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Prisrčno vabljeni!

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO
vabi v nedeljo, 19. avgusta 2018 na

TRADICIONALNO SREČANJE 
PLANINCEV NA POREZNU 

s pričetkom prireditve ob 10. uri pred kočo  
na Poreznu. 

V kulturnem programu bodo sodelovali:
ŽePZ KUD IRIS Bukovo z zborovodkinjo Vojko Svetičič,
člani TD Sovodenj iz sekcije KONTRABANT
in Trio JAGADA

Za lačne in žejne bodo na voljo dobrote iz planinske 
kuhinje.
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ljudje
6 - Ceste
Kako bomo v naslednjih dneh 
vozili proti Ljubljani?

8 - Kultura
Operna noč očarala Cerkno

24 - Glasba
Proteus na Melodijah morja in 
sonca

30 - Novičke
Gasilci reševali v Mejci 

kazalo ABC kazalo

ABC - julij 2018

Letnik 28, številka 7

Naslednja številka izide v mesecu avgustu 2018

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 2018:  
Pred Jakobom tri dni lepo,  
rž v redu zorela bo. 

12 - Promet
Kako preživeti poletno gnečo na 
cestah?

14 - Komunala
Kako do ustreznega in lažjega 
upravljanja večstanovanjske 
stavbe?

26 - Prehrana
Pesticidi na krožniku

18 - Počitnice 
Bližina vode nas osrečuje

20 - Planinarjenje
Previdno v planine

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

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

Vabimo na 

POLETNO  
KRVODAJALSKO AKCIJO,

ki bo potekala v osnovni šoli

IDRIJA 
od 20. do 23. avgusta 2018,  

vpis med 7. in 13. uro

in

CERKNO 
24. avgusta 2018,  

vpis med 7. in 13. uro.

Nataša Ivanović s.p., 
Gortanova 3, Idrija,  
T: 05 372 29 20,  
GSM: 070 745 212

Naš uspeh so stranke, ki nas spremljajo že mnoga leta, nekatere celo 21 
let. Eni smo skupaj odrasli, druge smo pospremili v upokojitev, mnoge 
smo urejali ob pomembnih dogodkih, kot so obhajilo, birma, matura, 
poroka, … Dokaz, da našim strankam nudimo le najboljše, so nagrade, 
ki jih prejemajo naši izdelki. Zato s ponosom napišemo naš moto Lepi 
lasje so vam v okras, naj vam bodo v ponos. 
                                                                                         Nataša in Nina

Lepi lasje 
so vam v 
okras, zato 
naj vam 
bodo v 
ponos!

Sedem zlatih maturantov
V sredo, 11. julija, so bili znani 

rezultati splošne mature, nekaj 

dni prej pa so na Gimnaziji Jurija 

Vege Idrija razglasili tudi rezultate 

poklicne mature.

»Z veseljem čestitam vsem 52 maturantom, ki so 
v prvem roku opravljali maturo, saj so dosegli 100 % 
uspeh,« je v prvi izjavi po prejemu rezultatov splošne 
mature za medije povedala ravnateljica gimnazije 
Karmen Vidmar. Še posebej so bili na šoli veseli podatka, 
da je kar sedem četrtošolcev, ki so osvojili 30 ali več 
točk od 34 možnih in so tako postali zlati maturantje. 
To so: Katja Klemen, Žan Kopač, Maj Kristan, Vili 
Mohorič, Neža Bogataj, Erika Pajer in Živa Šubic.

»Ponosni smo nanje in tudi na ostale maturante, ki so 
letos maturo opravili s povprečno oceno 21,04. Vsem 
čestitamo in jim želimo uspešen začetek študija,« je 
v imenu učiteljskega zbora še povedala ravnateljica 
Karmen Vidmar.

Že prej, v petek, 6. julija, pa so na gimnaziji z rezultati 
seznanili dijake, ki so opravljali poklicno maturo v 
spomladanskem roku. Prvič je celotno poklicno maturo 
opravljalo 12 dijakov, 10 jih je uspešno opravilo vse 
izpite. Največ točk so dosegli Benjamin Vidmar Lapanja, 
Erik Kavčič, Žan Korošak in Matjaž Kavčič. Dijaki so se s 
svojim znanjem še posebej izkazali pri dveh strokovnih 
predmetih, strojništvo ter izdelek oziroma storitev z 
zagovorom, kjer so komisiji in mentorjem predstavljali 
svoje inovativne izdelke.

»Dijakom čestitamo in jim želimo, da uresničijo svoje 
poklicne sanje, bodisi z delom ali pa z nadaljevanjem 
študija,« je v sporočilu za javnost zapisala ravnateljica 
Karmen Vidmar.
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Kulturna dediščina Idrije - 8. do 22. 9. 2018

LIKOVNO DRUŠTVO CINOBER IDRIJA

pripravlja od sobote, 8. septembra, do sobote, 22. septembra 2018

PRAVILNIK:

1.  PRIGLASITEV IN ŽIGOSANJE PLATEN IN DRUGIH PODLAG: vsak dan, od 8. 9.  
 do 22. 9., med 9. in 12. uro, v Turistično informacijskem centru Idrija, na Mestnem trgu 2

2.  VPISNINA ob žigosanju 10 evrov

3.  TEMA:KULTURNA DEDIŠČINA IDRIJE

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,

 28. septembra 2018, ob 18. uri v Galeriji sv. Barbare. Razstava bo na ogled od sobote, 29.   
 septembra, do sobote, 13. oktobra, vsak dan razen nedelje med 15. in 18. uro. 

15. Neuvrščena dela bomo avtorjem vračali po otvoritvi razstave 28. septembra, razstavljena dela pa  
 PRAVILOMA zadnji dan razstave, v soboto, 13. 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
Operna noč očarala Cerkno
V soboto, 7. julija, je Cerkno doživelo enega od vrhuncev letošnje kulturne ponudbe. Natanko po desetih letih so 

spet pripravili koncertni večer z naslovom Operna noč, na katerem so nastopili odlični solisti in orkester.

kultura cerkno

Zgoraj Jan Šoštarič in Miro Božič, spodaj Simfonični orkester Cantabile z dirigentom 
Marjanom Grdadolnikom in solisti, od leve proti desni Nace Kogej, Rebeka Bogataj,  
Tone Habjan in Nataša Trček / Foto: Valter Leban

Pod suverenim vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika so se ob spremljavi 
Simfoničnega orkestra Cantabile kot pevski solisti predstavili Nataša Trček, Tone 
Habjan in Rebeka Bogataj ter solisti instrumentalisti Nace Kogej, Miro Božič in Jan 
Šoštarič. Program je zajemal najlepše operne melodije od Mozatove Čarobne piščali 
do Bizejeve Carmen, vedno zelene dele muzikalov kot sta Mačke in Dežela La La ter 
popularne arije iz operete Vesela vdova skladatelja Franca Leharja.

Skoraj dve uri dolg program je očaral kar okoli 600 poslušalcev, ki so z dolgimi 
aplavzi nagrajevali nastopajoče. Zato so jim izvajalci namenili tudi dva dodatka. V 
prvem sta slovito napitnico iz Verdijeve Traviate odpela sopranistka Nataša Trček 
in baritonist Tone Habjan, v drugem pa je orkester odigral še sloviti Can-Can iz 
opere Orfej v podzemlju. Za pravo inštrumentalno poslastico sta poskrbela violinist 
Jan Šoštarič in orgličar Miro Božič, ki sta v priredbi Montijevega Čardaša pokazala 
mojstrsko obvladovanje inštrumentov. Publika si je z dolgim aplavzom izborila tudi 
ponovitev najlepšega dela skladbe. 

Vstop na prizorišče koncerta je bil zaradi sponzorskih sredstev Hotela Cerkno, 
občine in Certe brezplačen. Pri kakovostni izvedbi celotnega dogodka pa ne gre 
spregledati tega, da so oder, pod vodstvom šefa tehnike v hotelu Mateja Fučke, 
pripravili sodelavci Gabrijel festa, da je za sceno in okrasitev prizorišča poskrbel 
florist Ivo Uršič, da so grafično zasnovo dogodka pripravili v Studiu 3, ki deluje pod 
okriljem Založbe Bogataj, ter da se je z res dobrim zvokom na prizorišču izkazala 
ekipa Matjaža Slabeta. Pomembno je bilo tudi odlično sodelovanje s člani Pihalnega 

orkestra Cerkno, ki so za izvedbo koncerta kolegialno posodili velika tolkala, promocija 
dogodka v radijskem etru pa je bila delo sodelavcev Radia Odmev. Kot scenarist in 
izvršni producent se je pod dogodek podpisal Damijan Bogataj.

Večina članov teh ekip se bo podpisala tudi pod nov glasbeni dogodek z naslovom 
Božič v Ljubljani 2018, saj so bili povabljeni k pripravi in izvedbi osrednjega prazničnega 
koncerta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Tam bosta tudi Simfonični 
orkester Cantabile ter dirigent Marjan Grdadolnik.
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za šolsko leto 2018/2019 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater

- elektrikar elektronik

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN,

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMOŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo (ponudbe      

  pričakujemo do 31. 7. 2018)

- 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

- Delavec v proizvodnji m/ž

- Delavec  v livarni in obdelovalnici m/ž

- Upravljalec  vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

- Delovodja m/ž

- Konstruktor m/ž

- Vodja procesa m/ž

- Vodja službe/enote (za proizvodne sisteme in področje izboljšav - CIP)  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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Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od 1. 4. dalje velja sezonski urnik – agencija 
je odprta tudi ob sobotah od 9:00 do 12:00 ure. 
Lepo vabljeni!

Vabimo vas na izlet:
Mini počitnice na otoku Hvar, 15. - 18. 9. 
2018  zagotovljeno, (še prosta mesta)

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

Vsak dan nove last minute akcije tako za 
Jadran kot za Mediteran. Oglasite se v agenci-
ji in preverite.

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

 

VODOVODNO  
INSTALATERSTVO

DANIJEL RUPNIK s.p. 
Godovič 70 a, 5275 Godovič 

T: 041 507 518

popravilo ali zamenjava  
vodovodnih inštalacij 

zamenjava umivalnikov, wc školjk,  
kotličkov, pip 

izvedba vodovodnih inštalacij  
v novogradnjah

Delo opravljam z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju vodovodnih inštalacij.

Kako preživeti poletno gnečo na cestah 
Poletni meseci – morje, sonce in počitnice! Pa 
tudi razbeljeni avtomobili, gneča na cesti in pred 
mejnimi prehodi, dolge ure čakanja in nejevolja. Pot 
z avtomobilom je še vedno najbolj priljubljen način 
potovanja, zato smo za vas pripravili nekaj nasvetov, 
kako poskrbeti, da bo vaša pot na počitnice kar najbolj 
brezskrbna.

- Pred odhodom na pot preverite stanje vašega vozila. Priporočljivo je, da opravite tudi 
servis. Ne stane veliko, brez njega pa kaj hitro ostanete sredi ceste daleč od doma. 
Kljub vsemu se lahko zgodi, da obtičite, zato si zagotovite avtomobilsko asistenco.
- Načrtujte svojo pot – kje boste počivali, kje dolili gorivo, kje prečkali mejo. V primeru 
zastojev na izbranem mejnem prehodu se preusmerite na katerega izmed manjših. 
S seboj imejte tudi zadosti osvežilne pijače, če se zgodi, da naletite na daljši zastoj.
- Spremljajte prometne informacije o zastojih na cestah in čakalnih dobah na mejnih 
prehodih. Informacije o stanju na cestah v Sloveniji so objavljene na spletni strani 
Prometno-informacijskega centra, o dogajanju na cestah v tujini pa poročajo spletne 
strani z mednarodnimi prometnimi informacijami. Na vaš pametni telefon si lahko 
namestite tudi ustrezno aplikacijo, s katero boste imeli prometne informacije takoj 
pri roki.
- Na pot se vedno odpravite spočiti. Če med vožnjo začutite utrujenost, se čim prej 
ustavite in si odpočijte.
- Če greste na daljšo pot, načrtujte več postankov. Ob postanku vozilo prezračite, se 
razgibajte in odžejajte. Pri tem poskrbite za varnost svojega premoženja. Ne puščajte 
avta odklenjenega, vrednih predmetov in denarja pa ne na vidnem mestu. Živali, 
otrok in oseb, ki niso sposobne poskrbeti same zase, nikoli ne puščajte v zaprtih in 
zaklenjenih vozilih na vročini.
- Za pot izbirajte lokalne, regionalne in druge manj obremenjene cestne povezave. 
Pri tem bodite pozorni na morebitne pešce in kolesarje, v bližini naselij in mest pa 
spoštujte hitrostne omejitve in prehode za pešce.
- Klimo v avtomobilu uporabljajte preudarno. Segreto vozilo ohlajajte počasi, saj sta 
hitro ohlajanje in močna ventilacija za naše telo velik šok. Preden sedete v razgret avto, 
odprite vsa vrata in počakajte nekaj minut, na poti pa temperaturo vozila znižujte 
postopoma. Pri tem naj bo razlika med nastavljeno in zunanjo temperaturo največ 
7° C, klimo pa nastavite na zaprt krog delovanja.
- Če vas na cesti doleti neurje, nikoli ne ustavljajte svojega vozila v predorih, na 
odstavnih pasovih ali pod mostovi. S tem ogrožate sebe in druge udeležence v prometu. 
V neurju previdno nadaljujte vožnjo, prilagodite svojo hitrost danim razmeram in se 
na prvem primernem mestu izključite iz prometa.
- Ko opazite zastoj, takoj začnite zmanjševati hitrost. Ob tem uporabite tudi vse štiri 
varnostne utripalke in tako na nevarnost opozorite tudi voznike za sabo.
- V primeru zastoja poskrbite za pravilno razvrščanje na avtocesti. Tako bo v 
primeru, da je prišlo do prometne nesreče, reševalno vozilo hitreje in lažje doseglo 
poškodovanca. Če ste sami udeleženi v prometni nesreči, v kateri je kdo huje 
poškodovan, takoj zavarujte kraj nesreče, nudite pomoč poškodovanim in pokličite 
policijo. Če gre za nesrečo z zgolj materialno škodo, vozilo umaknite s cestišča, 
izmenjajte podatke z drugimi udeleženci in izpolnite evropsko poročilo o prometni 
nesreči.
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Z UPRAVNIKOM BO UPRAVLJANJE VAŠE VEČSTANOVANJSKE STAVBE LAŽJE 
IN PRAVNO USTREZNO
Dejavnost upravljanja večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb Komunala d.o.o. izvaja že od leta 2004. 

Prvotni trg je obsegal nepremičnine v občinah Idrija in Cerkno, od novembra 2017 pa smo prisotni tudi v občini 

Žiri. Dejavnost obvladujemo administrativno, tehnično in operativno z željo in ciljem brezhibnega obratovanja in 

ohranjanja vrednosti nepremičnine ter zagotavljanja varne uporabe stavbe in njene okolice za vse uporabnike 

nepremičnin v našem upravljanju.

komunala ekologija

Konkurenčno prednost Komunale d.o.o. 
omogočajo strokovni kadri, transparentno 
poslovanje, dolgoletne izkušnje, operativna 
prisotnost v stavbah, kjer so nam etažni lastniki 
zaupali upravljanje ter 24/7 dežurna služba. 

Ciljni trg predstavljajo večstanovanjske stavbe z več 
kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi 
posameznimi deli, katerih etažni lastniki so po zakonu 
dolžni določiti upravnika, kljub temu pa je smiselno, 
da tudi stavbe z več kot dvema etažnima lastnikoma 
in osem ali manj posameznimi deli, ki upravnika 
pravno ne potrebujejo, razmislijo o izbiri le-tega, saj 
jih k izvajanju nekaterih poslov rednega upravljanja 
obvezuje Stanovanjski zakon. Za izbiro upravnika je v 
takšnih stavbah potrebno 100 % soglasje lastnikov. Za 
zagotavljanje vseh obveznosti, ki jih določajo predpisi, 
skrbijo operativni vodja dejavnosti in trije upravniki, 
katerim je v podporo finančno računovodska služba, 
servisna služba, ki skrbi tudi za stalno (24 ur na dan/7 
dni v tednu) dežurno servisno službo ter ostale 
strokovno tehnične službe podjetja Komunala d.o.o. 

V okviru dejavnosti upravljanja nepremičnin 
izvajamo:

Upravljanje večstanovanjskih in poslovno-
stanovanjskih stavb, ki vključuje pripravo in 
izvedbo zbora etažnih lastnikov, redno vzdrževanje 
skupnih delov, zastopanje etažnih lastnikov v poslih 
upravljanja, vložitvi tožb ter izdaji dovoljenj in soglasij, 
porazdelitev in izterjavo obveznosti, redno obveščanje 
etažnih lastnikov, pripravo poročila o upravnikovem 

delu, možnost vpogleda v dokumentacijo stavbe, 
transparentno upravljanje z rezervnim skladom ter 
druge storitve, ki jih določajo zakonodaja in pravila 
stroke. Trenutno upravljamo 99 večstanovanjskih oz. 
poslovno-stanovanjskih objektov.

S sredstvi rezervnega sklada upravljamo z vso 
skrbnostjo dobrega gospodarja. Zbrana sredstva 
nalagamo v depozite v bankah in zagotavljamo 
obrestne mere, ki jih enkrat letno pripišemo stanju 
vašega rezervnega sklada. Sredstva rezervnega 
sklada se lahko uporabi samo za poravnavo stroškov 
vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki jih lastniki stavbe 
potrdijo najmanj z večinskim soglasjem ter za nujna 
vzdrževalna dela.

Upravljanje kotlovnic obsega redno vzdrževanje 
in servisiranje, nadzor delovanja kotlovnic, skrb za 
nemoteno ogrevanje stanovanj, porazdelitev in 
izterjavo obveznosti ter druge storitve, ki jih narekuje 
zakonodaja in pravila stroke. Trenutno upravljamo z 
11 kotlovnicami.

Upravljanje nepremičnin v lasti Občine Idrija, Občine 
Cerkno in Občine Žiri ter Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije obsega upravljanje 159 stanovanj 
in 79 poslovnih prostorov. V okviru dejavnosti vodimo 
postopke prevzema in oddaje stanovanjskih stavb 
in stanovanj ter poslovnih prostorov, poskrbimo za 
izdelavo letnih planov dela, zagotavljamo tekoče in 
investicijsko vzdrževanje, izvajamo intervencijske 
posege, pripravljamo poročila ter izvajamo druge 
predpisane naloge. 

Za vse dodatne informacije in pojasnila, 
pripravo ponudbe za upravljanje vašega objekta 
ali druga vprašanja obiščite našo spletno stran  
www.komunalaidrija.si ali nas pokličite na  
05/ 37 27 200.

KAKO LAHKO OGLAŠUJETE 
PRIREDITEV ALI VAŠO DEJAVNOST?
Dejavnost oglaševanja se izvaja v mestu Idrija 
in v krajevni skupnosti Spodnja Idrija. V Idriji je 
na voljo 8 oglasnih stebrov s skupno površino 
60 m2 in pano v Lapajnetovi ulici s površino 
16 m2, v Spodnji Idriji pa 4 oglasni stebri s 
skupno površino 30 m2. Omenjeni objekti 
za oglaševanje so namenjeni oglaševanju 
prihajajočih prireditev in dogodkov. Za stalno 
oglaševanje je na drogovih javne razsvetljave v 
Idriji in Spodnji Idriji na voljo 82 obešank.

Za vse informacije v zvezi z oglaševanjem smo 
dosegljivi po e-pošti 
tomaz.vencelj@komunalaidrija.si 
in telefonskih številkah 
05/ 37 27 224 ali 051/ 440 524 
(Tomaž Vencelj). 
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ROLO VRATA INDUSTRIJSKA VRATA GARAŽNA VRATA

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

Možen nakup z Addiko hitrim kreditom! Do 5000 EUR - do 60 mesecev!

TRAPEZNA PLOČEVINA

TRAPEZNA PLOČEVINA 
S FILCEM

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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Bližina vode nas osrečuje
Razlogi, da nas bližina jezer, rek in morij tako privlači, so vedno zanimali 

tudi znanost. A gre za prijetne občutke, ki jih iščemo vsakokrat, ko se 

odpravimo na dopust.

Čisto vsak med nami ima nekje svoj kotiček ob 
vodi, kjer poišče svoj mir, se napolni z energijo in 
se popolnoma sprosti ob blagodejnih učinkih vode. 
Slovenija je dežela blagodejnega vodnega bogastva. 
Številne terme, izviri, reke in jezera nam zagotavljajo 
ogromno priložnosti za vsakovrsten užitek ob vodi. 
Nekaterim ustreza travnato obrežje bajerja v bližini 
doma, drugi se bolje počutijo ob žuboreči gorski reki, 
medtem ko nekaterim bolj prija neskončna modrina 
morja ali pa razigrano kopališče ob naravnem jezeru 
ali reki. Tudi termalni vodni parki imajo svoj čar in nam, 
čeprav nismo na naravni plaži, omogočajo popoln 
poletni užitek in odklop.

Poletni užitek ni le romantična idila
Vendar si ne smemo zatiskati oči. Kopanje ali športne 

aktivnosti v sladkih vodah, kjer najdemo povzročitelje 
črevesnih okužb, so v poletnih mesecih pomemben 
dejavnik tveganja za akutne črevesne okužbe. Po 
nekaterih ocenah se pojavi akutna driska pri kar treh 
do osmih odstotkih ljudi, ki so se kopali v sladkih vodah. 
V kopalnih vodah namreč najdemo povzročitelje 
črevesnih okužb v višjih koncentracijah kot v hrani 
ali pitni vodi. Med plavanjem vsako uro zaužijemo od 
10 do 150 mililitrov vode, otroci, ki ostajajo v vodi še 
dalj časa in se pogosteje potopijo pod gladino vode, 
pa zaužijejo še več vode. Zato otroci, mlajši od deset 
let, tudi zbolevajo za drisko pogosteje kot odrasli.

Znanost ne ve, a občutki ne lažejo
Že ko so ljudje začenjali odkrivati naš planet, so sledili 

vodi. Prečkanje oceanov nam je prineslo ogromno 
novih odkritij in spremenilo tok zgodovine. Rečna 
raziskovanja so nam razširila obzorja. Voda ima to 
sposobnost, da nam pomaga odklopiti ali preusmeriti 
miselni tok, ki nas preganja vsak trenutek delovnega 
dne. Krepčilne lastnosti vode občutijo predvsem 

ljudje, ki živijo v njeni bližini, saj so na splošno 
srečnejši in krepkejšega zdravja. Ugoden učinek na 
nas ima vse – od zvoka kapljice, ki pade na cvet, do 
prostranega bučanja oceana. Težko je pojasniti, zakaj 
kar naprej težimo k temu, da smo pri vodi. Verjetno 
zaradi vseh teh pozitivnih občutkov, ki so nam všeč, 
jih potrebujemo in smo zanje pripravljeni tudi plačati.

Kjer se počutimo živi
Ko se potopimo v vodo, se sprostijo vse mišice 

telesa, ki jih vsak dan preobremenjujemo, medtem 
ko aktiviramo druge, ki so manj aktivne. V vodi se 
odrečemo gravitaciji, kar možgani zaznajo kot telesni 
oddih. V vodi razmišljamo bolj pronicljivo in smo bolj 
kreativni. Če gremo s partnerjem v masažni bazen, 
naš pogovor avtomatično postane bolj intimen, 
saj nas voda povezuje na povsem drugi ravni. Brez 
bližine vode izgubimo tudi delček sebe. Ko smo na 
dopustu, vedno iščemo vodo in primerne točke za 
različne vodne aktivnosti. Ko odrastemo, se vračamo k 
znanim lokacijam ob vodi, kjer smo se igrali kot otroci.

Morje na kopnem
Zato si redno privoščimo oddih ob vodi. Če ne ob 

morju, pa v termah, ki jih je v Sloveniji dovolj, da bomo 
našli prave tudi za družinski oddih, ko največ štejejo 
zabava v vodnih parkih in neskončne vodne atrakcije 
v zunanjih in notranjih bazenih. Izberimo terme, ki 
bodo ustrezale tudi najmlajšim v družini. Vodni parki, 
vodne drče, počasne reke, deskarski progami in drzni 
tobogani, čofotalniki za najmlajše in prijazni otroški 
bazeni. Ponudba je res bogata, zato odločitev ne bo 
lahka. Če smo še posebej adrenalinsko zahtevni, bomo 
izbrali terme z najbolj vrtoglavim toboganom na 
svetu, če pa nas bolj zanima nastavljanje soncu, bomo 
poiskali takšne s površinami za sončenje, okrepčilom 
in priložnostno rekreacijo na prostem.
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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, keramika 
(skodelice s potiskom Gustav 
Klimt)

ARANŽIRAMO  
DARILA

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje  
za vse priložnosti

Brezplačna dostava  
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške vežice.

Previdno v planine
Slovenci smo narod planincev, kar 

zagotovo dokazuje množičnost obiskov 

hribov in gora. Nekoč so hribolazili 

zgolj tisti, ki so bili za to sposobni in 

usposobljeni, danes pa je to postal 

način rekreacije, s katero se ukvarja 

tako rekoč vsakdo. Prav zato pa so vse 

pogostejše tudi nezgode, saj se ljudje 

premalo zavedamo, da gore kljub svoji 

lepoti niso človeku prijazen svet. Ljudje 

pač nismo ustvarjeni in prilagojeni za 

življenje v gorskih pogojih.

Vzpon v gore se ne more primerjati z aktivnostmi 
v nižini. Morda se res ukvarjate s športom in menite, 
da ste pripravljeni tudi za Triglav. Vendar pa se je 
pred takšnim podvigom potrebno pripraviti in imeti 
za sabo že precej obiskov nižjih hribov. V nasprotnem 
primeru lahko hitro omagamo, utrujenost pa je eden 
najpogostejših razlogov za nezgode.

Pomemben dejavnik tveganja je tudi neprimerna 
opremljenost. Za v gore potrebujemo primerno 
obutev, palice, čelado, vrv, v snegu dereze in cepin.

Preden se podamo v gore, moramo vedno preveriti 
vremenske razmere in napoved. Če nas v gorah 
ujame slabo vreme, nezgoda ni daleč.

Gotovo poznate vsaj nekaj primerov, ko so se 
nadobudni planinci v gorah izgubili. Da ne boste 
zašli iz smeri, se na neznano pot nikoli ne podajte 
sami. Najemite gorskega vodnika ali pojdite v družbi 
nekoga z izkušnjami.

V gorah je vedno prisotna nevarnost zdrsa, 
tako na meliščih kot na poledenelih in zasneženih 

pobočjih. Poleg primerne obutve je nujna predvsem 
previdnost.

Kljub temu, da je v naših gorah veliko urejenih 
planinskih poti, je treba imeti tudi nekaj znanja 
iz gorništva oziroma alpinizma. Vedno nas lahko 
presenetijo nepredvidljive razmere, v katerih se 
je treba hitro znajti. Priporočljivo je, da opravite 
osnovni tečaj, kjer se boste naučili uporabljati 
opremo, se spoznali z vozli, ...

Ob zimskem obisku gora nas ogrožajo tudi snežni 
plazovi. Kadar je izdano opozorilo, se v gore ne 
podajamo, predvsem pa imamo ob hribolazenju 
v času snega vedno pri sebi poseben nahrbtnik 
z zračnimi blazinami in žolno, s katerima si lahko 
zagotovimo preživetje.

Ker je hribolazenje čedalje bolj priljubljen »šport«, je 
v hribih tudi veliko ljudi, ki se tam ne znajo primerno 
obnašati. Velik problem je alkohol – steklenica piva 
ali dve lahko na utrujeno telo vplivata v tolikšni meri, 
da so posledice usodne.

Foto: Tinka Gantar



22 23Waldorfska šola 
Primorska se seli v nove 
prostore
Po dveh letih delovanja so 

Waldorfski šoli Primorska prostori 

v Bukovici postali pretesni, saj 

se dober glas o udejanjeni ideji 

pedagogike, ki poleg razuma 

razvija tudi moč srca in rok, hitro 

širi.

Interes za vpis je iz leta v leto večji in Waldorfsko 
šolo Primorska obiskujejo učenci iz vse obsežnejšega 
šolskega okoliša: iz Goriške, Vipavske doline, s 
Krasa in iz zamejstva. Z novim šolskim letom se 
Waldorfska šola Primorska seli v lepe prostore stare 
šole v Ajdovščini, v tako imenovano »stavbo 1« ali 
po starem v »ta malo šolo«.

Kot vse waldorfske šole in vrtci je tudi Waldorfska 
šola Primorska nastala na pobudo staršev in 
pedagogov ter z njihovimi večletnimi prizadevanji za 
zagotovitev vseh potrebnih pogojev za ustanovitev 
šole. Prvi dom ji je ponudila prijazna stara šola v 
Bukovici, kjer deluje tudi Waldorfski vrtec Kresnica, 
po načelih waldorfske pedagogike pa otroke vzgaja 
tudi vrtec Zlata ptica na Ustjah.

Waldorfska šola izvaja javno priznan program 
osnovne šole, prinaša pa sveže pedagoške pristope 
in izhaja iz poznavanja otrokovega fizičnega, 
psihičnega in duhovnega razvoja. Bistvo waldorfske 
pedagogike je v tem, da otroku ob pravem času 
na pravi način ponudimo primerne vsebine, ki s 
pomočjo celostnega pristopa omogočajo razvoj 
čim širših sposobnosti. Učitelji tako upoštevajo 
značilnosti otrokovega razvojnega obdobja, hkrati 
pa spoštujejo posebnosti posameznika in vsakemu 
otroku pomagajo prepoznati in uresničiti darove, 
ki jih nosi v sebi.
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Vse dodatne informacije na elektronskem naslovu  
oi.idrija@jskd.si ali na telefonski številki: (05) 37 43 357

Četrtki na placu
Vsi koncerti so na Mestnem trgu v Idriji. 
V primeru dežja pa v podhodu Magazin

26. 7. ob 20.30 - RADIO MONDO
vrhunski glasbeniki šansonjerskih manir.     

2. 8. ob 20.30 - BLUEGRASS HOPERS
slovenski country, irish band, ki deluje od leta 1982.

9. 8. ob 20.30 - ANIKA HORVAT s triom
Plima, Belo nebo, Samo ti, Ruleta, Lahko noč, Piran …

16. 8. ob 20.30 - SPOPAD HARMONIK
Miha Debevec, Dejan Kušer 

23. 8. ob 20.30 - KOKR JOE BAND
With a Little Help from My Friends, You Are So Beautiful, You 
Can Leave Your Hat on, Unchain My Heart in mnoge druge 
uspešnice v izvedbi »slovenskega Joe Cockerja« Daniela Ram-
preta s skupino.

30. 8. ob 20.30 - klapa PLANTA
                                      

Grajski večeri na gradu Gewerkenegg 2018
na dvorišču grada Gewerkenegg. V primeru slabega vremena 
pa v dvorani Glasbene šole Idrija

3. 9. 2018 ob 19.00
KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE 
FILHARMONIJE
solistka: ŠPELA FLAJŠAKER

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

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

Izvajamo:

- gradbena dela
- vzdrževanje okolice  
  in zelenic

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

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

www.nasdom.si

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)

Proteus do nagrade v Portorožu
Na letošnjem glasbenem festivalu Melodije morja in 

sonca, ki je potekal prejšnjo soboto v Portorožu, je 

nagrado Danila Kocjančiča prejela skupina Proteus, 

v kateri igrajo učitelji glasbe z idrijske glasbene šole. 

Ob pevki Poloni Bizjak Pikaja sta nastopila še tolkalist 

Primož Podobnik in trobentač Andrej Štrekelj.

Skupina je za skladbo Odklop prejela nagrado strokovne žirije za obetavnega 
izvajalca in to ji je prineslo kar nekaj medijske pozornosti. Skupina Proteus je 
glasbena zasedba profesionalnih glasbenikov, ki so se s tem sestavom odločili, 
da se poklonijo slovenskemu jeziku. Igrajo pretežno avtorske skladbe, prevajajo 
jazz standarde in preoblačijo slovensko že slišano glasbo. Njihov žanr izhaja iz 
jazz osnove, vendar so z besedili, izbiro inštrumentov in stilom glasbo približali 
publiki. Glasba je zelo poslušljiva, besedila pa so iskrena, piše jih pevka Polona 
Bizjak Pikaja, ki se trudi, da z njimi deli svoje zgodbe, ki so hkrati zgodbe vseh 
nas. Ob izidu singla Drugačen svet (2016) so se povzpeli na 1. mesto lestvice Top 
Slovenija Radia MB, prav tako pa se je na vrh lestvice v letu 2017 povzpela tudi 
njihova skladba Prvi vtis. Poslušalci in radio postaje podpirajo njihovo glasbo in 
so njihov pozitivizem vzljubili takoj, ko so se pojavili na slovenski glasbeni sceni. 
Trenutno pripravljajo prvi album, ki naj bi izšel v kratkem. 

Ob pevki Poloni Bizjak Pikaja v skupini delujejo še trobentač Andrej Štrekelj, 
kitarist Matjaž Dajčar, kontrabasist Ilj Pušnik in bobnar Primož Podobnik.
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP.  
Naši visokousposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči  

na globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.

Ali želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje sposobnosti v hitro se razvijajočem podjetju, katerega temeljne 
vrednote so: zaposleni, inovativnost, neodvisnost in globalnost?

Zaradi širitve poslovanja vabimo sodelovanju kandidate za naslednja delovna mesta:

1. PRODAJNIK 
2. INŽENIR KAKOVOSTI 

3. PROJEKTNI NABAVNIK 
4. VZDRŽEVALEC 

(m/ž)

Od vas pričakujemo odlično znanje angleškega jezika (pod 1, 2 in 3), veselje do tehnike, samostojnost pri delu, veliko 
mero samoiniciativnosti in kreativnosti, odgovornost in pripravljenost na timsko delo. 

Nudimo delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, polni delovni čas,  
dinamično delo v prijetnem kolektivu, možnost strokovnega usposabljanja in napredovanja, stimulativno nagrajevanje  

in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo, da nam pošljete svojo prijavo  
z življenjepisom do 16. 8. 2018 na naslov:

na elektronski naslov: zaposlitev@poclain.com 
ali Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri (Več informacij na tel. št.: 04 51 59 153).

Pesticidi na krožniku
Dandanes je neprecenljivo, če 

hrano pridelujemo sami, saj so 

številne vrste sadja in zelenjave 

zelo obremenjene s pesticidi. 

Nekatere vrste pa so vendarle med 

bolj "varnimi". 

Ste vedeli, da se Ekvador, ki sodi med največje 
proizvajalke banan na svetu, srečuje s številnimi 
degenerativni obolenji med prebivalci, ki živijo v 
bližini nasadov banan? Zato, da imamo prebivalci 
zahodnega sveta lepe banane, brez pikic, ki nas 
odvračajo od nakupa. A ravno tisti sadeži, ki 
na prvi pogled morda niso najlepši, so običajno 
najbolj zdravi, saj so bili verjetneje pridelani na bolj 
naraven način. Če jih pridelamo doma, lahko proti 
škodljivcem uporabimo naravna škropiva in naravna 
gnojila za bolj bujno rast. In kar je najbolj pomembno, 
vemo, kako smo hrano pridelali. Če pa te možnosti 
nimamo, sadeže operimo v vodi, ki smo ji dodali sodo 
bikarbono, ki odstrani sledove škropiv.

Katere so tiste vrste sadja in zelenjave, ki so 
najmanj škropljene? Organizacija Ewg.org vsako 
leto objavi seznam najmanj škropljenih in najbolj 
škropljenih vrst. Med najbolj škropljene sodijo 
jagode, jabolka, breskve, nektarine in zelena. Med 
najmanj škropljenimi vrstami sadja in zelenjave pa je 
največ tropskih sadežev, a previdno - banan ni med 
njimi! Najmanj škropljen sadež je avokado, sledijo 
pa mu koruza, ananas, zelje, grah, čebula, šparglji, 
mango, papaja, kivi, jajčevci, grenivka, melona in 
cvetača.
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Tjan, odšel si tako nenadoma … Toda za vedno boš 
ostal zapisan v naših srcih, vedno boš del nas ...
Naj ti bo lepo … v svetu … tam nekje nad mavrico!

TJAN DOGŠA
(4. 12. 1999 – 14. 6. 2018)

Mnogo vas je bilo, ki ste nam v težkih dneh ponudili 
roko v pomoč. Veliko besed je bilo izrečenih v 
podporo in z željo, da bi nam olajšali bolečino, ki 
nas je razjedala.
Iskreno se zahvaljujemo ekipi NMP v Zdravstvenem 
domu Idrija in delavcem Komunalnega podjetja 
Idrija.
Posebna zahvala ravnateljici Gimnazije Jurija Vege, 
gospe Karmen Vidmar, šolski psihologinji, gospe 
Cveti Tratnik, in Tjanovemu razredniku, gospodu 
Sreču Završkemu.
Hvala vsem sorodnikom in sosedom, ki ste nam 
v težkih dneh stali ob strani, hvala sodelavcem s 
podjetja Kolektor Sikom in Kolektor Ascom.
Hvala tudi dijakom GJV Idrija: Cenetu, Lovru, Petru 
in Lenartu, ki ste z zaigrano žalostinko našega Tjana 
pospremili na zadnjo pot.
Hvala Ireni za besede slovesa.
Dragi Tjanovi sošolci in prijatelji, iskreno smo 
hvaležni, da ste bili z njim v zadnjih trenutkih 
zemeljskega potovanja. 
Hvala za darovano cvetje in svečke – prižigali jih 
bomo z mislijo nanj in v njegov spomin!

Hvala vsem in vsakemu posebej!

Njegovi najdražji: mama Nataša, brata Matic in 
Uroš ter ostali sorodniki 

Vsak dan sveže novice na: 

Oglaševanje na spletni strani: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80 
ali: abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si

Zahvala
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami vedno bil boš ti. 
Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel. 
Tvoj obraz v spominu nam večno bo živel. 

STANISLAV TUŠAR 
(1941 – 2018)

V nedeljo, 10. junija 2018, se je za vedno od nas 
poslovil dragi Stanislav Tušar, mož, oče in nono. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo požrtvovalnemu dr. Juriju 
Hafnerju iz Kobarida za vso pomoč in podporo v 
njegovih zadnjih dneh, prav tako tudi patronažnim 
službam iz Kobarida in Idrije.
Hvala tudi Komunali Idrija, predvsem Marku 
Gnezdi, za ves trud pri organizaciji, Ireni Hvala za 
lepe poslovilne besede, župniku Primožu Erjavcu 
za opravljen cerkveni obred ter trobentaču Borisu 
Peternelju za zaigrano zadnje slovo.

Žena Štefka in hči Beti z družino

Zahvala
Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev,
še naprej ostaja navzoč v njihovem življenju.
(I. Kant)

ALOJZIJ MAKUC
(1932 – 2018) 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata, nonota in 
pranonota Lojzeta se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za osebna 
in pisno izrečena sožalja, za besede tolažbe, podarjene 
sveče in cvetje, za dobrodelne prispevke. Najlepša hvala 
vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na zadnji 
poti. Še posebej se zahvaljujemo sosedom in gasilcem 
pri organizaciji pogreba, pevcem in pritrkovalcem, ki 
ste olepšali njegovo slovo, ter župniku za lep pogrebni 
obred. Hvala tudi osebju Komunale Idrija in vsem, ki 
ste mu lajšali zadnje dni kratke, a težke bolezni.

Vsi njegovi

MALI OGLASI
V Idriji iščem enosobno stanovanje ali garsonjero. 

Inf.: 040 742 977
V Idriji v Grilčevi ulici oddam v najem opremljeno 

dvosobno stanovanje. Inf.: 041 518 173
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. 
Inf.: 051 689 202

Takoj vseljivo manjšo kmetijo prodam ali zamenjam 
za stanovanje v Idriji ali Cerknem. Inf.: 041 387 472

Na otoku Pagu oddamo apartma. 
Inf.: 00385 91 533 2004

Prodam Subaru justy, letnik 1995, 4x4, 4 WD, s 
papirji, cel ali po delih. Inf.: 031 328 876

V Idriji iščem dve dvosobni stanovanji po možnosti 
v nižjih nadstropjih. Inf.: 031 604 746

V Idriji menjam dvosobno stanovanje v velikosti 45 
m2 za manjšo enodružinsko hišo. Inf.: 031 402 411

Prodam trisobno stanovanje v Idriji. 
Inf.: 051 347 778 (po 15. uri)

Na cerkljanskem podeželju kupim vseljivo hišo z 
večjo parcelo. Inf.: 051 731 370

Prodam pralno-sušilni stroj Ariston. Inf.: 041 719 136
Kupim krave, telice za zakol. Inf.: 031 387 922
Kupim garsonjero ali enosobno stanovanje v 

Cerknem ali Idriji. Inf.: 069 678 928
Prodam 6 stolov za jedilnico, mizo podarim.  

Inf.: 041 390 210
V Idriji blizu centra prodamo 2,5-sobno stanovanje 

v velikosti 54 m2. Stanovanje je v 1. nadstropju.  
Inf.: 041 451 008

V Idriji najamem garažo ali prostor za spravilo 
motocikla. Inf.: 051 440 526

ZahvalaZahvala
VALENTINA ZDRAVKA ŠINKOVEC
(10. 2. 1931 – 5. 7. 2018)

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga 
mama in nona Valentina Zdravka Šinkovec. Od nje smo se poslovili 10. julija 
2018 na pokopališču v Spodnji Idriji.
Zahvaljujemo se gospodu Marku Gnezdi za organizacijo pogreba in gospodu 
župniku Miru Mariniču za lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene besede 
sožalja ter darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala osebju ZD Idrija ter Veroniki Pivk in Ivanki Carl za njuno skrb.

Žalujoči hčerki Jožica in Jana z družinama

20. 7. 2018 ob 21.30  
Grad Gewerkenegg - Idrija  

v primeru slabega vremena  
v Filmskem gledališču Idrija

Ana Pandur & Giani Poposki 
s predstavo Firebird
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Gasilci reševali v Mejci
Prejšnji petek so idrijski gasilci izpeljali vajo reševanja 

ponesrečenih v prometu. V vaji so sodelovali tudi 

gasilci iz Žirov.

NOVIČKE
ZPM peljala otroke v Poreč
Tradicionalno poletno počitnikovanje, ki ga že vrsto let 

organizira Zveza prijateljev mladine Idrija, letos poteka 

v Poreču.

Prvi dan so otroci na plaži najprej opravili preizkus plavanja, ki sta ga izvedla 
plavalna učitelja, nato pa so sledile še razne vragolije na plaži. Po večerji so se 
odpravili na sprehod do Materade, kjer so se vzgojitelji in otroci po skupinah med 
seboj spoznavali. V tednu dni za otroke pripravljajo bogat program športnih, 
zabavnih, izobraževalnih in družabnih dogodkov. Teh pa ni manjkalo tudi v prvih 
dveh tednih po zaključku šole. V sklopu Počitnikarije so se odpravili na čofotanje v 
Ajdovščino, se igrali gozdne igre ob Rakah, sodelavci Geoparka Idrija pa so otrokom 
pripravili naloge, ki so jih pripeljale do zaklada in druženja ob Idrijci. Počitniško 
varstvo so popestrili še z igrami v Mejci in na igrišču za šolo. Tudi letos so ohranili 
tradicijo spuščanja ladjic. Izdelali so jih iz naravnih materialov in pripravili dirko 
v spuščanju po vodnem kanalu na Rakah. »To je bilo navijanja, napetih izmenjav 
vodstva in premagovanja ovir! A važno je sodelovati, ne zmagati, kajne?« so 
zapisali na ZPM Idrija.

Žlikrofi tudi v Umagu
Taborniki Rodu kranjskega jegliča se vsako poletje 

odpravijo na obmorsko taborjenje. Letos so tabor 

postavili v Umagu.

Prvi dan so ob postavljenem taboru v Umagu prvič dvignili zastavo in s tem 
obeležili začetek letošnjega 10-dnevnega taborjenja. Taborniške starešine so 
pripravile zanimiv in poučen ter tudi zabaven program za vseh deset dni taborjenja. 
Vsako dopoldne tako taborniki osvajajo nova znanja in taborniške veščine, ob 
popoldnevih pa so na programu športne in zabavne igre. Po stari taborniški tradiciji 
so večeri rezervirani za kitaro in taborniško zabavo. Seveda ne gre spregledati 
tudi morskega veselja, saj je plaža le nekaj minut oddaljena od tabora. 

Ob prihodu v tabor pa sta prizadevni kuhar in njegov pomočnik za vse pripravila 
pojedino posebne vrste. Žlikrofi z omako so teknili prav vsem. Glavne zasluge za polne 
želodčke gredo Jožetu Tončiču, ki je pod blagovno znamko »Vaški žikrofi Tončič« 
izdelal slastne žlikrofe in z njimi postavil standard obrokov celotnega taborjenja.

Skorajšnja popolna zapora ceste v Zali bo kar nekaj nevšečnosti prinesla tudi 
na področju varnosti in reševanja v prometnih nesrečah. Idrijski gasilci so zato 
pripravili skupno vajo tehničnega reševanja v prometni nesreči skupaj z gasilci 
PGD Dobračeva iz Žirov ter ekipo Nujne medicinske pomoči Idrija. Vajo so zasnovali 
na predpostavki, da se je v prometni nesreči poškodovalo več ljudi in ti so 
ostali ukleščeni v vozilih. Glavno prizorišče vaje je bila Mejca, kjer so ob pomoči 
podjetja Kaskader na breg Idrijce namestili poškodovana vozila, v katerih naj bi 
bili poškodovani potniki. Gasilci so vajo izpeljali uspešno.

»To je naša redna vaja, le da smo nanjo povabili sosednje društvo. Zavedamo 
se, da nas v času zapore Keltike čakajo težavne razmere. Dogovarjamo se z 
društvoma v Logatcu in Ajdovščini, da bi priskočila na pomoč v primeru nesreč 
na godoviškem oziroma črnovrškem območju,« je za Primorske novice povedal 
poveljnik društva Andrej Bezeljak.

Zapora Zale bo namreč krepko podaljšala intervencijske čase za vsa 
posredovanja idrijskih gasilcev na območju Črnega Vrha in Godoviča. Zato bo 
usklajeno sodelovanje s sosednjimi društvi več kot nujno. 

Avtor fotografije z reševalne vaje v Mejci je David Tončič.
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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


