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Ob 10. obletnici salona
se zahvaljujem vsem strankam!

Vabljeni na pogostitev ob obletnici,  
v petek, 11. oktobra,  

od 9. do 19. ure

Pridružite se nam in zavrtite kolo sreče  
s simpatičnimi uporabnimi darili!

MEDICINSKA PEDIKURA / ODSTRANJEVANJE KURJEGA OČESA / SANACIJA VRAŠČENEGA NOHTA

Katarina Mohorič s. p. 
Lapajnetova 7, Idrija 

051 666 330 
www.salonkatarina.si

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
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ljudje
7 - Bevkovi dnevi
Valerija Skrinjar Tvrz  
v Zakojci

11 - Gasilci
V Cerknem posodobili 
gasilski dom

14 - Glasba
Manca Rupnik iz 
Mozarteuma v Salzburgu  
na koncert v Idrijo

 
 

kazalo ABC kazalo

ABC - september 2019

Letnik 29, številka 9

Naslednja številka izide 25. oktobra 2019

Izdajatelj: Založba Bogataj ABC Merkur d.o.o. Idrija

Kosovelova 31, 5280 Idrija

Telefon: 05 37 222 80

E naslov: abc@abc-merkur.si

Odgovorni urednik: Damijan Bogataj

Oglasno trženje: 05 37 222 80 in 05 37 22 947

Prelom: Studio 3

Zasnova: Skupina Orion

Distribucija: Pošta Slovenije in raznašalci

Tisk: ABC Merkur d.o.o. Idrija

Naklada: 8.000 izvodov

 
 
 

Nenaročenih gradiv in materialov ne vračamo

v oktobruspregledano

September 2019: 
Če na Mateja (21. 9.) sonce sije,  
kmalu lepa jesen zasije.     

9 - Komunala
Bliža se akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov

12 - Denar
Ne čakajte na višje  
obrestne mere

27 - Zdravje
Humor vpliva na naše 
psihično in fizično počutje

10 - Knjige 
Žiga Zois, Casanova in Trst  
v knjigi Marije Kacin 
 

18 - Zavarovanje
Jesenske spremembe
 

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

Luka Rupnik se seli v Belgijo
Potem ko je Luka Rupnik po 

treh letih v Španiji slekel dres 

Fuenlabrade, bo v novi sezoni 

igral v dresu belgijskega 

pokalnega prvaka in tretje 

ekipe tamkajšnjega prvenstva 

Telenet Giants Antwerp. 

26-letni branilec iz Idrije, ki je poleti treniral tudi v družbi dobrega prijatelja in reprezentančnega soigralca 

Luke Dončića, je bil sicer tudi na radarju kluba Cedevita Olimpija, a do vrnitve v Ljubljano naposled ni prišlo.

Idrijčan se je že v mlajših selekcijah kalil pri Slovanu, kjer se je tudi srečal s člansko košarko. Štiri sezone je nato 

nosil dres Olimpije in se leta 2016 podal v tujino. Najprej je zaigral za Lleido v drugi španski ligi, a po zelo dobrem 

začetku sezone že novembra prestopil k Fuenlabradi v močno ACB-ligo. V zadnji sezoni je v najmočnejšem 

državnem prvenstvu v Evropi v povprečju dosegal 6,6 točke na tekmo. Rupnik je branil barve izbrane vrste v 

zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, Slovenijo pa je že zastopal na evropskih prvenstvih leta 2011 in 2015.

Klub Telenet Giants Antwerp, ki je bil ustanovljen leta 1995, je v minuli sezoni postal belgijski podprvak. Redni 

del sezone je sicer končal na prvem mestu, nato pa je v finalu s 3:1 v zmagah klonil pred Oostendejem. Čeprav 

je pred 20 leti postal državni prvak, je bila minula sezona verjetno najuspešnejša do zdaj, saj so osvojili belgijski 

pokal, v Fibini ligi prvakov pa so na zaključnem turnirju, ki so ga gostili, zasedli tretje mesto.

ODSEVI SREBRNEGA ČASA 
V oktobru prihajajo  
Dnevi živega srebra 2019 

Več na strani 6 
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ODSEVI SREBRNEGA ČASA 2019 - Dnevi živega srebra od 5. do 24. oktobra 2019
Idrija bo v prvi polovici oktobra spet zaživela v 
vedno vznemirljivi zgodbi živega srebra, ki jo 
ohranjamo skozi različne dogodke v spomin na 
številne generacije rudarjev. Center za upravljanje 
z dediščino živega srebra Idrija bo skupaj z Založbo 
Bogataj in soorganizatorji v letošnjih Dnevih živega 
srebra pripravil sedem dogodkov - delavnic, ogledov, 
knjižnih in muzejskih predstavitev, doživetij v jami, 
projekcij, eksperimentov, ki bodo zanimivi za mlajše 
in starejše generacije.

ODSEVI SREBRNEGA ČASA 2019 
Produkcija: 
Center za upravljanje z dediščino živega srebra 
Idrija in Založba Bogataj

Soorganizatorji/partnerji: 
- Zavod za turizem Idrija, 
- Muzejsko društvo Idrija, 
- Prirodoslovni muzej Slovenije, 
- Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 
- Primorski val, 
- Idrijske novice, 
- www.idrija.com.

PROGRAM:

Sobota, 5. oktober, Trg sv. Ahacija ob 9. uri 

OGLED STARIH ŽGALNIC V OKOLICI IDRIJE
Muzejsko društvo Idrija, dr. Jože Čar, Rafael Terpin, Janko Proj

Sobota, 12. oktober, Topilnica Hg

ŽGANJE V RETORTAH V 16. IN 17. STOLETJU
od 10. do 16. ure: Prikaz izdelovanja glinenih posod za žganje rude, Barba Štembergar Zupan
od 10. do 16. ure: Razstava in prikaz retortnega ognjišča
od 11. do 11.45 ure: Zanimive lastnosti živega srebra, kemijski poskusi za radovedne, dr. Alojz Demšar

Sobota, 12. oktober, ob 14.30 uri, Antonijev rov

240 MILIJONOV LET GEOLOŠKE ZGODOVINE
Geološko popotovanje skozi čas v Antonijevem rovu, Lan Zupančič 

Nedelja, 20. oktober, ob 10.30 uri, Antonijev rov

LOV NA PERKMANDLČKOV ZAKLAD
podzemno doživetje za najmlajše / znižana cena: 3,50 EUR
Predhodne rezervacije: infohg@cudhg-idrija.si ali 031 810 194

Torek, 22. oktober, ob 18. uri, Galerija Magazin

ŽIGA ZOIS V IDRIJI 
Naravoslovec Sigismund (Žiga) Zois, predstavitev, dr. Miha Jeršek, Prirodoslovni muzej Slovenije
Žiga Zois, Casanova in Trst, predstavitev nove knjige profesorice dr. Marije Kacin iz Trsta, Založba Bogataj
Minerali iz zbirke barona Sigismunda (Žige) Zoisa, priložnostna razstava, Prirodoslovni muzej 
Slovenije

Sreda, 23. oktober, ob 9.30 in 10.45 uri, Galerija Magazin

ŽIGA ZOIS MED MLADINO

Četrtek, 24. oktober, ob 17. uri, Center za obiskovalce Geoparka Idrija, Prelovčeva 5, Idrija

ODPRTJE CENTRA ZA OBISKOVALCE GEOPARKA IDRIJA Z RAZSTAVO 
»ZAPISANO V KAMNINAH«
Zavod za turizem Idrija (Geopark Idrija)

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.

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

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, ...

Valerija Skrinjar Tvrz  
v Zakojci
Minuli torek je minilo natanko 129 

let od rojstva in 49 let od smrti 

pisatelja Franceta Bevka. Vrhunec 

letošnjih Bevkovih dnevov je bila 

nedeljska proslava ob Volarjevi 

domačiji, kjer je France Bevk 

preživel mladost.

Ob Alenki Zgaga iz Društva Baška dediščina 
in Milojki Magajne iz muzeja je bila osrednja 
govornica Valerija Skrinjar Tvrz, v mladih letih 
partizanka, kasneje novinarka agencije Tanjug 
in tudi predsednica stanovskega pisateljskega 
združenja literarnih ustvarjalcev BIH v Sarajevu. 
Čila 91-letnica je zbrane spomnila na vse gorje, 
ki se je nad Slovence zgrnilo v prejšnjem stoletju.  
»Poštenja in razumevanja je bilo obilo v Bevkovi 
hiši,« je poudarila govornica in dodala, da se 
Slovenija pred našimi očmi spreminja v kolonijo. 
»To ni globalizacija, to je nespoštovanje temeljnih 
vrednot, na katerih bi morala sloneti tudi naša 
skupnost.« 

Dopoldanske proslave se je udeležilo veliko 
pohodnikov, ki so se v Zakojco odpravili iz Cerknega 
čez Vrh Ravni, preko Porezna in iz Baške grape. 
S pesmijo so proslavo obogatile pevke Vokalne 
skupine Lira pod vodstvom Vojke Svetičič. Popoldne 
so predstavili še knjigo Kjer oljke cveto, ki jo je 
napisala dopoldanska slavnostna govornica. Ta je 
ob moderatorki Ireni Urbič publiko popeljala v čas 
agrarne reforme, ko so istrski mali kmetje spet 
postali lastniki zemlje. »Če imaš opravka s poštenimi 
ljudmi, si povsod lepo sprejet,« je v Zakojci povedala 
avtorica, ki je skoraj pol življenja prebivala v 
Sarajevu. »Med ljudi naj se vrnejo spoštovanje, 
delo in kruh. Vse to smo v Jugoslaviji imeli,« je 
povedala avtorica in dodala, da največjo ceno za 
vse nesmiselne vojne vedno plačajo mali ljudje. Za 
nastop v Zakojci so ji mnogi čestitali, saj je pri 91 
letih bistrega duha in čilega zdravja.
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Skupaj v skrbi za naše vode
Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter 

skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne vode potuje v javno 

kanalizacijo. Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode na območju Občine Idrija kot izvajalka gospodarske javne 

službe skrbi Komunala Idrija, za njeno kakovost pa lahko veliko storimo 

tudi uporabniki sami.

Kam z odpadnim 
jedilnim oljem? 

Čeprav je zlivanje olja v odtok, stranišče, na 
kompost ali drugam v naravo najenostavnejši 
način, da se ga znebimo, lahko s takšnim 
ravnanjem povzročimo resne težave in škodo 
naravnemu okolju, odtočnim cevem in čistilnim 
napravam. Z ustreznim odlaganjem pa lahko 
postane odlična surovina, ki jo lahko uporabimo v 
proizvodnji biodizel goriva ali bioplina, iz katerega 
se pridobiva električno energijo. Z ustreznim 
odlaganjem pa lahko postane odlična surovina, 
ki jo lahko uporabimo v proizvodnji biodizel goriva 
ali bioplina, iz katerega se pridobiva električno 
energijo, ter v proizvodnji naravnih sveč.

Poskrbite torej, da boste po cvrtju ali peki jedi 
odpadno jedilno olje ustrezno zavrgli. Uporabljena 
rastlinska olja (olivno olje in olja različnih semen) ter 
rastlinske in živalske maščobe (maslo, margarina …) 
lahko zbirate v zelenih namenskih posodah, ki jih 
Komunala Idrija podarja vsem uporabnikom e-računa 
za komunalne storitve. Tovrstne posode omogočajo 
praktično shranjevanje in enostavno filtriranje, saj 
mora biti zbrano odpadno olje brez ostankov hrane. 
Pomembno je tudi, da je olje brez primesi vode, 
pomivalnih sredstev ali drugih snovi. 

Zbrano olje lahko nato oddate v Zbirnem centru 
Ljubevč v Idriji, Zbirnem centru Cerkno ali ob letni 
akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov, ki bo letos 
5. oktobra. Več informacij 
o registraciji na e-račun 
dobite na spletni strani 
www.komunalaidrija.si ali na 
jerca.prezelj@komunalaidrija.si 
oziroma 05/37 27 205

Ne zamudite letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov
Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov Komunala Idrija letos izvaja v 

sodelovanju s podjetji EKOL d.o.o. in Kolektor EVT sistemi d.o.o., ki sta 

pooblaščena prevzemnika nevarnih odpadkov. Zbiranje bo potekalo v 

soboto, 5. oktobra, na naslednjih lokacijah: 

CERKNO  7:30 – 8:30  Gasilski dom v Cerknem (EKOL d.o.o.)

ŠEBRELJE  7:30 – 8:00  Trgovina v Šebreljah (EVT sistemi d.o.o.)

REKA   8:30 – 9:00  EKO otok na Reki  (EVT sistemi d.o.o.)

PLUŽNJE  9:30 – 10:00  Gasilski dom v Plužnjah  (EVT sistemi d.o.o.)

SPODNJA IDRIJA  10:00 – 10:30  Trgovsko poslovni center – na spodnjem  

      parkirišču (Komunala Idrija d.o.o.)

IDRIJSKE KRNICE  8:00 – 8:30  Boč (Komunala Idrija d.o.o.)

   8:45 – 9:15  Cesar (Komunala Idrija d.o.o)

VOJSKO   8:00 – 8:45  Gasilski dom Vojsko (Komunala Idrija d.o.o.)

IDRIJA   8:00 – 11:00  Zbirni center Ljubevč  (Komunala Idrija d.o.o.)

ČRNI VRH  7:30 – 8:00  Na trgu v Črnem Vrhu  (EVT sistemi d.o.o.)

GODOVIČ  8:15 – 8:45  Parkirišče pred OŠ Godovič (EVT sistemi d.o.o.)

GORE   9:00 – 9:30  V Rebru  (EVT sistemi d.o.o.)

LEDINSKO RAZPOTJE 9:45 – 10:15  Pr’ Špičku  EVT sistemi d.o.o.)

Akcija je namenjena zgolj gospodinjstvom, 
vključenim v organiziran odvoz odpadkov na 
območju občin Idrija in Cerkno. Količina prevzetih 
odpadkov je omejena, zato prevzemniki ne bodo 
sprejemali odpadkov, ki izhajajo iz proizvodne 
dejavnosti. 

Oddali boste lahko:  
- odpadna jedilna olja;
- ostanke lakov, barv, topil, smol, kitov, lepil,      
emulzij, kozmetičnih izdelkov (ličila, pršila) in          
čistilnih sredstev ter drugih odpadnih kemikalij 
(solna kislina, varekina ...);
- izrabljena  motorna olja, hladilne tekočine;
- stare  izrabljene akumulatorje in baterije;
- živosrebrne  termometre;
- izrabljeno elektronsko in električno opremo 
(TV in vse vrste računalniške opreme, male 
gospodinjske aparate);
- hladilno zamrzovalno opremo (hladilnike, 
zamrzovalne skrinje in omare). 

Za več informacij o akciji zbiranja nevarnih odpadkov 
se lahko obrnete na marko.leoni@komunalaidrija.si 
oziroma 05/ 37 27 213.

Nevarne odpadke lahko uporabniki tudi sami 
kadarkoli v letu oddate v Zbirni center Ljubevč ali 
Zbirni center Cerkno, ki obratujeta po naslednjem 
urniku:
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

Komunalna odpadna voda se na območju razpršene 
poselitve odvaja v greznice ali male komunalne čistilne 
naprave, na območju javnega kanalizacijskega sistema 
pa se pred izpustom v okolje očisti na javni čistilni 
napravi. 

Nadzor nad pravilnim delovanjem javnih čistilnih 
naprav v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču, na katere 
je priključenih 60 % vseh prebivalcev Občine Idrija, 
ter kakovostjo odpadne vode iz čistilnih naprav 
Komunala izvaja v sklopu obratovalnega monitoringa 
v sodelovanju s podjetjem ERICO d.o.o., v kolikor pride 
do sprememb v obratovanju ali izrednih dogodkov pa 
tudi z internimi analizami. Ker kakovost iztoka odpadne 
vode v Spodnji Idriji lani ni zadostila predpisanim 
mejam, Komunala do nadaljnjega izvaja 12 meritev na 
leto. Pogostost in obseg obratovalnega monitoringa 
sta sicer predpisana v okoljevarstvenemu dovoljenju 
za vsako čistilno napravo posebej in sta odvisna od 
velikosti naprave (PE) oziroma njene obremenitve. 

Na čistilni napravi Idrija (9000 PE) je Komunala letos 
opravila dve od štirih predvidenih meritev, na čistilni 
napravi Spodnja Idrija (2000 PE) osem od dvanajstih, 
na čistilni napravi Godovič (500 PE) pa eno od dveh 
predvidenih meritev.

Mehansko in biološko prečiščeno vodo Komunala iz 
čistilnih naprav nato vrne v naravno okolje in s tem 
sklene krogotok vode. Lani je bilo na ČN Idrija, kjer 
se sprejemajo še greznične gošče iz vseh greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav, očiščenih 411.973 m3 
odpadne vode, na ČN Spodnja Idrija 81.556 m3, na ČN 
Godovič pa 25.352 m3 odpadne vode. Skupno je bilo 
očiščenih 518.881 m3 odpadne vode, kar predstavlja 
več kot 200-kratno količino vode v olimpijskem bazenu. 

Čeprav so vse letošnje meritve zadostile 
predpisan im mejam,  je  pomembno,  da 
uporabniki vselej skrbimo za nemoteno delovanje 
kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. V 
kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne 
sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne 
vode, škodujejo kanalizacijskemu sistemu in lahko 
spremenijo sestavo odpadne vode do te mere, da 
je biološko čiščenje na čistilni napravi onemogočeno. 
Te snovi so potencialno nevarne tudi za delavce, ki 
vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. 

Poskrbimo, da v odtok in kanalizacijo ne 
odlagamo: 
- odpadnih olj in naftnih derivatov,
- barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, lugov, 
  fitofarmacevtskih sredstev in zdravil,
- gradbenih odpadkov, 
- trdnih odpadkov, kot so kosi tekstila, drobni    
  plastični predmeti, papir in embalaža,
- organskih odpadkov ter
- vsebine septičnih jam.

Dimnikarske storitve po novem izvaja 
Raufnk d.o.o.

Ker se dimnikarska dejavnost na Komunali Idrija ne 
izvaja več, se lahko za naročilo dimnikarskih storitev 
na vaših kurilnih napravah do nadaljnjega obrnete 
na podjetje Raufnk d.o.o., ki ima veljavno licenco za 
opravljanje dimnikarske dejavnosti in je vpisano v 
evidenco dimnikarskih družb Ministrstva za okolje 
in prostor RS. Zaposleni v podjetju Raufnk d.o.o., 
ki jih po novem vodi Uroš Verač, so vam na voljo 
preko e-naslova dimnikarstvo@amis.net oziroma 
telefona 05/ 388 37 72 in vas bodo po naročilu 
v najkrajšem možnem času kontaktirali ter z vami 
uskladili nadaljnje korake.

.
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Žiga Zois, Casanova in Trst v knjigi Marije Kacin
Marija Kacin že vrsto let raziskuje 

življenje in delo Žige Zoisa na 
območju med Ljubljano, Trstom 
in Benetkami. Iz originalnih virov 
je izluščila zgodbo o povezavah 
m e d  s l av n i m  p u s to l ovc e m 
Giacomom Casanovo in baronom 
Žigo Zoisom ter življenju v Trstu, 
Benetkah in Ljubljani  v času 
razsvet ljenstva .  Ugotovitve  
raziskave je strnila v knjigo, ki z 
dovoljenjem uglednih arhivov in 
lastnikov zbirk prinaša originalne 
dokumente. Ti pričajo o življenju 
takrat najbogatejšega Slovenca 
in enega največjih industrialcev 
Srednje Evrope Žige Zoisa ter 
slavnega Giacoma Casanove, ki se je 
v zgodovino zapisal predvsem kot 
neumorni lomilec ženskih src. Marija 
Kacin pa na podlagi dokumentov 
dodaja, da je bil pravzaprav dobro 
plačan beneški vohun, ki bi mu 
danes rekli tudi industrijski špijon. 
Zanimivo branje, ki odpira nova in 
nova vprašanja.

Marija Kacin je rojena v Gorici. Maturirala 
je na tamkajšnji slovenski klasični gimnaziji 
in leta 1957 doktorirala na Filozofski 
fakulteti rimske univerze La Sapienza. 
Poučevala je italijanščino na slovenskih 
srednjih šolah v Trstu, najdlje na klasičnem 
oddelku Liceja Franceta Prešerna. Leta 
1992 je sklenila, da zaključi s poučevanjem. 
Objavila je tudi dve znanstveni raziskavi 
o Žigi Zoisu ter iz italijanščine in vanjo 
prevedla več literarnih tekstov, med 
drugim: Dante Alighieri: Samo duševne 
reve podcenjujejo svoj jezik (iz Convivia in 
iz De vulgari eloquentia; Zaliv, Trst, 1969) 
in nekatera dela Borisa Pahorja. Živi in 
ustvarja v Trstu.

“Zelo lepo mi je ob misli in ponosna sem na dejstvo, da je ta moja raziskava izšla v Idriji: tu je pred sto leti – leta 1919 – na znameniti idrijski realki z odliko maturiral 
naš predragi oče dr. Anton Kacin. Prvi izmed treh naslovov maturitetne naloge iz slovenščine je bil naslednji: Zoisov krog v slovenskem slovstvu.”  Marija Kacin

Odlomek iz knjige: »Gojiti čutne naslade: to je bilo skozi 
vse moje življenje moje poglavitno opravilo. Pomembnejšega nisem nikdar 
imel,« je zapisal Casanova. Tega načela se je tudi v naših krajih dosledno držal. Mudil pa se je v naših krajih kar 
nekaj časa. V Trst je prišel 15. novembra 1772, v drugi polovici naslednjega leta je šel v Gorico, sredi oktobra 1773 
pa se je vrnil v Trst. Trampus meni, da je mogoče domnevati, da sta se Žiga Zois in Giacomo Casanova spoznala »v 
prvi polovici decembra leta 1772, ko je baron Pittoni, načelnik policije v Trstu, predstavil Casanovi mestne veljake 
in ga uvedel tudi v ekskluzivni krog Casina dei Nobili.« Casino Nobile o di San Pietro: tam so se shajali takratni 
tržaški elitni krogi. »Njegovi člani so bili lahko izključno tržaški patriciji,« poroča Curiel, »tuje plemstvo, visoki 
državni uradniki in veletrgovci – trgovska aristokracija.« Slednji so gmotno in krepko letno podpirali Casino. Tujci 
so bili pripuščeni izključno kot gostje, dodaja Curiel in pojasnjuje, da se je tam vsak večer zbirala »una societa 
brillante«, briljantna družba ter da so tam večkrat prirejali glasbene akademije in plese. 

Posodobili gasilski dom v Cerknem
Gasilci v Cerknem so v soboto, 

14. septembra, predali v uporabo 

prenovljene prostore gasilskega 

doma. Slovesnosti so se poleg članov 

društva udeležili tudi predstavniki 

ostalih društev Gasilske zveze Cerkno 

s poveljnikom in predsednikom ter 

župan Gašper Uršič.

Kot poročajo Idrijske novice, se je prenova dela 
gasilskega doma pričela lanskega avgusta in je trajala 
dobro leto dni. V tem času so gasilci obnovili sanitarije, 
izdelali garderobe za operativno enoto, postavili nov 
dvonadstropni objekt v garaži, ki v zgornjem nadstropju 
gosti operativni center in je tudi nadomestna lokacija 
štaba Civilne zaščite Občine Cerkno. V spodnji etaži so 
urejeni družabni prostori, ki jih lahko uporabljajo tudi kot 
manjšo učilnico oziroma prostor za posvete.

Operativni center štaba Civilne zaščite Občine Cerkno je 
urejen tako, da lahko nemoteno deluje in nudi podporo 
enotam na terenu in to tudi v primeru izpada električne 
energije ali ob prekinjenih telefonskih in internetnih 

povezavah. Potreba po taki zasnovi se je najočitneje 
pokazala ob naravni ujmi leta 2014, ko je tudi Cerkljansko 
prizadel hud žled. Obnova prostorov je stala dobrih 
18.000 evrov, ki so jih zbrali iz društvenih prihodkov ter 
s pomočjo Gasilske zveze Cerkno ter Občine Cerkno. Pri 
obnovi so člani društva in podporniki opravili tudi preko 
2.800 ur prostovoljnega dela, ki niso vštete v končni znesek 
obnove. Poveljnik Sašo Tušar in predsednik društva 
Danilo Sedej sta se na odprtju prenovljenih prostorov 
posebej zahvalila vsem članom in članicam za opravljeno 
delo ter Cerkljanom, ki so pomagali z materialom, 
prostovoljnim delom ali znanjem, da so prišili gasilci do 
prostorov, ki jih operativna ekipa v Cerknem zasluži.
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Ne čakajte na višje obrestne mere
Slovenci slovimo kot eden izmed najbolj varčnih narodov v Evropi, kar se odraža tudi s tem, da imamo na 

računih, varčevanjih in depozitih precej prihrankov, do katerih smo prišli s premišljenim varčevanjem. Vprašanje, 

ki se vse bolj pojavlja, pa je: kako naj svoje prihranke oplemenitimo v času nizkih obrestnih mer? 

»Smiselno je pogledati onkraj vezanih bančnih vlog, v svet naložb v delnice in obveznice. 
Stranke nas pri tem sprašujejo, če ne potrebujejo za to poglobljenega znanja s finančnega 
področja? Če imajo prave svetovalce, potem ne,« prednost vzajemnih skladov razloži 
Marko Marković, vodja NLB Poslovalnice Idrija.

Kam torej s prihranki, ki jih lahko namenimo za plemenitenje in jih ne bomo potrebovali 
jutri, radi pa bi, da bi bili v prihodnosti vredni več? »Odgovorov je več. Ne le višina 
sredstev, ki bi jih radi plemenitili, tudi načrti za prihodnost, finančno znanje in tipi 
naložb, ki so blizu značaju posameznika, so tisti, ki določajo najprimernejšo izbiro,« 
pojasni Marković. Poudarek, mimo katerega nikakor ne smemo, a ga marsikdo še vedno 
spregleda pa je, da se pri odločitvi posvetujmo s strokovnjaki. Investiranje v delnice ali 
obveznice namreč terja poglobljeno temeljno analizo tako makroekonomskih razmer v 
različnih regijah, kot analizo posameznega podjetja. Večina varčevalcev za to nima časa, 
volje, kot tudi ne znanja, zato to zahtevno opravilo prepušča strokovnjakom. Njihovi 
prihranki se vseeno donosno plemenitijo, njim pa ostane čas in denar za ukvarjanje s 
stvarmi, ki jih v življenju resnično veselijo. 

Sredstva so varno naložena
Dovolj je torej, da obiščete finančnega svetovalca v NLB Poslovalnici, ki vam bo 

strokovno svetoval o izbiri za vas pravega vzajemnega sklada. Takšnega, ki bo obetal 
primerno donosnost, a obenem z njim ne boste prevzemali preveč naložbenega 
tveganja. Čeprav vrednost naložb v vzajemne sklade niha, lahko trdimo, da so sredstva 
z institucionalnega vidika popolnoma varno naložena. Industrija vzajemnih skladov je 
verjetno najbolj regulirana finančna industrija in ni se še zgodilo, da bi vlagatelji v 
vzajemne sklade izgubili svoje prihranke zaradi prevar oz. slabega poslovanja družbe, 
ki vzajemne sklade upravlja. 

Koliko prihrankov moram imeti za varčevanje v vzajemnih skladih?
»Varčevanje v vzajemnih skladih je primerno za vsakogar in temu so prilagojeni tudi 

začetni vložki. Najmanjši vložek pri postopnem varčevanju v NLB Skladih znaša 40 evrov«, 
zaključi Marković in vas na posvet o najboljši varčevalni rešitvi povabi v NLB Poslovalnico 
Idrija.

Marko Marković, vodja NLB Poslovalnice Idrija

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

info@rafis.si, www.rafis.si

računovodske storitve, davčno,  
finančno in kadrovsko svetovanje

Strokovnost

Varnost

Partnerstvo

Digitalno poslovanje 

Neodvisnost od lokacije
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RAČUNOVODSKI SERVIS

GLASBENA ŠOLA IDRIJA

podaljšan vpis v programe za šolsko leto 2019/2020 
 

VPIS je mogoč do 30. 9. 2019 preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani www.gsidrija.si

PREDŠOLSKA  
GLASBENA VZGOJA

(otroci letnik 2014)

GLASBENA  
PRIPRAVNICA
(otroci letnik 2013)

Glasbena šola Idrija -  Z glasbo v srcu
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GALLUS FEST 2019

KONCERT 

MANCA RUPNIK, VIOLINA  

J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Debussy, P. I. Cajkovski
v

prof. Rainer Schmidt
Universität Mozarteum Salzburg

PREDDIPLOMSKI 

 
DVORANA GLASBENE ŠOLE IDRIJA  
PONEDELJEK, 30. SEPTEMBRA 2019 OB 19. URI

BEATA BARCZA, KLAVIR 

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

Žiga Lakner potuje v London
Mladi up slovenske estrade 

Žiga Lakner iz Idrije v 

začetku novembra potuje 

v London. Tam se bo 

udeležil prvih predizborov 

v popularnem televizijskem 

šovu Britanija ima talent.

Letošnja Žigova pot v London pa ne bo prva. Na istem 
tekmovanju je poskusil srečo že pred tremi leti, ko se je 
prebil skozi tri kroge predizborov. Oborožen z izkušnjami 
in novimi znanji se Žiga Lakner letos decembra odpravlja 
v London poln optimizma. »Konkurenca je strahotna 
in potrudil sem bom, da bodo ljudje, ki odločajo o 
tekmovalcih in njihovem napredovanju v tekmovanju, 
spoznali moj glas in moč mojega odrskega nastopa,« je 
za Idrijske novice povedal Žiga Lakner.

V prvem krogu naj bi se letos pomerilo skoraj 100.000 
kandidatov iz celega sveta. Žiga Lakner bo nastopil z eno 
od skladb v legi kontratenorja. To je ekstremno visok 

moški glas, ki ga zmore peti le malo zemljanov. V žiriji 
bodo letos odločali Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha 
Dixon in David Walliams.

Žiga Lakner se oktobra vrača v Ljubljano, kjer bo 
obiskoval drugi letnik solopetja na Akademiji za glasbo v 
razredu profesorice Barbare Jernejčič Furst. V Sloveniji 
je prvič resneje opozoril nase leta 2013, ko se je uvrstil 
v veliki finale šova Slovenija ima talent. Takrat je zmagala 
Alja Krušič, ki pa se kasneje ni posvetila pevski karieri. 
V domači Idriji bo Žiga nastopil novembra v gimnazijski 
telovadnici, kjer pripravlja bogat glasbeni in plesni program 
z odličnimi izvajalci.

Iz Mozarteuma v Salzburgu na koncert v Idrijo 
Manca Rupnik sodi med najperspektivnejše študente violine iz Slovenije. 

Akademski študij bo to jesen sklenila na elitni glasbeni akademiji 

Mozarteum v Salzburgu, ki slovi po izjemnih profesorjih in odličnih 

učencih.

Tako kot vsaka, se je tudi Mančina glasbena pot 
začela v najbližji nižji glasbeni šoli. Oba starša 
sta črnovrška rojaka, dom pa sta si ustvarila v 
predmestju Vrhnike. Zato je pri svojih osmih letih 
Manca prvič prestopila prag glasbene šole na 
Vrhniki, kjer ji je pri prvih korakih v svet violinske 
igre pomagal učitelj Đorđe Berak. Po nižji glasbeni 
šoli, kjer so učitelji postali pozorni na nadpovprečno 
talentirano in za glasbo zavzeto deklico, je Manca 
Rupnik izobraževanje nadaljevala na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana. Tam jo je med svoje 
učence vključil profesor Vasilij Meljnikov, tudi sam ne 
le izvrsten pedagog ampak tudi koncertni violinist. 
Po končanem šolanju na srednji stopnji pa je Manca 
pogledala preko državnih meja in novo izobraževalno 
okolje našla v Salzburgu. Tam je ob njenem prihodu 

v okviru Glasbene mladine ljubljanske ter Univerze 
Mozarteum. Kot solistka je nastopila s Komornim 
orkestrom Slovenske filharmonije, s Komornim 
orkestrom Mendelssohn z Madžarske, Simfoničnim 
orkestrom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana 
in Simfoničnim orkestrom Simfonika ter nenazadnje 
tudi s Simfoničnim orkestrom Cantabile, s katerim 
je pred tremi leti v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma na elitnem koncertu Božič v Ljubljani izvedla 
Zimo iz Vivaldijevih štirih letnih časov. Je prejemnica 
dveh Škerjenčevih nagrad Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana solistično za leto 2012, kot članica 
Klavirskega tria Rupnik pa še za leto 2015. Tudi na 
skorajšnjem koncertnem večeru v dvorani idrijske 
glasbene šole bo igrala na violino goslarske mojstrice 
Katharine Abbühl iz Cremone. Publika bo na tem 
koncertnem nastopu slišala izvedbo programa, ki bo 
nekaj tednov pozneje odigran v koncertni dvorani 
slavne glasbene akademije Mozarteum v Salzburgu. 
Na klavirju jo bo spremljala profesorica Beata Ilona 
Barcza.

»Klasična glasba je tudi v današnjem času živa, ker 
govori o meni in tebi. Pripoveduje o najenostavnejših, 
najbolj naivnih, osnovnih človeških čustvih, ki so še 
vedno taka, kot so bila pred 200 leti, ko so bila dela, 
ki jih bomo slišali tudi na koncertu v Idriji, napisana,« 
je pred koncertom v Idriji povedala Manca Rupnik.

na sprejemni izpit še poučeval profesor Igor Ozim, 
ki jo je sprejel med svoje študente. Navdušena 
nad sodelovanjem s tem legendarnim violinistom 
je ob njegovi upokojitvi delila žalost s številnimi 
študenti, ki so si morali najti drugega profesorja. 
Tako letos Manca Rupnik zaključuje dodiplomski 
študij na Univerzi Mozarteum v Salzburgu v razredu 
profesorja Rainerja Schmidta.

Manca Rupnik je prejemnica več prvih nagrad na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih kot solistka. 
Skupaj z mlajšima bratoma Anžetom in Nejcem igra 
v Klavirskem triu Rupnik, ki je vrsto let deloval pod 
mentorskim vodstvom Tomaža Lorenza. Ta je mlade 
glasbenike spremljal tudi na koncertih odrih in leta 
2015 v sklopu Gallus festa obiskal tudi Idrijo.

Manca Rupnik se je večkrat predstavila na recitalih 
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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

- 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

- Delavec v livarni in obdelovalnici 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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Optika Planinšek Lah, 
Tržaška cesta 34, 1370 Logatec                              

T: 01/754 33 88

zavarovanje paglavec

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

Jesenske spremembe
Novi produkti v avtomobilskem zavarovanju ohranjajo ponudbo 

Zavarovalnice SAVA d.d. na prvem mestu. Zavarovanje za otroke v paketu 

s starši. Novi plačilni pogoji nudijo možnost plačila na do 12 obrokov!

Že tako odličen produkt obveznega in kasko 
zavarovanja je SAVA Zavarovalnica d.d. podkrepila še 
z dodatki v kasko zavarovanju. Spremembe izhajajo 
iz izkušenj škodnih služb, kjer so prvi opozorili na 
smiselnost dodatnih paketov: 

Pnevmatika+: V kolikor imate samo kasko 
zavarovanje brez te kombinacije, vam v primeru, 
da ste presekali pnevmatiko, ob izplačilu škode 
odbijejo amortizacijo in odbitno franšizo (v kolikor 
jo imate). Hkrati prijava take škode tudi vpliva na 
izgubo bonusa na kasko zavarovanju. Z dokupom 
kasko kombinacije Pnevmatika+ je zgodba drugačna: 
v primeru, da ste v prometni nesreči presekali eno 
pnevmatiko, vam krijejo stroške nabave DVEH novih 
pnevmatik in to BREZ odbitka amortizacije in BREZ 
vpliva na bonus. Se pa upošteva odbitna franšiza v 
kolikor le-to seveda imate. 

Subrogacija: V kolikor vam škodo povzroči voznik, 
ki ima avto zavarovan pri neki drugi zavarovalnici, 

morate škodo prijavljati pri njih. Ste v neugodnem 
položaju, saj niste njihov zavarovanec, izplačati vam 
bodo morali škodo, … skratka, v njihovem interesu 
je, da se vas rešijo na najlažji način. Z doplačilom 
subrogacije je drugače. Tudi tovrstne škode 
prijavljate pri nas – pri svoji zavarovalnici. Vi ste 
naš zavarovanec in v našem velikem interesu je, da 
boste s postopkom reševanja škode zadovoljni. Vse 
vam torej uredimo v naši pisarni, potem pa mi 
regresiramo stroške popravila od odgovornostne 
zavarovalnice. 

Prevzem rešenih delov: Vaš avto je v prometni 
nesreči  uničen do tako mere, da popravi lo 
predstavlja več kot 70 % vrednosti vozila pred 
uničenjem. To pomeni, da je nastopila »totalka«. 
Običajno bi zavarovalnica ocenila vrednost vozila 
pred uničenjem, od te vrednosti odbila vrednost 
razbitine oz. rešenih delov in vam izplačala razliko. 
Poleg denarja bi imeli na dvorišču še razbitino, 

katero bi morali sami prodajati … Ob kombinaciji 
»prevzem rešenih delov« vaše zadnje delo odpade, 
saj na vašo zahtevo zavarovalnica obdrži 
razbitino in vam izplača CELOTNO vrednost 
vozila pred uničenjem!

Plačilni pogoji: Z veseljem obveščam tudi o 
spremenjeni možnosti obročnega plačevanja: odslej 
na kar 12 obrokov, minimalni obrok pa je samo 
20 evrov!

Vljudno vabljeni na predstavitev novih zavarovanj 
za otroke v kombinaciji z zavarovanjem enega 
od staršev. Visoke zavarovalne vsote in paketno, 
večletno zavarovanje z zajamčeno ceno, so samo 
nekatere od prednosti teh paketov.

                                     
                                    Vaš Aleksander Paglavec

Prevoz vseh vrst materialov 
do 3 kubičnih metrov 

in 
mulčenje obcestnih brežin 

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

041 435 037
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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)

PICA ŠPICA,
Kosovelova 31,  
5280 Idrija 

T: 070 773 000
dodatna številka: 

031 750 555

URNIK
ponedeljek–petek
od 10. do 21. ure
sobota od 11. do 21. ure
nedelja in prazniki zaprto

www.picaspica.comwww.picaspica.com

Pred nami so jesenski dnevi in prilegle se nam bodo toplejše 

jedi. Za vas že vrsto let pripravljamo kosila – izbirate lahko 

med dvema sveže kuhanima jedema ter enolončnicami na 

tradicionalni način. Ponujamo vam tudi bogat izbor pic, jedi 

po naročilu in cateringe.

Pričakujemo vas!

Jesenska rižota z bučo
Sestavine: 

600 g hokaido buče brez semen, 

1.3 l zelenjavne jušne osnove, 300 

g riža carnaroli, 0.5 dl oljčnega olja, 

0.5 žličke soli, 2 ščepca mletega 

popra, 30 g masla, 80 g naribanega 

parmezana, pest žajbljevih listov, 

olje.

Priprava:
Kose buče temeljito operemo in narežemo na 

cm velike koščke. Na kuhalno ploščo pristavimo 
veliko ponev, v kateri segrejemo tri žlice oljčnega 
olja. Na segreto olje stresemo kose buče in jih 
med mešanjem pražimo 5 do 7 minut, da se 
buča nekoliko zmehča. Polovico kosov damo na 
stran, drugo polovico pa stresemo v sekljalnik in 
zmiksamo v gladko zmes. Po potrebi dodamo malo 
vroče vode. V kozico vlijemo jušno osnovo, ki jo 
zavremo in pustimo, da na majhnem ognju nežno 
vre. V večji kozici segrejemo dve žlici oljčnega olja 
in nanj vsujemo riž. Ob stalnem mešanju ga pražimo 
eno minuto, da postekleni, nato pa ga zalijemo z 
zajemalko jušne osnove. Mešamo toliko časa, dokler 
riž ne vpije vse tekočine, nato pa ga zalijemo z novo 
zajemalko jušne osnove. Ponavljamo toliko časa, 
dokler nam v kozici ne ostane le še za nekaj zajemalk 
jušne osnove. Prihranjeno polovico bučnih kosov 
zrežemo na drobne koščke, ki jih stresemo v kozico 
z rižem. Dodamo še bučni pire, sol in poper ter vse 
skupaj dobro premešamo. Zalijemo s preostalo jušno 
osnovo in kuhamo še toliko časa, da tekočina povre, 
riž pa se zmehča. Ko je riž kuhan, kozico odstavimo 
in v rižoto vmešamo maslo in polovico naribanega 
parmezana. Rižoto dobro premešamo. Žajbljeve liste 
operemo pod tekočo vodo in do suhega obrišemo. 
Na kuhalnik pristavimo manjšo ponev, v kateri 
dobro segrejemo tanko plast olja. V segretem olju 
nekaj sekund cvremo žajbljeve liste, da postanejo 
hrustljavi, nato pa jih odcedimo na papirnati brisači. 
Pripravljeno rižoto razdelimo po globokih krožnikih 
in posujemo s preostalim parmezanom. Okrasimo jo 
z ocvrtimi žajbljevimi listki in postrežemo. Po
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Deuje babe nagradili v Berlinu
Tea Hvala je v Berlinu iz rok Floriana 

Fangmanna prejela nagrado »European 

Youth Culture Award«, evropsko nagrado 

s področja mladinske kulture, ki jo v treh 

različnih kategorijah podeljuje nemška 

mladinska organizacija Respekt!.

Festival Deuje babe je prejel nagrado v 
kategoriji »mladinsko delo in samoorganizacija«. 
Poleg festivala Deuje babe, ki ga od leta 2013 
ob mednarodnem dnevu žensk v Cerknem 
organizira Mladinski  center Cerkljanski 
mladinski alternativni klub C.M.A.K., sta se 
v ožji izbor uvrstili še dve nemški mladinski 
pobudi: spodbujanje prostovoljnega dela 
berlinskih najstnikov na področju političnega 
osveščanja njih samih kot tudi njihovih vrstnikov 
v organizaciji skupine Demokratie & Dialog e. 
V. ter Modular, največji festival za promocijo 
mladinske popularne kulture na Bavarskem in 
Švabskem v organizaciji augsburške organizacije 
Stadtjugendring. Razglasitev zmagovalcev 
in podelitev nagrad je potekala v berlinskem 

Francoskem centru. Florian Fangmann je ob 
podelitvi nagrade povedal, da »bi bilo teme, 
ki jih načenja festival Deuje babe, pomembno 
podpirati v vseh alternativnih klubih v Evropi, 
zlasti v manjših krajih. Raven, na kateri enakost 
med spoloma predstavlja in zagovarja festival 
Deuje babe, je resnično navdihujoča«.

Tea Hvala je po prevzemu nagrade za Idrijske 
novice povedala: »Veseli nas, da je kakovost 
našega dela prepoznana v tujini. Upamo, da bo 
nagrada pripomogla k razumevanju in podpori 
naših prizadevanj za uveljavljanje spolne enakosti 
v umetnosti in širši družbi tudi doma, a tudi 
k čimprejšnji pridobitvi novih prostorov za 
Mladinski center C.M.A.K. Cerkno, ki je trenutno 
brezdomen.«



24 255280 Idrija
Vojkova ulica 4a
T: 05 37 22 130
M: 051 412 415
E: info@nasdom.si

Podjetje za izgradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš.

Izvajamo:

- gradbena dela
- vzdrževanje okolice  
  in zelenic

- obrtniška dela
(keramičarska, tlakarska, 
mizarska, slikopleskarska, 
krovska)

- inštalacijska dela
(klimatizacija in prezra- 
čevanje, centralna kurjava, 
vodovodna napeljava, 
elektroinštalacije)

www.nasdom.siProdajalna Galeb - svet perila, Mestni trg 4, Idrija, tel: 05 620 23 19  / www.galeb-trade.si  / info@galeb-trade.si / Galeb-Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana)

JESEN 

svet perila

perilo  *  spalni program  *  kopalke * nogavice * lahka konfekcija

Galeb, Triumph, Lisca, Snelly, Pounje, Polzela

Stanko Koler srebrn na svetovnem prvenstvu
Gorski kotar je konec avgusta 

gostil 3. svetovno prvenstvo v 

sankanju s sanmi na koleščkih. 

Med sedemdesetimi udeleženci 

so bili tudi štirje člani idrijskega 

sankaškega kluba, najuspešnejši 

med njimi pa je bil Stanko Koler. S 

prvo ekipo Slovenije se je namreč 

veselil srebra na moštveni tekmi. 

Slednja je bila sicer na sporedu prav na koncu 
programa. »V slovenskem taboru smo jo zelo težko 
pričakovali. Že na prejšnjem svetovnem prvenstvu 

je namreč naša prva ekipa z osvojenim tretjim 
mestom stala na stopničkah,« je za Idrijske novice 
povedal David Velikanje iz Sankaškega kluba Idrija. 
Tokrat so ugnali tudi drugo ekipo Avstrije in s tem 
dokazali, da Slovenija spada med sankaške velesile. 
Kot članica drugega slovenskega moštva je Tina 
Velikanje zasedla šesto mesto. 

Stanko Koler je bil uspešen tudi v posamični 
konkurenci. Iz vožnje v vožnjo je izboljševal svoje 
čase, premagoval mnogo mlajše konkurente in 
napredoval po lestvici. V finalni vožnji se je, s kar 
četrtim doseženim časom, uspel zavihteti na končno 
sedmo mesto med moškimi. V finale se je uvrstil tudi 
Nejc Gregorač in prvenstvo končal na devetnajstem 
mestu. Boštjan Vizjak iz ŠD Podljubelj je zasedel 
tretje mesto in s tem osvojil prvo posamično kolajno 
za Slovenijo na sankaških svetovnih prvenstvih. Med 
ženskami je bila Tina Velikanje peta in s tem za tri 
mesta popravila uvrstitev s prejšnjega prvenstva. Po 
dveh tekih je za bronom zaostajala le triintrideset 
stotink, v finalni vožnji je poskusila z napadom, a 
jo je napaka v srednjem delu s četrtega potisnila 

na končno peto mesto. Uspeh je dopolnila mladinka 
Nuša Šubic, ki je na svojem prvem svetovnem 
prvenstvu osvojila deveto mesto v ženski članski 
konkurenci. Dvojec Nejc Gregorač – Tina Velikanje 
je bil v kategoriji dvosedov šesti. 

V okviru svetovnega prvenstva je potekalo tudi 2. 
državno prvenstvo Slovenije v sankanju s sanmi na 
koleščkih. Tekmovalci idrijskega kluba so rezultate z 
lanskega prvenstva še izboljšali. Nuša Šubic in Tina 
Velikanje sta postali državni prvakinji, Stanko Koler in 
dvosed podprvaka, Nejc Gregorač pa je bil v članski 
kategoriji tretji. 

»Čeprav se sezona poletnega sankanja zaključuje 
šele s finalnima tekmama avstrijskega pokala 
sredi oktobra, lahko letošnje poletje ocenimo 
kot zelo uspešno. Poleg doseženih uvrstitev 
veseli predvsem napredek v tehnični izvedbi 
voženj in konstantno zmanjševanje zaostankov 
za najboljšimi. V veliki meri je za to zaslužen Joža 
Marn iz Podljubelja, reprezentančni trener mladinske 
ekipe, ki je z analizami in nasveti vedno na voljo vsem 
tekmovalcem,« je zaključil David Velikanje.

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



26 27URNIK: 
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.

Humor vpliva na naše 
psihično in telesno počutje
Freud je humor opredelil kot 

zrelejši način obrambnega odziva 

na soočanje z emocionalnim 

nelagodjem in ogroženostjo. 

Humor nam pomaga, da se bolje 

odzovemo na stres in negativna 

čustva pretvorimo v pozitivna.

Pozitivna psihologija se podrobno ukvarja tudi s 
tem, kako humor vpliva na naše psihično in telesno 
dobro počutje. Kot piše Janek Musek, bodo ljudje, 
ki kažejo več zadovoljstva z življenjem, v povprečju 
doživljali življenje kot bolj smiselno, doživljali več 
optimizma, pozitivnih čustev, bolj bodo polni upanja, 
zanosa, njihova osebnostna rast bo boljša, … Taki ljudje 
bodo doživljali manj znakov ogrožajočega psihičnega 
vedenja – redkeje bodo izražali negativna čustva, 
redkeje bodo tesnobni, depresivni in osamljeni.

Kot poroča spletni portal epsihologija.si, raziskovalci 
domnevajo, da je humor povezan s splošnim 
dobrim počutjem, a za zdaj še ni bilo opravljenih 
dovolj raziskav, da bi to lahko popolnoma potrdili. 
Podobno velja tudi za pozitivne učinke humorja pri 
obvladovanju in premagovanju stresa. Kot pojasnjuje 
Janek Musek, nedavna študija kaže na to, da se 
smisel za humor in humorna odzivnost pomembno 
povezujeta s pozitivnimi čustvi, negativno pa 
korelirata z nekaterimi komponentami nevroticizma. 
Avtor kot zanimivost navaja še, da pesimistične 
osebe šale in smešnice ocenjujejo kot bolj smešne, 
kar primerja z okoliščinami, v katerih bi revnejši ljudje 
pripisali denarju večjo vrednost kot bogatejši.

Humor in smeh lahko vplivata na dobro počutje, 
hkrati pa je logično, da se več smejimo predvsem 
takrat, ko smo dobro razpoloženi in se dobro 
počutimo. Kadar smo napeti, tesnobni, depresivni 
in nesproščeni se enostavno ne moremo šaliti in 
smejati. Avtor zaključuje, da se v stanju pozitivne 
emocionalnosti smeh in humor pojavita bistveno 
pogosteje kot pa takrat, ko nismo dobro razpoloženi. 
Vsekakor pa so nam šale in smeh lahko v pomoč 
pri preobražanju negativnega stresa v pozitivno 
doživljanje. Dejstvo je, da humor in smeh pozitivno 
vplivata na duševno in telesno dobro počutje.
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Gradivo za zahvale nam lahko pošljete po elektronski pošti na:  
abcmerkur.idrija@gmail.com ali abc@abc-merkur.si . 
Dodatne informacije na: 05 37 22 947 ali 05 37 222 80  

Za vsebino zahval v uredništvu ne odgovarjamo.

Zahvala
FRANC ČRV
(8. 5. 1930 – 16. 8. 2019)

V 90. letu starosti nas je zapustil oče, dedek in 
pradedek Franc Črv s Straže pri Cerknem.
Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče. Posebna zahvala sosedom za pomoč 
pri pogrebnem obredu, osebju Psihiatrične bolnišnice 
Idrija, ekipi Pomoč na domu, Komunali Idrija, 
pevcem za zapete žalostinke in gospodu župniku.  
Hvala vsem, ki ste se ga spomnili ter ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Hči Irma z družino, snaha Mateja z družino in 
ostali

Zahvala
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(Goethe)

VALERIJA KEJŽAR, rojena TRATNIK
(4. 12. 1930 – 11. 8. 2019)

Izteklo se je bogato življenje naše drage mame, 
babice, prababice, tašče, tete, sestrične, sošolke in 
prijateljice Valerije Kejžar, rojene Tratnik. 
Od naše drage Valerije smo se poslovili 16. avgusta 
2019 v Idriji. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se 
poklonili dragi Valeriji na njeni zadnji poti, nam 
ljubeče stisnili roko ter izrekli tople besede tolažbe.
Posebna zahvala vsem, ki ste darovali za Ljubhospic, 
zaposlenim v Patronažni službi Idrija, službi za 
pomoč družini na domu v Idriji in dializnem 
centru Nefrodial v Dragomerju. Hvala tudi njenim 
sošolkam, s katerimi se je vsako leto družila na 
skupnih srečanjih.

Žalujoči svojci

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

Vse za šolo v Knjigarni ABC

Zahvala
Ni se ti uspelo posloviti, 
moral čez noč od nas si oditi … 
Morda že kmalu srečamo se spet, 
čez leto, dve, morda čez mnogo let …

AVGUŠTIN MLINAR
(16. 8. 1935 – 2. 9. 2019)

Odšel je naš dragi mož, oče, stari oče, brat in stric 
Avguštin Mlinar. Ob boleči izgubi se zahvaljujemo 
reševalcem Zdravstvenega doma Idrija, še posebej 
dežurni zdravnici dr. Nini Kokalj Oblak, s katero 
se je tako lepo pogovoril. Hvala ekipi abdominalne 
kirurgije UKC Ljubljana, ki se je zanj trudila. 
Zahvaljujemo se tudi njegovemu dolgoletnemu 
osebnemu zdravniku dr. Silviju Strausu.
Hvala vsem, ki ste se prišli posloviti od njega, nam 
darovali cvetje in sveče ter nam izrazili ustna in pisna 
sožalja. Hvala kolektivu Gimnazije Jurija Vege Idrija 
za darovani šopek cvetja.
Hvala vikarju Alanu Tedešku za opravljen cerkveni 
obred, oktetu Spomin za zapete pesmi in Marku 
Gnezdi za vso pomoč ter organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi.
Ata, iskrena in prisrčna hvala ti za vse, kar si nam 
dal, nas naučil in nam pomagal. Ni te več, a v naših 
mislih in srcih za vedno boš ostal.

Žalujoči vsi njegovi

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

PETER BRELIH
(28. 6. 1950 – 13. 8. 2019)

Ob izgubi moža, očeta, nonota, brata in tasta se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in bivšim sodelavcem za 
izrečena in poslana sožalja ter darovano cvetje in 
sveče. Hvala OZVVS Idrija – Cerkno in gospodu 
Marku Gnezdi s komunale. Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Spodnja Idrija in ostalim 
gasilskim društvom se iskreno zahvaljujemo za 
organizacijo pogreba. Zahvala tudi župniku Miru 
Mariniču za lep cerkveni pogrebni obred in mašo. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči žena Jožica, sin Klavdi z družino ter brat 
Tine in sestra Rozi z družinama

INFORMATOR
Veterinarska bolnica Vipava, Gradiška cesta 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 
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
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
Roletarstvo Darko Uršič s.p., Strmica 19, Logatec, T: 041 651 716
Sogra Zaim Lozić s.p., Beblerjeva 2, Idrija, T: 041 835 493
Miroslav Prek s.p., Rudarska 5, Idrija, T: 041 648 323
Selak kovinarstvo d.o.o., Triglavska 12, Idrija, T: 031 724 333
TA Nova, Zdenka Bogataj s.p., Lapajnetova 7, Idrija, T: 05 37 22 120
BeTonix, Bukovo 8, Cerkno, T: 041 352 445 

MALI OGLASI
Paru ali družini oddamo v najem opremljeno bivalno brunarico v Zadlogu v 

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

V najem vzamem garažo na Arkovi ulici, zraven zdravstvenega doma.  
/ Inf.: 031 389 246

V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo z drvarnico in pripadajočim 
zemljiščem. / Inf.: 031 873 503

Kupim štedilnik na drva s pečico. / Inf.: 051 820 274
Prodam ČB telička, starega 14 dni. Cena: 120 evrov. / Inf.: 031 890 363
Kupim žensko kolo s prestavami. / Inf.: 040 900 470
Prodam suha drva z razrezom in dostavo. / Inf.: 041 824 984
V Idriji kupim vsaj dvostanovanjsko hišo, primerno za takojšnje bivanje. V poštev 

pride samo Idrija in ne njena okolica. Prosim za ponudbe. / Inf.: 070 202 521
Oddajamo sobe s souporabo kuhinje, kopalnice in stranišča, primerno zlasti za 

samske delavce. / Inf.: 031 501 605
V Spodnji Idriji prodam 2,5-sobno in popolnoma obnovljeno stanovanje v izmeri 75 

m2, na Mladinski 1. Je izredno svetlo, ima balkon, dve kleti ter skupno kolesarnico. 
Vredno ogleda. / Inf.: 041 310 743

Prodam Buderus Logano SFV peč na trda goriva z vpihom. Letnik 2006, lepo 
ohranjena in deluje. / Inf.: 031 602 401

V Cerknem kupim manjše stanovanje v pritličju ali prvem nadstropju.  
/ Inf.: 068 150 405

Prodam 4-sobno stanovanje (70 m2) v Sp. Idriji, Mladinska ul. 10. Opremljeno, 
popolnoma adaptirano 2009, vseljivo takoj. / Inf.: 051 422 322

Prodam nove peči na drva Guča Šporget Guliver termo - 10,5 kW; Guča Helios - 6 
kW; Guča Jezgro - 6,6 kW. / Inf.: 040 689 995 ali volodymyr.stalynskyi@siapro.si

Prodam nove kvalitetne ženske planinske čevlje Planika št. 39, enkrat nošene. 
/ Inf.: 031 613 466

V idrijski občini ali v Cerknem najamem garsonjero, enosobno stanovanje ali 
manjšo hišo. / Inf.: 068 639 535

Prodam en teden rabljen 4G pametni mobitel Xiaomi redmi 6A, črn, android 9, 
procesor 2.0 GHz z računom in garancijo za samo 61 evrov. / Inf.: 068 150 405

Redno zaposlen poročen par išče stanovanje v Idriji ali Spodnji Idriji za dolgoročni 
najem, lahko tudi z možnostjo odkupa. / Inf.: 070 202 521

Prodam suha bukova drva. / Inf.: 031 356 570
Prodam mobilni telefon MI A1 XIAOMi, 64 GB. Cena: 130 evrov. / Inf.: 069 611 728
Prodamo prostorno 169 m2 veliko, takoj vseljivo hišo v Idriji v neposredni bližini 

šole, vrtca in zdravstvenega doma. / Inf.: 041 483 106
Prodam leseno prekajevalnico. / Inf.: 041 540 676
Prodam prenosni računalnik HP ENVY 17 Notebook PC. Cena: 200 evrov.  

/ Inf.: 069 611 728
Prodam zelo kvalitetna brezova ali bukova drva, prevoz in razrez po dogovoru. 

/ Inf.: 041 613 593 
Prodam stanovanjsko hišo – dvojček v centru Cerknega na Vojkovi ulici. Leto 

izgradnje 1975, vzdrževana in adaptirana, vseljiva takoj. / Inf.: 031 613 593 ali 
041 613 593

V Idriji ali Spodnji Idriji najamem garsonjero. / Inf.: 051 224 096
Mlad par najame enosobno stanovanje v Idriji. Najemnina do 250 EUR mesečno. 

/ Inf.: 040 154 899
V Idriji ali Spodnji Idriji najamem garsonjero ali enosobno stanovanje z možnostjo 

odkupa. / Inf.: 031 239 283
Prodam les za manjše ostrešje, na panju. / Inf.: 041 540 676



30 31Založba Bogataj
Abc Merkur d.o.o. Idrija
Kosovelova ulica 31, Idrija

NAROČILA
T: 05 37 22 947

E: zalozba.bogataj@gmail.com 

NAJVEČJA IZBIRA  
NOTRANJIH SENČIL  

PO MERI 
PLISE

SATOVJE 
ROLO

DUO ROLO
LAMELNE ZAVESE
PANELNE ZAVESE

K O M A R N I K I  
IN OSTALA SENČILA

RAZSTAVNI SALON  
V LOGATCU,  

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

pet.: 8h - 13h

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

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

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

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

• 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


