
nastanitve in bi bil pravo središče dogajanja. Vedno 
govorim o Idrijskem in Cerkljanskem, kot enotnem 
prostoru, saj je Idrija z Unesco dediščino za razvoj 
tega turizma izjemnega pomena«. 

V te kraje ga vleče predvsem prvinskost. Te pa 
obiskovalci ne najdejo samo na enem mestu, saj gre za 
vrednoto, ki se vedno razprostira na širšem območju. 
Sam jo je kot opazovalec in obiskovalec spoznal na 

prenove hotelskega kompleksa v Cerknem tehtal med 
več različicami. Po posvetovanju s strokovnjaki je 
dozorela odločitev, da se bo hotel obnavljal postopoma, 
saj se bodo s tem izognili prekinitvi poslovanja.

S prvo fazo prenove bodo začeli pomladi prihodnje 
leto. Najprej bodo povsem prenovili trakt ob Cerknici 
in kasneje še druge dele. V prvi fazi bodo prenovili 
tudi recepcijo, lobi in restavracijo. S temi posegi se 
lahko prične takoj, naredili jih bodo brez gradbenega 
dovoljenja, saj ne bodo posegali v statično konstrukcijo 
poslopja. Po končani prenovi bo imel hotel štiri zvezdice 
in bo sodil v kategorijo družinsko-poslovnih hotelov. Za 
tako kombinacijo so se odločili zato, ker ima Cerkno »naj 
smučišče«, ki je posebej prijazno za družine; poslovni 
pa zaradi uspešnih podjetij v neposredni bližini kot 
so Kolektor, Hidria in Eta. »Ta podjetja potrebujejo 
nastanitvene zmogljivosti za svoje goste in Hotela Jožef 
in Kendov dvorec sedaj ne zadoščata tem potrebam. 
Poleg tega pa morajo tudi pari brez otrok imeti svoj 
standard nastanitve in miru. Zaradi tega nameravamo 
poslovni in družinski del hotela ločiti, saj ima vsaka od 
omenjenih skupin gostov svoje navade in pričakovanja.« 
Poslovni hotel bodo postavili v prostorih, kjer sedaj 
deluje trgovina. 

Lepo urejen hotel pa bo klical tudi po boljšem 
urejanju krajevnega središča. V Cerknem je sedaj vrsta 
poslopij v zelo slabem stanju in nekatera stojijo tudi v 
neposredni bližini hotela. Marjan Batagelj je prepričan, 
da dobri zgledi vedno vlečejo in to naj bi veljalo tudi 
v tem primeru. 

Vizija razvoja hotela v kraju temelji na odločitvi, 
da bo gost v družinskem delu hotela v času zime 
smučar, poleti pa ljubitelj narave. Hotel ima že vpeljano 
redno in dobro sodelovanje s turističnimi agencijami 
na Nizozemskem, v Belgiji in Luksemburgu. Ob teh 
gostih ne gre pozabiti na bližnje sosede Italijane ter 
vse, ki obiskujejo dolino Soče. Ta se sooča z izjemnim 
zanimanjem in dogaja se celo, da je tam turistov 
že preveč. Ko bo že zelo kmalu končana korenita 
posodobitev ceste od Mosta na Soči do Želina, se bo 
vse več ljudi pripeljalo tudi na Cerkljansko.

prostorih Idrijskega in Cerkljanskega, kjer so ljudje zelo 
povezani z naravo in zato jih krasijo »trije P«. »Ljudje 
so pridni, pošteni in predani. Vedeti moramo, da v teh 
krajih nikoli ne bomo imeli masovnega turizma. Imamo 
pa lahko vrhunski butični turizem na visoki ravni,« še 
pove Marjan Batagelj.

Dejstvo, da Cerkno in Cerkljanska nista pretirano 
urbanizirana, sedaj investitorji v nove programe 
vidijo kot prednost. »To je sedaj deviza, na kateri lahko 
začnemo graditi novo zgodbo. Ko hodim po Cerknem, 
gledam stanovanjske bloke, ki se jih 40 let ni nihče niti 
dotaknil. Cela Slovenija je taka poslopja že energetsko 
sanirala, tu, v Cerknem, pa so še vedno taki, kot ob 
vselitvi. Hkrati pa vidim, kako neprestano teče topla 
voda iz vrtine neposredno v Cerknico, saj se v kraju 
ne znamo zmeniti, da bi jo izkoristili za ogrevanje 
stanovanj. Povezovanju naravnih danosti in potreb 
ljudi na Cerkljanskem bi se rad posvetil sedaj, ko sem 

Turizem pa seveda delajo ljudje. »To področje je 
velika težava te doline. Na Cerkljanskem so že več 
rodov navajeni, da gredo preprosto v tovarno Eta in 
tam delajo do upokojitve. Zadnja desetletja otroci vse 
pogosteje odhajajo na šolanje v Ljubljano in le redki, 
res redki, se potem vrnejo. Struktura prebivalstva je 
neugodna in za razvoj turizma bo treba res odpreti 
vsa vrata ljudem, ki bi se vrnili v domače kraje in bi 
si tu služili kruh. Vedeti pa je treba, da ima kruh v 
turizmu drugačen okus kot v tovarni. Ljudje, ki so 
navajeni dela samo od 6. do 14. ure, v turizmu, kjer 
se delovni čas prilagaja potrebam gostov, pač ne bodo 
najbolj navdušeni. S turizmom se da zaslužiti, a ti ta 
mora postati način življenja. Poglejte primere dobrih 
praks, ki so v naši panogi za zgled. Nekatere kmetije 
po preusmeritvi v turizem dajejo zaslužek velikemu 
številu domačinov.« 

Novim programom sledi tudi kadrovska in programska 
reorganizacija. Sedaj pod upravo hotela delujejo 
trije programi, a vsak ima svoje specifične težave 
in probleme. »Če pogledamo smučišče, vidimo, 
da je to področje žičničarstva v celi državi slabo 
urejeno. Prepričan sem, da mora država prevzeti 
odgovornost za vse žičniške naprave, saj so te del javne 
infrastrukture. Država ne more samo predpisovati 
pogojev za obratovanje in se hkrati otepati vsake 
odgovornosti. Vsa smučišča v Sloveniji so bila pred 
desetletji v stari družbeni ureditvi kot hobi programi 
velikih podjetij. Ta so jih urejala predvsem za svoje 
delavce, brez da bi mislila na prihodnost,« pove Marjan 
Batagelj. 

Smučišča se soočajo z dejstvom, da se snežna meja 
zaradi dvigovanja temperatur vse bolj dviga. Na SC 
Cerkno proge sedaj umetno zasnežujejo, tako bo tudi v 
prihodnje, ker gre za sodoben in zmogljiv sistem, ki ima 
akumulirane tudi dovolj vode. A to početje po načelih 
varovanja narave ni ekološko najbolj sprejemljivo. Za 
izdelavo tehničnega snega je potrebne veliko vode in 
tudi nekaj kemikalij. »Preživela bodo le tista smučišča, 
ki bodo ob osnovnih pogojih imela predvsem odlično 
organizacijo. V prihodnosti bomo Alpsko perlo in 
smučišče ločili od term in hotela. Na smučišču bomo z 
leti uveljavili petzvezdično ponudbo.«

V prenovo hotela v Cerknem bodo v prvi fazi, ki bo 

končal s prenovo hotela na Jezerskem.«
Razvoj turizma pa je v neposredni povezavi tudi 

z bolje urejenimi cestami. Teh ne potrebujejo le 
obiskovalci ampak tudi domačini, ki v teh krajih živijo. 
Zato Marjan Batagelj podpira vodstvo tovarne Eta, ki 
zahteva hitro izboljšavo cestne mreže za varen in hiter 
prevoz. Se pa ne strinja z idejami, da bi Cerkljansko 
prestrelili z ogromnimi cestnimi objekti, ki bi zagotavljali 
le pretočnost. »Sodobni trendi v svetovnem turizmu 
se vse bolj nagibajo k prvinskemu turizmu. Ljudje 
danes potrebujejo predvsem mir, tišino in prijazno 
okolje. Zbežati želijo iz urbaniziranih mestnih središč, 
ki so brez duše. Iz lastnih izkušenj vam povem, da ko 
se zapeljem na ožje in zavite ceste ali celo makadam, 
vedno pomislim, da bom ob tej cesti srečal prijazne 
ljudi, neokrnjeno naravo in prostore, kjer se bom lahko 
spočil«. 

Marjan Batagelj je pred odločitvijo o načinu in rokih 

zajemala prenovo 37 sob v hotelskem krilu ob Cerknici, 
vložili okoli 2 milijona evrov. Ko pa bo sklenjena še 
druga faza prenove preostalih delov hotela, pa se 
bo investicija dvignila na 7 milijonov. »To za Cerkno 
ni majhna investicija, a se moramo zavedati, da so to 
dolgoročne investicije. Za izvedbo se bomo naslonili na 
lastna sredstva in del teh bomo dobili tudi z odprodajo 
poslovno nepotrebnega premoženja: 12 stanovanj, 
parcel v Cerknem ter apartmajev v Novigradu, Savudriji 
in Fiesi,« je o virih sredstev za prenovo hotela povedal 
Marjan Batagelj. 

Sočasno z napovedjo skorajšnje prenove hotela je 
Marjan Batagelj predstavil tudi kadrovske okrepitve. 
Dosedanja direktorica Manuela Božič Badalič je s 1. 
septembrom dobila novo zaposlitveno pogodbo za štiri 
leta. V prihodnjem obdobju se bo posebej posvečala 
žičniškemu kompleksu in Alpski perli. Ekipi vodilnih se 
je na mestu direktorja hotelske operative pridružil 
Jože Oplotnik, ki ima 36-letne delovne izkušnje s tega 
področja. Kot direktor je bil zaposlen v Hitu, reševal 
je podjetje Adria v Ankaranu in je v Cerkno prišel iz 
Grand Hotela Union iz Ljubljane. 

Prenova pa čaka tudi Alpsko perlo na vrhu smučišča, 
ki jo bodo prilagodili potrebam sedanjih gostov. V 
poslopju je urejenih sedem velikih apartmajev za 
nastanitev 12 ljudi. Po mnenju Marjana Batagelja gre 
za zastarel koncept, ki ne sledi spremembam bivalnih 
navad sedanjih turistov. »Po novem bo v poslopju več 
manjših enot in Alpska perla bo imela štiri zvezdice, 
še raje pet, če bo šlo po naših predvidevanjih in 
brez težav umeščanja v prostor.« V širšem območju 
bodo postavili še več zunanjih majhnih objektov 
in jih vsebinsko povezali z Alpsko perlo. Za goste z 
debelejšimi denarnicami pa bodo odprli zračni most 
in jih s helikopterji vozili iz Jezerskega na smučanje 
ali sprehajanje na Črni vrh ali pa v Postojno na ogled 
jame. V ekipi imajo že zaposlenega pilota Mateja Fučko 
z vsemi certifikati, ki bo nosilec te ponudbe.

In kaj Marjan Batagelj pričakuje od Cerkljanov? 
»Predvsem, da se prebudijo, da vidijo v sodelovanju na 
področju turizma tudi svoje priložnosti, da spoštujejo 
svojo dediščino in da nehajo biti tako pesimistični. Moč 
za razvojni preboj vidim v povezovanju na temeljih, ki 
so na Cerkljanskem zdravi.«

Marjan Batagelj je potrdil, da bo prihodnji mesec družba Postojnska jama d.d., ki je večinska lastnica 
delnic družbe Certa Holding d.d., pričela z zadnjim krogom odkupovanja delnic te družbe od manjšinskih 
delničarjev. V zadnjem času jih je namreč kontaktiralo kar nekaj tistih, ki so še ostali delničarji v družbi 
Certa Holding d.d.. Znašli so se namreč v sila neugodnem položaju, saj morajo imeti zgolj zaradi imetništva 
teh delnic odprt trgovalni račun. Stroški tega računa pa so visoki, pritožujejo se, da jim Centralna klirinško 
depotna družba redno izstavlja račune. Mali delničarji imajo z lastništvom teh delnic tako le stroške, ki 
se jim lahko izognejo, če delnice prodajo. Marsikdo jih je zato že poskusil prodati, vendar pri tem ni bil 
uspešen. Zato so se v družbi Postojnska jama d.d. odločili, da bodo manjšinskim delničarjem dali še zadnjo 
ponudbo za odkup delnic. Marjan Batagelj nam je povedal, da bo Postojnska jama d.d. o zadnjem krogu 
odkupovanja delnic v kratkem seznanila vse delničarje družbe Certa Holding d.d.. To bo pomemben korak 
k ureditvi lastniških razmer in še bolj učinkovitem upravljanju družbe.
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Podjetje Okna in vrata Nagode iz Logatca se je nedavno tega preselilo v 
nove poslovno-proizvodne prostore v obrtno-industrijsko cono Zapolje v 
Logatcu. Objekt je zgrajen v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, v 
smeri minimalnega obremenjevanja okolja. Zaposleni imajo tudi trim sobo z 
namiznim tenisom, pikadom, ročnim nogometom, sodobno opremljeno jedilnico, 
košarkarsko igrišče, … Velik razstavni salon in sodobna proizvodnja pa odražata 
kvalitetno stavbno pohištvo. Pogovarjali smo se z direktorjem Janezom 
Nagodetom.

S Tržaške ceste v Logatcu ste se preselili v 
obrtno cono, tik ob regionalno cesto Logatec – 
Vrhnika. Verjetno je razlika v pogojih dela velika.

Res je. Stara lokacija ni več nudila dobrih delovnih 
pogojev. Umeščeni smo bili v strnjeno naselje, ki 
ni dopuščalo širitve. V novem objektu smo veliko 
pozornost namenili dobremu počutju zaposlenih in 
skrbi za stranke, saj se razstavni salon razprostira 
kar na 600 m2. V salonu imamo več hišic, kjer si 
stranke lahko ogledajo celotno podobo – barve oken, 
senčil, toplotnega ovoja in na ta način lahko izberejo 
najboljšo kombinacijo za njihovo hišo. Na ogled so 
hiške z lesenimi okni, PVC okni, v izvedbi les/aluminij, 
panoramske stene, vhodna in notranja vrata, …

Kateri so vaši ključni kupci?
Okna in vrata izdelujemo za celotno področje Slovenije, 

pa tudi za tujino. Vsaka stranka nam je pomembna. Veliko 
strank imamo tudi z Idrijskega in Cerkljanskega. Le-teh 
se še posebej razveseli kolega Aleš Rupnik, ki prihaja Iz 
Idrije, in se jim res strokovno posveti.

Kakšna okna izbrati: lesena ali iz PVC materiala?
Pri nas imamo leseno in PVC stavbno pohištvo. 

Morda se kdo boji vzdrževanja lesenih oken, vendar 
je ta strah odveč. Tehnologija barvanja je v teh letih 
zelo napredovala, vsa okna potapljamo, da les sam 
vpije toliko barve, kolikor je potrebuje, in se zaščiti 

proti glivicam, insektom, uv žarkom. Končna barva 
je že četrti nanos, tako da so okna res zaščitena. 
Izpostavljene dele pa zaščitimo z aluminijem. Zelo 
dobra odločitev so tudi okna v kombinaciji les/aluminij.

Ob menjavi lesenih oken pa se lahko pridobi tudi 
subvencija Eko sklada.

Za menjavo oken in vhodnih vrat se lahko pridobi 
nepovratna sredstva. Stranke nimajo nobene dela, vso 
ustrezno dokumentacijo jim mi pripravimo brezplačno.

Podjetje Okna in vrata Nagode je družinsko 
podjetje. Kje so prednosti?

Poleg mene je v podjetje vključena tudi žena, kar 
je zelo pomembno, saj na ta način cela družina diha 
s podjetjem, razume delovanje in se trudi za razvoj. 
Hčerki sta še v osnovni šoli, sin pa hodi na srednjo 
lesarsko šolo in vsi že pomagajo v podjetju. Meritve 
pa opravlja brat Gregor. Sicer imamo 29 zaposlenih, 
ki so zelo pridni in vsak prispeva svoj kamenček h 
končnemu cilju. To pa so zadovoljni kupci.

V novembru imate tudi dan odprtih vrat.
Res je. Lepo vabim vse vaše bralce na ogled naših 

prostorov, kjer jim bomo pokazali tudi načine 
izdelovanja oken in vrat. Vabljeni so vsi, tudi če niso 
bodoči kupci, ampak bi si prostore radi samo ogledali. 
Dobrodošli, vsakega čaka tudi majhna pozornost.

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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Optika Planinšek Lah, 
Tržaška cesta 34, 1370 Logatec                              

T: 01/754 33 88

Gradiška cesta 10, 5271 VIPAVA
Centrala in dežurstvo (05) 364 43 90

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

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

Nina Krašna, dr.vet.med. GSM: (051) 321 368
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Majhni koraki do manj zavržene hrane
16. oktobra smo obeležili svetovni dan hrane in se ob tem opomnili, da lahko le z ozaveščanjem in pravilnim 

odnosom do hrane zmanjšamo razkorak med hudim pomanjkanjem in podhranjenostjo ljudi na eni strani ter 

prekomerno hranjenimi na drugi strani, kjer pogosto prihaja tudi do velikih količin zavržene hrane. V svetu vsako 

leto zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, kar je približno tretjina vse proizveden. Samo v Sloveniji je v letu 2017 

nastalo skoraj 131.800 ton odpadne hrane oziroma povprečno 64 kg na prebivalca. Od tega je bilo po oceni 38 

% užitnega dela, ki bi ga lahko z ozaveščenostjo potrošnikov in smotrnejšim ravnanjem zmanjšali ali preprečili.

Preproste rešitve za manj zavržene hrane
Največ hrane med odpadki pristane, ker njene 

porabe ne načrtujemo in tako kupimo in pripravimo 
več, kot potrebujemo, ostankov pa ne znamo s 
pridom izkoristiti. Z majhnimi spremembami pri 
nakupovanju, pripravi in razmišljanju o hrani pa 
lahko občutno zmanjšamo količino zavržene hrane in 
storimo nekaj dobrega zase, za okolje in ne nazadnje 
tudi za našo denarnico.

Da bi zmanjšali količino zavržene hrane, si vnaprej 
načrtujte svoj tedenski jedilnik, temu prilagodite svoje 
nakupe in se izogibajte impulzivnemu nakupovanju, 
preverjajte datume uporabe in najprej porabite živila 
s krajšim rokom, ostanke živil domiselno uporabite v 
novih jedeh, kupljeno hrano pa pravilno shranjujte. 

Ostanke hrane ali živil vedno pokrijte ali dobro 
zavijte. Hitro pokvarljiva živila (meso, ribe in perutnina 
…) hranite na hladnem. Pri tem pazite, da surova 
živila ne onesnažijo že skuhane hrane in živil, ki jih 
nameravate uživati surove. Prostori za shranjevanje 
morajo biti vedno čisti, hladni in suhi. Preverite tesnila 
in temperaturo hladilnika (ta mora biti med 1 in 5 °C).

Majhni triki za daljšo svežino sadja in 
zelenjave

Jabolk, banan, hrušk, melon, paradižnika, nektarin, 
breskev in marelic nikoli ne shranjujte v bližino 
zelenjave ali drugega sadja, saj etilen v teh vrstah 
sadja pospešuje dozorevanje in gnitje. Sadje, ki ga je 
jeseni v preobilju, lahko skuhate v marmeladi ali pa ga 
posušite kar v pečici, pri temperaturi od 50 do 60 °C.

Bodite pozorni, da sadja in zelenjave ne pustite v 
plastičnih vrečkah ter jim odstranite trakove in vrvi, 
s katerimi so povezana; tako bodo živila lažje dihala 
in ostala dlje časa sveža.

Vzpostavite red v hladilniku
Novo kupljene izdelke postavite zadaj in redno 

pregledujte roke uporabe. S pravilnim zlaganjem 
vam hrane s pretečenim rokom ne bo treba metati 
proč. Če je rok pretečen, še ni nujno, da hrana ni več 
užitna. Živilo zavrzite, če je videti pokvarjeno ali ima 
sumljiv vonj.

Na najhladnejši zgornji polici hranite ostanke 
hrane, pijačo, sveže začimbe in ostala živila, ki so 
takoj pripravljena za užitje. Ostanke hrane vedno 
pospravite v posode, ki dobro tesnijo, in jih 
predhodno ohladite na sobno temperaturo. Juhe in 
enolončnice lahko tako hranite od tri do največ štiri 

dni, zamrznjene jedi pa zdržijo največ tri mesece. 
V vratih hladilnika, kjer se temperatura zaradi 

odpiranja in zapiranja pogosto spreminja, ne 
shranjujte občutljivih živil, temveč živila z naravnimi 
konzervansi (sokovi, majoneza …). 

Na srednjih policah hranite mlečne izdelke, meso, 
ribe in narezke, morske sadeže, jajca in živila, ki jih je 
po odprtju treba hraniti na hladnem. Surovo meso 
porabite v roku enega ali dveh dni, zamrznite pa 
ga lahko za največ štiri mesece. Kuhana riba bo v 
hladilniku zdržala od tri do štiri dni, v zamrzovalniku 
pa največ šest mesecev. Jajca se v hladilniku ne bodo 
pokvarila tri tedne, odprtemu mleku pa se rok trajanja 
izteče po sedmih dneh. 

V posebnih posodah na dnu hladilnika pa hranite 
sadje in zelenjavo. Večino zelenjave ni priporočljivo 
prati pred shranjevanjem v hladilniku, saj vlaga 
pospeši njeno gnitje.

Spoštujmo pokojne,  
a z mislijo na okolje

Ni nam treba kupovati in prižigati sveč, da bi se 
spomnili na pokojne ter izrazili spoštovanje do 
njih in njihovih svojcev. Ob prvem novembru letos 
namesto sveče na grob raje položite cvetje, če že 
prižigate svečke, pa uporabite ekološke v steklu 
ali keramiki, ki jih je možno večkrat napolniti. Na 
spletni strani Ministrstva za okolje in prostor  
www.svecamanj.si lahko prižgete virtualno svečo, 
lahko pa namesto v nakupovanje sveč denar 
namenite v dobrodelnost. 

Okolju prijazne sveče iz odpadnega jedilnega olja 
Čeprav je zlivanje olja v odtok, stranišče, na 

kompost ali drugam v naravo najenostavnejši 
način, da se ga znebimo, lahko s takšnim ravnanjem 
povzročimo resne težave in škodo naravnemu okolju, 
odtočnim cevem in čistilnim napravam. Z ustreznim 
odlaganjem pa lahko postane odlična surovina, ki 
jo lahko uporabimo v proizvodnji biodizel goriva 
ali bioplina, iz katerega se pridobiva električno 
energijo. V Sloveniji iz takšnega olja izdelujejo celo 
naravne sveče, ki so odličen nadomestek toksičnim 
parafinskim svečam. 

Poskrbite torej, da boste po cvrtju ali peki jedi 
odpadno jedilno olje ustrezno zavrgli. Uporabljena 
rastlinska olja (olivno olje in olja različnih semen) ter 
rastlinske in živalske maščobe (maslo, margarina …) 
lahko zbirate v zelenih namenskih posodah, ki jih 
Komunala Idrija podarja vsem uporabnikom e-računa 
za komunalne storitve. Tovrstne posode omogočajo 
praktično shranjevanje in enostavno filtriranje, saj 
mora biti zbrano odpadno olje brez ostankov hrane. 
Pomembno je tudi, da je olje brez primesi vode, 
pomivalnih sredstev ali drugih snovi.

komunala obvestila za javnost

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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Robert Vuga, direktor podjetja Eta d.o.o. Cerkno
V Eto ste prišli v času po velikem 

prestrukturiranju.
Eta je šla v zadnjih letih skozi nujno obdobje 

prestrukturiranja. Če se to prestrukturiranje ne 
bi zgodilo, potem Eta danes ne bi imela rezultatov, 
kot jih ima in tudi današnja uprava ne bi imela 
priložnosti za izvajanje ukrepov, ki smo jim danes 
priča.

Največje spremembe so torej mimo.
Lahko bi tako rekli. Obdobje celovite optimizacije 

je za nami in sedaj smo v fazi stalnih izboljšav, 
zato so po zadnji menjavi v upravi na začetku leta 
prioritete nekoliko drugačne. Še vedno intenzivno 
delamo na izboljšavah in optimizaciji in ti procesi 
se seveda nikoli ne bodo končali. Letos smo začeli 
z izvajanjem ukrepov, s katerimi želimo motivirati 
zaposlene v podjetju in hkrati tudi izboljšati ugled 
podjetja v lokalnem in nacionalnem okolju. Eta 
je bila v preteklosti podjetje z velikim ugledom 
in prav je, da jo v prihodnje v tej luči  tudi 
predstavljamo in ji tako povrnemo ugled, ki si ga 
zasluži.

Po Rafaelu Mavriju ste prvi predsednik uprave, 
ki so mu zaposleni v proizvodnji zaploskali. Kako 
si to razlagate?

Ta dejstva naj tolmačijo ljudje, ki poznajo zgodovino 
in lokalne razmere. Moj način vodenja podjetja 
temelji na spoštovanju vseh zaposlenih, na odprtosti 
in sodelovanju. Prepričan sem, da so to načela 
organizacije uspešnih skupnosti in zagotovo to velja 
tudi za tovarno Eta v Cerknem.

Še pred vašim prihodom so v Eti opravili selitev 
in reorganizacijo proizvodnje. To je marsikomu 
prestavljajo resen stres.

Zagotovo. Vse našteto je za nami in sam povsem 
razumem začetno zaskrbljenost in tudi nekaj slabe 
volje pri ljudeh, saj so se morali soočiti z velikimi 
spremembami. Mislim pa, da danes vsi zaposleni 

razumejo nujnost ukrepov, ki so bili sprejeti. 
Pomembno je, da imamo sedaj v podjetju urejen 
dialog, da se med seboj pogovarjamo in da vsi 
razumemo, zakaj vsak dan prihajamo na delo. 
Organizirani smo po načelu vitke proizvodnje, 
uveljavljena so načela prehajanja med delovnimi 
mesti in vsi se zavedamo, da moramo biti pri svojem 
delu učinkoviti in uspešni.

Končno oceno pa dajo kupci na trgu. Se kriza na 
globalnih trgih v Eti že kaj pozna?

Trenutno najbolj drastičen upad naročil beležijo 
dobavitelji v avtomobilski industriji. Trg bele tehnike 
običajno nekoliko zaostaja, lahko pa potrdim, da so 

tudi v Eti nekoliko upadla naročila v zadnjem kvartalu 
v primerjavi z napovedmi v začetku tega koledarskega 
leta.

Velja to za vse programe?
Ne, ne velja za vse programe. Pri naročilih za 

plošče ni sprememb, nekoliko odstopanj od prvotnih 
napovedi opazimo le pri termostatih.

Kako si razlagate to, da je trg grelnih plošč, ki so 
tehnološko že kar zastarele, še vedno stabilen?

Imate prav. Gre za fenomen, ki pa ga s podrobnejšo 
analizo lahko razumemo. Koncern EGO deluje 
globalno. To pomeni, da v okviru svetovnega 

gospodarstva še vedno obstajajo trgi, kjer je 
mogoče z velikim uspehom prodajati tudi naše 
klasične plošče. Na zahtevnejših in bogatih trgih se 
je potrošnja teh plošč res nekoliko zmanjšala, zato pa 
so se odprli novi trgi, kjer nakup naše klasične grelne 
plošče predstavlja cenovno dostopno odločitev, 
ki uporabniku prinese višjo kakovost življenja. 
Če rečemo, da je indukcijska plošča zamenjava 
za grelno ploščo, potem moramo razumeti, da 
je cena indukcije bistveno višja in da v nekaterih 
nišnih skupinah predstavlja tudi slabo rešitev, saj je 
občutljivejša na mehanske poškodbe. To našo grelno 
ploščo ohranja pri življenju.

Grelna plošča je kljub vsemu velik porabnik 
električne energije.

To drži. Vedeti pa morate, da so že v obdobju pred 
mojim prihodom v Eti pristopili k projektu energetske 
učinkovitosti te grelne plošče. Pod vodstvom našega 
člana uprave in direktorja operativnega področja 
Andreja Graha so optimizirali proizvod in ga prilagodili 
najzahtevnejšim standardom varčne rabe električne 
energije. Ta optimizacija je postavila našo »staro 
grelno ploščo« med sodobne izdelke in resnici na ljubo 
je treba še povedati, da tega procesa optimizacije 
energetske učinkovitosti niso opravili vsi naši 
konkurenti. S tem projektom so se v Eti intenzivno 
ukvarjali skoraj dve leti in sedaj so nam odprta vrata 
na vse, tudi s predpisi o varčni rabi energije, zelo 
restriktivne trge.

So s tem povezana tudi vlaganja v livarno?
Livarna je pomemben oddelek naše tovarne. Je 

tudi edini del proizvodnje, kjer del proizvodnih 
kapacitet sami tržimo na prostem trgu. Sedaj livarji 
porabijo okoli 70 odstotkov proizvodnih kapacitet 
za vlivanje grelnih plošč in 30 odstotkov za druga 
naročila. Odstotek slednjih pa se že nekaj let stalno 
povečuje.

So te komercialne litine nova priložnost?
Zavedati se moramo, da je bila naša livarna zgrajena 

predvsem za izdelovaje grelnih plošč. Širjenje 
programa komercialnih litin pa res vidim kot novo 
priložnost. Trenutno imamo vse kapacitete livarne, 
ki niso zasedene z ulivanjem plošče, prodane na trgu 
tako imenovane komercialne litine.

Od kje so kupci teh izdelkov?
Naš glavni trg je Italija. Glavnino predstavljajo 

polizdelki, ki jih vgrajujejo v kamine in peletne peči. 
Tehnične zahteve za te ulitke so podobne tistim, ki jih 
zahtevamo pri proizvodnji grelnih plošč. Partnerstva 
z naročniki teh izdelkov so stabilna, in če gre soditi 

po naročilih, ki se iz leta v leto povečujejo, so kupci s 
kakovostjo naših izdelkov zadovoljni.

Izpolnjujete vsa naročila v tem segmentu?
Ne. Ta trenutek imamo več povpraševanja kot 

prostih kapacitet v livarni. 

Bo v primeru popolnega izpada programa 
plošč lahko livarna preživela le s programom 
komercialnih litin?

Zagotovo bi, vendar izpada programa plošč ne 
pričakujem. Trenutno v livarni skupaj z dodelavnimi 
enotami dela okoli sto ljudi. Stopnjo mehanskih 
obdelav odlitkov želimo še povečevati, saj s tem 
dvigamo dodano vrednost končnim izdelkom. Na 
tem področju ob zavzetih in inovativnih delavcih 
vidim še veliko poslovnih priložnosti. Verjamem torej, 
da plošča za nas ostaja prepoznaven in pomemben 
produkt.

Se lahko zgodi, da bi uprava skupine ta program 
selila v eno od sestrskih lokacij?

Selitve programov znotraj poslovnih skupin so 
nekaj povsem normalnega. Tudi v Eti ne tekmujemo 
le s konkurenti na trgu ampak na nek način tudi s 
sestrskimi podjetji znotraj velike skupine. Kateri 
izdelki se bodo proizvajali v določeni hčerinski družbi, 
seveda odloča poslovodstvo skupine E.G.O.. Bodimo 
jasni. Lastnik sprejema te odločitve po načelu večje 
dobičkonosnosti. Če želimo programe ohraniti v 
naši tovarni, potem se moramo s sistemom stalnih 
izboljšav truditi za doseganje standardov kakovosti 
in primerne cene. 

Kakšen ugled in položaj ima torej Eta znotraj 
skupine E.G.O.?

Poslovodstvo koncerna je zelo zadovoljno z 
opravljeno optimizacijo poslovnih procesov v 
Eti. Na vseh notranjih presojah redno dosegamo 
pr i čakovane  s tandarde  kakovost i .  Redno 

moderniziramo proizvodnjo, jo povečujemo in 
uvajamo nove tipe izdelkov. Vendar pa lastniki na 
vsaki lokaciji presojajo tudi poslovno okolje. Tu pa 
je pomembno vse od davčne politike, prometne 
infrastrukture do odnosov v lokalnem okolju.

Pričakujete na omenjenih področjih kakšne 
izboljšave?

Prav gotovo. Na davčno politiko seveda, kot podjetje, 
nimamo posebnega vpliva. Na področju prometne 
infrastrukture in stanja v lokalnem okolju pa vidim 
vrsto nalog, ki jih bomo morali vsi skupaj narediti. 
Za celotno Cerkljansko ni prihodnosti, če se ne bo 
izboljšala cestna povezava z osrednjo Slovenijo. Po tej 
cesti namreč v Eto prihajajo ljudje na delo, material 
v proizvodnjo in naši izdelki h kupcem. V kolikor se ta 
infrastruktura ne uredi, bo za vse vedno težje. Smo 
pa veseli, da se je Ministrstvo za infrastrukturo hitro 
in pozitivno odzvalo na pobudo. Že dvakrat je bila 
v Cerknem v zelo kratkem času državna sekretarka 
gospa Nina Mauhler in prepričan sem, da bomo tudi 
na tem področju naredili korak naprej.

Kljub tem težavam pa je Eta znotraj skupine 
kompetenčni center za termostate in plošče.

To drži, a moramo vedeti, da smo si, oziroma 
se moram popraviti, da so si moji predhodniki 
in predvsem zaposleni, tak položaj izboril i  v 
desetletjih zavzetega, predanega in pridnega 
ter inovativnega dela na obeh področjih. To, da 
koncern podeli naziv kompetenčnega središča, 
pomeni, da so v upravi E.G.O. prepoznali znanje in 
potencial določene lokacije. Eta je na omenjenih 
področjih zagotovo tako znotraj skupine kot v 
svetovnem oziru v sami špici. V Eti je znanje za 
stalno optimizacijo teh dveh izdelkov in proizvodnja 
poteka v stroškovno zelo optimalnih razmerah.

Veliko ljudi zapušča tovarno?
V tako veliki tovarni, kot je Eta, z okoli 800 

zaposlenimi, je nekaj povsem običajnega, da se 
število zaposlenih iz dneva v dan rahlo spreminja. 
Eni odhajajo v pokoj, drugi si najdejo zaposlitve 
drugje, tretji iščejo priložnosti na drugih poslovnih 
področjih. Največ pa jih je v četrti skupini in ti ostajajo 
v podjetju desetletja. Izvajamo številne aktivnosti, ki 
bodo dvignile ugled Ete kot delodajalca, s čimer želimo 
pritegniti nove sodelavce, po drugi strani pa razvijamo 
aktivnosti za motivacijo obstoječih sodelavcev, s 
katerimi načrtujemo izboljšanje njihovega počutja 
na delovnem mestu in povečanje skrbi za njihovo 
zdravje. Zdrav življenjski slog bo prispeval tudi k 
zmanjševanju bolniških odsotnosti z dela. Smo tudi 
podjetje, prijazno družini.

Koncern E.G.O., ki združuje 18 prodajnih 
in proizvodnih družb v 16 državah, je v 
letu 2017 ustvaril 609 milijonov evrov 
prihodkov od prodaje in zaposloval 
dobrih 6.000 ljudi. Podjetje, s sedežem 
v baden-württemberškem mestu 
Oberderdingen, velja za enega vodilnih 
svetovnih dobaviteljev za proizvajalce 
gospodinjskih aparatov.



16 17Robert Vuga je pred prihodom v Eto 
zasedal vodstvene položaje v podjetjih 
tako doma kot v tujini in ima več kot 20 
let izkušenj pri vodenju gospodarskih 
družb. 

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

Se odpirate tudi mladim strokovnjakom?
V tej skupini potencialnih sodelavcev vidimo 

ljudi, ki bodo predstavljali Eto prihodnosti. Mladim 
strokovnjakom želimo ponuditi zanimiva delovna 
mesta, na katerih lahko osebno napredujejo v 
obvladovanju sodobnih tehnologij in v soočenju 
z vsemi globalnimi izzivi novih generacij. Trudimo 
se odpreti vrata tovarne za vse, ki  s i  žel ijo 
napredka in prizadevamo si za to, da bi bila Eta 
spet prepoznavna kot sodobno, inovativno in v 
prihodnost usmerjeno delovno okolje. Sam sem 
s sodelavci usmerjen v prihodnost in vesel sem, 
ker nas pri tem podpira tudi uprava koncerna 
E.G.O. na čelu z gospodom Dirkom Schallockom. 

Eta je sodobna tovarna z veliko avtomatiziranimi 
in robotiziranimi procesi in tako gotovo zanimiva 
tudi za mlade strokovnjake. Tukaj lahko najdejo 
veliko izzivov, pridobijo nova znanja in ustvarjajo 
kariero znotraj globalnega koncerna. Veliko vlagamo 
v razvojne projekte. Ponujamo jim možnost 
izobraževanja, usposabljanja, napredovanja in 
sodelovanje v projektnih ekipah. Pomembno se mi 
zdi poudariti, da smo okoljsko zavedno podjetje. Z 
različnimi projekti preprečujemo in zmanjšujemo 
obremenjevanje okolja, uporabljamo okolju prijazne 
materiale, zmanjšujemo količino proizvedenih 
odpadkov, povečujemo energetsko učinkovitost 
ter zagotavljamo spoštovanje in izpolnjevanje 
okoljevarstvenih norm.

Za prihod mladih strokovnjakov pa bo treba 
narediti še kaj. 

Tu najbrž mislite na širše okolje. Cerkno danes 
res nima novih in sodobnih stanovanj. Soočamo 
se s takimi cestami, ki za nove mlade priseljene 
strokovnjake res niso najbolj vabljive. Razmere 
res dobro poznam, saj se vsak dan vozim iz Dola 

pri Ljubljani čez Kladje v Cerkno in vem, kje so 
cestni problemi najbolj pereči. Cerkno je treba 
urediti v privlačen kraj z zanimivimi vsebinami in 
kakovostno nastanitvijo. Vem, da se vsega tega ne 
da narediti čez noč. Kljub temu pa povsem resno 
pričakujem od drugih deležnikov v teh procesih, 
da dogovorjene naloge opravijo uspešno in v 
razumnih rokih. 

Za doseganje teh ciljev bodo v upravi podjetja 
Eta vedno našli somišljenike in podpornike. V Eti 
bomo svoje naredili, saj se zavedamo, da smo 
kot daleč največji zaposlovalec nekakšen razvojni 
motor mesta in občine. A vsi bomo morali stopiti 
skupaj. Župan je ob prazniku občine povedal, da se 
vse več ljudi izseljuje. Te trende je treba odločno 
zaustaviti in narediti Cerkno kraj, kamor se bodo 
ljudje priseljevali in zato bo kraj tudi napredoval 
in rasel.

Sodelujete tudi z izobraževalnimi inštitucijami? 
V tem sodelovanju vidimo tehnološki napredek 

in možnost za pridobivanje novih strokovnjakov. 
Navezali smo odlična sodelovanja s srednješolskimi 
i n  u n i v e r z i t e t n i m i  s r e d i š č i  s  p o d r o č j a 
elektrotehnike in metalurgije, ki sta naši osrednji 
panogi. Vodstva teh šolskih zavodov so ponujeno 
roko sodelovanja sprejela in res se veselimo 
vsakega od skupnih korakov v tem sodelovanju. 
Z njimi se redno srečujemo, si delimo izkušnje in 
poglede. 

Še pred letom dni je bilo vzdušje v tovarni zelo 
slabo. Kakšno je danes?

Kako se počutijo zaposleni, bi morali vprašati 
njih. Sam lahko povem, da tistih dramatičnih 
nesporazumov med poslovodstvom, delavci in 
sindikatom ta trenutek ni. Sam spoštujem delo 
prav vsakega zaposlenega v Eti, uprava skuša z 
zaposlenimi komunicirati čim bolj neposredno in 
odkrito in prepričan sem, da je to tudi osnova za 
dobro vzdušje. Zavedam se, da smo vsi na eni ladji z 
istim ciljem plovbe. Zato je pametno, da sodelujemo 
in se o vsem pogovarjamo.

Bo letos podjetje poslovalo z dobičkom?
Eta  bo  tud i  to  pos lovno  l eto  sk l en i l a  z 

načrtovanim dobičkom. Kolikšen bo, bodo pokazali 
obračuni ob koncu leta, zagotovo pa se bo pri 
tem poznal upad naročil v zadnjem kvartalu. 
Kljub temu pa Eta ostaja stabilno in v prihodnost 
usmerjeno podjetje, ki je vpeto tudi v lokalno 
okolje, kjer bomo tudi v prihodnje spodbujali vse, 
ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja vseh 
Cerkljanov.
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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

ZAPOSLUJEMO
 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

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

- Tehnolog  - kontrolor m/ž 

- Kadrovik 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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Prihaja nova doba očal
Živimo v času digitalne revolucije in s tem povezanimi tehnološkimi 

preboji. Področja, ki so vrsto let tekla po ustaljenih tirnicah, so se 

bliskovito začela spreminjati, med njimi tudi proizvodna industrija in z 

njo optimizacija procesov, robotizacija, umetna inteligenca, digitalizacija 

vrednostne verige in podobno.

Digitalni svet je povsod okoli nas, tablice, mobilni 
telefoni, pametne hiše, senzorji na vsakem koraku 
in za njimi sistemi, ki podatke zbirajo, jih preučujejo 
in prediktivno uporabljajo za izboljševanje standarda 
življenja. Optika po drugi strani je zelo stara obrt, v 
kateri se poleg digitalnega marketinga ni kaj dosti 
spreminjalo v zadnjem stoletju. Za optimalen vid 
se lahko uporabi korekcijska očala, kontaktne leče 
ali uporabi kakšno od metod refraktivne kirurgije. 
Laserji in sami posegi so dokaj standardizirani z nekaj 
posodobitvami za boljšo prognozo, na področju same 
optika pa ni prihajalo do novosti.

Leta 1911 je Allvar Gullstrand, švedski oftalmolog in 
optik, razvil in utemeljil model ljudskega očesa, s čimer 
je prejel tudi edino Nobelovo nagrado na področju 
optike ali oftalmologije doslej. Njegov model očesa je 
do leta 2019 veljal kot standard v vseh učbenikih in tudi 
kot primat pri izračunih korekcijskih stekel. S pomočjo 
lomnih količnikov svetlobe medijev do mrežnice očesa 
je Gulstrand izračunal standardno dolžino očesa pri 
optimalnih svetlobnih pogojih. Za kalkulacijo je vzel 
gostoto in debelino roženice, globino sprednjega 
prekata, napolnjenega z očesno vodico, debelino in 

zakrivljenost očesne leče ter viskoznost vitreusa (gela, 
ki daje očesu obliko). Vsako oko je drugačno, različno 
dolgo, drugačne barve, z različnimi parametri, a stekla 
so bila za vsa očesa izdelana po istem principu. Ste se 
že kdaj vprašali ali vidite enako kot nekdo, ki ima očala 
z npr. -2.00 ali +5.00? Kratkovidni ljudje navadno vidijo 
svet okoli sebe pomanjšan zaradi efekta konkavnih ali 
razpršilnih stekel. Vsak daljnoviden pa zaradi konveksnih 
oziroma zbiralnih stekel vidi svet povečan. Gullstrand 
je kot standardno meritev vzel dioptrijo 0 (najbolj 
pogosto očesno napako na svetu), kar pomeni da 
je v enačbo vključil dolžino 24 milimetrov. Vsa stekla 
so bila izračunana po isti enačbi, kljub temu da imajo 
ljudje z daljšimi zrkli in višjo kratkovidnostjo drugačno 
percepcijo okolice kot osebe s krajšim zrklom oziroma 
višjo plus dioptrijo. Naslednji faktor pri vidu je vpliv 
svetlobe in reakcija naših zenic. Podnevi, ko je zunaj 
svetlo, so zenice majhne, ponoči pa je svetlobe 
manj in zenice reagirajo tako, da se povečajo in 
zagotovijo dovolj svetlobe, da lahko vidimo. Velika 
zenica ponoči povzroči, da nas direktna svetloba bolj 
zmoti, saj pride do večje razpršenosti in posledično 
do bleščanja. Kako je torej možno, da bi vsi ljudje 

Očesna Optika Vogrič je prva na 
Primorskem in ena izmed petih v Sloveniji, 
ki lahko stekla individualno prilagodi z 
DNEye metodo. Potek prilagoditve stekel 
je sledeč:
- naročilo na očesni pregled
- meritev z napravo DNEye Scanner
- očesni pregled pri očesnem specialistu  
  (oftalmolog ali optometrist)
- izbira okvirja ali uporaba lastnega okvirja
- digitalna izmera parametrov z računalniško  
  tehniko Impressionist
- naročilo optimiziranih stekel z metodo DNEye
- individualna izdelava očal s 3D CNC brusilno  
  napravo v lastni delavnici
- rezultat: popolnoma personalizirana očala na  
  svetu in najbolj naraven vid

Prednost tako imenovanih biometrično 
prilagojenih očal je povečan kontrast podnevi 
in ponoči, širša vidna polja, naraven in 
sproščen vid.

Prelovčeva ulica 1, Idrija 
T: 05 37 22 996, E: optika.vogric@siol.net 
www.optika-vogric.si

enako dobro videli na očala? Odgovor je: nemogoče.
Nemški razvojni center v podjetju Rodenstock je 

vrsto let zbiral biometrične podatke različnih očes 
in leta 2019 iznašel formulo, s katero se lahko vsako 
steklo izdela za posameznika in z uporabo njegovih 
individualnih parametrov. Koncept se imenuje DNEye 
(očesni DNA), kjer se posamezniku izmeri zakrivljenost 
roženice, lom svetlobe na poti do mrežnice 
(aberometrija), velikost zenice ponoči in podnevi 
(pupilometrija) in globino ter obliko sprednjega prekata 
očesa. S temi podatki se lahko 100 % optimizira steklo, 
ki je potem najboljši možen približek naravnega vida. 
Formula je že patentirana in je plod več desetletnih 
raziskav na področju optike.

Ne bomo dovolili, da te 
razdalja loči od očal,  

ki si jih želiš! 

Ob nakupu očal ti vrnemo 
denar, ki si ga porabil/a za 

pot do naše optike. Zveni kot 
dober deal? Zato, ker je. 

p.s. Povrnemo ti do 50 km  
v eno smer, povrne pa se 

kilometrina v vrednosti  
0,25 EUR/km.  

Akcija velja do 15. 11. 2019.
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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

Ne iščite izgovorov, ker jih ni potrebno iskati!
Razmislite, kje je vrednosti prag, ko vas izguba vozila resnično več ne 

prizadene. Nova prodajna poteza Zavarovalnice SAVA d.d. predstavlja  

zajamčeno najboljše razmerje med vsebino in ceno avtomobilskega  

obveznega in kasko zavarovanja in nudi odličen kasko tudi za starejša  

vozila. In povrhu vsega še na 12 obrokov! Bi si lahko želeli še kaj več?! 

Na srečo je mimo obdobje, v katerem smo kot kasko 
kupovali »kar nekaj«, samo da je bilo poceni. To »kar 
nekaj« se je namreč lastniku vozila hitro maščevalo 
že ob manjši škodi in na koncu tako zavarovanje sploh 
ni bilo poceni. V tej poplavi nizkocenovnih zavarovanj 
so prednjačile zavarovalnice, ki so na novo stopile na 
Slovenski trg in v bitki za stranke obljubljale in počele 
marsikaj, njihovi honorarni agentje pa še kaj več. Vsa 
leta sem vas prepričeval, da zavarovanje ni Loto in da 
kar plačaš, to tudi dobiš. 

Avtomobili niso poceni, popravila in nadomestni 
deli pa so dragi! Zato je kasko zavarovanje smiselno 
za ves čas, ko vas poškodbe ali popolno uničenje vozila 
utegnejo finančno prizadeti. Včasih kdo reče, da je 
avto že prestar in da se kasko »ne izplača«. Pa je res 
tako? 

Zavarovalnica SAVA d.d. je bila prva, ki je vpeljala 

polni kasko s samo 0,5 % odbitne franšize! Gre 
za odlično alternativo precej dragemu kasku brez 
franšize in po drugi strani cenovno skoraj enakemu 
kasku z 1 % franšize, kjer pa je soudeležba stranke 
dvakrat višja kot pri 0,5 %! 

Dobrodošla novost je tudi kasko zavarovanje za 
starejša vozila, kjer se vozilo zavaruje tako, da se 
v primeru škode vgrajujejo nadomestni rezervni 
deli podjetja Adel d.o.o.. Nadomestni deli so prav 
tako kvalitetni, a zaradi nižje cene popravila je do 
30 % cenejše tudi kasko zavarovanje! Hkrati se 
s cenejšim popravilom zniža tudi prag totalke. To 
pomeni, da se za vaše vozilo kljub večji škodi plača 
popravilo, ne pa obračuna tudi vrednost razbitine. 

Ne samo kasko, tudi osnovno obvezno zavarovanje 
omogoča kar nekaj dodatkov, med katerimi velja 
omeniti samostojno zavarovanje za primer toče in 

zavarovanje za stekla, luči in ogledala! Slednje je še 
posebej smiselno tudi za starejša vozila: ne glede na 
starost vozila, bo počeno prednje steklo potrebno 
zamenjati z novim. To pa stane! Omeniti velja še nalet 
divjadi, ki je smiseln že ob majhni verjetnosti, da se 
vam kaj takega pripeti, saj je cena za ta rizik že od  
7 EUR dalje na leto.

Avtomobili niso poceni, popravila in nadomestni 
deli pa so dragi! Pocenite svoje avtomobilsko 
zavarovanje brez strahu, da boste izpustili kaj 
pomembnega. Privoščite si dobro zavarovanje, četudi 
je vaš avtomobil morda že v najstniških letih! Vabim 
vas, da pred letošnjim podaljšanjem zavarovanja 
pridete po povsem informativni, neobvezujoč izračun 
in se prepričate o napisanem.

                                                Še vedno vaš in živ,
                                             Aleksander Paglavec

Trenutek resnice: v daljni prihodnosti bodo 
jedrske eksplozije uničile praktično cel svet. 
Iz vesolja bodo vidne le še piramide v  
Egiptu, Kitajski zid in galerija v idrijski Zali.

Vsem strankam in poslovnim partnerjem se iskreno 
zahvaljujem za čestitke ob prejemu priznanja za 
uvrstitev med najbolje ocenjena slovenska podjetja. 
Odličen skupaj z vami!

KROMPIRJEVE POČITNICE: 
Pisarna bo ZAPRTA 
od petka, 25. oktobra, od 12. ure dalje  
do ponedeljka, 4. novembra 2019.

Kmetija Lojz - Igor Bogataj, 
Fužine 10, 4224 Gorenja vas

Tel: 04 5191 925,  
041 414 702, 041 436 702
info@kmetijalojz.com 

www.kmetijalojz.com

Zdrava ozimnica:  
zelje in repa, kislo zelje in 
repa, kisle zeljnate glave in 
listi za sarmo, zeljnica ter 
sveža in suha zelenjava v 
soli - domača vegeta brez 
dodatnih konzervansov 
(dodana je samo sol), sušena 
(mleta) čebula.

Kje dobite naše pridelke?
Dobrote s Kmetije Lojz najdete v trgovinah  
Kmetijsko gozdarske zadruge v Idriji, Spodnji Idriji in 
Črnem Vrhu nad Idrijo. V trgovini Vitaminčk v Idriji, 
mesariji MPC Podobnik na Trgu sv. Ahacija 8 v Idriji. 
Potujoča trgovina Mesarstva Podobnik iz Čepleza pri 
Cerknem vam celotno ponudbo pripelje tudi na dom. 
V živilskih poslovalnicah KGZ Škofja Loka, v domačem 
kotičku “Ko vem, kaj jem” - v BTC City v Ljubljani, v 
mesnici v Kranjski Gori, v  mesnici v Gorenji Vasi, v 
živilskih poslovalnicah M Sore Žiri, v Travi v Škofji Loki, 
v trgovini Center Sovodenj, v trgovini Tuš v Žireh, v 
trgovini FAMA v Logatcu (bivša Kmetijska trgovina), 
v trgovinah KGZ Tolmin, v trgovini Planika kobarid, v 
trgovini Spar Rovte ... 

Nudimo usluge za ribanje  
zelja in repe ter sušenje 
sadja.
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Kako si s sodobnimi storitvami olajšamo vsakdan
Ko razmišljamo o tem, katera dejavnost je z razvojem pustila velik pečat na vsakodnevnem življenju, večini 

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

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

izkušnja poslovanja z banko je popolnoma drugačna kot pred leti. 

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

Dostop do bančnih strokovnjakov kadarkoli in od kjerkoli
Prav tako izvajanje bančnih storitev danes ni več omejeno na čas in lokacijo bančnih 

poslovalnic. V spletnih in mobilnih bankah lahko kadarkoli in kjerkoli izvajamo osnovne 
bančne storitve. Včasih pa moramo ali si želimo kaj urediti tudi v osebnem stiku z 
bančnim strokovnjakom. »V NLB si zato prizadevamo storitve približati strankam na 
način, kot vam najbolj ustreza. Tisti, ki se najbolj domače počutite s telefonom, lahko 
z nami poslujete v telefonski banki NLB Teledom, ki je dostopna 24 ur na dan, vse dni 
v letu. Če vam je ljubši bolj oseben stik, pa lahko do bančnikov dostopate prek video 
klica,« še pove Marković. 

Z bančnimi paketi do večje preglednosti poslovanja
Novost v bančništvu, ki med drugim združuje različne zgoraj omenjene digitalne 

storitve in se prilagaja različnim potrebam strank, pa so bančni paketi. »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, ob tem pa imajo z enkratnim mesečnim stroškom 
boljši pregled nad svojimi financami,« pojasnjuje sogovornik. Ob tem se je potrebno 
le vprašati, katere storitve stranka potrebuje in želi uporabljati, katere bi ji še prišle 
prav, ter na tak način izbere zase najustreznejši paket. 

Da bi stranka resnično izbrala najprimernejši paket zase, so za posvet, pomoč in 
odgovore na voljo bančni svetovalci v NLB Poslovalnici Idrija na Mestnem trgu 11. 
»Z veseljem priskočimo na pomoč, odgovorimo na vsa vprašanja, novim strankam 
pa ob sklenitvi paketa ali odprtja Osebnega računa ponudimo posebno ugodnost,« s 
povabilom zaključi Marko Marković.

Marko Marković, 
vodja NLB poslovalnice Idrija

Občina Idrija v uporabo prejela avtomobil
V sredo, 9. oktobra, je 

Občina Idrija s strani podjetja 

Hidria d.o.o. v uporabo 

prevzela osebni avtomobil 

VW Passat, s katerim bodo 

opravljali brezplačne prevoze 

starejših na območju občine.

Idrijska občina bo dejavnost izvajala v sodelovanju z Zavodom 
Sopotniki, ki je ta program že uspešno vpeljal v 15 občinah. Z 
brezplačnimi prevozi starostnikom omogočajo dostop do javnih 
storitev in socialne vključenosti. Sedež dejavnosti v Idriji bo 
v poslovnih prostorih Pri Golitu, kjer Občina Idrija vzpostavlja 
skupnostni center, v katerega bo vključena tudi dejavnost 
brezplačnih prevozov.

Znanje in računalniško programsko podporo bo nudil Zavod 
Sopotniki, ki bo tudi izvajal usposabljanja za šoferje prostovoljce, 
Občina Idrija pa bo krila stroške zaposlitve koordinatorja in 
materialne stroške. Vozilo za izvajanja programa je dalo v uporabo 
podjetje Hidria d.o.o., ki bo kot lastnik skrbelo tudi za njegovo 
vzdrževanje.

»Brez vseh treh dejavnikov program na območju občine ne bi 
mogel zaživeti, zato je tovrstno sodelovanje javnega in zasebnega 
sektorja ter posluh lokalnega gospodarstva za potrebe občanov 
še kako dobrodošlo,« so zapisali v idrijski občinski upravi.
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RAZPIS
LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA letos organizira že 
19. BIENALE LIKOVNIH USTVARJALCEV OBČINE IDRIJA.

Na pregledni razstavi se s svojimi likovnimi deli lahko predstavijo vsi člani društva 
ter vsi drugi ljubiteljski likovni ustvarjalci, ki v naši občini živijo, delajo ali se šolajo 

in so starejši od 15 let. Teme in tehnike razstavljenih del so svobodne.

Vsak avtor lahko sodeluje z največ 4 deli. Glede na število udeležencev in prostorske 
možnosti razstavišča bomo razstavili najboljša dela,  
nastala v zadnjih dveh letih (2018, 2019)

Slike in skulpture, opremljene za razstavo (obvezen okvir ali urejen rob), dostavite v 
GALERIJO MAGAZIN (nad mestno knjižnico)  

v ponedeljek, 11. novembra 2019, med 17. in 18. uro.

Likovna dela naj imajo na hrbtni strani naslednje podatke: ime in priimek avtorja z naslovom, 
naslov dela in tehnika. Ob prijavi dostavite tudi seznam prinešenih del.

Razstavo bomo POSTAVLJALI SKUPNO v torek, 12. novembra, od 16. ure dalje.

Otvoritev razstave bo v sredo, 13. novembra 2019 ob 18. uri.

Razstava bo odprta vsak dan razen nedelje, med 15. in 18. uro do srede,  
27. novembra 2019.

Zadnji dan med 17. in 18. uro dvignite svoja dela. V kolikor jih ne boste prevzeli v tednu 
dni po zaključku razstave, bodo ta postala last društva.

Za LD Cinober Idrija: Nande Rupnik (041 613 090), nande.rupnik@siol.net

L I K O V N I H
USTVARJALCEV
OBČINE IDRIJA

19.

• 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

Zdravje iz jesenskih buč
Davno tega je bila buča pomemben vir hrane 

Indijancev, ker jim je pomagala preživeti dolgo in mrzlo 

zimo. Kasneje so jo predstavili priseljencem, katerim 

je prav tako služila kot pomemben del prehrane. V 

Evropo naj bi buče prinesel Krištof Kolumb, o njih je 

pisal celo v svoj ladijski dnevnik. Sprva so jih v Evropi 

uporabljali le za okras, nato še za krmo domačih živali 

in kot priročno posodo ter nazadnje tudi za hrano ljudi. 

Iz bučnih semen so začeli stiskati olje šele pred dvesto 

leti.

Za setev na en ar (100 m2) njive je potrebnih le 50 gramov semen. Na tolikšni 
površini lahko pridelajo 500 kilogramov buč, toda iz njih pridobijo le deset 
kilogramov suhih bučnih semen, iz teh pa stisnejo pet litrov dragocenega bučnega 
olja. Največ bučnega olja pridelajo v Pomurju, kjer je tudi njegova uporaba najbolj 
razširjena. Postopek pridelave bučnega olja je zamuden. Za pridobivanje olja morajo 
biti buče popolnoma zrele. Če jeseni buče ne utegnejo dozoreti na polju, jih 
pospravijo domov na sončno dvorišče. Nato jih odprejo s sekiro in trebijo, seme 
pa operejo in sušijo več tednov.

Barva buče nakazuje na bogat izvor beta karotena, ki je močan antioksidant, ki 
ščiti organizem pred vplivom prostih radikalov, krepi imunski sistem in preprečuje 
razvoj malignih tumorjev. Poleg njega so v buči prisotni še vitamini C, E, K, B1, B2, 
B3, B6, folna kislina in minerali kalij, fosfor, kalcij ter železo. Zdravilne značilnosti te 
rastline so v ljudski medicini poznane že od nekdaj. Je idealno hranilo za osebe, ki 
trpijo za boleznimi želodca in črevesja. Pomaga pri zaprtosti, je tudi diuretik. Ščiti 
oči, ker je bogata s karotenoidi. Je nasitna ter ima malo kalorij, zato se uporablja 
tudi pri hujšanju. Pomaga zmanjšati holesterol, kot maska za obraz pa je odlična 
za problematično kožo.

Bučo marsikje gojijo prav zaradi semen. Bučna semena so namreč bogata s 
kvalitetnimi proteini in maščobami, hkrati pa vsebujejo aminokisline, triptofan, 
glutamat, vitamina E in B, baker, mangan, kalij,železo, cink in selen. Delujejo 
pomirjujoče, antistresno, antioksidativno, hkrati pa znižujejo holesterol in 
izboljšujejo spomin. Lahko jih jeste surova, iz njih naredite namaze, dodajate jih 
lahko v kruh, kolače, …

Bučno olje je narejeno iz bučnih semen in je eno najbolj hranljivih vrst olja. Je 
odličen izvor esencialnih maščobnih kislin, antioksidantov, vitaminov in sterolov. 
Deluje kot diuretik, izboljšuje zdravje kože, krepi imunski sistem in uravnava 
hormone. Znano je tudi po svojem blagodejnem učinku na prostato. Uporabljamo 
ga lahko za pripravo solat, lahko pa ga dodajamo tudi v juhe in šejke. Tako semena 
kot olje pa so poznano sredstvo ljudske medicine za odganjanje glist in drugih 
črevesnih parazitov.
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)

Dobrodelnost povezuje
V nedeljo, 13. oktobra, je v 

gimnazijski telovadnici potekal 

dobrodelni koncert, na katerem 

so zbirali sredstva za družino 

Kalak iz Idrije. Zbrali so natanko 

3.105,96 evrov, ki so jih dodali že 

prej zbranim nekaj več kot 10.000 

evrom. Akcija se nadaljuje.

Humanitarno akcijo zbiranja sredstev za nakup 
dvigala za družino Kalak so spomladi začeli idrijski 
košarkarji ob praznovanju 50-letnice delovanja 
kluba. Učiteljica Elizabeta Lampe je k sodelovanju 
povabila ekipo sodelavcev in učencev, za nastop 
na dobrodelnem koncertu pa je prosila številne 
idrijske glasbenike. Ševal Kalak, 26-letnik, ki ima že od 
rojstva cerebralno paralizo, je pred dobrimi desetimi 
leti zaključil šolanje na Osnovni šoli Idrija. Njemu so 
posvetiti celoten nedeljski večer z namenom, da se 
zbere še del sredstev, ki jih družina potrebuje za 
ureditev njihovega novega doma. Glasbeni program 
na prireditvi je bil pester. Nastopili so Anja Istenič, 
Marijan Novak, Žiga Lakner, Jakob Kobal, Mladinski 
pevski zbor Mladi upi, priložnostni učiteljski pevski zbor 
z zborovodkinjo Marino Bizjak, ženska pevska skupina 
Menseluštapet z zborovodkinjo Polono Bolčina, Idrijski 
oktet z umetniško vodjo Elizabeto Lampe, dijaki 
Gimnazije Jurija Vege Idrija Lovro Skrt, Tara Caruso 
Bizjak, Blažka Gantar ter Nina Domnik in Jaša Jereb 
Podobnik, Nastja Lakner Čavlović in Taja Lakner.

Omamna bučna pita
Končno je nastopila sezona buč in možnosti, kako jih pripraviti, so neskončne. Ne samo, da so buče zelo 

vsestransko uporabne v kuhinji, imajo tudi številne koristne lastnosti za naše zdravje. V tem času, ko je buč na 

pretek, si pripravite tole okusno sladko pito z bučnim nadevom. 

Sestavine
Nadev:
- 430 gramov maslene buče
- 1 skodelica mleka
- 3/4 skodelice rjavega sladkorja
- 3 žlice jedilnega škroba
- 1 žlička mletega cimeta
- 1/2 žličke mletega ingverja
- 1 ščepec soli
- 1/4 žličke mletih klinčkov
- 1/4 žličke mletega muškatnega oreščka
Testo:
- 300 gramov pšenične moke
- 200 gramov hladnega masla
- 100 gramov sladkorja
- 1 ščepec soli

Priprava
Iz sestavin pripravimo sladko krhko testo. Testo 

oblikujemo v kroglo, zavijemo v prozorno folijo 
in postavimo v hladilnik. Vklopimo pečico in jo 
naravnamo na 175 °C. Bučo operemo, razpolovimo in 
ji odstranimo semena. Olupimo jo in zelo na drobno 
naribamo ali drobno zmeljemo v multipraktiku. 
Bučno meso pretresemo v skledo in ga zmešamo 
z mlekom, koruznim škrobom, soljo in začimbami. 
Dobro premešamo, da dobimo enotno in gladko 
zmes. Testo razvaljamo na pomokani površini in 
z njim obložimo dno in obod pekača ali modela 
za pito. Testo večkrat prepikamo z vilicami, da se 
med peko ne bo neenakomerno napihnilo. Na testo 
naložimo nadev. Pekač potisnemo v ogreto pečico 
in pito pečemo približno 60 minut. Ko je pečena, 

pito vzamemo iz pečice – nadev bo še vedno rahel, 
a se bo strdil, ko se bo pita ohladila. Pito najprej 
ohladimo na plošči, nato pa še za eno uro shranimo 
v hladilniku. Ohlajeno pito razrežemo, razdelimo na 
krožnike in postrežemo. Po
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5280 Idrija
Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
E: info@nasdom.si

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

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

NAJ VAS KLIMATSKE NAPRAVE TUDI OGREJEJO, VSAK DOM JE NEKAJ POSEBNEGA, ZATO SI PRIVOŠČITE LE NAJBOLJŠE

Pokličite za ponudbo ali nas obiščite na naši 
spletni strani www.mamo.si      
KLIME: 031 703 079 
TOPLOTNE ČRPALKE: 041 479 282

Klimatski sistemi DAIKIN in MITSUBISHI HEAVY
•Ponudba posebnih deljenih sistemov primernih za hladnejša 
podnebja, saj prenesejo tudi ostre zimske pogoje
- Zmogljivost je zajamčena navzdol do –25 °C
- Izboljšano odmrzovanje z edinstveno tehnologijo prostovisečega 
toplotnega izmenjevalnika
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in najboljšim ob-
likovanjem 
•Nizki stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++ in energijsko varčnih funkcij, kot sta pametno oko in 
tedenska časovna nastavitev
•Notranjo enoto lahko z aplikacijo (na voljo je za operacijske sisteme 
iOS in Android) upravljajte od koder koli, v krajevnem omrežju ali internetu

TOPLOTNE ČRPALKE 

Model FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovite toplotne črpalke 
zrak voda Fujitsu Waterstage vas bodo 
naredile neodvisne od nafte ali plina 
oziroma drugih energentov.
Zajema celotno zahtevo po toploti sta-
novanjskega objekta: od ogrevanja ce-
lotne stavbe k proizvodnji vroče vode. 
Toplotna črpalka zrak voda Fujitsu 
je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi 
sistemi, ne samo učinkovita za okolje 
ampak tudi zelo varčna, zato velja za 
kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA 
visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana in-
verterska kompresorja, na 
podlagi termodinamičnih 
načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez 
dela dodatnega električne-
ga grelca. Sistem je izjem-
no energijsko učinkovit, 
okolju prijazen in vam nudi 
celoletno bivalno udobje na 
najvišjem nivoju.

Krvodajalcem zaslužena 
pozornost
Prejšnjo soboto je v Idriji 

potekalo tradicionalno srečanje 

krvodajalcev. Štirideset 

krvodajalcev se je odzvalo vabilu 

Rdečega križa, ki je letos pripravil 

zanimiv družabni program.

Krvodajalci so se odpravili v nekdanjo rudniško 
topilnico, kjer jih je po bogati kulturni dediščini vodil 
kustos Tomaž Bizjak. »Rudarstvo je zaznamovalo našo 
dolino in knapovska solidarnost je vplivala na tradicijo, 
ki jo imajo tudi številni domačini, saj nesebična 
pomoč sočloveku, ki rešuje mnoga življenja z rednim 
darovanjem krvi, predstavlja neizmerno humano 
vrednoto,« je v sporočilu za javnost zapisala Tanja 
Tominec, sekretarka Rdečega križa Idrija.

Krvodajalcem so podelili tudi tradicionalna priznanja. 
Deset krvodajalcev je letos dobilo priznanje za 
40-kratno darovanje, osem za 50-kratno in eden 
za 60-kratno darovanje krvi. Posebno priznanje so 
podelili za 130 darovanj (polni odvzem krvi), ki ga 
je prejel Branko Mrak iz Spodnje Idrije. Priznanja sta 
podelila župan Tomaž Vencelj in Marta Pajer Šemrl, 
ki sta vsem čestitala in se zahvalila za prostovoljno 
darovanje krvi. Sekretarka območnega združenja Tanja 
Tominec pa je poudarila, da je Idrija, skupaj s Cerknim, 
še vedno med najboljšimi petimi občinami v Sloveniji 
po odstotku darovane krvi na prebivalca. Druženje so 
udeleženci srečanja nadaljevali ob pogostitvi v Gostilni 
Kos. / Foto: Mirko Mažgon

Sproščanje duha
Posledica današnjega hitrega tempa in 

pritiskov na vsakem koraku je stres, ki 

dandanes lahko postane tudi kronični. 

Pomembno je, da ga znamo prepoznati 

in se proti njemu tudi boriti. Kronični 

stres lahko prepoznate, če imate motnje 

spanja, če se velikokrat počutite utrujeni 

in nejevoljni, če se težko koncentrirate 

ali sprejemate odločitve, če postanete 

pesimistični, se težko sprostite. Na fizičnem 

področju pa so lahko posledice stresa težko 

dihanje, višji krvni tlak, oslabljen imunski 

sistem in težave z želodcem. Da do takšnih 

težav ne bi prišlo, ponujamo nekaj koristnih 

napotkov in tehnik sproščanja.

Ena izmed tehnik sproščanja je vizualizacija, pri 
kateri z uporabo domišljije sprostimo in okrepimo 
občutek miru ter sproščenosti. Ta tehnika je 
pogosto uporabljena tudi v zdravstvene namene, 
za njeno izvajanje ne potrebujete ničesar, razen 
nekaj minut. Izberite si varen prostor. Ta naj v 
vas vzbuja mirnost in varnost. Lokacija je lahko 
realna, torej nekje, kjer ste že bili, ali pa izmišljena. 
Predstavljate si lahko morje, plažo, gore ali pa 
travnik z rožami. Zaprite oči in si predstavljajte, da 
se nahajate v tistem prostoru. Vonjajte, poslušajte 
in začutite. Osredotočite se na vonjave, ki so del 
vašega varnega prostora. Pomislite, ali se tam 
nahajajo dišeče rože ali vonjate morsko sol ali pa 
sveže pokošeno travo. Osredotočite se tudi na 
zvoke, ki vas obdajajo. Kaj občutite na koži, ko se 
sprostite v svojem varnem prostoru? Ozrite se 
okoli sebe, pomislite, kaj vas obdaja. Odstranite 
moteče in negativne misli. Uživajte. To je vaš čas 
za sproščanje, zato v njem maksimalno uživajte in 
si zapomnite, da v vašem varnem prostoru skrbi 
ne obstajajo.

Dihanje je telesna funkcija, ki se nam zdi 
samoumevna, vendar je koristno vedeti, da se lahko 
s pravilnim dihanjem in dihalnimi vajami učinkovito 
borimo proti kopičenju napetosti, se z njimi 
sprostimo in pridobimo energijo. Pravilno dihanje 

vedno poteka skozi nos, saj tako naši naravni filtri 
prečistijo zrak, dihati pa je treba s prepono, saj le 
tako pljuča dobijo dovolj kisika. Dihalne vaje lahko 
izvajate kadarkoli. Sedite vzravnano v mirni sobi, 
najbolje na stolu ali postelji. Stopala naj bodo plosko 
na tleh, roke pa naj bodo sproščene na kolenih. 
Sprostite ramena in začutite, kako stol prevzame 
vso vašo težo in s tem tudi vaša bremena. Dihajte 
globoko in počasi, izdih naj bo dvakrat daljši kot 
vdih. Tako dihajte pet minut, vendar prenehajte z 
vajo, če se počutite omotične. Ko se osredotočate 
na dihanje, pozabite na vse drugo okoli sebe in se 
izognite vsem ostalim mislim.

Meditacija je bila od nekdaj povezana z mnogimi 
religijami in je sprostitvena tehnika, ki pozitivno 
učinkuje na telo in duha. Preko meditacije dosežemo 
spokojnost in se naučimo osvoboditi slabih misli 
ter skrbi. Meditacijo izvajajte v mirnem prostoru, 
kjer vas ne bo nihče motil. Pomembno je, da se 
počutite udobno, da imate zravnano hrbtenico 
in zaprte oči. Dihajte čimbolj enakomerno in se 
popolnoma sprostite. Ko ste sproščeni, si izberite 
besedo, ki nima za vas nobenega pomena, in si jo 
po tihem ponavljajte v mislih. Vso svojo pozornost 
in koncentracijo posvetite zvenu besede in ne 
njenemu pomenu. Tako meditirajte po pet minut, 
najmanj dvakrat na dan.
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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
Ugasnila je luč življenja, 
se prižgala luč spomina, 
ko ostaja v srcu skrita tiha bolečina. 
 
MILAN STERŽINAR 
(26. 9. 1931 – 10. 9. 2019)

Preden so jutranji žarki prebili meglo, se je v 
87. letu starosti poslovil in odšel soncu naproti 
predragi mož, stric in prijatelj Milan Steržinar. 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem 
sorodnikom, sodelavcem, prijateljem, sosedom in 
znancem za darovano cvetje, sveče, izrečeno sožalje 
in tolažilne besede.
Hvala njegovi osebni zdravnici Ani Mariji Novak 
Knap, dr. med. spec. in ostalemu osebju ZD Idrija za 
strokovno pomoč in podporo. Hvala vikarju in župniku 
za lepo opravljen cerkveni obred. Hvala Marku 
Gnezdi in ostalim uslužbencem Komunale Idrija za 
pomoč pri organizaciji pogreba. Hvala Združenju 
šoferjev in avtomehanikov Idrija za prebrane 
spomine in slovesno spremstvo na zadnji poti. Hvala 
Zvezi borcev in Zvezi veteranov Idrija – Cerkno. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
 
Žalujoča žena Lidija

Vse za šolo v Knjigarni ABC
Lapajnetova ul. 19, 5280 Idrija, T: 05 37 71 242

Vse za šolo v Knjigarni ABC

INFORMATOR
Veterinarska bolnica Vipava, Gradiška cesta 10, Vipava, T: 041 618 949, 041 671 170
Gantar Inštalacije d.o.o., Gore 5c, Idrija, T: 05 37 22 923, 041 832 833
SM senčila d.o.o., Pod Grintovcem 2e, Logatec, T: 041 691 323 
Naš dom d.o.o., Lapajnetova 9, Idrija, T: 05 372 21 30
Damjan Mesec s.p., Jazbine 3, Poljane, T: 04 518 60 55, 041 765 842
Nagodeti d.o.o., IOC Zapolje III/4, Logatec, T: 080 11 29
Bonsai, Andrejka Jež s.p., Lapajnetova 2, Idrija, T: 041 696 198
Mozaik, Klemen Majnik s.p., T: 041 739 537
Roletarstvo Darko Uršič s.p., Strmica 19, Logatec, T: 041 651 716
Sogra Zaim Lozić s.p., Beblerjeva 2, Idrija, T: 041 835 493
Miroslav Prek s.p., Rudarska 5, Idrija, T: 041 648 323
Selak kovinarstvo d.o.o., Triglavska 12, Idrija, T: 031 724 333
TA Nova, Zdenka Bogataj s.p., Lapajnetova 7, Idrija, T: 05 37 22 120
BeTonix, Bukovo 8, Cerkno, T: 041 352 445 

Zahvala
zrak me spiralasto vrtinči med padajoče listje
ne upam si dvigniti pogleda
a sem hotela samo ujeti zeleni list
se ga dotakniti in slišati kako bi mi zašepetal
še je čas 

(Andrejka Jereb)

ANDREJKA JEREB
rojena KOKALJ
(1946 – 2019)

Po dolgotrajni bolezni se je tiho poslovila naša 
draga Andra.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi, jo 
podpirali, vzpodbujali in ji pomagali v času težkih 
preizkušenj. Hvala vsem, ki imate radi njeno poezijo 
in ste se nam pridružili v času slovesa.

Za vedno bo ostala z nami v naših srcih in v svetu 
poezije!

Vsi njeni

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

ALOJZIJ OZEBEK
(20. 6. 1946 – 10. 10. 2019)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata, nonota, 
tasta, brata in strica se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sostanovalcem, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem, ki ste ga pospremili na 
poslednji poti, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. 
Hvala za vašo ponujeno podporo in pomoč.
Iskrena hvala dr. Borutu Kavčiču in ostalemu osebju 
NMP ZD Idrija.
Iskrena hvala Marku Gnezdi, Komunali Idrija in 
duhovniku Marku Rijavcu za lepo izveden pogreb. 
 
Žalujoči vsi njegovi

Prodam suha drva in deske 25 mm. / Inf.: 040 128 431
V Idriji prodam parcelo v izmeri 1.400 m2. Na parceli je opravljeno geomehansko 

poročilo in je primerna za zidavo. Teren praktično nima naklona. Oddaljenost 
parcele cca. 1 km od centra Idrije. Cena 39 EUR/m2. Inf.: 040 233 376

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 356 570
Prodam moške smučarske čevlje Head Raptor 140 RS, malo rabljene. Številka 

43. Cena: 160 evrov. / Inf.: 041 337 131
Ugodno prodam starejšo litoželezno peč TVT 17K. Peč je uporabna tako za centralno 

ogrevanje na trda goriva, kot tudi za kuhanje na kuhalni plošči. / Inf.: 031 226 302  
V Spodnji Idriji prodam 2-sobno popolnoma obnovljeno stanovanje v izmeri 75 
m2, na Mladinski 1. Je izredno svetlo, ima balkon, dve kleti ter skupno kolesarnico. 
Vredno ogleda. / Inf.: 041 310 743

Za polovično ceno prodam skoraj nov usnjen trosed in dva počivalnika. / 
 Inf: 031 421 965

Prodam 4-sobno stanovanje (70 m2) v Sp. Idriji, Mladinska ul. 10. Opremljeno, 
popolnoma adaptirano 2009, vseljivo takoj. / Inf.: 051 422 322

V okolici Idrije (7 km) oddam v najem prenovljeno stanovanje v stanovanjski 
hiši, primerno za družino ali do 5 delavcev na začasnem delu. / Inf.: 05 372 26 15

Prodam 10 metrov cepljenih suhih bukovih drv, lahko tudi po 5 metrov. Cena 
55 EUR /m2. Okolica Cerknega. / Inf.: 041 337 131

Za simbolično ceno prodam dobro ohranjeno kotno sedežno dim. 210x270 
cm s foteljem, umetno usnje, rdečkasto-rjave barve. / Inf.: 031 327 200 
Oddajamo sobe s souporabo kuhinje, kopalnice in stranišča, primerne za samske 
delavce. / Inf.: 031 501 605

Prodam več umetniških del idrijske slikarke Fanči Gostiša. / Inf.: 041 417 146
Prodam hišo v Hotedršici, 10 min iz Logatca in 35 min iz Ljubljane. Hiša je bila 

zgrajena leta 1988, med letoma 2015 in 2019 pa je bila v celoti adaptirana. 
Zamenjana streha, nova kurilnica s pečjo na pelete, nova 3-slojna pvc okna, nova 
fasada z 20 cm izolacijo, nova kopalnica s komplet novo inštalacijo, nova notranja 
vrata Lip Bled, … Hiša se nahaja na zelo lepi in mirni lokaciji na zemljišču 1.200 
m2, poleg pa pripada še 2.000 m2 kmetijskega zemljišča. / Inf.: 041 742 645

Prodam deblo tise, primerno za lovske trofeje. / Inf.: 041 540 676
Prodam les za manjše ostrešje, na panju. / Inf.: 041 540 676
Prodam leseno prekajevalnico za meso. / Inf.: 041 540 676
Nudim inštrukcije iz matematike in fizike za osnovne, srednje šole in fakultete. 

Učenje poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju pri vas ali pri meni doma 
v Idriji. Morda ne boste le popravili slabe ocene, ampak tudi ugotovili, da je 
matematika zanimiva. / Inf.: 051 689 202

Prodamo dvosobno stanovanje v večstanovanjski hiši v Rožni ulici. /  
Inf.: 051 646 298

Naprodaj utečena slaščičarna v centru Idrije z možnostjo preureditve tudi v 
druge poslovne obrate. / Inf.: 051 688 424

Prodamo petsobno stanovanje v večstanovanjski hiši v Rožni ulici. /  
Inf.: 051 688 424

Prodam suha drva z razrezom in dostavo. / Inf.: 041 824 984
Prodam stanovanje na Triglavski ulici 25 v izmeri 53 m2. / Inf.: 051 357 445

V Idriji, Sp. Idriji ali okolici kupim manjšo enostanovanjsko hišo. Lahko je tudi 
starejša, potrebna obnove. / Inf.: 040 817 324

V Cerknem kupim manjše stanovanje v nižjem nadstropju. / Inf.: 068 150 405
Prodam ali oddam v najem garažo na Šolski ulici 3 v Spodnji Idriji. / Inf.: 031 679 926
Najamem enosobno stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji. / Inf.: 069 983 559 

Zakonski par, oba redno zaposlena, kupi 3-sobno stanovanje v Cerknem. /  
Inf.: 031 393 709

Prodam komplet brezžične tipkovnice in miške Logitech MK520, kot nov, star 
leto in pol, od tega v uporabi dobra dva tedna. Cena 25 EUR, prevzem v Idriji. 
/ Inf.: 031 769 825

Prodam dva električna oljna radiatorja: prvi moč 2.000 W (star 2 leti, kot nov), 
drugi moč 2.500 W (star 7 let). Oba sta bila zelo malo v uporabi. Možen nakup 
obeh ali posamezno. Cena po dogovoru. / Inf.: 031 239 897

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 356 570
Kupim garažo v Idriji na ulici Otona Župančiča 9 - 11 ali bližnji okolici (na Luži, 

zdravstveni dom, Rudniška dvorana, ...). / Inf.: 051 453 777
Prodam stanovanje na Prelovčevi ulici 6 v izmeri cca. 54 m2. Cena: 45.000 

evrov. / Inf.: 070 443 251
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z drvarnico in pripadajočim 

zemljiščem. / Inf.: 031 873 503
V Spodnji Idriji, na sončni lokaciji oddam v najem stanovanje v prvi etaži 

stanovanjske hiše, 90 m2. Najemnina po dogovoru. / Inf.: 031 661 574
V Sp. Idriji oddam opremljeno 2-sobno stanovanje. / Inf.: 041 442 865
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Matevž Straus prevzel ugledno nagrado
Društvo Idrija 2020 je prejelo nagrado za zgodbo društva, zgodbo mladih, ki živijo in ustvarjajo 

z idrijsko dediščino.
Nagrado je podelil visoki uslužbenec sveta Evrope Matjaž Gruden (Director of Democratic 

Participation at Council of Europe), ki je ob podelitvi dejal, da je delo Idrijčanov model za 
»Faro« konvencijo Sveta Evrope in da bi z zgodbo Idrije 2020 lahko širši javnosti razlagali, kaj 
so države podpisnice leta 2005 mislile s to konvencijo. Na slavnostni podelitvi sta bila tudi 
Nataša Gorenc, nacionalna koordinatorka DEKD in TKD, ter Milena Antonić, ZVKDS, Območna 
enota Maribor.

Matevž Straus je po prejemu nagrade za Idrijske novice povedal: »Nagrada je veliko priznanje 
za naše minulo sedemletno delo. Evropa ponovno prepoznava, da so naši pristopi k dediščini 
inovativni ter da znamo na kulturno dediščino pogledati na nove načine in v njej prepoznati 
nove vrednosti. Kjer drugi vidijo bremena, mi vidimo potencial za razvoj.«

Matevž Straus je v imenu društva Idrija 

2020 v četrtek, 17. oktobra, v Strasbourgu 

prevzel nagrado Dnevov evropske 

dediščine, ki jo drugo leto zapored 

podeljujeta Svet Evrope in Evropska 

komisija za najboljše zgodbe življenja z 

dediščino.
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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


