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POLETNA KRVODAJALSKA  
AKCIJA

RKS Območno združenje Idrija obvešča,  
da bo poletna krvodajalska akcija 

potekala: 
 

IDRIJA - Mladinski center Idrija,  
Ulica IX. korpusa 17,  

26. in 27. 8., vpis od 7. do 13. ure,  
28. 8., vpis od 7. do 14. ure  

ter 

CERKNO - Osnovna šola,  
29. 8., vpis od 7. do 13. ure.

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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ljudje
7 - Sankanje
Tina Velikanje dvakrat prva

8 - Pogovor
Cene Skrt, edini letošnji 
zlati maturant na idrijski 
gimnaziji

16 - Ples
Vsi plesalci Nastje Lakner  
na odru 
 

27 - Glasba
Dare Kaurič je avtor 
»poletne pesmi in pol«
 

kazalo ABC kazalo

ABC - julij 2019

Letnik 29, številka 7

Naslednja številka izide 23. avgusta 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 avgustuspregledano

Julij 2019: 
Če na Jakoba (25. 7.) dežuje,  
ostro zimo oznanjuje.  

6 - Komunala
S 1. julijem dražje storitve

20 - Svet
Prebivalci Slovenije 
predstavljamo manj kot 
0,3 promila svetovnega 
prebivalstva

10 - Poletje 
Nakit iz školjk in kamnov 
 

12 - Pot pod noge 
Varno v hribe 
 

22 - Kulinarika 
Pripravite sadno lazanjo

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

Cerkljanski plavalci na državnem prvenstvu
Prejšnji konec tedna je kranjski bazen 

gostil najmlajšo selekcijo plavalcev, ki 

so se potegovali za državne naslove v 

plavanju. Tekmovanja se je udeležilo 279 

plavalcev iz 26 slovenskih klubov. Pogoj 

za uvrstitev na državno tekmovanje pa 

so bile dosežene norme, za katere so se 

plavalci borili tekom plavalne sezone.

Plavalni klub Cerkno je na tekmovanju zastopalo 
sedem plavalcev in sicer Taja Primožič, Zala Močnik, 
Janja Lapanje, Tjaša Lahajnar, Janž Magajne, Jonas 
Lapanje in Tadej Zelenc. Plavalci so se dobro borili in 
si s tem priplavali tudi dobre rezultate in uvrstitve. 
Najboljša plavalka cerkljanskega kluba je bila Taja 
Primožič, ki je kar štirikrat stala na stopničkah. 
Zmagovalka mlajšega letnika je postala na 100 
metrov prosto, druga mesta je osvojila na 50 metrov 
prosto, 200 metrov prosto ter 400 metrov prosto 
ter nehvaležno četrto mesto na 200 metrov prsno.

Po dobrih rezultatih je izstopal tudi Janž Magajne, 

sicer dve leti mlajši od ostalih. Janž je odlično odplaval 
dolge discipline – 200 metrov prosto in 200 metrov 
hrbtno, osvojil je 14. mesto v mlajšem letniku. Zala 
Močnik, tudi plavalka mlajšega letnika, je bila najvišje 
uvrščena na desetem mestu na 200 metrov prosto. 
V isti disciplini je bila Janja Lapanje dvanajsta. Tadej 
Zelenc se je najvišje uvrstil v prsnem plavanju, kjer 
je bil petintrideseti na 100-metrski razdalji. Jonas 
Lapanje, prav tako mlajši letnik, je zabeležil dvajseto 
mesto na 200 metrov prsno in 100 metrov prosto.

Tjaša Lahajnar, ki se je zadnja priključila tekmovalni 
skupini, je odplavala štiri osebne rekorde in naredila 
ogromen rezultatski preskok, štafeta deklic na 4x50 
metrov prosto pa si je priplavala šesto mesto. Plavalci so 
se z zbranimi 9.007 točkami uvrstili na petnajsto mesto 
v Sloveniji in so po uvrstitvi najboljši primorski klub.
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S prvim julijem 2019 podražitev cen storitev Komunale Idrija 
S prvim julijem 2019 so v veljavo stopile nove, višje cene storitev Komunale Idrija na področju gospodarskih 

javnih služb oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter ravnanja s komunalnimi odpadki (v 

nadaljevanju: VOODKA). Le s povišanjem cen lahko Komunala namreč tudi v prihodnosti zagotovi kakovostno 

izvedbo storitev in se prilagodi trendom podražitev komunalnih storitev na državni ravni. 

Ključni razlogi za podražitve 
Cene storitev Komunale Idrija bodo od julija 

naprej višje za 11 do 17 odstotkov, odvisno od tipa 
gospodinjstva. Z višjimi cenami bodo uporabniki 
pokrivali dejansko nastale stroške na dejavnosti 
VOODKA, delno pa se bo pokrivalo tudi razliko 
plačila storitve za nazaj, saj so uporabniki v letih 
2017 in 2018 plačevali prenizko ceno storitev 
glede na dejansko nastale stroške. Občani Idrije s 
tovrstnim ukrepom ne bodo oškodovani in ne bodo 
pokrivali izgube na tržnih dejavnostih podjetja: gre 
le za sprejem novih cen, ki bodo pokrivale dejansko 
nastale stroške dejavnosti. Z novimi cenami se 
Komunala Idrija sicer uvršča v povprečje primerljivih 
slovenskih občin.

Kakovost vselej na prvem mestu 
Glede na zahtevno infrastrukturo, ki jo upravlja 

Komunala Idrija, vodstvo podjetja ocenjuje, da 
so nove sprejete cene v slovenskem povprečju. 
Verjame tudi in prizadeva si, da vse aktivnosti izvaja 
gospodarno in strokovno. Kljub temu, da so bile cene 

storitev Komunale v preteklosti prenizke, je vlagalo 
vsa razpoložljiva sredstva in napore v zagotavljanje 
kakovostne oskrbe s pitno vodo, odvoza odpadkov 
in ustrezno čiščenje vse nastale odpadne vode. 
Zaposleni Komunale si prizadevajo za visok nivo 
opravljenih storitev tudi na drugih gospodarskih 
javnih službah podjetja, kot so vzdrževanje cest, 
zimska služba ter urejanje zelenih in javnih površin, 
ne glede na vremenske in druge razmere. 

Uporabniki ste najboljši vir izboljšav
Vodstvo in zaposleni Komunale Idrija vselej 

stremijo k izboljšanju storitev, pri čemer jim 
mnenje in izkušnje uporabnikov veliko pomeni. 
Če Komunala s svojimi storitvami ne zadošča 
vašim pričakovanjem ali pa ste zaznali napako ali 
pomanjkljivosti pri izvedbi storitev, ste uporabniki 
vabljeni, da vložite reklamacijski zahtevek oziroma 
to sporočite na info@komunalaidrija.si. 

Za podrobnosti o julijski podražitvi komunalnih 
storitev vabljeni k obisku spletne strani Komunale 
Idrija – rubrika »Novice«. 

Pijmo vodo iz pitnikov!
V Občini Idrija se tako kot v večini občin 

v Sloveniji lahko pohvalimo s čisto pitno 
vodo. Na ulicah in trgih v Idriji in Spodnji 
Idriji se lahko tako brezplačno odžejate 
pri javnih pitnikih, ki jih Komunala Idrija 
redno vzdržuje in vsako leto preverja 
skladnost vode z mikrobiološkimi in 
fizikalno kemijskimi analizami. Na podlagi 
letošnjih analiz je ugotovljeno, da 
voda na vseh šestih pitnikih ustreza 
zakonodajnim zahtevam.

Ker previdnost nikoli ni odveč, 
je priporočljivo, da pred pitjem ali 
polnjenjem svoje steklenice z vodo 
na pitniku najprej iztočite nekaj vode 
oziroma počakate toliko časa, da je voda 
na otip hladna. Pitniki namreč niso ves 
čas pretočni, voda v vodovodni cevi 
priključka pitnika pa lahko zastaja in 
se ogreje. Pitniki so sicer nameščeni v 
Idriji na parkirišču pri Tušu, v Mejci, pri 
Avtobusni postaji Idrija in na Mestnem 
trgu pri Velo centru, v Spodnji Idriji pa 
pri avtobusnem postajališču in na trgu. 

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

Tina Velikanje dvakrat prva
V tirolskem Imsterbergu sta potekali otvoritveni tekmi odprtega avstrijskega poletnega pokala v sankanju s 

sanmi na koleščkih. Nastopili so trije tekmovalci Sankaškega kluba Idrija. 

V odsotnosti Nejca Gregorača je Tina Velikanje v dvosedu tokrat nastopila z 
mladim tekmovalcem ŠD Podljubelj Matevžem Vertljem. Na obeh tekmah sta 
zasedla peto mesto, a v nedeljo že z bistveno manjšim zaostankom za najboljšimi. 
Posamično je Tina v kategoriji članic dvakrat zmagala, med ženskami generalno 
pa zasedla tretje in drugo mesto. Prvo, in s tem dodatni pokal za zmagovalko 
dneva, je zgrešila le za dve stotinki sekunde. Stanko Koler je obakrat osvojil 
drugo mesto v najstarejši moški kategoriji, generalno je bil šesti in deveti. 
Mladinka Nuša Šubic je bila dvakrat peta v svoji kategoriji in šesta med ženskami. 

V soboto je po prvi vožnji zasedala tretje mesto, a z napako v zadnjem zavoju 
nesrečno izgubila dve mesti. 

V skupnem seštevku po dveh tekmah je Tina Velikanje vodilna med članicami in 
druga generalno, Stanko Koler deli prvo mesto v kategoriji in sedmega generalno še 
z dvema tekmovalcema, Nuša Šubic pa je peta med mladinkami in šesta generalno. 

Naslednji tekmi avstrijskega pokala bosta 17. in 18. avgusta v tirolski vasici Ried 
im Oberinntal. Že teden dni za tem bo v hrvaških Lokvah potekalo svetovno 
prvenstvo, ki je v letošnji sezoni glavni cilj idrijskih tekmovalcev.



8 9pogovor matura

Likovni spomini na Idrijo in okolico - 7. do 21. 9. 2019

LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA

pripravlja od sobote, 7. septembra, do sobote, 21. septembra 2019

PRAVILNIK:

1.  PRIGLASITEV IN ŽIGOSANJE PLATEN IN DRUGIH PODLAG: vsak dan, od sobote 7. 9.  
 do sobote 21. 9., med 9. in 17. uro, v Turistično informacijskem centru Idrija, na Mestnem trgu 2

2.  VPISNINA ob žigosanju 10 evrov

3.  TEMA: LIKOVNI SPOMINI NA IDRIJO IN OKOLICO

4.  TEHNIKA: prosta

5.  VSAK UDELEŽENEC sme žigosati največ 3 podlage, ODDA pa lahko 2 deli

6.  PREDPISANI FORMAT DELA: ne manjši od 50x50 cm in ne večji od 80x100 cm

7.  VSAKO ODDANO DELO MORA BITI OBVEZNO PRIPRAVLJENO ZA RAZSTAVO (uokvirjeno ali  
 ima urejen rob ter žagico za obešanje). Na hrbtni strani morajo biti navedeni naslednji podatki: naslov  
 ter tehnika dela, avtorjevo ime, priimek in naslov.

8.  ODDAJA IZGOTOVLJENIH DEL: v prostorih Turistično informacijskega centra Idrija, Mestni trg 2, 
 po istem urniku kot žigosanje.

9.  ORGANIZATOR ZAGOTAVLJA, da bo z oddanimi deli ravnal po veljavnih standardih, ne prevzema  
 pa odgovornosti za morebitne poškodbe. 

10. Strokovna žirija BO IZMED ODDANIH DEL IZBRALA:  
 - 30 NAJBOLJŠIH ZA PREDSTAVITEV NA RAZSTAVI 
 - PODELILA BO 3 DENARNE NAGRADE: 1. nagrada 800 evrov, 2. nagrada 500 evrov, 3. nagrada 400 evrov, 
 - 3 DIPLOME ZA KVALITETO DELA
 - PRIZNANJE MLADEMU OBETAVNEMU USTVARJALCU (do 27 let) in 
 - POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE. 
11. Organizator bo po IZBORU OBISKOVALCEV RAZSTAVE podelil PRIZNANJE PUBLIKE s praktično nagrado.

12. VSAK UDELEŽENEC bo prejel PRIZNANJE za udeležbo. 

13. NAGRAJENCI SO DOLŽNI ODSTOPITI NAGRAJENE SLIKE ORGANIZATORJU NE GLEDE NA  
 VREDNOST DELA.

14. SLOVESNA OTVORITEV RAZSTAVE ter PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ bo v petek,

 27. septembra 2019, ob 18. uri v Galeriji sv. Barbare. Razstava bo na ogled od sobote, 28.   
 septembra, do sobote, 12. oktobra, vsak dan razen nedelje med 15. in 18. uro. 

15. Neuvrščena dela bomo avtorjem vračali po otvoritvi razstave 27. septembra, razstavljena dela pa  
 PRAVILOMA zadnji dan razstave, v soboto, 12. 10. , med 17. in 18. uro, v galeriji, ali po DOGOVORU  
 z organizatorji. 
16. V KOLIKOR SVOJIH DEL NE PREVZAMETE V ROKU MESECA DNI, TA POSTANEJO LAST 
 ORGANIZATORJA.

Informacije in organizacija: Nande Rupnik 041 613 090, 
Silvester Bajc 051 689 184, Danilo Jereb 051 664 385

SLIKARSKI

Cene Skrt, zlati maturant
Med letošnjimi idrijskimi gimnazijskimi maturanti se je najbolje odrezal Cene Skrt iz Idrije, ki je z zbranimi 30 

točkami tudi edini letošnji zlati gimnazijski maturant.

Kaj je bilo najtežje pri letošnji maturi?
Slovenščina je bila težka. Esej smo pisali po branju 

romanov Angel pozabe in Francoski testament. 
To sta obsežni in zahtevni literarni deli. Ob tem pa 
seveda ne gre prezreti še izpita iz slovnice, ki je že 
tradicionalno vsako leto kar zahtevna. Veliko pripomb 
na zasnovo izpita je bilo letos tudi pri angleščini, na 
kar so opozarjali tudi številni sošolci.

Slovo od gimnazije prinaša novo poglavje v 
življenju.

Konec gimnazije res vsem dijakom prinese možnost 
nadaljevanja izobraževanja na različnih fakultetah. 
Obračamo nov list in polni smo pričakovanj. Sam 
odhajam na medicinsko fakulteto v Ljubljano. Ta 
rezultat na maturi bi mi moral odpreti vrata med 
študente prvega letnika. Gre za zahteven program, 
saj študij traja šest let in potem je tu še specializacija.

S podobno prelomnico v življenju ste se srečali 
pred štirimi leti, ko ste končali osnovno šolo in se 
preselili na gimnazijo?

Mislim, da bo prehod iz gimnazije na fakulteto 
bistveno večja prelomnica kot pa je bila tista pred 
štirimi leti. Sistem učenja na gimnaziji je seveda zelo 
drugačen od osnovnošolskega. To drži. Je pa res, da 
sem po selitvi na gimnazijo ostal v domačem kraju in 
da sem se relativno hitro prilagodil novi učni sredini. 
Vsaka sprememba prinese vrsto novosti in te nas 
potem bogatijo. Veselim se tega izziva.

Maturanti se vsako leto na Mestnem trgu od 
šole poslovijo z zažiganjem cveka. Koliko enic se 
je nabralo v redovalnici v štirih letih?

Moram vas razočarati. V vseh štirih letih sem si 
prislužil le eno enico. Je pa res, da je bilo nekajkrat moje 
znanje na meji dvojke, ampak sem se pred cvekom rešil 
bodisi z dodatnimi odgovori ali na kak drug način. V letih 
gimnazije si s cvekom res nisva bila blizu.

Prav razumem, da ste gimnazijo opravili z levo 
roko?

To pa ne. Nobene resne reči se ne da opraviti z levo 
roko in štiriletni program gimnazije je vsekakor resen 
program. Nisem sodil med piflarje, ki se šoli in učenju 
posvečajo preko vseh razumnih meja. Pred testi pa se 
je bilo treba učiti. In to je to. Biti uspešen na gimnaziji 
ne pomeni, da si potem cele dneve zakopan v knjige. 
Ob šoli sem imel tudi običajno življenje in gimnazijo 
sem opravil brez stresa.

Kaj bi napisali na listo želja, če bi na gimnaziji 
zbirali predloge za reformo šole?

Idrijska šola je super in bi jo priporočil prav vsakemu 
devetošolcu. Kakovost pouka je na visokem nivoji, 
dijaki se lahko vključijo v tisoč in eno dejavnost, zaradi 
majhnost je pristnost stika med zaposlenimi in dijaki 
še toliko večja ... Menim, da se venomer poudarja le 
negativne plati gimnazije, kar je slabo tako za šolo kot 
tudi za kraj. Idrija je kot majhno mesto privilegirano, 
da ima srednjo šolo, zato moramo nanjo biti ponosni 
in jo podpirati. 

Poznamo vas tudi kot filmskega igralca.
Ja, to je bilo pa že kar nekaj let nazaj. Na avdicijo 

sem se prijavil brez velikih upov na uspeh. Uvrstil sem 
se v ožji izbor in kasneje bil izbran za vlogo. Izkušnja 
je bila super, snemanje zanimivo in tudi s končnim 
izdelkom sem kar zadovoljen.

Ste tudi zavzet član Godbenega društva rudarjev 
Idrija.

Pleh muska je zakon! Res. Z velikim veseljem sodelujem 
kot član orkestra, saj je v orkestru odlično vzdušje in s 
koncertnimi programi vedno očaramo publiko. Kariero 
godbenika trobentača sem seveda začel v glasbeni šoli 
in po sedmih letih sem prvič sedel v orkester. Bilo je 
super! Pihalni orkester nas povezuje, tudi ko nismo v 
koncertnih uniformah in to se mi zdi res super. 

To poletje boste imeli najdaljše počitnice.
Ne bo mi dolgčas. Preko študentskega servisa 

delam v recepciji na gradu in kot vodič sodelujem 
tudi v Antonijevem rovu. Poleg tega bo dovolj 
časa tudi za družinske počitnice v Italiji ter za 
ekspedicijo s prijatelji izven slovenskih meja. Res 
mi ne bo dolgčas.

Daljši pogovor s Cenetom Skrtom preberite v zadnji 
izdaji časopisa Idrijske novice.

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

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

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

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

www.sm-sencila.com www.sm-sencila.com 

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

Bojan Rupnik s.p.
Godovič 70a, 5275 Godovič

041 435 037

Cene Skrt / Foto: ABC



10 11ŠINKOVČEVI DNEVI 
POEZIJE
Vojsko nad Idrijo, 6. -  7. julij 2019

ZAHVALA

Ob uspešno zaključenih prvih Šinkovčevih dnevih poezije, ki so pod 
častnim pokroviteljstvom bivšega predsednika republike dr. Danila 
Türka doživeli nepričakovan triumf in izjemno topel sprejem tako 
v najožji kot v širši lokalni skupnosti ter na državnem nivoju, se 
zahvaljujemo prav vsem, tako institucijam kot posameznikom, ki so 
s svojim prispevkom dodali svojo nitko v prelepo čipko, s katero bi 
lahko primerjali splet dejavnosti Šinkovčevih dnevov poezije.

Najlepša hvala:
- pesnikom, ki so se tako množično odzvali na razpis, JSKD in       
mentorjem najmlajših pesnikov;
- nastopajočim umetnikom, ki so oplemenitili program in se vsi  
odpovedali honorarju;
- Matjažu Šinkovcu za donacijo pesniških zbirk;
- KUD-u Planika in Društvu kmečkih žena in deklet Vojsko za sodelovanje;
- številnim krajankam in krajanom Vojskega, ki so osebno prispevali 
domače dobrote za sprejem gostov ali sodelovali pri pripravi in 
izvedbi dogodka;
- družini Šinkovec s Šinkovčeve domačije na Vojskem za pogostitev 
vseh udeležencev nedeljske prireditve; 
- CŠOD Vojsko, ki je prijazno poskrbel za nastanitev in prehrano gostov;
- vsem obiskovalcem prireditev, ki so s svojo prisotnostjo podkrepili 
pomembnost dogodka;
- medijem, ki so mnogo pripomogli k prepoznavnosti Črtomirja 
Šinkovca in njemu posvečenih pesniških dnevov;
- vzgojno-izobraževalnim ustanovam in pedagogom, ki so začutili, 
da bi morali Šinkovčevim pesmim utreti mesto, ki si ga zaslužijo v 
slovenski literarnozgodovinski zavesti;
- in nenazadnje finančnim podpornikom, ki so omogočili izpeljavo 
projekta. To so po vrstnem redu dotoka dotacij: Kovinski izdelki in 
orodjarstvo Šuligoj (Čiginj), Tim Mlakar (Idrija), Comcom (Idrija), 
ebm-papst (Podskrajnik), Brus d.o.o. transport (Godovič), Občina 
Idrija, Kolektor Sisteh (Idrija), Turistična zveza Slovenije, Hidria 
d.o.o. (Spodnja Idrija), Fundacija Franc Rozman Stane (Ljubljana), 
Kmetijska zadruga (Idrija), Studio Koder (Idrija), ABC Merkur d.o.o. 
(Idrija), Ministrstvo za kulturo RS.
                                                                                Organizacijski odbor

Soorganizatorji: Občina Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Javni sklad za 
kulturo Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, KUD Planika Vojsko, 
Pedagoško društvo Idrija, Društvo upokojencev Idrija, ZB NOB Idrija - Cekno,   
Turistično društvo Idrija

Unikaten nakit iz školjk in kamnov
Plaže ponujajo prave zaklade za ustvarjanje. Ko se 

sončimo in sprehajamo ob obali in uživamo v toplem 

morju, nikar ne zamudimo prilike, da si naberemo 

nekaj školjk in polžkov, iz katerih bomo potem doma 

izdelali nakit ali pa jih imeli zgolj za okras na okenski 

polici. 

Na plaži pa poleg školjk najdemo še marsikaj drugega, uporabnega za ustvarjanje. 
Če bolje pogledamo, bomo opazili nešteto zanimivih prodnikov, vseh barv in oblik, 
najdemo pa tudi koščke keramike in stekla, ki so jih obrusili morski valovi ter veliko 
zanimivih fosilov. Vse to lahko s svojimi rokami predelamo v lep nakit.

Najprej seveda vse, kar smo nabrali na plaži, temeljito pregledamo, izberemo 
najlepše primerke in jih očistimo. Školjke, polžke, prodnike, obrušena barvna 
stekelca, semena nekaterih dreves oz. rastlin, ki jih je naplavilo morje, in razne 
fosile za nekaj časa namočimo v milnico, potem večkrat speremo in jih temeljito 
posušimo. Pri tem odstranimo vso nesnago in morsko sol.

Prodnike, ki jih bomo uporabili za izdelavo nakita, moramo zloščiti. Ko jih zloščimo, 
pridejo na površje lepe barve kremenjaka, ahata in barve drugih okrasnih kamnov. 
Profesionalci za ta namen uporabljajo napravo za loščenje kamnov, če pa naprave 
nimamo, bomo kamne zloščili s finim brusnim papirjem, s polirno pasto in s koščkom 
trdega usnja. Spolirane kamenčke nato premažemo s prozornim svetlim akrilnim 
lakom ali s šelakom, da jih zaščitimo.

Da bi iz nabranega materiala izdelali perlice, moramo navrtati luknje. To pa ni 
vedno enostavno. Vrtanje lukenj v školjke in polžke ni problematično, saj jih lahko 
zvrtamo z običajnim električnim vrtalcem. Vrtanje lukenj v prodnike, v keramiko 
in stekelca pa brez profesionalnega orodja praktično ni mogoče. Če ne moremo 
narediti luknjic, lahko kamenčke in stekelca vseeno uporabimo za nakit, perlice 
pa naredimo s katero od drugih tehnik. Namesto luknjic lahko nakit oblikujemo 
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tudi tako, da sestavne 
dele nakita, kot so vezni 
č leni ,  kapice al i  zanke, 
na kamenčke pri lepimo 
z močnim lepilom. Poleg 
tega  kamenčke  l ahko 
ovijemo tudi z žico, stekelca 
pa običajno oblečemo z 
bakrenim trakom za vitraž 
i n  zac in imo .  Nekater i 
izdelovalci nakita školjke 
in prodnike kombinirajo s 
polimerno modelirno maso 
in dajo fantaziji prosto pot. 
Če smo torej iznajdljivi in 
spretni, nam izdelava takega 
nakita ne bo delala težav!
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5280 Idrija
Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
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

Varno v hribe
Pohodništvo in planinarjenje 

sta odličen način za izboljšanje 

kondicije, spoznavanje ljudi in 

zabavo. Planinska združenja 

so pripravila nekaj nasvetov z 

namenom, da bi obisk gora potekal 

kar se da varno in prijetno.

1. Nabiranje kondicije
Pohodništvo in planinarjenje sta vzdržljivostna 

športa, ki obremenita srce in pospešita prekrvavitev, 
zato morajo biti pohodniki in planinci zdravi ter 
sposobni realno oceniti svoje zmožnosti. Nikar ne 
hitite, za hojo izberite tak tempo, da nihče v skupini 
ne omaga.

2. Skrbno načrtovanje
Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci vas lahko 

poučijo o dolžini, višinski razliki, težavnosti ture in 
o trenutnih razmerah. Ture vedno izberite glede 
na sposobnosti skupine. Posebej bodite pozorni na 
vremensko napoved, saj veter, dež in mraz povečajo 
nevarnost nezgod.

 
3. Popolna oprema
Svojo opremo ustrezno prilagodite načrtovanemu 

pohodu, vaš nahrbtnik pa naj ne bo pretežak. Vedno 
imejte v nahrbtniku zaščito pred dežjem, mrazom 
in soncem, prav tako imejte s seboj tudi komplet za 
prvo pomoč in mobilni telefon (številka za klic v sili v 
Evropi je 112). Pri orientaciji si pomagajte z zemljevidi 
in GPS-om.

4. Primerna obutev
Stabilni pohodniški oziroma planinski čevlji ščitijo 

stopalo in ublažijo obremenitev nanj ter izboljšajo 
oprijem pri stopanju. Pri izbiri obutve se prepričajte, 
da se čevlji odlično prilegajo, imajo podplate z dobrim 
oprijemom, so vodoodporni in lahki.

5. Zanesljiv korak je ključnega pomena
Padci zaradi zdrsa ali spotikanja so najpogostejši 

vzroki nezgod. Upoštevajte, da prehiter tempo hoje 
ali utrujenost zelo vplivata na gotovost vašega koraka 
in na vašo zbranost. Pazite na padajoče kamenje! S 
previdno hojo se boste izognili proženju kamenja.

6. Ostanite na označenih poteh
Na neoznačenih poteh obstaja večja nevarnost, da 

zaidete s poti, poveča se tudi nevarnost padcev in 
podora kamenja. Izogibajte se bližnjic. Če ugotovite, 
da ste zašli, se vrnite nazaj na zadnje mesto, kjer 
se še znajdete. Strma pobočja s starim snegom se 
pogosto podcenjuje, a so zelo nevarna in nam na 
njih zlahka zdrsne.

7. Redni odmori
Redni počitki pohodnikom in planincem omogočajo, 

da si opomorejo ter uživajo v pokrajini in druženju. 
Redno jejte in pijte, da ohranite svojo moč in zbranost. 
Izotonični napitki so idealni za pogasitev žeje.

8. Odgovornost za otroke
Za otroke je zelo pomembno, da krajino odkrivajo 

pot pod noge hribi

na zabaven in raznolik način. Na odsekih poti, kjer 
obstaja nevarnost padca, naj za vsakega otroka skrbi 
ena izkušena odrasla oseba. Zelo zahtevni pohodi, kjer 
je potrebna dolgotrajna koncentracija, niso primerni 
za otroke.

9. Manjše skupine
Manjše skupine so bolj prilagodljive in članom 

omogočijo, da si med seboj pomagajo. Vsi v vaši skupini 
naj bodo seznanjeni s podatki o cilju pohoda ter poti v 
obe smeri. Skupina naj se drži skupaj. Samohodci pozor: 
tudi manjša nezgoda lahko zahteva resno reševanje.

10. Spoštovanje narave in okolja
Varujte naravno okolje. Za sabo ne puščajte smeti, 

ostanite na poti, ne motite divjih ali domačih živali, 
ne dotikajte se rastlin in spoštujte zavarovana 
območja. Uporabljajte javni prevoz ali skrbite za čim 
bolj optimalno izkoriščenost osebnih vozil.

In kot imamo v mislih, da nad 1.500 metri ni greha, 
imejmo tudi v mislih, da smo na vrhu šele na polovici 
poti – naš cilj je varno priti domov. Vsem želimo 
srečno pot in varen korak!
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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

- Kadrovik m/ž 

- Komercialist I in II m/ž 

- Delovodja m/ž 

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Tehnolog - laborant m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž 

- Delavec v proizvodnji m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

Vse dodatne informacije in prijave 
na e-mail 
kadrovska@egoproducts.com  
ali telefon 
05 3755 335 in 05 3755 508  
ali pošljete na naslov 
ETA d. o. o. Cerkno,  
Enota za kadre in splošne  
zadeve,  
Goriška cesta 19,  
5282 Cerkno
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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

Vsi plesalci Nastje Lakner na enem odru
Uspešno plesno sezono so z veliko produkcijo 

v gimnazijski telovadnici zaključile plesalke in 

plesalci Plesne šole Nastje Lakner. Na odru so 

se prepletale plesne in gimnastične točke, s 

katerimi so nastopajoči prikazali, česa so se 

naučili v minuli sezoni.

Na zaključni produkciji so se predstavile idrijske šolske in predšolske plesalke, gimnastičarji iz 
Spodnje Idrije, plesalke iz Črnega Vrha, cerkljanske šolske in predšolske plesalke ter gimnastičarji, 
plesalke z Vojskega ter starejša skupina plesalk iz Cerknega. Rdeča nit produkcije je bila zgodba 
o mali Mii, ki si je že od majhnega želela postati plesalka in je ta sen tudi uresničila. Dvorana je 
bila polna do zadnjega kotička, otroke so spremljale družine, stari starši in prijatelji. 

Nastja Lakner je ob takem uspehu kar žarela, za Idrijske novice pa je povedala: »Hvaležna 
sem dragim staršem, da mi zaupajo svoje otroke na njihovi športni poti. Letos smo iz lanskih 
90 otrok prišli na 160 otrok. Res sem iz srca hvaležna za to, da lahko delam s temi sončki, ki jih 
imam neizmerno rada. Hvala tudi trenerkam, Urši Lapanja, Anji Svetičič in Anastaziji Pajntar, ki 
so mi letos priskočile na pomoč.«

Plesni večer so sklenili s projekcijo kratkega filma, ki ga je Nastja Lakner pripravila za otroke 
in starše.
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ponedeljk - petek 
8. - 12. in 15. - 18., 
sobota 8. - 12.

T: 05 377 36 77
T: 05 377 19 53
M: 041 696 198 

Nudimo vam:
-  rezano cvetje, lončnice
-  darilni program,  
keramika (skodelice s 
potiskom Gustav Klimt)

ARANŽIRAMO  
DARILA

Izdelujemo:
-  cvetlične  
aranžmaje  
za vse  
priložnosti

Brezplačna dostava  
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice.

Hofer širi poslovalnico
Podjetje Hofer je prvo med 

velikimi trgovci, ki po prihodu v 

Idrijo že širi svojo poslovalnico. Po 

načrtih arhitektov iz projektivnega 

biroja Protim Ržišnik Perc bodo 

gradbeni delavci na vzhodni strani 

obstoječega poslopja dogradili 

okoli 200 kvadratnih metrov velik 

prizidek. 

Trgovsko poslopje bo po dograditvi povečano za pet 
metrov po celi dolžini, dodan pa mu bo še funkcionalni 
nadstrešek. Delno preurejeno bo le sedanje parkirišče, 
ki pa bo tudi po končanih gradbenih delih omogočalo 
zadostno število parkirnih mest za kupce v trgovini. 
Koliko bo stala dozidava trgovine, na upravi podjetja 
ne razkrivajo.

Investitor v dograditev trgovine na Marofu je družba 
Hofer, ki ima sedež na Lukovici. S poslovanjem enote v 
Idriji so pri Hoferju zadovoljni. Kupci cenijo urejenost 
trgovine in kakovost ponujenih izdelkov ter Hofer 
cene. Trgovina na Marofu je ena od 85 trgovin mreže 
poslovalnic trgovine Hofer. Podjetje je tudi upoštevanja 
vreden velik zaposlovalec v trgovini, saj zagotavlja 
zaposlitev že več kot 1.800 delavkam in delavcem. 
Arhitekturna zasnova trgovin Hofer je večinoma 
tipska, kar omogoča enostavno, hitro in pregledno 
nakupovanje, pri gradnji oziroma postavitvah trgovin 
pa sodelujejo s preverjeno ekipo. Največ poslovalnic 
ima Hofer v osrednjeslovenski regiji.
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• NOVO -  akcija toplotnih 
črpalk Buderus za 
ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode!

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

• Pomagamo 
pri urejevanju 
okoljskih 
kreditov.

• Urejamo 
dokumentacijo 
za okoljske 
subvencije.

Vsi kotli izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev 
subvencij Ekosklada.

KOMBINIRAN KOTEL NA POLENA IN PELETE VALHER UPX

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

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

Prebivalci Slovenije predstavljamo manj kot  
0,3 promila svetovnega prebivalstva
Po ocenah Združenih narodov trenutno živi na našem planetu več kot 

7,7 milijarde prebivalcev. To je več kot poldrugo milijardo več kot pred 

20 leti in skoraj štiri milijarde več kot pred 50 leti. Leta 2023 naj bi 

svetovno prebivalstvo preseglo osem milijard, leta 2056 pa celo deset 

milijard.

Leta 1987 je svetovno prebivalstvo doseglo pet 
milijard. Dve leti kasneje so Združeni narodi (ZN) 
razglasili 11. julij za svetovni dan prebivalstva. Ta 
dan je namenjen razmisleku o vprašanjih, povezanih 
s prebivalstvom, in tudi o odnosu prebivalstva do 
okolja in razvoja in naj bi krepil zavedanje o tem.

Rast svetovnega prebivalstva se nekoliko 
umirja

Kot na svoji spletni strani poroča Statistični 
urad RS (SURS), je število svetovnega prebivalstva 
najhitreje naraščalo v 60. letih prejšnjega stoletja, 
povprečno za 2 % na leto. Od takrat se rast 
postopoma upočasnjuje. V letu 2019 naj bi se 
število prebivalcev na svetu povečalo za približno 
82 milijonov ali za 1,1 %. Letos naj bi se rodilo 140,1 
milijona, umrlo pa 58,4 milijona ljudi.

Rast svetovnega prebivalstva pa ni enakomerna. 
Najhitreje se povečuje število prebivalcev Afrike; 
letno število rojenih je tam kar štirikrat višje od 
števila umrlih. V Evropi število prebivalcev narašča 
zelo počasi; več prebivalcev umre, kot se jih rodi; 
skupni prirast je pozitiven le zaradi priseljevanja 
(število priseljenih je višje od števila odseljenih).

Tudi število prebivalcev Slovenije raste 
Prebivalci Slovenije predstavljamo manj kot 0,3 

promila svetovnega prebivalstva. V zadnjih 50 
letih se je število prebivalcev Slovenije povečalo 
za približno 370.000 ali za malo več kot petino. 
V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev 
Slovenije povečalo za približno 50.000. Toliko 
prebivalcev ima danes peta največja slovenska 
občina, občina Celje.

V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji rodilo 
skupaj 211.000 otrok, umrlo pa je 194.000 

prebivalcev. Priselilo se je 31.000 več prebivalcev, 
kot se jih je odselilo. V letu 2018 se je število 
prebivalcev povečalo za približno 14.000. Toliko 
prebivalcev ima na primer občina Logatec, nekaj 
manj jih ima mesto Kamnik.

Po podatkih projekcij prebivalstva EUROPOP2018 
naj bi število prebivalcev Slovenje naraščalo še 
približno do leta 2023, nato je predviden počasen 
upad. Leta 2055 naj bi imela Slovenija manj kot 2 
milijona prebivalcev.

Prebivalstvo se stara po vsem svetu
Nižja rodnost in daljša življenjska doba neustavljivo 

vodita v nadaljnje staranje svetovnega prebivalstva. 
Vrednost indeksa staranja v svetovnem merilu je 
trenutno 36. To pomeni, da na vsakih 100 otrok, 
mlajših od 15 let, živi približno 36 oseb, starejših 
od 64 let (65+). Leta 2056, ko naj bi svetovno 
prebivalstvo preseglo 10 milijard, naj bi svetovna 
vrednost indeksa staranja znašala že skoraj 84, pri 
čemer bo število otrok občutneje presegalo število 
starejših le v Afriki (vrednost indeksa staranja naj 
bi bila tam takrat 21).

V skoraj vseh državah članicah Evropske unije je 
število prebivalcev, starih 65 ali več let, že danes 
višje od števila otrok, mlajših od 15 let. V Sloveniji 
na primer znaša indeks staranja 131,7. To pomeni, 
da je med prebivalci na vsakih 100 otrok povprečno 
več kot 131 starejših oseb (65+).

Leta 2033 naj bi po podatkih projekcij prebivalstva 
EUROPOP2018 indeks staranja v Sloveniji znašal že 
več kot 200, torej naj bi bilo prebivalcev, starih 
najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok. V celotni 
današnji Evropski uniji naj bi istega leta živelo 522 
milijonov prebivalcev, pri čemer naj bi bilo starejših 
od 64 let 1,6-krat toliko kot otrok, mlajših od 15 let.
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DIMNIKARSTVO IDRIJA   
Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362
Optika Planinšek Lah, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                               T: 01/754 33 88

Brezplačni pregled 
vida za očala

Strokovno  
svetovanje  
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Nova kolekcija  
sončnih očal

S 1. septembrom 2019  
se selimo na novo lokacijo   

- čez cesto - na Tržaško 34!

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)

Poletna sadna lazanja
Za pripravo poletne sadne lazanje 

ne potrebujete zapletenega 

kuharskega znanja in pečice, 

temveč samo hladilnik, v katerem 

boste to preprosto, a izjemno 

okusno sladico pred postrežbo v tej 

poletni vročini dobro ohladili.

Sestavine:
1. piškotna osnova:
- 110 g stopljenega masla
- 170 g drobno mletih piškotov
- 2 žlici sladkorja
- ščepec soli

KULINARIKA
 2. krema:
- 340 g kremnega sirčka
- 55 g sladkorja
- 225 g stepene sladke smetane
3. sadni nadev:
- 3 banane, narezane na kolobarje
- 1 pločevinka ananasa, odcejenega in drobno 
sesekljanega
- 1 pest jagod, narezanih na kolobarje
4. dodatki:
- 225 g stepene sladke smetane
- stopljena čokolada
- glazirane češnje
- sesekljani lešniki

Priprava:
Stekleni pekač, v katerem bomo sladico pripravili, 

rahlo namastimo z maslom. Mlete piškote zmešamo 
s stopljenim maslom, sladkorjem in soljo. Zmes 
stresemo v pekač in jo z dlanjo ali spodnjim delom 
kozarca dobro pritisnemo ob dno, da naredimo 
enakomerno debelo piškotno podlago. Pekač shranimo 
v hladilnik.

V skledo stresemo kremni sirček, dodamo mu 
sladkor in dobro premešamo, da dobimo gladko 
kremasto zmes, v katero vmešamo stepeno smetano. 

Pekač vzamemo iz hladilnika in na ohlajeno piškotno 
osnovo nanesemo kremo. Po kremi razporedimo na 
kolobarje narezane banane, nato ananas in na koncu 
še na rezine narezane jagode. Sadje prekrijemo s 
stepeno smetano. 

Sladico okrasimo s stopljeno čokolado, glaziranimi 
češnjami in sesekljanimi lešniki. Za štiri ure jo postavimo 
v hladilnik, da se dobro ohladi. Pa dober tek!
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STANKO MUROVEC 
(1921 – 2019)

V torek, 9. julija, smo se poslovili od moža, ata in 
starega ata Staneta Murovca. Vsem, ki ste v Domu 
upokojencev Idrija zadnjih pet let tako lepo skrbeli zanj 
in mu pomagali, se iskreno zahvaljujemo. Prav tako se 
zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili ob grobu in 
nam izrekli sožalje. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste 
omogočili, da smo se od njega dostojno poslovili.

Vsi njegovi

Zahvala
MARIJA FILIPIČ 
(2. 4. 1933 – 5. 7. 2019)

V šestinosemdesetem letu starosti nas je za vedno 
zapustila draga mama, babica, prababica, sestra in 
teta. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sodelavcem, sosedom, znancem in 
prijateljem za darovano cvetje, sveče, izražena sožalja 
in tolažilne besede. Hvala za vzorno oskrbo osebju 
ZD Idrija, UKC Ljubljana in DU Idrija. Iskrena 
hvala gospe Ivici Pirih za lepo izbrane poslovilne 
besede. Hvala g. Marku Gnezdi in njegovim 
sodelavcem idrijske komunale za organizacijo 
pogrebne slovesnosti. Hvala pevcema za ganljivo 
zapete pesmi. Zares hvala vsem, ki ste se v tako 
velikem številu prijazno trudili, da je naša draga 
mama varno in mirno preživela zadnje mesece 
svojega življenja in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči svojci

Sp. Idrija, Idrija, 10. 7. 2019

Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  
abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80  

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

MALI OGLASI

Zahvala
BRANKO MARIJAN GANTAR
(1. 9. 1934 – 12. 7. 2019)

Praznina, ki je nastala po odhodu našega Branka v 
nebeška prostranstva, boli. Pogrešamo ga! 
A bolečino blaži vaše sočutje, dobre in vzpodbudne 
besede, ki ste jih izrekli ali napisali.
Iskrena hvala za pomoč delavkam ZD Idrija in vam, 
dragi prijatelji, ki ste ga med boleznijo obiskovali 
ter se na prelep poletni dan poslovili od njega.  

Ostal nam bo v lepih spominih.

Vsi njegovi

Prodam stanovanjsko hišo – dvojček v središču 
Cerknega na Vojkovi ulici. Leto izgradnje 1975, 
vzdrževana in adaptirana, vseljiva takoj. 
 Inf.: 031 613 593 ali 041 613 593

Ugodno prodam malo rabljeno 5.000 litrsko 
polietilensko troprekatno pretočno greznico 
Roseptic proizvajalca Roto (2.480x1.800x2.050 do 
2.500 mm visoka). Cena po dogovoru.  
Inf.: 030 761 560

Mlad fant najame garsonjero / enoposteljno sobo 
ali enosobno stanovanje v Idriji ali Sp. Idriji.  
Inf.: 069 611 728

Prodam les za manjše ostrešje, na panju. 
Inf.: 041 540 676

Prodam osebno vozilo Opel Insignia Sports Tourer 
l. 2012, 140.000 prevoženih km, vsa oprema, prvi 
lastnik. Inf.: 031 657 082 

Mlad zakonski par, oba zaposlena, kupi 3-sobno 
stanovanje v Cerknem. Inf.: 031 393 709 ali  
031 215 689 
V Cerknem zamenjam 3-sobno stanovanje, lahko 
tudi za manjše stanovanje v pritličju ali v 1. 
nadstropju. Inf.: 031 430 501

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

Mlada družina kupi dobro ohranjeno hišo, staro 
največ 35 let v Idriji ali Žireh. Možne tudi menjave 
z dvosobnim stanovanjem v Idriji (Žabja vas) z 
ustreznim doplačilom. Inf.: 068 632 154

Zaposlena ženska, nekadilka, išče garsonjero v 
Idriji za najem za daljše obdobje. Inf.: 031 440 268

V Ljubljani za naslednje študijsko leto oddamo 
opremljeno študentsko sobo na Raičevi ulici. 
Souporaba skupnih prostorov z dvema mirnima 
študentkama. Cena najemnine in stroškov znaša 
175 evrov mesečno. Možen ogled po dogovoru, 
bivanje od oktobra dalje. Inf.: 041 438 460 (po 17. 
uri) 

V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo 
s pripadajočim zemljiščem in drvarnico. 
Inf.: 031 873 503

V Idriji v bližini centra, Carl Jakoba ul. 11, prodamo 
starejšo takoj vseljivo opremljeno stanovanjsko 
hišo s pripadajočo parcelo skupne površine 387 
m2 in garažo. Hiša je ogrevana s centralno kurjavo 
na kurilno olje in tremi lončenimi pečmi. Leta 2008 

je bila zamenjana streha - Gerard in vsa okna v 
aluminijasti izvedbi. Podrobnejši opis na spletni 
strani nepremicnine.net. Inf.: 031 579 321

V središču Idrije prodamo 2,5-sobno stanovanje v 
izmeri 62 m2. Inf.: 041 475 303

Mlada štiričlanska družina najame stanovanje v 
Podbrdu. Inf.: 031 740 272

Prodam suha bukova drva. Inf.: 040 128 431
Mlad poročen par najame garsonjero ali 

enosobno stanovanje v Idriji, Sp. Idriji, Cerknem in 
okolici. Inf.: 069 664 347

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

Prodamo 2,5-sobno stanovanje v večstanovanjski 
hiši v Rožni ulici v Idriji. Inf.: 031 855 552

Prodam popolnoma opremljeno 2,5-sobno 
stanovanje v izmeri 75 m2 v Spodnji Idriji na 
Mladinski 1. Stanovanje se nahaja v 4. nadstropju, 
ima balkon, dve kleti ter skupno kolesarnico.  
Inf.: 041 310 743

Prodamo 2-sobno stanovanje v večstanovanjski 
hiši v Rožni ulici v Idriji. Inf.: 051 646 298

V okolici Cerknega prodam gospodarski objekt, 
primeren za vikend. Odlična lokacija, voda in 
elektrika na parceli. Zraven še 2,5 ha njiv in 
travnikov. Inf.: 041 387 472

Prodamo 5-sobno stanovanje v večstanovanjski 
hiši v Rožni ulici v Idriji. Inf.: 051 688 424

Prodam takoj vseljivo hišo v Zadlogu, približno 
180 m2 bivalne površine, s pomožnim objektom 40 
m2, na zemljišču 3.765 m2. Inf.: 041 752 060

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji.  
Inf.: 068 150 458

Na lepi razgledni terasi nad Spodnjo Idrijo ugodno 
prodam zazidljivo parcelo v izmeri 1.500 m2. Cena 
po dogovoru. Inf.: 040 458 681

Mlada mamica s stalno zaposlitvijo najame 
stanovanje v Idriji ali Cerknem. Inf.: 051 249 175 

V Idriji prodamo takoj vseljivo, opremljeno hišo, 
160 m2 bivalne površine in garažo.  Inf.: 041 483 106

Paru ali družini oddamo v najem opremljeno 
bivalno brunarico v Zadlogu, v velikosti cca. 60 m2 
na parceli 600 m2, sončna lega. Inf.: 041 337 113 
(po 15. uri)

Prodajamo rabljeno plinsko peč Junkers Bosch 
ZWR 18-3AE23 - 18,6 kW. Cena: 100 evrov, v 
primeru lastne demontaže je cena 50 evrov. 
Lokacija: Cerkno. Inf.: 05 38 41 638

Veterinarska bolnica Vipava
Gradiška 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
Optika Igor Vogrič
Prelovčeva 1, Idrija,  
T: 05 372 29 96
Nagodeti d.o.o.
IOC Zapolje III/4, Logatec,  
T: 080 11 29

INFORMATOR
Bonsai, Andrejka Jež s.p.
Lapajnetova 2, Idrija,  
T: 041 696 198
Mozaik, Klemen Majnik s.p.
Idrijska Bela 13, Idrija  
T: 041 739 537 
Roletarstvo Darko Uršič s.p.
Strmica 19, Logatec,  
T: 041 651 716 
Dejan Seljak, kovinarstvo in montaža
Triglavska 12, Idrija,  
T: 031 724 333
Erik Pajntar, BeTonix
Bukovo 8, Cerkno,  
T: 041 352 445 
RCT Trans, Boris Ržek s.p.
Partizanska 8, Idrija,  
T: 041 648 393 
Uroš Kranjc, Inštalacije d.o.o.
Čekovnik, Idrija 
T: 041 813 820
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Dare Kaurič je avtor poletne pesmi in pol
Skladba Dareta Kauriča z naslovom Povozil me je čas je postala 

poletna pesem in pol na Radiu Koper. Tako so odločili poslušalci, ki 

so za Daretovo skladbo poslali rekordno število glasov.

Uspeh Dareta Kauriča pa ni naključen. V mladih letih punker in v zrelih letih vodja Kingstonov se 
že vse življenje ukvarja z glasbo. Sočasno dela vrsto glasbenih projektov in tako je pred izidom 
že njegov drugi samostojni album. Na tem bo tudi skladba Povozil me je čas, ki jo je premierno 
predstavil na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu. Tam je zasedel končno šesto 
mesto in bil s to uvrstitvijo zelo zadovoljen. Besedilo skladbe pa je že pred tem izšlo v knjigi, ki 
jo je Dare objavil pri idrijski Založbi Bogataj. Pred dobrim mesecem je zbral prijatelje in snemalno 
ekipo ter se odpravil v vas Ravne pri Cerknem, kjer so posneli tudi videospot. Na njem ob znanih 
obrazih prvič nastopajo tudi odlični domačini. Videospot si lahko ogledate na spletni strani YouTube. Fo
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