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JOGA 
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Sistematična vadba Joge po znanstveno-medicin-
skem sistemu svetovno priznanega indijskega 
učitelja Vishwagurujija, vam omogoča zdravje, 
odlično počutje in notranjo umirjenost.

Vadba vključuje telesne vaje, dihalne vaje ter vaje 
sproščanja, koncentracije in meditacije.
Primerna je za vse starostne skupine.

Pričetek vadbe: 
IDRIJA: sreda, 5. 9. 2018
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Začetna stopnja: 18.00 – 19.30
Nadaljevalna stopnja: 19.30 – 21.00

IDRIJA: sreda, 19. 9. 2018
Varstveno delovni center (VDC), Rožna ulica 16, Idrija
Jutranja vadba: 6.00 - 7.00

CERKNO: ponedeljek, 10. 9. 2018
Večnamenski center Cerkno (VCC),  
Bevkova 22, Cerkno
Vadba: 18.00 - 19.30

S seboj prinesite udobno  
oblačilo, armafleks in odejo.

Društvo upokojencev Idrija

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE IDRIJA (UTŽO)
razpisuje aktivnosti za leto 2018/19:

Začetne in nadaljevalne krožke italijanskega, angleškega, španskega, nemškega, francoskega in   

    ruskega jezika,

Krožek risanja in slikanja,

Krožek ročnih del

Širimo obzorja – Idrija mesto Unescove dediščine

EFT – tehnika čustvene inteligence

Učne delavnice kuhanja in peke, iz starega nov nakit in še kaj

Športno vadbo za starejše

Krožki in druge dejavnosti bodo organizirane le, če bo dovolj prijav (najmanj 5 slušateljev v skupini).

Prispevek za 50 – urni krožek in skupino 10 slušateljev bo znašal  91,00 EUR. Plačilo bo možno v več 
obrokih. Če bo v skupini manj slušateljev, bo cena nekoliko višja.

Vpis v navedene aktivnosti bo potekal  17., 18. in 19. septembra od 9. do 11. ure   
na Društvu upokojencev v Idriji ali na telefon 05 37 71 401.

TEČAJ PRVE POMOČI
OZ Idrija vabi kandidate k udeležbi  

tečaja prve pomoči  
za voznike motornih vozil,  

ki bo potekal

v torek, 28. 8. in sredo, 29. 8. ob 17.00 
uri ter izpit, 30. 8. 2018 v prostorih 

Rdečega križa, Rožna ul. 15

Prijave in informacije:  
rks_idrija@t-2.net  
ali 05 37 74 910
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ljudje
8 - Gospodarstvo
V Žireh izdelujejo hidravlične 
ventile za ves svet

11 - Orientacija
Cerkno gosti najboljše 
orientacise iz več kot 30 držav

16 - Šport
Kristjan Peljhan z najlepšo 
lastovko
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Letnik 28, številka 8

Naslednja številka izide v mesecu septembru 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 septembruspregledano

Avgust 2018:  
Strd za potice  
popijejo Jerneja (24. 8.) meglice. 

23 - Na kratko
Podrli Guinnessov rekord

26 - Zelišča
Dišeča in očarljiva sivka

7 - Komunala 
Po novem tudi e-račun za 
komunalne storitve

13 - Šola
Velika sprememba za otroka

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

Okrepite svoj spomin
Dober spomin je impresivna sposobnost. Omogoča 

nam dobro in učinkovito učenje, uspešnejšo kariero in 

seveda tudi na splošno kvalitetnejše življenje v vseh 

starostnih obdobjih. Med dvajsetim in osemdesetim 

letom starosti se naše pomnjenje zmanjša kar za 20 

do 30 odstotkov. Spodaj je nekaj nasvetov kako lahko 

trenirate spomin.

Skrb za zdravje
Spomin si lahko močno okrepimo z zdravim načinom življenja. Krepitev možganov 

je seveda tesno povezana s krepitvijo telesa, saj se ob fizični aktivnosti bistveno 
poveča dotok kisika v naše možgane in pri tem se tudi zmanjša verjetnost nastanka 
obolenj, ki povzročajo izgubo spomina. Naslednja aktivnost, s katero boste okrepili 
spomin, pa je spanje. Neprespani zelo težko v spominu obdržimo informacije.

Uporaba spominskih tehnik
Tehnike za krepitev spomina niso novodobna pogruntavščina, saj so jih uporabljali 

že stari Grki. Z njimi so izboljšali priklic in hranjenje informacij v možganih. Ena 
najbolj osnovnih in učinkovitih tehnik je Palača spomina, ko si v dobro znanem 
okolju, na primer v svoji sobi, poskušamo zapomniti seznam več predmetov, ki 
jih miselno porazdelimo po prostoru. Predmete iz seznama povežemo z lokacijo v 
prostoru in si na tak način zapomnimo vse, kar je na našem seznamu. Ta tehnika 
zahteva nekoliko več vaje, vendar se vztrajnost poplača.

Ponovitve in asociacije
Vas jezi, da vedno znova pozabljate imena oseb, ki ste jih spoznali? Z glasno 

ponovitvijo imena ravnokar spoznane osebe si povečamo možnost, da imena ne bomo 
pozabili. Prav tako lahko ime osebe asociramo z imenom osebe, ki jo že poznamo. Na 
primer, poznamo »Janeza starejšega«, zdaj pa smo spoznali še »Janeza mlajšega«. Na 
tak način ustvarimo povezavo med že znanim in novim podatkom v našem spominu.

Uporabimo informacije, preden se izgubijo
Naš dolgoročni spomin ni popoln, zato se informacije, ki jih dobimo in jih 

kasneje ne uporabljamo, »izbrišejo« iz spomina. V procesu šolanja osvajamo veliko 
informacij, ki jih v tem življenjskem obdobju uporabljamo, ko pa s šolanjem 
zaključimo, veliko teh informacij pozabimo, saj dejansko nimamo več razloga, da 
bi jih držali v spominu. Če želimo ohraniti informacije v dolgoročnem spominu, 
jih moramo vsake toliko ponovno priklicati v spomin.

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

Foto: Bojan Tavčar
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RAČUN ZA KOMUNALNE STORITVE PO NOVEM TUDI KOT E-RAČUN
Račun v elektronski obliki (e-račun), ki enakovredno zamenjuje papirnati dokument, je vse bolj uveljavljen način 

sodobnega poslovanja. E-račun lahko vsak mesec brezplačno prejmete v svojo spletno banko in se tako  izognete 

stroškom, ki jih imate s plačilom položnice na bančnem ali poštnem okencu. Že ob sami prijavi na e-račun se 

bodo podatki z računa za komunalne storitve samodejno prenesli v ustrezna polja v vaši spletni banki.

Na e-račun se prijavite v vaši spletni banki
Prejem papirnatega računa za komunalne storitve nadomestite z e-računom tako, 

da se na e-račun prijavite v vaši spletni banki. V večini spletnih bank prijava poteka 
na način, da v meniju izberete možnost »E-računi« in znotraj te »E-prijava/E-
odjava«. S klikom vam banka ponudi iskalnik izdajateljev e-računov in seznam le teh. 
Komunalo d.o.o. lahko poiščete po nazivu izdajatelja (Komunala d.o.o.) ali še bolje, 
po davčni številki (SI13286218). V seznamu zadetkov nas poiščite med izdajatelji 
(Komunala d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5282 Idrija) in kliknite na možnost »Prijava«.

Iz e-računa lahko v spletni banki neposredno oblikujete plačilni nalog UPN, s čimer 
se izognete morebitnim napakam pri prepisovanju podatkov. E-računi so okolju 
prijazni, njihova prednost pa je tudi preglednost, saj boste imeli v svoji spletni 
banki vpogled v vse prejete in plačane e-dokumente. Za uporabo e-računov ne 
potrebujete nobene dodatne opreme, le vašo spletno banko.

Uporabniki, ki komunalne storitve plačujete preko direktne obremenitve 
Uporaba e-računov izključuje uporabnike, ki storitve plačujete preko direktne 

obremenitve SEPA. Takim uporabnikom ponujamo možnost, da račun (v PDF 
formatu) prejmete na elektronski naslov in se tako izognete papirnati različici 
dokumenta. Če storitve že plačujete preko direktne obremenitve, a bi želeli v 
prihodnje prejemati e-račun, morate direktno obremenitev predhodno ukiniti. 
Za prejemanje PDF dokumenta na vaš elektronski naslov oziroma ukinitev 
direktne obremenitve nam pišite na info@komunalaidrija.si

Referenčna številka za e-dokumente

V naslednjem koraku morate vpisati še referenčno številko za e-dokumente, 
ki je 13-mestna sklicna številka vašega zadnjega prejetega računa za komunalne 
storitve. Od potrditve dalje boste račun za komunalne storitve prejemali le še v 
svojo spletno banko. 

Če želite, da vam poleg e-računa pošljemo dokument (v PDF formatu) tudi na 
elektronski naslov, nam to sporočite na info@komunalaidrija.si.

Način prijave v eni izmed spletnih bank

Za več informacij in dodatna pojasnila smo dosegljivi na telefonski številki 05 37 27 200 in e-pošti info@komunalaidrija.si.

V letošnjem letu se je začel na Idrijsko-Cerkljanskem izvajati program Startap! Idrija – Cerkno. Z 
njim spodbujamo podjetnost v obeh občinah in sicer tako, da nudimo podporo mladim in majhnim  
zagonskim podjetjem, pripravljamo delavnice in izobraževanja, spodbujamo izmenjavo znanj in veščin 
z uveljavljenimi gospodarstveniki in strokovnjaki z različnih področij, povezujemo podjetniške zgodbe 
ter obveščamo širšo javnost o potencialih podjetništva in pozitivnih zgodbah iz lokalnega okolja. Naš 
cilj je oblikovati Idrijsko-Cerkljansko startup skupnost, ki se bo povezovala, sodelovala in si pomagala 
na podjetniških poteh.

 
Vsem, ki bi se želeli priključiti našim mladim podjetnikom v prostorih Coworkinga Idrija in Co-
workinga Cerkno, sporočamo, da sta se v idrijskem Coworkingu sprostili dve delovni mizi in že 
čakata na nova uporabnika. Najem je brezplačen, delo v kreativnem in prijetnem delovnem okolju 
pa zagotovljeno. Prav tako so še na voljo proste mize za delo v Coworkingu Cerkno.

 
Za več informacij nam pišite na info@icra.si ali pokličite na 05 37 43 911, z veseljem bomo prisluhnili 
vašim podjetniškim idejam in vam pomagali pri njihovem razvoju.
 
Projekt STARTAP! Idrija – Cerkno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Partnerji in sofinancerji projekta so: Občina Cerkno, Občina Idrija, Smart Optometry d.o.o., Certa d.d., Zveza društev Mladinski center 
Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. 

IMATE PODJETNIŠKO IDEJO?  

BI ŽELELI DELATI V SKUPNOSTNEM 

PROSTORU SKUPAJ Z DRUGIMI 

MLADIMI PODJETNIKI?  

BI SE ŽELELI VKLJUČITI V  

RAZLIČNA IZOBRAŽEVANJA, 

SREČANJA, MENTORSTVA IN  

SVETOVANJA ZNOTRAJ NAŠE  

STARTUP SKUPNOSTI?

POTEM SMO PRAVI ZA VAS
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V Žireh izdelujejo hidravlične ventile za ves svet
V žirovskem podjetju Poclain Hydraulics v letošnjem letu veliko pozornosti namenjajo posodabljanju strojne 

opreme v proizvodnji, ki vključuje tudi robotizacijo.

Z naložbenimi aktivnostmi sledijo načrtom 
vpeljevanja novih tehnologij in pristopov po 
standardih Industrije 4.0, da bi z dvigom kakovosti 
izdelkov dosegali  načrtovano ekonomičnost 
poslovanja.  »Posodabljanje strojne opreme v letu 
2018 vključuje nove obdelovalne stroje z robotskimi 
celicami, kar praktično pomeni investicijo v deset 
novih naprav, od katerih jih osem že vpeljujemo na 
naše proizvodne linije,« je povedal Gorazd Leban, novi 
vodja enote Operations v družbi Poclain Hydraulics. 
»Obseg dela se nam nenehno povečuje, zato 
nameravamo do konca leta v proizvodnji na dveh 
obdelovalnih strojih implementirati še dve robotski 
celici v vrednosti 250.000 evrov, ocenjujemo pa, da 
se nam bo ta naložba povrnila že v dveh, treh letih.«    

Skrb za digitalizacijo in nenehno tehnološko 
posodabljanje proizvodnje z uporabo CNC krmilnikov 
in inteligentnih industrijskih obdelovalnih strojev 
ter robotov tako pomeni, da bodo na nekaterih 
proizvodnih linijah pri izdelavi ventilov lahko občutno 
skrajšali delovne procese, saj bodo izdelki ob manj 
fazah dela tako že pripravljeni za končno montažo. 
»Zaposleni se bodo lahko odslej posvetili drugim 
izzivom in nalogam, kar jim bo v prihodnosti ob 

hitrejšem napredovanju omogočilo karierno rast, 
na drugi strani pa bo višja tudi kakovost izdelkov ob 
zmanjšanem tveganju za morebitne pojave napak,« 
je poudaril Gregor Govekar, ki v proizvodnji bdi nad 
tehnološkimi procesi. 

Med tehničnimi kadri Poclain Hydraulics išče izkušene 
in tudi manj izkušene strojne tehnike in metalurge za 
delo z večfunkcijskimi CNC obdelovalnimi stroji. Tiste, 
zlasti mlajše, ki še nimajo tovrstnih izkušenj, bodo 
v delo uvajali dva meseca, da bi v tem času lahko 
pridobili vsa potrebna znanja. Za delo v razvojnem 
oddelku hkrati iščejo tudi visoko usposobljene 
strokovne sodelavce strojne smeri.

Direktor podjetja Aleš Bizjak poudarja: »Z ventili, 
ki jih razvijamo in proizvajamo tu v Žireh, podjetje 
Poclain Hydraulics hitro prodira na tržišče transmisij 
in intenzivno vstopa na druge kontinente. Zaposlitev 
za nedoločen čas je ob primernem nagrajevanju ter 
odpiranju kariernih priložnosti v podjetju z več kot 300 
zaposlenimi zadosten razlog, ki bo prepričal potencialne 
kandidate tehnične smeri, da pridejo k nam na razgovor 
in se prijavijo na aktualna razpisana delovna mesta.«

Martin Miklavčič in Darjan Mlinar sta v podjetju 
Poclain Hydraulics svojo kariero začela kot štipendista. 

Martin Miklavčič, ki se v Žiri vozi iz bližnje, 12 km 
oddaljene, Gorenje vasi, je v letu 2010 kot štipendist 
dijak začel s praktičnim usposabljanjem, zatem je dve 
leti pridobival izkušnje na proizvodni liniji in kasneje 
še na preizkuševališčih. Pred tremi leti je v enoti 
Operations prevzel mesto vodje montaže (ABU) in v 
oddelku vodi 70 zaposlenih. Darjan Mlinar, domačin iz 
Žirov, pa je v podjetju zaposlen že od leta 2008, pred 
tem je bil štipendist. Danes je kot vodja obdelovalnice 
odgovoren za več kot 90 zaposlenih v oddelku, ki 
sestoji iz petih manjših in dinamičnih enot. 

Inovativno žirovsko podjetje Poclain Hydraulics, 
ki 90 odstotkov svojih prihodkov ustvari z izvozno 
dejavnostjo, v zadnjem desetletju z novimi 
francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove trge k 
največjim svetovnim igralcem in je danes v svetu 
med najprepoznavnejšimi na področju ventilov za 
hidravlične transmisije ter med štirimi vodilnimi 
pri proizvodnji ventilov za zavore. Tovarna Poclain 
Hydraulics v Žireh je danes pomemben kompetenčni 
center za hidravlične ventile in hidravlične naprave 
znotraj skupine Poclain, obenem pa tudi tehnološki 
center za avtomatske preizkuševalne naprave 
hidravličnih sestavin. / Foto: Anže Petkovšek

Direktor Aleš Bizjak Vodja montaže v enoti Operations 
Martin Miklavčič

Vodja enote Operations Gorazd Leban Vodja obdelovalnice v enoti Operations 
Darjan Mlinar

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?

Zaradi širitve poslovanja vabimo sodelovanju kandidate za naslednja delovna mesta:
1. PRODAJNIK 

2. INŽENIR KAKOVOSTI 
3. PROJEKTNI NABAVNIK 

4. RAZVOJNI INŽENIR 
5. VZDRŽEVALEC 

(m/ž)

Od vas pričakujemo odlično znanje angleškega jezika (pod 1, 2, 3 in 4), veselje do tehnike, samostojnost pri delu, veliko 
mero samoiniciativnosti in kreativnosti, odgovornost in pripravljenost na timsko delo. 

Nudimo delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, 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 15. 9. 2018 na naslov:

na elektronski naslov: zaposlitev@poclain.com 
ali Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri (Več informacij na tel. št.: 04 51 59 153).
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TRGOCEV d.o.o., gradbeništvo in trgovina
Obrtna cona Logatec 25, 1370 Logatec
tel.: 01 75 09 550, 75 42 485, faks.: 75 43 522
Odprto: od 8. do 19., sobota od 8. do 13. ure

PLOŠČICE V IMITACIJI LESA 19,7 x 120, V TREH BARVAH  
PO SUPER CENAH  38,15 eur/m2 ... -25 %  ... 28,61 eur/m2

Več na www.trgocev.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
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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

Cerkno gosti najboljše 
orientacijske tekače
Cerkno v tem tednu gosti 8. 

prvenstvo jugovzhodne Evrope v 

orientacijskem teku. Orientacijski 

klub Azimut je pred pričetkom 

prvenstva potrdil, da pričakujejo 

več kot 800 tekmovalcev iz več kot 

30 držav, med drugim tudi iz Nove 

Zelandije, Kanade in Hong Konga.

Slovenija je redko gostiteljica tako velikih medna-
rodnih tekmovanj. Tekmovanja na zahtevnih kraških 
terenih, ki jih najboljši na svetu niso vajeni, so zato še 
posebej zanimiva. Tekmovanja na srednji in dolgi progi 
ter v šprintu in štafetah potekajo v Cerknem, Idriji in 
Črnem Vrhu nad Idrijo, združena pa so s tradicionalnim 
tekmovanjem Cerkno Cup, ki ga letos organizirajo 
že dvajsetič.

Na tekmovanju v Cerknem nastopajo vsi najboljši 
tekmovalci s področja jugovzhodne Evrope, med 
udeleženci preostalih držav pa je največje ime 
nedvomno Novozelandčan Tim Robertson, srebrn 
z letošnjega svetovnega prvenstva v Latviji. Med 
tekmovalci domačega kluba, ki zastopajo barve 
Slovenije, imajo največ možnosti za dober rezultat 
Nuša Jeram, Mark Bogataj, Teja in Peter Tušar, Nika 
Poljanšek in Tajda Bogataj. 

V sredo je tekmovanje potekalo na Kalcah, v četrtek 
dopoldne pa v Črnem Vrhu nad Idrijo. V petek, 24. 
avgusta, se bo ob 10. uri pričela tekma na SC Cerkno, 
v soboto, 25. avgusta, ob 10. uri pa je start v Idriji pri 
Arena baru ter ob 16.30 uri v Cerknem pred hotelom. 
V nedeljo, 26. avgusta, bo še zadnji start ob 10. uri v 
Črnem Vrhu nad Idrijo. Organizatorji vas vabijo, da si 
ogledate tekme in spodbujate domače tekmovalce.

Foto: Bojan Tavčar
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Si ti nov obraz nogometa? 

VSI OBRAZI NOGOMETA

Si ti nov obraz nogometa? 

Pridruži se nam v ND IDRIJA in postani  
     nogometni mojster!
   Vabimo vse otroke stare od 5 do 15 let, da se pridružijo nogometni šoli ND Idrija. 

   Obišči nas na Vojskem med 25. in 28. avgustom ali na enem izmed treningov v Idriji
in se pridruži vrstnikom pri nogometni igri.
Vse informacije in prijave na: ndidrija@gmail.com, nk.cerkno@gmail.com 
ali na 031 856 210.

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

Prvič v šolo
Prvi šolski dnevi prinesejo velike spremembe v otrokovo življenje, pa tudi 

v življenje celotne družine. Ponujamo nekaj preprostih nasvetov, kako 

preživeti začetek šolskega leta in kaj storiti za lažji prehod iz poletnega 

uživanja v vesele šolske izzive.

Začnite počasi
Pomembno je, da v šolo zakorakamo počasi. Če bo 

otrok že takoj na začetku čutil pritisk, mu to lahko hitro 
odvzame vso motivacijo. Prilagajanje na novi ritem naj 
bi trajalo teden dni, včasih tudi več, kar je dobro vedeti, 
da ne bi preobremenili svojega šolarčka, pa tudi sebe. 

Vstanite bolj zgodaj
Če vstanete prej, bo otrok imel dovolj časa za zajtrk, 

lažje in brez hitenja se bo pripravil na spremembo 
urnika. Pa tudi starši se boste tako lažje pripravili, in 
če bo potrebno, se tudi pogovorili z otrokom o dnevu, 
ki ga čaka. Seveda pa to pomeni, da bo otrok moral 
tudi zvečer v posteljo bolj zgodaj.

Pogovarjajte se
Če opazite, da je otrok vznemirjen ali tesnoben zaradi 

odhoda v šolo, se z njim o tem pogovorite. Lahko rečete: 
»Vidim, da si vznemirjen zaradi šole. Prepričan sem, da se 
tudi ostali otroci počutijo enako. Skupaj ugotovimo, kaj 
bi ti pomagalo, da bi se počutil bolje.« Lahko predlagate 
branje, odhod v kino, v park in podobno.

Osredotočite se na zabavo
Če otroka spremljate v šolo, se odpravite
                   bolj zgodaj. Tako se lahko 

skupaj ustavite še na šolskem dvorišču, v knjižnici 
ali si ogledate ostale zabavne stvari v in okoli šole. 
Pogovarjajte se z otrokom in mu predlagajte vse 
zabavne aktivnosti, ki so na voljo v šoli.

Ne obremenjujte otroka z vašimi skrbmi
Ne govorite otroku, kako močno ga boste pogrešali, 

ko bo v šoli. Vaše lastne skrbi in občutke zadržite zase, 
saj le-ti še dodatno obremenjujejo otroka. Otrok ima 
že tako dovolj svojih skrbi. Če se počutite tesnobno in 
zaskrbljeno, se pogovarjajte z ostalimi starši in počutili 
se boste veliko bolje.

Učitelje prosite za pomoč
Če opazite, da vaš otrok doživlja veliko zaskrbljenih 

trenutkov pri odhodu v šolo, se obrnite na učitelja. 
Učitelji imajo veliko izkušenj s takšnimi težavami in 
vam bodo zagotovo znali ustrezno svetovati.

Ne zadržujte se v šoli
Ko pripeljete otroka v šolo, se ne zadržujte predolgo. 

Hiter odhod je lahko za otroka manj stresen od 
neskončnega mahanja in pošiljanja poljubčkov. Če ste 
zaskrbljeni, kako se otrok počuti v šoli, lahko vedno      
                          pokličete učitelja in preverite, kako je   
                                   vaš mali šolarček.
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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
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

- Delavec v proizvodnji m/ž

- Delavec v livarni in obdelovalnici m/ž

- Upravljalec vzdrževalec m/ž

- Orodjar m/ž

- Konstruktor m/ž

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

- Tehnolog II m/ž

- Projektant - razvijalec m/ž

- Vzdrževalec I in II m/ž

Kaj nudimo:

- zaposlitev za nedoločen čas

- napredovanje

- nagrajevanje

- stimulativni del plače

Vse dodatne informacije in prijave 
na e-mail 
kadrovska@egoproducts.com  
ali telefon 
05 3755 335 in 05 3755 508  
ali pošljete na naslov 
ETA d. o. o. Cerkno,  
Enota za kadre in splošne  
zadeve,  
Goriška cesta 19,  
5282 Cerkno
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T: 05 37 22 120

E: tanova@siol.net

Od 1. 9. dalje velja izvensezonski urnik – od 
ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30 in 14.00 
do 17.30. Sobota ZAPRTO. Lepo vabljeni!

Vabimo vas na sledeče izlete:
Mini počitnice na otoku Hvar, 15. - 18. 9. 2018 
(zagotovljeno, še prosta mesta)
Kopalni izlet Terme Olimia, 29. 9. 2018
Mandarine in otok Brač, na odhodu 13. 10. še 1 
prosto mesto

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

Vsak dan nove last minute akcije tako za Jadran 
kot za Mediteran. Oglasite se v agenciji in pre-
verite.

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

 

Kristjan Peljhan z najlepšo lastovko
Drugi konec tedna v avgustu so na Mostu na Soči 

potekali skoki z velikih višin. Med tekmovalci je bil 
tudi Kristjan Peljhan iz Idrije, ki je zmagal v kategoriji 
»lastovka«.

Organizatorji so za letošnje Odprto prvenstvo 
Slovenije v skokih z velikih višin pripravili kovinsko 
premično skakalnico s ploščadjo, ki je segala 13 
metrov nad gladino jezera soške Hidroelektrarne 
Doblar. Z nje se je v globino pognalo 17 tekmovalcev. 
Absolutni zmagovalec najatraktivnejše discipline, 
figurativnih skokov odraslih, je postal Srb Marko 
Pavlović, ki je brezhibno izvedel salto in pol iz stoje 
na rokah vzvratno. Drugo mesto absolutno in obenem 
naslov državnega prvaka si je priboril Mariborčan 
Aleš Karničnik, tretje mesto absolutno pa je zasedla 
Američanka Lara Rose. Šesto mesto in hkrati bron 
v konkurenci za državno prvenstvo je pripadlo 
idrijskemu članu Gimnastičnega kluba Sokol Bežigrad, 
Kristjanu Peljhanu, ki treninge opravlja z mosta nad 
naravnim kopališčem na Slapu ob Idrijci. Kristjan 
Peljhan je ugnal vso konkurenco v tekmovanju za 
najbolje izvedeno lastovko.

ŠPORTNE NOVIČKE
Jošt Lapajne prvi na Jahorini

Na Jahorini v Bosni in Hercegovini je potekal Jahorina 
Ultra Trail 2018 – tek čez drn in strn, ki povezuje 
mesta, gore in ljudi. V hudi konkurenci tekačev in 
tekačic iz 14 držav je prvi v cilj pritekel Jošt Lapajne 
iz Idrije.

Tekme na Jahorini se je udeležilo več Idrijčanov. Jošt 
Lapajne (TSK Idrija) je zmagal na 35-kilometrski razdalji 
z več kot 30-minutno prednostjo v konkurenci 170 
tekačev. Njegova proga je potekala z Baščaršije do 
olimpijskega centra na Jahorini. V cilj je pritekel po 
3 urah, 13 minutah in 50 sekundah. Drugo mesto je 
zasedel Stephan Tassani-Prell iz Nemčije, tretje pa 
Marko Kozul iz Bosne in Hercegovine.

Na isti progi, ki je potekala tudi preko nekdanje 
bob steze, je četrto mesto med ženskami osvojila 
Idrijčanka Anita Gnezda Rupnik. Na najdaljšo razdaljo, 
104 kilometre, sta se podala Jan Božič in David Pavšič, 
ki sta zasedla končno 8. in 9. mesto. 104 kilometre 
sta premagala v 15 urah, 1 minuti in 15 sekundah. 
Po začetnem teku v ospredju sta se zaradi slabe 
označenosti proge izgubila in tako izgubila tudi vso 
prednost, ki sta si jo v začetku pritekla.

Jan Tratnik podpisal za Bahrain Merido
Jan Tratnik, 28-letni kolesar iz Idrije, je zamenjal 

klub. Oblekel je klubsko majico ekipe Bahrain Merida, 
kjer se bo pridružil Borutu Božiču. 

Jan Tratnik je nosilec naziva državnega prvaka, 
doslej se je izkazal kot odličen asistent in vodja 
na enodnevnih ali krajših tekmah. V zadnjih dveh 
sezonah je dosegel več zmag in odličnih uvrstitev 
v dresu poljske ekipe CCC. Med najboljšimi rezultati 
ne gre spregledati naslova evropskega prvaka 
U23 v letu 2012. Gorazd Štangelj, športni direktor 
skupine Bahrain Merida, je ob prestopu dejal: »Ekipa 
pričakuje, da bo napredoval in pomagal na belgijskih 
klasikah. Njegov način dirkanja je precej agresiven, 
vendar vemo, da so njegovi pobegi lahko uspešni. V 
časovnem razredu bo dobrodošla njegova pomoč in 
dodana vrednost v skupinskih dirkah.«

Jan Tratnik pa je po podpisu nove pogodbe dejal: 
»Ekipa Bahrain Merida je ena izmed najboljših ekip, 
ki deluje na visoki ravni in se hitro razvija. Zelo sem 
vesel, da sem del te zgodbe. Rad bi se zahvalil vodstvu 
ekipe, ki verjame vame, in mi je dovolilo, da se vrnem 
na svetovno turnejo. V tej ekipi bom dobil vse, kar 
potrebujem za moj napredek in storil bom vse, da 
se vrnem z dobrimi rezultati in prispevam k uspehu 
ekipe.«
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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, ...

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

www.kgz-idrija.si

V klavnici in mesnici KGZ 
Idrija v Idriji je v prodaji vse 
goveje meso z znakom “Izbra-
na kakovost - Slovenija”, kar 
pomeni:

da so bile živali vzrejene v 
Sloveniji in krmljene z naravno 
doma pridelano krmo.

da je bil zakol in razsek opravljen 
po najvišjih standardih in pod 
nadzorom uradnega veterinarja.

da je meso popolnoma sledljivo 
“od vil do vilic” ... od hleva do 
prodajne vitrine!

da je celotna shema “Izbrana 
kakovost” podvržena  
posebnemu nevtralnemu  
nadzoru pooblaščenih inštitucij.

da se za meso v prodaji vodi 
posebna evidenca, ki zagotavlja, 
da se lahko količinsko proda le 
toliko mesa kot ga dejansko ima 
določena žival. S tem je  
onemogočena možnost  
zlorabe - “mešanja” z mesom  
drugih živali ali z mesom iz uvoza.

Naša super hrana  
- Izbrana  
kakovost  
Slovenija!  
Tudi v  
klavnici in  
mesnici  
KGZ Idrija. 
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Ob 12. uri HUDO POLJE
Srečanje in spominska slovesnost. Slavnostni govornik pravnik, družbenopolitični  

delavec in publicist dr. SAVIN JOGAN

Ob 15. uri VOJŠČICA
Prihod pohodnikov in spominska slovesnost

Ob 16.30 uri VOJSKO
Prihod pohodnikov in spominska slovesnost. Slavnostna govornica članica  

predsedstva ZZB Slovenije dr. LJUBICA JELUŠIČ

Prijave pohodnikov sprejemamo do četrtka 23. 8. 2018 - KONTAKTI / ZB Idrija - 
05 377 10 06 / PD Idrija - 031 591 769 / Zadlog - Marko Mikuž - 041 718 572,  

Marko Rupnik - 041 288 035 / Predmeja, Tiha dolina - Dušan Brus  - 041 617 607 

Vožnje posebnih avtobusov: Ob 6h AP Idrija - Želin / 11h AP Idrija - Hudo polje / 
14h AP Idrija - Vojsko - Vojščica / 14:30 AP Ajdovščina - Predmeja - Črni Vrh - Vojsko 

/ Odhodi 18.30 dalje Vojsko - Idrija - Želin / Vojsko - Idrija - Črni Vrh /  
Vojsko - Predmeja - Ajdovščina

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

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.
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PREDŠOLSKI OTROCI (3 - 6 LET)

CICI MIX (Sp. Idrija, Črni Vrh)
CICI HIP HOP (Idrija, Cerkno, Godovič)
jazz BALET - NOVO (Idrija)

OTROCI IN MLADINA (OD 6 LET DALJE)

HIP HOP rekreativci (Idrija, Cerkno, Godovič)
HIP HOP tekmovalci
JAZZ BALET (Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh) 
BREAK DANCE (Idrija, Cerkno)

Tečaji za tekmovalce se pričnejo 3. 9. 2018 po urniku. Vsi ostali tečaji 
za otroke in mladino se bodo začeli v tednu od 10. 9. 2018 dalje.

ODRASLI

ORIENTALSKI PLESI
LINE DANCE
HIP HOP MAME IN OČKI
ZUMBA (Idrija in Cerkno) 
SALSA solo (Idrija in Cerkno)
DRUŽABNI PLESI za pare (začetni, nadaljevalni, klubska stopnja)
TANGO
KUBANSKA SALSA za pare (Idrija in Cerkno)

Organizirali bomo tudi tematske plesne delavnice. Vabljeni!
Pričetek tečajev za odrasle PRVI TEDEN V OKTOBRU!

Vabimo vas na 

Plesne animacije  

v ponedeljek, 27. 8. na Mestnem trgu v Idriji od 16. ure dalje.  

Istočasno bo potekal tudi PREDVPIS v vse tečaje (-10% na prvih 8 vaj). 

Ob vpisu se plača letno članarino 5,00 EUR in izpolni vpisni list (za mladoletno osebo morajo vpisnico 
izpolniti starši oz. skrbniki).

REDNI VPIS V VSE TEČAJE BO POTEKAL 31. 8. 2018 od 18. do 19. ure v prostorih kluba.  
Podrobnejše informacije o vpisu dobite na naši spletni strani http://plesniklubidrija.si in na 
Facebook-u Plesni klub Idrija.

PLESNI KLUB IDRIJA

za vse otroke in odrasle

Padel Guinnessov rekord
Postavljanje novega rekorda v skupinski košnji na 

Smučarskem središču Cerkno je uspelo. Sočasno je 
kosilo 565 koscev.

Med temi je bil tudi predsednik republike Borut 
Pahor, ki je koso zavihtel družno z Marjanom 
Batageljem. Podiranje rekorda so organizirali člani 
Društva podeželske mladine Škofja Loka, ki so s tem 
dogodkom obeležili četrt stoletja delovanja društva. 
Kosci so prišli iz domala vseh koncev Slovenije.

Smučarsko središče se v zadnji sezoni z velikimi 
koraki odpira obiskovalcem v poletnih mesecih. Ob 
pohodnikih in planincih so najpogostejši gostje gorski 
kolesarji, ki uživajo v adrenalinskih spustih v dolino.

Katinka Dimkaroska z očetovo piščaljo
Prejšnjo soboto je na planjavi pred cerkvijo svetega 

Ivana v Šebreljah nastopila Tinkara Kovač. Uvod v 
celovečerni koncert so oblikovali člani zasedbe Homo, 
v kateri ob Mauru Bonu igrata Katinka Dimkaroska in 
Boris Dimkaroski.

Velik travnik pred cerkvijo so organizatorji spremenili 
v koncertno prizorišče. Ob zimzelenih uspešnicah 
Tinkare Kovač, ki jo je v Šebreljah spremljala nova 
glasbena skupina, je veliko pozornosti pritegnila Katinka 
Dimkaroska, ki je igrala na kopijo neandertalčeve 
piščali. Njen žal že pokojni oče Ljuben se je desetletja 
posvečal igranju na ta inštrument in je ogromno 
naredil za promocijo Divjih bab in tam najdene koščene 
piščali. Zadovoljni organizatorji so napovedali, da bodo 
podoben koncert pripravili tudi prihodnje leto.

Mag. Marko Rijavec je novi župnik v Idriji
Začetek avgusta vsako leto prinese spremembe v 

življenje številnih župnij. Kadrovske menjave so letos 
deležne skoraj vse župnije na Idrijskem in Cerkljanskem. 

Msgr. Jože Pegan, doslej župnik v Idriji, je bil imenovan 
za župnika v Lokavcu, na njegovo mesto pa je prišel 
mag. Marko Rijavec. Bogdan Berce je iz Godoviča odšel 
v Dekane, zamenjal pa ga je Peter Fon, doslej župnijski 
kaplan v Šmarjah pri Kopru. Gašper Lipušček, doslej 
kaplan v Župniji Cerkno, je odšel za župnika v Dutovlje, 
v Cerkno pa je prišel Bogdan Špacapan, doslej župnik 
v Dutovljah. dr. Iztok Mozetič, doslej župnik v Dekanih, 
je prišel v Župnijo Črni Vrh nad Idrijo, Srečko Vončina 
pa je odšel za župnijskega vikarja v Župnijo Kobarid.

NA KRATKO

Čekovnik 1, Idrija, @: kranjcuros@gmail.com, FB profil: Uroš Kranjc Inštalacije

CENTRALNO OGREVANJE 
 
MONTAŽA SOLARNIH 
SISTEMOV 
 
PRODAJA IN MONTAŽA 
PEČI NA BIOMASO

INŠTALIRANJE 
VODOVODNIH IN 
OGREVALNIH NAPELJAV

Izvajam montažo vodovodnih in ogrevalnih 
napeljav ter naprav.  
Pooblaščeni serviser peči, kaminov ter solarnih 
sistemov (Nordica-Extraflame in Solahart)
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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
Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama!

JOŽEFA KOSMAČ
Erjavcova Pepca iz Krnic
(1929 - 2018)

Ob boleči izgubi naše mame se zahvaljujemo osebju 
spodnjeidrijske enote Doma upokojencev Idrija, ki 
so ji s človeško toplino in strokovnostjo pomagali 
premagovati in lajšati težave, ki jih prinaša starost.
Bog poplačaj župniku za opravljen pogreb s sveto 
mašo, sosedi Marici, sosedom pogrebcem, Stanki za 
lep govor in pevcem iz Tolmina za sočutno petje.
Iskrena hvala vsem, ki ste se prišli od nje poslovit, 
nam izrekli sožalje, darovali za Krniško cerkev ali 
prinesli sveče.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam ob teh težkih 
trenutkih stali ob strani.

Vsi njeni

MALI OGLASI

Zahvala
JOŽICA KOGEJ
(10. 5. 1962 – 23. 7. 2018)

V ponedeljek, 23. 7. 2018, je po hudi in težki bolezni 
v Bogu večno zaspala naša draga žena, mama, stara 
mama, sestra in teta Jožica Kogej. Odšla je mnogo 
prezgodaj …
Hvala vsem sosedom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem in sorodnikom, ki ste nam v teh težkih 
dnevih stali ob strani in Jožico tekom njene težke 
bolezni obiskovali in jo bodrili. 
Posebna zahvala gre požrtvovalnima družinama 
Pavšič in Mihelj ter patronažnima sestrama Darinki 
in Adi za obiskovanje in skrb zanjo.
Hvala župnikoma Mateju Kobalu in Zoranu Zorniku 
za lepo opravljen cerkveni obred, Tadeji in Tadeju 
za izredno čuteče zapete in zaigrane pesmi, piscu 
in govorniku za lepe poslovilne besede, sosedom 
pogrebcem, gasilcem, Komunali Idrija ter osebju 
paliativnega oddelka Onkološkega inštituta. 
Hvala vsem, ki ste Jožico v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti do večnega počitka 
ter nam izrekli besede sožalja ter darovali cvetje, 
sveče in darove za župnijsko cerkev.
Hvala vsem in vsakemu posebej!

Žalujoči mož Jože, hči Martina in sin Danilo z 
družinama ter ostalo sorodstvo

Zahvala
O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka
kakor v zelenem, prostranem gozdu!
(S. Kosovel)  

MARIJA BREITENBERGER
(25. 2. 1926 – 4. 7. 2018)

Sončnega julijskega popoldneva smo na pokopališču 
v Ledinah na zadnjo pot pospremili našo mamo 
Marijo Breitenberger – roj. Gantar. Med krajani 
je bila poznana kot delavna in vedno prijazna 
Mažgonova Mici.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili 
njenemu spominu; hvala vsem za ustno in pisno 
izrečene sožalne besede, za sveče in cvetje s katerim 
ste okrasili njen zadnji dom.
Hvaležnost izrekamo skrbnemu osebju doma starih 
na Marofu, kjer je mama umirjeno preživela zadnjih 
10 let; prav tako hvala zdravstvenim delavcem 
Zdravstvenega doma v Idriji.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali dostojno izpeljati 
pogrebno slovo: pogrebni službi Komunale Idrija, 
gospe Jolandi, govornici gospe Stani, pevkam sestram 
Mohorič, trobentaču, sosedama Metki in Gabrijeli, 
Silviju Bogataju ter župniku g. Miru Mariniču za 
lepo opravljen cerkveni obred.
Zahvaljujemo se številnim krajanom, njenim in 
našim sorodnikom in prijateljem, članom Lovske 
družine Dole, Planinskega društva Idrija in kolektivu 
OŠ Idrija – vsem, ki ste prišli in se poklonili njenemu 
spominu.
S svojim zgledom nas je učila delavnosti, 
skromnosti in poštenja – to bogastvo bomo 
negovali in ohranjali v njen spomin.

Sinovi Edi ter Bojan in Nace z družinama

ZAHVALA

Sreda, 1. avgust 2018, je bil dan, ki se ga bomo na domačiji Na Griču v 
Idrijskih Krnicah še dolgo spominjali. Požar je v samo nekaj minutah 
zajel poslopje hleva in vse kar je bilo v njem. Kljub hitri pomoči 
gasilcev je nastala velika škoda na nedavno obnovljenem objektu, v 
nas pa se je ustvaril občutek nemoči in žalosti.

Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri odpravljanju posledic požara in poskrbeli za tako 
hitro obnovo zgorelega ostrešja. Posebna zahvala gre gasilcem iz  
PGD Sp. Idrija in Idrija, ki so prvi prihiteli na pomoč in preprečili 
nastanek še večje škode, ter sovaščanom, sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in podjetjem za vso fizično, materialno, finančno in 
duhovno podporo. Zahvaljujemo se tudi prebivalcem Kanomlje in 
Jagršč, Lovski družini Jelenk za pripravo krme ter vsem ostalim, ki 
ste nam kakorkoli nesebično pomagali. Bilo vas je res veliko.

Prebivalci Idrijskih Krnic radi povemo, da se na planoti še danes 
ohranjajo vrednote kmečkega dela in življenja, živa vaška skupnost 
ter medsosedska pomoč. In prav slednje se je v teh težkih trenutkih 
ponovno izkazalo. 

Najlepša hvala!
                                                                                 Vsi z Griča

Mlada družina najame ali kupi hišo/stanovanje v 
Cerknem ali bližnji okolici. Inf.: 041 891 559 

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 068 180 431
Kupim trisobno stanovanje v Idriji. Inf.: 031 717 905
V Rožni ulici v Idriji oddam v najem enosobno 

stanovanje v izmeri 25,40 m2 s pripadajočo kletjo. 
Višina najemnine po dogovoru. Inf.: 031 234 225

Prodam gospodarsko poslopje na lepi lokaciji v okolici 
Cerknega, primerno za vikend. Zraven tudi dva hektarja 
njiv in travnikov. Inf.: 041 387 472

Prodam domač jabolčni kis. Inf.: 031 652 395
V Mokraški vasi prodam starejšo stanovanjsko hišo 

z nekaj zemljišča in drvarnico. Lahko tudi menjam za 
stanovanje. Inf.: 051 329 714

V najem oddam nadstropje stanovanjske hiše.  
Inf.: 031 873 503

Prodam hidrolat sivke. Cena za 100 ml stekleničko z 
razpršilko je 5 evrov. Inf.: 031 393 783

Prodam garsonjero v Grilčevi ulici (pritličje), 35m2 + 
klet. Cena 37.500 evrov. Inf.: 031 520 440

Prodam domač med, kozarec 8 evrov. Inf.: 041 540 
676

Kupim kolo. Cena do 75 evrov. Inf.: 070 308 923
Ugodno prodam zazidljivo parcelo v Spodnji Idriji 

v velikosti cca. 600 m2, ravno, z urejenim dovozom.  
Inf.: 041 749 904

Najamem garsonjero ali enosobno stanovanje v Idriji. 
Inf.: 051 202 023

Prodam ali oddam v najem hišo v okolici Cerknega. 
Cena po dogovoru. Inf.: 031 779 802

S septembrom oddam opremljeno dvosobno 
stanovanje v velikosti 45 m2 v 3. nadstropju 
stanovanjskega bloka Za gradom v Idriji. Cena najema: 
350 evrov + tekoči stroški. Inf.: 041 250 392

S hčerko iščeva dvosobno stanovanje v Idriji.  
Inf.: 031 532 570

V Idriji najamem ali kupim trisobno stanovanje.  
Inf.: 040 372 628

V Idriji, Grilčeva ulica 30 - 32, prodam garažo.  
Inf.: 031 308 481

V Grilčevi ulici v Idriji prodamo 3,5-sobno stanovanje 
v 3. nadstropju bloka, sončna lega, popolnoma 
prenovljeno. Ugodno. Inf.: 051 343 026 

Prodam dva nova bojlerja Gorenje in sicer 10l in 30l. 
Inf.: 041 967 730

Kupimo ohranjen in uglašen pianino. Inf.: 031 744 051
Iščem studio ali enosobni apartma. Inf.: 070 308 923
Prodam med. Lokacija paše: Travnik. Inf.: 031 229 903

V centru Idrije na lepi lokaciji prodamo starejšo hišo z vrtom. Inf.: 041 451 008
V Idriji iščem dvosobno ali trisobno stanovanje. Inf.: 070 256 194
Iščem enoposteljno sobo ali posteljo v večposteljni, cena do 160 evrov, za dlje 

časa, najmanj eno leto. Inf.: 070 377 466
Zaradi prenove stanovanja ugodno prodam: posteljo (Iles Spodnja Idrija, 160 x 200 

cm s pregrinjalom in posteljnino 200 x 200 cm), garderobno drsno omaro (140 x 217 
x 55 cm), dva knjižna regala v beli barvi (Iles Spodnja Idrija) in kuhinjo Svea (bukev).  
Inf.: 051 332 347

V najem oddamo delno opremljeno dvosobno stanovanje v Spodnji Idriji.  
Inf.: 041 442 865 (po 17. uri)

V Idriji za gradom prodamo dvosobno stanovanje v izmeri 54 m2 s pripadajočo 
garažo. Inf.: 041 843 758

Kupim garsonjero v Cerknem ali Idriji. Inf.: 069 678 928
Prodam med. Lokacija paše: Idrijska Bela. Inf.: 031 755 130
V centru Idrije, Rožna ulica, prodamo oz. oddamo novo, popolnoma opremljeno 

stanovanje v velikosti 70 m2. Stanovanje se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske 
hiše. Inf.: 051 688 424

V Idriji najamem garažo ali prostor za spravilo motocikla. Inf.: 051 440 526

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

Očarljiva in dišeča
Sivka je aromatičen zimzelen grmič s 

črtalastimi ali suličastimi listi. Zraste 

do višine 90 centimetrov, izvira iz 

Sredozemlja, a jo pridelujejo tudi drugod 

– največja pridelovalka je Francija. 

Uporablja se sveže cvetoče vršičke, iz katerih se 
s parno destilacijo pridobiva eterična olja, s topilno 
ekstrakcijo pa izvlečke. Eterično olje sivke je eno 
izmed redkih eteričnih olj, ki ga lahko uporabimo 
nerazredčeno direktno na koži.

Uporaba sivke v zdravilne namene
Masiranje senc in tilnika s pripravkom eteričnega olja 

sivke lahko pomaga pri hudih glavobolih ali ob prvem 
znaku migrene, olje pa je blagodejno predvsem pri 
razbolelih mišicah po vsem telesu. Spiranje las s sivkino 
kopeljo ali prečesavanje las z gostim glavnikom, na 
katerega nanesemo nekaj kapljic sivkinega olja, se 
dobro obnese proti ušem. Z natiranjem sivkinega olja na 
mestih pikov žuželk zmanjšamo bolečino in preprečimo 
morebitno vnetje. Eterično olje je tudi sestavina mazil 
proti revmi, saj spodbuja krvni obtok in blaži bolečine. 
Eterično olje sivke je pogosta sestavina različnih 
pripravkov proti kožnim boleznim z močnim srbenjem, 
saj deluje antiseptično in protivnetno.

Proti komarjem in ušem na rastlinah
Sivka odganja komarje, molje in druge insekte. Cvetoče 

poganjke obesite v omare, da zavarujejo in odišavijo 
perilo, na vrtu pa preprečuje naseljevanje uši na 
sosednjih rastlinah. V cvetovih sivke je veliko nektarja, 
iz katerega lahko čebele naredijo zelo kvaliteten med.

Uporaba v kuhinji
Sivko lahko uporabite tudi kot začimbo pri kuhanju. 

Uporablja se kot dišava v džemih, sadnih solatah, 
želejih, lahko pa pripravite tudi odličen kis. Mlade 
liste sivke lahko dodate kot začimbo ribam, divjačini 
in raznim pikantnim omakam. Če vejico sivke položite 
na žareče oglje v ražnju, dobi meso odličen priokus.

Odišavljanje kopeli in prostorov
Sivka izvira iz arabskih dežel in je stara vsaj 2.500 let. 

Leta 600 pred našim štetjem so jo prinesli z grškega 
otoka Hyeres in jo razširili po vsej Evropi. Zaradi 
svežega vonja so jo stari Grki in Rimljani uporabljali 
za odišavljanje kopeli in prostorov, angleška kraljica 
Elizabeta I pa jo je uporabljala kot toaletno vodo. V 
srednjem veku so sivko uporabljali za preganjanje uši, 
od 15. stoletja naprej pa so izdelovali tudi parfum sivke.
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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


