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ljudje
5 - ZPM
Veseli december 2017

13 - Planinci
Mladi planinci spet najboljši

14 - Karate
Tit Primožič odličen v 
Samoboru

18 - Knjige
Dare Kaurič v knjigi »Z besedami 
in prsti«

kazalo ABC kazalo

ABC - januar 2018

Letnik 28, številka 1

Naslednja številka izide v mesecu februarju 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 januarjuspregledano

Januar 2018:  
Malo vode prosinca da obilo vinca,  
prosinec cesto naznanja v vodi, da bo malo v sodi.

3 - Zdravje
Kako okrepiti imunski sistem

10 – Zavarovanje
Novo leto prinaša nove ponudbe

29 – Novičke
Vlomili v pet vikendov

6 - Komunala
Nov cenik komunalnih storitev

25, 30 - Mali oglasi
Prodam, kupim, najamem, ...

FRIZERSKI
         A
      SLAVKA
       O
    ŽNIDARČIČ

in klasična masaža

Goriška c. 39, Cerkno
Tel.: 040 254 695

Urnik 
sre – pet: 13:00 – 19:00
sobote: po dogovoru!

PRIDEM TUDI NA DOM

NAČRTOVANJE IN
OBLIKOVANJE
NOTRANJE OPREME

- KUHINJE
- KOPALNICE
- OTROŠKE, MLADINSKE SOBE
- SPALNICE
- DNEVNE SOBE …

PROSTOR PO VAŠI MERI!

ŽIGA MRAVLJA, S.P.
DOLENJI NOVAKI 37A, 5282 CERKNO
GSM: 040/213-894
E: INFO@NACRTOVANJE-MAXI.SI

DIMNIKARSTVO   

Dejan Šukalo s.p.
Levstikova 5, 5280 Idrija
T: 05 37 73 893 
M: 041 775 362, 041 351 876
E: dean.sukalo23@gmail.com

M: 041 775 362
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OD JANUARJA V IDRIJI NIŽJE CENE KOMUNALNIH STORITEV
Z januarjem 2018 bodo v Občini Idrija pričele veljati nove cene komunalnih storitev. V primerjavi s preteklim 

letom se bo višina računa za komunalne storitve v večini primerov znižala. 

Metodologijo za oblikovanje cen ter ukrepe in 
normative, povezane z obračunom cen storitev javnih 
služb uporabnikom določa Uredba o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 
87/12, 109/12). Pri oblikovanju cen javnih služb se 
upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev 
ter načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje 
obračunsko obdobje, to je leto 2018. 

Cene storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod so sestavljene iz fiksnega dela 
oziroma omrežnine, ki se obračunava glede na velikost 
priključka na javno infrastrukturo, ter variabilnega 
dela, ki se obračunava glede na količino opravljenih 
storitev pri posameznem uporabniku. Zbrana 
sredstva omrežnine v največji meri predstavljajo 
prihodek Občine Idrija in so namenjena vzdrževanju 
javne infrastrukture (zajetja, cevi, čistilna naprava…). 
V omrežnino za oskrbo s pitno vodo so vključene 
tudi redne menjave vodomerov (enkrat na pet let) z 
nadgradnjo z daljinskim odčitavanjem stanj ter tekoče 
vzdrževanje (glede na okvare) in obnove (enkrat na 
trideset let) hišnih priključkov. 

Sistematično praznjenje greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav bo v letu 2018 
potekalo v naseljih Idrija in Spodnja Idrija ter 
naseljih Spodnja, Srednja in Gorenja Kanomlja, 
Idrijske Krnice, Masore, Čekovnik, Razpotje, 
Rejcov Grič, Vojsko in Idrijska Bela. Uporabniki 
bodo o točnem terminu praznjenja obveščeni 
najmanj 15 dni pred nameravano izvedbo 
storitve. Več informacij lahko pridobite na naši 
spletni strani www.komunalaidrija.si.

Cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se v 
primerjavi s preteklim letom ne bo bistveno spremenila. 
V letu 2018 bomo nadaljevali s čipiranjem zabojnikov, 

CENIK ZA LETO 2018

KOLIČINSKI PORAČUN ODPADKOV 
Skladno z Uredbo mora izvajalec najmanj 
enkrat letno ugotoviti dejanske količine 
in opraviti poračun za preteklo obračunsko 
obdobje. Poračun količin odpadkov za leto 
2017 bo izveden v februarju 2018 in bo 
kot posebna postavka obračunan na rednih 
računih za komunalne storitve oziroma na 
dodatnih računih. 

JAVLJANJE STANJA VODOMERA 
Uporabnike obveščamo, da je javljanje stanja vodomera možno preko telefona 05/37 27 

200, e-pošte info@komunalaidrija.si in aplikacije www.popis-vode.si. Pri obračunu za tekoči 

mesec upoštevamo le stanja, javljena do zadnjega dne v mesecu. Stanje lahko javite tudi sredi 

meseca, saj obračunski program za obračun upošteva porabo na zadnji dan v mesecu glede 

na dnevno povprečje med dvema zaporednima javljenima stanjema.

s čimer bomo uporabnikom zagotovili bolj natančen 
obračun odpadkov. S pravnimi osebami bomo sklenili 
individualne pogodbe za komunalne storitve.

računovodstvo in svetovanje

Iris Tavčar s.p.

      040-65-85-93

iris.tavcar@gmail.com
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP.  
Naši visokousposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči  

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

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

 K sodelovanju vabimo kandidate za naslednja delovna mesta:

TEHNOLOG ZA VITKO PROIZVODNJO (m/ž)

PROIZVODNI DELAVCI (m/ž)

Od vas pričakujemo odlično znanje angleškega jezika (pod 1), veselje do tehnike, samostojnost pri delu, natančnost, 
pripravljenost na dodatno usposabljanje, veliko mero samoiniciativnosti in kreativnosti, odgovornost in pripravljenost na 

timsko delo. 

Nudimo delovno razmerje za določen čas z možnostjo dolgoročne zaposlitve, polni delovni čas, dinamično delo v prijet-
nem 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 11. februarja 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 59 156

zpm idrija zpm
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VESELI DECEMBER Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA
Za večino ljudi, še posebej za otroke, je mesec december najbolj pravljični mesec v letu. 

Kot običajno, smo pri ZPM Idrija mesec preživeli v organizaciji in izvedbi številnih 
prireditev, s katerimi smo razveselili otroke in jim polepšali praznični čas. Za vse 
otroke iz občin Idrija in Cerkno je bilo organiziranih okrog 60 različnih prireditev 
in delavnic. Vsi otroci so se srečali z Dedkom Mrazom, ki so ga celo leto težko 
pričakovali. 

Za našim projektom Veseli december stojijo številni prostovoljci in organizacije, ki 
se z nami trudijo, da program uspešno izpeljemo. Na tem mestu se zahvaljujemo 
DPM Črni Vrh, DPM Cerkno, DPM Spodnja Idrija, vsem osnovnim šolam, vrtcem, 
Gimnaziji Jurija Vege Idrija, Domu upokojencev Idrija in Marof, krajevnim skupnostim, 
župnijam, Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, KŠD Šeškarji Bukovo, TD Fara, DKŽD 
Vojsko, KUD Sloga Črni Vrh, KD Zavratec ter občinama Idrija in Cerkno, brez katerih 
programa ne bi mogli izpeljati. 

Posebna zahvala pa gre vsem posameznikom, samostojnim podjetnikom, 
društvom in podjetjem, ki ste se prijazno odzvali našim prošnjam in nam z 
denarnimi sredstvi, storitvami ali v materialu pomagali pri izvedbi vseh programov 
tekom celega leta 2017.

KOLEKTOR GROUP D.O.O.
HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O.
ROTARY KLUB IDRIJA
STUDIO MODERNA D.O.O.
ALMAPEK - GANTAR MARJAN
BAGER D.O.O.
BEVK DIMITRIJ
BLT INŽENIRING D.O.O.
BOŽIČ D.O.O.
BRLOŽNIK DANIJELA
COM COM RAČUNALNIŠTVO-KOMUNIKACIJE D.O.O.
ČORALIĆ ZUMRA IN ALAN G.
DOLENC RENATA
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA
DRUŽINA BEVK
DRUŽINA SVETLIK
EBM PAPST SLOVENIJA D.O.O.
ETA CERKNO D.O.O.
ETIKETA, TISKARNA D.D.
FRELIH STANA
GNEZDA BOGATAJ MIRJAM
GOTRADE D.O.O.
HRIBAR MRAK MAJA
IP POSOČJE D.O.O.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA D.O.O.
KANDUČ ANA (KONDIČ, BURGAR)
KANDUČ MATJAŽ IN KLAJ NASTJA
KARMEN MAKUC
KARMEN STREL
KASKADER D.O.O.
KLAPA CAPRIS
KLAPA GALEB
KLEINDIENST LIDIJA IN JURE
KLEMENČIČ SONJA 
KOGOJ TATJANA
KOLEKTOR EVT SISTEMI D.O.O.
KOS ROBERT 
KRIŽAJ TJAŠA IN IGOR
LAPANJE LIDIJA MARIJA
LAZAR NATAŠA
LINDAB IMP KLIMA D.O.O.
MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA
MEŠKO DAMIJAN
MODIC ZULE MOJCA
NAŠ DOM D.O.O.
NIKOLA KLAVŽAR
NONETA BRDA
OGRIČ IRENA

OMV IDRIJA
P.E.S. D.O.O.
PAVŠIČ METKA
PODOBNIK JANEZ
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI REVIJE PEVSKIH 
ZBOROV CERKLJANSKE
PROTETIK D.O.O.
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
RAČUNOVODSKI SERVIS OBLAK, TATJANA OBLAK S.P.
RCT TRANS BORIS RŽEK S.P.
REBEC DARKO
ROVTAR ZORAN
ROŽMAN STANE
SELJAK ANDRI
SET-TRADE D.O.O. MORAVČE
SIMULTANKA - ŠAHOVSKI KLUB KOLEKTOR IDRIJA
SPIDER D.O.O. IDRIJA
ŠTURM MILOŠ
ŠVIGELJ ALBIN
TIM - MLAKAR D.O.O.
TROHA MAJDA
TUŠAR INŽENIRING D.O.O.
ZALOŽBA BOGATAJ

Sponzorji in donatorji 2017 Dedek Mraz v Spodnji Idrija decembra 2017

Posebej se  
zahvaljujemo  
organizatorjem in 
donatorjem  
dobrodelnega  
koncerta klap v  
Mestni knjižnici in  
čitalnici Idrija in  
organizatorjem  
15. zimske  
Komunaliade na 
smučišču Cerkno. 
Še posebej pa Juriju 
Kleindienstu, ki se je 
darilom ob njegovem 
jubileju odpovedal v 
korist ZPM Idrija.
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Lapajnetova 7, Idrija

T: 05 37 22 120
E: tanova@siol.net

ZIMSKI URNIK: od ponedeljka do petka od 9.00 
do 12.30 in 14.00 do 17.30. Sobota zaprto! 
Po dogovoru tudi izven ustaljenega urnika! 

Vabimo vas na sledeče izlete:
Ogled cvetličnega sejma Pordenone, 3.3. 2018
Kopalni izlet Laško, 17. 3. 2018
Prvomajski izlet v BARCELONO, 27. 4. - 1. 5. 2018

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

Na policah so že skoraj vsi katalogi za počitnice 
2018. Izkoristite ugodne first minute popuste in 
si rezervirajte svoj zaslužen dopust že zdaj.

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

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.si
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422, tel.: 05 372 27 70, 
faks: 05 372 27 71, www.zavarovanje.net

URNIK PISARNE: 
ponedeljek in torek 8.00 - 12.00 in 13.30 - 17.00, 
sreda  8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00, 
četrtek zaprto, 
petek od 8.00 do 12.00

Operacija uspela, pacient umrl …
Novo leto je prineslo dve novi ponudbi: Zavarovalnica SAVA d.d. je 

postala tudi zdravstvena zavarovalnica! Odličen produkt za čase, ko se 

zdravstvo ne more in ne more postaviti na noge, človeku pa je vsaka 

minuta dragocena. Smisel dobre ASISTENCE je spoznal vsak, ki jo je že kdaj 

koristil. Sedaj prihaja na trg nova asistenca! Enkratna! Zavarovalnica SAVA 

d.d. tako še naprej ostaja vodilna v svoji ponudbi.

Že doslej je asistenca Zavarovalnice SAVA 

d.d. krila asistenčne stroške vse do 3.000 

EUR, z novim produktom pa se je ta obseg 

še bistveno razširil. Priporočamo ga vsem, ki 

si ne morete privoščiti biti brez vozila in 
nimate niti časa za urejanje popravil. Kaj 

ponujamo, spoznamo najbolje iz primera: 

Moje vozilo se pokvari. Pokličem asistenco in 

ugotovijo, da vozilo ni popravljivo na mestu. Do 

nadomestnega vozila sem upravičen takoj in 

ne šele, če ni popravljivo v 8 urah. Nadomestno 

vozilo uporabljam 16 dni (maksimalno 30 

dni!), nato pa mi javijo, da je moje vozilo 

popravljeno. Stroške popravila plačam sam (v 

primeru nesreče in kasko škode zavarovalnica), 

asistenca pa mi dostavi moje popravljeno 

vozilo na dogovorjeno mesto, hkrati pa 

odpelje nadomestno vozilo. To pomeni, da 

sem takoj ob dogodku dobil nadomestno 
vozilo in sem ves čas popravila mojega 
vozila mobilen. Ni mi potrebno urejati zadev 

glede popravila, ko pa je moj avto popravljen, 

pa ga dobim dostavljenega domov. 

Novost pa je tudi Asistenca PODJETNIK. 

Gre za produkt, ki je namenjen podjetnikom, 

ki se ukvarjajo s prevozi s kombiji do 3,5 ton 

nosilnosti. Prednost produkta je, da asistenca 
nudi pomoč pri organizaciji pretovora in 
nadomestno vozilo iste funkcionalnosti, da 

lahko zavarovanec nadaljuje z delom.

Lahko bi rekli, da kar je asistenca za vaše 
vozilo, to je zdravstveno zavarovanje za 
vas! Koncem leta se je Zavarovalnica SAVA d.d. 

pridružila t.i. zdravstvenim zavarovalnicam s 

produktom, ki nudi hitro pomoč ob nastopu 

bolezni. Z zdravstvenim zavarovanjem vam 

v primeru novo nastale bolezni, stanja ali 

poškodbe, za katero ste v času jamstva pridobil 

zdravniško napotilo, omogočamo enostavnejši 

in predvsem hitrejši dostop do zdravstvenih 

storitev, kot so za te storitve predvideni 

postopki v javnem zdravstvenem sistemu. 

Tako poskrbite za svojo optimalno zdravstveno 

varnost. V največ 10 dneh vam organizirajo 
sprejem pri specialistu. Asistenca nudi 

informacije in pomoč zavarovancu skozi ves 

čas zdravljenja, uredi obisk pri uveljavljenih 

slovenskih specialistih, ... Kritje velja tudi za 

že obstoječa (bolezenska ali poškodbena) 

stanja, če dve leti od začetka zavarovanja 

ni bilo nobene zdravstvene obravnave. Ne 

odlašajte s tem zavarovanjem, saj tu preži 

na vas nevarna zanka: dokler smo zdravi 
mislimo, da ga sploh ne potrebujemo, ko 
zbolimo, pa si ga ne moremo več privoščiti! 
Ukrepajte pravočasno!

Tudi zdravstveno zavarovanje je člen v 

sklopu paketnih zavarovanj in prinaša dodatne 

paketne popuste pri ostalih zavarovanjih.

Sicer pa ste v teh hladnih dneh vabljeni na 

antigripin! Pravijo, da pomaga. Stoletja že!

Vaš Aleksander Paglavec

Nova asistenca - nadomestno 
vozilo do 30 dni!

Zdravstveno zavarovanje:  
v 10 dneh do specialista
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Predstavitev študijskih
programov

bo potekala:

Strojništvo:
v petek, 9. 2. ob 10. in 16. uri

v soboto, 10. 2. ob 10. uri

Gozdarstvo in lovstvo:
v petek, 9. 2. ob 11. in 17. uri

v soboto, 10. 2. ob 11. uri

Poslovni sekretar:
v petek, 9. 2. ob 9. in 15. uri

v soboto, 10. 2. ob 9. uri

na Višji strokovni šoli  
Postojna,

Ljubljanska cesta 2.

www.vspo.si
Poglejte tudi na Facebook.

Vabimo Vas na
INFORMATIVNE  

DNEVE
treh

študijskih 
programov

STROJNIŠTVO

GOZDARSTVO in
LOVSTVO

Edini v Sloveniji!

POSLOVNI  
SEKRETAR

Možnost študija na 
 daljavo

Raven izobrazbe: VI/1

Trajanje študija:

Dve leti.

Vsako leto 10 tednov

praktičnega usposabljanja

v podjetju!
Informacije:

05 72 12 330

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)

MLADI PLANINCI SPET 
NAJBOLJŠI
V soboto, 19. januarja, je v Trzinu 

potekalo 29. državno tekmovanje 

Mladina in gore. Planinsko društvo 

Idrija je zastopalo pet ekip, še 

posebej so se izkazali srednješolci. 

Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski 
kategoriji potegovalo 20 ekip. Idrijska ekipa z imenom 
Rudniški škrati, ki so jo sestavljali Jure Čibej, Nejc 
Podobnik, Lenart Petkovšek in Marko Jesenko, je 
zasedla odlično 9. mesto.

Na tekmovanju za srednješolce se je pomerilo 19 
ekip. Osmerica najboljših je v ločenem finalu skozi težje 
praktične naloge pokazala znanje iz vremenoslovja, 
prve pomoči in planinstva. Tudi letos so bili nedosegljivi 
tekmovalci iz PD Idrija, ki so se veselili prvih štirih mest. 
Lansko zmago je ubranila dvojica Gorske zjale (Barbara 
Čibej in Klara Kavčič), na drugo mesto sta se povzpeli 
Beli ženi (Zala Serženta Seljak in Larisa Bačnar), na 
tretje Dva strašna majstra (Andrej Erjavec in Jošt 
Rovtar) in na četrto Diagonalista (Timotej Tušar in 
Mitja Jeram). 

V sklopu tekmovanja je potekal tudi likovni natečaj z 
naslovom Moja sanjska gora. Nagrada je romala v roke 
Jureta Čibeja. Srečo pri žrebu, v katerem so odgovorili 
na vprašanje za skritega gosta, pa je imel Jošt Rovtar.

Mentorja Nace Breitenberger in Marija Bončina sta 
po razglasitvi rezultatov prejela številne čestitke.



14 15HIPNOSTUDIO
Logatec

www.hipnostudio.si

Najdragocenejše darilo, ki ga lahko 
poklonite sebi, je prenehanje kajenja!

Znanstvene raziskave dokazujejo, da 
je hipnoza najučinkovitejši način za 

prenehanje kajenja!

T: 031 252 900
E: info.hipnostudio@gmail.com

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 

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA – POTI V PRIHODNOST

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

»STROJNI MEHANIK« SPET V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA

Po večletnem premoru bomo v Srednji šoli za strojništvo 
Škofja Loka ponovno začeli izobraževati in usposablja-
ti za že skoraj pozabljen poklic strojnega mehanika. 
Kdo so pravzaprav strojni mehaniki? To so tisti nevidni 
ljudje v podjetjih, ki so danes tako rekoč res že postali 
nevidni, saj jih ni več, ker so se upokojili, podmladka 
pa ni, ker se izobraževanje za ta poklic v Sloveniji že 
vrsto let ni več izvajalo.  Skratka, strojni mehaniki so 
tisti, ki v podjetjih opravljajo zahtevna dela pri postavl-
janju novih strojev, njihovem zagonu in vzdrževanju, v 
nadaljevanju pa odkrivajo in odpravljajo motnje in na-
pake v delovanju strojev in naprav, ali drugače rečeno, 
poskrbijo, da lahko tisti, ki delajo na strojih, svoje delo 
nemoteno opravljajo. 
Zadnje čase se veliko govori o poklicih prihodnosti. 
Nazivi nekaterih bi v tem trenutku bolj sodili v virtualni 
svet kot resnično življenje. Toda dajmo času čas. Veseli 
smo, da poklici, za katere izobražujemo na naši šoli 
spadajo med tiste, ki so uporabni za danes in bodo 
uporabni in iskani tudi v prihodnosti. 

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij
strojni mehanik
pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST 
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
lesarski tehnik  (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
mizar
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva

Ker se zavedamo, da delodajalci potrebujejo praktič-
no usposobljene kadre za opravljanje konkretnih del 
v podjetjih, smo izobraževalne programe prenovili s 
sodobnimi znanji, ki se vsebinsko odzivajo na potrebe 
gospodarstva.  Velik korak na tej poti predstavlja 
tudi ponovna uvedba vajeniškega sistema izo-
braževanja. V Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka 
smo v šolskem letu 2017/18 začeli uspešno izvajati 
vajeniški sistem izobraževanja za poklic Oblikova-
lec kovin-orodjar. V prihodnjem šolskem letu bomo 
na Sredni šoli za strojništvo na ta način izobraževali 
in usposabljali tudi strojne mehanike, na Sredn-
ji šoli za lesarstvo pa mizarje. Kaj je drugače?  Za 
razliko od šolskega načina izobraževanja, kjer večina 
izobraževanja in usposabljanja poteka v šoli,  pri va-
jeniškem sistemu kar polovica le-tega poteka neposred-
no pri delodajalcih.  Prednosti vajeniškega sistema so v 
tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, 
kjer pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni us-
meritvi, prispevajo pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. 
Učijo se kompleksnega reševanja problemov in timske-
ga dela. Za svoje  delo pri delodajalcih pa so vajenci 
tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado. Toda, ne 
glede na to, ali so dijaki v šoli ali pri delodajalcih, se 
morajo zavedati, da uspeh ne  pride sam od sebe. Za 
uspeh in zadovoljstvo tako v šoli kot v življenju se je 
namreč treba potruditi, treba je biti vztrajen in delaven. 
Naloga staršev, kar se tiče šole pa je, da svoje mladost-
nike spodbujajo, se zanimajo za njihovo šolsko delo in 
sodelujejo z učitelji. Dejstvo je, da se lahko vsi prob-
lemi, ki se pojavijo v zvezi s šolo, vedno rešijo, kadar 
starši sodelujejo s šolo in ne proti njej. Ne obljubljamo 
lahkega dela, omogočimo pa lahko vsakomur, da z 
odgovornim učenjem, dobro voljo in zaupanjem vase 
in v svoje sposobnosti doseže zastavljeni cilj.

Vabimo vas na informativne dneve v petek in  
soboto, 9. in 10. februarja 2018:

Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b
petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata)
petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9.uri
Višja strokovna šola: Podlubnik 1b
petek ob 11. in 16.30 uri ter sobota ob 11. uri

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

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na 
parkirišču ŠC Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet. 
Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja 
Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.

Dijak Srednje šole za lesarstvo Jaka Kožuh je izdelal 
harmoniko in za izdelek prejel 2. nagrado Območne 
obrtne zbornice Škofja Loka ter nagrado obiskovalcev 
na razstavi izdelkov Šolskega centra Škofja Loka.

Dijaki Srednje šole za strojništvo pod vodstvom učitel-
jev mentorjev in s pomočjo sodobnih 3 D tehnologij 
uresničijo številne inovativne ideje in krepijo ustvarjal-
nost.

TIT PRIMOŽIČ ODLIČEN V 
SAMOBORU
Drugi konec tedna v januarju so 

se v Samoboru na Hrvaškem zbrali 

najboljši karateisti iz širše regije. 

Letos se je turnirja udeležilo več 

kot 2.000 vrhunskih tekmovalcev 

in med njimi so bili tudi člani Karate 

kluba Kolektor Idrija.

Tit Primožič je nastopil v kategoriji mlajših 
članov do 67 kg. V prvem krogu je premagal 
Latvijca, v drugem predstavnika Bolgarije, v 
četrtfinalu predstavnika Bosne in Hercegovine 
ter izgubil borbo za finale proti Madžaru. Tako 
ga je čakala še borba za 3. mesto, ki jo je po 
sodniški odločitvi izgubil proti predstavniku 
Italije. Kasneje se je Tit udeležil še tekmovanja 
Seniorji Open, kjer je bila glavna nagrada 
2.000 evrov, in je v prvem krogu premagal 
predstavnika Norveške, v naslednjem krogu 
pa je izgubil proti Hrvatu. 

Mlajši člani Karate kluba Kolektor Idrija so se 
prvič udeležili tekme v tako močni konkurenci. 
Prva je na ring stopila Gaja Humar in po dobri 
borbi izgubila proti Hrvatici v kategoriji borbe 
deklice do 40 kg. V kategoriji mlajše kadetinje 
do 55 kg sta nastopili Hana Pavšič in Maruša 
Sara Carli. Maruša Sara je borbo začela izredno 
suvereno in povedla z 2:0, vendar pa tik pred 
koncem prejela udarec v glavo z nogo, ki šteje 
tri točke, in tako izgubila. Zadnji je stopil na 
ring Gal Kržišnik v kategoriji borbe do 57 kg in 
izgubil prvo borbo z minimalnim zaostankom 
1:2. Njegov nasprotnik se je uvrstil v finale, Gal 
pa je nastopil v borbah za 3. mesto. Prvo borbo 
je zmagal s 4:0, borbo za medaljo izgubil ter 
osvojil končno 5. mesto.
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18 19knjige dare kaurič

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

Dare Kaurič z besedami in prsti
Založba Bogataj se s prvo knjižno izdajo v koledarskem letu 2018 

posveča poeziji. V obsežni knjigi je Dare Kaurič strnil pesniška dela, ki jih 

je snoval v zadnjih 40 letih. Nekdaj prvi punkovec in eden od ustanovnih 

članov skupine Kingston se v knjigi predstavlja kot pronicljiv pesniški 

ustvarjalec, ki pod pogosto površnim plaščem skriva doslej še neznan svet 

ustvarjalnosti.

Zamisel, da bi knjigo sestavili po kronologiji 

nastajanja pesmi, se ni uresničila. Urednik in 

recenzentka sta pristala na avtorjevo željo po 

prepletanju. Tako si v navidez nelogičnem sosledju 

sledijo besedila KuZl, Kingstonov, Bojlerja ali pa 

pesmi iz še nikoli slišane ali objavljene avtorjeve 

beležke. In prav ta preplet daje novo obliko in 

ponuja novo priložnost za spoznavanje ustvarjalca, 

ki smo ga doslej najpogosteje spremljal i kot 

kitarista ali solo pevca v najrazličnejših žanrih.

Recenzentka knjige Milanka Trušnovec je v 

spremni besedi med drugim zapisala, da bi Dare 

Kaurič »v knapovski, kovinarsko-industrijski Idriji 

skoraj šel po poti večine. Le nekajmesečno igranje 

kitare na nižji glasbeni šoli nanj ni pustilo omembe 

vrednega vtisa, zato pa so ga »stare plate«, ki 

jih je poslušala starejša sestra, dovolj okužile, da 

je kasneje prevladala poetično-popevkarska in 

glasbeno-menedžerska kariera.«

Njegova prva zasedba je nosila ime Tank, sledil 

je Amen, temu pa leta 1980 legendarne KuZle. Od 

udarnih punkerjev je preko zasedbe Radio Panoi, 

dueta Bojler in Continentala prispel do Kingstonov 

in samostojne plošče Partigiano Di Amor. 

Dare Kaurič se je že v osemdesetih letih pojavil 

kot ustvarjalec v Mladih potih in Mladini, kot član 

Literarnega odseka Idrija pri ZKO Idrija pa se je z 

Bambolo pojavil v Mentorju in z nekaj teksti še v 

Idrijskih razgledih. Zdaj so tudi te prej raztresene 

revijalne objave dobile urejeno mesto v knjigi. 

»Leta 2018 se torej Dare Kaurič končno pridružuje 

slovenskemu parnasu z zbirko ironično-satiričnih, 

na nekaj redkih mestih ljubeznivo sarkastičnih 

ali samo ljubeznivo ljubezenskih, pretežno pa 

trpko kritičnih in absurdno prevratniških pesmi, 

ki bralca s svojimi prefinjeno prikritimi poantami 

včasih potrepljajo po rami, drugič potrkajo po 

čelu in najpogosteje neusmiljeno usekajo v srce 

in možgane ter sesujejo do temeljev,« je zapisala 

recenzentka Milanka Trušnovec.

Knjiga v prvem delu prinaša 66 pesmi, v drugem 

pa še 43 fotografij iz vseh obdobij avtorjevega 

javnega de lovanja  in  zasebnega ž iv ljenja . 

Dragoceni fotografski  posnetki pomembno 

dopolnjujejo celotno podobo ustvarjalca, saj 

ga postavljajo v konkreten čas in kraj .  Od 

simpatičnega otročička z mamo Anico in očetom 

Pajom do jeznega mladeniča pri KuZlah in preko 

prijateljev iz Continentala do še vedno aktivnih 

Kingstonov. Vse to je Dare Kaurič. V novi knjigi »Z 

besedami in prsti« tudi kot pretanjen ustvarjalec 

pesmi. 

Prva predstavitev  
knjige Z besedami in prsti  
 
bo v Galeriji Magazin  

nad Mestno knjižnico in čitalnico Idrija 

v sredo, 14. februarja 2018, ob 18. uri. 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ter  

Založba Bogataj pripravljata zanimiv 

glasbeno-pesniški večer s številnimi gosti  

od blizu in daleč. Vabljeni!
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Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, T: 05 37 43 250,  info@kgz-idrija.si

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

KGZ Idrija je za obrat KLAVNICA in MESNICA v  

Idriji pridobila certifikat “Izbrana kakovost - Slovenija” 

za goveje meso.

Zadruga je sprejela poslovno odločitev, da bo vsa gov-

edina namenjena prodaji izključno iz sheme “Izbrana 

kakovost - Slovenija”, kar pomeni, da bo v KGZ Idrija 

v ponudbi le goveje meso pridobljeno od živali, ki so 

bile rojene, vzrejene, zaklane in razkosane v Sloveniji.

Celotno verigo - od rejca do kupca - bo redno kotroliral 

pooblačeni certifikacijski organ - KGZ Idrija bo nadziral 

Inštitut KON-CERT iz Maribora.

Vabljeni v klavnico in mesnico KGZ Idrija - pri nas 

boste vedno dobili sveže meso iz lokalnega okolja - od 

sedaj naprej z znakom!

Več na: http://www.kgz-idrija.si/

izbrana-kakovost-slovenije-certifikati/
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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

URNIK: 
ponedeljk - petek 
8. - 12. in 15. - 18., 
sobota 8. - 12.

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

Nudimo vam:
-  rezano cvetje, lončnice
-  darilni program, keramiko

Izdelujemo:
- cvetlične  
aranžmaje za  
vse priložnosti

ARANŽIRAMO 
DARILA

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške vežice.

Valentinovo 
prihaja ...

ETA d.o.o. Cerkno, ki je del koncerna EGO, je svetovno najuspešnejše podjetje na področju izdelave grelnih plošč. 
Paleto proizvodnih izdelkov je v dolgoletni tradiciji razširilo še na izdelavo sestavnih delov iz litega železa in 
termostatov. Podjetje z razvojem visoke ravni strokovnega znanja in izkušnjami, ki jih je razvilo v 
70-letni tradiciji pri proizvodnji tehničnih pripomočkov in kovinskih elementov, vabi k sodelovanju 
motivirane sodelavce za zaposlitev na prosta delovna mesta.

Družba ETA d.o.o. Cerkno vabi nove sodelavce za sledeča delovna mesta: 
Delo v proizvodnji m/ž

Upravljalec Vzdrževalec m/ž
Orodjar m/ž

Vzdrževalec I in II m/ž
Delovodja m/ž

Konstruktor m/ž

Konstruktor m/ž 

Od novih sodelavcev pričakujemo:  
- Vsaj osnovnošolsko izobrazbo za delovno mesto “delo v proizvodnji”
- IV. stopnjo izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri za delovno 
  mesto “orodjar”
- najmanj V. stopnjo strojne ali elektro smeri za delovno mesto 
  “upravljalec vzdrževalec“
- najmanj V. stopnjo za delovno mesto “delovodja”
- VII. stopnjo strojne smeri za delovno mesto “konstruktor”
- VII. ali VI. stopnjo izobrazbe za delovno mesto Vodja procesa
- pripravljenost na delo
- ročne spretnosti
- pripravljenost na timsko delo
- motiviranost
- pripravljenost na delo v izmenah

Kaj nudimo:
- zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročne zaposlitve,

- polni delovni čas,

- sodelovanje pri projektih stalnih izboljšav

- delo v rastočem kolektivu

- redno mesečno plačilo za opravljeno delo,

- možnost izobraževanja in strokovnega razvoja.

Kandidati, ki ste v oglasu razbrali lasten izziv in ustrezate pogojem,

vabljeni, da oddate svojo prijavo do 28. 2. 2018 na mail:

kadrovska@egoproducts.com 

ali pošljete na naslov ETA d.o.o. Cerkno, kadrovska služba,  

Goriška cesta 19, 5282 Cerkno
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V Spodnji Idriji prodam parcelo, primerno za gradnjo.  

Inf.: 051 637 595
Prodam stanovanje v Idriji v velikosti 92 m2. 

Inf.: 051 347 778 (po 15. uri)
Kupim takoj vseljivo hišo ali manjšo kmetijo na cerkljan-

skem podeželju. Inf.: 051 731 370
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z 

drvarnico in delom zemljišča. Inf.: 031 873 503
Prodam dvosobno stanovanje na Gradnikovi ulici 4 v Idriji 

v velikosti 60 m2, v drugem nadstropju, s pripadajočo 
kletjo in drvarnico. Inf.: 041 510 509

Prodam suha hrastova in bukova drva. Inf.: 040 128 431
Oddamo dvosobno stanovanje v središču Idrije, primerno 

za samske delavce. Inf.: 069 646 577
Prodam moško smučarsko opremo (smučke, smučarski 

čevlji in čelada). Inf.: 051 233 236
Prodam mansardno trisobno stanovanje v strogem 

centru Idrije z izjemnim pogledom na središče mesta. 
Stanovanje je bilo popolnoma renovirano leta 2010. 
Cena: 69.000 evrov. Inf.: 040 695 592

Prodam diatonično harmoniko Smeh, uglasitev C F B. Kot 
nova. Inf.: 041 540 676

Prodam suha drva. Možnost razreza in dostave. Inf.: 041 824 984
Prodam domač lipov med, 8 evrov za kozarec. Inf.: 041 540 676
Prodamo kakovostno vipavsko vino Cabernet, Chardonnay. 

Nad 50 litrov možna osebna dostava. Inf.: 031 522 117
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DUŠAN KOKALJ 
(9. 9. 1948 – 28. 12. 2017)

Ne moremo verjeti, da je govorica zemlje tako 
kruta, tako drugačna od govorice ptic. Te s perutjo 
pobarvajo odrinjen zrak in za njim se napolni nov; 

slika zemlje, ki ostane, pa tvori okvir našemu življenju. V njem smo iz 
dneva v dan bolj polni zavedanja o minljivosti. Težko verjamemo, da 
nam bo še dolgo prizanešeno. Z vsakim slovesom izgubimo del bližine, 
ki smo jo negovali skozi čas skupnega odraščanja in prijateljevanja. 
Izgubimo smer, marsikdo izgubi moč za premagovanje življenjskih 
tegob.
Dušana je mnogo prehitro izluščilo iz življenja. Mar je slišal klic 
vedomca v letu, namesto da bi naravnal krila v let lastovic? Ga je 
preprosto zvabila neskončna sinjina Jadrana, kamor se tako rad vračal, 
vse odkar ga je začarala že kot mladega vojaka davnega leta 1966, 
starega komaj 18 let, ko se je zaobljubil služit domovini. Dve polni 
leti je bil mornar, čuvar meja in varnosti. Rad je imel službovanje, 
čeprav je vedel, da mama Pepca in ata Rajko trepetata zanj. Bili so to 
težki časi, saj sta morala starša izšolati še njegovega mlajšega brata 
Jurija in starejšo sestro Andrejko, ki je zaključevala študij. 
Po vrnitvi iz vojske se je zaposlil na tedanjem Kurivu in več let 
nadaljeval v trgovski stroki, za katero se je izšolal. Stranke se ga še 
danes spominjajo kot vestnega in sposobnega poslovodjo. Nekaj let za 
tem se je poročil s svojo dolgoletno ljubeznijo - Zdravko Miklavčič. V 
zakonu sta se jima rodila Polona in Tine. A sčasoma se je usoda kruto 
poigrala. Najprej sta izgubila sina, nato po neozdravljivi bolezni še 
hčerko. Udarci so bili neznansko hudi in bolečina je kljuvala zlasti 
v nočeh. Uteho sta poiskala v naravi in miru vojskarske planote ter 
v nesebični pomoči vnukoma, ki sta od najzgodnejših let življenja 
potrebovala zavetje in skrb.  
Ko smo stali pred Dušanovo žaro nismo mogli verjeti, da ga je bolezen 
s takšno bliskovito naglico izjedkala in izpraznila vseh upov, da bo še 
kdaj objel svojo ženo in popeljal svoja vnuka na morje. 
Tisti, ki ostajamo, ob takšnih dogodkih onemimo. Ni razlage, ni logike, 
da bi nam nekdo pojasnil. Čemu? Nekatera dejstva so nedojemljiva. 
Ostaja le zavedanje, da z odhodom slehernega od nas pridobimo tudi 
dotik bližine njegovega sveta, tistega majhnega planeta, v katerem smo 
vsi enaki in smo si blizu. To je spoznanje, ki nas dela plemenitejše 
in ponižnejše. 
Naj ostane nebo radodarno, naj nam ptice v preletu poklanjajo 
dobroto njegovih oči, smeh njegovih lic in njegovo neuničljivo vero 
v prijateljstvo, da bomo na poteh po vojskarski planoti ali v daljavah 
sončnih krajev uzrli njegov obraz.
                                                                           Andrejka Jereb

Zahvala
DUŠAN KOKALJ 
(9. 9. 1948 – 28. 12. 2017)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega Dušana se iskreno zahvaljujemo osebju 
Zdravstvenega doma Idrija, še posebno zdravnici 
dr. Klančarjevi in patronažni sestri Mojci za 
izkazano skrb in pomoč. Hvala tudi pogrebni 
službi Komunale Idrija za lepo izpeljan obred, 
košarkarjem veteranom za besede slovesa in 
vsem prijateljem ter znancem za izrečena sožalja.  
Hvaležni smo vsem, ki ste bili v trenutkih slovesa 
z njim.

Žalujoči žena Zdravka, vnuka Žan in Ajda, zet 
Uroš, brat Jurij in sestra Andrejka z družinama 
ter ostalo sorodstvo

V slovo
DUŠAN KOKALJ 

Dragi Dušan, 

v tvojem širokem srcu je posebno mesto vedno imela 
tudi košarka. Kot pionir idrijske košarke in eden 
izmed ustanoviteljev Košarkarskega kluba Idrija si 
že od začetkov v šestdesetih letih pa do konca tvojega 
življenja pustil neizbrisen pečat.
V tem obdobju si plul na valovih uspehov in 
neuspehov, padcev in vzponov ter s svojimi 
konstruktivnimi predlogi in kritikami vidno 
pripomogel k razvoju idrijske košarke. Tvoj prispevek 
znamo ceniti vsi od najmlajših do nas veteranov, ki 
ljubimo ta šport.
V imenu vseh generacij idrijske košarke se ti 
zahvaljujemo za tvoj prispevek.
V naših srcih bomo trajno hranili spomin nate.

Veterani idrijske košarke

V Idriji, 30. decembra 2017
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Zahvala
IVANKA MAKUC
(29. 5. 1931 – 9. 1. 2018)

V četrtek, 11. januarja, smo se poslovili od naše drage 
mame, babice, prababice, tašče, … Ivanke Makuc.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja, 
jo imeli radi in jo spoštovali. Hvala za tolažilne 
besede, stiske rok, darovano cvetje, sveče in zbrane 
prispevke za cerkev. Zahvaljujemo se gospodoma za 
lepo opravljen poslovilni obred ter pevcem cerkvenega 
pevskega zbora Šebrelje. Zahvala tudi zdravnici Nini 
Kokalj Oblak za dolgoletno zdravljenje, vso pomoč 
in zavzemanje za zdravje naše mame. Zahvala tudi 
vsem sosedom za vso pomoč, govor in sodelovanje 
pri poslovilni maši.

Žalujoči: vsi njeni

Zahvala
Ko smrt zatisne oči,
življenje ne konča se.
V skrivnostnem snovanju prsti 
kot seme rase
tvoj duh
za še nerojene čase
zori.
(Minatti)

HELENCA POLJANEC
(14. 8. 1926 – 23. 12. 2017)

Ob izgubi naše drage Helence se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Vsem se lepo zahvaljujemo za izrečeno 
sožalje, darovane sveče in cvetje ter za vso podporo 
in pomoč.
Hvala Katjuši in Vojki za res ganljiv poslovilni govor, 
ki nam bo za vedno ostal v spominu. Hvala gospodu 
župniku Jožetu Peganu za spoštljiv obred in hvala 
številnim pevcem Mešanega cerkvenega pevskega 
zbora Idrija z zborovodkinjo Stanko, da so našo 
Helenco s pesmijo pospremili na zadnji poti. Iskrena 
hvala tudi osebju Doma upokojencev Idrija za vso 
pomoč in nego. Najlepša hvala tudi zdravnikoma 
dr. Jerebu in dr. Strausu za skrbno zdravstveno 
obravnavo. Nenazadnje se zahvaljujemo osebju 
Komunale Idrija, posebej Marku, za zelo dostojno 
organizacijo pogreba.

Žalujoči vnukinja Barbara z družino in zet Ljubo

Zahvala
Tak čudno je naše življenje,
srečno in hkrati nesrečno,
o pesem nedokončana
in ena sama za večno.
(Kajetan Kovič)

MARIJAN CERKVENIK
4. september 1937 – 7. december 2017

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, tasta, 
bratranca, svaka in prijatelja se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Posebna zahvala osebju ZD Cerkno in ZD Idrija, ki 
ste se vsa ta leta trudili za njegovo zdravje. Hvala za 
nudeno urgentno zdravniško pomoč. Zahvaljujemo 
se tudi Komunali Idrija in podjetju Žale Ljubljana 
za organizacijo pogreba, pevcem in saksofonistu pa 
za čutno zapete in odigrane melodije, s katerimi ste 
obogatili njegovo poslednje slovo. 
Iskrena hvala sosedi Bernardi Tušar za izkazano 
nesebično pomoč in tolažbo ter gospodu Samu Bevku 
za tople poslovilne besede. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija in otroci Vesna, Miran in 
Radovan z družinami

Zahvala
FRANKA LAMPE
(3. 4. 1958 – 15. 1. 2018)

Ob boleči izgubi žene, mame in sestre se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih 
trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za ganljivo 
zadnje slovo in bodrilne besede, ki ste nam jih 
namenili. 

Žalujoči svojci

V slovo
FRANKA LAMPE
(3. 4. 1958 – 15. 1. 2018)

… naj se mi zemlja odpre.
In bom poslušal, kako drhti,
in se bom skril med njene dlani,
da tam pri njej na sredi polja
žalost ne bo me našla.

To so verzi Pavčkove pesmi, ki so spremljali Franko Lampe ob slovesu 
na pokopališču v Črnem Vrhu. V tistem trenutku na celem svetu ni 
bilo tako velikega polja, ki bi užaloščene skrilo pred žalostjo, ki so 
jo številni sorodniki, prijatelji in znanci čutili ob slovesu.
Franka Lampe se je rodila 3. aprila 1958 pri Bizarju kot prva 
izmed treh otrok, skoraj na god njenega očeta Franca in po njem 
je dobila tudi ime. Otroštvo in mladost sta ob delu doma in 
šolskih obveznostih hitro tekli, prepletala jo je ljubezen staršev. 
Po končanem šolanju, najprej v Idriji na srednji vzgojiteljski šoli 
ter nato v Ljubljani na pedagoški fakulteti, se je zaposlila kot 
knjižničarka v Mestni knjižnici Idrija.
7. maja 1983 se je poročila in se preselila na drugi konec Zadloga, 
k Abraht. Tam sta bila z možem Romanom postavljena pred težke 
preizkušnje, saj sta si morala najprej zgraditi nov dom ter obnoviti 
hlev. Kmalu zatem so se jima rodili otroci in z ljubeznijo, ki jo je 
bila deležna od svojih staršev, sta z možem vzgajala Eriko, Klavdijo, 
Grego in Romano. Ker ji je bila družina na prvem mestu, je ostala 
doma in se v celoti posvetila domačim in delu na veliki kmetiji. 
Dela je bilo veliko, ko so otroci prišli do svojega kruha pa je lahko 
del svojega časa posvetila stvarem, ki so jo razveseljevale. Pela je 
že od malega in ljubezen do gora ji je bila dana že v otroštvu. Zelo 
rada je prebirala knjige, posebno tiste, ki jih v knjižnicah najdemo 
na polici Planinstvo - gorništvo. Z navdušenjem je urejala okolico 
domače hiše, predvsem skalnjak, ki ga je gradila s kamenčki, ki jih 
je prinesla domov s potepanj po gorah. V zadnjih letih je našla čas 
tudi za kak večdnevni izlet, na katerem nikoli ni manjkala njena 
potica. Pekla je najboljši štrudl in v njeni kmečki peči najboljši kruh. 
Plesala je v folklorni skupini, ob bratovi bolezni napisala knjigo »82 
dni upanja«, ki je izšla pri Založbi Bogataj.
Ni še leto od takrat, ko je med sorodnike in mnoge prijatelje prišla 
novica o neozdravljivi bolezni. Trdno je bila odločena, da bo to 
zahrbtno bolezen premagala. Čez poletje je že kazalo na bolje, jesen 
je prinesla poslabšanje. Sorodniki in prijatelji so čakali, da mine 
leto 2017, ker je to vsem prineslo preveč hudega.
Na veliko žalost pa bolezen ne pozna koledarja. Po vidnem izboljšanju 
je kmalu po novem letu vse dosegla vest, da se je njeno zdravstveno 
stanje poslabšalo in po 14 dneh je boj z boleznijo izgubila. 
Ostala je le praznina, prazen stol pri mizi v kuhinji, prazno mesto v 
pevskem zboru, nedokončana knjižica Slovenske planinske poti, …

VLOMILI V PET VIKENDOV
Na Policijski upravi Nova Gorica so potrdili, da idrijski policisti preiskujejo serijo vlomov 

v počitniške hiše na območju Smučarskega središča Cerkno. Vlomilci so odnesli tudi 
naprave večje vrednosti. 

V zadnjih dneh so na območju smučišča vlomili v pet počitniških hiš. Iz dveh vlomilci 
niso odnesli ničesar, iz treh pa veliko tehnične opreme in orodja. Na seznamu pogrešanih 
stvari sta ob tlačnem čistilcu in veliki snežni frezi tudi dva ročna krampa, ki ju bodo 
zmikavti zagotovo še koristno uporabljali. Skupna škoda je po neuradnih ocenah dosegla 
okoli 4.000 evrov, v ta znesek pa ni všteto popravilo vrat in oken v objektih.

BENJAMIN IPAVEC ČAKAL 133 LET
V torek, 9. januarja, sta v Dvorani slovenskih skladateljev v Ljubljani Konservatorij za 

glasbo in balet Ljubljana ter Založba Bogataj iz Idrije predstavila šest novih glasbenih 
tiskov. Na predstavitvi so nastopili tudi glasbeniki, ki so novo izdana dela tudi izvedli.

V tokratnem svežnju novih glasbenih tiskov Založbe Bogataj sta dve deli 
primorskega skladatelja Bojana Glavine, prvo za klarinet in klavir, drugo za harmoniko 
in klavir. Za isto zasedbo je novo delo napisal tudi skladatelj Igor Dekleva, ki se je s 
to kombinacijo glasbil soočil prvič. Uveljavljeni pedagog in skladatelj Zoltan Peter je 
napisal 33 enostranskih etud za klavir in del zbirke tudi sam odigral na predstavitvi 
v Ljubljani. Posebnost novega svežnja glasbenih tiskov je skladba Maksa Strmčnika 
z naslovom Ko sem spala za sopran in orgle, v katero je vključil besedilo iz Visoke 
pesmi. Posvetil jo je organistki Poloni Gantar, ki je publiki v Ljubljani predstavila tudi 
izvajalske izkušnje ob izvajanju tako zahtevnih del. Predstavitev in koncert v Ljubljani 
so sklenili z Anino četvorko za klavirski trio, ki jo je v 19. stoletju napisal Benjamin 
Ipavec in je kar 133 let čakala na prvo notografiranje in natis. Skladbo so ob velikem 
navdušenju publike v Dvorani slovenskih skladateljev izvedli člani Tria Rupnik.

DOBRODELNOST OB NOVEM LETU
Podjetje Petrol d.d. se je tudi letos pridružilo dobrodelnemu projektu v okviru 

katerega zaposleni na bencinskih črpalkah celotne Slovenije polepšajo življenje 
pomoči potrebnim v lokalnem okolju. Vito Rupnik, vodja Bencinskega servisa Idrija, 
je ob koncu koledarskega leta obiskal varovance varstveno-delovnega centra v 
Idriji in jim izročil bon v vrednosti 200 evrov. Petrol je predvidena sredstva za 
nakup poslovnih daril v letu 2017 že sedmo leto namenil za družbeno odgovoren 
projekt, v katerega so se vključili vsi sodelavci na Petrolovih bencinskih servisih. 
Kot je zapisala Anka Kogej, bodo prejeta sredstva v celoti porabili za spomladanski 
izlet, ki se ga že zelo veselijo. Kam jih bo vodila pot, pa še ne izdajo.

TAJA ŠULIGOJ NA PETEM MESTU
Zadnjo soboto v starem letu je na Pokljuki potekala tekaška tekma za Pokal 

Geoplin, ki so se je udeležili tudi mladi tekači Tekaško smučarskega kluba Idrija. 
Najbolje se je odrezala Taja Šuligoj, ki se je v kategoriji mlajših mladink uvrstila na 
odlično 5. mesto. Ivana Rosa Novak je med mlajšimi deklicami zasedla 16. mesto, 
Lana Šuligoj med starejšimi deklicami 22. mesto, Matic Rupnik pa med starejšimi 
dečki 22. mesto.

NOVIČKE
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DUŠAN TROHA

V četrtek, 11. januarja 2018, smo se na pokopališču 
v Orehku pri Cerknem zadnjič poslovili od Dušana 
Trohe iz Jesenice.
Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo osebju 
NMP Idrija, dr. Jerebovi za nudeno pomoč, osebju 
Komunale Idrija in župniku za opravljen obred, 
pevcem za tankočutno odpete pesmi slovesa, ZŠAM 
Cerkno za poslovilne besede in opravljeno pogrebno 
svečanost ter KS Orehek - Jesenica za pomoč pri 
izvedbi pogreba. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem  za tolažilne 
besede, stiske rok, darovano cvetje in sveče ter vsem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči svojci

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

FLORIJAN ERJAVEC
(2. 5. 1931 – 16. 12. 2017)

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, nonota in 
pranonota, se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani.
Iskrena hvala osebni zdravnici dr. Nadi Likar, 
ekipi nujne medicinske pomoči ZD Idrija, osebju 
Travmatološke klinike v Ljubljani, ter osebju 
Bolnišnice Sežana. Prav posebna zahvala osebju Doma 
starejših občanov Vitadom v Črnem vrhu za njihovo 
požrtvovalno in humano opravljeno delo. Zahvala 
velja tudi ekipi Komunale Idrija za lepo organiziran 
in opravljen pogrebni obred, gospe Ivici Pirih za 
poslovilne besede, pevcem iz Žirov in trobentaču iz 
Logatca ter Društvu zveze borcev in sodelavcem iz 
Hidrie za podarjen cvetlični aranžma.
Hvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izraženo sožalje in 
podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

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

www.ss-venopilon.si

Prodam stanovanje v Gradnikovi 3 v velikosti 47 m2 + pomožni prostori (klet, podstrešje, 
drvarnica). Cena: 32.000 EUR. Energetska izkaznica urejena. Inf.: 041 752 102

Prodam nerabljene snežne verige za 13-colske gume. Inf.: 041 521 854
Prodam vseljivo hišo 3,5 km iz Cerknega v velikosti 80 m2. Cena: 25.000 EUR. Inf.: 031 779 802
V Cerknem prodam 97,29 m2 veliko stanovanje v bloku, energetska izkaznica urejena. 

Inf.: 070 369 792
Prodam masivno bidermajer mizo staro 150 let. Inf.: 041 540 676
Mlad par najame dvosobno ali trisobno stanovanje ali majhno hišo v Idriji, opremljeno, s pros-

torom za avto, vseljivo s 1. 2. 2018. Prednost je, če ima majhno zemljišče. Inf.: 031 012 884
V Spodnji Idriji prodamo svetlo in prostorno 3-sobno stanovanje. Prenovljeno in redno 

vzdrževano. Energetski razred C. Cena 72.000 evrov. Inf.: 040 879 400

MALI OGLASI
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