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Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v julijuspregledano

Junij 2019: 
Rožnika mrzlo deževanje,  
slabo za vino in panje. 
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tudi Antonijev rov
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34 - Mali oglasi 
Prodam, kupim, menjam, ...

Bo CID vodila Valerija Verhovnik?

Nova direktorica Centra za idrijsko dediščino, 

ki se po novem imenuje Zavod za turizem 

Idrija, bo Valerija Verhovnik. Tako so sklenili 

člani sveta zavoda in s tem končali vse 

predpisane postopke. Sklep bo stopil v veljavo, 

če ga bodo potrdili še občinski svetniki.

Na javni razpis se je prijavilo sedem kandidatov in med njimi tudi dosedanja direktorica Sanja 
Marija Pellis. Svet zavoda je opravil razgovore s kandidati, ki so morali predložiti ob dokazilih 
o izpolnjevanju pogojev tudi razvojni načrt turizma v občini. Najbolj jih je prepričala Valerija 
Verhovnik, magistrica ekonomski znanosti z Vojskega. Tja se je preselila pred sedmimi leti, 
kjer je iz nič postavila sedaj zelo uspešno turistično kmetijo Naš raj. Pred dvema letoma 
se je spoprijela s projektom oživitve slaščičarske dejavnosti v Idriji pod blagovno znamko 
Slaščičarna Emilija.

»Imam znanje in voljo, da se na področju turizma v Idriji nekaj zares naredi,« je povedala 
Valerija Verhovnik in dodala, da sama vidi turizem tudi kot poslovno priložnost. Ima izkušnje 
iz neposredne prakse zato bo njeno vodenje javnega zavoda preudarno in na realnih tleh. 
»Občina ima sprejeto strategijo, le v praksi jo je treba izvajati,« je za Idrijske novice še dodala 
Valerija Verhovnik.

Člani komisije za volitve in imenovanja ter člani občinskega sveta bodo o njenem imenovanju 
odločali 4. julija.
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Antonijev rov za obiskovalce odprt že 25 let
Antonijev rov je bil pred 25 leti prvi rudnik v Sloveniji, obnovljen in odprt 
javnosti. Pomembno nam je bilo, da 500-letna dediščina rudarjenja ne bi 
šla v pozabo. V teh letih smo predstavitve v muzejskem delu rudnika stalno 
dopolnjevali, predvsem pa ga oživljali z dogodki, tematskimi prireditvami in 
razstavami. Za najmlajše smo pripravili Lov na Perkmandlčkov zaklad, kjer otroci 
skozi različne naloge v rudniku spoznavajo rudarski poklic in tako na poseben 
način doživijo življenje rudarjev v podzemnem svetu. Za ohranjanje spomina 
na rudarje in njihovo delo imajo najpomembnejšo vlogo vodiči, ki ob pristnem 
stiku z obiskovalci le-te navdušijo nad idrijsko bogato zgodovino.

Dr. Jože Čar je pred kratkim zapisal: »Antonijev rov ni le 'rov', ampak častitljiv 
in spoštovanja vreden objekt, ki kaže na izjemen pomen idrijskega rudnika 
v svetovni zgodovini.« Ponosni smo, da je dediščina dveh največjih živosrebrovih 
rudnikov na svetu vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Antonijev rov iz leta 1500 velja danes za enega 

najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi. 

Skoraj 500 let so rudarji skozenj odhajali na delo v jamo in se vračali iz nje. V 
sredini 18. stoletja so ga poimenovali po sv. Antonu Padovanskem. Takrat so ga 
obnovili in prvotno leseno podporje zamenjali s kamnito oblogo. Na koncu 300 m 
dolgega rova so v času največjega razcveta rudnika postavili kapelo sv. Trojice. V 
njej so se rudarji priporočili svojima priprošnjikoma, sv. Barbari in sv. Ahacu, da 
bi zmogli težko in zahtevno delo v jami ter srečno vrnitev iz nje. Nad vstopnim 
rovom so zgradili imenitno vhodno zgradbo v rudnik, imenovano Šelštev. V njej 
so se vsako jutro zbirali rudarji, poslušali berilo, dobili olje za razsvetljavo in 
delovni razpored. Iz kapele so se rudarji po stopnicah Attemsovega vpadnika 
spuščali na delo v globlje dele jame. 

Za vsebino je odgovoren CUDHg Idrija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Promet po Kosovelovi zopet po običajnem režimu
Delavci Komunale Idrija so zaključili asfaltacijo Kosovelove ulice med 

križiščem z ulico Carla Jakoba pred Antonijevim rovom in odcepom za 

Vojsko »pri Kovačici«, kjer bodo s preplastitvijo asfalta danes zagotovili 

nadaljnjo uporabnost cestišča. 

Izgradnja plinovodnega 
omrežja se bliža koncu 
Delavci Komunale Idrija in njeni 

podizvajalci v poletnih mesecih 

zaključujejo tudi izgradnjo plinovodnih 

odsekov v Kajuhovi ulici, Ulici Henrika 

Freyerja, Ulici Zmage in v Mrakovi 

Ulici, kjer se bo na plinovod možno 

priključiti pred novo kurilno sezono.

Odsek med Šintarijo in Marofom je izgrajen, v 
naslednjih dneh pa bodo začeli z izgradnjo plinovoda 
v centru Spodnje Idrije, in sicer od semaforiziranega 
križišča do Koreje in Kendovega dvorca. Vključena 
bodo tudi območja Mladinske ulice, Melin ter 
Osnovne šole Spodnja Idrija. Dela bodo sklenjena 
predvidoma konec avgusta 2019, nato pa bo glede 
na prijave posameznih uporabnikov potekala izgradnja 
individualnih plinskih priključkov. 

Vprašanja o plinifikaciji, možnostih, ki jih nudi plin kot 
novi energent v občini ter priključitvah uporabnikov 
na distribucijski sistem lahko naslovite po e-pošti: 
gregor.kodela@komunalaidrija.si.

Ob povratku z dopusta ne pozabite izprati 
vodovodnega omrežja
Voda v hišnem vodovodnem omrežju ni v sterilnem 

okolju. Poleti je njena temperatura za nekaj 

stopinj višja kot v hladnejšem obdobju leta, zato je 

priporočljivo, da po daljši prekinitvi uporabe vodo 

spirate. Še zlasti ob povratku z daljšega dopusta 

ne pozabite na spiranje hišnega omrežja, saj med 

neuporabo vodovodni priključek postane slepi rokav, 

kjer voda zastaja in se ogreje.

M e d  o d c e p o m  z a  Voj s ko  i n  k r i ž i š če m  s 
Prelovčevo ulico pod gradom bodo dela nadaljevali 
jeseni, ko bodo z rezkanjem asfalta izravnali 
deformacije in ga pripravili za preplastitev. Kljub 
temu od 11. junija dalje promet po Kosovelovi 
ulici in skozi center Idrije poteka po običajnem 

enosmernem režimu. V naslednjih tednih se bodo 
dela nadaljevala na začetku Kajuhove ulice, kjer 
bo veljala popolna zapora, nato pa v Ulici Henrika 
Freyerja, kjer bo veljala delna zapora. Predvidoma 
se bodo dela na teh odsekih zaključila s koncem 
julija 2019.

Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje priporočajo, da vodo 
spirate s turbulentnim tokom (zaporedno bolj ali manj hitro zapiranje in 
odpiranje pipe) vsaj petnajst minut. Ker pa je takšno ravnanje v nasprotju z 
varčevanjem z vodo, pustite vodo na vsaki pipi pred ponovno uporabo teči vsaj 
dve minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Curek naj 
bo enakomeren, srednje jakosti in debelosti svinčnika. Po spiranju snemite in 
očistite mrežice ali druge nastavke na pipah. Vodo od izpiranja pa lahko uporabite 
za druge, neprehrambene namene. 

Če v prvih curkih priteče obarvana voda, naj vas ne skrbi, če bo obarvanost 
po spiranju izginila. Gre namreč za občasen pojav, ki nastane zaradi rjavenja 
nekakovostnih materialov v interni vodovodni napeljavi, lahko pa je tudi posledica 
usedlin na vodovodni mreži po popravilih na javnem ali internem omrežju.
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Kam lahko oddam rabljena oblačila in obutev? 
Občani Idrije in Cerknega lahko vsa rabljena 

oblačila in obutev, pa tudi rjuhe, brisače, prte, 
posteljnino, torbice, kape, šale, pokrivala 
in pasove oddate v zabojnike TEKSTILKO, ki 
se nahajajo na nekaterih ekoloških otokih v 
obeh občinah. V tovrstne zabojnike ne smete 
oddajati prešitih odej, vzmetnic, dežnikov, 
preprog, trdih igrač in tekstila v zelo slabem 
stanju, kot so čistilne krpe in raztrgan tekstil. 
Eko otoki, kjer so postavljeni zabojniki 
TEKSTILKO, se nahajajo: 

- pred upravno stavbo Komunale Idrija,
- pred Policijsko postajo Idrija, 
- pri hidroelektrarni na Marofu,
- pred Picerijo Pod skalco v Spodnji Idriji,
- pri Osnovni šoli Spodnja Idrija,
- pred gasilskim domom v Cerknem,
- pri mostu čez Idrijco na Reki, 
- na glavnem trgu v Črnem Vrhu in
- na parkirišču pri Osnovni šoli Godovič. 

Vse odpadke, ki sodijo ali ne sodijo na eko otok, lahko 
sicer kadarkoli v obratovalnem času oddate tudi v Zbirni 
center Cerkno ali Zbirni center Ljubevč v Idriji. 

Obratovalni časi zbirnih centrov v Idriji in Cerknem
ZC Ljubevč v Idriji je odprt: 
- pon, tor, čet, pet: 7. do 15. ure
- sre: 7. do 19. ure (redni urnik)
- sre: 7. do 16. ure (zimski: 29. oktober - 25. marec)
- sob: 8. do 11. ure

ZC Cerkno je odprt: 
- čet: 11. do 14. ure
- sob: 7. do 10. ure

TKD Kanomlja vas vabi na  

Klavžarski  pohod  
po poti kulturne in naravne dediščine Kanomlje  

in celodnevno druženje z nami  
v soboto, 6. julija 2019

Zbirno mesto pohodnikov ob 7. uri pred osnovno šolo v Kanom-
lji. Pot nas bo nato vodila mimo Šinkovčeve žage in ponovnega 
izvira Kanomljice do zbirke mineralov in fosilov Klemenčičevih.  
Pot bomo nadaljevali na Kanomeljske klavže, domačijo na Cikl in 
domačijo Šturmajce, kjer nas bo čakalo okrepčilo in daljši počitek. 
Po otvoritvi razstave se bomo spustili mimo domačije Pr Ivaniš v 
strugo reke, kjer si bomo ogledali klame in ponor reke  Kanomljice. 

Pot bomo  zaključili na izhodišču pred osnovno šolo. 
Pot je dolga 14 km in je srednje zahtevna, primerna tudi za družine. 

Priporočamo primerno pohodno obutev in pohodne palice. 
Udeležba na lastno odgovornost!

Kulturni program 
Ob 14. uri na domačiji Šturmajce 

otvoritev razstave amaterskega slikarja Luke Kolenca.

Prijave do petka 5. 7. 2019 na tel. 041 693 814 
ali tkdkanomlja@gmail.com

štartnina 7 €
 

KS Kanomlja in TKD Kanomlja vas vabita na  

Praznik Kanomlje 
v soboto, 13. julija 2019,

od 19.30 dalje pred osnovno šolo v Kanomlji.  

V kulturnem delu bodo nastopile 
Kanomeljske punce ter skeč Brexit v Kanomlji 

zabavala vas bosta ansambla    
KAR TAKO in ZVITA FELTNA 

BOGAT SREČELOV  
. 

V A B L J E N I !  
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POLETNA KRVODAJALSKA  
AKCIJA

RKS Območno združenje Idrija obvešča,  
da bo poletna krvodajalska akcija 

potekala  
v Idriji od 26. do 28. avgusta  

ter 
v Cerknem, 29. 8. 2019.

Lokacija v Idriji bo znana naknadno,  
Cerkno pa kot doslej:  OŠ Cerkno.

Krvodajalski pozdrav!

Žlikrofi so pravi magnet za turiste
Matjaž Jelovčan – Gostišče Barbara

Drži podatek, da je Gostišče Barbara največji 
gostinski obrat v mestu?

Odvisno od tega, katere podatke upoštevate. 
Če mislite po številu programov, smo zagotovo 
najprodornejši. Letos so nas organizatorji Odprte 
kuhne povabili, da imamo vsak petek stojnico na 
Odprti kuhni v Ljubljani, s prvimi toplimi dnevi 
smo začeli s ponudbo na letnem kopališču Lajšt, 
kjer bomo posamezne konce tednov obogatili z 
glasbenimi večeri (nastopili bodo različni glasbeniki, 
humoristi, ...) in ta konec tedna z gostinsko ponudbo 
sodelujemo še na Dirki po Sloveniji, ki bo imela cilj 
tretje etape prav v Idriji. Z mlado ekipo se trudimo, 
da bi sledili ciljem, ki smo si jih zadali. Mogoče nas 
nekateri ne razumejo, vendar rezultati kažejo, da 
smo na pravi poti.

Hit vaše ponudbe vsepovsod pa so žlikrofi.
Žlikrofi so res rdeča nit. Kamor pridemo in jih 

ponudimo, jih ljudje z veseljem poskusijo. Tako je 
tudi v Ljubljani, kjer domačini najpogosteje žlikrofe 
že poznajo. Ko pa se na stojnici oglasijo turisti, jim 
je treba zgodbo razložiti in potem so navdušeni. 
Prav tako so obiskovalci naše stojnice navdušeni nad 
idejo čokoladnega žlikrofa. Ni jih malo, ki so zgodbo 
prebrali v medijih in pridejo na pokušino le-teh. Naše 
sodelovanje v projektu Odprta kuhna vidimo kot 
veliko promocijo mesta in Občine Idrija v Ljubljani, ki 
je največji potencialni trg za turistične obiskovalce v 
državi. Pred dnevi nas je na stojnico prišel pozdravit 
tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki Idrijo dobro 
pozna in ima tukaj tudi številne prijatelje.

Gostišče Barbara je letos ponudnik gostinskih 
storitev na letnem kopališču Lajšt. Kaj 
pripravljate za obiskovalce?

Lajšt je izjemen naravni biser. Tako lepega 

naravnega kopališča ni daleč naokoli. Že na začetku 
bi želel poudariti, da pri projektu Lajšt z novim 
županom in njegovo ekipo dobro sodelujemo. 
Ugotavljamo pa, da so objekti na sotočju Idrijce in 
Belce kar zelo dotrajani. Lastnik objektov je občina 
in skupaj s predstavniki te smo ugotovili, da letos 
ni pogojev za obratovanje kuhinje v obstoječem 
lesenem objektu. Občina je zato napovedala, da 
bo ob leseno brunarico postavila lesen zabojnik, v 
katerem bomo lahko zadostili sanitarnim pogojem 
za pripravo hrane. Če bo ponudba ustrezna, 
potem tudi obiskovalci Lajšta ne bodo s seboj 
prinašali hrane in z njo tudi embalaže, s katero bi 
potencialno lahko onesnaževali okolje. Ob konicah 

pride na kopališče tudi do 2.000 ljudi, ki jih je treba 
v najkrajšem času ustrezno postreči. Ni lahko, a 
sodelavci so odlično usposobljeni in motivirani za 
opravljanje te službe.

Kako so urejene javne površine?
Za javne površine mi ne skrbimo. Je pa občina 

naročila urejanje plaže in poglobitev struge kopališča. 
Z občino se sedaj dogovarjamo še o obnovi »jurčkov«, 
ki so namenjeni individualni peki na žaru. Osrednji 
gostinski objekt je dotrajan, saj les ne zdrži neskončno 
dolgo v teh razmerah. Občina je že naročila načrte za 
postavitev novega objekta in upamo, da bo v nekaj 
letih pristopila tudi k zamenjavi poslopja.

Vas motijo avtomobili?
Ob konicah je v krajinskem parku res izredno veliko 

avtomobilov. Sam se zavzemam za trajnostne oblike 
mobilnosti. To pomeni, da bi morala občina spodbujati 
kolesarjenje, saj bi s tem zmanjšali število avtomobilov 
in manj onesnaževali okolje v Idrijski Beli. Občina je 
pristopila tudi k reševanju problematike parkirišč in 
omejevanja prometa, vendar novih rešitev letos še 
ne bo. Tudi zaradi krajinskega parka in Lajšta smo se 
odločili, da v Gostišču Barbara nabavimo Renaultov 
električni avtomobil Twizy, ki ga lahko občani opazijo 
na ulicah Idrije in okolici. 

Pred nami je dirka po Sloveniji. Kako je 
Gostišče Barbara vpeto v ta projekt?

Kolesarska dirka po Sloveniji bo Idrijo vsaj za 
nekaj dni pripela na zemljevid svetovnih turističnih 
destinacij, saj dirko predvajajo celo na Eurosportu. V 
petek, 21. junija, bo na sporedu tretja etapa, ki se bo 
začela v Žalcu, njen cilj pa bo prav v Idriji. Naša ekipa 
je zadolžena za postrežbo v VIP šotoru in te naloge 
smo se lotili z vso odgovornostjo. Ob 100 kolesarjih 
bo v Idrijo prišlo še vsaj trikrat toliko spremljevalcev. 
To je res enkratna priložnost za to, da cel svet sliši za 

Idrijo, kar bo zagotovo pospešilo zanimanje turistov 
za obisk našega mesta. Nepozaben je neposreden 
ogled cilja etape, ki bo letos v starem mestnem 
jedru v Idriji. To bo spektakel, ki ga res ne smete 
zamuditi. Vabljeni vsi, ki ste ali niste navdušenci nad 
kolesarjenjem. Pridite in si oglejte ta spektakularen 
cilj.

Kako pa je s projektom »Čokoladni žlikrof«?
V ta projekt smo vložili ogromno energije in 

znanja. Odzivi so zelo dobri, nenazadnje so nas tudi 
organizatorji Odprte kuhne povabili zaradi čokoladnih 
žlikrofov. Ljudje zanj vedo in ga tudi zelo radi 
naročijo, saj gre za sladico s prav posebno zgodbo. 
Zanimivo, da smo ob zanimanju za čokoladne žlikrofe 
opazili tudi povečanje zanimanja za tradicionalne 
žlikrofe. Idrija ima res nekaj kulinaričnih presežkov, 
ki jih mora samo izkoristiti v svojih predstavitvah.

Na zavodu za turizem se menjuje vodstvo. 
Kakšna so pričakovanja gostincev?

Novemu vodstvu je potrebno dati čas, da prične 
z delom. Verjamem, da bo prišlo do sprememb, ki 
bodo pozitivno vplivale na turizem v mestu, saj 

dejansko je bilo doslej že veliko narejenega pri 
raznih turističnih projektih. Poiskati je potrebno 
le prave prodajne kanale, kar pa mislim, da bo novo 
vodstvo zavoda zagotovo znalo. Verjamem, da bo 
novo vodstvo povezalo vse zainteresirane, tako 
gostince kot tudi ostale, ki bi želeli sodelovati v 
zgodbi turizma Idrije. Skupaj lahko storimo več! 
Vsega skupaj pa ne bo moč storiti kar čez noč, zato 
najprej počakajmo nekaj časa. Verjamemo, da bodo 
rezultati vidni. V Gostišču Barbara se bomo trudili, 
da bomo po svojih močeh pomagali soustvarjati 
zgodbo Idrije in njenih lepot. 

Prihodnji mesec bodo spet zaprli Zalo za ves 
promet. 

Zavedamo se, da so gradbena dela v Zali potrebna in 
nujna, saj je varnost na prvem mestu. Vendar pa smo 
lansko leto z zaporo imeli slabe izkušnje tako v Gostišču 
Barbara kot tudi turisti, ki so prihajali k nam. Turisti 
so se izgubljali po vseh mogočih poteh, da bi prišli do 
Idrije. Ponudniki gostinski programov računamo, da 
bodo letos bolje poskrbeli za označevanje obvozov 
in s tem bo škoda v naši panogi to poletje nekoliko 
ublažena. Kljub vsemu pa sem večni optimist!

Matjaž Jelovčan
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Gradiška cesta 10, 5271 VIPAVA
Centrala in dežurstvo (05) 364 43 90

mag. Ivan Princes GSM: (041) 618 949

mag. Anton Lavrenčič GSM: (041) 671 170

Matej Hosta, dr.vet.med. GSM: (031) 612 777

Nina Krašna, dr.vet.med. GSM: (051) 321 368

WWW.SGPZIDGRAD.SI, ZIDGRAD@SGPZIDGRAD.SI

SGP Zidgrad Idrija d.d.,  
Vojkova 8, IDRIJA išče  
sodelavca  
za opravljanje del na  
delovnem mestu:

VOZNIK TOVORNIH VOZIL 

Pogoji za zaposlitev:

-  vozniški izpit za C in E kategorijo s  
   pridobljeno temeljno kvalifikacijo  
   – kodo 95 

-  3 leta delovnih izkušenj na enakih ali     
   podobnih delih.

Vaše prijave s kratkim življenjepisom,  
opisom dosedanjih izkušenj in znanj ter  
ustrezna dokazila pričakujemo na naš naslov: 
SGP Zidgrad Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija 
ali na e-naslov: zidgrad@sgpzidgrad.si
Dodatna pojasnila o delu in drugih pogojih 
zaposlitve lahko dobite na tel.: 05 37 27 800.

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037

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

Damjana Vončina  
z zlato Ipavsko 
Drugi konec tedna v juniju je v Tuzli 

v Bosni in Hercegovini potekalo 

četrto mednarodno zborovsko 

tekmovanje z nazivom »Lege 

Artis«. Tekmovanja se je udeležilo 

enajst mešanih zborov iz več držav 

in vse je ocenjevala štiričlanska 

mednarodna komisija. 

Komorni zbor Ipavska, ki ga od septembra 2018 
vodi Damjana Vončina iz Godoviča, je nastopil z 
raznolikim programom in komisijo prepričal, da jih 
je uvrstila na Grand Prix tekmovanja. Poleg njih 
so se v finale uvrstili še zbor iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine ter Kolumbije. V finalu se je vsak od 
zborov predstavil še enkrat. Komorni zbor Ipavska je 
s svojim nastopom prepričal komisijo in osvojil polno 
dvorano v Bosanskem kulturnem centru v Tuzli. 
Pevke, pevci in dirigentka so doživeli stoječe ovacije 
in veliko odobravanje občinstva. Strokovna komisija je 
njihov nastop ocenila z 94,42 točkami in jim podelila 
zlato priznanje. Domov pa so prinesli še dve prestižni 
posebni nagradi. Nagrado za izvedbo sakralne skladbe 
Arvo Part: The Deer´s Cry in nagrado za izvedbo 
skladbe napisane v romantiki, F. Mendelsshn B: Richte 
mich Gott. Najvišjo nagrado tekmovanja Grand Prix 
je osvojil kolumbijski zbor. 

Damjana Vončina je s tem rezultatom potrdila mesto 
med elito najboljših zborovskih dirigentov pri nas. 
»Potrebno je trdo delo, disciplina, znanje, vztrajnost, 
a tudi muzikalnost, prefinjenost, mehkoba in srce,« je 
za medije povedala po vrnitvi s tekmovanja.

Marjan Batagelj je 
podjetnik leta
Na osmem strokovnem kongresu 

podjetnikov Slovenije so podelili 

naziv slovenski podjetnik leta. 

Letošnji prejemnik je podjetnik 

Marjan Batagelj.

Leta 2010 je prevzel podjetje, ki upravlja Postojnsko 
jamo, zdaj pa je predsednik njegove uprave. Slovenski 
podjetnik leta 2019 je postal zaradi prispevka k 
slovenskemu podjetništvu, izkazane inovativnosti 
in kreativnosti ter zavezanosti podjetniški etiki in 
morali. Leta 2014 je bil pobudnik in ustanovitelj 
nove organizacije slovenskih podjetij, SBC – Kluba 
slovenskih podjetnikov, katerega predsednik je. Pravi, 
da prisega na pregovor »Kar daš, to boš žel«. Sejal je 
dobro, saj je njegova podjetniška žetev izjemna, so 
v obrazložitvi zapisali organizatorji.

Poleg Batagelja sta se za naziv potegovala še Bogdan 
Kronovšek, lastnik podjetja Kronoterm, večkratne 
regijske gazele, in Tomaž Lah iz podjetja Nektar 
Natura, ki je bilo prav tako imenovano za regijsko 
gazelo. Ob razglasitvi je Marjan Batagelj povedal: »Če 
gledaš skozi en dan, skozi eno uro, potem bi bil rad v 
coni udobja. Če pa gledaš sled, ki jo puščaš, te sanje, 
ki jih loviš, ženejo naprej kot veter jadrnico. Zato je 
čisto vseeno, kdo je podjetnik leta, vsi podjetniki so 
zmagovalci, saj so borci, tisti, ki se borijo za boljši 
jutri.«

Lani je nagrado podjetnik leta prejel prvi mož Studia 
Moderna Sandi Češko, predlani pa Mirko Strašek, 
predsednik sveta Gazele iz KLS Ljubno, slovenske 
zlate gazele 2011.
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Kokosovo-limetine presne kocke

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

kultura gostišče barbara

Zamisel za Šinkovčeve dneve 

poezije je nastala iz želje, da bi 

spodbudili zanimanje za našega, 

dandanes v širšem okolju po krivici 

zapostavljenega pesnika Črtomirja 

Šinkovca.

»Črtomir Šinkovec (1914 - 1983), rojen na Vojskem 
nad Idrijo, je bil zgledni primer pravega slovenskega 
in predvsem primorskega literarnega samouka, ki je 
skozi bedo in narodno zatiranje pod fašizmom postal 
intelektualec, človek peresa, glasnik svobodoljubne 
in rodoljubne misli. Bil je pesnik, pisatelj, zbiratelj 
in vzpodbujevalec pesništva, sposoben publicist in 
urednik in tudi prvi, ki je v svojih delih ovekovečil 
odmaknjene kraje vojskarske planote, grape in 
gozdove med Idrijo in Čepovanom, med Cerknim in 
trnovskim gozdom. (Tomaž Pavšič)

Dvodnevni program srečanja, ki bo splet različnih 
kulturnih dogodkov, bo potekal na Vojskem v novi 
dvorani  Doma krajanov in gasilcev na Vojskem, v 
Centru obšolskih dejavnosti, na Šinkovčevi domačiji 
in drugje.

Posvečen bo tako pesniku kot tudi spodbujanju 
pesniške ustvarjalnosti mlajših generacij.

Iniciativni odbor za Šinkovčeve dneve poezije 
organizira predhodne aktivnosti :
- Dejavnosti v šolah in vrtcih
- Pesniški natečaj (org. JSKD)

Častni pokrovitelj Šinkovčevih dnevov poezije je  
dr. Danilo Türk.

Dvodnevni program na Vojskem 6. 7. in 7. 7. 2019
Sobota, 6. 7. 2019,  
od 9. do 16. ure
- Sprejem gostov
- Uvodni program in nagovori
- Literarne pesniške delavnice (Maja Vidmar)
18.00 Odprtje razstave prispevkov in izdelkov
19.00 Kulturni večer s predstavitvijo     
življenja in dela Črtomirja Šinkovca in        
predstavitvijo pesmi udeležencev natečaja  
ter častnih gostov

Nedelja, 7. 7. 2019,
od 9. do 13. ure
- Vodeni ogled Vojskega 
- Delavnice za otroke 
- Razstava prispevkov in izdelkov 
15.00 Prireditev na Šinkovčevi domačiji 
s prebiranjem poezije in podelitvijo nagrad BLISK 
za najboljše pesmi

Ko paglavci zaplavajo …
Spoštovane bralke, cenjeni bralci, po dobri praksi iz lanskega leta sem 
tudi letos moj dopust razdelil v dva dela:

Pisarna bo najprej ZAPRTA od petka, 12. julija od 12. ure dalje, do četrtka, 30. julija 2019 

Za vas ODPIRAM pisarno v sredo, 31. julija 2019 od 8. do 12. ure in od 12.30 do 18. ure in v 
četrtek, 1. avgusta od 8. do 12. in od 13.30 do 16. ure. 
 
Sledi drugi del dopusta od 2. do 18. avgusta 2019.  

Ponovno zaorjemo v ponedeljek, 19. avgusta ob 8.00 in od takrat dalje vse po običajnem urniku. 
 
POMEMBNO: Sodobna tehnika omogoča, da sklepam zavarovanja in pošiljam dokumente tudi po 
elektronski pošti. Zato vas, ne glede na datum, vabim, da se oglasite po telefonu ali elektronski 
pošti in za vaša zavarovanja bo poskrbljeno tudi v času mojega dopusta.
Jaz odhajam, a moj telefon ostaja z vami in ne glede na odsotnost vam bom z veseljem pomagal,  
če se kaj »zalomi ali polomi«.
 
Tudi vam želim lepo in vroče poletje. Prmejduš, zaslužili smo si ga!

Vaš Aleksander Paglavec 
s partnerji:

KORAK PRED KONKURENCO
Aleksander Paglavec s.p., Idrija 5280,  
Lapajnetova ulica 31, e-pošta: info@zavarovanje.net 
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

Za pripravo te poletne sladice potrebujete 
zgolj dva kuhinjska pripomočka: hladilnik z 
zamrzovalnikom in sekljalnik. Pečica in kuhalnik 
bosta ostala hladna, za kar si boste v poletni vročini 
še kako hvaležni. Poleg preproste priprave boste 
navdušeni tudi nad odličnim okusom in dejstvom, 
da sladica ne vsebuje moke, jajc, belega sladkorja 
in mlečnih izdelkov.
Sestavine:
1. osnova
- 1/2 skodelice orehov
- 1 skodelica kokosove moke
- 1 skodelica izkoščičenih datljev
- 1 žlička vanilijevega izvlečka
- malo vode
- ščepec soli
2. krema
- 1/4 skodelice indijskih oreščkov
- 1/2 skodelice limetinega soka
- 1/4 skodelice javorjevega sirupa
- 2 žlički vaniljevega izvlečka
- drobno naribana limetina lupinica
- 1/3 skodelice kokosovega olja

Priprava:
Indijske oreščke stresemo v skledo in jih zalijemo s 

hladno vodo. Pustimo, da se namakajo vsaj tri do štiri 
ure, najbolje kar čez noč.

V sekljalnik dodamo orehe, kokosovo moko, datlje, 
vanilijev izvleček, vodo in sol. Sestavine drobno 
sesekljamo, da dobimo gosto in lepljivo zmes, ki jo 
položimo v manjši kvadraten pekač, velikosti 20 x 20 cm, 
obložen s papirjem za peko. Zmes z rokami razporedimo 
po pekaču in dobro pritisnemo ob dno, da naredimo 
enakomerno osnovo. Pekač položimo v hladilnik.

Namočene indijske oreščke dobro odcedimo in 
stresemo v sekljalnik, kjer jih drobno zmeljemo. Dodamo 
limetin sok, javorjev sirup, limetino lupinico, kokosovo 
olje in vanilijev izvleček. Sestavine mešamo, da dobimo 
povsem gladko in gosto zmes, ki jo vlijemo na ohlajeno 
osnovo. Zmes po vrhu okrasimo z limonino lupinico in 
naribanim kokosom, pekač pokrijemo s folijo za živila in 
za tri ure shranimo v zamrzovalnik, da se krema dobro 
ohladi in strdi.

Ko želimo sladico postreči, jo s pomočjo papirja za 
peko odstranimo iz pekača, narežemo na kvadrate in 
postrežemo.

ZAHVALA ZA DOŽIVET SLAVNOSTNI 
KONCERT GODBENEGA DRUŠTVA 
RUDARJEV IDRIJA Z NEISHO OB 
25-LETNICI ANTONIJEVEGA ROVA

8. junija 2019 na dvorišču jaška Frančiške

Za odlično izvedbo koncerta se zahvaljujemo 
Godbenemu društvu rudarjev Idrija z gostjo 
večera Neisho, Idrijskemu oktetu in povezovalki 
večera Sanji Rejc ter za sodelovanje županu 
Občine Idrija in slavnostnemu govorniku Silvestru 
Gabrščku z Ministrstva za kulturo. Da smo koncert 
lahko organizirali za tako veliko število gostov se 
zahvaljujemo Občini Idrija, Krajevni skupnosti Idrija, 
Mestnemu Muzeju Idrija in podjetju Komunala 
Idrija. Vsem gostom najlepša hvala za udeležbo, 
lepo je bilo praznovati skupaj.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

Povzeto po okusno.je

Foto pesnikove rojstne hiše: Ivan Šinkovec
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VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  
719 EUR z vgradnjo

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

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

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

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

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

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

K U L T U R A

Vse dodatne informacije na elektronskem  
naslovu oi.idrija@jskd.si ali na telefonski  
številki: (05) 37 43 357

4. 7. ob 20.30 VOCABELLA  
6 članska ženska vokalna zasedba ob 

spremljavi banda. Projekt Obrazi ženske 
je glasbeno raziskovanje ženskih obrazov v 

pop in rock glasbi.

11. 7. ob 20.30 BEE GEESUS 
Gospel Fever – energična a capella črnska 

duhovna glasba.
                                                                              

18. 7. ob 20.30  ARITMIJA
Aritmija feat. Sabiha Khan & Vinayak Net-
ke je mednarodni glasbeni projekt različnih 
glasbenih stilov, z vplivi balkanske ljudske 

glasbe, rocka, flamenka ter bogate indijske 
glasbene dediščine. 
                                  

25. 7. ob 20.30 PICKPOCKET SWINGERS
Dixieland, swing – živahna mladostna 
»stara« glasba z začetka 20. stoletja.

   
1. 8. ob 20.30 MEF in  

NARODNOOSVOBODILNI BEND
predstavitev četrtega albuma  

MA NE ŽE SPET … MEF
            

8. 8. ob 20.30  BAnDASS
Blues, pop, folk, rock uspešnice v akustični 

izvedbi. Beatli, Clapton, CCR, Michael 
 Jackson, U2, Lynyrd Skynyrd …

15. 8. ob 20.30 TRETJI KANU
Novomeška glasbena skupina. Ena od na-

jbolj izvajanih zasedb na radiu pri nas.
 

22. 8.  ob 20.30 ETHNOTRIP
barvita etno avantura v prekmurskem melosu

29.8. ob 20.30 D’BUTLS
raznoliki glasbeni stili v duhoviti vokalni izvedbi                                       

ČETRTKI NA 
PLACU 2019
Vsi koncerti so na  
Mestnem trgu v Idriji.  
V primeru dežja pa v pod-
hodu Magazin

Pivo vedno postrežejo z nasmehom
Bar Gabrijel iz Cerknega se je uvrstil med najboljše ponudnike točenega 

piva Union v državi. Tako so odločili skriti ocenjevalci, ki so preverjali 

kakovost postrežbe, in gostje, ki so glasovali. Kot zmagovalci v regiji so 

si prislužili naziv »Union AmBARsador« ter se uvrstili v finale tekmovanja 

najboljših v državi.

Vsi obiskovalci gostinskih obratov vedo, da je 
način postrežbe vsake pijače v gostinskem lokalu 
zelo pomemben. To še posebej velja za pivo, ki je 
v poletnih mesecih nepogrešljiv v domala vsakem 
lokalu. Bar Gabrijel iz Cerknega je bil najprej izbran 
med deset najboljših v regiji, kar jim je prineslo skrite 
ocenjevalce, ki so nenajavljeni opazovali in ocenjevali 
način točenja piva. Organizatorji so k sodelovanju 
povabili tudi goste, da so ocenjevali kakovost 
postrežbe. Bar Gabrijel je zbral najvišje število točk 
med vsemi gostinskimi lokali v regiji Obala–Kras–
Goriška–Notranjska in tudi največ točk podpore, ki 
so jih poslali gostje. To je mladi ekipi prineslo naziv 
»Union AmBARsador« in uvrstitev v finale državnega 
tekmovanja, v katerem se bodo jeseni pred strogo 
komisijo pomerili še z ostalimi sedmimi regijskimi 
tekmovalci iz cele Slovenije.

Pri končnem okusu piva glavno vlogo odigra količina 
pene, zato je zelo pomembno, kako je pivo natočeno. 
Pravilno natočeno pivo bo poskrbelo za optimalno 
zaznavanje določenega piva, za katerega se je 
pivovar maksimalno potrudil. Še vedno pa velja, da 
je potrebno pivo postreči brez ogljikovega dioksida in 
s peno. Le tako bo imel poln okus in nas v želodcu ne 

bo napihovalo. Slogi točenja piva prihajajo iz lokalnih 
tradicij, načina varjenja piva in njegovih lastnosti. Pivo 
Union se praviloma toči po nemškem slogu, ki je znan 
pri nas, na Češkem, Slovaškem in v Avstriji. Za močna, 
temna piva, kot je recimo Guinness, je slog točenja 
drugačen.

Kozarec, v katerega natočimo pivo, mora biti 
nepoškodovan, nemasten, čist, brez vodnih in drugih 
madežev. Kozarec mora biti ohlajen in splaknjen s tuš 
odcejalnikom ali pod tekočo mrzlo vodo. Pivo mora 
biti bistre rumeno-zlate barve, pravega vonja in okusa 
po sladu in hmelju, z ravno pravo vsebnostjo CO2. 
Pomembna je tudi temperatura serviranja, ki mora 
biti do 4,5°C. Pivo naj ima v pivskem kozarcu 3 do 4 
centimetre pene, ki mora biti čvrsta in bela. Pri tem 
je pomembno, da se točilne pipe ne namaka v peno 
ali v pivo. 

»Pivo pa vedno postrežemo z nasmeškom in na 
pivskem podstavku,« je povedala Martina Čuk iz 
Bara Gabrijel ter dodala: »Na prejeti naziv smo zelo 
ponosni, saj smo se za zmago morali zelo potruditi!« 
Bar Gabrijel je vedno strmel k kakovostni ponudbi pijač 
in vrhunski postrežbi. Finale tekmovanja bo potekalo 
novembra v Ljubljani.
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POSTANITE  DEL 
ZGODBE O 

USPEHU

POVABILO  
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
za šolsko leto 2019/2020 za poklice

- strojni mehanik                     - inženir strojništva

- oblikovalec kovin              - inženir mehatronike

- mehatronik operater - inženir materialov, UN  

- elektrikar elektronik  - metalurgija in materiali, UN

- strojni tehnik                         - diplomirani inženir strojništva, VS

- strojni tehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, VS

- elektro tehnik                        - diplomirani inženir strojništva, UN

- elektrotehnik, PTI                  - diplomirani inženir elektrotehnike, UN

- tehnik mehatronike

ZAPOSLUJEMO

ŠTUDENTSKO IN DIJAŠKO DELO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo 

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Kadrovik m/ž 

- Komercialist I in II m/ž 

- Delovodja m/ž 

- Upravljalec - vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Tehnolog I in II m/ž

- Tehnolog - laborant m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž 

- Delavec v proizvodnji m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

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

Prodajalna Galeb - svet perila, Mestni trg 4, Idrija, tel: 05 377 10 29                                              (Galeb-Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana)

Nova lokacija !!!
Mestni trg 4, Idrija 
Še več izbire  za vas. 
 
Tudi na novem naslovu vam je še naprej na 
voljo klekljarski program in pripomočki.

www.galeb-trade.si / info@galeb-trade.si
svet perila

perilo  *  spalni program  *  kopalke * nogavice * lahka konfekcija

Galeb, Triumph, Lisca, Snelly, Pounje, Polzela

Kranj, Hrastje 52a, tel.: 04 23 71 300, 04 23 71 343, Maribor, Primorska 9, tel.: 02 331 89 80,  
Murska Sobota, Plese 1, tel.: 02 531 18 03, Brežice, Ul. Bratov Cerjak 24, tel.: 07 499 34 85

www.agromehanika.si Lepo vabljeni!

Traktorji AGT 850 gorski in kosilnice ZIEGLER. 

- Kratki dobavni  
  roki kmetijske  
  mehanizacije 
- Krediti 
- Lizingi

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

info@rafis.si, www.rafis.si

računovodske storitve, davčno,  
finančno in kadrovsko svetovanje

Strokovnost

Varnost

Partnerstvo

Digitalno poslovanje 

Neodvisnost od lokacije
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RAČUNOVODSKI SERVIS

Omogočimo otrokom 
poletno letovanje
Zveza prijateljev mladine Idrija 

je neprofitna organizacija, ki s 

svojimi prostočasnimi programi 

razveseljuje otroke že mnogo let. 

Eden najpomembnejših programov 

zveze so poletna letovanja, saj 

vsako leto na morje peljejo otroke 

iz idrijsko-cerkljanskega območja. 

Letovanje ponuja otrokom enkratno izkušnjo 
druženja s sovrstniki, spoznavanja novega okolja, 
brezskrbnih nekaj dni na morju in pestro paleto 
aktivnosti, od družabnih do športnih. Glede na 
vsakoletne odzive staršev in otrok otroci preživijo 
nepozabne trenutke v krogu prijateljev, sovrstnikov 
in vzgojiteljev.

Število prijavljenih se vsako leto povečuje. Že lansko 
leto se je število otrok povečalo na 129, letos pa bodo 
peljali na letovanje kar 136 otrok. Prizadevajo si, da bi 
letovanje omogočili vsem prijavljenim, saj mnogi starši 
letovanja na morju iz različnih razlogov ne morejo 
nuditi. Realna cena je za mnoge previsoka, zato jo 
vsako leto znižujejo s finančno pomočjo številnih 
donatorjev.

Ocenjujejo, da bodo letošnji stroški za letovanje 
znašali približno 42.000 evrov. Prihodke v višini 33.000 
evrov imajo zagotovljene iz sredstev Zdravstvene 
zavarovalnice Slovenije, Občine Idrije in Občine 
Cerkno in sredstev, ki jih bodo plačali starši. Preostala 
sredstva v višini 9.000 evrov si prizadevajo zagotoviti 
z donatorskimi sredstvi. Veseli bodo vsakega 
prispevka. Prav tako bodo veseli tudi različnega 
promocijskega materiala, s katerim bi lahko obdarili 
otroke na letovanju. Donatorje bodo navedli v člankih, 
ki jih objavijo v časopisih, in na njihovi spletni strani. 
Lahko pa jih podprete tudi tako, da 0,5 odstotka svoje 
dohodnine namenite za podporo programov Zveze 
prijatelje mladine Idrija - davčna številka: 20758383. 
Hvaležni bodo vsakršne podpore!
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S popoldansko razglasitvijo rezultatov tekmovanja 

v klekljanju na Trgu svetega Ahacija se je sklenil 

strokovni del letošnjega Festivala idrijske čipke. 

Tekmovanja se je letos udeležilo 153 otrok in 17 

odraslih tekmovalk in tekmovalcev.

Nika Flego ima podpisan Dončićev dres
Ob letošnjem praznovanju polstoletnega jubileja košarke v 

Idriji je stekla humanitarna akcija za družino Kalak iz Idrije. 

Že prvi dan akcije so zbrali 3.011,14 evrov.

Luka Rupnik in Ševal Kalak sta bila vrstnika v osnovni šoli v Idriji. Luka je svoj boj bil 
pod koši, kjer je z vztrajnim delom prišel do dresa članske reprezentance Slovenije. 
Ševalov boj je bil drugačen. Že od rojstva je imel cerebralno paralizo in skozi vsakdanjik 
je premagoval različne ovire in prepreke, ki jih je zaznamovala njegova bolezen. A tudi 
on ni omagal v svoji volji in vztrajnosti. Med šolanjem na srednji šoli v Kamniku se je za 
nekaj časa tudi on rekreativno preselil pod koše in z vrstniki igral košarko na vozičkih. 
Kmalu zatem je zbolel za akutno levkemijo in njegov boj se je spet preselil na drugo 
področje. Pred dvema letoma je prestal nujno presaditev kostnega mozga, po tem pa 
mu je zbolela še mama, ki je tako kot on ostala na invalidskem vozičku. Oče, ki že več 
let gradi hišo, kjer je nameraval urediti ustrezne pogoje za bivanje sina, je tako ostal 
edini, ki lahko popolnoma samostojno opravlja svoja dela in pri tem skrbi za ženo in sina.

Luka Rupnik se je v letih igranja v Madridu spoprijateljil z Luko Dončićem in to prijateljstvo 
je ponudilo priložnost, da je Dončić za praznovanje 50. obletnice košarke v Idriji podaril 
svoj Dallasov dres s številko 77 s svojim podpisom in posvetilom »Za Idr’je«.

Košarkarji so skupaj z obema lokalnima dobrodelnima organizacijama, Karitasom in 
Rdečim križem, začutili priložnost, da bi ob svojem praznovanju potrkali tudi na srca 
dobrih ljudi in Ševalovi družini pomagali z zbiranjem sredstev za nakup dvigala, ki stane 
16.000 evrov. Ob vhodu na prizorišče sobotnega košarkarskega praznika so pri Modri 
dvorani postavili svojo stojnico, kjer so ves popoldan dežurali prostovoljci in nagovarjali 
ljudi za pomoč družini. Do večera so zbrali 3.011,14 evrov, za kar se vsem darovalcem 
iskreno zahvaljujejo.

Ob zaključku sobotne akcije je prav Luka Rupnik izmed vseh darovalcev izžrebal 
prejemnika Dončićevega dresa. Žreb je določil, da je nova lastnica Dončićevega dresa 
postala osemletna Nika Flego iz Idrije, ki je po prevzemu nagrade kar žarela od veselja.

Pot do ciljnega zneska 16.000 evrov je še dolga, pomembno pa je, da se je akcija začela 
in vzbudila žarek upanja, ki naj posije še v kakšno dobro srce. Prostovoljni prispevki za 
družino Kalak iz Idrije se še naprej zbirajo na dveh transakcijskih računih: Dekanijska 
Karitas Idrija-Cerkno, Prelovčeva 2, Idrija na TRR SI56 0475 2000 0887115; Sklic: SI00 
2019; Namen: Ševal; Rdeči križ Slovenije, OZ Idrija, Rožna 15, Idrija na TRR SI56 0510 
0801 0754 188; Sklic: SI00 2019; Namen: Ševal;

Vsem 
sodelujočim v 
humanitarni 
akciji ob 
košarkarski 
obletnici 
se iskreno 
zahvaljujemo. 

Družina Kalak

Ris z notranjimi in zunanjimi 
postavki
1. Hana Tratnik (ČŠI, oddelek Col)
2. Ema Vidmar (ČŠI, oddelek Col)
3. Meta Žgavec (ČŠI, oddelek Črni Vrh)

Mizice
1. Ema Demšar (OŠ Železniki)
2. Stela Rušt (ČŠI, oddelek Col)
3. Ela Veljković (ČŠI, oddelek Col)

Idrijski ris
1. Sara Demšar (OŠ Železniki)
2. Metka Koren (ČŠI, oddelek Podkraj)
3. Pia Primc (OŠ Železniki)

Ris z luknjicami
1. Nika Mravlja (ČŠI, oddelek Črni Vrh)
2. Lea Fabjan (ČŠI, oddelek Vipava)
3. Neža Kobal (ČŠI, oddelek Podkraj)
Ozki ris
1. Lia Molek (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika)
2. Maruša Komat (OŠ Ledina Ljubljana)
3. Elizabeta Ivanc (OŠ Ledina Ljubljana)

Idrijski ris s polpremetom
1. Marjeta Adam (Logatec)
2. Vida Ferfila (Cerknica)
3. Valerija Krivec (Spodnja Idrija)

Vogal ris-ris, polpremet,  
ris z luknjicami
1. Mira Guzelj (Rovte)
2. Milena Kalan Frančeškin (Nova Gorica)
3. Anica Uršič (Idrija)

Foto: Dušan Kacin



24 25PRIDOBIVANJE 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,  
izravnava in valjanje  
terena, prevoz materiala, 
...

041 646 214

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

Tekači na ogledni turi Čipka traila
Prejšnjo soboto je v organizaciji HG zavoda za šport 

Idrija potekala ogledna tura Čipka traila. Proga, dolga 
dobrih 14 kilometrov in s 600 metri »višincev«, je v 
Idrijo privabila preko dvajset tekačev. Pot po Rakah in 
naprej do vznožja Prižnice je ogrela tekaške copate 
in na vzponu proti Hleviški planini je poletje potrdilo, 
da je končno tukaj.

Višje na Zagrebencu je tekače pozdravil čudovit 
razgled na okoliške hribe ter planinsko kočo na Hleviški 
Planini, ki je obetala osvežitev in veselo vzdušje v 
družbi Planinskega društva Idrija.

Zadnja tretjina proge predstavlja spust v Idrijo mimo 
taborniške koče na Pšenku, preko poti čez Babo, kjer 
pa »spust« dobi drugačen pomen. Tekači morajo 
še enkrat pošteno zagrizti v kolena, preden jih na 
Smukovem griču pozdravi krasen razgled na mesto.

»Organizatorji Čipka traila, ki bo 24. avgusta 2019, 
smo z udeležbo in vzdušjem na ogledni turi zelo 
zadovoljni. Dobili smo potrditev, da smo na pravi poti 
in da so idrijske stezice in razgledi vredni vsakega 
koraka in kaplje znoja,« je za Idrijske novice povedala 
Martina Pišlar.

Marcel Skok je državni prvak
Prvi konec tedna v juniju so se za naslove državnih 

prvakov na cesti v različnih kategorijah za  dečke 
in deklice ter mlajše mladinke pomerili bodoči 
cestni šampioni. Prizorišče državnega prvenstva je 
v organizaciji KK Papež Podgorje ponovno gostilo 
naselje Gabrje na Dolenjskem. 

Kot so kolesarji že vajeni, je bila tudi letos trasa 
zelo zahtevna s težkim zaključkom, zato je bilo kar 
precej odstopov in do cilja so prišli le najbolj vzdržljivi 
tekmovalci in tekmovalke. Dolžina kroga je bila 4,9 
kilometrov, višinska razlika kroga pa 90 metrov. Dečki 
C, deklice B in C so prevozili po dva kroga, dečki B 
in deklice A pa štiri kroge. Najstarejše kategorije, 
dečki A in mlajše mladinke, so se za majice državnih 
prvakov spopadli na petih krogih.

V kategoriji mlajših mladink si je drugo mesto 
priborila Nuša Moroz, v kategoriji dečki A pa je 
državni prvak postal Marcel Skok, oba iz KD Sloga 
1902 iz Idrije. Odlično se je odrezala tudi Hana 
Gnezda, ki je v kategoriji deklice C tekmo končala 
na drugem mestu.
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NAJ VAS KLIMATSKE NAPRAVE TUDI OGREJEJO, VSAK DOM JE NEKAJ POSEBNEGA, ZATO SI PRIVOŠČITE LE NAJBOLJŠE

Pokličite za ponudbo ali nas obiščite na naši 
spletni strani www.mamo.si      
KLIME: 031 703 079 
TOPLOTNE ČRPALKE: 041 479 282

Klimatski sistemi DAIKIN in MITSUBISHI HEAVY
•Ponudba posebnih deljenih sistemov primernih za hladnejša 
podnebja, saj prenesejo tudi ostre zimske pogoje
- Zmogljivost je zajamčena navzdol do –25 °C
- Izboljšano odmrzovanje z edinstveno tehnologijo prostovisečega 
toplotnega izmenjevalnika
•Široka ponudba enot z vrhunsko učinkovitostjo in najboljšim ob-
likovanjem 
•Nizki stroški energije po zaslugi visokih sezonskih učinkovitosti do 
razreda A+++ in energijsko varčnih funkcij, kot sta pametno oko in 
tedenska časovna nastavitev
•Notranjo enoto lahko z aplikacijo (na voljo je za operacijske sisteme 
iOS in Android) upravljajte od koder koli, v krajevnem omrežju ali internetu

TOPLOTNE ČRPALKE 

Model FUJITSU WATERSTAGE  
Izredno učinkovite toplotne črpalke 
zrak voda Fujitsu Waterstage vas bodo 
naredile neodvisne od nafte ali plina 
oziroma drugih energentov.
Zajema celotno zahtevo po toploti sta-
novanjskega objekta: od ogrevanja ce-
lotne stavbe k proizvodnji vroče vode. 
Toplotna črpalka zrak voda Fujitsu 
je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi 
sistemi, ne samo učinkovita za okolje 
ampak tudi zelo varčna, zato velja za 
kraljico ogrevanja.

Model DAIKIN ALTHERMA 
visoko temperaturna
Dva zaporedno vezana in-
verterska kompresorja, na 
podlagi termodinamičnih 
načel, omogočata pripravo 
80°C vhodne vode brez 
dela dodatnega električne-
ga grelca. Sistem je izjem-
no energijsko učinkovit, 
okolju prijazen in vam nudi 
celoletno bivalno udobje na 
najvišjem nivoju.

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.

Pestra izbira  
skodelic  
s potiskom

Arkova ulica 13, 5280 Idrija / T: 05 37 74 830, F: 05 37 74 835 / email: evt@kolektor.com 
TRGOVINA: Arkova ulica 17a, 5280 Idrija / T: 05 37 74 840 / email: trgovina.evt@kolektor.com

Kvalitetna obutev z vrhunskimi materiali, namenjena za delo in prosti čas. 
Obutev je namenjena ljudem, ki preživijo večino svojega časa na nogah.

39,90  
EUR

42,90  
EUR

43,70  
EUR

Bodoči učitelji so tudi 
glasbeniki
Zadnji majski večer je bil v Črnem 

Vrhu rezerviran za orkester. Oder 

v dvorani KUD-a Sloga so že štiri 

ure pred koncertom zapolnili člani 

orkestra Pedagoške fakultete 

Univerze na Primorskem, ki so v 

okviru tedna Pedagoške fakultete 

gostovali v Črnem Vrhu nad Idrijo. 

Pred njimi so na istem odru 10. 

maja nastopili tudi gledališčniki iste 

fakultete iz Kopra. 

Orkester, ki ga vodi profesor Vladimir Batista, je 
navdušil z izvedbo filmskih, pop, jazz, rock in etno 
skladb. Zaigrali so mnoge znane skladbe iz 80. in 90. 
let prejšnjega stoletja, kar je bilo pretežno odraslemu 
in starejšemu občinstvu še posebej po godu. Publika 
ni skrivala zadovoljstva nad izvedbami posameznih 
skladb in je glasbenike nagradila z dolgimi aplavzi. 

Orkester so sestavljali Tanja Černic in Vlado Batista 
na violini, Nina Cepuš in Klara Bizjak na flavti, Eneja 
Jerman na klarinetu in Špela Kos na klavirju. Na 
kitari sta bila Maruša Pipan in Miha Klanjšček, ki je 
predstavil tudi svojo avtorsko skladbo. Na bas kitari 
je bil Tilen Tomšič, na tolkalih pa Miha Štilec in Nejc 
Pustovrh. Voditelj večera je bil Lovrenc Habe, ki je 
publiki predstavil tudi obštudijske dejavnosti bodočih 
pedagogov. 

Orkester deluje že tretje leto v okviru izbirnih 
fakultetnih predmetov s področja glasbe, svoja znanja 
pa kali na različnih prireditvah tako znotraj univerze 
kot v lokalni skupnosti. Konec marca so imeli bodoči 
učitelji prvi samostojni koncert v Kopru, koncert v 
Črnem Vrhu pa je bil prvi izven meja matične koprske 
občine.
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Župani tekli za dober namen
V ponedeljek, 3. junija, je na 

Brajdi v Tolminu potekala 

dobrodelna akcija, poimenovana 

10 krogov za 10 nasmehov, ki 

so se je udeležili tudi župani 

občin Bovec, Tolmin, Cerkno in 

Idrija. Ob tem, da so se udeležili 

dobrodelnega teka in da so 

župani prispevali v sklad lastna 

sredstva, so vsi štirje župani 

obljubili tudi finančno podporo 

svojih občin. 

»Če le morem, se vedno rad udeležim prireditev 
tudi v sosednjih občinah, za udeležbo na takih 
dobrodelnih akcijah pa raje odložim ali prestavim 
kakšen drug dogodek. Župani moramo biti prvi, ki 
tudi pri tem dajemo dober zgled in tudi moralno 
podpremo organizatorje takih prireditev,« je po 
dogodku povedal bovški župan Valter Mlekuž.

Organizator dogodka je bilo Športno humanitarno 
društvo Vztrajaj v sodelovanju z društvom 
Dobrosrčnost, gre pa za tradicionalni projekt, ko 
v desetih dneh v desetih različnih mestih, od 16. do 
20. ure, udeleženci odtečejo maraton na lokalnih 
stadionih izbranih mest. Pridružijo se jim lahko vsi, 
ki želijo preživeti prijetno in aktivno popoldne ter 
prispevati svoj del k zbiranju sredstev za deset 
socialno ogroženih družin. Vsa zbrana sredstva, ki 
so jih oplemenitili še s sredstvi sponzorjev, bodo 
namenjena fantu s tolminskega, ki nujno potrebuje 
plačljiva zdravila.

Vseevropski projekt kot del širše mednarodne 
kampanje Sedaj se gibljemo poteka pod okriljem 
Mednarodne zveze za šport in kulturo, v koordinaciji 

Športne Unije Slovenija. Namen mednarodne akcije 
Teden gibanja je širša evropska promocija koristi 
in pozitivnih učinkov redne telesne aktivnosti. Cilj 
je do leta 2020 za vsakodnevno gibanje navdušiti 
več kot 100 milijonov evropskih državljanov in 
državljank.

»Deset krogov je metafora za deset krajev, ki 
jih obiščemo vsako leto. Nekateri razberejo iz 
naslova, da morajo preteči deset krogov. Daleč od 
tega, saj ni nujno teči in ne nujno deset krogov. 
Šteje že to, da nas udeleženci počastijo s svojim 
obiskom in naredijo vsaj en krog na poljuben način. 
V vsakem kraju pa član našega društva preteče 
42 km. Nekateri izmed tekačev vidijo izziv v tem, 
da se mu pridružijo pri tem podvigu, nekateri mu 
nudijo samo podporo, drugi pa enostavno naredijo 
svoj trening. Najlepše od vsega pa je, da tako 
pomagamo tudi tistim, ki nimajo takšne sreče, 
kot mi. Deset nasmehov je namreč metafora za 
deset družin, ki jim vsako leto namenimo zbrana 
sredstva,« je za medije povedal Matej Markovič, 
predsednik društva in organizator projekta.
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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

V MESECU JUNIJU 
SANITARNA  
KERAMIKA OLYMPIA 

-20%

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

Poleti na Nizozemsko
Konec meseca maja je na 

Nizozemskem potekal pripravljalni 

vikend za udeležence poletnih 

mladinskih izmenjav »Back to 

basics« in »Utopia«, v organizaciji 

nizozemske Cherry International 

Foundation. Izmenjava spodbuja 

aktivnosti na prostem ter 

skupinsko reševanje problemov.

S predstavniki udeležencev iz različnih držav so 
predstavniki Mladinskega centra Idrija sodelovali pri 
nalogah, na podlagi katerih so olajšali priprave ostalim 
udeležencem izmenjave, ki se bodo odvijale avgusta. 
Posneli so videoposnetke o nastanitvenem centru in 
o mestu Ommen, kjer se bo vse skupaj odvijalo. Ena 
izmed nalog, ki so jo morali opraviti, je bila gradnja 
stolpa iz testenin ter sladkih penic. Razdeljeni po 
ekipah z ljudmi, ki so jim še včeraj bili neznanci, so 
morali najti način, da svoje ideje uresničijo. To je bila 
odlična priložnost za nova poznanstva, tudi ta tiste, 
ki so po naravi malo bolj sramežljiv. Vrhunec priprav 
se je zgodil v nedeljo, ko so jih po majhnih skupinah 
z zavezanimi očmi odpeljali na neznano lokacijo. S 
pomočjo lokalnih prebivalcev so se potem morali 
vrniti domov, sproti pa opraviti še seznam nenavadnih 
nalog. »To je bil dober uvod v poletno izmenjavo, 
nas pa že zelo zanima, kaj nam bodo organizatorji 
pripravili na poletni izmenjavi in kakšne vezi bomo 
spletli z novimi prijatelji iz vse Evrope,« je za Idrijske 
novice povedala Zala Zebec.
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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

NOVI GLASBENI TISKI 
SLOVENSKIH SKLADATELJEV ŽE 

NA VOLJO PRI ZALOŽBI BOGATAJ

www.zalozba-bogataj.si

Založba Bogataj izdala prvi učbenik  
za kontrabas v Sloveniji
V četrtek, 13. junija, so v dvorani glasbene šole v središču Kranja slovesno 

predstavili novo izdajo Založbe Bogataj z naslovom Moj prvi kontrabas. 

Učbenik za pouk kontrabasa je napisala Sara Marinović, profesorica na 

Glasbeni šoli Kranj, Glasbeni šoli Moste – Polje in na Konservatoriju za 

glasbo in balet v Ljubljani.

Gre za prvi učbenik za poučevanje tega inštrumenta 
v Sloveniji, ki je pridobil tudi odločbo Zavoda za šolstvo 
RS. Zasnovo učbenika so, kot od zavoda pooblaščeni 
recenzenti, usmerjali Piero Malkoč, Katarina Habe 
in Matjaž Zorko. S pomočjo učbenika učenec v 67 
korakih osvoji osnovna znanja za igranje kontrabasa, 
zato ga bodo s pridom uporabljali učitelji pri pouku v 
glasbenih šolah. Učbeniku je priložen obsežen dodatek s 
klavirskimi spremljavami skladb iz zbirke, avtorja Ivana 
Marinovića. Učbenik je obogaten tudi z ilustracijami, 
ki sta jih prispevali Senka Marinović in Ema Kregar. 

Učbenik je lektorirala Sonja Benčina iz Idrije.
Petra Mohorčič, ravnateljica Glasbene šole Kranj, je 

na predstavitvi pozdravila izid učbenika in se zavzela za 
to, da bi tudi drugi pedagogi zavzeto sledili zgledu Sare 
Marinović pri izdajanju publikacij. Knjigo so z igranjem 
devetih odlomkov predstavili učenci in med temi je 
bil tudi Adrian Tušar, ki se k pouku kontrabasa v Kranj 
vozi iz Idrije.

Založba Bogataj bo učbenik skupaj z avtorico pred 
začetkom novega šolskega leta predstavila tudi na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

Založnik Damijan Bogataj, ilustratorka učbenika Senka Marinović, avtorica učbenika Sara Marinović in avtor 
klavirskih spremljav, dirigent Ivan Marinović.
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Optika Planinšek Lah, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec                               T: 01/754 33 88

Brezplačni pregled 
vida za očala

Strokovno  
svetovanje  
optometrista in  
mojstra očesne 
optike

Velika izbira očal  
in kontaktnih leč

Nova kolekcija  
sončnih očal

S 1. septembrom 2019  
se selimo na novo lokacijo   

- čez cesto - na Tržaško 34!

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

V centru Idrije prodam poslovni prostor z utečeno poslovno 
dejavnostjo. Cena: 43.000 evrov. Inf.: 041 434 171

Družina vzame v najem stanovanje do 50 m2 v Idriji.  
Inf.: 070 195 741

Podarim brejo mačko, ki se je v zadnjih dneh priselila na naš 
vikend. Mačka je zelo lepa, igriva in vajena ljudi. Dobri ljudje, 
ki bi bili pripravljeni skrbeti za mačjo družino, naj pokličejo na 
tel. 031 736 585.

Najamem 3-sobno stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji.  
Inf.: 051 422 322

Prodam 2,5-sobno stanovanje v centru Idrije, Rožna ulica, v 
velikosti 66 m2. Inf.: 041 459 119 ali 041 407 670 

Par s Hrvaške, nekadilca, oba zaposlena, išče stanovanje ali 
hišo za najem za daljše obdobje v Idriji ali okolici do največ 400 
evrov + dodatki mesečno. Par ne govori slovensko, ampak vse 
razume. Inf.: 069 980 838

V Idriji v bližini centra, Carl Jakoba ulica 11, prodamo takoj 
vseljivo in opremljeno stanovanjsko hišo s pripadajočo parcelo in 
garažo. Hiša je opremljena s centralnim ogrevanjem na kurilno 
olje. Inf.: 031 579 321

V Cerknem kupim garsonjero. Inf.: 068 150 438
Mlad zakonski par najame garsonjero ali enosobno stanovanje 

v Idriji ali Sp. Idriji. Inf.: 030 687 880
Prodam hišo v Zadlogu, približno 180 m2 bivalne površine, 

takoj vseljiva, s pomožnim objektom 40 m2, na zemljišču 3.765 
m2. Inf.: 041 752 060

V Ljubljani za naslednje študijsko leto oddamo opremljeno 
študentsko sobo. Souporaba skupnih prostorov z dvema 
mirnima študentkama. Raičeva ulica. Cena 120 evrov + stroški 
(okvirno 175 evrov) mesečno. Inf.: 041 438 460 (po 17. uri)

Prodamo 4-sobno stanovanje v izmeri 78 m2 tik nad šolo in 
vrtcem v Spodnji Idriji, popolnoma opremljeno in obnovljeno 
leta 2008. Stanovanje zajema dve otroški sobi, eno spalnico, 
kuhinjo z jedilnico, veliko dnevno sobo, kopalnico s kadjo in 
bidejem, zastekljen balkon s talnim gretjem in klet. V bloku sta 
tudi skupna kolesarnica in skupni prostor. Vseljivo je s koncem 
junija. Cena: 111.000 evrov. Inf.: 051 422 322

Prodamo 2,5-sobno popolnoma prenovljeno stanovanje 
v Spodnji Idriji na Mladinski 1. Prodaja se delno opremljeno.  
Inf.: 041 310 743

V centru Idrije oddamo v najem 2-sobno stanovanje primerno 
za samske delavce. Inf.: 031 501 605

V Čekovniku nad Idrijo prodam kmetijo v velikosti 36,78 
hektarov. Posestvo je na lepi sončni legi in obsega stanovanjsko 
stavbo, gospodarsko poslopje, gozd, njivo, pašnik in travnik. 
Inf.: 040 619 689

Prodam stanovanjsko hišo-dvojček v centru Cerknega 
(Vojkova ulica), leto izgradnje 1975, vzdrževana in adaptirana, 
vseljiva takoj. Inf.: 031 613 593 ali 041 613 593

V Idriji prodam parcelo v izmeri 1.400 m2. Na parceli je 
opravljeno geomehansko poročilo in je primerna za zidavo. 
Teren praktično nima naklona. Oddaljenost parcele cca. 1 km 
od centra Idrije. Cena 49 EUR/m2. Inf.: 040 233 376

Kupim krave telice za zakol. Inf.: 031 387 922
Ugodno prodam dobro ohranjen dvosed Žakelj (raztegljiv v 

posteljo). Cena: 100 EUR. Inf.: 041 540 676
Ugodno prodamo zazidljivo parcelo nad Sp. Idrijo v velikosti 

1.500 m2, cena po dogovoru. Inf.: 040 458 681

MALI OGLASI
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