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Iskrena hvala za zaupanje!

Socialni demokrati se 
državljankam in državljanom 

iskreno zahvaljujemo 
za izraženo podporo in zaupanje 

na volitvah v državni zbor. 
Iskrena hvala tudi v mojem imenu 
in imenu Območne organizacije 

Socialnih demokratov 
občin Idrija in Cerkno. 

Vaš Samo Bevk

ČESTITAMO  

OBČANKAM IN OBČANOM  

OB  

PRAZNIKU OBČINE IDRIJA 
TER OB  

DNEVU DRŽAVNOSTI
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ljudje
6 - Pogovor
Marija Tušar Bogataj o ponudbi 
v Knjigarni ABC

13 - Šolstvo
Bralni projekt na OŠ Idrija

25 - Čipkarski festival 
Tekmovalo je 129 učencev 
čipkarskih šol

kazalo ABC kazalo

ABC - junij 2018

Letnik 28, številka 6

Naslednja številka izide v mesecu juliju 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 julijuspregledano

Junij 2018:  
Rožnika mrzlo deževanje,  
slabo za vino in panje. 

8 - Komunala
Ločevanje odpadkov in račun za 
komunalne storitve

10 - Zavarovalništvo
Paglavec gre, njegov telefon 
ostaja

23 - Čipke
V Italiji zmagala Marija Novak 
Boškovič

31 - Glamping
Razkošno v stiku z naravo

16 - Počitnice 
Z dojenčkom na pot

18 - Kam?
Poletje je čas festivalov 

25, 29, 37 - Poletje 
Hladne pijače za odganjanje 
poletne vročine ...

32 - Mrčes 
Zaščitite se na naraven način
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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

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

Vse za šolo v Knjigarni ABC Lapajnetova ul. 19, 
5280 Idrija, 

T: 05 37 71 242Vse za šolo v Knjigarni ABC

Vse za šolo na enem mestu 

Marija Tušar Bogataj, poslovodkinja Knjigarne ABC d.o.o.

Vaša knjigarna se s prodajo šolskih potrebščin, knjig in pisarniškega 
programa ukvarja že več kot 20 let. Prej ste poslovali na Kosovelovi ulici.

Res je. Knjigarna ABC bo prav kmalu praznovala 25-letnico delovanja. V začetku 
smo imeli bolj unikaten program in ponudbo knjižnega kluba Svet knjige ter šolski, 
pisarniški in darilni program. Začeli smo v majhnih prostorih na Kosovelovi ulici 
pod idrijskim gradom, kasneje pa smo poslovalnico preselili na bolj frekventno 
lokacijo in v trikrat večje prostore.

Kaj vam je prinesla selitev?
S selitvijo na Lapajnetovo ulico, kjer še danes domuje Knjigarna ABC, smo 

pridobili predvsem večje prostore v dveh nadstropjih ter prostornejše 
skladišče. Knjige, ki smo jih na prejšnji lokaciji imeli večinoma postavljene 
zelo zgoščeno in s hrbti, smo na novi lokaciji lahko razstavili na prostorni 
galeriji z izpostavljenimi naslovnicami, kot si knjige tudi zaslužijo. S selitvijo 
smo pridobili predvsem to - ogromno prostora za naš knjižni program. Tudi 
del, v katerem ponujamo program knjižnega kluba Svet knjige, je zagotovo 
med najobsežnejšimi med vsemi knjižnimi klubi. Tako lahko ponudimo celoten 
nabor iz četrtletnega kataloga, imamo pa tudi prostor za dodatni program. 
V drugem delu galerije pa ponujamo knjige različnih založb, zelo obsežna je 
tudi naša ponudba knjig, ki so s svojo vsebino vezane na lokalno področje. 
Naš nabor vsebuje knjige lokalnih avtorjev o zgodovini Idrije, pomembnih 
idrijskih osebnostih, čipkarske priročnike, … Imamo knjige Janeza Kavčiča, 
Marjana Beričiča, Tomaža Kosmača, Rudija Skočirja, Rafaela Terpina, Andrejke 
Jereb, Tinke Gantar, Aleša Čarja, ... S selitvijo pa smo pridobili tudi dodatno 
blagajno, da gre delo, predvsem v šolski sezoni, veliko hitreje.

Kaj vse ponujate?
Prodajni program smo s selitvijo zelo razširili, kupci so dobili večji izbor šolskih 

potrebščin in torb, pisarniškega materiala, darilnega programa, glede na želje 
kupcev pa smo razširili našo ponudbo še na ustvarjalni program. Podjetja, 
samostojni podjetniki in društva lahko pri nas naročijo izdelavo štampiljke, na 
zalogi pa imamo tudi nadomestne blazinice. Poleg tega ponujamo darilne bone in 
široko ponudbo unikatnih izdelkov (voščilnice s suhim cvetjem, unikatni nakit, …). 

Pred odhodom na dopust ali potovanje pa si le oglejte tudi našo veliko ponudbo 
potovalnih kovčkov, za poletno popestritev pa si lahko pri nas izberete novo 
torbico ali denarnico.

Veliko pozornosti posvečate hobi programu.
Idrija je mesto čipke. Ogromno pridnih deklet in žena samih izdela 

čudovite stvaritve iz nežnih niti. Vendar pa sklekljan izdelek potrebuje še 
dodaten material, da ga lahko obesite na verižico, izdelate uhane, prstane, 
zapestnice, broške, s pomočjo osnov za voščilnice z izrezom pa lahko 
izdelate tudi svojo unikatno voščilnico s čipko. Pri nas nudimo vse materiale, 
da vaš izdelek dobi končno podobo. Poleg tega pa imamo tudi široko paleto 
različnih barv, materiala za slikanje, pripomočkov za risanje na steklo, ... 
Ponujamo tudi celoten nabor ustvarjalnega materiala in pripomočkov, ki jih 
potrebujete za ustvarjalno praznovanje rojstnega dne v vrtcu. Sami lahko 
izdelate različne voščilnice, vabila za poroko, otrok lahko sam izdela vabilo 
za praznovanje rojstnega dne. Pri nas res dobite vse, da lahko pripravite 
svoj unikaten izdelek.

Imate tudi sodoben fotokopirni stroj. Lahko 
pošljejo kupci datoteke tudi preko e-pošte?

Sodoben fotokopirni stroj smo dobili pred letom in 
pol. Le-ta nudi tudi kakovostno barvno fotokopiranje 
in tiskanje. Datoteke za natis lahko naši kupci pošljejo 
preko e-pošte ali jih osebno prinesejo na USB 
ključku. Poleg tega pa še naprej nudimo črno-belo 
fotokopiranje in tiskanje.

Pred vrati je nova šolska sezona.
Danes je zadnji šolski dan, starši pa že razmišljajo 

o novem šolskem letu. Pri nas lahko na enem mestu 
dobite prav res čisto vse, kar otroci potrebujejo za 
novo šolsko leto. Imamo pestro ponudbo potrebščin, 
ki so na šolskih seznamih, omogočamo nakup delovnih 
zvezkov in učbenikov v prednaročilu, šolskih torb 
in nahrbtnikov, peresnic, šolskih copat in drugih 
pripomočkov za šolske in obšolske dejavnosti. V 
teh dneh zbiramo prednaročila za delovne zvezke 
in učbenike za šolsko leto 2018 / 2019. Če pri nas 
naročite paket delovnih zvezkov do 30. junija, ste 
lahko popolnoma brez skrbi celo poletje! Prednaročila 
sprejemamo osebno v knjigarni, preko pošte ali preko 
elektronske pošte. Ko je paket za vašega otroka 
pripravljen, vas obvestimo preko sms sporočila 
oziroma preko elektronske pošte. V knjigarni imamo 
tudi vse sezname potrebščin za okoliške osnovne 
in srednje šole, tako da lahko ob prevzemu paketa 
delovnih zvezkov skupaj z otrokom izberete tudi 

šolske potrebščine s seznama. Tako resnično ob enem 
samem obisku dobite popolnoma vse, kar vaš otrok 
potrebuje za novo šolsko leto. Šolske potrebščine 
nudimo v širokem cenovnem razponu, pri nas dobite 
tako zelo ugodne potrebščine kot tudi kvalitetnejše 
pripomočke. Izbira je res pestra! Prodajalke vam 
ob nakupu tudi svetujemo, v primeru kakršnihkoli 
dvomov pa smo na vezi tudi s šolami. Rada bi še 
dodala, da vam lahko v Knjigarni ABC naročimo tudi 
delovne zvezke za katerokoli šolo, ne ponujamo zgolj 
naročila za šole v bližnji okolici.

Nudite tudi kakšno posebno ugodnost?
Seveda. Ob oddaji prednaročila delovnih zvezkov 

do konca junija prav vsem podarimo kupon za 
nakup enega izdelka s 15 % popustom. Nahrbtnike 
pretekle sezone pa trenutno ponujamo s 25 % 
popustom.

Zakaj bi se kupci odločili za nakup pri vas?
Pri nas se vsakemu kupcu posebej posvetimo in mu 

svetujemo pri nakupu. Oseben stik s kupci postavljamo 
na prvo mesto. Poleg tega pa pri nas dobite vse na 
enem mestu in vam ni potrebno delovnih zvezkov 
in raznih potrebščin iskati na več različnih koncih. 
Predvsem v teh dveh točkah vidim prednosti nakupa 
pri nas v primerjavi z večjimi nakupovalnimi centri. 
Obiščite nas na Lapajnetovi ulici 19 v središču Idrije, 
veseli vas bomo!

Edita Kopač in Marija Tušar Bogataj
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Gozdarstvo Rupnik Gregor Rupnik s.p. razpisuje prosto delovno mesto  

Pogoji:

- 1 leto delovnih izkušenj
- NPK Gozdar sekač
- NPK Gozdar traktorist

- vozniški izpit B kategorije
- pripravljenost za delo v timu
- motiviranost in odgovornost

Nudimo:
- redno zaposlitev

- delo v prijetnem kolektivu
- stimulativno plačilo in nagrajevanje

Prijave z dokazili pričakujemo na gozdarstvo.rupnik@gmail.com.

GOZDAR SEKAČ, TRAKTORIST

Spekter d.o.o., Kosovelova ul. 31, Idrija

GSM: 041 636 346
www.spekter-idrija.si

SLIKOPLESKARSTVO 
vsa notranja in zunanja dela, toplotne izolacije 
fasad, dekorativne barve, bordure, lepljenje 
vseh vrst tapet, ...

MONTAŽA GIPS PLOŠČ
predelne stene, spuščeni stropovi, stenske  
obloge, suhi omet, mansarde, kasetni stropovi, 
suhi estrihi

PODOPOLAGALSKA DELA
polaganje laminatov, gotovih in panelnih  
parketov, PVC podov, tekstilnih podov, ...

Kako ločevanje odpadkov vpliva na višino računa za komunalne storitve? Spiranje internega omrežja po daljši odsotnosti od doma

Ko se po zasluženem večdnevnem oddihu s počitnic vrnete domov, ne 
pozabite na spiranje hišnega omrežja. Vaš hišni vodovodni priključek je 
namreč med vašo odsotnostjo postal slepi rokav, kjer je voda zastajala 
in se ogrela.

Kako spiramo hišno omrežje? Voda naj na vsaki pipi pred ponovno 
uporabo teče vsaj 2 minuti oziroma toliko časa, da se temperatura 
vode na pipi ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti 
svinčnika. Po spiranju snemite in očistite mrežice ali druge nastavke 
na pipah.

IZBOR DIMNIKARSKE SLUŽBE LE ŠE DO 30. JUNIJA

Obveščamo vas, da imate skladno z Zakonom o dimnikarskih 
storitvah le še do konca junija čas, da izberete novega dimnikarja 
za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta in traja najmanj 12 
mesecev. V primeru, da želite, da vam dimnikarske storitve še 
naprej izvaja izbrani izvajalec, vam ni potrebno storiti ničesar.

Komunala Idrija vsem novim strankam ponuja 50 % popust z 
veljavnostjo od 1. julija letos do 30. junija prihodnje leto, vsem 
obstoječim pa v enakem obdobju 20 % popust zvestobe pri 
izvajanju dimnikarskih storitev. Za podpis Izjave o izbiri izvajalca 
dimnikarskih storitev in več informacij nas pokličite na  
05 37 27 222, obiščite www.komunalaidrija.si ali se osebno 
oglasite na sedežu našega podjetja.
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Vse dodatne informacije na elektronskem naslovu  
oi.idrija@jskd.si ali na telefonski številki: (05) 37 43 357

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

5. 7. ob 20.30 - PRIZMA 
legendarna primorska pop-rock skupina

12. 7. ob 20.30 - TADEJ VESENJAK BANDA 
Tadej navdušuje s hudomušnostjo besedil v prleščini, prijetno 
melodiko ob spremljavi ansambla ter izjemnim smislom za humor.

19. 7. ob 20.30 - GETONKA
skupina Getonka poustvarja glasbeno izročilo različnih evropskih 
tradicij. Njihov repertoar zajema sevdah, rembetiko, cigansko 
glasbo, starogradske pesmi…

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

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

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

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

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

30. 8. ob 20.30 - klapa PLANTA
                                      

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

3. 7. ob 20.00
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ
dirigentka: JERICA GREGORC BUKOVEC

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

zavarovalništvo

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

Nikoli sami – vedno z vami!
Jaz odhajam, moj telefon pa ostaja z vami. Pa tudi ostale službe, ki bodo 

poskrbele za morebitne kritične trenutke. 

Letos sem svoj dopust razdelil na dva dela:

Pisarno zaprem v petek, 13. julija, ob 12. uri. 
Dopust prekinjam z začasnim odprtjem pisarne v torek, 31. julija, in v sredo, 1. avgusta, ko bo 

pisarna odprta od 8. do 12. ure in od 13.30 do 17. ure, v četrtek, 2. avgusta, pa od 8. do 12. ure.

Sledi drugi del dopusta do ponedeljka, 20. avgusta.

To pa še ne pomeni, da boste prepuščeni sami sebi. Večinoma, predvsem pa zjutraj in zvečer, 

bom za nujne primere dosegljiv na telefonski številki 041 414 422. Tudi vašo elektronsko pošto 

bom redno prebiral in nanjo odgovarjal. Za vse nujne primere v času moje odsotnosti pokličite 

predstavništvo Zavarovalnice Sava d.d. v Novi Gorici na telefonsko številko 05 33 83 500 ali v 
Idriji na telefonsko številko 05 372 28 77.

Vse zavarovance in nove stranke, katerim zavarovanje poteče v naslednjih mesecih, vljudno vabim, 

da se oglasite na obnovo pred, po ali med mojim dopustom. 

Zavarovanje lahko obnovite že 30 dni pred iztekom, s tem da premijo ali prvi obrok plačate 
šele ob začetku veljavnosti police!

Iztok Mlakar je dejal, da so mone tisti, ki delajo 
škodo drugemu, in šempjoti tisti, ki delajo 
škodo sami sebi. Če po vseh letošnjih neurjih 
še vedno niste zavarovali svojega premoženja, 
potem ste, brez zamere, oboje: »Šempjo anu 
mona!« Je taku?!

Želim vam lepe počitnice brez viharjev in toče!
Vaš Aleksander Paglavec s partnerji: 
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP.  
Naši visokousposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči na 

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

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

K sodelovanju vabimo kandidate za naslednja delovna mesta:

1. VZDRŽEVALEC (m/ž)

2. SAMOSTOJNI KONSTRUKTER (m/ž)

Od vas pričakujemo:
 Pod tč. 1: IV. stopnjo izobrazbe, strojništvo ali elektrotehnika * delo v treh izmenah 

Pod tč. 2: 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 30. 6. 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)

Bralni projekt na Osnovni šoli Idrija
Naša mala knjižnica je bralni projekt, ki istočasno poteka v več državah. Namenjen je mlajšim otrokom in 

učencem do 5. razreda. Cilj mednarodno obarvanega projekta je spodbujanje in razvijanje bralne kulture, 

dvigovanje bralne pismenosti ter spoznavanje drugih kultur na ustvarjalen, deloven, poučen, zabaven, igriv in 

raziskovalen način. 

šolstvo knjige

Gre za celosten pristop k razvijanju bralne kulture, 
saj po izkušnjah strokovnjakov ni dovolj, da otrokom 
le ponudimo knjige. Pomembna je inovativnost ter 
vodstvo odraslega, ki jih motivira razviti bralne 
navade. Bralni projekt smo v 5. a razredu začeli v 
mesecu oktobru, ko smo prejeli Ustvarjalnike, ki 
mentorja in učence vodijo k aktivnostim po branju 
izbranih knjig. Letos so bile izbrane in določene knjige, 
ki smo jih z učenci prebrali, naslednje: Otilija na morju 
(Chris Riddel), Brezvezne rime (Sukumar Ray), Sosed 
pod stropom (Peter Svetina), Indijske pravljice, 
Vprašanja iz kopalnice (Krystyna Lipko – Sztarballo) 
in Čarovnica v gozdu (Marian Broderick). Prebirali smo 
jih po delih v sklopu književnosti ali zjutraj kot uvod 
v pouk. V Ustvarjalniku so zbrane izvirne naloge na 
temo predstavljenih knjig, ki spodbujajo besedno, 
likovno, glasbeno in gibalno izražanje ter razvijajo 
domišljijo. Vaje od učencev ne zahtevajo natančnih in 
tipičnih šolskih obnov, temveč so vsebinsko in grafično 
zanimive ter didaktično različne. Tako smo pošiljali 
tudi naše prispevke na nagradne natečaje, pisali 
ustvarjalne pesmi, zgodbe, reševali križanke in težje 
uganke, se urili v premetankah, učili pesmic, pisali 
novice in domišljijske recepte ter utrinke objavljali na 
naši razredni spletni strani. Osnovne zamisli so izvirale 
iz posameznih knjig. 

Projekt ponuja tudi več dodatnih oblik sodelovanja, 
kar osmisli branje in motivira učence. Tako nam je 
pismo presenečenja napisal pisatelj Peter Svetina. 
V razredu smo sestavili več kot 15 metrov dolg 
bralni vlak, kjer so učenci za vsako prebrano in 
pripovedovano knjigo v tem šolskem letu lokomotivi 
lahko dodali vagon. Trudili smo se oblikovati naj bralni 
kotiček v razredu, ki ga sestavljajo bralno drevo z 
mislimi o branju ter lastnimi knjigami učencev, ki si 

jih izmenjujejo med seboj. Ob tej priliki je nov bralni 
kotiček našel mesto tudi na hodniku razredne stopnje, 
ki je dostopen vsem učencem, v njem pa se odvijajo 
tudi priložnostne razstave. Kot šola smo sodelovali 
na natečaju Sončnica na rami, ki nagradi inovativne 
dejavnosti za dvig branja na šolah. V ta namen 
smo predlagali gospo Zdenko Skrt, ki je skupaj s 
sodelavkami na šoli pred desetletjem osnovala bralne 
tedne, ki živijo še danes. V poseben izziv pa nam je 
bila izjemno zanimiva dejavnost, izmenjava knjižnega 
junaka, ki je potekala celotno šolsko leto.

Veseli smo bili, ko so nas kot enega najaktivnejših 

razredov izbrali za obisk presenečenja s strani 
organizatorjev projekta. Obiskala nas je sodelavka v 
projektu, gospa Barbara Beškovnik, ki je za učence 
pripravila knjižni kviz, kjer so učenci pokazali odlično 
znanje vsebine izbranega nabora knjig. Prejeli so 
tudi knjižne razglednice z izvrstnimi ilustracijami iz 
knjižnega gradiva na katere bodo napisali mnenja o 
prebranih knjigah, šola pa kakovostno knjižno gradivo. 

Ob zaključku projekta je v našem bralnem kotičku 
nastala priložnostna razstava predstavitve projekta s 
celoletnimi izdelki učencev 5. a razreda, ki so v njem 
sodelovali. / Lidija Kacin

Učenci 5. a in njihov knjižni junak
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Predstavitev študijskih
programov
bo potekala

v torek,  
11. septembra 2018,  

ob 16.30 uri
na Višji strokovni šoli  

Postojna,
Ljubljanska cesta 2.

Predstavili bomo programe 
in odgovarjali na vaša 

vprašanja.

Vpis bo potekal do  
30. septembra 2018.

Poleg rednega študija 

vas pa sedaj, v avgustu 

in septembru, vabimo k 

vpisu na programe  

izrednega študija:

STROJNIŠTVO

GOZDARSTVO in
LOVSTVO

Edini v Sloveniji!

POSLOVNI  
SEKRETAR

Možnost študija na 
 daljavo

Raven izobrazbe: VI/1

Trajanje študija:

Dve leti.

Na programu strojništvo 

traja študij dve leti in pol.

www.vspo.si
Poglejte tudi na Facebook.

Informacije:
vs.postojna@guest.arnes.si

05 72 12 330

Lapajnetova 7, Idrija
T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

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

Vabimo vas na sledeče izlete:
Gorski zdravnik in Dolomiti, 14. - 15. 7. 18 
(zagotovljeno, še prosta mesta)
Mini počitnice na otoku Hvar, 15. - 18. 9. 18 
(zagotovljeno, prijave možne do 6. julija)
Brač in obiranja mandarin, 20. - 23. 10. 18
(zadnji 2 mesti)

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

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

 

Z dojenčkom na pot
Potovanje z dojenčkom je lahko čudovita izkušnja, 

nemogoča misija ali obojega po malo. Z dobrimi 

pripravami poskrbite, da bo vsaka pot tudi zabavna 

pustolovščina.

Ne glede na način potovanja, po kopnem ali zraku, je dobra priprava tista, ki 
vas bo najbolj brezskrbno pripeljala na cilj. Za začetek si lahko zapišete, kaj vse 
potrebujete. Nato stvari sproti odkljukajte, ko jih zlagate v kovček ali potovalko 
in na koncu si sestavite še glavni seznam vsega, kar ste spakirali. Tako boste tudi 
na poti vedeli kje, na primer, vzeti nadomestno dudo, če jo dojenček izgubi.

Z dojenčkom na letalo
Če se odločite dojenčka vzeti 

s seboj na letalo, pozabite na 
skromnost. Ob dojenčku ne bodo 
dovolj le osnovne stvari, ki jih 
potrebujemo odrasl i .  Vzemite 
dovolj plenic, mokrih robčkov in 
prigrizkov. Ob tem ne pozabite vzeti 
tudi nekaj dodatnih majic za odrasle, 
saj dojenčki na letalih radi pripravijo 
kakšno mokro presenečenje. Na 
letalo ne jemljite prevelikih in okornih vozičkov. Vzemite poceni voziček, ki ga zlahka 
zložite in za katerega ne boste v skrbeh, da bi se med prtljago poškodoval. Če z 
dojenčkom potujete sami, ga lahko nosite v nosilki in tako ohranite proste roke. 
Povsem razumljivo je, da morate imeti s seboj tudi mleko in sokove. Sprejemljive 
količine lahko kot starši vzamete s seboj na letalo. Dobro je, da znate dojenčka 
ali malčka previti praktično kjerkoli – tudi v čakalnici ali ko stojite z njim v vrsti 
za vkrcavanje. Če se dobro pripravite, bo tudi potovanje z letalom lepa izkušnja.

Udobje na prvem mestu
Ko izbirate hotelsko sobo, si zapomnite, da so večje nedvomno boljše. Če greste 

na potovanje z dojenčkom, boste morda že zaradi njega večino časa preživeli 
v hotelski sobi, zato poskrbite, da bo vsem udobno. Če imate možnost, raje 
rezervirajte večjo sobo cenejšega hotela, kot majhno sobico dražjega. Apartma 
je toliko boljša izbira, ker lahko hrano pripravljate tudi sami in je na voljo hladilnik, 
kamor lahko pospravite sokove in hrano za dojenčka. 

Sprostite se!
Upajte na najboljše, vendar ne pričakujte čudežev. Zavedati se morate, da ne 

bo vedno vse popolno in tako se boste lažje sprostili in zabavali. Fotoaparat naj 
bo vaš dober prijatelj! Fotografije bodo kasneje dragocen spomin na čas, ki ste 
ga preživeli s svojo družino. Čeprav vas bo malce strah potovati z dojenčkom 
ali malčkom, pričakujte le najboljše. Morda boste ugotovili, da imate pravega 
malega popotnika, ki bo med vožnjo spal ali radovedno in mirno opazoval okolico. 
Morda počitnice res ne bodo vedno popolne, vendar je čas, ki ga tako preživite 
z družino, neprecenljiv!
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GorA RockA (22. – 25. junij)
Šentviška planota bo gostila že 14. izvedbo rock 

festivala GorA RockA. Organizatorji tudi letos sledijo cilju 
obiskovalcem ponuditi pester program za nizko ceno, 
izkupiček bodo kot vedno namenili v dobrodelne namene. 
Med letošnjimi nastopajočimi so Elvis Jackson, Hamo & 
Tribute 2 Love, MI2, Big Foot Mama in Koala Voice.

Festival Lent (22. – 30. junij) 
Štajersko prestolnico bo oživil Festival Lent, ki bo v 

pestrem programu najrazličnejših prireditev ponudil 
tudi vrsto glasbenih dogodkov. Nastopili bodo Plavi 
orkestar, Vlado Kreslin, Đorđe Balašević in mnogi drugi.

Woodland Festival (7. – 8. julij) 
Prvi julijski konec tedna je rezerviran za festival 

elektronske glasbe v Pristavi nad Stično, na edinstveni 
lokaciji sredi gozdov, kjer bo letos na treh odrih 
nastopila vrsta didžejev, med drugim DJs from Mars, 
Mari Ferrari, Vanillaz, Kosta Radman, Clay Clemens, 
Tim Urbanya, Tea Vuckovic in drugi.

Overjam International Reggae Festival 
(10. – 15. julij)
Na tolminskem sotočju se bo zvrstilo več kot 

50 nastopajočih, prvič bo nastopil Ziggy Marley, 
najstarejši sin legendarnega Boba Marleyja, ikona in 
eden od vodilnih ustvarjalcev reggae glasbe, poleg 
njega pa prihajajo še Macka B, Protoje, Mellow Mood 
in drugi.

MetalDays (22. – 28. julij) 
Konec julija je že po tradiciji čas za največjega med 

tolminskimi festivali – MetalDays. Letos prihajajo Judas 
Priest, Kataklysm, Behemoth, Children of Bodom, 
Accept, Soulfly, Eluveitie, Ensiferum, Hatebreed, 
Epica in mnogi drugi.

Castle Kolpa Music Festival (2. – 4. avgust) 
Potem ko je pred nekaj leti ugasnil Schengenfest, 

se glasbeno dogajanje vrača h Kolpi – v Kostel, ki bo 
gostil prvi Castle Kolpa Music Festival. Pravzaprav to 
ne bo le glasbeni festival, organizatorji med drugim 

napovedujejo tudi gledališke predstave, sicer pa 
bodo na treh odrih nastopili Clawfinger, Laibach, Plavi 
orkestar, Magnifico, S.A.R.S., Big Foot Mama, Hladno 
pivo, Happy ol’ McWeasel, Hamo & Tribute 2 Love, 
Brkovi, Koala Voice, Prismojeni profesorji bluesa in 
še mnogi drugi.

Punk Rock Holiday (7. – 11. avgust) 
Punk Rock Holiday bo na tolminskem sotočju 

gostil Bad Religion, Beatsteaks, Lagwagon, Mad 
Caddies, Comeback Kid, H20, Terror, Satanic 
Surers, The Lawrence Arms, No Fun At All in 
mnoge druge.

Lakeness Festival (16. – 19. avgust) 
Na največjem dogodku v Vipavski dolini bodo 

nastopile domače in tuje zvezde, med njimi 
Dubioza Kolektiv, Elvis Jackson, Jinx, MI2, Rudi 
Bučar in Tinkara Kovač. Organizatorji bodo del 
izkupička namenili akciji čiščenja reke Vipave in 
njenih bregov.

Poletje ni le čas počitnic na morju, ampak je tudi čas glasbenih festivalov na prostem. Bera bo letos bogata.
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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

ZAPOSLUJEMO

Kaj nudimo:

- kadrovsko štipendijo (ponudbe      

  pričakujemo do 31. 7. 2018)

- možnost spoznavanja procesov in     

  pridobivanje dragocenih izkušenj

- opravljanje praktičnega izobraževanja

- strokovno sodelovanje pri  

  seminarskih in projektnih nalogah

- možnost izdelave diplomskih in  

  magistrskih nalog

- študentsko in dijaško delo

- Delavec v proizvodnji m/ž

- Delavec v livarni in obdelovalnici m/ž

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

- Delovodja m/ž

- Konstruktor m/ž

- Koordinator administrativnega področja (v nabavi) m/ž 

- Vodja procesa m/ž

- Vodja službe/enote (za proizvodne sisteme in področje izboljšav - CIP)  m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače
     

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

Rima je potekal enajsti natečaj 

namenjen ustvarjalcem različnih 

čipk in vezenin. Tema natečaja je 

bila - Arhitektura narave: virusi, 

plankton in protozoji.

Svoje izdelke so na natečaj poslale tudi čipkarice 
Sandra Šeme, Liljana Kogovšek, Magda Ferlat, Mira 
Guzelj in Marija Novak Boškovič, ki delujejo v okviru 
eksperimentalne klekljarske skupine Sodobni izrazi 
idrijske čipke pri Čipkarski šoli Idrija. Tako kot lani, 
tudi letos niso ostala njihova dela neopažena. Prvo 
nagrado je prejela Marija Novak Boškovič, drugo 
nagrado Mira Guzelj in posebno pohvalo še Sandra 
Šeme. Nagrade so bile neizmerno vesele in z njimi 
tudi mentorice Maja Svetlik, Stana Frelih in Silva 
Menart.
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BOGAT 
SREČELOV!

TKD Kanomlja in KS Kanomlja  
Vas vabita na  

Krajevni praznik Kanomlje 2018

Nedelja, 8. julij 2018 

Pohod po točkah kulturne dediščine Kanomlje

Ob 7. uri
Zbirno mesto pohodnikov pri šoli v Srednji Kanomlji 
Ob 14. uri
Domačija Šturmajce - Otvoritev in predstavitev razstave ročnih 
del in pogovor s pisateljico Mileno Miklavčič

(razstava bo na ogled do 31. julija 2018 od 14. do 18. ure, 
za skupine po dogovoru)

PROGRAM POD ŠOTOROM

Petek, 13. julij 2018

otroške delavnice in kino na prostem v sodelovanju z 
MC Idrija

od 17. ure dalje - Šola v Srednji Kanomlji
otroške delavnice, družinski poligon, človek ne jezi se in 
počitniški kino na prostem – animirani film „A je to„

Sobota, 14. julij 2018 – krajevni praznik

od 19. ure dalje - Pri šoli v Srednji Kanomlji

Kulturni program
- Ženski pevski zbor Kanomlja
- Kanomljske punce
- Nastop naših najmlajših članov
- igra Kanuomlska cista
                                                                                                                                

Zabava s skupino 

Malibu

Tekmovalo je 129 učencev  
čipkarskih šol
V sklopu letošnjega Festivala idrijske čipke je v nedeljo, 

17. junija popoldne, na Ahacijevem trgu potekalo 

državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje 

Ivanke Ferjančič. Udeleženke in udeleženci so se 

pomerili v različnih kategorijah.

Otroci so tekmovali v petih različnih kategorijah. V kategoriji idrijski ris je bila 
najboljša Nina Čenčič iz OŠ Železniki pred Benjaminom Jamškom iz Črnega Vrha 
ter Pio Primc iz Železnikov. V kategoriji listek iz polpremeta in risa s kitico je bila 
najboljša Monika Rudolf iz Črnega Vrha pred Agato Štravs iz Železnikov in Leo 
Rudolf s Cola. V kategoriji ris z notranjimi in zunanjimi postavki je zmagala Erika 
Bezeljak iz Črnega Vrha pred Terezijo Praznik iz Žirov ter Niko Svetlik iz Cerknega. 
V kategoriji ris z zunanjimi in notranjimi postavki, listki iz kitic, je zmagala Tjaša 
Petek iz Ljubljane pred Zarjo Javh in Urško Marinko iz Ljubljane. V kategoriji sukane 
slince je bila najboljša Veronika Fajdiga iz Črnega Vrha pred Majo Kofol iz Idrije 
in Evo Grmek iz Cola.

Na tekmovanju v klekljanju je v Idriji za priznanje Ivanke Ferjančič tekmovalo 
129 učenk in učencev čipkarskih šol iz Slovenije.

Pomerile pa so se tudi odrasle klekljarice. V kategoriji idrijski ris s sukanim risom 
je zlato priznanje osvojila Marjeta Adam iz Logatca, druga je bila  Mojca Črnigoj 
iz Kranja in tretja Marija Kosmač iz Spodnje Idrije. V tej kategoriji je tekmovalo 
14 tekmovalk.

V kategoriji vogali iz risa in polpremet pa se je pomerilo sedem tekmovalk. 
Najboljša je bila Špela Bernard iz Železnikov pred Anito Mohorič iz Črnega Vrha in 
Mileno Kalan iz Nove Gorice, ki je osvojila bronasto priznanje.
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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

Lubenična pijača
Sveže in intenzivno rdeče, za 

tiste, ki z vročino nimate sreče. 

Lubenična pijača vas bo zagotovo 

osvežila.

Sestavine: 1/2 lubenice, 2 žlici sladkorja, 3 žlice 
limoninega soka, 4 žlice zdrobljenega ledu

Priprava: Lubenico najprej prerežemo na pol 
in jo nato razrežemo na večje kose. Odstranimo 
lupino in lubenično meso narežemo na koščke ter 
spotoma odstranjujemo semena. Koščke stresemo 
v električni mešalnik, dodamo sladkor in limonin sok. 
Dobro zmešamo in prelijemo v vrč, ki ga za eno uro 
postavimo v hladilnik. V vsak kozarec stresemo eno 
žlico zdrobljenega ledu in nanj nalijemo ohlajeno 
zmes iz lubenice. Kozarce razporedimo na pladenj in 
postrežemo gostom.

Lubenica je pravo skladišče koristnih snovi: čeprav 
je sestavljena iz približno 90 odstotkov vode, se 
vendarle v njej kopičijo tudi vlaknine, ki pozitivno 
delujejo na prebavo. V sebi skriva veliko vitamina 
A, ki je pomemben za zdravje oči in varuje pred 
virusnimi infekcijami. Večja rezina lubenice zadosti 
skoraj polovici dnevnih potreb po vitaminu C, ki 
izboljšuje delovanje imunskega sistema. Lubenica 
ima zelo malo kalorij, saj jo sestavlja le 13 odstotkov 
sladkorja. Priporočajo jo proti ledvičnim kamnom in 
kamnom v sečnem mehurju ter zastajanju seča, za 
osvežitev in okrepitev organizma.



28 29TRGOCEV 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

VELIKA IZBIRA VSEH VRST PLOŠČIC PO UGODNIH CENAH

VSE ZA VAŠO KOPALNICO NA ENEM MESTU

3D IZRIS VAŠE NOVE KOPALNICE

Hladen napitek iz 
zelenega čaja
Pripravite si zdravilen napitek iz 

zelenega čaja ter ga osvežite z 

dodatkom mete in ledenih kock.

Sestavine: 4 skodelice vode, 3 vrečke zelenega 
čaja, 5 vejic mete, 2 žlici medu

Priprava: najprej zavremo vodo. Vejice mete 
operemo, otresemo in z njih potrgamo listke. Štiri 
vršičke mete si prihranimo za dekoracijo. Listke 
stresemo v čajnik, v katerega dodamo tudi vrečke 
zelenega čaja. Vse skupaj prelijemo z vrelo vodo. 
Pustimo stati 5 minut, nato pa odstranimo vrečke 
zelenega čaja. Čaj nekoliko ohladimo, nato vanj 
vmešamo med. Čaj za 40 minut postavimo v hladilnik, 
da se ohladi. Pripravimo si štiri visoke kozarce, ki jih 
napolnimo z ledenimi kockami. Čez kocke nalijemo 
ohlajen čaj. Kozarce okrasimo z metinimi vršički in 
postrežemo.



30 31
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,  
keramika (skodelice s 
potiskom Gustav Klimt)

ARANŽIRAMO 
DARILA

Izdelujemo:
-  cvetlične aranžmaje za 
vse priložnosti

Brezplačna dostava 
žalnih aranžmajev 
in ureditev mrliške 
vežice.

Razkošno v stiku z naravo
Ste tudi vi v tisti skupini popotnikov in turistov, ki ne marajo velikih mest, 

še bolj pa jih motijo veliki hoteli? Bi bili radi v naravi, imeli dovolj miru in 

zasebnosti, a kljub temu tudi nekaj razkošja? Potem morate poskusiti 

glamping! 

Vrsta turistične ponudbe, ki predstavlja luksuzno kampiranje, se je širše uveljavila v zadnjih nekaj letih, pred 
tem pa je bil glamping bolj kot ne značilen za drage eksotične destinacije. Med turisti, ki potujejo v naravo in 
v njej tudi kampirajo, je bilo v zadnjem desetletju opaziti težnjo po tem, da se s kampiranjem ohrani stik z 
naravo, vendar pa se hkrati poskrbi tudi za velik luksuz. Prav zato so pričeli različni kampi ponujati tudi višji nivo 
storitev. Luksuzno kampiranje je bilo omogočeno ponekod v novih delih kampov, kjer so postavili na primer 
mobilne hiške, opremljene z zunanjim žarom, zunanjo zasebno kopeljo z mehurčki in podobno. Poleg tega 
pa so nastala tudi manjša turistična naselja in kampi, ki ponujajo zgolj glamping – torej ekskluzivno bivanje v 
naravi in v stiku z njo na najvišjem nivoju.

Bistvo pravih glamping naselij je, da so manjša in tako omogočajo veliko zasebnosti. Nahajajo se ob morju, 
ob rekah, ob jezerih, celo visoko v hribih, nastanitev pa je lahko v najrazličnejših oblikah. Včasih gre za mobilne 
hiške, včasih za arhitekturno izjemno zanimive brunarice, celo hišice na drevesih ali udobne šotore, ki visijo z 
dreves. Najbolj pomembno je, da je k temu dodan luksuz. Bazeni, najrazličnejše vodne kopeli, savne, ponudba 
masaž. Luksuzno kampiranje lahko ponuja samostojno pripravo hrane, še bolj v trendu pa je, da je ponudba 
popolna in vključuje izjemno kulinariko. Turistom v glamping hišicah ali šotorih zjutraj osebje prinese čudovit 
in okusen zajtrk, prav tako jim postrežejo s kosilom in večerjo, ki razvajata brbončice. Če tega ne želite, pa 
se seveda odločite za glamping v ožji obliki: luksuzna hiška na drevesu, namakanje v kopeli z mehurčki, potem 
pa si na žaru ob hišici sami spečete večerjo.

Glamping vam zagotavlja luksuzno kampiranje z vsem udobjem, kjer se lahko zanesete, da ne bo motečih 
elementov, ki jih poznamo iz običajnih kampov na morju. Čakata vas torej popoln mir in sprostitev ter nobenega 
hrupa in divjih zabav do jutranjih ur. Luksuzno kampiranje namreč ni množični turizem, temveč je namenjen 
prav tistim, ki želijo mir in so pripravljeni zanj tudi nekoliko več plačati. Samo užitek v naravi, med katerim se 
boste gosposko razvajali kot kralj.
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ROLO VRATA INDUSTRIJSKA VRATA GARAŽNA VRATA

VELIKA AKCIJA

DVIŽNIH GARAŽNIH
VRAT

Že za  719 EUR 
z vgradnjo

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

TRAPEZNA PLOČEVINA

TRAPEZNA PLOČEVINA 
S FILCEM

Zaščitite se na naraven način
Pomlad in poletje sta čudovita! Vendar pa imajo dolgi dnevi in topli večeri 

tudi nekaj pomanjkljivosti. Ena od njih so zagotovo komarji in ostali mrčes, 

ki zavzeto prežijo na nedolžne žrtve. Brez primerne zaščite pred njimi tudi 

letos ne bo šlo. Če prisegate na naravna sredstva, repelente izdelajte kar 

sami. Verjemite, z njimi boste pred nadležnim mrčesom varni, hkrati pa ne 

boste škodovali svojemu zdravju.

Repelent z limoninim evkaliptusom
Sestavine: eterično olje limoninega evkaliptusa, sončnično olje ali olje nepozebnika.
Priprava: olje limoninega evkaliptusa in bazno olje zmešajte v razmerju ena proti deset. Preden se podate 

v naravo, z mešanico natrite kožo na izpostavljenih delih telesa.

Domači repelent proti komarjem
Sestavine: 250 mililitrov medicinskega alkohola, 40 gramov celih klinčkov, 40 mililitrov otroškega olja (uporabite 

lahko tudi drugo, denimo mandljevo ali sezamovo olje).
Priprava: v steklen kozarec nalijte alkohol ter vanj stresite klinčke. Kozarec zaprite in počakajte štiri dni. 

Vsebino večkrat pretresite, jo po štirih dneh precedite in ji dodajte olje. Mešanico prelijte v plastenko z 
razpršilom. Škropite po koži, pred vsako uporabo dobro pretresite.

Repelent proti klopom in komarjem
Sestavine: 300 mililitrov olja nepozebnika,100 mililitrov ricinusovega olja, 5 kapljic eteričnega olja cimeta, 15 

kapljic eteričnega olja evkaliptusa, 15 kapljic eteričnega olja citronele.
Priprava: Vse sestavine zmešajte v plastenki z razpršilom in pred vsako uporabo dobro pretresite. Pred 

pohajkovanjem po naravi dišečo mešanico nanesite na izpostavljene dele kože.

Organski repelent proti mrčesu
Sestavine: 5 mililitrov olja nema, 2 mililitra organskega tekočega mila, pol litra destilirane vode.
Priprava: vse sestavine nalijte v plastenko z razpršilom. Pred uporabo dobro pretresite in z zaščitnim sredstvom 

pred zabavo v naravi poškropite kožo. Komarji, muhe in klopi se vas bodo izogibali kot za stavo.

Repelent s sivko in vaniljo
Sestavine: 15 kapljic eteričnega olja sivke, 3 žličke ekstrakta vanilje, 3 žličke soka limone, destilirana voda.
Priprava: olje sivke, vaniljo in sok limone nalijte v plastenko z razpršilom, prostornine približno pet decilitrov. 

Prilijte destilirano vodo in dobro pretresite. Z mešanico poškropite oblačila in kožo.



34 35Zahvala
Dokler si v mislih tistih, ki te ljubijo, nikoli ne umreš.

MARICA (MARIJA) TRATNIK 
(20. 8. 1952 – 16. 4. 2018)

Ob boleči prerani smrti naše Marice se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se tudi dr. Aniti Klančar, ki je 
veliko pomagala v času njene bolezni, celotnemu 
medicinskemu osebju urgentne službe, patronažni 
službi in Onkološkemu inštitutu v Ljubljani.

Žalujoči svojci 

Vsak dan sveže novice na: 

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

Zahvala
INKA KLEMENČIČ
(24. 8. 1924 – 19. 5. 2018)

V štiriindevetdesetem letu nas je zapustila Inka 
Klemenčič. Ob boleči izgubi najine mame se 
zahvaljujeva vsem, ki ste ji lepšali zadnja leta 
življenja. Posebna zahvala gre nečakinji Zdravki in 
njenemu možu Milanu, ki sta ji več let, ko so ji začele 
pešati moči, nudila družbo in pomoč.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ji pomagali v času 
njene bolezni, še posebej dr. Franciju Jerebu za 
strokovno in človeško oporo. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki 
ste bili z nami ob slovesu.
Hvala tudi vsem drugim, ki ste prispevali, da smo se 
lepo poslovili od nje. 

Hčerki Sonja in Nataša

Zahvala
Zapel je zvon, tebi v slovo,
poln bolečin ostaja spomin,
ostaja praznina, molk, tišina.

MARIJA LOGAR IZ LEJNŠTATA
(1937 – 2018)

Po težki bolezni se je od nas poslovila draga mama, 
nona, prababica, sestra, teta, ...
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami 
in nam pomagali v dneh žalosti. Hvala vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem, ki ste se poklonili njenemu spominu, 
izrazili sožalje ter podarili cvetje in sveče.
Prav posebna zahvala patronažnima sestrama, gospe 
Mojci in gospe Adi, za nudeno strokovno pomoč in 
nego.
Hvala župniku Jožetu Peganu za prelepe besede 
slovesa ter pogrebni službi Komunale Idrija za 
organizacijo pogrebnega obreda.

Vsi njeni

TISKARNA

Idrija, Kosovelova 10, tel.: 37 222 80, 051 358 215

Tiskamo vse, tudi ...

V slovo
MARICA (MARIJA) TRATNIK 

Samo preproste stvari nikoli ne razočarajo. In 
verjetno nisem poznal bolj preprostega človeka od 
tebe. Za svoje zadovoljstvo nisi nikoli potrebovala 
veliko, svojo srečo si raje razdajala ostalim. 
Celotno delovno dobo si oddelala na Kolektorju 
in morda je prav sestavljanje delov elektronike 
v tebi vzbudilo ljubezen do elektronskih naprav. 
Skrbno si sledila razvoju tehnike in bila vedno, 
kljub starosti, v koraku s časom. Od tebe sem 
dobil svoj prvi telefon in prenosni računalnik. 
Trdno zasluženega počitka v pokoju nisi uživala 
dolgo. Težka in mučna bolezen je kriva za to, 
da si se od nas poslovila mnogo prezgodaj.  
Kljub tegobam, ki jih je bolezen prinesla s sabo, 
pa si skoraj do konca skrbela za ostarelo mamo. 
Upam, da ti je sedaj odleglo in si našla svoj mir. 
Počivaj v miru.

Jure 

Zahvala
MARIJA MLAKAR
(1944 - 2018)

Ob nepričakovani izgubi naše drage žene, mame 
in stare mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem. Hvala vam za vse tolažilne besede, izrečena 
sožalja in za vsak stisk roke. Hvala vam za darovane 
sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se osebju urgentne službe Zdravstvenega 
doma Idrija, pogrebni službi Komunale Idrija, Ireni 
Hvala za sočuten govor in župniku Miru Mariniču 
za lepo opravljen cerkveni obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od nje.

Mož Anton, sin Marko in hči Dragica z družino

Zahvala
Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali …
(A. M. Slomšek)

VILJEM PAVŠIČ
(22. 6.1930 – 17. 5. 2018)

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, nonota, 
pranonota, brata in strica se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in sodelavcem podjetja Kolektor Sikom, ki ste nam 
ob zadnjem slovesu izrekli sožalje, darovali cvetje 
in sveče.
Iskrena hvala članom ZŠAM Idrija, še posebej 
gospodu Petru Lampetu, za organizacijo častne 
straže in govor ter tudi članom sosednjih društev 
ZŠAM Cerkno, Žiri, Logatec in Vrhnika, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala njegovi osebni zdravnici dr. Nadi 
Likar, dr. Ani Ogrič Lapajne, dr. Tinetu Pavšiču in 
dr. Aniti Klančar ter vsem urgentnim zdravnikom, 
medicinskemu osebju in reševalni službi NMP 
Zdravstvenega doma Idrija. Hvala tudi Nefrološki 
kliniki in Dializnemu centru Ljubljana.
Posebna zahvala patronažni službi, še posebej 
patronažnima sestrama gospe Adi Tavčar in gospe 
Mojci Petek.
Zahvaljujemo se tudi gospodu Marku Gnezdi 
in delavcem Komunale Idrija za organizacijo 
pogreba, spodnjeidrijskemu župniku, gospodu Miru 
Mariniču, za lepo opravljen pogrebni obred ter 
trobentaču gospodu Borisu Peternelju.
Hvala vsem in vsakemu posebej ter vsem, ki ste se 
prišli od njega poslovit in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči svojci

Zahvala
MARTA MENEGATTI
(1938 – 2018)

Odšla je naša draga Marta Menegatti. Hvala sosedom, 
župniku za lepe poslovilne besede pri pogrebu in 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti na pokopališče v Zavratcu. Njeno 
življenje je bilo eno samo darovanje za družino, 
otroke in vse, ki smo jo imeli radi. Zaradi takih mater 
in žena, kot je bila mama Marta, je in bo slovenski 
narod stal in obstal. Neizmerno jo bomo pogrešali.

Vsi njeni

Veterinarska bolnica Vipava
Gradiška 10, Vipava, T: 041 618 949, 041 671 170
Gantar Inštalacije d.o.o.
Gore 5c, Idrija, T: 05 37 22 923, 041 832 833
SM senčila d.o.o.
Pod Grintovcem 2e, Logatec, T: 041 691 323 

INFORMATOR
Naš dom d.o.o.
Lapajnetova 9, Idrija, T: 05 372 21 30
Damjan Mesec s.p.
Jazbine 3, Poljane, T: 04 518 60 55, 041 765 842
Optika Igor Vogrič
Prelovčeva 1, Idrija, T: 05 372 29 96

Nagodeti d.o.o.
IOC Zapolje III/4, Logatec, T: 080 11 29
Bonsai, Andrejka Jež s.p.
Lapajnetova 2, Idrija, T: 041 696 198
Mozaik, Klemen Majnik s.p.
T: 041 739 537
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NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

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

Havajska zmrzlina
Bodite poletno razigrani! 

Prepustite se toplim sončnim 

žarkom in ne iščite hladne sence. 

Raje preizkusite recept za osvežilen 

ananasov napitek, ki vas bo napolnil 

s svežo energijo.

Sestavine: 1 pločevinka ananasa v koščkih, 1 zrela 
banana, 2 pomaranči, 1 limeta, 100 ml ananasovega 
sirupa

Priprava: pločevinko ananasa odpremo, vsebino pa 
precedimo. Ananasove koščke prihranimo, nekaj soka 
pa zlijemo v skodelico za ledene kocke in jo postavimo 
v zamrzovalnik. Nato olupimo banano in jo narežemo 
na manjše koščke. Pomaranči in limeto dobro 
ožamemo. Pomarančni in limetin sok, banano, koščke 
ananasa, ananasov sirup in preostanek ananasovega 
soka obdelamo v mešalniku, da dobimo gladko maso. 
Mešanico naložimo v posodice in pokrite vsaj za pol 
ure postavimo v zamrzovalnik. Zmrzlino postrežemo 
na pol zamrznjeno.

Jezera na avstrijskem Koroškem
Topla in čista voda, blaga klima, 

sonce in ščepec lahkotnosti so 

sestavine za prijeten oddih ob 

jezerih na Koroškem. Za vas smo 

zbrali nekaj predlogov.

Vrbsko jezero – Wörther See
Največje jezero na Koroškem združuje številne 

prednosti na enem mestu. Za aktivne se okrog jezera 
ponujajo različne kolesarske poti, bodisi z dirkalnim, 
električnim ali gorskim kolesom. Veličastne vile dajejo 
vtis na sliko pokrajine in s svojim čudovitim pogledom 
na jezero so že navdušile številne znane umetnike.

Baško jezero – Faaker See
Svetlikajoča turkizna barva vode naredi Baško jezero 

tako posebno. Baško jezero je najjužnejše jezero v 
Avstriji z največ sonca. Najlepši pogled na jezero se 

nam odpre, če se ob sončnem vzhodu odpravimo na 
pohod na goro Mittagskogel.

Milštatsko jezero – Millstätter See
Skozi jezero, ki je s 141 metri najgloblje na avstrijskem 

Koroškem, se pretakajo geomantične energetske linije, 
ki se spuščajo z gore Mirnock. V okolici skrivnostnega 
jezera se nahajajo tudi številne skrivnostne energetske 
točke. Široka, ravna obala do 26 stopinj Celzija toplega 
jezera je zlasti primerna za sprehode po zalivih, 
sprostitev in obisk okoliških restavracij.

Klopinjsko jezero – Klopeiner See
Klopinjsko jezero ponuja dobro počutje za vso 

družino. Kot eno najtoplejših kopaliških jezer, dosega 
poleti voda temperaturo tudi do 28 stopinj Celzija.

Zablaško jezero – Turnersee
Tudi Zablaško jezero spada med najtoplejša kopališka 

jezera Evrope. Z idilično lego in čisto vodo privablja 
predvsem goste, ki iščejo mir in sprostitev. Skorajda 
nepozidano jezero je znano tudi po ptičjem parku.

Jezero Feldsee/Brennsee
Sredi planin, med položnimi kopami gora Mirnock in 

Wöllaner Nocks, leži jezero Brennsee ali Feldsee, ki po 
zaključenem pohodu vabi na osvežujoče kopanje. Na 
njegovi obali se nahaja majhen, idiličen dopustniški 
kraj Feld am See, kjer vsako leto sredi avgusta poteka 
največja ribiška veselica avstrijske Koroške.

Jezero Längsee
Poletje, sonce in kopalne užitke za staro in mlado 

nudi jezero Längsee z dvema javnima kopališčema. 
Skakalni stolp, vodni tobogan in otok v kopališču, ki 
meji na naravno naturistično plažo, ter širok travnik 
za sončenje v Grajskem kopališču vam omogočajo 
doživetje živahnega kopalnega dne.

Breško jezero – Pirkdorfer See
Breško jezero, ki se nahaja ob vznožju Pece, je 

pravljično in v sožitju z naravo, obdano s travniki 
in gozdovi, v ozadju pa se kot ščit vzpenja gorski 
masiv. Dopust na Breškem jezeru ponuja zabavo in 
pustolovščine za vso družino.
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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

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)

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

MALI OGLASI
V okolici Idrije prodam starejšo hišo z gospodarskim 

poslopjem in pripadajočim zemljiščem. Inf.: 041 558 552 
(po 17. uri)

Prodam enkrat rabljene motoristične kavbojke velikost L, 
za polovično ceno – 70 EUR. Inf.: 041 710 071

Prodam skuter Tomos twister 50, leto prve registracije 
2014, prevoženih 1.700 km, odlično ohranjen. Zraven dam 
tudi čelado. Cena: 900 EUR. Inf.: 041 865 805

V Idr ij i  prodam novo večjo stanovanjsko hišo.  
Inf.: 031 648 371 (po 18. uri)

Prodam šotor za 5 oseb, rabljen eno sezono. Cena: 70 
EUR. Inf.: 041 302 799  

Prodam garsonjero v Triglavski ulici v izmeri 26,58 
m2 + klet 3,58 m2. Energetska izkaznica urejena. 
 Inf.: 059 013 024 (zaželeno v večernih urah)

Prodam stanovanje v Idriji v velikosti 92 m2. Inf.: 051 347 778 
(po 15. uri)

Kupim obnovljeno garsonjero na območju Idrije, Spodnje 
Idrije ali Cerknega. Inf.: 041 387 472

Prodam ali dam v najem hišo blizu Cerknega. Inf.: 031 779 802
V Mokraški vasi prodam stanovanjsko hišo s pripadajočim 

zemljiščem in drvarnico. Inf.: 031 873 503
Prodam Toyota Yaris 1,3 VVT-i Stella, letnik 1. registracije 

2006, prevoženih 166.000 km, bencinski motor, 1.298 ccm, 64 
kW / 87 KM, ročni menjalnik, cena: 3.100 EUR. Inf.: 041 435 720

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

Prodam nove desetsatne až panje. Možen dokup testerja 
za varojo in hlapilnik mravljične kisline brez posega med sate. 
Inf.: 041 497 164

V Spodnji Idriji, naselje »Koreja«, oddam v najem garažo 
za garažiranje motorja. Inf.: 031 679 926

Prodam Singer kovinski šivalni stroj, v kovčku, zelo malo 
rabljen. Inf.: 040 311 465

V Cerknem ali Idriji kupim garsonjero ali enosobno 
stanovanje. Inf.: 070 266 543

Prodam dvosobno stanovanje v izmeri 45 m2 v Idriji 
ali zamenjam za trisobno stanovanje 60 m2 ali starejšo 
enodružinsko hišo. Inf.: 031 402 411

Prodamo opremljeno dvosobno stanovanje v Spodnji Idriji. 
Inf.: 041 894 799

Nudim inštrukcije iz matematike in fizike. Inf.: 051 689 202
Prodam zamrzovalno omaro Gorenje, dimenzij 65 x 

150 cm, šest predalov, lepo ohranjena. Cena: 100 EUR.  
Inf.: 041 448 536
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