
bi
lt

en

ABC bilten
letnik XXIX

avgust 2019ABCABC 8



Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30 in 
14.00 do 17.30. Od 1. 9. dalje ob sobotah 
ZAPRTO. Lepo vabljeni!

Vabimo vas na sledeči izlet
MARTINOVANJE, 16. 11. 2019  
(prijave od 26. 8. dalje)

Zastopstvo za skoraj vse slovenske  
turistične agencije – iste cene kot pri  
organizatorju.  
Preverite ugodne last minute ponudbe, 
saj je tudi jesen primerna tako za morje kot 
terme in izlete.

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

 
 

RKS Območno združenje Idrija  
organizira

TEČAJ PRVE POMOČI  
ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL  

 

V PONEDELJEK, 26. 8.  
IN V TOREK, 27. 8.,  

s pričetkom ob 17.00 uri.  

Prijave in informacije  
rks_idrija@t-2.net  

ali 05 3774 910.
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ljudje
6 - Tek
Jan Božič zastrupljen  
s tekom

18 - Glasba
Darko Kaurič na odru 
Slovenske popevke

20 - Igre brez meja
Ajdovci gladko v finale 
 

 

kazalo ABC kazalo

ABC - avgust 2019

Letnik 29, številka 8

Naslednja številka izide 20. septembra 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 septembruspregledano

Avgust 2019: 
Če Jerneja (24. 8.) veter zjasni,  
lepo vreme še dolgo trpi.   

8 - Komunala
Kako bo po novem z 
dimnikarji

10 - Zdravje
Nov defibrilator v Plužnjah

30 - Knjige
Mirko Tratnik raziskuje po 
arhivih in piše knjigo

14 - Šport 
Najsodobnejši nordijski 
center bo v Žireh 
 

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

hg trail jan božič

Tek v naravi je nekaj enkratnega
Najbolj znana tekaška prireditev v Sloveniji je nedvomno Ljubljanski maraton, ki vsako leto privabi številne 

tekače. Vedno več pa je tekačev, ki namesto teka po asfaltnih podlagah iščejo možnosti teka v naravi. Med 

slednjimi je tudi Jan Božič, 30-letnik iz Idrije, ki ima za sabo že nekaj odmevnih dosežkov, med drugim tudi zmago 

na 106-kilometrskem teku v Vipavi.

S športom ste povezani že od nekdaj, a tek ni bil vaša prva izbira. 
Res je, tek je prišel na vrsto kasneje. Moji začetki športne poti so povezani z 

gorskim kolesarjenjem. Ne vem kaj točno se je zgodilo, a kolesarjenja sem se 
nasitil in ga nadomestil z vse pogostejšimi obiski hribov in gora. S partnerico Nino 
sva začela plezati in to me je tako pritegnilo, da sem naredil izpit za alpinista, 
kasneje pa še pridobil naziv inštruktorja športnega plezanja. Kondicijo pa sem 
sproti vzdrževal s tekom, in ko sem oboje, hribe in tek, prvič združil, je bila to 
zame dobitna kombinacija.

Kako bi predstavili trail tistim, ki tega še ne poznajo?
Trail tek je enostavno tek v naravi. Vsak tekač, ki je kdaj zavil iz asfaltne na 

makadamsko cesto, je trail tekač. Seveda traili ne potekajo le po ravnini, teče se 
tako navzgor kot tudi navzdol, ponekod so ozke stezice in zelo tehnične, skratka 
mešanica vsega. Seveda ni potrebno ves čas teči, progo se lahko tudi prehodi. Tudi 
sam strmejše klance na ultra dolgih tekmovanjih raje prehodim in tako varčujem 
z energijo.

Letos imate za seboj že kar nekaj nastopov.
Nastopil sem na štirih ultra trail tekih v Grčiji, na Madžarskem, v Švici in Sloveniji. 

Na vseh tekmah letos sem stal na odru za zmagovalce. Zadnji je bil K24 v Črni 
na Koroškem, kjer smo med drugim 6 kilometrov tekli tudi skozi rove Mežiškega 
rudnika, kar je bilo nekaj nepozabnega. Kakor tudi sama podelitev, priznanja nam 
je namreč podelila Tina Maze. Drugo mesto je bil zelo dober dosežek, prehitel me 
je le slovaški tekmovalec, ki pa je pravi profesionalec.

Nam izdate kakšno skrivnost glede priprav na ultra trail tekmovanja?
Meni osebno je prvih 50 kilometrov ogrevanje, potem pa gre zares. Menim, 

da je pri ultra tekih bolj kot fizična moč in vzdržljivost pomembna vztrajnost. 
Moja vztrajnost pa je močno povezana z mojim pragom bolečine in vztrajanjem 
v včasih neprijetnih občutkih. Ali bom prišel do cilja, je odvisno od moje 
motiviranosti in od psihične pripravljenosti na tekmo. Psihično trdnost, ki jo 
pridobivam na ultra preizkušnjah, poskušam aplicirati tudi na druga področja 
življenja. 

Kako bi sokrajane povabili na Hg trail?
Trail tek je primeren za vse, tako za tekače kot za pohodnike. Vsakega 

udeleženca čaka pravi užitek, lepi razgledi, spoznavanje okolice Idrije. Če ne 
drugače, pa vabljeni na Mestni trg, da ob 10. uri pospremite tekače na progo in 
jih zatem pričakate v cilju. Verjemite mi, vsaka spodbuda je še kako dobrodošla! 
/ Erik Logar

Daljši pogovor z Janom Božičem preberite v zadnji izdaji časopisa Idrijske novice.

Jan Božič / Foto: Boris Kačan
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NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

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

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

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

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

komunala obvestila za javnost

Zapora Zale:  
250 ton embalaže bo odpeljanih septembra

V Zbirnem centru Ljubevč že od leta 2018 na odvoz čaka 250 ton 

embalaže, zbrane na območjih občin Idrija in Cerkno, kjer Komunala izvaja 

javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

Embalažo naj bi po podpisani nameri odpeljalo 
podjetje Kostak d.d. Krško, ki je izbrani koncesionar 
obdelave s strani MOP. Odvoz se bo izvedel 
predvidoma v mesecu septembru 2019, ko bo 
sproščena popolna zapora na cesti Godovič – 
Idrija. Ker bodo stroški prevoza večji, kot jih v 
interventnem zakonu (2018) priznava pristojno 
ministrstvo, bo morala Komunala izvajalcu doplačati 
razliko do realne cene, ki bo znašala predvidoma 20 
eur/tono. 

Odvoz letošnje embalaže je s strani ostalih družb 
v spomladanskih mesecih sicer potekal dokaj redno, 
a kot kaže se bo problematika embalaže zopet 
poslabšala, saj smo poleti zabeležili povečanje 
količine skladiščene embalaže v Ljubevču.

Stroški odvozov bodo višji, za uporabnike 
ne bo sprememb

V času zapore Zale zaposleni Komunale na področju 
ravnanja z odpadki skušajo čimbolj gospodarno 
načrtovati in izvajati prevoze odpadkov. Redne 

odvoze vseh vrst odpadkov iz območij, ki so vezana 
na odvoze, bodo izvajali po planu. Občani bistvenih 
sprememb pri odvozih odpadkov ne bodo občutili, 
saj bodo delavci Komunale za odvoze iz območij 
KS Godovič in KS Črni Vrh koristili obvoze preko 
Kovačevega Rovta in Idrijske Bele. Lahko pa se zgodi, 
da bodo določeni odvozi zaradi obvozov izvedeni 
kasneje, kot običajno. 

Odvoz večine odpadkov iz Zbirnega centra 
Ljubevč  (predvsem MKO,  B IO  in  kosovn ih 
odpadkov), ki ga izvaja JP Voka Snaga iz Ljubljane, 
bo potekal redno po obvozu preko Nove Gorice 
in Tolmina. Po dogovoru s prevzemniki ostalih 
odpadkov pa bo Komunala v Zbirnem centru 
Ljubevč začasno povečala skladiščeno količino 
posameznih vrst odpadkov, ki ne predstavljajo 
večje obremenitve za okolje, in tako poskušala 
kar najbolj znižati dodatne stroške odvozov. V 
vsakem primeru pa bo na račun odvozov s strani 
Voka Snage in ekip Komunale nastalo za okoli 4500 
eur dodatnih stroškov. 

Ukinja se dimnikarska 
dejavnost na Komunali
Ob vse večjem povpraševanju 

po dimnikarskih storitvah in 

potrebi po kadrovskih okrepitvi 

je Komunala s prvim februarjem 

2019 prevzela podjetje Raufnk 

d.o.o, ki so mu skrb za čiščenje 

kurilnih naprav dotlej zaupali 

občani Tolmina, Kobarida in 

Cerknega. 

Zaradi neugodnih razmer na trgu 
dimnikarstva, kjer si po novem Zakonu o 
dimnikarskih storitvah (2016) uporabniki 
lahko sami izberejo svojega dimnikarja, 
pa je vodstvo Komunale ocenilo, da lahko 
združena dejavnost raste in se razvija 
le, če stopi na samostojno pot v obliki 
specializiranega dimnikarskega podjetja, 
ki bo na voljo strankam na območju prej 
omenjenih občin. 

Svet ustanoviteljev Komunale Idrija je 
na svoji 12. seji tako sprejel dva sklepa, in 
sicer, da »soglaša s prenosom dimnikarskih 
storitev iz Komunale Idrija na Raufnk 
d.o.o. in posledično ukinitvijo izvajanja 
dimnikarske dejavnosti na Komunali Idrija« 
in da »soglaša s predlaganimi usmeritvami 
vodstva Komunale d.o.o. glede nadaljnjega 
izvajanja dimnikarske dejavnosti na način, da 

se prične s postopkom odprodaje podjetja 
Raufnk d.o.o.«. Komunala je 15. julija tako 
objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo 
podjetja Raufnk na svoji spletni strani. Do 
roka je prispela ena ponudba, in sicer s 
strani podjetja Dimnikarstvo Žir d.o.o., ki ga 
vodi Uroš Verač. 

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža 
bo s podjetjem sklenjena po potrditvi sklepa 
na skupščini Komunale, ki bo predvidoma 
konec meseca avgusta 2019. Ker Komunala 
Idrija ne razpolaga več z aktivnim kadrom za 
upravljanje dimnikarske dejavnosti znotraj 
svojega podjetja, bo še pred prenosom 
lastninskih pravic s kupcem sklenila dogovor 
o predaji upravljavskih pravic Raufnka.

Vodstvo Komunale verjame, da lahko pod 
novim lastnikom, ki bo prevzel obstoječe 
kadre, evidenco naročnikov in izvedenih 
storitev v obdobju upravljanja, popis 
kurilnih in dimovodnih naprav, izdelan 
kataster kurilnih in dimovodnih naprav 
večstanovanjskih objektov v občinah Tolmin, 
Kobarid, Cerkno in delni v Idriji, urejena 
dimnikarska družba dolgoročno uspešno 
posluje na območju omenjenih občin ter 
še naprej uspešno konkurira na trgu in 
postane vodilno na področju dimnikarstva v 
severnoprimorski regiji.

Društvo upokojencev Idrija

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE IDRIJA (UTŽO)
razpisuje aktivnosti za leto 2019/20:

Začetne in nadaljevalne krožke italijanskega, angleškega, španskega, nemškega, francoskega in  

ruskega jezika,

Krožek risanja in slikanja,

Krožek keramike,

Krožek ročnih del,

Širimo obzorja – Idrija mesto Unescove dediščine,

Učne delavnice kuhanja in peke, iz starega nov nakit in še kaj,

Športno vadbo za starejše,

Tečaje računalništva in uporabe pametnih telefonov.

Krožki in druge dejavnosti bodo organizirane le, če bo dovolj prijav (najmanj 5 slušateljev v skupini).

Vpis v navedene aktivnosti bo potekal 17., 18. in 19. septembra 2019  od 9. do 11. ure 

na Društvu upokojencev v Idriji ali na telefon 05 37 71 401.

JOGA 
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Sistematična vadba Joge po znanstveno-medicin-
skem sistemu svetovno priznanega indijskega 
Učitelja Vishwagurujija, vam omogoča zdravje, 
odlično počutje in notranjo umirjenost.

Vadba vključuje telesne vaje, dihalne vaje ter vaje 
sproščanja, koncentracije in meditacije.
Primerna je za vse starostne skupine.

Pričetek vadbe: 
IDRIJA: vsako sredo, od 4. 9. 2019 dalje
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Začetna stopnja: 18.00 – 19.30
Nadaljevalna stopnja: 19.30 – 21.00

IDRIJA: vsako sredo, od 11. 9. 2019 dalje
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Jutranja vadba: 6.00 - 7.00

CERKNO: vsak ponedeljek, od 9. 9. 2019 dalje
Večnamenski center Cerkno (VCC),  
Bevkova 22, Cerkno
Vadba: 18.00 - 19.30

S seboj prinesite udobno  
oblačilo, armafleks in odejo.



10 11V Plužnjah dobili nov 
defibrilator
Uroš Magajne in Matej Zajc, 

predstavnik v Svetu KS Otalež, 

sta predlagala, da se tudi v vasi 

Plužnje namesti defibrilator, s 

katerim lahko hitro in učinkovito 

pomagamo pri srčnem zastoju. 

Predlog so krajani Pluženj sprejeli pozitivno in pričeli 
z akcijo zbiranja sredstev za nakup defibrilatorja. Glede 
na karakteristike smo se odločili za nakup avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja Defibtech AED v ogrevani 
AED omarici za zunanjo namestitev. Del sredstev je 
prispevala Krajevna skupnost Otalež pod okriljem 
Občine Cerkno, prošnji za pomoč pa so se odzvali tudi 
donatorji: BBS, Posredništvo Jereb d.o.o.; ETA Cerkno 
d.o.o.; VELB, Družba za gradbeništvo d.o.o.; Komunala 
d.o.o.; MONT-BAJT, Marko Bajt s.p.; ZAJC, Usposabljanje 
in storitve d.o.o.; KOOP, Posredništvo Henrik Ajdišek 
s.p.; Ob tej priložnosti se javno zahvaljujemo vsem 
donatorjem, ki so s prispevki omogočili nakup 
defibrilatorja. 

Napravo smo namestili na objekt, ki je v lasti Maksa 
Grudna, sredi vasi Plužnje tik ob lokalni cesti, za kar 
se Maksu Grudnu javno zahvaljujemo. V nadaljevanju 
načrtujemo tudi izvedbo prvega usposabljanja. 
Krajevna skupnost Otalež zdaj razpolaga s štirimi 
defibrilatorji, ki so, poleg najnovejšega v vasi Plužnje, 
nameščeni še v Otaležu, Lazcu in v Jaznah. 

Upamo, da bo naprava, ki rešuje življenja, uporabljena 
čim manjkrat, ko pa bo uporaba potrebna, pa naj bo 
uspešna. 

                                          Krajani Pluženj KS Otalež

PREDŠOLSKI OTROCI (3 - 6 LET)

CICI MIX (Sp. Idrija, Črni Vrh)
CICI HIP HOP (Idrija, Cerkno, Godovič)
CICI JAZZ BALET (Idrija, Cerkno)

OTROCI IN MLADINA (OD 6 LET DALJE)

HIP HOP rekreativci (Idrija, Cerkno, Godovič)
HIP HOP tekmovalci (Idrija)
JAZZ BALET (Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh, Most na Soči) 
BREAK DANCE (Idrija)

Tečaji za tekmovalce se pričnejo 2. 9. 2019 po urniku. Vsi ostali tečaji 
za otroke in mladino se bodo začeli v tednu od 9. 9. 2019 dalje.

ODRASLI

ORIENTALSKI PLESI
LINE DANCE
HIP HOP MAME IN OČKI
ZUMBA (Idrija, Cerkno, Črni Vrh) 
LATINO solo (Idrija, Cerkno) 
KUBANSKA SALSA za pare (Idrija in Cerkno)
DRUŽABNI PLESI za pare (začetni, nadaljevalni, klubska stopnja)

Organizirali bomo tudi tematske plesne delavnice. Vabljeni!
Pričetek tečajev za odrasle PRVI TEDEN V OKTOBRU!

Vabimo vas na 

Plesne animacije  

v četrtek, 29. 8. na Mestnem trgu v Idriji od 17. do 19. ure.  

Istočasno bo potekal tudi PREDVPIS v vse tečaje (-10% na prvih 8 vaj). 

Ob vpisu se plača letno članarino 5,00 EUR in izpolni vpisni list (za mladoletno osebo morajo vpisnico 
izpolniti starši oz. skrbniki).

REDNI VPIS V VSE TEČAJE BO POTEKAL 2. 9. 2019 od 18. do 19. ure v prostorih kluba.  
Podrobnejše informacije o vpisu dobite na naši spletni strani http://plesniklubidrija.si in na 
Facebook-u Plesni klub Idrija.

PLESNI KLUB IDRIJA

za vse otroke
V sodelovanju z MC Idrija

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

info@rafis.si, www.rafis.si

računovodske storitve, davčno,  
finančno in kadrovsko svetovanje

Strokovnost

Varnost

Partnerstvo

Digitalno poslovanje 

Neodvisnost od lokacije
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RAČUNOVODSKI SERVIS

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)

Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, T: 05 37 43 250,  info@kgz-idrija.si, www.kgz-idrija.si

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

V klavnici in mesnici KGZ
 Idrija v prodaji izključno 
goveje meso iz sheme 
“Izbrana kakovost - 
Slovenija”, kar pomeni, da 
je vse meso le od živali, ki so bile 
vzrejene in zaklana v SLOVENIJI.

“Izbrana kakovost - Slovenija”  
- NAŠA SUPER HRANA!
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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

GLASBENA ŠOLA IDRIJA
naknadni vpis v programe za šolsko leto 2019/2020

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
(otroci letnik 2014)

GLASBENA PRIPRAVNICA
(otroci letnik 2013)

Program GLASBA:
(otroci rojeni 2012 in starejši)

KLJUNASTA FLAVTA, VIOLINA,  
VIOLONČELO, TROBILA, CITRE  

IN PETJE (dekleta od 13. leta in fantje od 16. leta dalje)

VPIS je mogoč preko spletnega obrazca   
(www.gsidrija.si)

SPREJEMNI PREIZKUS za program GLASBA bo potekal
 v sredo, 28. avgusta 2019 ob 17. uri na GŠ Idrija

Glasbena šola Idrija vabi k vpisu na

           POUK SOLO PETJA

Fantje od 16. in dekleta od 13. leta, ki imate posluh  
in veselje do petja, vabljeni k vpisu  

v mesecu avgustu 2019.

Pouk petja poteka v Idriji in Cerknem. 

Za več informacij se obrnite na spletno stran  
www.gsidrija.si ali na vodstvo šole.

VABLJENI
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NOGOMETNI KLUB LEDINE 

Vpis novih članov v Nogometni klub Ledine  
za sezono 2019 - 2020

Spoštovani. 

NK Ledine vabi vse zainteresirane, da se nam pridružite na treningu nogometa.
Treningi se odvijajo na travnatem igrišču v Ledinah v spomladansko-poletnem-

jesenskem terminu, v zimskem pa v dvorani v Idriji ali Spodnji Idriji.
Treningi so za vse selekcije od U7 do U15.

Z ekipami U7,  U9 in U11 bomo letos igrali tekmovanja v sklopu MNZ Nova 
Gorica, z ekipami U13,  U15 in U17, pa kot mešana ekipa Žiri Ledine v sklopu 

MNZ Kranj.

Posebej vabimo tudi dekleta, kjer igramo z ekipo U11 v ligi NZS, naše  
starejše igralke pa kot posojene nastopajo za ekipo NK Primorje Ajdovščina.

Aktiven imamo tudi nogometni vrtec, kjer si otroci od 3. do 6. leta
nabirajo prve izkušnje z žogo, predvsem pa je namen rekreacija in druženje 

najmlajših.

V primeru, da se v določenem kraju pokaže večji interes,
smo pripravljeni organizirati vadbo v vašem kraju,
ali urediti prevoz vaših otrok na treninge in nazaj.

Pri nas za nobeno kategorijo na plačate VADNINE.

Morebitne dodatne informacije:
Kristjan 031 654 946 ali malimojstriledine@gmail.com

Z nogometnimi pozdravi
NK Ledine

Najsodobnejši nordijski center v Žireh
Smučarski skakalni klub Žiri, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo 

na področju smučarskih skokov, z letošnjo jesenjo uresničuje 

načrt izgradnje enega najsodobnejših nordijskih centrov za 

vadbo smučarskih skokov slovenske osnovnošolske mladine v 

zimskem in poletnem času. 

Izgradnjo tega športnega centra so si v klubu kot prednostno nalogo zadali že 
v letu 2002. Med podjetji, ki že več let podpirajo izgradnjo nordijskega centra, je 
tudi družba Poclain Hydraulics, ki je stopila v ospredje kot sponzor. Žirovski nordijski 
center bo tako ob uradnem odprtju, ki bo potekalo predvidoma v mesecu oktobru, 
dobil novo ime – NC Poclain. 

Nordijski center Poclain je opremljen s sodobno tirno vzpenjačo ter novimi 
plastificiranimi skakalnicami, kjer mladi športniki skozi vse leto pridobivajo dragocene 
izkušnje. Kakovosten trening skokov poteka na 8, 15, 26, 40 in 60-metrski skakalnici, 
namenjen pa je tako domačim tekmovalcem kot tudi gostujočim skakalcem in skakalkam 
iz ostalih klubov. Na vseh skakalnicah je mogoč trening tudi pod reflektorji, kar je posebej 
pomembno za izvedbo treninga v popoldanskih urah v zimskem času, ko so dnevi krajši. 

Aleš Bizjak, direktor družbe Poclain Hydraulics, se dobro zaveda tradicije 
in poslanstva SSK Žiri, kjer so doslej vzgojili odlične športnike, nosilce medalj iz 
mladinskih svetovnih prvenstev, dobitnike točk v svetovnem pokalu, državne prvake 
in mnoge mlade odlične skakalce ter nordijske kombinatorce, ki so postali slovenski 
reprezentanti in osvajali najvišja mesta na domačih in tujih tekmovanjih. »Naša 
podpora delu z osnovnošolsko mladino pri skokih velja klubu tudi zato, ker so se 
vedno uvrščali med šest najboljših klubov na Slovenskem, tako po rezultatih kot tudi 
po številu tekmovalcev. Imajo potencial, imajo talent in hkrati visoko usposobljene 
strokovnjake, ki znajo iz športnikov članov delati zmagovalce.«

Smučarski skoki so lepa, atraktivna, predvsem pa varna športna panoga. Za 
začetnike je to enostaven šport, ki ga obvlada večina otrok, izvaja pa se ga lahko skozi 
vse leto. Otroci, ki se ukvarjajo s smučarskimi skoki, so zaradi treningov, ki potekajo 
v naravnem okolju, lahko bolj zdravi od vrstnikov in razvijejo boljšo odpornost.

Leon Šikovec, predsednik kluba, poudarja: »Osnovni cilj delovanja našega društva 
je vzgoja in usmerjanje mladih smučarjev skakalcev in nordijskih kombinatorcev 
v vrhunski šport. V klubu smo doslej vzgojili že veliko državnih prvakov, v zadnjih 
sezonah pa tekmovalci, kot sta Ema Klinec in Nika Križnar, članici skakalne A 
reprezentance, redno posegajo po vidnejših uvrstitvah tudi v mednarodnem merilu.«

Tekmovalke in tekmovalci vadijo pod vodstvom glavnega trenerja Jerneja Kumra in 
štirih honorarnih pomočnikov Gašperja Klinca, Gašperja Martinčiča, Luke Oblaka ter 
Tomaža Nagliča. Vsi so izkušeni in strokovno usposobljeni trenerji smučarskih skokov. V 
klubu redno vadi okoli 40 športnikov, kar klub uvršča med večje skakalne klube v državi. 

Inovativno žirovsko podjetje Poclain Hydraulics, ki danes zaposluje 330 delavcev, 
90 odstotkov svojih prihodkov ustvari z izvozno dejavnostjo, v zadnjem desetletju 
z novimi francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove trge k največjim svetovnim 
igralcem in je danes v svetu med najbolj prepoznavnimi na področju ventilov za 
hidravlične transmisije ter med štirimi vodilnimi pri proizvodnji ventilov za zavore. 
Tovarna v Žireh, ki je po številu zaposlenih tretja največja med desetimi tovarnami v 
mednarodni skupini Poclain, je danes pomemben kompetenčni center za hidravlične 
ventile in hidravlične naprave znotraj skupine Poclain, obenem pa tudi tehnološki 
center za avtomatske preizkuševalne naprave hidravličnih sestavin.
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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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Mladi v Sloveniji
12. avgust je po vsem svetu 

že od leta 1999 dan, namenjen 

mladim. Združeni narodi so namreč 

leta 1999 ta dan razglasili za 

mednarodni dan mladih.

Kot na svoji spletni strani poroča SURS, je bilo v 
začetku 2019 v Sloveniji 309.000 mladih prebivalcev 
(15–29 let). V šolskem letu 2018/19 je skoraj 
2.000 učencev (15–29 let) obiskovalo osnovno 
šolo, 73.000 je bilo dijakov, nekaj več kot 67.000 
pa študentov.

Večina mladih prebivalcev Slovenije, starih od 18 
do 24 let, je vključenih v izobraževanje. V 2018 
je bilo v Sloveniji med toliko starimi prebivalci 
4,2 % takih, ki so bili brez izobrazbe ali so imeli 
dokončano največ osnovno šolo in niso bili vključeni 
v izobraževanje ali usposabljanje.

Med prebivalci Slovenije, starimi 15–29 let, je bilo 
v 2018 5,0 % takih, ki niso bili vključeni v formalno 
izobraževanje niti niso bili delovno aktivni (NEET).

V Sloveniji je bilo v 2018 161.000 delovno aktivnih 
mladih (15–29 let). Največ, 104.000, jih je delalo 
v podjetjih ali organizacijah, sledilo je delo prek 
študentskega servisa (31.000). Med dekleti jih je 
največ (24.000) delalo v poklicni skupini poklici za 
storitve, prodajalci, največ fantov (23.000) pa v 
poklicni skupini poklici za neindustrijski način dela.

Med zaposlenimi mladimi jih je imelo 46 % delo za 
določen, 54 % pa za nedoločen čas. Med mladimi je 
bilo 16.000 brezposelnih; stopnja brezposelnosti je 
bila 9,0–odstotna. Povprečna mesečna bruto plača 
mladih (15–29 let) je po začasnih podatkih v 2017 
znašala skoraj 1.300 EUR bruto; znašala je približno 
tri četrtine povprečne bruto mesečne plače vseh 
zaposlenih oseb v Sloveniji. V 2018 je bila stopnja 
tveganja revščine med vsemi prebivalci Slovenije 
13,3-odstotna, med mladimi pa nekoliko nižja 
(11,7-odstotna). Samoocena splošnega zadovoljstva 
z življenjem je bila med mladimi najvišja: na lestvici 
od 0 do 10 so zadovoljstvo s svojim življenjem 
ocenili s povprečno oceno 8,1; povprečna ocena 
za vse starostne skupine je bila 7,3. Z življenjem 
so bile najmanj zadovoljne osebe, stare 65 let ali 
več (6,7).

Dare Kaurič od KuZl do Slovenske popevke
Od jeznega mladeniča v skupini Kuzle do šarmantnega 

gospoda v najboljših letih na Slovenski popevki. V 

tak kratek stavek bi lahko strnili glasbeno pot enega 

najprepoznavnejših idrijskih glasbenikov današnjega 

časa. Dare Kaurič je v življenju preigral nešteto skladb 

in se kot avtor glasbe, besedil ali priredb podpisal pod 

številne uspešnice. To jesen pa prvič stopa na oder 

Slovenske popevke.

V zadnjih mesecih ste polno zasedeni.
Absolutno. Takega leta, kot je letošnje, v moji karieri še nisem imel. Leto 2019 

si bom zagotovo zapomnil kot eno najbolj delovnih. Po Melodijah morja in sonca 
v Portorožu, kjer sem z odličnim nastopom prepričal sebe in publiko s skladbo 
Povozil me je čas, sledijo predstavitve in gostovanja po radijskih postajah. Za mojo 
glasbo se zanimajo številni mediji in vsakemu od novinarjev z veseljem povem 
vse, kar o sebi, glasbi in stvareh, ki jih počnem v življenju, vem. V zadnjem času 
vse več sodelujem tudi z Mefom, pa z Aniko Horvat, Perom Lovšinom, Prifarskimi 
muzikanti, Tuliem Furlaničem, Martino Majerle, ...

Boste res nastopili na Slovenski popevki?
Tega festivala se spomnim predvsem iz obdobja, ko so bili televizorji še črno-beli 

in je bil to najpopularnejši festival v takratni domovini. Kdo se ne spomni Elde 
Viler, Marjane Deržaj, Rafka Irgoliča in drugih enkratnih interpretov. Priznam, nikoli 
nisem niti pomislil, da bi se kdaj tudi sam postavil na ta festivalski oder. V življenju 
sem doslej napisal goro skladb, a te so res sodile bolj v druge glasbene zvrsti.

Od kje torej ideja za Slovensko popevko?
V studiu imam velik predal, kamor mečem skladbe, ki so narejene do faze osnutka 

ali pa kaj več. In tako sem lani v tem predalu našel tudi to zaprašeno skladbo. 
Ko sem jo ponovno pregledal, se mi je utrnila misel, da bi pri njeni izvedbi moral 
sodelovati moški kvartet, ki je vešč interpretiranja črnskih duhovnih pesmi. Kdo 
drugi, če ne New swing quartet. Poiskal sem člane in dobili smo se na sestanku ter 
preposlušali te moje glasbene ideje. Fantje so res glasbeniki z veliko začetnico. Pravi 
profesionalci in perfekcionisti. Zelo natančno vedo kako se dela dobra glasba in 
obdobje sodelovanja z njimi mi bo zagotovo ostalo še dolgo v najboljšem spominu. 

Bolj kot smo se približevali končnemu miksu skladbe, bolj je zorela ideja, da bi 
lahko s takšno skladbo sodelovali na katerem od festivalov. In takrat je bil objavljen 

ravno razpis za Slovensko popevko in sem se prijavil. Komisija je skladbo pregledala 
in pokimala. Uvrstili so me v program in sedaj čakam na nastop.

Zanimiva kombinacija.
Res. Ugotavljam, da niti sam niti člani New swing quarteta ne sodimo med klasične 

popevkarje. Prihajamo iz različnih glasbenih svetov. Ljudje, ki so skladbo že slišali, 
so v glavnem pohvalili to kombinacijo. Zakaj bi ponavljali že slišano, ponudimo 
ljudem nekaj svežega, novega in izvirnega. 

Kako ste snemali?
Za snemanje smo najeli Studio Metro v Ljubljani. Tam smo dobili odlično ekipo in 

na snemanju je bila enkratna energija. Kolegi so res veliki profesionalci, so polni 
energije, vrhunski glasbeniki, … Delati glasbo z Otom Pestnerjem in Tomažem 
Kozlevčarjem, ustanoviteljem Perpetuum Jazzile, pa je res enkratna izkušnja. Vesel 
sem, da je Tomaž Kozlevčar naredil tudi aranžma za njihov vokalni del, kot avtor 
glasbe se podpisujem sam, besedilo pa sva napisala skupaj z Rokom Lunačkom. 
Besedilo smo skupaj z Založbo Bogataj, kjer je izšla moja knjiga pesmi, predstavili 
tudi v Galeriji Magazin v Idriji. Orkestrski aranžma je delal Primož Grašič, spremljavo 
je posnel radijski revijski orkester, ki mu je dirigiral Patrick Greblo.

Kje bo potekal festival?
Festivalski oder bodo postavili 15. septembra v največjem televizijskem studiu 

TV Slovenija. Gledalci pred televizijskimi zasloni bodo lahko tudi glasovali in če 
vam bo moja skladba všeč, se priporočam za kak glas ali dva :) Sodelovanje na 
tako pomembnem festivalu res ni hec in konec koncev je to prvič v zgodovini 
nacionalnega glasbenega festivala, da na njegovem odru stoji kak Idrijčan. Če 
pade še kakšna nagrada, pa se je seveda ne bom branil …

Pozabila sva na naslov skladbe.
Joj, res. Naslov skladbe je »Kam je vsa ljubezen šla«.
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Ob 12. uri HUDO POLJE
Srečanje in spominska slovesnost.  

Slavnostna govornica LARA JANKOVIČ 

Ob 15. uri VOJŠČICA
Prihod pohodnikov in spominska slovesnost.

Ob 16.30 uri VOJSKO
Prihod pohodnikov in spominska slovesnost. Slavnostni govornik  

predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. DEJAN ŽIDAN

Prijave pohodnikov sprejemamo do četrtka 29. 8. 2019 - KONTAKTI  
ZB Idrija - 031 341 409 / PD Idrija, Andrej Bončina - 031 591 769 / Zadlog, Marko Mikuž - 

041 718 572, Marko Rupnik - 041 288 035 / Tiha dolina, Dušan Brus - 041 617 607

Vožnje posebnih avtobusov: Ob 6:00 AP Idrija - Želin / 11:00 AP Idrija - Hudo polje / 14:00 AP 
Idrija - Vojsko - Vojščica / 9:30 AP Ajdovščina - Vojsko - Vojščica / 15:00 AP Ajdovščina - Vojsko 
/ Odhodi 18.30 dalje Vojsko - Idrija - Želin / Vojsko - Idrija / Vojsko - Ajdovščina / Zaradi zapore 
ceste v Zali je za avtobuse obvezen obvoz preko Ajdovščine, Nove Gorice, Tolmina, Idrije na Vojsko 

Udeležba pohodnikov na lastno odgovornost! / Prispevek pohodnikov 5,00 EUR

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

Ajdovščina v finalu
V četrtek, 22. avgusta, so na 

ajdovskem letnem kopališču 

potekale letošnje igre brez meja 

oziroma City games. 

Pred skoraj 2.000 navdušenimi in zelo glasnimi 
navijači je v Ajdovščini znova potekal svetovno 
znan spektakel City Games. Posodobljena različica 
dobro poznanih iger brez meja je znova upravičila 
pričakovanja z novo scenografijo in številnimi 
presenečenji za podpornike in tekmovalce. Dve uri 
nepretrganih bojev in navijanje glasne množice 
obiskovalcev sta silile tekmovalce, da dajo vse od sebe.

Kot poroča spletni portal Lokalne Ajdovščina, je 
letos na ajdovskem Letnem kopališču tekmovalo pet 
ekip: Telebajski iz Krškega, Borci iz Ljubljane, Sardele 
iz Kopra, Beluge iz Pirana in seveda domača ekipa 
Ajdovščina, ki je v svoji ekipi imela tudi znanega 
televizijskega zvezdnika Franka Bajca. Ekipe so 
tekmovale v sodobni različici zabavnih in tradicionalnih 
iger: vino, leteči vaterpolo, reševanje turistov, pršut, 
vodna košarka in veslo.

Domača ekipa je imela presenetljivo odličen začetek 
in odlično taktiko. Po prvih štirih tekmah so bili v 
vodstvu, v peti igri, vodni košarki, pa so nastopili 
malce slabše, kar je izkoristila ekipa Beluga iz Pirana in 
zasedla skupno prvo mesto ter potrdila svojo nastop 
v finalu. Ajdovščina je z zlatim sijajem osvojila srebrno 
medaljo in si ravno tako priborila mesto v finalu, ki 
bo 30. avgusta v Kranju. Bronasta ekipa Telebajski iz 
Krškega se je odlično odrezala v vinskih igrah. Ekipa 
Sardele iz Kopra je končala na četrtem mestu, ekipa 
Borci iz Ljubljane, odgovorna za odlično vzdušje med 
igrami, pa na petem mestu.

Ajdovska ekipa je nastopila v postavi: Primož Sulič, 
Marko Lipovž, Franko Bajc, Tine Lavrenčič, Nina Ukmar 
in Nuša Fegic.

Medalje in priznanja je podelil Uroš Pintar, direktor 
Zavoda za šport Ajdovščina, ki se je z agencijo Adria 
events podpisal pod odlično organizacijo.
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40

Se Adam Gnezda Čerin res seli?
Če gre verjeti zapisu v časniku 

Ekipa, potem bo jeseni odlični 

nogometaš NK Domžale Adam 

Gnezda Čerin zapustil klub in se 

preselil v Nemčijo. To je posredno 

potrdil tudi trener Simon 

Rožman. 

Adam Gnezda Čerin je nadarjeni 20-letni vezist 
iz Idrije, ki ga poznavalci imenujejo tudi »veliki up 
slovenskega nogometa«. »Da, obstaja možnost, da 
odide,« je za časnik Ekipa pritrdil Matej Oražem. »Že 
po koncu sezone je bilo zanj veliko zanimanja, takrat 
smo ponudbe, ki so bile na mizi, zavrnili. Čeprav so 
bile zelo zelo dobre. Če pride kaj konkretnega, in 
prepričan sem, da bo, se bomo odzvali, kot vedno v 
takšnih primerih. Poslovno stojimo relativno dobro 
in nismo v položaju, da bi morali nujno prodajati, 
toda vsako ponudbo je treba pogledati z vseh 
zornih kotov, dobro premisliti in se o njej pogovoriti. 

Treba je videti, kaj prinaša nam, kaj igralcu in potem 
sprejeti odločitev, s katero bomo vsi zadovoljni,« je 
dodal športni direktor Domžal.

»S tem se poskušam čim manj obremenjevati. 
Vem, da obstaja zanimanje in da nekateri klubi v 
tujini spremljajo moje igre, toda vse to je v domeni 
mojega zastopnika. Vem, da skrbi za moje dobro in mi 
ne govori veliko o tem, kaj se dogaja in kaj bi se lahko 
zgodilo. Imam čisto glavo. V tem trenutku sem član 
Domžal, podpisano imam pogodbo, osredotočen sem 
zgolj na svoje obveznosti,« pa je zadevo komentiral 
Adam Gnezda Čerin. 
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Si ti nov obraz nogometa? 

VSI OBRAZI NOGOMETA

Si ti nov obraz nogometa? 

Pridruži se nam v ND IDRIJA in postani  

     nogometni mojster!
   Vabimo vse otroke stare od 5 do 19 let, da se pridružijo 

     nogometni šoli ND Idrija. Prvi mesec vadbe BREZPLAČEN!
Informacije: ndidrija@gmail.com, nk.cerkno@gmail.com ali na 031 856 210.

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)

Izdelujemo:
-  cvetlične  
aranžmaje za  
vse priložnosti

ARANŽIRAMO 
DARILA

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice.

Optika Planinšek Lah, 
Tržaška cesta 34, 1370 Logatec                              

T: 01/754 33 88

Nazaj v šolo - kam 
postaviti pisalno mizo?
Mame in babice so nas učile, da mora 

biti otroška delovna miza postavljena 

ob oknu, toda feng šui nas opozarja, 

da otroka pogled skozi okno ovira 

pri učenju. Ameriški strokovnjaki 

so obenem dokazali, da so najbolj 

uspešni tisti učenci, ki se vsakič 

znova učijo v novem prostoru.

Novo šolsko leto je pred vrati in mnogi starši se 
sprašujejo, kam v otroški sobi postaviti delovno 
mizo, za katero se bo otrok največ naučil, za katero 
bo uspešno napisal domačo nalogo, za katero si bo 
zapomnil vso učno gradivo. Mame in babice so nam 
postavljale pisalne mize ob velikih oknih, da je na 
zvezke »padlo« čim več svetlobe. Starodavna kitajska 
tehnika, feng šui, ruši to pravilo in s pomočjo pravilne 
ureditve lahko dober učenec postane odličnjak. Lillian 
Too odsvetuje, da pisalno mizo postavite ob oknu, kajti 
pogled na cesto, suho drevo ali vogal druge stavbe, 
je lahko izvor negativne energije. Če pa vas pesti 
prostorska stiska in mize ne morete umestiti nikamor 
drugam, zastrite okno z neprosojnimi zavesami. V 
bližino otrokovega delovnega kotička ne obešajte slik 
jezer in slapov. In če ste še tako navdušeni nad tapetami 
z motivom divjih živali, opustite to misel, če želite, da 
se bo vaš otrok čim lažje učil. Če živite v hiši, dobro 
premislite, kje bo otroška soba in kasneje pisalna miza. 
Lillian Too predlaga: »Ne pustite, da bi se otrok učil 
pri mizi, ki je postavljena pod straniščem v zgornjem 
nadstropju. Pazite, da ni proti stolu usmerjeno nič 
ostrega ali koničastega, recimo rob omare ali ven štrleči 
zid. Pazite tudi, da ne sedi pod tramovi ali stropnimi 
robovi.« Z neupoštevanjem teh pravil lahko namreč, 
po njenih besedah, kličete nesrečo.

Dovolite otroku, da se en dan uči v svoji sobi, drugi 
dan v dnevni, tretji v kuhinji. Ni treba, da ure in ure 
preždi za svojo pisalno mizo. Ameriški strokovnjaki 
so namreč dokazali, da so uspešnejši tisti učenci, ki 
menjavajo prostore, kajti le-ti stimulirajo delovanje 
možganov. Zatrjujejo, da si je tako lažje zapomniti 
vse informacije in otrok jih sčasoma tudi težje pozabi. 
Menjava prostorov za učenje tudi poveča koncentracijo.
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Ni smrt tisto, kar nas loči,  
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše.  
Brez pomena zanje so  
razdalje, kraj in čas.  
 
(Mila Kačič)
 

VERA MARIJA GLIHA
(15. 7. 1948 – 16. 7. 2019)

V 71. letu starosti nas je za vedno zapustila 
draga žena, mama, babica in prababica Vera 
Marija Gliha. 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem 
za darovano cvetje, sveče in izražena sožalja. 
Zahvaljujemo se Obrtniškemu pevskemu 
zboru Notranjska in njihovemu dolgoletnemu 
pevovodji gospodu Janezu Gostiši za izrečene 
besede in čudovit napev. 
Ob pogrebni slovesnosti se zahvaljujemo tudi 
gospodu Borisu Peternelju za čudovite zvoke 
trobente. Prav tako se zahvaljujemo pevskemu 
oktetu iz Žirov. 
 
Vsi njeni

Spodnja Idrija, julij 2019

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

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

Zahvala
Vedno govorila si,
vsak dan mi je podarjen, 
tiho od nas odšla si,
za sabo pustila globoke sledi,
a v naših srcih z nami si. 

MARIJA LAPANJE
(6. 12. 1927 – 21. 7. 2019)

V 92. letu nas je nepričakovano zapustila naša 
draga mama, sestra, teta, nona in pranona Marija 
Lapanje – Podrodnska Marica. Ob boleči izgubi se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje, sveče in vsem, ki ste namesto cvetja darovali 
za Karitas. Hvala župnikoma g. Marku Rijavcu in  
g. Ivanu Blažiču za darovano sveto mašo ter 
pogrebni obred in g. Marku za ganljive zadnje 
besede v slovo in tolažilne besede svojcem. Hvala 
župnijskemu pevskemu zboru iz Idrije z dirigentko 
Stanko Močnik za prelepe zapete pesmi, ki jih je 
tako rada poslušala. Hvala Alenki Seljak za občuteno 
prebrane besede v slovo. Hvala vsem delavcem 
Komunale Idrija, ki so jo spoštljivo pripravili na 
zadnji počitek. Hvala Stanki Močnik za veselje, ki ji 
ga je nudila še v času življenja. Hvala nečaku Davidu 
z družino, ki ste ji pomagali pri raznih opravilih 
in jo razveseljevali z drobnimi pozornostmi. Hvala 
tudi vsem, ki tu niste imenovani, pa ste ji kakorkoli 
lepšali dneve. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, vsem, 
ki ste se prišli od nje poslovit, ter vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti k Stvarniku.

Žalujoči svojci

Zahvala
»Ni besed več tvojih,  
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,  
a ob spominu trpek jok.
Ne mine ura, dan in noč,  
med nami si navzoč, 
v naših srcih ti živiš,  
zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dan le rože zdaj krasijo  
in svečke ti v spomin gorijo.«

JOŽEF KAVČIČ
(24. 2. 1956 – 20. 7. 2019)

Še preden je jutranje sonce vzšlo, se je od nas za 
vedno poslovil predragi mož, ata, nono, brat, stric 
in prijatelj Jožef Kavčič. Še tako huda bolezen, kot 
ga je doletela, mu ni vzela poguma in jeklene volje 
po ozdravitvi, a žal je bila le-ta močnejša. Naše 
hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga obiskovali 
v času njegove bolezni, ga tako številčno še zadnjič 
obiskali v idrijski Ahacovi vežici, darovali cvetje 
in sveče ter ga množično pospremili na poslednjo 
pot. Iskrena hvala bratu župniku Janezu Kavčiču 
in župniku Miru Mariniču za čutno opravljen 
obred slovesa ter vse spodbudne besede, ki jih je 
bil pokojni deležen dan pred smrtjo, prav tako 
tudi župniku Mateju Kobalu. Hvala sorodnikom, 
sosedom in vsem prijateljem, koncernu Kolektor 
in bivšim sodelavcem Ascoma. Hvala kolektivu 
Psihiatrične bolnišnice Idrija, delovnim terapevtom, 
psihoterapevtskemu oddelku in Nogometnemu klubu 
Ledine. Hvala kolektivu picerije Botana, Hribovcem 
in PD Javornik. Hvala  uslužbencem Komunale 
Idrija za organizacijo pogrebne slovesnosti, kvartetu 
Spomin iz Ajdovščine za prečudovito odpete njemu 
najljubše pesmi in trobentaču Borisu Peternelju. 
Zahvala tudi nečaku Andražu za prebrane spomine 
in vnukinji Larisi ter nečakinji Ani za čutno 
odigrano pesem pred vežico.

»Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep 
kot zvezda na nebu …«
Ostal bo naša najsvetlejša zveza na nebu.
Počivaj v miru.

Žena Stana, hčerka Mateja in sin Borut z družinama

V spomin
Ni res, da je odšel - nikoli ne bo! 
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

JOŽE KAVČIČ

Obnemeli smo ob žalostni novici, da nas je zapustil 
Jože Kavčič, dolgoletni plesalec klubske stopnje v 
Plesnem klubu Idrija. Plesnemu klubu sta se z ženo 
priključila že takoj ob ustanovitvi. Od tedaj sta bila 
redna in zavzeta obiskovalca tečajev družabnih 
plesov. Svoje bogato plesno znanje sta rada predstavila 
tudi na produkcijah in revijah plesnega kluba. 
V želji ohranjati svoje plesno znanje sta se vedno 
nasmejana in dobre volje udeleževala tudi  petkovih 
treningov, za katere je Jože z veseljem pripravljal 
tudi glasbo.
Kot športnika po duši in srcu smo ga v njegovem vedrem 
koraku srečevali tudi ob vsakodnevnih pohodih v naravo. 

Dragi plesni prijatelj Jože, 
na parketu idrijskega plesnega kluba bo ostala
vrzel, a v našem spominu bo ostal tvoj živahen in 
iskriv plesni korak. 
 
Člani klubske plesne stopnje  
ter ekipa Plesnega kluba Idrija

Zahvala
Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

MARIJA LAPAJNE
(1926 – 2019)

V četrtek, 11. julija, smo se na Vojskem poslovili od 
tete Micke Lapajne. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se 
poslovili od nje ter darovali cvetje in sveče. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem, ki ste v Domu upokojencev 
Idrija zadnji dve leti lepo skrbeli zanjo ter vsem, ki 
ste omogočili, da smo se od nje dostojno poslovili. 

Vsi njeni

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

Vse za šolo v Knjigarni ABC
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Zahvala
DORA DOPUDJA 
(1942 – 2019)

Zelo prezgodaj nam je zahrbtna bolezen vzela 
predrago ženo, mamo in nonico. Težko je z 
besedami izpovedati žalost in prizadetost, ki jo ob 
njenem slovesu občutimo. Spomin nanjo je preveč 
živ, da je težko verjeti in sprejeti, da je zamrl njen 
glas, njen smeh in njen iskrivi in prijazni pogled.
Zahvaljujemo se osebju Splošne ambulante Cerkno, 
dr. Fenjvešiju in patronažnim sestram, še posebej 
pa snahi Tatjani za vso skrb in pomoč v času 
zdravljenja. 
Hvala vsem prijateljem, sorodnikom in sosedom 
za darovano cvetje, izrečena sožalja in poklon ob 
njenem grobu. Iskrena hvala pevcem, ki so zapeli 
ob Dorinem slovesu. 

Ni smrt tisto, kar nas loči, so vezi močnejše!

Vsi njeni

Zahvala
Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker več te ni …
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni …

PAVEL RUPNIK
(8. 4. 1936 – 26. 7. 2019)

Žalostni sporočamo, da se je v 84. letu starosti 
od nas za vedno poslovil naš dragi mož, ata, dedi, 
brat, tast in stric. Ob boleči izgubi se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za darovano cvetje, sveče, 
izrečena sožalja in tolažilne besede. Hvala za vso 
skrb in strokovno podporo osebju ZD Idrija ter 
osebju šempetrske bolnišnice, pogrebni službi 
Komunale Idrija, g. župniku za lepo opravljen obred 
ter pevcem za srčno odpete pesmi. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči žena Bogomira, hči Vanja in sin Pavel z 
družinama

Zahvala
ANA HADALIN
(23. 10. 1937 – 6. 8. 2019)

Ob boleči izgubi naše drage mame, none in sestre se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom, ki ste nam v teh trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli sožalje in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.
Hvala osebju Zdravstvenega doma Idrija in 
Doma upokojencev Idrija, ki ste ji pomagali in jo 
oskrbovali, ter vsem, ki ste jo v domu obiskovali.
Posebna zahvala pevcem za zapete žalostinke ter 
Komunali Idrija in župniku za opravljen obred.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči vsi njeni

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
MALI OGLASI
Paru ali družini oddamo v najem opremljeno 

bivalno brunarico v Zadlogu v velikosti cca. 60 
m2 na parceli 600 m2, sončna lega. Od Črnega 
Vrha oddaljena 5 km, od Idrije cca. 15 km. /  
Inf.: 041 482 517 (po 16. uri)

V Idriji mlad par najame enosobno stanovanje. 
Najemnina do 250 EUR mesečno. / Inf.: 040 154 899

V Idriji ali Spodnji Idriji najamem garsonjero 
ali enosobno stanovanje z možnostjo odkupa. / 
Inf.: 031 239 283

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

Prodam leseno prekajevalnico. / Inf.: 041 540 676 
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. Podrobnejši opis na spletni strani 
nepremicnine.net. / Inf.: 031 579 321

P r o d a m o  2 , 5 - s o b n o  s t a n o v a n j e  v 
večstanovanjski hiši v Rožni ulici v Idriji . /  
Inf.: 051 646 298

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

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

Prodam rumeno jeklenko za plin, 10 kg, 15 EUR. 
/ Inf.: 031 881 690

V centru Idrije prodam dvostanovanjsko hišo z 
delavnico ali menjam za enosobno stanovanje z 
doplačilom. / Inf.: 041 645 564

S 1. septembrom oddam v najem prenovljeno 
in opremljeno stanovanje v centru Idrije. 
Stanovanje, v bruto izmeri 54 m2, se nahaja v 
prvem nadstropju večstanovanjskega objekta. 
Priključka za kabelsko televizijo in internet, 
domofon. Ogrevanje je centralno na kurilno 
olje. Števci za porabo električne energije, vode 

ter ogrevanja so ločeni. / Inf.:  041 430 190 
Zakonski par, oba redno zaposlena, kupi 3-sobno 
stanovanje v Cerknem ali bl ižnji okolici . /  
Inf.: 031 393 709

V Dolah nad Idrijo prodam novo hišo v izmeri 20 
x 8 metrov z bazenom. / Inf.: 041 687 337

V Grilčevi ulici v Idriji s 1. oktobrom 2019 oddamo 
v najem enosobno stanovanje, cca. 42 m2. /  
Inf.: 041 419 156

Oddamo 2-sobno stanovanje v središču Idrije, 
primerno za samske delavce. / Inf.: 031 501 605

Nujno potrebujem stanovanje v Idriji ali okolici. 
/ Inf.: 069 994 644

Prodam suha drva z razrezom in dostavo. / 
 Inf.: 041 824 984

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

Kupim garažo v poslovno-stanovanjskem centru 
na Slovenski cesti v Spodnji Idriji. / Inf.: 031 635 525 
Prodam BMW 116d letnik 2010. Prevoženih ima 
193000 km in je odlično ohranjen. Cena 7.400 EUR 
/ Inf.: 031 449 955

Prodam avto Toyota Yaris 1.3, 63kW, l. 2002, 
196.100 km. / Inf.: 040 458 382

V Triglavski ulici prodam stanovanje v izmeri 45 
m2. / Inf.: 051 357 445

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

Mlada štiričlanska družina najame stanovanje ali 
hišo z zmerno najemnino v Podbrdu ali okolici. / 
Inf.: 031 740 272

V Sp. Idriji prodamo 2,5-sobno stanovanje 
v izmeri 56 m2, prenovljeno l. 2012 in v dveh 
nadstropjih. / Inf.: 031 652 303
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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

SALON KERAMIKE 
IN KOPALNIŠKE OPREME

3 D IZRIS VAŠE NOVE KOPALNICE

SUPER CENE IN 
STROKOVNO SVETOVANJE

Več na: www.trgocev.com

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

Elektro servis in varjenje plastike
Bogdan Rupnik s.p.

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

e-mail: elektrostik.bogdan@gmail.com

GSM: 041 951 001

ELEKTRO INŠTALACIJE

VEZAVA ELEKTRO OMARIC

ELEKTRO VZDRŽEVANJE STROJEV

MERITVE ELEKTROINŠTALACIJ

TERMOVIZIJA

KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA

KRMILJA SONČNIH ELEKTRARN 

KOMPENZACIJSKE NAPRAVE 

DELO NA NAPRAVAH SN 20KV 

VARJENJE TERMOPLASTOV

Certifikat 
Excellent SME 
je pridobljen 
že peto leto 
zapored!

Mirko Tratnik piše knjigo ter zapornika na Dobu. Po 40 letih od časa, ko 
ga je takratna oblast očrnila in poslala v zapor, 
je zbral pogum in moč, da se še enkrat sooči z 
dejstvi in o njih napiše knjigo. Ta pa bo prinesla 
širši pogled in analizo gospodarskega razvoja od let 
po drugi svetovni vojni do sredine sedemdesetih 
let. V rokopisu podrobno popisuje dogajanja pri 
rojevanju Kolektorja, usihanju rudnika in prvih 
poskusih delničarstva in bliskovitem razvoju 
Simpleksa. Z razvojem tega se niso strinjali strici 
iz ozadja v Ljubljani, ki so ob pomoči sodelavcev v 
Idriji poskrbeli, da je bil Mirko Tratnik umaknjen z 
vseh položajev in zaprt.

»Pr ipovedi  v  knj ig i  ne temelj ijo  samo na 
mojih spominih ampak na dejstvih v originalnih 
dokumentih iz različnih arhivov,« je za Idrijske 
novice povedal Mirko Tratnik. 

Na fotografiji je avtor z zgodovinarjem Janezom 
Pircem v idrijski enoti Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana med pregledovanjem arhivskega gradiva

Mirko Tratnik z 91 leti ni le eden 

najstarejših Idrijčanov, ampak tudi 

živi leksikon. Zadnje leto podrobno 

proučuje zgodovino in piše knjigo.

Rdeča nit knjige bo njegova življenjska zgodba 
od učenca v italijanski šoli, do partizana, vajenca, 
organizatorja prvega »štrajka« v Trbovljah, 
direktorja komunale, ustanovitelja Simpleksa do 
predsednika Krajevne skupnosti Idrija, občinskega 
in republiškega poslanca v letih Staneta Kavčiča 
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