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Spoštovane občanke in občani!

Pred vami je druga številka našega novega 
informatorja, tokrat v bolj barviti preobleki, 
saj so pred nami najlepši prazniki v letu. 

Žal so čas od prve do druge številke zazna-
movale elementarne nezgode in plazovi, po-
sledica obilnega deževja in talečega snega. 
Na srečo se je vse izšlo brez človeških po-
škodb, toda škoda je velika in nas bo pestila 
še dolgo časa. Upamo, da bomo uspešni pri 
prepričevanju pristojnih organov in ministr-
stev, da obseg škode presega sposobnosti ob-
čine za sanacijo in da bomo zato deležni dr-
žavne pomoči. Zaenkrat smo pri sanacijskih 
ukrepih uspešni. Skupaj s prizadetimi občani 
se silam narave zoperstavljamo z željo, da bi 
mirno pričakali prihajajoče praznike na to-
plem in v družbi svojih najbližjih. 

Odločili smo se, da nas Cerkno letos pričaka 
v drugačni božično-novoletni preobleki. 
To je prva faza, ki se bo v naslednjih letih 
nadaljevala v upanju, da nam bodo v bodoče 
stali ob strani tudi drugi pomembni 
dejavniki naše občine. 

Miran Ciglič, župan

 UVODNIK

Povzetek 2. seje Občinskega sveta 
Občine Cerkno

3. točka: Sklep o potrditvi mandata 
članu občinskega sveta

Občinski svet Občine Cerkno je glede na to, 
da je z izvolitvijo za župana prenehal mandat 
Miranu Cigliču, kot naslednjega kandidata z 
Neodvisne liste Mirana Cigliča v občinski svet 
potrdil Milana Eržena.

4. točka: Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Cerkno je soglasno po-
trdil naslednje predloge Komisije za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja:
•  Ker je Stanislava Hvala sprejela kandidatu-

ro za članico sveta Krajevne skupnosti Bu-
kovo, ji je po zakonu prenehala funkcija čla-
nice v Občinski volilni komisiji Občine Cer-
kno. Zaradi tega je bila za članico te komisi-
je do konca njenega mandatnega obdobja 
imenovana Majda Mlakar.

•  Občinski svet je potrdil naslednje kandidate 
za sodnike porotnike pri Okrožnem sodi-
šču v Novi Gorici: Branko Kalan, Stanko 
Makuc, Marija Hvala, Valerija Peternelj, 
Katarina Štucin, Branko Ferčak, Anton 
Ladislav Čelik in mag. Vanja Močnik Ra-
spet.

• Potrjena je bila tudi sestava odborov in ko-
misij Občinskega sveta Občine Cerkno, ki je 
naslednja:

ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO IN 
TURIZEM: Milan Eržen, predsednik, Jože Mo-
čnik, član, Marko Čadež, član, Branko Kalan, 
član in Jurij Kavčič, član.

 POTRJENA SESTAVA DELOVNIH TELES

Občinski svet Občine Cerkno se je na svoji 2. seji sestal 7. decembra 2010. Pri posameznih točkah dnevnega reda so bili sprejeti na-
slednji sklepi:
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ODBOR ZA KOMUNALNO DEJAVNOST IN 
CESTNO INFRASTRUKTURO: dr. Franc La-
hajnar, predsednik, Marjan Simonič, član, Dar-
ko Mavrič, član, Vojko Zidarič, član, Stanko 
Makuc, član, Silvo Jeram, član in mag. Bojan 
Likar, član.

ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE 
DEJAVNOSTI TER SOCIALNO POLITI-
KO: Marjo Mlakar, predsednik, Marija Hvala, 
članica, Urška Lahajnar Ubajiogu, članica, 
Zdenka Verbič, članica, Antonija Dakskobler, 
članica, Branka Florjančič, članica in Jurij 
Kavčič, član.

ODBOR ZA VARSTVO IN UREJANJE OKO-
LJA TER PROSTORSKO NAČRTOVANJE: 
Marjan Simonič, predsednik, Vojko Zidarič, 
član, Antonija Dakskobler, članica, Rajko Je-
ram, član, Ernest Podobnik, član, Rado Fer-
jančič, član in Jurij Kavčič, član.

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PO-
DEŽELJA: Jernej Hadalin, predsednik, dr. 
Franc Lahajnar, član, Ivan Peternelj, član, 
Stanko Brezavšček, član in Jakob Kenda, član.

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA: Branka 
Florjančič, predsednica, Antonija Dakskobler, 
članica, Marta Deisinger, članica, Marijan Pla-
tiše, član in mag. Sebastjan Kerčmar, član.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CE-
STNEM PROMETU: Branko Ferčak, Cerkno, 
Iztok Motnikar, Policijska postaja Idrija, Mati-
ja Tratnik, Upravna enota Idrija, Majda Kova-
čič, OŠ Cerkno – enota Vrtec in Anamarija Hva-
la, Osnovna šola Cerkno.

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN: 
Viktor Kranjc, predsednik, Nadja Florjančič, 
članica in Štefan Flander, član.

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE: 
Marija Hvala, predsednica, Jurij Kavčič, član, 
Olga Bogataj, članica, Ida Ozebek, članica, Mar-
ko Močnik, član, Marjo Mlakar, član in Emili-
ja Peternelj, članica.

Kot POOBLAŠČENCA ZA SKLEPANJE ZA-
KONSKIH ZVEZ pa se imenujeta Marijan Pla-
tiše in Miran Ciglič.
Na 1. seji se je sestal tudi Nadzorni odbor Ob-
čine Cerkno. Prisotni so bili člani Marjetka Ka-
cin, Mojca Mavrič, Miran Vončina in mag. 
Ivan Ambrožič, opravičeno odsoten pa je bil 
mag. Boris Čuk.

Nadzorni odbor je za predsednika imenoval 
mag. Ivana Ambrožiča. Prisotna je bila tudi 
predsednica Nadzornega odbora v prejšnji se-
stavi Martina Prezelj, ki je podala pregled 
dela NO v preteklem mandatnem obdobju.

Nadzorni odbor bo na prvih sejah obravna-
val še nekatere odprte zadeve prejšnje sesta-
ve, pri svojem delu pa bo predvsem tekoče 
spremljal likvidnost občine in izvajanje prora-
čuna, pravilnost postopkov javnih naročil in 
druge naloge skladno s poslovnikom o delu 
NO.

Celoten zapisnik 2. seje Občinskega sveta 
Občine Cerkno bo dostopen na spletni strani 
Občine Cerkno www.cerkno.si. 

Cirila Tušar, tajnica Občine Cerkno

Glasilo Ukopditi je namenjeno tudi predstavitvam, ob-
vestilom ... tu delujočih društev in drugih neprofitnih 
organizacij, novicam s področja gospodarstva, podje-
tništva, kmetijstva, turizma, pa tudi dosežkom posa-
meznikov in ostalim dogodkom, na katere smo lahko 
upravičeno ponosni. Zato vas vabimo, da nam prispev-
ke, zanimive za širšo javnost, posredujete po e-pošti: 
informator@cerkno.si ali na naslov: Občina Cerkno, 
za informator, Bevkova 9, 5282 Cerkno. Veselimo se 
vašega sodelovanja! Svoje pobude, vprašanja ... pa nam 
lahko sporočate prek spletne strani www.vsismonasi.
si/nabolje, nam pišete na poštni naslov, na e-naslov 
miran.ciglic@vsismonasi.si ali pa nas obiščete. 

 POVABILO
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Drage občanke in cenjeni Drage občanke in cenjeni 
občani, domači podjetniki in občani, domači podjetniki in 
gospodarstveniki, spoštovani gospodarstveniki, spoštovani 
župani sosednjih občin, župani sosednjih občin, 
poslanci, poslovni partnerji, poslanci, poslovni partnerji, 
vsi prijatelji in znanci, vsi vsi prijatelji in znanci, vsi 
tujci, ki si želite toplega tujci, ki si želite toplega 
objema domačih in objema domačih in 
sočloveka, vsi dobro misleči – sočloveka, vsi dobro misleči – 
želimo vam vesele božične želimo vam vesele božične 
praznike in vse dobro v praznike in vse dobro v 
prihajajočem letu 2011. Še prihajajočem letu 2011. Še 
posebej pa vam želimo polno posebej pa vam želimo polno 
zdravja. To je edino, kar zdravja. To je edino, kar 
resnično šteje.resnično šteje.

Vaš župan Miran Ciglič Vaš župan Miran Ciglič 
s sodelavcis sodelavci



Police odrezal zemeljski plaz

Najhujši zemeljski zdrs se je zgodil 
pod zaselkom Laharn, kjer se je 
zganila zemeljska gmota na površi-

ni kar 4–5 ha. Najprej je odrezalo cesto v 
Police, jo nekaj sto metrov naprej do polovi-
ce zasulo, čelo zdrsa pa se je pomaknilo v 
strugo Kazarske grape. Nato se je začelo po-
stopoma trgati pobočje imenovano Na pla-
zu, neposredno pod zaselkom Laharn, in 
začelo ogrožati stanovanjsko hišo.

Kasneje sta razpokala še cesta Reka–Bu-
kovo in gospodarski objekt, na srečo pa za-
enkrat preostale stanovanjske hiše v bližini 
niso poškodovane. Skupaj z geologom Jo-
žetom Janežem, Janezom Rupnikom iz 
občinske službe za gospodarstvo in Stan-
kom Močnikom iz Gasilske zveze smo se 
nemudoma odzvali, si na terenu ogledali 
stanje ter zastavili akcijo. Gasilci so organi-

zirali dežurno službo in nadzorovali gibanje 
terena. Če bi situacija zahtevala evakuacijo 
prebivalcev, je bila ekipa za njeno izvedbo v 
pripravljenosti.

Z geologom Janežem je bilo dogovorje-
no, da se nemudoma pridobijo vrtalne na-
prave, z vodnogospodarskim podjetjem Hi-
drotehnik se je dogovorilo, da poskrbi za 
strugo, delavci Peskokopa Raspet pa so za-
gotovili prevoznost ceste proti Policam ter 
poskrbeli za odstranitev plazovine. 

Do Polic je bila zagotovljena tudi dodatna 
cestna povezava preko Bukovskega vrha.
Cesto smo v dogovoru z domačini zaprli za 
težki promet, pri čemer je lastnik peskoko-
pa Rado Raspet pokazal veliko razumeva-
nje in prekinil prevoze v ogroženi smeri, ne 
glede na to, kaj je zagotavljala stroka.

Na Občini smo poskrbeli, da so bili o do-

gajanju pravočasno obveščeni vsi pristojni 
organi ter različni mediji. Položaj tekoče 
spremljamo in zagotavljamo, da se bo na 
osnovi strokovnih ugotovitev v prihodnjih 
dneh določilo nadaljnje ukrepe. Pravočasno 
in strokovno ukrepanje je pri domačinih na-
letelo na pozitiven odziv in sodelovanje je 
bilo korektno.

S samoiniciativno akcijo sta nas prijetno 
presenetila državni svetnik Rasto Reven in 
poslanec v Državnem zboru Rado Likar, ki 
sta v spremstvu domačina Viktorja Kranjca 
ponudila pomoč Občini oziroma domači-
nom in se zavezala, da bosta pri zagotavlja-
nju korektne obravnave tega primera  zdru-
žila sile tudi s poslancem Državnega zbora 
Samom Bevkom.

Nevarnost še ni mimo, kajti vsaka odjuga 
lahko bistveno poslabša stanje. A upanje na 
najboljše je vedno na strani pogumnih in za 
domačine lahko rečem, da so hrabro pristo-
pili k premagovanju težkega stanja.
Miran Ciglič, župan

Centralna toplarna, da ali ne?

Po izračunih bi si z izgradnjo centralne 
toplarne na biomaso lahko znižali 
stroške ogrevanja za desetino, zato bi 

bilo smiselno, da bi nanjo priključili vse ve-
čje porabnike kurilnega olja, ki povzročajo 
tudi največje izpuste škodljivih snovi. Žu-
pan Občine Cerkno Miran Ciglič je zato 
predsedniku uprave podjetja ETA Cerkno 
Zoranu Golobu podal pobudo za razmislek 
o skupni investiciji izgradnje centralne to-
plarne.

V primeru, da bi prišlo do dogovora, bi 
morala Občina Cerkno objaviti javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne 
lokalne gospodarske službe oskrbe s toplo-
tno energijo iz lokalnega omrežja in proi-
zvodnjo toplote na lesno biomaso za daljin-
sko ogrevanje v občini Cerkno. Prijavitelji, 
to so podjetja s potrebno licenco (npr. Bio-
masa, Petrol, Bioenergetika ...), bi morali:
•  izdelati študijo za izvedbo daljinskega 

ogrevanja na biomaso (DOLB),
•  izdelati predračun in tarifni sistem (sku-

pna cena za toplotno energijo, višina kon-
cesijske dajatve, višina prispevka za pri-
klop), pri čemer bi morala biti cena toplo-
te za najmanj 10 % nižja od dosedanje,

•  skleniti koncesijsko pogodbo za obdobje 
15 let in

•  izvajati monitoring.
Velja pravilo, da cene sprejema občinski 

svet, potrjuje pa Ministrstvo za gospodar-

stvo. Glede solastništva je priporočljiv naj-
več 23-odstotni delež domačega gospodar-
stva oziroma Občine; pri lastništvu nad 25 % 
se namreč izgubi pravica do sofinanciranja 
koncesionarja v višini 50 %.

Za ponazoritev si oglejmo nekaj predno-
sti centralnega ogrevanja, ki jih v svoji po-
nudbi navaja družba Petrol:
•  nižji stroški ogrevanja za 10 %, ki so dolo-

čeni s tarifnim sistemom in potrjeni s 
koncesijsko pogodbo,

•  ob priklopu odjemalcem ni potrebno več 
vlagati sredstev v obnovo naprav in 
omrežja (kotli, toplovodi, črpalke ...),

•  enostavna priključitev,
•  stroški vzdrževanja postaje ne bremenijo 

uporabnika,
•  za vsakega porabnika se montirajo meril-

niki odvzema,
•  okolju prijazen objekt,
•  ob priklopu dodatna ugodnost pri ceni 

električne energije,
•  zagotovljena kakovost ogrevanja,
•  znižanje emisije CO2,
•  zmanjšanje števila kotlovnic.

Podjetju ETA in Hotelu Cerkno bi vstop v 
sistem poleg navedenih prednosti znižal tu-
di stroške za predvideno zamenjavo obsto-
ječih kotlov in vzdrževanje, smiselno pa bi 
bilo tudi proučiti možnost izrabe odpadne 
energije podjetja ali vrtine.

Pa poglejmo še v sosednjo občino Idrija – 

tam so se odločili, da bodo potrebe po to-
plotni energiji reševali na dva načina, z ze-
meljskim plinom, za katerega načrtujejo 
plinovod, in z izrabo biomase. Pri tem je ze-
lo pomembno, da imajo že izdelan lokalni 
energetski koncept (LEK), ki bi ga morale 
občine sprejeti do 1. 1. 2011; rok je sedaj na 
srečo podaljšan za eno leto. Pri načrtovanju 
LEK-a sodelujejo vsi potencialni porabniki, 
Občina Cerkno pa je njegovo izdelavo naro-
čila pri zavodu Golea iz Nove Gorice.

Če povzamemo besede župana Mirana 
Cigliča, je imel pri odločitvi dilemo:
•  ali s pomočjo sofinanciranja švicarskega 

sklada izpeljati posamično rešitev s pred-
videnim kotlom na lesno biomaso v 
osnovni šoli (investicija v vrednosti okrog 
0,5 mio evrov) ali

•  reševati zadeve na širšem lokalnem nivo-
ju s centralno toplarno.
Sam pravi, da bi se raje odločil za slednje, 

saj bi s tem nadomestili uporabo najmanj 
600.000 l kurilnega olja. Ker pa je potrebno 
upoštevati že sprejete sklepe predhodnega 
občinskega sveta, že izpeljane aktivnosti v 
zvezi s projektno dokumentacijo ter iz tega 
naslova odprte in neporavnane obveznosti 
in zaradi možnosti odškodninskih tožb ob 
morebitnem umiku iz projekta ter nevarno-
sti propada celotnega projekta za vseh pre-
ostalih devet vanj vključenih občin, je ob-
činskemu svetu v novi sestavi predlagal, da 
podpre nadaljevanje projekta izgradnje to-
plarne na biomaso v OŠ Cerkno. Občina 
Cerkno bo morala vanj vložiti najmanj 
okrog 300.000 evrov svojega denarja, osta-
lih 45 % bo sofinanciral švicarski sklad. Pri 
skupni toplarni za kraj Cerkno pa bi vse 
stroške nosil koncesionar. A druge možno-
sti, žal, enostavno ni bilo. 

Krepitev mednarodnih stikov
Župan Občine Cerkno Miran Ciglič je v petek, 10. 
decembra, gostil delegacijo iz Italije, ki sta jo vodila 
deželna svetnika Igor Gabrovec in Giorgio Baiutti s 
sodelavci iz Furlanije – Julijske krajine. Prve stike sta 
pomagala navezati predsednik in podpredsednica 
krajevne skupnosti Podgora iz zamejstva, Walter 
Bandelj in Catarina Ambrosi. Beseda je tekla o 
prihodnjem sodelovanju med občinama Cerkno in 
Cassacco, ki se nahaja v neposredni bližini Vidma. 
Sogovorniki so sprejeli dogovor, da bodo v letu 2011 
sklenili pobratenje med občinama. 
Ciglič je sogovornike seznanil s projektom Evropa za 
državljane. Pričakujejo se razpisi, s pomočjo katerih 
bi bilo mogoče črpati evropska podporna sredstva. 
Akcija je usmerjena v dejavnosti, ki vključujejo ali 
spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi 
državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnosti 
pobratenja mest ter spodbujajo mrežno povezovanje 
in sodelovanje med pobratenimi mesti. Če bodo 
razmere dopuščale, se akcija lahko razširi še na Švico 
in Hrvaško. Projekt bosta z domače strani vodila 
župan in direktor LTO Laufar s sodelavci in Idrijsko-
Cerkljansko razvojno agencijo. 

Praznično Cerkno 
Prav je, da čarobnost prazničnih dni primerno 
zablesti tudi na ulicah, zato smo se na Občini z 
velikim navdušenjem in pričakovanjem odločili, da 
novoletno okraševanje mesta Cerkno zastavimo 
projektno in strokovno. Po ugotovitvi, da je precej 
dekoracije iz prejšnjih let dotrajane, nas je čas že 
močno priganjal in ustrezni material smo uspeli 
pripeljati z zadnjo poštno kočijo. Ponagajalo je tudi 
deževno vreme in časa za montažo je bilo resnično 
malo. Tudi zato moram na tem mestu pohvaliti prav 
vse, ki so pripomogli, da smo kraj okrasili 
pravočasno, do ponovnega sneženja. Za strokovni in 
organizacijski del se zahvaljujem Maši Mavrič, Blažu 
Jerebu in Nataši Bratina, za veliko električarsko in 
montažersko delo, ki so ga kljub mrazu opravili več 
kot uspešno, pa velja zahvala Danijelu Razpetu, 
Stojanu Abramu, Borutu Čuferju, Borutu Tušarju, 
Simonu Razpetu in Klemnu Mavriju pod vodstvom 
Metoda Razpeta ter Mladenu Lapanji s sodelavcem 
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 SILE NARAVE

Prva polovica decembra je bila zaznamovana z obilico padavin in talečega snega, 
kar seveda ni moglo ostati brez posledic. Na Cerkljanskem smo tako doživeli kar 
nekaj zemeljskih usadov, posedlih cest ali na novo razritih brežin vodotokov.

 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije ne prinese samo nižjih stroškov to-
plotne oskrbe, temveč pomembno prispeva tudi k izboljšanju kakovosti zraka v pri-
merjavi z izrabo fosilnih goriv. V Cerknem so se že pred leti pojavljale pobude za 
izdelavo načrta centralnega sistema ogrevanja na biomaso, v prejšnjem mandatu pa 
je bil sprejet tudi sklep o predvideni izgradnji tovrstne toplarne v Osnovni šoli Cerkno. 
Ta bi pokrivala potrebe ogrevanja in oskrbe s toplo vodo za osnovno šolo, za obsto-
ječe ali nove objekte vrtca ter za prostore Cerkljanskega muzeja in Glasbene šole.

Robertom Obidom, ki sta zagotovila pomoč z 
dvigalom do zadnjih ur. Hvala tudi vsem domačinom, 
ki ste nam pri okraševanju stali ob strani.
Kot sem že uvodoma omenil, gre za projekt, ki ga 
bomo postopoma širili in naj bi končno podobo dobil 
v nekaj letih. Prepričan sem, da bo na koncu Cerkno 
zasijalo v taki luči, kot si znano zimsko turistično 
središče tudi zasluži. Žal pa moram omeniti, da nam 
je predsednik Krajevne skupnosti Cerkno iz samo 
njemu znanih razlogov odpovedal finančno pomoč 
pri projektu, kar seveda kot župan močno močno 
obžalujem.
Želim si, da bi tudi ta okrasitev prispevala k čim bolj 
prijetnemu počutju vseh vas, občank in občanov, in 
dodala svoj košček v mozaik decembrskih praznovanj, 
hkrati pa pomenila tudi del prispevka Občine Cerkno 
celotnemu lokalnemu turističnemu gospodarstvu, da 
bi sezono v prijaznem ambientu kar najbolje pripeljali 
do konca.
Miran Ciglič, župan



V okviru izvajanja javne službe oskrbe 
s pitno vodo zakonodaja upravljavcu 
javnih vodooskrbnih sistemov (siste-

mi iz katerih se oskrbuje 50 ali več uporab-
nikov) nalaga še vrsto obveznosti: upravlja-
nje z objekti in napravami za oskrbo s pitno 
vodo ter njihovo tekoče in investicijsko 
vzdrževanje; izvajanje notranjega nadzora 
na osnovah HACCP sistema in spremljanje 
kakovosti pitne vode; ureditev in vodenje 
katastra infastrukture; zaposlovati mora 
odgovorno osebo za zagotavljanje skladno-
sti; vodenje predpisanih evidenc in redno 
poročanje pristojnim ministrstvom; redno 
obveščanje uporabnikov.

Nadzor nad izvajanjem prej naštetih na-
log se izvaja s strani pristojnih državnih or-
ganov oziroma njihovih inšpekcijskih služb.

Kraška tla zmanjšujejo 
samočistilno sposobnost vode

Občina Cerkno upravlja z enaindvajseti-
mi javnimi vodooskrbnimi sistemi na celo-
tnem območju občine ter še petimi vodovo-
di, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov. 

Pri zagotavljanju vodooskrbe se srečamo 
z veliko razpršenostjo manjših vodnih virov, 
starostjo vodovodnih sistemov, majhno po-
rabo vode glede na velikost sistemov in ne-
nazadnje z veliko dolžino cevovodov na pri-
ključek. 

Naše območje pokrivajo kraška tla, ki so 
zelo porozna, samočistilna sposobnost vo-
de pa je tako manjša. To še posebej predsta-
vlja problem ob vse pogostejšem močnem 
in obilnem deževju, ko je samočistilna spo-
sobnost vode še manjša.

V teh primerih se še izrazitejše pokaže 
problem mikrobiološke oziroma fekalne 
onesnaženosti pitne vode na sistemih brez 
priprave oziroma brez dezinfekcije pitne 
vode. Ob povečanem dotoku se lahko povi-
ša tudi motnost.

S sodelovanjem do ugodnih 
rezultatov

Upravljavec je dolžan odkriti vzroke za 
onesnaženje. Vzroke za fekalno onesnaže-
nje gre iskati izključno v zaledju oziroma na 
vodovarstvenih območjih vodnih virov. Pri 
pregledih vodovarstvenih območij se ugota-
vlja, da se na teh območjih izvajajo aktivno-
sti (paša), ki z občinskim odlokom o varo-
vanju vodnih virov sicer niso dovoljene. La-
stniki parcel na varovanih conah so bili o 
ukrepih pisno obveščeni v lanskem letu. 

Občina je dolžna zagotavljati 
zdravo pitno vodo
Na podlagi določil Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je Občina dolžna zagotavljati iz-
vajanje storitev javne službe na celotnem njenem območju, razen na območjih nad 
1.500 m nadmorske višine in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posamezne-
ga vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna pov-
prečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.

PRIMER KDAJ KAKO

Z laboratorijskimi analizami 
vzorcev je ugotovljeno, da je 
vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje

najkasneje v sedmih 
dneh od ugotovitve

• pisna obvestila z navodili za 
nadaljnje ravnanje v poštnih 
nabiralnikih uporabnikov

• obvestila z navodili na oglasnih 
deskah hišnih svetov

Mikrobiološko ali fi zikalno 
kemijsko onesnaženje pitne 
vode - prepoved ali omejitev 
uporabe (npr. prekuhavanje v 
prehrambene namene)

najkasneje v dveh urah, 
obveščanje vsak dan 
do preklica

• lokalna radijska postaja 
Primorski  val oz. Radio Odmev

• oglasne deske krajevnih 
skupnosti

• spletna stran Občine Cerkno

Izvajanje predvidenih del 
na vodovodnem omrežju ali 
objektih zaradi katerih je 
motena ali prekinjena dobava 
pitne vode

vsaj 24 ur pred 
začetkom izvajanja del

• lokalna radijska postaja 
Primorski  val oz. Radio Odmev

• oglasne deske krajevnih 
skupnosti

• spletna stran Občine Cerkno

Upravljavec vodooskrbnega 
sistema je zaradi neskladnosti 
pitne vode pridobil začasno 
dovoljenje za odstopanje

najkasneje v sedmih 
dneh od pridobitve do-
voljenja; obvestilo tudi 
po prenehanju dovolje-
nega odstopanja 

• lokalna radijska postaja 
Primorski val oz. Radio Odmev

• oglasne deske krajevnih 
skupnosti

• spletna stran Občine Cerkno

Predstavitev letnih rezultatov 
spremljanja skladnosti 
pitne vode oz. rezultatov 
laboratorijskih preiskav 
vzorcev pitne vode

prvo četrtletje leta za 
prejšnje koledarsko 
leto

• informator Ukopditi
• spletna stran Občine Cerkno
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2. 12. – Na Občini Cerkno smo gostili župana občine 
Idrija Bojana Severja. Glavna tema pogovora je bilo 
zapiranje odlagališč odpadkov Raskovec in Ljubevč. 
Ocena vrednosti zapiranja je okoli pol milijona evrov, 
od tega bo na plečih Občine Cerkno 23-odstotni de-
lež. Preden se bo pristopilo k dokončnemu dogovoru, 
se bodo še enkrat opravili natančni izračuni, dolgo-
ročno pa je treba na letni ravni načrtovati še 36.000 
evrov za monitoring oziroma za Občino Cerkno 23 % 
tega zneska. Na Občini Idrija so že izdelali lokalni 
energetski koncept (LEK) in ponudili so nam pomoč 
pri izdelavi in posredovanju informacij. Glavna  ener-
getska dejavnika na osnovi LEK-a bosta v občini Idrija 
zemeljski plin in biomasa. Občina Cerkno mora izde-
lati LEK do konca leta 2011, izdelava projekta pa je 
naročena pri agenciji GOLEA iz Nove Gorice.

3. 12. – V predhodnih Ukopditih sem za ta dan 
napovedal sestanek na sedežu Občine z direktorjem 
Certe Metodom Sedejem, s katerim sem se 
nameraval pogovoriti o sodelovanju pri razreševanju 
problemov, kot so: kabelska TV, strategija razvoja 
občine, dom starejših občanov, potencialna zemljišča 
za dom starejših, toplarna, stanovanjska 
problematika, novoletno okraševanje kraja, pomoč 
otrokom itd. Sestanek je bil dan pred realizacijo 
odpovedan, drugega sestanka 10. 12., ki naj bi na 
Sedejevo željo potekal na sedežu Certe, pa se zaradi 
nekorektnega odnosa nisem udeležil. Ocenjujem, da 
tako izgubljamo čas za odpravljanje problemov in 
ustvarjamo nekonstruktivno ozračje.

6. 12. – Na osnovi natančnih izračunov investicije v 
novo kurilnico na biomaso v Osnovni šoli Cerkno sem 
se odločil predlagati občinskemu svetu, da podpre na-
daljevanje pogodbe z agencijo GOLEA. Predsednika 
uprave ETA Cerkno Zorka Goloba sem seznanil z 
možnostjo gradnje centralne toplarne s strani na raz-
pisu izbranega koncesionarja, ki bi na števcu za ener-
gijo zagotavljal 10 % nižji strošek od sedanjega za do-
bo 15 let. Ker zemljišče za ta projekt še ni zagotovlje-
no in tudi LEK še ni izdelan, je bil dogovor ta, da se 
najprej izdela slednji in se nato v roku enega leta na 
njegovih izsledkih sprejme odločitev. Se pa izteka čas 
za pridobitev 50 % subvencije za gradnjo energetskih 
objektov na biomaso, bati pa se je tudi novega zakona 
o kmetijskih zemljiščih, ki bo ta zemljišča še bolj za-
ščitil, zato bodo spremembe namembnosti težje izve-
dljive, s tem pa tudi ta in podobni projekti.

7. 12. – S sodelavcema Janezom Rupnikom in 
Gašperjem Mohoričem smo obiskali Ervina Vivodo 
in Jurija Rupnika na Ministrstvu za okolje in prostor 
na temo poplav v letih 2007, 2009 in 2010. Dogovorili 
smo se o nadaljnjih postopkih ter o sredstvih, 
predvidenih za povračilo odprave škode še v letu 2010. 

7. 12. – Občinski svet se je sestal na drugi redni seji 
ter konstituiral Nadzorni odbor. O tem več na strani 1.

8. 12. – Z Janezom Rupnikom sva obiskala Stanisla-
va Beguša, vodjo Državne tehnične pisarne v Tolmi-
nu, na temo popotresne obnove poškodovanih hiš in 
objektov na Cerkljanskem. Na njegovo prošnjo sem 
osebno poklical vse oškodovance na Cerkljanskem, na 
tem mestu pa jih ponovno pozivam, da na osnovi že 
izvedenega javnega poziva storijo vse, da priložnost 
za obnovo po potresu ne bo zamujena.

9. 12. – S sodelavci sem se sestal z direktorjem 
Locusa Leonom Kobetičem. Pogovor je potekal na 
temo občinskega prostorskega načrta (OPN). 
Najpomembnejši del razgovora je bil dogovor, da se 
izdela akcijski plan dopolnjevanja in sprejemanja 
OPN najkasneje do junija 2011. Opozoril sem na 
problematiko OPN in razvoja Smučarskega centra 
Cerkno. Dogovor je bil, da Hotel Cerkno d.o.o. 
čimprej pripravi svoj razvojni program in ga dostavi v 
presojo in vgrajevanje v OPN, kar je bilo sicer že 
predhodno dogovorjeno v neposrednem stiku med 
Locusom in Hotelom Cerkno.

Na poziv za sodelovanje pri akciji Prispevajmo evro 
za najmlajše za pomoč otrokom so se že odzvali 
posamezniki in številna podjetja. Na računu se bo 
kmalu nabralo okrog 4.000 evrov, za kar se prav vsem 
prisrčno zahvaljujem tako v svojem imenu kot v 
imenu otrok, ki so jim sredstva namenjena. Ob koncu 
leta bomo o zbranih sredstvih in njihovi porabi podali 
poročilo, račun pa do nadaljnjega ostaja odprt, saj 
bomo z akcijo nadaljevali tudi v naslednjem letu.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

NEKAJ 
TELEGRAFSKIH 
NOVIC

vec izdati tudi obvestilo o ukrepu obvezne-
ga prekuhavanja vode v prehrambene na-
mene. To priporočilo nalaga upravljavcu 
obvezno vsakodnevno obveščanje do pre-
klica na lokalni radijski postaji.

V tabeli so prikazane vse situacije ter na-
čini v katerih vas bomo glede vodooskrbe 
obveščali v prihodnjem letu.

Lastniki ali upravljavci javnih objektov 
(otroški vrtec, šola, zdravstvena postaja, 
gostinski lokal, frizerski salon ipd.) bodo v 
primerih 2, 3 in 4 obveščeni tudi s pisnimi 
obvestili ali telefonsko.
Vanja Mavri Zajc, Občina Cerkno, Služba za 
urejanje prostora in varstvo okolja

Vzrok za fekalno onesnaženost je večkrat 
tudi neurejena kanalizacija oziroma neure-
jeno čiščenje in odvajanje odpadnih komu-
nalnih vod iz naselij ali posameznih objek-
tov. 

Upravljavec se s posameznimi lastniki že 
dogovarja o umiku nedovoljenih aktivnosti 
s tega področja. Kjer to ne bo možno, bo za 
zagotavljanje skladnosti pitne vode potreb-
no namestiti dezinfekcijske naprave. 

Zavedati se moramo, da bomo samo z 
medsebojnim sodelovanjem prišli do ugo-
dnih rezultatov, saj lahko že vsak posame-
znik prispeva svoj delež k varovanju vodnih 
virov.

Obveščanje uporabnikov
Vedno večji poudarek predpisi dajejo tudi 

obveščanju uporabnikov. Priporočila, ki jih 
na osnovi predpisane zakonodaje izdaja In-
štitut za varovanje zdravja, določajo prime-
re oziroma situacije v katerih mora biti upo-
rabnik obveščen, na kakšne načine mora 
biti obveščen ter pogostost obveščanja. Naj-
novejša priporočila dajejo velik poudarek 
na obveščanje v primeru fekalne onesnaže-
nosti pitne vode, v katerem mora upravlja-

 IZ STEKLENEGA URADA VODNA OSKRBA

Ski Party Bus Cerkno

nujena možnost, da so se lahko potegovali 
za brezplačne smučarske karte za SC Cer-
kno. Ski Party Bus karavana se je 18. de-
cembra zaključila v Cerknem. Od 20. ure 
dalje se je pred Hotelom Cerkno odvijal 1. 
Ski Open Party. Za prijetne plesne ritme je 
skrbel odličen Dj Maj. Vsi udeleženci posto-
jank karavane Ski Party Busa Cerkno so 
imeli možnost sodelovanja v bogati nagra-
dni igri z glavno nagrado, smučmi FIDA.
Borut Pirih, LTO Laufar Cerkno

V novembru in decembru je potekala tur-
neja Ski Party Busa Cerkno z namenom 
promocije Smučarskega centra Cerkno in 
destinacije Cerkno. Turneja promocijskega 
avtobusa je zajemala večja mesta. Lokacija 
promocije so bili Mercator trgovski centri. 
Na tako imenovanih postankih Ski Party 
Busa je čez dan potekala predstavitev smu-
čišča, ugodnejša predprodaja smučarskih 
kart, predstavitev nastanitvenih zmogljivo-
sti, zvečer pa so na zimskih zabavah poteka-
la žrebanja smučarskih kart. Zaradi slabih 
vremenskih razmer smo izvedli okrnjen 
program promocije, a nam je kljub temu 
uspelo izpeljati pet odmevnih dogodkov. 
Promocijska turneja se je začela v Ljubljani 
pred Mercator centrom v Šiški, sledila je za-
bava v Ljubljani v restavraciji Glažuta. Na-

 TURISTIČNA PROMOCIJA SMUČARSKEGA CENTRA CERKNO IN DESTINACIJE CERKNO

slednja postojanka Ski Party Busa  je bila v 
Brežicah, kjer so obiskovalci avtobus lahko 
obiskali pred Intermarketom, zvečer pa se 
je dogajanje nadaljevalo z zabavo v klubu 
Hacienda. Poleg štirih hostes, dveh Dj-jev 
na različnih plesiščih, sponzorjev in obve-
znega party busa, je bila obiskovalcem po-



15 let taborništva v Cerknem
V soboto, 11. decembra, se je v prostorih 

Osnovne šole Cerkno odvila osrednja priredi-
tev ob počastitvi 15. obletnice taborništva v 
Cerknem. Cerkljanski taborniki Rodu aragoni-
tnih ježkov so obeležili prireditev z nadvse za-
nimivim programom, katerega velik del so 
oblikovali najmlajši člani. S komično zaigrani-
mi prigodami so nabito polno dvorano obisko-
valcev popeljali v naravo. Skozi video intervju 
prejšnjih tabornikov pa so prikazali, kako je bi-
lo s taborništvom na Cerkljanskem v preteklo-
sti. Kot so z zadovoljstvom povedali, so bili nav-
dušeni nad obiskom in pozornostjo, ki so je bili 
deležni s strani publike. Najlepši del večera pa 
je bil zagotovo sprejem najmlajših tabornikov, 
ki so prejeli svoje prve taborniške rutice. Kot je 
povedal njihov načelnik Mitja Kumer: “Z zado-
voljstvom lahko povem, da je prav letos, ko obele-
žujemo 15. obletnico, k tabornikom pristopilo 
največ najmlajših. S ponosom jih je namreč k ta-
bornikom zapriseglo kar petnajst”. 

Ob zaključku so gostitelji povabili vse zbrane 
goste k prigrizku, ogledu razstave o taborni-
štvu na Cerkljanskem ter druženju, ki je trajalo 
vse do poznih ur.

Pod okriljem mladega rodu danes delujejo 
dve družini, Medvedki in čebelice ter Gozdov-
niki in gozdovnice, dva kluba popotnikov in 
popotnic in klub grč. Za delo po vodih skrbi 15 
vodnikov in pomočnikov, družine ter rod 
usmerjajo trije načelniki, 8 grč pa skrbi za sta-

Ni pravega praznika brez sejma
Ni pravih prazničnih dni brez sejemskega 

vzdušja, zato mladinski center C.M.A.K. Cer-
kno že nekaj let ob koncu decembra prireja 
Cmakov štant, na katerega vas vabimo takole:
»Si mogoče naredil/-a glinen obesek ali pa 
voščilnico, imaš doma stare knjige, ki čakajo 
da jih spet kdo odpre in prebere? Izdeluješ le-
sene kipce, mogoče tekom leta nabiraš zeli-
šča, pozimi pa pleteš tople nogavice in iz ze-
lišč pripravljaš ljubezenske napoje? Rišeš, 
slikaš, fotografiraš, pišeš pesmi, se potikaš po 
svetu in nabiraš kamne? Mogoče stare kera-
mične ploščice? Imaš doma stare obleke, ka-
sete, cedeje, plošče, znamke, denar in broške? 
Boš nekaj od tega prinesel/-la na Cmakov 
štant?«

Štant je večdnevni družabni projekt, ko se v 
centru Cerknega, kamor precejšnje število stva-
riteljev in stvariteljic prinese svoje takšne ali 
drugačne umetnine, ročne izdelke, domače do-
brote ter podobne dobričice, zbere množica lju-
di iz vseh vetrov, da pokramljajo s svojimi prija-
telji in prijateljicami, spijejo kakšen čaj ter ob 
prijetnem zvoku piščali, trstenk, didgeridooja 
in drugih inštrumentov uživajo v mrzlih zim-
skih dneh. Na Cmakovem štantu se poleg zgo-
raj omenjenih stvari zbira še stare knjige, plo-
šče, obleke, pohištvo in vse ostalo, kar ljudje 
hranijo doma, vendar tega ne uporabljajo, in si 
želijo vse to komu podariti in/ali zamenjati s 
čim drugim, ali pa le vzeti kar jim je pri srcu.

Cmakov štant bo letos potekal od četrtka, 
23. decembra, do torka, 28. decembra, v po-
poldanskih in večernih urah, pri fontani v cen-
tru Cerknega. Kontaktirate nas lahko preko te-
lefonske številke 031-412-534 (Branka), naše-
ga e-naslova cmak2@siol.net, ali pa nas na 
ulici pocukate za rokav.

Polna dvorana smeha na 6. TRAKulji
Člani KUD-a Cerkno lahko z zadovoljstvom 

ocenimo 6. festival amaterskega filma TRAKu-
lja, saj je bila dvorana Glasbene šole Cerkno za 
razliko od prejšnjih let, ko je bilo največ obisko-
valcev na premierah domače filmske skupine 
TV R.E.T., ki deluje v okviru KUD-a Cerkno, 
polna ob projekcijah prav vseh filmov. Letos se 
je v soboto, 20. novembra, odvrtelo kar 21 fil-
mov 12 različnih filmskih skupin iz cele Slove-
nije. 

Tehnični napredek in dramaturška dovrše-
nost filmov sta po prepričanju umetniškega 
vodje Mitje Kumra dali letošnjemu festivalu 
prav poseben pečat. Dodaja še: “Presenetil pa 
me je velik porast ‘črnih’ komedij.”

Največ, kar prek 300 gledalcev, je na dveh 
projekcijah videlo domača filma Meditacija, ki 

Člani Plavalnega kluba Cerkno so po podat-
kih trenerke Ane Hadalin letos tekmovali na 13 
različnih tekmovanjih. Na državnem prvenstvu 
za mlajše dečke in deklice v 25-metrskih baze-
nih so v posamični kategoriji osvojili eno prvo in 
tretje mesto, dve četrti, peto in šesto mesto. Šta-
feta mlajših deklic je bila v disciplini 4 x 50 m 
prosto četrta, v disciplini 4 x 50 m mešano pa 
peta. Ekipno so bili med 21 slovenskimi klubi 
sedmi. Na državnem prvenstvu v 50-metrskih 
bazenih pa so bili še boljši. Anja Sedej je postala 
trikratna državna prvakinja v disciplinah 100 m 
prosto in 100 m delfin ter 50 m prosto. Petra 
Klasić je v mlajšem letniku trikrat stala na sto-
pničkah. Osvojili so še po eno drugo, tretje in pe-
to mesto ter dve četrti. Štafeta deklet je osvojila 
peto in šesto mesto. Med 23 klubi so osvojili sku-
pno sedmo mesto.

Na različnih mednarodnih mitingih so osvoji-
li 11 zlatih, 14 srebrnih in 15 bronastih kolajn. 
Na mednarodnem mitingu Ježek v Ljubljani je 
Petra Klasić postala skupna zmagovalka, Anja 
Sedej pa je bila v starejšem letniku na skupno 
tretjem mestu. Matevž Kovač je bil zmagovalec 
mednarodnega mitinga v Zadru.

Poleg tekmovanj so doma organizirali še pri-
jateljsko srečanje z Zadrom in Tekmo primorskih 
klubov. Potekali sta šola plavanja, ki jo je uspe-
šno zaključilo 25 otrok, ter nadaljevalna šola s 
14 plavalci.

Po podatkih, ki nam jih je posredoval predse-
dnik kluba Klemen Kenda, je Orientacijski klub 
(OK) Azimut Idrija - Cerkno leto 2010 preživel 
v rekordnih številkah. S 104 registriranimi tek-
movalci je bil daleč največji klub v Orientacijski 
zvezi Slovenije. Pomagali so tudi pri uspešnem 
zagonu orientacije v Dobravljah pri Ajdovščini 
in profesionalno pričeli s šolo orientacije na OŠ 
Cerkno in OŠ Idrija.

V Slovenski orientacijski ligi je v seštevku klu-
bov OK Azimut prepričljivo zmagal s skoraj dva-
krat toliko točkami kot prvi zasledovalni klub in 
osvojil naslov državnega klubskega prvaka. Po-
samično so člani kluba v seštevku lige osvojili 
šest prvih, štiri druga in šest tretjih mest. Klub-
ska moška elitna štafeta (Jazbar, Poljanšek, 
Pretnar) je na državnem prvenstvu slavila zma-
go, zlata je bila tudi ženska štafeta (Tomažin, 
Pretnar) in štafeta najmlajših (Čelik, Kravos). 
Skupaj so člani kluba na državnih prvenstvih v 
orientacijskem teku osvojili kar 49 medalj.

Na državnem šolskem prvenstvu, ki je bilo 
septembra organizirano v Cerknem, so učenci 
in dijaki, ki trenirajo pod skrbnim vodstvom Le-
ona Piska, osvojili 4 ekipne naslove državnih 
prvakov. Tako se bodo učenci in učenke OŠ Cer-
kno ter dijaki in dijakinje Gimnazije Jurija Vege 
Idrija s sovrstniki konec maja v Italiji pomerili na 
Svetovnem srečanju šol v orientacijskem teku.

V rekreativni Orientacijski ligi poletja je OK 
Azimut pobral 7 mest na stopničkah v treh kate-
gorijah. Predvsem veselijo uspehi najmlajših v 
kategoriji C: prvi je bil Gašper Rejec, druga Ka-
tjuša Poljanšek in tretja Lučka Kramberger.

Tudi v tujini ni manjkalo uspehov, med njimi 
izstopata dva neuradna (vendar resnična) na-
slova svetovnih prvakov. Emil Kacin je na Sve-
tovnem veteranskem prvenstvu v Švici osvojil 
prvo mesto v finalu C, Rok Močnik pa na šaljivi 
štafeti na svetovnem članskem prvenstvu v Tron-
dheimu prav tako prvo mesto.

Organizacijsko je OK Azimut spet blestel z iz-
vedbo tradicionalnega tridnevnega tekmovanja 
Cerkno Cup, ki je štelo za točkovanje svetovne 
jakostne lestvice. Tehnično je ob pomoči OŠ 
Cerkno izvedel državno prvenstvo (DP) osnovnih 
in srednjih šol, DP v precizni orientaciji in tekmo 
Slovenske orientacijske lige (SOL) na Vojskem. 

Na izobraževanju na Češkem pa je naslov sve-
tovalca Mednarodne orientacijske zveze prido-
bil predsednik kluba Klemen Kenda.

Omenimo še uspehe športnikov, ki nastopajo 
za druge klube, saj doma nimajo možnosti. Mla-
di nogometaš Nejc Praprotnik, ki je podpisal 
profesionalno pogodbo z Nogometnim društvom 
HIT Gorica, uspešno nastopa za mladinsko dr-
žavno reprezentanco (nazadnje U18). Košarka-
rica Vanja Močnik, članica Košarkarskega klu-
ba Odeja Škofja Loka, je nastopala v mladinski 
reprezentanci. Kariero ji je, upajmo, da le zača-
sno, prekinila poškodba. Tekač na 400 m Kle-
men Zajc je z mladinsko  štafeto AK Kronos Lju-
bljana osvojil 2. mesto v državi. Tekač Marko 
Vojska, ki nastopa za AD Posočje je postal abso-
lutni zmagovalec Primorskih pokalnih tekov. V 
tekmovanju Primorskih pokalnih gorskih tekov 
je Mihaela Tušar (ŠD Nanos Podnanos) postala 
absolutna zmagovalka, Edita Gashi (AD Poso-
čje) pa je osvojila drugo mesto. V drugih klubih 
nastopajo tudi košarkarji, pa verjetno še kdo, o 
katerem bomo kaj izvedeli v prihodnjem letu.

Uspešno je sezono začel tudi smučar Samuel 
Borovinšek. V alpskem smučanju za svetovni 
pokal FIS Masters – tekmovanje za veteranske 
kategorije – je v kategoriji od 40 do 44 let dose-
gel 7. mesto v veleslalomu v Abetoneju v Italiji. 
V superveleslalomu v Kaprunu v Avstriji je do-
segel odlično 4. mesto v skupini A3. V skupni 
uvrstitvi med okrog 100 tekmovalci iz 12 držav 
je dosegel 12. najboljši čas. Na Turracher Hohe 
v Avstriji pa je bila prva tekma serije slovenske-
ga Intersport HIT pokala v veleslalomu. Samuel 
Borovinšek je bil drugi v kategoriji gospodje. In-
tersport HIT pokal se bo nadaljeval s štirimi tek-
mami v Sloveniji. Ena med njimi bo 12. februar-
ja 2011 tudi v Smučarskem centru Cerkno. 

Organizatorji kljub finančnim težavam upajo, 
da bodo uspeli 29. januarja 2011 v Smučarskem 
centru Cerkno izpeljati 34. Spominske smučar-
ske tekme Partizanske smučine Cerkno 45.

Ekipa Balinarskega kluba Cerkno tudi letos 
nastopa v Zimski balinarski rekreacijski ligi v 
balinarski dvorani v Idriji. Letos nastopa 12 ekip 
iz Idrije, Spodnje Idrije, Cerknega, Cerknice, Ži-
ri in Logatca. V prvih dveh krogih so igrali 4:4 
proti ekipama “Pr' Albinc” in “Maco d.o.o.”, v 
tretjem pa izgubili proti Cerknici 2:6.
Franci Ferjančič

Uspešni športniki v občini Cerkno
rešinstvo, dotok finančnih sredstev in majhne, 
a pomembne organizacijske težave. Sedež ima-
jo v majhni sobici pod hotelom. Čeprav je pre-
majhna za 70 otrok na vodovih sestankih ob 
petkih, so si ustvarili lepo in njim vsem prijazno 
taborniško sobo.

Več na www.raj.rutka.net.
Rod Aragonitnih ježkov Cerkno

Seveda pa vas lepo vabimo tudi na ostale 
prednovoletne dogodke:
•  Marko Brecelj, koncert/multimedijski perfor-

mans, 25. 12. ob 21. uri, v klubu C.M.A.K.,
•  Boter petelin in njegova zgodba, senčno lut-

kovno gledališče Luminarium, 26. 12. ob 17. 
uri pri fontani v Cerknem (predstava je pri-
merna za otroke, starejše od štirih let, in za 
odrasle),

•  Južna Indija, potopisno predavanje Simona Baj-
ta in Katje Florjančič, 26. 12. ob 19. uri, v 
klubu C.M.A.K.,

• Nazaj u cajt, glasba osemdesetih, ta druj bart, 
26. 12. ob 21. uri, v klubu C.M.A.K..

Mladinski center C.M.A.K. Cerkno

Čar zelenja
Na gradu Gewerkenegg v Idriji se je 25. 11. 

odprla prodajna razstava prazničnih aranžma-
jev Čar zelenja vrhunskega strokovnjaka, cvetli-
čarja Iva Uršiča z Gorenjega Vrsnika. V Idriji in 
Cerknem sta pod njegovim mentorstvom pote-
kali tudi delavnici izdelave adventnih venčkov 
in prazničnih cvetličnih aranžmajev. V Cer-
kljanskem muzeju se je delavnice udeležilo le-

po število za to navdušenih občank in občanov. 
Z Ivom Uršičem in vodjo Cerkljanskega muzeja 
smo se dogovorili, da bi prihodnje leto razstavo 
priredili v Cerknem, istočasno pa bi ponovno 
potekala tudi delavnica. Ker so priprave na raz-
stavo precej dolge, smo se z mentorjem dogovo-
rili, da se slišimo že sredi julija naslednje leto.
Udeleženci delavnice v Cerknem

se ukvarja z različnimi pogledi na to prakso, in 
Kadu? Cajt na tematiko minevanja, saj je za 
‘fante in dekleta’ prišel čas slovesa. Kako in na 
kakšen način se soočajo s tem? Oba filma sta na-
stala pod režisersko taktirko izkušenega Ga-
šperja Uršiča. Odziv publike pa je potrdil tudi 
njegovo domnevo, da bo film Kadu? Cajt pri 
gledalcih pustil grenko-sladek priokus. Glavni 
korak naprej predstavljata dve avtorski skladbi 
za kitaro, ki ju je posebej za film skomponiral 
dijak Miha Grah.

TRAKulja tudi v naslednjem letu nadaljuje 
svoje poslanstvo spodbujanja produkcije ama-
terskega filma na Slovenskem. Če še niste po-
sneli filma, je mogoče čas, da začnete razmi-
šljati v tej smeri.
KUD Cerkno

 JUBILEJ
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V tokratni številki tudi nekaj o uspešnih športnikih v letošnjem letu. Zaradi časovne in 
prostorske stiske je tokrat članek v omejenem obsegu, v naslednjih izdajah pa bomo ob-
širneje spregovorili najprej o plavalcih in orientacistih, nato pa še o drugih športnikih, ki 
nas zastopajo po svetu. Bralci, oglasite se nam, saj smo zagotovo koga nenamerno prezrli.


