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20. oktober 2018, ob 19h, Kulturna dvorana Spodnja Idrija



www.kmetijalojz.com
ZDRAVA OZIMNICA: 

zelje in repa, kislo zelje in repa, kisle zel-
jnate glave in zeljnica ter sveža in suha 
zelenjava v soli - domača vegeta brez do-
datnih konzervansov (dodana je samo sol) 

in sušena (mleta) čebula.

RIBANJE ZELJA IN REPE TER SUŠENJE SADJA

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

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

Naše dobrote so na voljo: 
IDRIJA: trgovina KGZ (tudi v Sp Idriji in Črnem 
Vrhu nad Idrijo), trgovina Vitaminčk, Mesarija 
MPC Podobnik; CERKNO: Blagovnica hotela 
Cerkno, mesnica Žunar. Potujoča trgovina  

Mesarstva Podobnik iz Čepleza pri Cerknem. 
LOGATEC: trgovina Fama; ROVTE: trgovina Spar

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

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

Nudimo vam:
-  rezano cvetje, lončnice
-  darilni program,  
- aranžiranje daril

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje  
za vse priložnosti

SPREJEMAMO 
NAROČILA ZA 
ARANŽMAJE ZA  
1. NOVEMBER!

Brezplačna  
dostava  
žalnih  
aranžmajev  
in ureditev  
mrliške  
vežice.
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ljudje
3 - Zdravstvo
Življenje z inkontinenco

12 - Pogovor
Silvo Jeramn, predsednik Sveta 
KS Bukovo

16 - Jubilej
Rotary klub praznuje

23 - Šport
Borut Božič sklenil kariero

 

kazalo ABC kazalo

ABC - oktober 2018

Letnik 28, številka 10

Naslednja številka izide 16. novembra 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 novembruspregledano

Oktober 2018: 
Če je na Uršulo (21. 10.) lepo,  
čez tri dni deževalo bo. 

6 - Komunala
Priklučevanje na plinsko omrežje

8 - Zavarovanje
Naše največje bogastvo ...

10 - Finance
Ko se boste razveselili klica iz 
banke

9 - Politika 
Bližajo se lokalne volitve

15 - Avtomobilizem
Pripravite avtomobile na zimo

36 - Mali oglasi 
Prodam, kupim, menjam, ...
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PRIKLJUČEVANJE ODJEMALCEV ZEMELJSKEGA PLINA V OMREŽJE
Prvih 60 odjemalcev v mestu Idrija, ki so bili priključeni na mestno plinovodno omrežje, je v oktobru prešlo z 

utekočinjenega naftnega plina (UNP) na zemeljski plin. 

Distribucijski plinovod Kalce – Idrija v dolžini 56 kilometrov je namreč zgrajen, tudi krak od Idrije do Spodnje 
Idrije je končan z izjemo 650 metrov dolgega odseka vzdolž vodnega rova hidroelektrarne Marof. Ker Direkcija 
za infrastrukturo ob trasi plinovoda načrtuje kolesarsko stezo, je treba vodni rov utrditi. Sanacija bo trajala 
vsaj pet mesecev, zato bodo gradnjo plinovoda na omenjenem odseku predvidoma nadaljevali spomladi 
2019. Prav tako se bo prihodnje leto nadaljevala nadgradnja mestnega plinovoda, med drugim po Kosovelovi, 
Mrakovi in ulici H. Freyerja. 

Za upravljanje, vzdrževanje in servisiranje plinovodnega omrežja in plinskih inštalacij je pristojna Komunala 
Idrija, za distribucijo pa družba Petrol. Prehod z utekočinjenega naftnega plina (UNP) na zemeljski plin poteka 
postopno in po treh prioritetnih skupinah. V prvi so, kot že omenjeno, tisti odjemalci, ki so se z UNP oskrbovali 
iz mestnega plinovoda. V drugi bodo tisti, ki se oskrbujejo z UNP iz lokalnih plinohramov. V tretji pa tisti, ki 
se z UNP oskrbujejo iz lokalnih plinohramov, za priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina pa so 
potrebna večja gradbena dela (izgradnja priključka).

Za priključitev na zemeljski plin odjemalec poleg plinovodne infrastrukture potrebuje primerno plinsko peč, 
ki jo je treba redno servisirati, in notranjo napeljavo ogrevanja. Več podatkov o lokaciji, pogojih in postopku 
priključitve dobite v informacijski pisarni na Komunali Idrija ali na klicni številki 051 400 700. 

Poglavitne prednosti zemeljskega plina kot energenta so sicer cenovna ugodnost, energetska učinkovitost 
in prijaznost do okolja. 

 

ODPADNE NAGROBNE SVEČE
Bliža se 1. november – dan spomina na 

mrtve. Razmislimo, kako počastiti spomin 
nanje tudi z vidika varovanja okolja. Odločimo 
se prižgati  svečo manj in ohranjajmo 
spomin z dobro mislijo v srcu. Narava nam 
bo hvaležna. Slovenci smo namreč med 
rekorderji po porabi nagrobnih sveč, imamo 
pa težave pri predelavi in pravilni reciklaži. 
Kupi sveč, ki se kopičijo v komunalnih zbirnih 
centrih, so posledica omenjenih dejstev. 
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KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.si
Pisarna Idrija, mbt: 041 414 422,
 www.zavarovanje.net

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

Naše največje bogastvo … 
Izjemen odziv staršev na naš novi paket nezgodnih zavarovanj, v katerem 

sta vključena starša in otrok dokazuje, da ste starši prepoznali to novo 

vrednost. Asistenca premium plus preizkušena tudi v praksi. Deluje!
Vsekakor velja še enkrat omeniti odlično življenjsko-

nezgodno zavarovanje, v katerem je poleg otroka 
zavarovan tudi še vsaj eden ali oba starša. Strošek za 
starševski del je lahko minimalen, samo 5 evrov mesečno! 
Za 30-letnega starša teh 5 evrov pomeni, da je zavarovan 
za primer kakršne koli smrti (naravna/nezgodna) za 
50.000 evrov. Odlična zavarovalna vsota za ceno dveh 
piv mesečno!

Otroški del tega edinstvenega nezgodnega zavarovanja 
obsega predvsem izjemno visoke invalidnosti, saj je 
po najboljšem paketu le-ta krita vse do 320.000 evrov. 
V tem sklopu je dobrodošla tudi t.i. invalidska renta: v 
primeru, da je otrok zaradi poškodbe 30 ali več odstotni 
invalid, prejema prvih 5 let po nastanku invalidnosti 
mesečno 200 evrov rente.

 Otrok lahko postane invalid danes, ko ima 4 leta, in 
invalid bo tudi še čez 40 let, ko zanj starši ne bomo več 
mogli skrbeti. Tu je smisel dobrega zavarovanja!

Pa ne samo invalidnosti: če pogledate članek v prejšnji 

izdaji ABC biltena, lahko v tabeli vidite, da so visoke 
tudi bolnišnične odškodnine, tja do 40 evrov dnevno! 
Priljubljene dnevne odškodnine za čas, ko je otrok doma 
zaradi poškodbe pa prav tako vse do 10 evrov dnevno! 
Vljudno vabljeni na informativni izračun!

Letos je Zavarovalnica Sava d.d. razširila svojo asistenco 
s paketom »Premium Plus«. Izjemen paket vam poleg vseh 
običajnih asistenc krije prevoz vozila do 3.000 evrov, 
vam pa pripada nadomestno vozilo brezplačno do 30 
dni! Ko je vaše vozilo popravljeno, vam ga dostavijo 
z avtovleko in odpeljejo nadomestno vozilo. Ta paket 
vam tako jamči 100 % mobilnost in minimalno izgubo 
časa zaradi popravila vašega vozila. Toplo ga priporočam 
vsem, ki si dneva brez vozila in skakanja po servisih ne 
morete predstavljati!

In še eno povabilo, kjer lahko prihranite kar nekaj 
denarja: vabim vas, da prenesete dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje na Vzajemno d.v.z.. Mesečno boste plačevali 
samo 29,22 evrov! Najcenejše zavarovanje v primerjavi s 
ponudbo ostalih zavarovalnic pomeni letno od 13,44 do 
18,48 evrov prihranka, hkrati pa ob prestopu prejmete 
darilni bon v vrednosti 25 evrov za nakup v (novi) trgovini 

Spar ali bon v vrednosti 35 evrov za optiko Clarus ali 
športno trgovino Extrem Vital. En par lahko tako ob 
prestopu pridobi prvo leto kar do 106,96 evrov! Pa da 
vas ne bo skrbelo: za prenos na Vzajemno potrebujemo 
od vas samo dva podpisa - vse ostalo, odpoved in novo 
prijavo, uredimo mi! Tudi po pošti! Prenos lahko naročite, 
v kolikor ste pri trenutni zavarovalnici vsaj eno leto!

Hudič je, ko pridem avgusta z dopusta in vem, 
da ko bom naslednjič prost, bo to dan mrtvih ... 
Ne glede na to vam želim veliko njivo debelega 
krompirja, takega ali drugačnega! 

                                          Vaš Aleksander Paglavec

Najcenejše zdravstveno zavarovanje in bon 
Spar za 25 EUR!

Otrok lahko postane invalid danes, ko ima 
4 leta, in invalid bo tudi še čez 40 let, ko zanj 
starši ne bomo več mogli skrbeti. Tu je smisel 

dobrega zavarovanja!

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

živimo v času hitrih sprememb, na katere se moramo, če želimo ostati uspešni, hitro prilagajati.  
Idrijčani vedno znova dokazujemo trdoživost in sposobnost prilagajanja spremenjenim razmeram. 

Moj cilj je prijazna občina, s spodbudnim delovnim vzdušjem in aktivnim javnim življenjem, ki bo 
temeljilo na povezovanju in solidarnosti vseh generacij. V ospredje svojega dela bom postavila 
kakovost življenja za vse. Moj program obsega resna vlaganja tako na področju gospodarske, 
cestne, informacijske in komunalne infrastrukture, kakor tudi gradnjo novih stanovanj ter dobro 
premišljene projekte na področju zdravstva, šolstva, kulture in športa.

Želim si, da bi ustvarjali pogoje, da se bodo mladi po študiju radi vrnili domov – in da bodo 
od drugod po Sloveniji v nas videli svojo priložnost za prihodnost. 
Tako vidim našo občino: kot odprto in vključujočo. 
 
Vaša, 
Miranda Groff Ferjančič,
kandidatka za županjo

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

kot dolgoletni občinski svetnik in podžupan, zadnje leto pa tudi državi svetnik, sem se odločil, da kot 
nosilec liste Socialnih demokratov izkoristim svoje izkušnje za nadaljnji razvoj naše občine. Prepričan 
sem, da bomo predlagani kandidatke in kandidati za občinski svet znali in zmogli uresničiti naš pro-
gram, ki temelji na učinkoviti občinski upravi, demokratični vključenosti vseh občanov v trajnostni razvoj 
občine, skrbi za nadgradnjo infrastrukture, povezanosti občinskega središča in podeželja ter preko  
4. razvojne osi z avtocestnim križem. Varovanje okolja in trajnostni turizem bo naše vodilo pri delu sk-
upaj z našo kandidatko za županjo, mag. Mirando Groff Ferjančič, ki prinaša nova znanja in izkušnje 
za vodenje Občine Idrija.
                                                                                                                                                   Bojan Režun 

Prva volilna enota:
Bojan Režun, univ.dipl.inž. geologije, državni svetnik, Ana Ogrič Lapajne, dr. medicine, specialistka interne medicine, Branko Lapajne, 
strojni tehnik, predsednik KS Vojsko, mag. Klavdija Kobal Straus, magistra znanosti, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Mitja 
Šuligoj, strojni tehnik, Majda Troha, dr. medicine, specialistka šolske medicine, Samo Beričič, univ. dipl. pravnik, direktor, Melita Gantar, 
dr. dentalne medicine, Peter Lapajne, univ. dipl. ekonomist, Ivana Frančiška Leskovec, univ. dipl. ekonomistka, predsednica Turističnega 
društva Idrija, Samo Bevk, profesor zgodovine in umetnostne zgodovine, bivši župan in poslanec v Državnem zboru RS.

Druga volilna enota: 
Robert Šinkovec, mag. poslovnih ved, projektni vodja, Marija Bizjak Pavšič, ekonomistka, bančna uslužbenka, Ivan Jereb, rudar, poveljnik 
občinskega štaba civilne zaščite, Adrijana Erjavec, univ. dipl. pedagoginja, Stojan Lukman, dipl. inž. strojništva.

Tretja volilna enota: 
Silva Gostiša, delavka, upokojenka, Marko Vehar, dipl. varnostni inženir, predsednik občinske gasilske zveze, Sonja Vončina, računovod-
kinja, Tadej Mravlje, univ. dipl. inž. strojništva, Eva Gantar, profesorica zgodovine in francoščine.

OBČINA ENAKIH MOŽNOSTI IN ZADOVOLJNIH LJUDI
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Ko boste zagotovo veseli klica iz banke
Zlikovci so vedno na preži. Zato je dobro, da imate na svoji strani nekoga, na katerega se lahko zanesete. 

»Zaradi naprednih varnostnih mehanizmov včasih zaznamo nevarnosti, še preden jih občutite stranke. Takrat 

je pomembno, da čim prej stopimo v stik z vami, to pa lahko storimo le, če imamo vaše prave podatke,« pojasni 

Niko Vidergar. 

Po dvigu na bankomatu, kjer je bil odkrit 
skimming, vas lahko obvestimo

Ko v banki zasledimo, da je bil na bankomatu izveden 
skimming, pokličemo imetnike plačilnih kartic, ki so 
ta bankomat uporabljali. »Če ste dvigovali denar 
na sumljivem bankomatu in imamo vaše kontaktne 
podatke, vas bomo poklicali in predlagali rešitve. 
Tako bomo lahko pravočasno preprečili, da bi zlikovci 
izpraznili vaš račun,« nadaljuje Vidergar.

Morda vas opozorimo na nenavadne vzorce 
plačevanja s kartico 

Lahko se zgodi, da vam tatovi ukradejo le podatke o 
kartici, kartico pa še vedno imate. V takem primeru bomo 
morda še pred vami ugotovili sumljivo uporabo. Varnostni 
sistemi namreč samodejno spremljajo vzorce uporabe 
kartic in lahko zaznajo odstopanja od običajne rabe. 

Ko zaznamo nenavadne vzorce nakupovanja s 
plačilno kartico, vas pokličemo in preverimo, ali ste 
sumljive nakupe res opravili vi. Če boste zlorabo 
potrdili, lahko plačilo ustavimo in kartico na vašo 
željo blokiramo.

Morda vas opozorimo ob nakupovanju na 
tveganih spletnih straneh 

Med nasveti varnega spletnega nakupovanja je 
najtežje prepoznati zanesljive spletne trgovine, 
v katerih lahko kupujete brez skrbi. Včasih imamo 
banke več informacij o sumljivih spletnih trgovinah 
kot stranke in vam lahko pomagamo poskrbeti za 
spletno varnost. Če zaznamo, da želite izvesti plačilo 
na spletni strani, ki ima oznako visokega tveganja, vas 
bomo poklicali in na to opozorili. Skupaj z vami bomo 
poiskali ustrezno rešitev.

»Svetujemo, da ob tem, ko nam sporočite svoje 
podatke, razmislite tudi, kako želite, da vas obveščamo, 

in s katerimi podatki želite, da upravljamo,« zaključuje 
sogovornik in vas vabi v NLB Poslovalnico Idrija.

Niko Vidergar, vodja NLB Poslovalnice Idrija

Čas je za občino po meri občana!

Kandidat za župana 
občine Idrija  Kandidati za občinski svet občine Idrija

KRISTJAN BRUS

VE 2 
Karin Peternel
Robert Lapanja
Kaja Peternel
Mitja Pellis 
Amalija Fatur

VE 3
Kristjan Brus
Dorica Gnjezda
Gregor Poženel
Meta Pivk

VE 1    
Andrej Poglajen   
Tina Brus    
Renato Flego   
Mihaela Zelenc   
Aleš Petrovčič   
Marija Brus
Franc Lapajne
Valerija Hladnik
Bojan Božič
Matjaž Brus

Ekipa, ki se zaveda odgovornosti, 
zato glasujte za nas in ne bomo Vas razočarali.
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Silvo Jeram, pet mandatov na mestu predsednika  
Sveta Krajevne skupnosti Bukovo
V naših krajih se je življenje v zadnjih tridesetih letih zelo spremenilo, 

moderniziralo in posodobilo. Na Bukovem in v celotni krajevni skupnosti 

skoraj ni projekta, pri katerem ne bi sodeloval Silvo Jeram. 

Koliko let ste že aktivni v krajevni skupnosti?
Praktično že 30 let. Leta 1989 smo se z ženo in hčerko 

preselili v novo hišo v vas Bukovo in čez mesec dni se 
nam je rodil še sin. Prvi projekt iz tistega leta je bila 
ureditev cest in prva asfaltacija vseh poti po naselju 
Bukovo. V naših krajih praktično ni ravnine in vse hiše 
so stisnjene v breg. Dovozne poti so bile makadamske 
in vsako neurje nam je poškodovalo dovozne poti. Ni 
bilo druge rešitve kot urediti ceste in položiti asfalt. 
Starejši domačini so nas takrat gledali z nezaupanjem, 
potem pa so hitro uvideli, da so bili naši predlogi dobri 
in da asfaltirane ceste ne potrebujejo več takega 
vzdrževanja.

Vas je zelo razpotegnjena.
To drži. Ko smo se lotili urejanja kanalizacije, smo 

morali zasnovati kar dve omrežji, saj v en sistem pač 
ni bilo mogoče povezati celotne vasi. Trenutno stanje 
je tako, da imajo hiše individualne greznice in iztoki iz 
teh greznic so povezani v kanalizacijski sistem. Prej 
ali slej bomo morali seveda zgraditi še malo čistilno 
napravo nekje na robu tega omrežja. Ta projekt je 
zagotovo še pred nami.

V Krajevni skupnosti Bukovo pa je več naselij.
Pod KS Bukovo spadajo naselja Bukovo, Kojca, Žabže 

in Laharn, skupaj je 70 hišnih številk. Največje je 
Bukovo, v KS Bukovo spada še vas Zakojca. Ta naselja 
povezuje občinska cesta v dolžini okoli 25 kilometrov, 
ob njej pa je še vrsta krajevnih poti v skupni dolžini 
več kot 30 kilometrov.

Vas je izgubila šolo, gostilno, župnika, …
Pa ne samo to. Izgubili smo tudi trgovino in če 

izgubimo še avtobus, potem pa res ne vem kakšno bo 
življenje v teh krajih. Življenje se je v zadnjih desetletjih 
obrnilo na glavo. Nekdaj smo se možje po nedeljski 
maši vedno dobili v lokalni gostilni ob kozarcu vina 
in se pogovorili o vseh pomembnih zadevah za kraj. 
Danes iščemo drugačne poti, da povežemo ljudi in jih 
navdušimo za delo pri skupnih projektih.

Od leta 1998 ste predsednik krajevne skupnosti. 
Koliko denarja so v tem času za skupne projekte 
vložili domačini?

Pri asfaltaciji zagotovo več kot polovico potrebnega 
denarja. Ob skromnih plačah ti zneski niso zanemarljivi. 
Ob tem pa še prostovoljno delo, saj smo domačini vso 
pripravo terena, polaganje robnikov in odvodnjavanje 
meteornih voda naredili sami. Prispevki domačinov za 
boljše pogoje življenja v naših krajih so bili res veliki.

Nekatere asfaltirane poti pa razpadajo. Kje je 
problem?

Težava je v podlagi. Pred prvim asfaltiranjem so 
nam rekli, da ni pomembno kakšen material damo 
za podlago asfaltu. Izkazalo pa se je drugače. Mehki 
apnenci, ki vpijejo vodo in povzročajo pokanje asfalta, 
niso primerni za podlage v naših krajih. Drugi vidik pa je 
ta, da smo ob prvi asfaltaciji polagali le grobi podložni 
asfalt, saj za končni fini sloj ni bilo denarja. Pred leti 
smo celotno vas še enkrat asfaltirali s finim asfaltom 
in sedaj so vse poti v vasi res zgledno urejene.

Kako je z vodooskrbo?
Vas Bukovo se napaja iz zajetja in vodohrana pod 

križiščem za cesto v Zakojco. Od tam črpalke pošiljajo 
vodo v 100 m3 velik vodohran nad vasjo. Ob tem 

imamo tudi sistem hidrantov za požarno vodo v 
vasi Bukovo in zaselku Kojca. Ločen vodohran imajo 
domačini nad vasjo Zakojca in v zaselku Kojca za hiše, 
ki stojijo pod cesto, ter v Žabžah in v Laharn.

Kako je s kakovostjo vode?
Imamo težave. Uradno je treba vodo prekuhavati, 

čeprav jo domačini, ki smo je navajeni, uporabljamo 
brez težav. Po mnenju strokovnjakov ima vodovod 
v naši vasi premalo uporabnikov oziroma prevelike 
cevi ter vodohran. Velik vodohran smo naredili v 
prepričanju, da bomo imeli dovolj vode tudi v času suše 
ali pa ob požarih. Ker sta združena sistem za oskrbo 
hiš in sistem požarnih hidrantov, moramo imeti cevi 
z velikim pretokom. Slaba stran take ureditve pa je 
dejstvo, da voda predolgo časa stoji v teh ceveh.

Kako pa je z vodovarstvenim območjem?
Na širšem območju zajetja nihče ne izvaja kmetijskih 

dejavnosti. Vzrok za gnilobne bakterije v vodi je 
razpadanje listja v gozdu, ki pa ga preprosto ne 
moremo odpraviti.

Hidranti delujejo?
Moramo vedeti, da je bilo na primer samo v Laharn 

in okolici v zadnjih 20 letih kar pet velikih požarov, kar 
je še vzpodbudilo hitrejšo izgradnjo vodohrana in 
hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje in vodohrani 
s primerno zalogo vode so zato v naših krajih res nujni.

Kdo upravlja z vodovodi?
Največ vodovodov upravlja občinski režijski obrat v 

Cerknem. Med občani so bile nedavno izpeljane ankete 
in ljudje so se odločali ali bodo sistem upravljali sami 
ali pa bo za to skrbela občina. Vedeti pa moramo, da 
v naseljih z več kot 50 priključki ne moremo sami 
upravljati z vodovodom in to velja tudi za naselja, kjer 
obratujejo turistični ali pa šolski programi.

Eden največjih skupnih projektov je bila gradnja 
Doma krajanov na Bukovem. Kdaj so bile prve 
pobude?

Ta zgodba ima že zelo dolgo brado. Prve pobude 
za zadružni dom so bile že takoj po drugi svetovni 
vojni, kjer so na istem mestu, kjer danes stoji dom, 
začeli s kopanjem temeljev za zadružni dom. Šestdeset 
let pozneje smo nove generacije zamisel uresničile. 
Odločilno je bilo to, da smo kot krajevna skupnost od 
podjetja Telekom prejeli 50.000 evrov kot odkupnino 
za staro telefonsko omrežje, ki smo ga sami zgradili 
in ga je potem Telekom prevzel. Tega denarja ni bilo 
dovoljeno razdeliti posameznim uporabnikom in 

tako smo prišli, s skupnim dogovorom, do zagonskih 
sredstev in konkretnega upanja, da lahko začnemo. 

Leta 2007 smo začeli z zbiranjem dokumentacije in 
leto pozneje smo začeli z gradnjo. Po dveh letih smo 
objekt zgradili in predali v uporabo. Investicija nas je 
stala 256.000 evrov in velik del tega smo krajani sami 
zbrali. Gradili smo racionalno in varčno. To potrjuje tudi 
primerjava z nekaterimi drugimi projekti v občini, ki 
so stali bistveno več z manjšim vložkom domačinov.

Dom krajanov je posebna prelomnica za kraj.
S tem objektom smo v kraju dobili točko, ki nas vse 

združuje. V njem delujejo gasilci, kulturniki, športniki 
in mladina. Vsaka vas potrebuje tako točko in taki živi 
domovi so edino jamstvo, da bodo ostale vasi žive 
tudi v prihodnje. V nadstropju doma krajanov je 
velika dvorana, ki odlično služi svojemu namenu. Tam 
imamo sedaj vse velike kulturne in zabavne prireditve, 
koncerte, telovadbo, zbore krajanov, miklavževanja pa 
tudi sedmine in druga srečanja ožjih skupin domačinov. 

Zanimivo je to, da je bila vas Bukovo prva vas, ki je 
bila s svetom povezana z optičnim komunikacijskim 
kablom.

To že, ampak je bila tudi prva krajevna skupnost, ki 
je na Telekom sploh vložila zahtevo, da se tak kabel 
položi. Kasneje smo v projekt napeljave optičnega 
kabla povezali še Orehek, Jesenico, Zakriž in Ravne. 
Tako je sedaj ta celoten zahodni del občine povezan 

s svetom preko optičnega kabla, ki deluje izvrstno. Ni 
pa bila izvedba tega projekta tako preprosta, kot se 
morda sliši. Ogromno dopisov, sestankov, telefonov 
in čakanja in čakanja je bilo potrebno, da so se stvari 
končno začele premikati.

Optično omrežje ste zgradili po žledu.
Žled je v naših krajih naredil res ogromno škode. 

Stare linije so bile potrgane in ni bilo druge rešitve kot 
sodobna obnova z optičnimi kabli. Celotna investicija 
je bila vredna okoli 700.000 evrov, kar je res veliko. Nič 
koliko poti, sestankov, dopisov, prošenj in prepričevanja 
je bilo potrebnega, da se je Telekom odločil za to 
investicijo. Sedaj je končana in deluje odlično. To 
omrežje je prineslo širokopasovni dostop z izredno 
hitrim internetom in tudi televizijske signale ter seveda 
klasično telefonijo. Ljudje se še spomnijo, kako je bilo, 
ko so imeli težave s televizijskim signalom, danes lahko 
gledajo odlično sliko preko kablov in to brez težav.

Za piko na i ste se lotili še izgradnje športnega 
igrišča. Ga taka vas res potrebuje?

Potrebuje, zagotovo! Pred desetletji smo mladinci 
redno hodili na igrišče na Petronovo ravan v Zakriž 
ali pa v Cerkno. Vrsto let je bila zelo popularna trim 
nogometna liga v malem nogometu. Ukvarjanje s takim 
športom je super, krepi tudi občutek za skupnost in 
sodelovanje ter združuje mladino na prireditvah. Zato 
sem tudi sam takoj podprl zamisel, da bi na Bukovem 
zgradili sodobno nogometno igrišče.

Prejšnji lastnik zemljišča nam je prodal parcelo, ki je 
bila že prej v urbanističnih planih rezervirana za športne 
programe. Arhitekti so narisali igrišče v velikosti 42 x 
22 metrov, ki je za naše potrebe dovolj veliko. So pa te 
mere skladne tudi z določili mednarodne organizacije 
UEFA.

Stroški?
Blizu 100.000 evrov. Vedeti pa moramo, da je igrišče 

zgrajeno praktično v bregu. Zgraditi smo morali 
podporne zidove in odpeljati preko 3.000 m3 materiala, 
tako da smo dobili ploščad na kateri je sedaj igrišče.

Otvoritev pred mesecem je bila velik praznik.
Mislim, da toliko ljudi na Bukovem še nikoli ni 

bilo in verjetno jih še dolgo ne bo. Res, izreden 
odziv domačinov, izseljenih Bukovcev, prijateljev in 
obiskovalcev iz drugih krajev. Odprtje smo združili še 
z odprtjem nove ceste na Bukovski Vrh, ki se nadaljuje 
do Šentviške Gore. S staro cesto smo imeli že desetletja 
hude težave. Tam se je sprožil ogromen plaz, ki ga ni 
imelo smisla zaustavljati. Ceneje in bolj varno je bilo 
poiskati novo traso ceste po trdnem terenu. Skrbelo 
nas je, ker je bila edina možna trasa po strmini in zato 

Dom krajanov Bukovo
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smo morali cesto seveda tudi asfaltirati. To cesto 
resda uporablja vsak dan relativno malo ljudi, a je zelo 
pomembna povezovalna pot, saj našo vas povezuje s 
Šentviško planoto, ki sodi že pod Občino Tolmin. Izkazalo 
se je, kako pomembno je sodelovanje, ne zgolj na nivoju 
krajevnih skupnosti, ampak tudi na medobčinskem 
nivoju, saj sta oba župana, g. Jurij Kavčič, župan Občine 
Cerkno, in g. Uroš Brežan, župan Občine Tolmin, podprla 
prošnje prebivalcev KS Bukovo in Šentviške planote. 
Ob zaključku gradnje nove cestne povezave so bili vsi 
zadovoljni. Projekt nas je stal okoli 150.000 evrov, kar 
je le desetina stroškov, ki bi jih imeli z gradnjo pilotne 
stene na stari trasi. To pa je bil drugi primer odličnega 
sodelovanja med občinama Cerkno in Tolmin. Prvič smo 
združili moči ob reševanju ceste Zakojca - Hudajužna. Ni 
bilo lahko prepričevati odgovornih, da je nujno cesto, 
oziroma plaz v dolini sanirati tako, da bo mogoče varno 
odvijanje prometa. Prepričevanje odgovornih je trajalo 
kar pet let, vendar nisem odnehal. V obeh primerih 
smo uspeli in ljudje sedaj lahko obe povezavi s pridom 
uporabljajo.

Ob teh glavnih cestah pa smo v zadnjem mandatu 
skrbeli tudi za krajevne poti. V Žabžah smo asfaltirali 
3.500 m2 krajevnih poti, kar nas je stalo 140.000 evrov. 
Od te vrednosti so domačini plačali neverjetnih 100.000 
evrov.

Izzivi za prihodnost?
Jih ne manjka. Čakajo nas posodobitve in preplastitve 

nekaterih cest, pred nami je urejanje odpadnih 
komunalnih voda in male čistilne naprave, gradnja 
mrliške vežice, izboljšanje kakovosti vodooskrbe 
in drugo. Veseli pa me, da imamo v vasi zelo veliko 
mladine. Šolarji se vsak dan vozijo v šolo v Cerkno in 

vesel sem, da je 35-sedežni avtobus za šolarje vsak 
dan poln. 

Kaj ste se v teh letih vodenja krajevne skupnosti 
naučili?

Pomembno je, da ti družina stoji ob strani. Potrebno 
je veliko odrekanja, usklajevanja, potrpežljivosti, 
… Veliko pogovorov za domačo mizo se ne nanaša 
na domače zadeve, ampak na probleme v krajevni 
skupnosti in hvaležen sem vsem domačim, ki me pri 
delu res podpirajo in vsak po svojih močeh pomaga. 

Če hočeš kaj narediti, je najprej potrebno imeti 
zaupanje krajanov. Pomemben je tudi vsak član 
sveta krajevne skupnosti, tu se odloča o prioritetah 
in projektih, potrebno se je usklajevati in sodelovati. 
Kot predsednik krajevne skupnosti moram voditi delo 
v svetu. Seveda pa je za realizacijo skoraj vsakega 
projekta potrebno pridobiti podporo in zaupanje 
občinske uprave z županom na čelu. 

S kakšnimi občutki zaključujete peti zaporedni 
mandat predsednika Sveta KS Bukovo?

Z dobrimi občutki. Toliko, kot nam je uspelo narediti 
v tej krajevni skupnosti, je skoraj neverjetno. Najbrž 
smo po številu in vrednosti skupnih projektov visoko 
na prvem mestu celotne občine Cerkno. Da te ljudje 
kar petkrat izvolijo na mesto predsednika, najbrž 
priča o tem, da ljudje spoštujejo tvoje delo in ga tudi 
pozitivno ocenjujejo. Pa ne samo to. Večino denarja za 
te projekte so domačini zbrali sami, kar priča o tem, 
da so skupne projekte podpirali in so bili za njihovo 
izvedbo pripravljeni seči tudi v svojo denarnico. Zato 
me za prihodnost življenja v naši krajevni skupnosti 
res ne skrbi.

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

Nataša Ivanović s.p.,  
Gortanova 3, Idrija,  
tel.: 05 372 29 20, 070 745 212 
Spletna trgovina: lepi-lasje.si

* frizerske storitve 
   (moško, otroško, žensko      
   striženje, barvanje, ...)
* izdelava trepalnic 3D
* nega nohtov in UV lakiranje z   
   laki Abalico
* podaljševanje nohtov z geli  
   Abalico
* Svetovanje za vašo stilsko  
   preobrazbo

Urnik: torek 8-12 in 15-20 /  
sreda 8-12  / četrtek 12-20 / 
petek 8-15 ali 12-20 /  
sobota 7-12 /  
Nedelja, ponedeljek in prazniki 
zaprto!

Spremljajte 
nas na:

AVTOMEHANIKA  
Marjan Mikuž s.p.

Zadlog 12, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 

GSM: 041 962 710

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

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

PREVOZI
Tomaž Peternelj s.p.
Sp. Kanomlja 65a
5281 Sp. Idrija

- razkladanje in nakladanje  
  z avtodvigalom

- prevozi tovora do 13 ton

GSM: 041 669 672

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

Pripravite svoj avtomobil na zimo
Priprava vozila na zimo nikakor ne pomeni le menjave letnih pnevmatik za 

zimske. Ob prihodu nižjih temperatur moramo poskrbeti vsaj za osnovno 

pripravljenost avtomobila na nepredvidljive zimske situacije. Marsikaj 

lahko na vozilu preverite oziroma postorite sami, določene stvari pa je 

bolje prepustiti strokovnjaku.

Zamenjajte pnevmatike
Zimska oprema je zakonsko določena in predpisana 

od 15. novembra do 15. marca. Ne glede na te 
zakonske določbe pa je treba upoštevati razmere na 
cestah in temu ustrezno prilagoditi opremo vozila. 
Enako velja spomladi - če se zimske vozne razmere 
pojavijo tudi po 15. marcu, mora imeti vozilo zimsko 
opremo (zimske pnevmatike ali verige). Brez zimske 
opreme se na zasneženo ali poledenelo cesto nikar ne 
odpravite. S tem ogrožate varnost vseh udeležencev 
v prometu.

Preverite vse elektronske komponente
Največ zimskih odpovedi vozila je povezanih z 

elektronskimi težavami. Te lahko obsegajo vse 
od slabotnega akumulatorja do kratkih stikov in 
pregorelih žarnic. Slednje lahko preverite sami, prav 
tako pa bo »sam svoj mojster« zmogel tudi hiter 
pregled akumulatorja. Pritrdišča kablov naj bodo 
dobro privita in brez znakov korozije. Sicer pa je v 
vašem avtomobilu nešteto električnih in elektronskih 
komponent, tako da sami čisto vsega ne boste uspeli 
preveriti. Zato v ta namen raje obiščite svojega 
avtomehanika.

Posoda za gorivo naj bo vsaj do polovice polna
Če ste osvojili študentski način vožnje, pri katerem 

je opozorilna lučka za gorivo vselej prižgana, je ta 
sistem treba pozimi opustiti. Majhna količina goriva v 
rezervoarju je lahko škodljiva, saj dovoljuje nastajanje 
ledu v dovodu goriva motorju.

Poskrbite za čisto vetrobransko steklo
Krajši dnevi, sneženje in umazanija na cesti so 

glavni razlogi, da je v zimskem času vidljivost iz 
avtomobila občutno slabša kot sicer. Redno očistite 
sneg z vozila in luči, prav tako pa poskrbite, da bo 
rezervoar tekočine za čiščenje stekel vedno dovolj 
napolnjen. Ker imajo v tem času največ dela brisalci 
za vetrobransko steklo, poskrbite, da ti delujejo tako 

kot je treba in da so metlice brisalcev v dobrem stanju 
ali pa jih zamenjajte.

Zaščitite karoserijo in podvozje
Vaš avtomobil bo v zimskih razmerah večkrat 

umazan kot čist in proti temu ne morete prav 
veliko storiti, lahko pa preprečite, da bi ta umazanija 
povzročila škodo. Pred in med zimsko sezono 
avtomobilu namenite temeljito pranje, ki naj vključuje 
tudi podvozje, saj bo le tako odstranjena vsa sol. V 
avtopralnici pa le izberite program z voskanjem in s 
tem za dlje časa zaščitite lak pred poškodbami.

Izogibajte se luknjam in kupom snega
Kaj hitro se lahko zgodi, da na cesti spregledamo 

luknjo v asfaltu ali pa smo primorani ubrati pot 
preko snežne gmote sredi ceste, ki je odpadla z 
vozila pred nami. Tovrstni dogodki imajo lahko na 
podvozju neljube posledice, ki lahko vodijo v precej 
resne težave. Trenutek nepazljivosti lahko vodi v 
neenakomerno obrabo pnevmatik, slabo smerno 
stabilnost pri zaviranju ali še kaj hujšega. Za varno 
vožnjo in mirno vest pred zimo preverite tudi optiko 
podvozja.

Športno igrišče Bukovo
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VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

model: SOLE Z6 
moč: 6,5kW 
max 65m2

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

ww
w.

ki
pk
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Plesalke imajo talent!
Plesalke Plesnega kluba Idrija 

tudi po enkratnih uspehih na 

svetovnem prvenstvu na Češkem 

ne počivajo. Minulo nedeljo 

zvečer so nastopile v eni najbolj 

gledanih televizijskih oddaj 

Slovenija ima talent na POP TV in 

uspele.

Le redk im tekmovalcem, k i  pred ž ir ijo  in 
publiko na avdicijskih oddajah v ljubljanski operi 
predstavijo svoje projekte, uspe, da se že s prvim 
nastopom neposredno uvrstijo v veliki finale. 
Članice skupine Plesnega kluba Idrija, ki v oddaji 
nastopajo pod imenom Revolution Dance Crew, so 
s koreografijo Mehaniki takoj osvojile naklonjenost 
žirije in občinstva, oba voditelja oddaje pa so tako 
navdušile, da sta jim podelila zlati gumb in z njim 
uvrstitev neposredno v veliki finale.

Predsednica kluba Polona Ozebek Lampe je ob 
tem zapisala: »Bravo punce, ne bi mogli biti bolj 
ponosni na vas. Čestitke Renata Alibegović, Nika 
Brložnik, Lara Drnovšček Krivec, Sofia Gabor, Lena 
Grošelj, Daša Kovačič, Kim Ličer in Ana Trček! Hvala 
vam za to sladko presenečenje!«

Več za Cerkljansko Več za Cerkl-
jansko Več za Cerkljansko Več za 
Cerkljansko Več za Cerkljansko 
Več za Cerkljansko Več za Cerkl-
jansko Več za Cerkljansko Več za 
Cerkljansko Več za Cerkljansko 
Več za Cerkljansko Več za Cerkl-
jansko Več za Cerkljansko Več za 
Cerkljansko Več za Cerkljansko 
Več za Cerkljansko Več za Cerkl-
jansko Več za Cerkljansko Več za 
Cerkljansko Več za Cerkljansko 
Več za Cerkljansko Več za Cerkl-
jansko Več za Cerkljansko Več 
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Cerkljansko Več za Cerkljansko

Spoštovane občanke in občani Občine Cerkno

Čez mesec dni bomo odšli na volišča in izbirali člane novih sve-
tov krajevnih skupnosti, občinskega sveta in novega župana. 
Na teh volitvah se bom kot neodvisni kandidat s podporo vo-
livcev potegoval za mesto župana v Občini Cerkno. Življenje 
v občini dobro poznam. Nisem obremenjen s preteklostjo in 
zaupam vsem, ki so usmerjeni v prihodnost in želijo dobro ter 
napredek cele naše skupnosti. 
Strinjam se z vsemi, ki vidijo mnogo priložnosti za hitrejši na-
predek občine na področju gospodarstva, športa, kulture, ko-
munale, vodooskrbe, turizma, cest, otroškega varstva in šole. 
V dobro cele občine sem pripravljen delati s premislekom in 
preudarno. Po doseženem dogovoru s člani občinskega sveta 
pa sem pripravljen občino voditi odločno in učinkovito. 
Problemov, ki jih bomo morali reševati v prihodnje, ne bo malo. 
Ob podpori, ki mi jo v teh dneh sporočate mnogi volivci, pa 
me ni strah izzivov.  Občino bom vodil tako, da se nihče ne bo 
počutil zapostavljenega ali odrinjenega. 
Skupaj bomo naredili več za Cerkljansko. 

Vaš
Stanko Močnik, 
kandidat za župana v Občini Cerkno

STANKO MOČNIK 
ZA ŽUPANA
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za šolsko leto 2018/2019 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin                    - inženir mehatronike

- mehatronik operater

- elektrikar elektronik

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN,

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMOŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Delavec v proizvodnji m/ž

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II 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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-  NABAVA IN STRIŽENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNIH ŠKARJAH  
-  KRIVLJENJE PLOČEVINE NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU  
-  NUDIMO KLJUČAVNIČARSKE STORITVE  
-  KOVINSKI  IZDELKI  PO NAROČILU

Selak kovinarstvo d.o.o.
Triglavska 30, 
5280 Idrija

http://regalni-sistemi.si/
selak.dejan@siol.net 

031 724 333

-  nabava vseh vrst barvnih 
 kovin, pohodnih, ekspandiranih  
 in perforiranih pločevin

- IZDELAVA NADSTREŠKOV

Borut Božič sklenil 
kariero
Borut Božič, eden najboljših 

slovenskih kolesarjev vseh časov, 

je potrdil, da se pri svojih 38 letih 

poslavlja od aktivnega kolesarstva. 

Kariero tekmovalca bo zamenjal 

za mesto pomočnika športnega 

direktorja pri ekipi Bahrain Merida, 

pri kateri poganja pedala vrsta 

Slovencev.

Borut Božič se je v domači Idriji pri desetih letih 
spoznal s kolesarstvom, v prvo profesionalno moštvo 
pa vstopil pri 24 letih, ko je postal član takratne 
Perutnine Ptuj. Po vsega dveh letih je odšel v tujino, 
kjer je s številnimi slovenskimi kolesarji in športnimi 
managerji nazadnje aktivno sodeloval pri oblikovanju 
profesionalne ekipe v klubu Bahrain Merida. Avgusta 
je dopolnil 38 let in počasi spoznal, da se približuje 
konec kariere, v kateri je nastopil na štirih francoskih 
tourih. Med največje uspehe kariere si lahko šteje 
zmago v šesti etapi znamenite španske Vuelte leta 
2009, dve leti prej pa je osvojil valonsko puščico, 
zmagal je v etapi na dirki po Švici, dirki na Poljskem, 
pohvali pa se lahko še z drugimi uspehi.

»Za slovensko kolesarstvo me ne skrbi. Lahko bi rekel, 
da glede na to, koliko je vloženo v kolesarstvo, smo 
kolesarji že presegli Slovenijo. Vesel sem, da sem zadnji 
dve leti del zgodbe pri Bahrain Meridi in da je tudi 
drugo slovensko osebje vključeno v takšen projekt. 
Vesel sem, da je tako. Zelo sem ponosen, da lahko 
v World Touru govorimo slovensko,« je povedal ob 
koncu kariere Borut Božič.
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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

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

TRGOCEV d.o.o., gradbeništvo in trgovina
Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec
tel.: 01 75 09 550, 75 42 485, faks.: 75 43 522
Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

NOVA VELIKA IZBIRA PLOŠČIC V IMITACIJI LESA IN KAMNA
PO SUPER CENAH!

Pijte vodo na tešče
Dnevno uživanje tople vode na 

prazen želodec je zelo koristno 

za prebavni sistem, med drugim 

pospešuje izločanje toksinov iz 

telesa. Po mnenju strokovnjakov 

je dan najbolje začeti s kozarcem 

tople vode, ki mu lahko dodate 

tudi svež limonin sok. Ta napitek 

deluje kot zaščita pred številnimi 

boleznimi.

Izboljša prebavo
Kozarec tople ali vroče vode pred jedjo telo očisti 

strupov. Voda stimulira prebavni sistem, pomaga 
pri prebavljanju hrane in izločanju toksinov. Pitje 
hladne vode lahko naredi več škode kot koristi, saj 
le-ta strdi olja in maščobe iz hrane, kar upočasni 
prebavo. Strokovnjaki priporočajo, da kozarec 
hladne vode raje zamenjate s toplo vodo.

Topla voda lajša bolečine
Kozarec tople vode včasih bolj pomaga pri blaženju 

menstrualnih krčev in glavobolu. Toplota ima namreč 
pomirjujoč učinek na telo, saj pomaga sprostiti 
trebušne mišice ter tako lajša krče. Po nekaterih 
raziskavah pitje tople vode stimulira cirkulacijo in 
je odlično za zdravljenje krčev.

Topla voda pomaga pri hujšanju
Najbrž vam je že znano, da topla voda pomaga pri 

izgubi kilogramov, če jo spijete na prazen želodec. 
Topla voda namreč zviša telesno temperaturo ter 
tako pospeši metabolizem ter tudi delovanje ledvic. 
Najboljše je, da jo pijete z limoninim sokom.

Topla voda izboljšuje krvni obtok
Kozarec tople vode pripomore k iz ločanju 

odvečne maščobe. Tako se hitreje izločajo strupi 
iz telesa, izboljša pa se tudi krvni obtok. Topla 
voda pomaga pri sproščanju mišic in pospeši 
prekrvavitev.
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Optika Planinšek Lah,  

Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                                
T: 01/754 33 88

  
Izkoristite  

jubilejni  
popust - v  

septembru in  
oktobru 

10% popusta  
na vsa očala! 

Z vami že  
10 let! 10

10

10

10

10

10
10

Dom upokojencev je 
demenci prijazna točka
S podpisom listine sta v sklopu 

prisrčne slovesnosti v začetku 

oktobra v Idriji Urška Močnik iz 

Doma upokojencev Idrija in Vera 

Kanalec iz Društva Spominčica 

odprli »Demenci prijazno točko«. Ta 

je ena izmed petdesetih podobnih 

točk, ki delujejo po vsej Sloveniji.

Kot je ob odprtju v nagovoru poudarila direktorica 
doma Urška Močnik, se število ljudi z demenco v 
državi skokovito povečuje. Gre za tipično bolezen 
starejših in teh je na Idrijskem in Cerkljanskem več 
kot v drugih predelih države. Zato se po strokovno 
pomoč na osebje doma obrača vse več sorodnikov z 
demenco obolelih starostnikov. V domu imajo le 24 
mest v varovanem oddelku za starostnike s hudo 
obliko te bolezni.

V domu bodo poslej na voljo različna informativna 
gradiva, organizirali bodo tečaje in predavanja. Prvo 
na temo demence bo že 20. novembra, program pa 
vodi vodja projekta Teja Simonič.

V programu ob odprtju je nastopil »žogabend«, kot 
se imenuje zasedba v kateri nastopajo oskrbovanci 
doma pod mentorskim vodstvom terapevtk. Z 
odličnim nastopom so pomembno obogatili program 
ob razglasitvi doma za demenci prijazno točko.
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Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija                                                  www.kgz-idrija.si

PRIPRAVITE SI PRAVO 
»KMEČKO« POJEDINO
s krvavicami, pečenicami …

… ter z ostalimi mesnimi izdelki Kmetijsko  
gozdarske zadruge Idrija.

 
Mesni izdelki čakajo na vas v trgovinah KGZ:  

-  v Idriji (37 43 265), 

-  v Spodnji Idriji (37 43 268), 

-  v Črnem Vrhu (37 43 266)

-  v Šebreljah (37 43 270).

Pa »DOBER TEK«   
voščimo - KGZ Idrija

Adoramus v Črni gori prejel prvo 
nagrado
Mešani pevski zbor Adoramus iz Logatca, ki ga vodi 

dirigent Marjan Grdadolnik, je na IV. mednarodnem 

zborovskem festivalu v Črni gori prejel prvo nagrado 

v kategoriji odraslih pevskih zborov. Tekmovanje je 

potekalo od 5. do 7. oktobra, na njem so sodelovali še 

zbori iz Rusije, Srbije, Ukrajine in Črne gore.

Mešani pevski zbor Adoramus je najprej nastopil na uvodnem koncertu festivala, 
na katerem je izvedel skladbi Pa se sliš Karola Pahorja in Laudate Dominum Marjana 
Grdadolnika. V tekmovalnem programu je predstavil program iz različnih časovnih 
obdobij, od Palestrine in Mendelssohna do Sama Vovka. Žirija, ki so jo sestavljali 
dirigenti Dragana Jovanović iz Srbije, Milislav Sukonjica iz Bosne in Hercegovine 
ter Aleksandra Knežević iz Črne gore, je pevcem dodelila 98 točk v kategoriji 
mešanih zborov in s tem zlato priznanje.

Kot so iz Adoramusa sporočili za spletni portal rtvslo.si, je na tekmovanju 
sodelovalo deset zborov. Z istega tekmovanja se je pred dvema letoma ljubljanski 
pevski zbor srednješolcev Veter pod vodstvom zborovodkinje Tereze Podlogar 
vrnil s prvo nagrado v kategoriji otroških in mladinskih pevskih zborov, tretjo 
nagrado v kategoriji mešanih zasedb, dekliška zasedba pa je postala tudi najboljši 
zbor tekmovanja. Ljubljanski Komorni zbor Krog je takrat v kategoriji odraslih 
zborov osvojil srebrno priznanje.

Mešani pevski zbor Adoramus že več kot 30 let sooblikuje kulturno življenje v 
Logatcu in širši okolici. Program zajema iz različnih zvrsti in obdobij zborovske 
glasbe. Večji del repertoarja posvečajo sakralni glasbi, bogatijo pa ga tudi ljudske, 
dalmatinske in druge pesmi. Zbor tudi redno sodeluje s Simfoničnim orkestrom 
Cantabile in prireja raznovrstne koncerte.

Pevci so gostovali že na Švedskem, v Nemčiji, Belgiji, Italiji, Španiji in Makedoniji. 
Na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru so štirikrat osvojili srebrno 
odličje. Pohvalijo se lahko tudi z nekaj priznanji iz tujine, med drugim z absolutno 
zmago mednarodnega festivala adventne in božične glasbe v Pragi leta 2000, s 
prvo nagrado mednarodnega tekmovanja Cracovia cantat v Krakovu v kategoriji 
mešanih zborov leta 2012 in z zlato medaljo tekmovanja na Ohridu leta 2015.
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Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)
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perilo  *  spalni program  *  kopalke  *  nogavice * 
Galeb, Triumph, Lisca, Calida, Snelly, Pounje, Polzela

Prodajalna Galeb - svet perila, Mestni trg 17, Idrija, tel: 05 377 10 29                                              (Galeb-Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana)

NOVE JESENSKE 
KOLEKCIJE

www.galeb-trade.si 

info@galeb-trade.si

Noč čarovnic je povezana s številnimi vražami
Imate tudi vi v teh dneh polne roke dela z izrezovanjem buč? Noč čarovnic velja za izrazito ameriški praznik, a 

pogled v zgodovino pokaže, da gre pravzaprav za star keltski običaj. 

Pred več stoletji so bile zime negotovo in strah 
vzbujajoče obdobje. Hrana je hitro pošla in za večino 
ljudi so temni in kratki dnevi predstavljali številne 
skrbi. Verjeli so, da se na noč čarovnic duhovi vrnejo 
na zemljo, zato so se bali zapustiti domove. Da bi 
duhove pretentali in jih ne bi prepoznali, so si nadeli 
maske in šele zatem odšli v temno noč. Pred hiše 
so postavili sklede s hrano, da bi odvrnili duhove 
pred vstopom v hišo. Ta praznik je bil vedno prežet 
z magijo, vraževerjem in skrivnostjo.

Praznovanje noči čarovnic predstavlja prehod iz 
jeseni v zimo, razliko med izobiljem in pomanjkanjem, 
življenjem in smrtjo. Predvidevajo, da izhaja iz 
starodavnega keltskega festivala Samhain, ko so 
ljudje prižgali kresove in se oblekli v kostume, da so 
se ubranili pred zli duhovi. Kelti so živeli pred 2.000 leti 
na območju današnje Irske, Velike Britanije in severne 

Francije. Novo leto so praznovali 1. novembra, saj je ta 
dan pomenil konec poletja in jesenskih opravil, kot sta 
žetev in trgatev, in začetek dolgih, hladnih in temnih 
noči ter zime, kar je bilo povezano tudi s smrtjo. Kelti 
so verjeli, da je meja med življenjem in smrtjo v noči 
pred novim letom zelo tanka. 31. oktobra so praznovali 
Samhain, ker so verjeli, da se duhovi umrlih vrnejo na 
zemljo. Med praznovanjem so Kelti nosili kostume iz 
živalskih kož in glav ter se ukvarjali z napovedovanjem 
prihodnosti, kar naj bi jim pomagalo prebroditi zimo. 

V kolonijah Nove Anglije je bilo praznovanje noči 
čarovnic precej omejeno zaradi protestantizma. 
Verovanja in kostumi različnih evropskih etničnih 
skupin in ameriških staroselcev so bili razlogi, da se 
je razvila ameriška različica praznovanja tega praznika. 
Praznovanja so vključevala zabave, javne prireditve, 
sosedje so si med sabo pripovedovali zgodbe o 

smrti, si zaželeli srečo, plesali in peli. Do sredine 19. 
stoletja so bile vsakoletne jesenske zabave že nekaj 
običajnega, čeprav noči čarovnic niso praznovali v 
vsej državi.

V drugi polovici 19. stoletja je prišlo v Ameriko veliko 
priseljencev, ki so prispevali k temu, da se je festival 
razširil po vsej državi. Od Angležev in Ircev so prevzeli 
tradicijo oblačenja in hodili od hiše do hiše ter prosili 
za hrano in denar, danes pa to počno otroci, ki prosijo 
za sladkarije.

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je postalo 
praznovanje tega praznika običajno, prav tako se je 
v poznejših letih zmanjšal pomen religije in vraževerja 
ter postal dan zabave in norčij. Začeli so se parade, 
množični festivali in zabave. Danes Američani za noč 
čarovnic potrošijo približno šest milijard dolarjev, saj 
je to pri njih drugi največji praznik.

Drage občanke, spoštovani občani,

z veseljem najavljamo našo kandidaturo na jesenskih volitvah za člane 
občinskega sveta občine Idrija!

Na kandidatnih listah nas bodo zastopali:

V 1. volilnem okrožju Aleksander Paglavec, Zlatko Horvat in Tina Wahl

V 2. volilnem okrožju Marko Velikanje in Dragica Pregelj

V 3. volilnem okrožju Maja Čuk Felc

Skupaj s kandidatko za županjo, MIRANDO GROFF FERJANČIČ, se bomo 
zavzemali za: 

- Ureditev »Ute«

- Izvedbo izgradnje novega vrtca v Spodnji Idriji

- Ureditev območja kopališča Bela

- Ureditev starega vaškega jedra v Spodnji Idriji

- Razširitev prog mestnega avtobusa do oddaljenih vasi

- Ureditev okolice OŠ Črni Vrh in priključka do glavne ceste

- Ureditev vaškega jedra v Črnem Vrhu.

- Nadaljnji razvoj turizma v Črnem Vrhu.

- Organizirano pomoč pri varovanju starejših občanov.

- Izgradnjo novih stanovanj in sanacijo stanovanj v starejših idrijskih hišah.

- Vsesplošno dostopnost občanov do internetne povezave.

- Vzdrževanje in rekonstrukcijo lokalnih cest.

- Promocijo turizma in nadgradnjo obstoječe ponudbe v Idriji in okolici

Bolje za vse!

                                            Vaše kandidatke in kandidati idrijskega LO stranke SMC
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ODPRTO: PON. -  PET 8. - 16. SOBOTA, NEDELJA ZAPRTO. O13 PSC IDRIJA, Arkova ul. 13, IDRIJA, tel.: 05 373 40 40
NAJVEČJA IZBIRA  

NOTRANJIH SENČIL  
PO MERI 

PLISE
SATOVJE 

ROLO
DUO ROLO

LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

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

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

M O N T A Ž A  -  I Z M E R A
-  H I T R I  R O K I  I Z D E L A V E
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PRIDOBIVANJE PESKA IN 
STORITVE Z GRADBENO 

MEHANIZACIJO Ivan Poženel s.p.

041 646 214

Jelični Vrh 33, Idrija, www.kamnolomzala.si 

Dobava betonskih kanalov 
dolžine do 4 metre

BETONSKI KANALI:

KAMNOLOM:

STORITVE:

Materiali za uporabo 
v gradbeništvu 

Klasični izkop / mešanje 
betona / planiranje, iz-
ravnava in valjanje terena, 
prevoz materiala, ...

041 646 214

Starožitna domačija je 
oživela
Sobota, 29. septembra 2018, je bila 

v Spodnji Idriji namenjena Dnevom 

evropske kulturne dediščine. 

Namen teh dni je, da se skozi 

časovni rez prikaže vrednote naših 

prednikov. Članice Turističnega 

društva Fara so v dogovoru 

z lastnico Tanjo odprle vrata 

starožitne kmetije v Trneh nad 

Spodnjo Idrijo. 

Do hiše s črno kuhinjo so učenci Osnovne šole 
Spodnja Idrija postavili smerokazne znake in izdelali 
šajblčke, da bi obiskovalci lažje našli pot. Na ta dan 
je v hiši dišalo po smukavcu in potičkah, po pečenih 
jabolkih in hruškah s Kendovega dvorca. »Poribana« 
miza je komaj nosila skrbno pripravljene jedi in 
pijačo. Domačnost je pričarala vesela pesem mladih 
glasbenikov ansambla Kar tako in ni ga bilo obiskovalca, 
ki ne bi zaplesal ali malo posedel ob topli kmečki peči in 
se za trenutek preselil iz hiteče sedanjosti v umirjene 
čase naših babic in dedkov. V popoldanskih urah se 
je v hiši predvajal film Bevkovih Pastircev, kar je še 
dodatno utrdilo podobo preteklih obdobij življenja 
v naših koncih.

Tako člani društva kot številni obiskovalci so 
bili enotnega mnenja, da je treba ohranjati našo 
kulturno dediščino, saj je ta temeljni kamen za našo 
prihodnost. / Foto: Mirko Mažgon
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Jesensko šumenje prihaja 
od cerkve, od lip. 
Odidemo. Mrzla žalost. 
Trepetajoči utrip.  
Listje šumeče gre z nami, 
razgubi se v naših poteh, 
in za modrimi gorami 
ugasne naš smeh ... 

(S. Kosovel)

FRANC KOLENC
(5. 8. 1954 – 21. 9. 2018)

Ob mnogo preranem slovesu dragega moža, očeta, 
nonota in brata se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem, 
ki ste se prišli posloviti od našega ata, nam izrekli 
sožalje in besede podpore ter darovali cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se LD Idrija, Marku in Vladu iz 
pogrebne službe Komunale Idrija za organizacijo 
pogreba, Ivici Pirih za poslovilni govor ter ZVV za 
Slovenijo Idrija – Cerkno za poslednjo stražo.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi

Zahvala
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)

VALERIJA LANGENVALTER
(18. 4. 1952 – 1. 8. 2018)

Za vedno nas je zapustila mama, nona in tašča 
Valerija.
Vsem, ki so nam v najtežjih trenutkih stali ob 
strani, se iskreno zahvaljujemo. Hvala sorodnikom, 
prijateljem, znancem in sosedom za pomoč, izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala župniku 
Petru Fonu za tolažilne besede in lepo opravljen 
obred slovesa, Sanji za poslovilne besede, Komunali 
Idrija za pogrebni obred, Zdravstvenemu domu 
Idrija, Službi za pomoč na domu, Mariji in Tini Brus, 
Marjanu, Damjanu in Fanči.

Vsi njeni

Zahvala
ANDREJ ŠTREMFELJ
(1935 - 2018)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, brata, tasta in strica se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče.
Najlepša hvala zdravnicama dr. Ani Mariji Novak 
Knap in dr. Ani Ogrič Lapajne, patronažni sestri Adi 
in zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Idrija 
ter osebju bolnišnice v Šempetru pri Novi Gorici za 
njihov trud in nudeno zdravniško pomoč.
Hvala gospodu župniku Miru Mariniču za opravljen 
pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi, trobentaču 
Borisu za zaigrani žalostinki, cvetličarki Sabini za 
ureditev vežice in pogrebni službi komunalnega 
podjetja Idrija za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga 
spremljali na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Zahvala
“Srce je omagalo. Dih je zastal.  
A spomin na tebe bo večno ostal.”

LUCIJA KOSMAČ
(13. 9. 1933 – 30. 9. 2018)

Tiho in nenadoma je zadnjo septembrsko nedeljo za 
vedno zaspala naša draga Lucija Kosmač, po domače 
“Bajtarjeva Lucka” iz Zakriža.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečene misli 
sožalja, za darovane sveče in cvetje.
Hvala ekipi NMP ZD Idrija, ki se je tistega jutra 
odzvala našemu klicu.
Hvala župniku za darovan obred in Cerkvenemu 
mešanemu pevskemu zboru Župnije Cerkno, ki jo 
je pospremil na pot v večnost.

Počivaj v miru naša draga Lucka. Do takrat, ko se 
ponovno srečamo.

Žalujoči - vsi tvoji.

Zahvala
Niti zbogom nisi rekel, niti roke nam podal,  
a v naših srcih za vedno boš ostal.

GAŠPER REJEC
(7. 5. 1998 – 25. 9. 2018)

25. septembra je kruta usoda vzela tako mlado življenje 
našega Gašperja. Ob prerani, nenadomestljivi in 
boleči izgubi se prav lepo zahvaljujemo policistom iz 
Idrije, Logatca in Nove Gorice, ki so nam pomagali 
pri iskanju. Zahvala tudi zdravniku ZD Idrija in 
gasilcem PGD Idrija za intervencijo. Pogrebni službi 
podjetja Komunala Idrija, še posebno gospodu Marku 
Gnezdi ter sosedoma Andreju in Petru najlepša hvala 
za organizacijo pogreba, Cvetličarni Cvet za lep žalni 
aranžma, gospodu župniku Mateju Kobalu pa za 
sočuten pogrebni obred.

Na pokopališču v Šebreljah smo 1. oktobra pospremili 
Gašperja na zadnjo pot. Vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem, znancem in še posebej 
Gašperjevim prijateljem, sošolcem, sodelavcem 
podjetja Kolektor Ascom, tabornikom in planincem 
se iskreno zahvaljujemo za tople in ganljive besede 
sožalja. Vaši stiski rok in objemi so nam bili v 
veliko tolažbo v tako težkem trenutku. Hvala vsem 
in vsakemu posebej za darovano cvetje in sveče. 
Hvaležni smo vsem, ki ste Gašperja imeli radi in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mama Marjana, ata Pavel in brat Dejan

Prodam Toyota RAV4, letnik 2002, tri vrata, metalno siv, 235.000 km, lepo ohranjen in 
vzdrževan, vlečna kljuka. Inf.: 041 451 008

Mlada družina kupi ali najame stanovanje (tri ali večsobno) ali hišo v Idriji ali Sp. Idriji.  
Inf.: 041 200 753

Prodam telefon LG K4 (2017), še eno leto v garanciji. Inf.: 031 679 926
Prodam ali oddam v najem garažo v Sp. Idrij i ,  naselje »Koreja«, Šolska ul. 1-3.  

Inf.: 031 679 926 
V centru Idrije prodam poslovni prostor z utečeno poslovno dejavnostjo. Cena: 45.000 EUR. 

Inf.: 041 434 171
V Spodnji Idriji prodam dvosobno stanovanje v izmeri 59 m2, energetska izkaznica urejena. V 

Idriji pa kupim garsonjero ali enosobno stanovanje. Inf.: 040 465 472
Prodamo stanovanje v Idriji na naslovu Pot Svetega Antona 49 v skupni zmeri 76,4m2. 

Stanovanje je opremljeno in primerno za bivanje. Prodajna cena je 77.000 EUR neto.  
Inf.: 041 740 414 (popoldne)

V Spodnji Idriji (Pustota) prodam zazidljivo parcelo na lepi, sončni lokaciji v velikosti cca. 2.000 
m2. Inf.: 041 632 859 

V Idriji ali Sp. Idriji nujno najamem garsonjero ali enosobno stanovanje. Inf.: 031 276 588
Prodam 0,5 kg suhih jurčkov. Inf.: 041 540 676
Kupim vikend ali enostaven objekt na relaciji Idrija-Zavratec. Inf.: 041 433 954
V Idriji, pet minut od šole, zdravstvenega doma in vrtca prodamo prostorno, takoj vseljivo 

stanovanjsko hišo s centralnim ogrevanjem in garažo. Inf.: 031 616 411
V Idriji prodam trisobno stanovanje v izmeri 92 m2. Inf.: 051 347 778

Prodam trisobno stanovanje v Sp. Idriji. Obnovljeno l. 2016 in moderno opremljeno (nova 
kopalnica in dnevna soba, LED razsvetljava, klima z upravljanjem preko interneta, protivlomna 
vrata, nova okna). Površina 87 m2. Cena: 109.000 EUR. Inf.: 031 674 023

Prodam enosobno obnovljeno stanovanje na Vodnikovi ulici v Idriji. Energetska izkaznica v 
izdelavi. Cena po dogovoru. Inf.: 031 584 982

Mlad poročen par išče garsonjero ali enosobno stanovanje. Inf.: 069 679 094
Prodamo kostanj (ni maron). Inf.: 070 680 387
Prodam domač med, kozarec 8 evrov. Inf.: 041 540 676
Iščem garsonjero ali enosobno stanovanje v Idriji. Inf.: 041 482 931
Prodam suha bukova drva z razrezom in dostavo. Inf.: 041 824 984
Od 1. novembra dalje iščem enoposteljno sobo ali posteljo v večposteljni sobi, cena do 160 

evrov, samski delavec. Inf.: 070 377 466 ali ar3421@student.uni-lj.si
V centru Idrije se v najem oddaja vpeljan gostinski lokal Avalon pub. Inf.: 051 217 105
Prodam dva skladiščna prostora v skupni izmeri 100 m2 v Spodnji Idriji. Inf.: 031 438 051
V Idriji kupim garsonjero ali enosobno stanovanje. Inf.: 051 255 788
Prodam neuporabljeno sedežno garnituro z ležiščem. Ima predal za posteljnino in tabure 
(zunanje dimenzije: 290x195 cm; dimenzija spalnega prostora: 243x155 cm in trosed dimenzije 
190 cm). Inf.: 041 724 789
Prodam dva konvektorja (električna radiatorja): ATLANTIC 1000 W (dimenzije: Š 54 cm x V 
46 cm x D 11 cm; cena: 70 EUR) in ATLAS AVK 2000 W (dimenzije: Š 126,5cm x V 40 cm x D 
7,8 cm; cena: 115 EUR). Inf.: 041 719 136 ali flapajne@t-2.net
Za simboličen znesek oddam ohranjeno sedežno. Inf.: 041 482 931

MALI OGLASI

Zahvala
Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak,
spomin je nate
in hvaležna misel
luč je, ki ne ugasne.

TOMO LAPAJNE
(27. 4. 1962 – 9. 8. 2018)

Ob boleči izgubi dobrega moža, očeta, sina, brata 
in strica Tomota se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih stisnili roke in bili z nami. 
Hvala za osebno in pisno izrečena sožalja, besede 
tolažbe, dobrodelne prispevke. Hvala sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem in vsem, ki ste ga z nami 
pospremili na njegovi zadnji poti. Najlepša hvala 
župnikom Miru Mariniču, Srečku Vončini in Mateju 
Kobalu za lepe poslovilne besede, Ireni Hvala za 
besede slovesa, pevcem za ganljivo izvedbo pesmi. 
Vsem res iskrena hvala.
Ver j amemo,  da  bodo  spomin i  nanj ,  na 
njegovo življenje in delo, ostali živi in večni. 
 
Njegovi najdražji: žena Ema, otroci Tinka, Janez, 
Matevž in Zala
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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 delovni mesti:

1. RAZVOJNI INŽENIR (m/ž)

2. TEHNOLOG (m/ž)

Od vas pričakujemo:
  Pod točko 1: VII. stopnjo izobrazbe strojništvo ali mehatronika * aktivno znanje angleškega jezika * poznavanje  

računalništva (Office, ERP, PDM, CAD, CREO je prednost) * vestnost, zanesljivost, kreativnost, iznajdljivost * smisel za 
timsko delo * veselje do dela v mednarodnem okolju

Nudimo:  
delovno razmerje za nedoločen čas, polni delovni čas, dinamično delo v prijetnem kolektivu, možnost strokovnega  

usposabljanja in napredovanja, stimulativno nagrajevanje in udeležbo pri dobičku.

Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite novih priložnosti, vabimo, da nam pošljete svojo prijavo z življenjepisom 
do 31. 10. 2018:

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)

V Ravnah pozdravili jesen
Ko poletne vročine že izgubijo svojo moč in ko jutra 

postanejo počasnejša, se na nadmorski višini, kjer 

listje rumeni v drugačnih, bolj pisanih odtenkih, v 

vasi Ravne pri Cerknem vsako leto odvija prireditev 

»Pozdrav jeseni«.

Letošnja izvedba je bila že enajsta po vrsti. Organizatorke iz skupine Ravnanske 
podokničarke, ki deluje pod prizadevnim umetniškim vodstvom Marije Terpin, 
vsako leto ob domačih ustvarjalcih poskrbijo tudi za odlične goste. Tako so na 
odru kulturne dvorane v Ravnah že nastopili Gianni Rijavec, Adi Smolar, Korado in 
Brendi, Marjan Zgonc, Oto Pestner, Fantje s Praprotna in drugi. Letošnji program 
so spet zasnovali na uglednih pevskih in literarnih gostih. V Ravne je prišel pevec in 
avtor besedil Pero Lovšin, ki je bolj znan kot pevec več udarnih rokerskih zasedb, 
med njimi tudi Pankrtov. Ob njem so nastopili še pevci mešanega pevskega zbora 
iz Šentviške planote, Francetovi orgličarji iz Železnikov, Anica Kosmač ter Dare 
Kaurič iz skupine Kingston, ki se je tokrat predstavil kot pisec poezije.

Vsemu naštetemu pa so pridih domačnosti dale članice skupine Ravnanske 
podokničarke, ki so pripravile več pevskih in tudi šaljiv gledališki nastop skupaj z 
mladimi vaškimi glasbeniki in pevci.

Ob koncu je polna dvorana zadovoljnih obiskovalcev z dolgim aplavzom nagradila 
vse nastopajoče in organizatorje za enkraten glasbeni, gledališki in ljudski dogodek 
na katerem sta se prepletala glasba in poezija z ljudskim gledališčem in kjer so si 
podajale roko izkušnje starejših z zagnanostjo mladine.

Po končani prireditvi pa so domače gospodinje vse obiskovalce brezplačno 
pogostile z domačimi dobrotami iz kmečke kuhinje.

V spomin
FRANCIJU MAKSLJU

Na deževno prvooktobrsko jutro je – kot že neštetokrat – odšel skozi 
domača vrata brez besede pozdrava, ker – kdo bi maral za odvečne 
ceremonije. Zdel se je pač le še eden od dni, še ena znana pot, ena od 
mnogih voženj v pomoč znancu, na uslugo prijatelju ali za dobro delo 
kolegu. Brez nepotrebnega preudarjanja, hitro, impulzivno, ker je škoda 
časa za nesmiselne ovinke. In brez pompa, ker se dobrota ne razkazuje 

na odru, v blišču, ampak v tišini in samoti.
En velik kos nenadne tišine se je zavlekel te dni med nas. V 2. nadstropju 
na Prelovčevi 2 je ostal odprt kovček s Francijevo pozavno, kot bi hotela 
še nekaj sporočiti, še nekaj odigrati, ker se je prehitro zgodil konec. Fine. 

Brez nove repeticije. Ne da bi lahko zares izzvenela.
Pogrešali bomo značilen zven te pozavne. 

Še dolgo bomo prisluškovali za njegovo telefonsko Golico, ki je redno 
rahljala prehudo koncentracijo.

Pogrešali bomo Francijev prepoznavni smeh. Njegovo hudomušnost in 
večni optimizem, ki je blažil mnoge napetosti. Za navidezno brezskrbnostjo 

se je skrival skrben in občutljiv človek. 
Pogrešali bomo njegove razposajeno hupajoče pozdrave iz zelenega tamiča.
Manjkal bo na sovoznikovem sedežu na godbeniških odpravah. Avtobusna 
postaja Likarca ne bo več ne v zgodnjih jutranjih ne v poznih nočnih 
urah s Francijem in pozavno čakala na obvezno zamujajočo plehmusko.
Unikatnega muskonta, ki je ponosno kot malokdo nosil knapovsko 
godbeniško uniformo, bodo pogrešali tudi naši aumeški prijatelji. Kdo 
bo odslej vedno in povsod brez predsodkov in zadrege razbijal led in se 

prvi zavrtel na plesišču?
Francijevi prva–druga na pozavni bosta prazni in tretja bo prazna in 
njegovo mesto v zadnji vrsti desno od tolkal bo še dolgo prazno. Veliko 
pavz se bo sicer končno postavilo na svoje mesto, a bo hkrati udarilo 
z globokim, nepričakovanim molkom. Množica praznin bo ostala za 
zvestim, vestnim, predanim in dobrosrčnim očetom, bratom, partnerjem 
in muskontarskim kameradom, ohranila pa se bo tudi in predvsem 
neizbrisna sled v spominih in srcih vseh bližnjih ter te in prihodnjih 

godbeniških generacij.
In njegov priljubljeni kapetan Brina bi zdaj rekel: »Ne joči, Peter.«

Milanka Trušnovec, Godbeno društvo rudarjev Idrija
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