
Svetniške pobude in vprašanja
 4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

Povzetek prepisa zvočnega zapisa 4. redne seje iz prejšnje številke informatorja tokrat nadaljujemo še s pobudami in vprašanji 
občinskih svetnikov.

zniki, kar je zelo pomembno za občino Cer-
kno, v ta namen pa je rezerviranih 18 mio 
evrov, tako da v bližnji prihodnosti kaže, da 
se bo res pričelo izboljšanje cestnih povezav, 
tudi ceste čez Kladje. Župan je ponovno za-
prosil direktorja Direkcije za ceste, da tudi 
on pri Policiji vpliva na to, da se prepreči vo-
žnja težkih kamionov čez Kladje. Policijski 
postaji Idrija je bil o tem pred časom poslan 
dopis in so že ukrepali, vendar kamioni čez 
Kladje kljub prepovedi še vedno vozijo in 
uničujejo cestišče.               

Marija Hvala je opomnila na slabo stanje 
ceste v Laharn, kjer imajo šoferji avtobusov 
velik problem zaradi kamenja, listja in ze-
mlje na cesti in vprašala, ali bo glede na 
sprejeti sklep do septembra končana gradnja 
kurilnice v OŠ. Župan je odgovoril, da bo ob-
čina poskrbela, da se cesta očisti, glede ku-
rilnice v OŠ pa je manj optimističen. Zaradi 
neurejenega stanja v SVLR se zadeve dolgo 
časa niso premaknile z mesta in javni razpis 
bi moral biti že izveden. Zamuda bo za ob-
novo kurilnice lahko velik problem, zato bo 
na predvidenem sestanku z ravnateljem OŠ 
potrebno govoriti tudi o  ukrepih pri tem.

Na vprašanje Marja Mlakarja, kako je s 
pobudo Muzeja, da bi župan glede Divjih 
bab obiskal Zavod za varstvo naravne in kul-
turne dediščine, je slednji odgovoril, da je 
tako temu kot Zavodu za varstvo narave po-
dal pobudo glede najdišča v bodoče. V ta 
namen bo sredi junija v Cerknem sklical se-
stanek, kamor sta povabljeni predstavnici 
navedenih zavodov, KS Šebrelje in Straža, 
dr. Turk ml. in virtuoz na repliki neandertal-
čeve piščali Ljuben Dimkaroski, da bi izobli-
kovali nadaljnja izhodišča glede najdišča. 
Prav na račun navedenega virtuoza se v sve-
tovnih medijih uveljavlja piščal iz Divjih bab, 
pri nas pa je bil opozorjen, da bo potrebno 
upoštevati omejitve v prostoru zaradi nara-
ve in zaščite kulturne dediščine. Na zavodih 
predlagajo, da bi se v okviru muzeja pripra-
vilo razstavo z multivizijo in programom, 
vodja pa bi ocenil, katere obiskovalce je smi-
selno voditi na ogled v jamo. Na sestanku bo 
izpostavil tudi pomisleke, da Muzej v Lju-
bljano pošilja gradivo, ki naj bi bilo za ogled 
v Cerkljanskem muzeju.

Dakskoblerjevo je zanimalo, kako je z 
vpisom Laufarije v nacionalni državni regi-
ster kulturne dediščine in Kavčič je povedal, 
da je predlog za vpis vložil Mestni muzej 
Idrija. Vprašala je še, ali je občina urgirala 
na Direkciji za ceste glede sanacije ovinka na 
Travniku, ker naj bi bila sredstva zagotovlje-
na, problem pa je pri lastništvu zemljišč. Žu-
pan je odgovoril, da je z lastnikom osebno 
govoril, prav tako tudi idrijski župan Bojan 
Sever, Direkcija RS za ceste pa ne pristaja v 
tako izsiljevanje, zato bo šla v postopek raz-
lastitve, kar pa traja dve do tri leta.

Deisingerjeva je podala pobudo za prou-
čitev, kakšne inštrumente ima občina pri 
tem, da se prisili v ukrepanje lastnike starih 
stavb po vaseh, ki propadajo in že ogrožajo 
okolico. Podala je še pobudo, da bi prireditvi 
Poletje v Cerknem dali nove vsebine in da se 

v program vključi čimveč domačih kulturni-
kov in glasbenikov ter posameznikov, ki so v 
preteklosti naredili pomembne dosežke, po-
vabi naj se različne predavatelje, kot je npr. 
Anton Komat. Teme bi se lahko navezovale 
na ekološko in kulturno kmetovanje, za kar 
imamo v občini idealne pogoje. Prav je, da 
se o tem začne razmišljati in  njena pobuda 
je, naj občina pregleda, če lahko da v najem 
parcele interesentom, ki bi pridelovali zdra-
vo hrano.

Jernej Hadalin je opozoril na problem pri 
zbiranju odpadkov, saj se prvotno obljublje-
no znižanje cen za gospodinjstva ob uvedbi 
sortiranja odpadkov ni zgodilo. Cena odvo-
za odpadkov naj bi bila v skladu s prodajo 
surovin in ostati bi morali vsaj na sedanji ce-
ni. Župan je odgovoril, da bo na sestanku na 
Komunali Idrija prihodnji teden izpostavlje-
na tudi omenjena problematika.

Silva Jerama je zanimalo, kako je z asfal-
tacijo ceste skozi Laharn, ali je možno na 
prvem ovinku ceste iz Reke proti Bukovem 
betonske ovire stisniti za pol metra, da bi ta-
ko pridobili prostor za lažje srečevanje vozil, 
in namestiti cestno ogledalo na Reki, kjer se 
iz glavne ceste ne vidi prometa s tolminske 
smeri, za kar je že bila podana pobuda. Žu-
pan je odgovoril, da naj bi bila asfaltacija 
skozi vas Laharn v načrtu, dodatni stroški za 
Občino bi bila tudi prestavitev betonskih 
ovir, pobudo za postavitev cestnega ogleda-
la na Reki pa naj se poda pismeno, da jo bo 
Občina posredovala Direkciji RS za ceste.

Na vprašanje Marka Čadeža, ali potekajo 
kakšni dogovori glede internetnih povezav, 
je župan odgovoril, da mu je direktor firme 
Apek dal informacijo, da se bodo frekvence 
in koncesije podeljevale septembra letos. Na 
območju Kanomlje in Spodnje Idrije se poja-
vlja zasebna firma, ki na tem področju uspe-
šno dela in tudi v Občini Cerkno se je pojavi-
la zasebna iniciativa, kjer je šlo za vključitev 
te firme. Kot župan je menil, da bi moral biti 
o tem seznanjen, zato je sam  navezal kon-
takt s firmo Svislar d.o.o., da bi pospešili 
vzpostavitev signala vsaj pri internetu in te-
lefoniji. Občina je sicer želela, da bi nado-
mestili signal kabelske TV in vzpostavili ce-
loten TV program, telefon in internet. Na-
daljnji dogovori s firmo Svislar d.o.o. bodo 
potekali v smeri, da bi vsaj z internetom in 
telefonijo v nekaj mesecih pokrili vasi, ker je 
skupni razpis primorskih občin za ta namen 
propadel.

Povzetek razprave na seji je pripravila Cirila 
Tušar, tajništvo Občine Cerkno

Celotni zapisnik 4. redne seje OS bo po potrditvi 
na naslednji seji OS objavljen na internetni 
strani Občine Cerkno.

Ukopditi je informativno glasilo Ob ine Cerkno, na-
menjeno obveš anju ob ank in ob anov, ki ga brez-
pla no prejmejo vsa gospodinjstva v ob ini Cerkno. 
Izdajatelj in založnik: Ob ina Cerkno, Bevkova ulica 
9, 5282 Cerkno. Za Ob ino Cerkno: župan Miran Ci-
gli . Oblikovanje, tehni na priprava in tisk: Gaya 
Cerkno. Naklada: 1.800 izvodov. Cerkno, avgust 2011.
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Župan je predstavil gradivo Komisije za 
preprečevanje korupcije glede omejitve po-
slovanja po novi določbi 35. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o inte-
griteti in preprečevanju korupcije. 

Mag. Martin Raspet je predstavil pobudo 
Vojka Zidariča za spremembo 6. točke 7. 
člena odloka o prostorsko ureditvenih pogo-
jih za območje Cerkno, ki naj bi se po novem 
glasila:

“Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je 
dovoljena gradnja infrastrukturnih objektov 
in naprav ter enostavnih in nezahtevnih 
objektov, katere določa uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list 
37/08 in 99/08). Manj zahtevni in zahtevni 
objekti pa se lahko gradijo le na stavbnih ze-
mljiščih, ki so določena v kartografskem de-
lu plana.” Raspet je pojasnil, da se te pobude 
ne more sprejeti, saj je postopek za vlaganje 
pobud že potekel. Obstoječih prostorskih 
planov občina ne sme spreminjati, sprejeti je 
potrebno nove, ki bodo razveljavili stare. Zi-
darič se je s pojasnilom strinjal, če tako dolo-
ča zakon, vprašal pa je, zakaj ima Občina 
Cerkno to drugače določeno kot druge obči-
ne. Kavčič je menil, da je veljaven občinski 
odlok v skladu z zakonodajo, Zidarič pa je 
zaključil, da bo v zvezi s tem prinesel stro-
kovno mnenje.

Župan je v nadaljevanju povedal, da je bi-
la nedavna čistilna akcija uspešna, odpelja-
nih je bilo cca 6.700 kg raznih odpadkov in 
se zahvaljuje vsem sodelujočim v akciji.

Člane OS je seznanil, da je po ceni 50 
evrov za m2 na prodaj parcela pri stari ETI, 
kjer je že bila mišljena gradnja doma starej-
ših občanov. V kratkem bo imel srečanje s 
predsednikom Društva upokojencev Cerkno 
Pavlom Praprotnikom, direktorjem Certe 
d.d. Metodom Sedejem in direktorjem Do-
ma upokojencev Idrija Samom Beričičem, 
na katerem bodo preverili, kakšne bodo mo-
žnosti za naprej.

Marta Deisinger je vprašala Jurija Kav-
čiča, ali je bila kdaj varianta, da bi bil dom 
starejših občanov na mestu stavbe Društva 
upokojencev. Po Kavčičevih besedah so bile 
ideje različne, to stavbo bi morali v primeru 
gradnje doma starejših občanov rušiti in pri-
dobiti dodatno zemljišče, ker okoliške par-
cele niso vse v lasti Društva upokojencev, 
problem bi bila tudi stavba župnišča v bliži-
ni. Omenil je, da pri proračunu ni bilo 
amandmaja o nakupu parcele Certe d.d.

Župan je povedal, da bo s Certo d.d. imel 
še pogovore, da bi vložila svoj delež poleg 
občine in bi se zadeva premaknila. V nada-
ljevanju je OS seznanil s sestankom pro-
gramskega sveta 18. 5. v Tolminu glede 4. 
razvojne osi, kjer je bilo prisotnih vseh šest 
županov občin ob Keltiki in direktor Direkci-
je RS za ceste Gregor Ficko. Seznanjeni so 
bili, da se bo v naslednjem letu začela rekon-
strukcija ceste Želin–Dolenja Trebuša, vsi 
župani tudi podpirajo začetek rekonstrukci-
je kraka Cerkno–Hotavlje–Gorenja vas. V 
roku treh mesecev se bo izvedel razpis za 
obnovo ceste Cerkno–Novaki–Davča–Žele-

OBČINA CERKNO
OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagra-
dah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 

75/00 in 74/04), Komisija za priznanja in nagrade 
pri Občinskem svetu Občine Cerkno

o  b  j  a  v  l  j  a

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 
BEVKOVEGA PRIZNANJA IN 

BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO 
ZA LETO 2011

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku, ki ga 
praznuje 1. oktobra v spomin na rojstvo dr. Franca 
Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matemati-
ka, in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB Janka 
Premrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta 
na predlog Komisije za priznanja in nagrade podelila:

eno Bevkovo priznanje
kot najvišje priznanje Občine Cerkno in

do tri Bevkove nagrade
za posamezne dosežke na različnih področjih

družbenega življenja.

Bevkovo priznanje 
je najvišje priznanje Občine Cerkno. Podeljuje ga ob-
činski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam 
za posebne dosežke na različnih področjih družbe-
nega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnje-

mu razvoju občine.

Bevkovo nagrado 
podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavo-
dom, društvom, združenjem, skupinam ter drugim 
organizacijam in skupnostim za posamezne dosežke 
in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na 

različnih področjih družbenega življenja in dela.

Pobudniki 
za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in 
občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, dru-
štva, politične stranke ter druge organizacije in sku-

pnosti.

Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane 
ter vsestransko utemeljene. Vsebujejo naj:

• osnovne podatke o predlagatelju,
• navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje oziro-

ma nagrado,
• podrobno utemeljitev predloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, 

označene z napisom: 
»Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.

Rok za dostavo pobud
Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cer-
kno lahko pravočasno opravila izbor in oblikovala 
posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine 
Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji 

rok za dostavo pobud 24. avgust 2011.
Komisija za priznanja in nagrade

 JAVNI RAZPISI – PRIZNANJE IN NAGRADE
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 JAVNI RAZPISI – RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

1. PREDMET RAZPISA
Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je pred-
met razpisa so nepovratne finančne vzpodbude v 
obliki delnega sofinanciranja stroškov. Dodelju-
jejo se z namenom pospeševanja in razvoja malega 
gospodarstva na območju občine Cerkno.
Višina sredstev namenjena nepovratnim finančnim 
vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 10.000 
EUR.
Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za nasle-
dnje namene:
a. Odpiranje novih delovnih mest,
b. Zavarovanje kreditov oz. pokritje stroškov 
odobritve leasinga, 
c. Pridobivanje projektne dokumentacije za po-
slovne prostore,
d. Strokovno izobraževanje in usposabljanje.

2. MERILA IN POGOJI
a. Splošni in posebni pogoji za prijavitelje
Do vzpodbud iz tega razpisa so upravičeni:
•  gospodarske družbe,
•  fizične osebe, ki imajo status samostojnega pod-

jetnika posameznika,
•  občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo 

za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziro-
ma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis 
v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane 
dokumente za ustanovitev gospodarske družbe. 

Sedež upravičenca ali lokacija poslovne enote oz. 
kraj investicije mora biti na območju Občine Cer-
kno.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali 
postopku prisilne poravnave.
Fizične osebe morajo biti državljani Republike Slo-
venije.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za 
majhna podjetja iz 3. člena Uredbe o namenih in po-
gojih za dodeljevanje državnih pomoči, pri podjetni-
kih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
V skladu s tem razpisom se pomoč dodeljuje po pra-
vilu »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen 
istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« 
ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnopro-
metnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja po-
moči 100.000 EUR).
Upoštevati se tudi načelo o kumulaciji pomoči. Sku-
paj s pomočjo »de minimis« se za iste upravičene 

stroške ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi 
takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, 
ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po pravilih o 
državnih pomočeh.
Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
tega pravilnika, niso upravičena: 
•  podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribo-

gojnega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta 
(ES) št. 104/2000; 

•  podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvo-
dnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; 

•  podjetja, ki delujejo na področju predelave in trže-
nja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v prime-
ru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajal-
ce; 

•  podjetja, ki delujejo na področju sektorja premo-
govništva, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 
1407/2002; 

•  podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za na-
jem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil 
za cestni prevoz tovora; 

•  podjetja v težavah.

Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo 
prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz Pra-
vilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za 
področje malega gospodarstva. V primeru večjega 
števila upravičencev se lahko delež sofinanciranja 
oziroma pomoči sorazmerno zniža. V kolikor pa bo 
prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sred-
stev, se lahko finančne vzpodbude v obliki nepovra-
tnih sredstev sorazmerno zvišajo.
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi pravil-
nika, jih morajo porabiti za namene, za katere so jim 
bila dodeljena.

b. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo sredstva in 
prednostni kriteriji:
Za namen a):
• Vzpodbude za odpiranje novih delovnih mest se 

dodeljujejo kot nepovratna sredstva pri samo-
zaposlitvi ali zaposlitvi delavcev za določen ali 
nedoločen  čas, če še niso bili zaposleni (prva 
zaposlitev), so ostali brez zaposlitve (brezposelni) 

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine 
Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 
79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2011 (Uradni list RS, št. 42/11), 
objavlja Občina Cerkno 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH 
VZPODBUD V OBLIKI DELNEGA SOFINANCIRANJA STROŠKOV ZA RA-
ZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI CERKNO V ČASU OD 4. 11. 
2010 DO 3. 11. 2011

ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. 
Zaposlitev oz. samozaposlitev mora biti realizirana 
v času od 4.11.2010 do 3.11.2011.

• Delodajalec je upravičen do nepovratnih sredstev, 
če zaposli osebo v skladu z določili prejšnje aline-
je, ki je državljan RS.

• Prednostno se nepovratna sredstva za zaposlo-
vanje dodeljujejo za zaposlitev oseb s stalnim 
bivališčem na območju občine Cerkno ter visoko 
kvalificiranega kadra in samozaposlitvam.

• Višina finančne vzpodbude v obliki nepovratnih 
sredstev je največ do 420 EUR na zaposlitev, 
v primeru samozaposlitve pa največ do 625 
EUR.

• Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve 
morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za 
ta namen. 

• Izpolnjevanje kriterija novih delovnih mest se ugo-
tavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primer-
javi s celotnim povprečjem zaposlenih v podjetju 
leto pred odobritvijo pomoči za razvoj.

Za namen b):
• Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov zavaro-

vanja najetih kreditov za nakup osnovnih sredstev 
pri bankah v času od 4.11.2010 do 3.11.2011 oz. 
za kritje stroškov odobritve finančnega leasinga v 
času od 4.11.2010 do 3.11.2011.

• Prednost imajo prosilci za zavarovanje kredita za 
kreditiranje projektov malega gospodarstva v ob-
čini Cerkno, ki ga v sodelovanju z bankami razpi-
suje Občina Cerkno.

• Višina finančne spodbude je do 50% stroškov 
zavarovanja kredita oz. odobritve finančnega 
leasinga, vendar ne več kot 210 EUR na pro-
silca.

Za namen c):
• Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje 

stroškov projektne dokumentacije, pridobljene v 
času od 4.11.2010 do 3.11.2011. Višina finančne 
vzpodbude znaša do 420 EUR oz. do 50% upra-
vičenih stroškov na posameznega  prosilca.

Za namen d)
• Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje 

stroškov strokovnega izobraževanja za pridobitev 
strokovnih znanj po verificiranih programih ter 
programih za pridobitev permanentnih znanj po-
membnih za ohranitev, razvoj in novo dejavnost.

• Občina bo subvencionirala šolnine oz. kotiza-
cije kandidatom, ki so v času od 4.11.2010 do 
3.11.2011 že vpisani v izobraževalni program.

• Višina finančne vzpodbude znaša do 45% upra-
vičenih stroškov (šolnina v tekočem letu oz. 
kotizacija), vendar ne več do kot 210 EUR na 
posamezno izobraževanje.

3. VSEBINA VLOGE in priložena dokumentacija
Za vse namene:
• Izpolnjen obrazec.
• Fotokopija dokazila o registraciji dejavnosti:

- samostojni podjetniki priglasitveni list,
- nosilci obrtne dejavnosti obrtno dovoljenje,
- gospodarske družbe vpis v sodni register,
- ali potrdilo o vlogi za opravljanje določene de-

javnosti pri pristojnem organu.
• Podpisano izjavo, da prosilec ni v stečajnem po-

stopku (priloga 1 k obrazcu).
• Podpisano izjavo, da se prosilec strinja z razpisni-

mi pogoji (priloga 2 k obrazcu).
• Za fizične osebe potrdilo o državljanstvu na vpo-

gled.
• Pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, 

vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kak-
šnem znesku je v relevantnem obdobju še kandi-
diral za de minimis pomoč (priloga 3 k obrazcu)

• Pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih v 
kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za 
iste upravičene stroške (priloga 4 k obrazcu).

Dokazila glede na namen:
Za namen a): zaposlitev oz. samozaposlitev se 
dokazuje z obrazcem Potrdilo o prijavi-odjavi za po-
kojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje 
(obrazec Obr. M1). Zaposlitev visokokvalificiranega 
kadra se dokazuje s fotokopijo diplome zaposlene-
ga, brezposelne osebe s potrdilom Urada za delo ter 
prvo zaposlitev s fotokopijo delavske knjižice. Doka-
zilo o številu zaposlenih se dokazuje na podlagi ura-
dne evidence Zavoda RS za pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovanje. 
Za namen b): fotokopija pogodbe z banko o najemu 
kredita za nakup osnovnih sredstev in fotokopija po-
trdila o plačilu stroškov zavarovanja najetega kredita 
ali fotokopija pogodbe o sklenitvi leasinga ter doka-
zilo o nastalih in poravnanih stroških za odobritev 
leasinga.
Za namen c): pridobljeno upravno dovoljenje ter 
račun in potrdilo o plačanih stroških projektne do-
kumentacije.
Za namen d) potrdilo o vpisu v verificiran program 
izobraževanja in potrdilo o plačilu šolnine oziroma 
potrdilo o plačani kotizaciji ter potrdilo o uspešnem 
zaključku izobraževanja.

4. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DOLOČBE
Prosilci pošljite ali osebno prinesete vloge na naslov: 
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
Rok za prijavo je odprt od objave javnega razpisa 
do 4.11.2011. Vse pravočasno vložene vloge bo 
obravnaval Odbor za razvoj, malo gospodarstvo, tu-
rizem in promocijo pri Občini Cerkno. Župan bo s 
sklepom pisno obvestil prosilce v roku 8-ih dni od 
obravnave vlog.
Vloge prispele po roku za oddajo prijav bodo zavr-
žene.
Obrazce in dodatne informacije interesenti dobijo 
na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, tel. 37 34 640.
Obrazci s prilogami so dosegljivi tudi na spletnih 
straneh Občine Cerkno (http://www.cerkno.si).

Župan Občine Cerkno
Miran Ciglič

Ljubljana v poletje s cerkljanskimi godbeniki

Na prvi poletni dan, 21. junija, je 
po vzoru francoskega »Fete de la Mu-
sique« v Ljubljani potekal pravi slo-
venski praznik glasbe, ki je celovit 
kulturni dogodek, usmerjen v pro-
mocijo slovenske glasbe ter njenih 
ustvarjalcev, obenem pa omogoča 
predstavitev žive glasbe v primerjavi 
s posneto. Enodnevni festival v sredi-
šče mesta  pripelje lepo število obi-
skovalcev, na njem pa so se predsta-
vili tako amaterski kot poklicni glas-
beniki različnih žanrov, ki po tej poti 
brezplačno predstavijo svoje delo in 
repertoar na zunanjih prizoriščih v 
starem mestnem jedru Ljubljane. 

Letos smo na tem festivalu nasto-
pili tudi cerkljanski godbeniki in 
upravičili sloves ene boljših tovrstnih 
godb pri nas ter poželi nemalo zani-
manja javnosti. Na osrednjem prizo-
rišču, Prešernovem trgu v Ljubljani, 
smo godbeniki in godbenice pod 
vodstvom dirigenta Andreja Zupana 
nastopili s programom »Fiesta Lati-

 PIHALNI ORKESTER ETA CERKNO

na«. Lambada,  La Bamba, Tequila, 
skladba Óyé como va in druge so zelo 
številno občinstvo naravnost navdu-
šile. Godbeniki, na čelu z nepogre-
šljivim dirigentom, ki je lani za svoje 
delo na Cerkljanskem prejel tudi ob-
činsko Bevkovo nagrado, smo uspeli 
s publiko vzpostaviti pravi, pristen 
koncertni odnos, kar se običajno zgo-
di le na »velikih« odrih. Zbrani, ki so 
si v prvem poletnem večeru vzeli čas 
in prisluhnili cerkljanski godbi – med 
njimi je bilo tudi nekaj nekdanjih čla-
nov godbe, ki svojo študijsko ali kari-
erno pot nadaljujejo v Ljubljani – pa 
so ob koncu v en glas zatrjevali, da so 
imeli kaj slišati. Ob koncu res odlič-
nega koncertnega večera se nam je 
na odru pridružila še sopranistka 
Nataša Kranjc, skupaj smo namreč 
izvedli skladbo Memory iz dobro po-
znanega muzikla Cats.

Koncert na Prešernovem trgu v 
Ljubljani je bil za nas drugi  nastop v 
prestolnici, prav gotovo pa ne zadnji. Cerkljanski godbeniki so na Prešernovem trgu v Ljubljani navdušili številno občinstvo. Foto: Damjan Makuc

Praznik glasbe, ki je v prestolnici potekal na pragu poletja, je minil v 
družbi Pihalnega orkestra Eta Cerkno. To je bil še en odličen nastop in 
ob tej priložnosti smo tudi v glavnem mestu države dokazali, da smo 
presegli meje ljubiteljskih orkestrov in da se lahko kosamo z boljšimi 
tovrstnimi zasedbami pri nas, pa tudi širše.

Sicer pa smo v orkestru aktivni 
skozi vse leto. Medtem, ko se bomo  
že v kratkem lotili novega programa 
za tradicionalni božično-novoletni 
koncert, ki se ga že veselimo, smo 10. 
julija nastopili na Smučarskem cen-

tru Cerkno, kjer so se nam pridružili 
še prijatelji iz Žirov – člani in članice 
Pihalnega orkestra Alpina Žiri. 

V soboto, 11. junija, pa smo na gra-
du Podsreda z gostjo sopranistko Na-
tašo Krajnc pričeli glasbeni program 

»Glasbeno poletje na gradu Podsreda 
2011«. Prvi v nizu kar dvanajstih 
predvidenih dogodkov je naznanil 
pestro glasbeno dogajanje, ki bo tra-
jalo vse do začetka septembra.
Pihalni orkester ETA Cerkno
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 ŠOLSKI KOTIČEK

Društvo ZŠAM - pomembni 
partnerji šole in učencev

Svečana obeležitev 50-letnice Zveze 
šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) 
Cerkno (1961–2011) je v soboto, 16. 
julija, potekala v cerkljanskem gasil-
nem domu. Na njej se je zbralo nad 
100 aktivnih članov ter povabljencev 
iz sosednjih društev, med njimi tudi iz 
Kranja, Tržiča ter Bleda. Prireditev je 
bila zgledno pripravljena, od protoko-
larnega pozdrava vlačilcev in postro-
jenja članov ob pozdravu slovenski hi-
mni pred gasilnim domom pod povelj-
stvom Silvestra Šinkovca, do zanimi-
vih predstavitev njihovih raznoterih 
dejavnosti. Uvodoma pa so svečani 
zbor z domiselnim programom poz-
dravili učenci OŠ Cerkno, PŠ Novaki 
pod mentorstvom učiteljic Tatjane 
Prezelj in Tatjane Slabe ob podpori 
zborovodkinje Vanje Lampič ter Anke 
Hvala s kratkim skečem, pesmicama 
in dvema ljudskima plesoma. Predse-
dnik Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov Cerkno, Ivan Peternelj, je zbor 
slavnostno nagovoril; poleg predstav-
nikov gostujočih društev ZŠAM pa sta 
prisotnim javno čestitala tudi župan 
Občine Cerkno Miran Ciglič in ravna-
telj Milan Koželj, saj šola z ZŠAM Cer-
kno že več let plodno sodeluje pred-
vsem na področju vzgoje in preventive 
v cestnem prometu.

Na svetovnem prvenstvu v 
orientaciji

Od 21. do 27. maja letos je potekalo 
Svetovno mladinsko prvenstvo v ori-
entacijskem teku (WSCO), ki so se ga 
udeležili tudi najuspešnejši orientaci-
sti OŠ Cerkno: Luciana Kramberger, 
Katjuša Poljanšek, Zala Lampič, Man-
ca Cvek, Nuša Jeram, Jernej Rupnik, 
Žiga Mavri, Benjamin Tušar, Peter 
Tušar in Patrik Čelik. Posebne čestit-
ke pa zaslužita tudi oba spremljevalca, 
Ana Hadalin in Klemen Kenda ter pri-
zadevni trener lokalnega kluba Azi-
mut, ki je z mladimi tekmovalci preži-
vel največ delovnega časa, Leon Pisk. 
Pri pridobivanju sponzorskih sredstev 
pa gre posebna zahvala vsem staršem 
udeležencev, pri čemer je bil v akciji 
najuspešnejši njen vodja in koordina-
tor, Aleš Poljanšek.

Najboljši posamični rezultat je s 4. 
mestom dosegel Patrik Čelik, obe eki-
pi pa sta na koncu dosegli 5. mesto 
med 15 šolskimi ekipami. Prvi tekmo-
valni dan so se poleg Patrika izkazali 
še Nuša Jeram (8. mesto), Peter Tušar 
(9. mesto) in Manca Cvek (12. mesto), 
seveda pa ne gre prezreti tudi rezulta-
tov ostalih: Benjamin, Jernej, Žiga, 
Katjuša, Luciana in Zala – vsi so pri-
spevali svoj delež k ekipnemu 4. me-
stu.

Srednja razdalja je bila tehnično 
bolj zahtevna, našim tekmovalcem pa 
se je poznala tudi trema, saj so po 
uspešnem začetku upali še na višje uvr-
stitve. A napake so bile tokrat strožje 
kaznovane. Najboljše rezultate so do-
segli Peter Tušar (17.), Patrik Čelik 
(18.), Katjuša Poljanšek (21.), Zala 
Lampič (23.) in Benjamin Tušar (24.). 

Odprava je s svojim odnosom tako 
do vrstnikov kot do športa pustila do-
ber vtis, udeleženci pa so spletli vrsto 
prijateljstev, ki segajo od domovine 
orientacijskega teka, Švedske; do Por-
tugalske in tudi preko oceana, do No-
ve Zelandije.

Na pragu novega šolskega leta
Centralno šolo bo v letu 2011/12 

obiskovalo okroglo 300 učencev, 
kar je za deset manj kot v preteklem 
šolskem letu. Ob dejstvu, da v priho-

Zadnji posveti s trenerjem Leonom Piskom pred odhodom na svetovno tekmovanje

Šolske klopi Osnovne šole Cerkno ža-
lostno samevajo brez učencev, četudi 
hodnike, kabinete in učilnice zapolnju-
je poletni delovni vrvež, ki ga šolsko 
osebje izvaja ob čiščenju, popravljanju 
in prenavljanju. Recesija dražjih pose-
gov letos sicer ne dovoljuje, vseeno pa 
je dela z najosnovnejšimi popravili in 
čiščenjem dovolj. V sami šolski stavbi 
pa je prav gotovo najpomembnejši 
energetski poseg izolacija oken v šol-
ski dvorani, ki bo po svojih močeh pri-
pomogla k energetski varčnosti obsto-
ječe stavbe.

Izolacija oken dvorane

Ob koncu prejšnjega, na pragu novega

dnjih letih razlike med vpisanimi pr-
vošolci in generacijami, ki zapuščajo 
šolo, ne bodo več tako velike, se bo 
predvidoma to število v prihodnjih le-
tih ustalilo, saj demografski kazalci ne 
beležijo bistvenega upada rojstev do 
leta 2009. 

Tudi predstavnike letošnje generaci-
je devetošolcev, ki so zaključili osnov-
nošolsko obveznost, je župan Občine 
Cerkno sredi meseca junija povabil na 
svečani sprejem ter se jim zahvalil za 
njihov vidni prispevek na različnih po-
dročjih. Kriteriji za udeležbo deveto-
šolcev na svečanem srečanju z župa-
nom so trije:
• Pozitiven prispevek k dobrim med-

sebojnim odnosom med učenci, uči-
telji in starši ter k zagotavljanju de-

lovnih pogojev pri izvajanju učnih 
dejavnosti.

• Nadpovprečen učni uspeh ob upo-
števanju etičnih načel solidarnosti 
in medsebojne pomoči.

• Dosežki na državnem nivoju pri 
vseh šolskih tekmovanjih in promo-
cijskih srečanjih.

Lokalne skupnosti se 
zavedajo vrednosti 
podružničnih šol

Da sta tudi v naši občini demograf-
ski razvoj odmaknjenih krajev in ena-
komerna poseljenost Slovenije še ve-
dno strateško najpomembnejša ra-
zvojna cilja, priča tudi skrb krajanov 
Novakov in Šebrelj za ohranitev ter ra-
zvoj svojih podružničnih šol.

Šebreljsko podružnico bo v šol-
skem letu 2011/12 obiskovalo 12 
učencev v dveh kombiniranih oddel-
kih od tretjega do šestega razreda, do 
14.30 bo organizirano tudi podaljšano 
bivanje, v naslednjem šolskem letu 
(2012/13) pa se podružnici ponovno 
obeta precej številčen prvi razred. 
Krajani so ob podpori vodstva šole in 
prizadevnih domačinov tudi zagotovi-
li proračunska sredstva za dokončno 
ureditev kanalizacije na častitljivi 
stavbi.

Podružnično šolo v Novakih pa bo 
v šolskem letu 2011/12, prav tako v 
dveh kombiniranih oddelkih, obisko-
valo 16 učencev, vendar od prvega do 
petega razreda. Tudi starši teh učen-
cev imajo na voljo podaljšano bivanje. 
Posebej pohvalna je pobuda krajanov, 
ki so donatorsko prispevali za nabavo 
sodobnega učila – interaktivne table, s 
prostovoljnim delom pa so zelo aktiv-
no in organizirano pomagali pri sana-
ciji pomožnih prostorov v stavbi po-
družnice, katere bo lahko s pridom 
uporabila tudi krajevna organizacija. 

Naslov državnega prvaka 
v precizni orientaciji

Orientacijski klub Azimut je 18. 
in 19. junija na Razdrtem in v 
Idriji organiziral dvodnevno dr-
žavno prvenstvo v precizni orien-
taciji. Prvenstva se je udeležila 
močna domača in mednarodna 
zasedba, med njimi tudi dobitniki 
najvišjih medalj s svetovnih pr-
venstev. Po odlični predstavi prvi 
dan je domačemu tekmovalcu 
Klemenu Kendi uspelo obdržati 
vodstvo v skupnem seštevku in 
zmagati. 

Peter Tušar zmagovalec 
pokala Alpe Adria

V bližini Rijeke na Hrvaškem je 
18. junija potekal pokal Alpe 
Adria na dolgi razdalji. Kljub slabi 
karti in številnim organizacijskim 
napakam so naši mladi člani uspe-
li na progi obdržati trezno glavo 
in še enkrat pokazati, da so pravi 
borci. Najbolje je tekma uspela 
Petru Tušarju, ki je v kategoriji 
M16 osvojil prvo mesto, dober re-
zultat pa sta dosegla tudi Katjuša 
Poljanšek (2. mesto v W14) in Ži-
ga Mavri (3. mesto v M14).

Pot proti vrhu na evrop-
skem mladinskem prven-
stvu v orientaciji (EYOC)

Letošnji EYOC je gostila Češka. 
Na njem je sodelovala 9-članska 
slovenska reprezentanca, v kateri 
je bilo kar 5 članov Orientacijske-
ga kluba Azimut (Peter Tušar, 
Gregor Hvala, Ana Čufer, Nuša 
Jeram in Jošt Lapajne). Prven-
stvo so tokrat mladi orientacisti 
(ki vsi redno trenirajo manj kot 1 
oz. 2 leti) izkoristili predvsem za 
pridobivanje izkušenj. V povprečju 
so se odrezali bolje kakor prejšnje 
generacije in napovedi za prihaja-
joče obdobje so optimistične.

Aktivne tudi počitnice
 ORIENTACIJSKI KLUB AZIMUT

Pokal Alpe Adria. Foto: Aleš Poljanšek

Evropsko mladinsko prvenstvo. Foto: 
arhiv EYOC 2011

Svetovno veteransko prvenstvo. 
Foto: Bojan Jevševar

Treningi z britansko 
reprezentanco

Mladi cerkljanski orientacisti ne 
počivajo. Od 17. do 19. julija so 
skupaj z vrstniki iz Velike Britani-
je trenirali na terenih v okolici Go-
doviča, Črnega Vrha nad Idrijo, 
Hotedršice in Logatca. Celotne po-
čitnice perspektivnih mladincev 
so prežete s tehničnimi in tekaški-
mi treningi, njihovo naporno delo 
pa ob stalnem spremljanju tre-
nerja in pedagoga Leona Piska 
kaže na vse boljšo pripravljenost.

Lamk ponovno prizorišče 
orientacijskih bojev

V septembru bo Cerkno po zelo 
dolgem času spet gostilo tekmo 
Slovenske orientacijske lige (SOL). 
Cerkljanski orientacisti so v za-
dnjih dveh letih s pomočjo risalca 

Trening z britansko reprezentanco. 
Foto: Klemen Kenda

Predstavniki devetošolcev na svečanem srečanju z županom.

Učenci OŠ Cerkno, PŠ Novaki so z domiselnim programom pozdravili svečani zbor ZŠAM.

OK Azimut na Svetovnem 
prvenstvu za veterane

Orientacijski tek je šport za vse 
generacije. V Pecsu na Madžar-
skem se je v začetku julija odvija-
lo prvenstvo za veterane, ki se ga 
je udeležilo prek 4000 tekmoval-
cev. Cerkljansko-idrijske barve so 
zastopali Emil Kacin, Vlado Se-
dej in Janko Lapajne, ki se lahko 
pohvalijo s 3. mestom v finalu D v 
sprintu v kategoriji M55. Kot za-
nimivost: Erkki Luntamo iz Fin-
ske je postal svetovni prvak v ka-
tegoriji M95 (moški nad 95 let). 
Ko so njegovega kolega pred leti 
povprašali, če se z orientacijo 
ukvarja tudi njegova družina, je 
odgovoril: »Vnuka sta še aktivna, 
sinova pa sta že prestara za ta 
šport …«

Mileta Stevanovića uspeli karti-
rati področje Lamka od osnovne 
šole do Zakriža in Trebenč. V Cer-
knem se bodo tako v nedeljo, 11. 
septembra, odvijali boji za točke 
SOL. Strmi predalpski tereni so 
za orientacijo običajno manj zani-
mivi, saj so tehnično premalo zah-
tevni. Organizator kljub vsemu 
na progah napoveduje kar nekaj 
orientacijskih orehov.
Klemen Kenda, OK AzimutBesedila in foto: arhiv Osnovne šole Cerkno
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Poletno branje

Poletje v sodobni kulturi radi povezujemo s počitnicami in mor-
jem, pa tudi s soncem, poležavanjem na plaži, plavanjem ali le-
narjenjem brez težkih misli. Včasih pa tudi s potepanjem po za-

nimivih, še neraziskanih koncih sveta. Tudi knjižničarji si v poletnih 
mesecih privoščimo krajši oddih, zato bodo razne prireditve, ki med 
letom potekajo v naših knjižnicah, počakale do jeseni. Da pa bodo vaše 
počitnice čim bolj zanimive in sproščujoče, smo vam pripravili polno 
zanimivega branja.

Vsi popotniki, planinci, pustolovci, ki bi se radi vsaj malo že prej se-
znanili z deželami, planinami in griči, ki jih nameravate osvojiti, pa 
zanimivimi izleti, lahko dobre napotke najdete na naših knjižnih poli-
cah. To so lahko turistični vodniki po državah in mestih in planinski ter 
kolesarski vodniki, ki jih stalno dopolnjujemo z novimi nakupi. Za kraj-
še zanimive izlete, primerne za potepanja z manjšimi otroki, pa so na 
voljo družinski vodniki.

Za vse tiste bralce, ki raje poležavate na plaži in se predajate soncu 
ali počitnice preživljate kar doma v prijetni senci, smo v knjižnicah pri-
pravili kotičke za prijetno poletno branje, kjer lahko izbirate med lah-
kotnejšo literaturo in romani, pa tudi popotniško in drugo zanimivo 
literaturo. Precej zanimivega branja boste našli tudi med novimi knji-
gami.

Ena izmed teh in sicer roman slovenske avtorice Sonje Merljak 
Zdovc z naslovom NJENI TUJCI, je zgodba o dozorevanju v prelo-
mnem času globalnega svetovnega zla in zgolj še na človeško intimo 
omejene osebne dobrote.

Manca Košir je ženska premnogih besed in dejanj. In ne samo to – je 
ženska, ki z besedami in dejanji odpira svet. Najprej zase, zmerom 
iščoč novih izzivov in duhovne rasti, nato za druge, tiste, ki jo spozna-
vajo ravno skozi njene besede in dejanja, ob tem pa predvsem spozna-
vajo sebe. Manca pušča sledi. Prisluhnite ji in preberite njene kolumne, 
ki jih je ponovno zbrala v knjigi ŽARETI UPANJE.

Italijan Claudio Magris se je rodil leta 1939 v Trstu. Je profesor 
nemške književnosti, izvrsten poznavalec srednjeevropske kulture in 
prevajalec. Prejel je številne pomembne literarne nagrade in prizna-
nja. Njegov roman z naslovom DRUGO MORJE pripoveduje o skupini 
mladih dijakov, ki obiskujejo goriško državno gimnazijo približno pred 
stotimi leti. Sestajajo se v podstrešni sobici in debatirajo o filozofiji in 
literaturi. Ko je takrat mlad goriški študent oddal odlično diplomsko 
nalogo, se je vrnil domov in se po absurdnem sporu z materjo pri ko-
maj triindvajsetih letih ustrelil s prijateljevo pištolo, še nihče ni vedel, 
da bo obveljal za enega ključnih italijanskih mislecev 20. stoletja.

Če radi posegate po zgodovinskih romanih, je pisatelj Geza Gar-
dony iz zgodovinskih virov o Huntih, v času poglavarja Atile pred 
1600 leti, stkal barvito pripoved, ki jo v prvi osebi niza Grk Zeta, knji-
žničar bizantinskega dvora.

Naš svet pa je tudi poln skrivnostnih 
krajev, zgodb in dogodkov, o katerih kljub 
dolgoletnemu raziskovanju vemo zelo ma-
lo. V knjigi SKRIVNOSTI ČLOVEŠTVA so 
zajeti številni legendarni predmeti, kot je 
sveti gral in skrivnostne najdbe, ki nami-
gujejo na visoko razvito antično tehnolo-
gijo.

Kriminalka Zorana Benčiča PSI BREZ-
ČASJA je izšla v zbirki Bralec. Osrednji lik 
in glavni pripovedovalec zgodbe je Rok 
Osterberg, molčeč in odločen avtsajder, ki 
se po štirih letih vrne v rodno mesto. Za to 

ima tehten razlog: raziskati želi nepojasnjen umor mlajšega brata.
Priročnik KITARA pa bo gotovo zanimiv za začetnike vseh starosti, 

ki bodo v njem našli praktična in jasna navodila za učenje igranja kita-
re. Lahko razumljiv tekst, diagrami in slike zagotavljajo lahko pot do 
uspeha.

Vsem bralcem in tudi tistim, ki ne berejo 
pogosto, bi priporočili knjigo PRIROČNIK 
ZA PREŽIVETJE. V njej so na enem mestu 
zbrane vse najpomembnejše informacije 
za preživetje. Napisane so v zgoščeni in 
preprosti obliki in vam povedo, kako si za-
gotovite štiri osnovne pogoje za prežive-
tje: hrano, vodo, medicinske pripomočke 
in zdravila ter seveda zasilno prebivali-
šče.

 Projekt Primorci beremo, ki se je začel 
9. junija, je v polnem zagonu. V letošnjem 
izboru je tudi knjiga TO NOČ SEM JO VI-
DEL Draga Jančarja, za katero je prejel 

letošnjega Kresnika. Jančar je nagrado za najboljši slovenski roman, ki 
jo podeljuje časopisna hiša Delo, prejel že leta 1998 za Zvenenje v glavi 
in leta 2000 za delo Katarina, pav in jezuit.

To noč sem jo videl je roman o nekaj letih življenja in skrivnostnem 
izginotju Veronike Zarnik, mlade ženske iz ljubljanske meščanske 
družbe. Pet oseb pripoveduje o njej, pa vsaka od njih tudi o sebi in raz-
burkanem slovenskem času pred drugo svetovno vojno in med njo. 
Vsekakor odlično napisana zgodba!

Ki pa ni edina, ki vas čaka na naših policah, zato nas čimprej obiščite.
Za konec pa še misel kolumnistke Abigail Van Buren: »Če bi mla-

dim lahko svetovala  le eno, bi jim rekla: berite, berite, berite! Z bra-
njem se vam bodo odprli novi svetovi, resnični in izmišljeni. Berite 
zaradi podatkov in iz užitka. Naše knjižnice so polne znanja in ra-
dosti, v njih je prav vse – in to lahko dobite zastonj.«.
Brigita Smolnikar 

 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

Najavljamo Cmakovo jesen za vse generacije

 NOVICE IZ TINČKAUE BAJTE

Računalniško opismenjevanje 
starejših

Mladinski center C.M.A.K. se je v le-
tošnjem letu priključil vseslovenske-
mu prostovoljskemu projektu Simbi-
oz@, ki je namenjen predvsem med-
generacijskemu sodelovanju. Namen 
projekta je preko sodelovanja med 
dvema generacijama dvigniti računal-
niško pismenost starejših. Delavnice, 
na katerih se bodo starejši lahko učili 
računalniških veščin, bodo potekale 
od 17. do 21. oktobra 2011, in sicer na 
različnih lokacijah po celi Sloveniji, v 
Cerknem pa v prostorih mladinskega 
centra C.M.A.K., kjer je na voljo zado-
stno število računalnikov in druge ra-
čunalniške opreme. Mladi prostovoljci 
bodo zainteresirane starejše občane 
učili in jim pomagali pri spoznavanju 

šnjem letu smo prvič gostili tudi med-
narodne prostovoljce, kar se je izkaza-
lo kot zelo koristno sodelovanje za 
našo lokalno skupnost in kot nepozab-
na kulturna dogodivščina za sodelujo-
če. Ker pa projektov in dela v C.M.A.K.-
u nikoli ne zmanjka, vas vabimo, da se 
nam pridružite. Kot prostovoljec se 
lahko v C.M.A.K.-u lotiš česarkoli. Če 
te zanimajo področja kot so kultura in 
umetnost, varstvo okolja in ohranjanje 
narave, neformalno izobraževanje, 
šport, socialna dejavnost ali karkoli 
drugega, lahko tudi v C.M.A.K.-u naj-
deš nekaj zase in skupaj z drugimi 
prostovoljci organiziraš, kar te zani-
ma. Prav tako se lahko priključiš pri 
raznoraznih fizičnih delih, lahko pišeš 
članke za našo nosilno publikacijo In-
formator, sodeluješ pri radijski oddaji 
AlterIca in še in še. V mesecu septem-
bru bo na vrsto prišel Festival mlade 
ustvarjalnosti Cmakajne, in sicer že 
trinajstič po vrsti. Za izpeljavo tega fe-
stivala bo prav tako dobrodošlo večje 
število prostovoljcev in če imaš željo 
sodelovati, se oglasi v C.M.A.K.-u med 
uradnimi urami ali pa nam piši na 
spletni naslov cmak2@siol.net.
Branka Prezelj, C.M.A.K. Cerkno

STAREJŠIM BOMO PONUDILI 
DOSTOP DO 

RAČUNALNIŠKEGA ZNANJA
Od 17. do 21. oktobra bodo v 
okviru projekta Simbioz@ v mla-
dinskem centru C.M.A.K. Cerkno 
mladi prostovoljci starejše obča-
ne učili in jim pomagali pri spo-
znavanju osnovnih računalniških 
in internetnih veščin. Vsi zainte-
resirani, tako mladi, ki bi želeli 
sodelovati pri podajanju znanja, 
kot starejši, ki bi se radi naučili 
uporabljati računalnik in inter-
net, se lahko prijavite prek sple-
tne strani www.simbioza.eu ali 
na brezplačni telefonski številki 
080 47 47. 
Za več informacij in pomoč pri 
prijavah se lahko obrnete tudi na 
nas: na gsm številko 031 412 534 
(Branka), na Cmakov e-naslov 
cmak2@siol.net, ali pa nas obi-
ščete med uradnimi urami: ob po-
nedeljkih in torkih od 16h do 22h, 
od srede do petka od 8h do 14h 
ali ob nedeljah od 17h do 22h.

osnovnih računalniških in internetnih 
veščin. Organizatorji Simbioze pravi-
jo, da je glavni namen projekta omo-
gočiti starejšim pozitivne izkušnje z 
računalniško tehnologijo, jih motivi-
rati za nadaljnje učenje ter uporabo 
računalnika in interneta, mlade pa že-
lijo pozvati k prostovoljstvu.  

Vsak lahko najde nekaj zase
Ničkoliko projektov je letos name-

njenih in posvečenih prostovoljnemu 
delu, saj je bilo letošnje leto s strani 
Sveta Evropske unije razglašeno za 
Evropsko leto prostovoljstva, v Slove-
niji pa je bil prav v tem letu sprejet Za-
kon o prostovoljstvu, ki prostovoljstvu 
daje novo vlogo. Prostovoljstvo je na-
mreč večinski del v programih, ki 
spodbujajo mobilnost mladih, vseži-
vljenjsko učenje, medkulturno sodelo-
vanje ipd. Eden od ciljev Evropskega 
leta prostovoljstva je tudi okrepitev 
pristojnosti prostovoljskih organizacij 
in izboljšanje kakovosti prostovoljne-
ga dela. 

Mladinski center C.M.A.K. je prav 
tako prostovoljska organizacija, ki k 
sodelovanju vsako leto privabi lepo 
število mladih prostovoljcev. V leto-

Za mednarodne prostovoljce je bilo bivanje v naših krajih svojevrstna kulturna dogodiv-
ščina. Foto: Marko Keber

 ŠPORTNE NOVIČKE

Plavalni klub Cerkno
V soboto , 16. julija, se je sedem pla-

valcev Plavalnega kluba (PK) Cerkno 
udeležilo 10. mednarodnega mitinga 
Veronika v Kamniku. Med 474 pla-
valci iz Italije, Romunije in Slovenije je 
Petra Klasić postala zmagovalka na 
100 m hrbtno, 100 m delfin in bila 
druga v disciplini 100 m prosto, v po-
poldanskem finalu pa je postala zma-
govalka še na 50 m delfin.

Nik Tušar je v disciplini 50 m prosto 
v popoldanskem finalu osvojil tretje 
mesto; pohvale si zasluži za vse čase 
saj je letošnjo sezono treningov zaradi 
bolezni popolnoma izpustil, izplaval 
pa odlične rezultate. Prav tako sta bila 
dobra Matevž Kovač in Žan Mavrič; 
Anja Sedej, Anja Gaberšček in Katja 
Uršič pa bodo boljše čase lovile na na-
slednjih tekmah.

Državnega prvenstva za mlajše 
dečke in deklice, ki je potekalo 23. in 
24. julija na olimpijskem bazenu na 
Ravnah na Koroškem, se je udeležilo 
šest plavalcev: Petra Klasić, Nik Tu-
šar, Rebeka Klemenčič, Neven Tu-
šar, Blaž Klasić in Nejc Gaberšček.

Tekmovanje je potekalo v znamenju 
dežja; dež zunaj in voda v bazenu; ti-
pično za vodni šport, vendar so bile 
tudi temperature nizke, saj je bilo ozra-
čje segreto le do deset stopinj.

Petra Klasić je osvojila dve bronasti 

kolajni in sicer na 200 m in 400 m pro-
sto ter osvojila štiri nehvaležna četrta 
mesta; 50 m prosto, 100 m prosto, 50 
m delfin in 100 m delfin. Bila je še sed-
ma na 200 m mešano in osma na 50 m 
hrbtno. Tudi ob tej priložnosti si Nik 
Tušar zasluži pohvale za vse rezulta-
te, saj je po daljši odsotnosti odlično 
odplaval vse discipline. Neven Tušar 
in Rebeka Klemenčič sta v vseh disci-
plinah prispevala točke za klub, pose-
bej ju je potrebno pohvaliti za rezultat 
v disciplini 100 m prosto.

Najmlajša dva, Blaž in Nejc, oba le-
tnik 2003, pa si prav tako zaslužita 
pohvale saj sta bila na tekmovanju 
najmlajša, vendar se nista ustrašila ne 
vremena in ne odsotnosti od doma.

Od petka, 29., pa do nedelje, 31. ju-
lija je na bazenu v Novi Gorici poteka-
lo državno prvenstvo za dečke in de-
klice, ki se ga je udeležilo 200 plaval-
cev iz 24 slovenskih klubov.

Anja Sedej si je priplavala dva A (50 
m prosto in 100 m delfin) in dva B fi-
nala (50 m delfin in 200 m mešano). 
Poleg tega je šestkrat stala na stopnič-
kah – prejela je priznanje za drugo 
mesto na 50 m prosto in 100 m delfin, 
ter tretja mesta v disciplinah 100 m 
prosto, 200 m delfin, 50 m delfin in 
200 m mešano.

Katja Uršič si je priplavala B finale 
na 100 m delfin, Matevž Kovač je 

osvojil priznanje za tretje mesto v 
mlajšem letniku za 200 m delfin.

Posebne pohvale veljajo Žanu Ma-
vriču za vse odplavane rezultate, po-
sebno pa za 1500 m prosto. Prav tako 
pohvale Anji Gaberšček, ki je vse svo-
je rezultate popravila, čeprav ni plava-
la v popoldanskih finalih.

Vsem plavalcem želiva lepe poči-
tnice in nasvidenje 3. oktobra!
Ana Hadalin, Plavalni klub Cerkno

Športno Poletje v Cerknem
MALONOGOMETNI TURNIR CMAK

V okviru prireditev Poletje v Cer-
knem je na igrišču v Cerknem dva dni 
potekal Cmakov turnir v malem nogo-
metu. Nastopilo je 15 ekip. Prvo mesto 
je osvojila ekipa Amazonka iz Tolmi-
na, ki je v finalu premagala ekipo Bar 
Lipa iz Kobarida. V tekmi za tretje me-
sto je ekipa Fonex iz Tolmina prema-
gala Lučine.

DOLOČEN NOV DATUM BALINAR-
SKEGA TURNIRJA

Balinarski klub Cerkno pa je tur-
nirja moških in ženskih ekip v trojkah, 
ki bi prav tako morala potekati v okvi-
ru prireditev Poletje v Cerknem, zara-
di slabega vremena prestavil na sobo-
to, 20. avgusta.
Franci Ferjančič

Lepa bera kolajn domačih plavalcev
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 BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI

Mešanje kuhinjskih odpadkov z drugi-
mi vrstami odpadkov ter njihovo re-
zanje, drobljenje, mletje in redčenje z 

namenom odvajanja v javno kanalizacijo je na-
mreč prepovedano že od takrat. Rok 30. junij 
2011 pa je bil postavljen za izvajalce javne služ-
be, da vzpostavijo zbiranje in prevzemanje to-
vrstnih odpadkov pri povzročiteljih iz gospo-
dinjstev.  

Bistvo uredbe je v tem, da je ločeno zbiranje 
kuhinjskih odpadkov obvezno in to v hišnem 
kompostniku. Prednostno spodbujanje k loče-
nemu zbiranju kuhinjskih odpadkov v hišnih 
kompostnikih je tudi naloga izvajalcev javne 
službe. Le za tiste povzročitelje, ki možnosti hi-
šnega kompostiranja nimajo ali pa je ne želijo 
izkoristiti, je izvajalec javne službe dolžan za-
gotavljati ločeno zbiranje odpadkov in njihovo 

Ločeno zbiranje kuhinjskih 
odpadkov na območju občine Cerkno
Konec junija je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo obsežno akcijo, s katero je opozorilo na obvezno ločeno zbiranje kuhinjskih 
odpadkov v gospodinjstvih.  S številnimi medijskimi prispevki so ljudi opozorili na Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjski-
mi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom, ki je bila sprejeta že maja 2010. 

prevzemanje s prevozom na ustrezno obdelavo 
v kompostarno, in še to na način, ki je določen 
s predpisi lokalne skupnosti.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Cerkno iz leta 2008 v zvezi s kuhinjski-
mi odpadki navaja: 
• kuhinjski odpadki se morajo zbirati ločeno 

od drugih odpadkov,
• v naseljih z več kot 500 prebivalci mora biti 

zagotovljeno prevzemanje tovrstnih odpad-
kov v posebnih zabojnikih,

• na območjih, kjer redno prevzemanje kuhinj-
skih odpadkov ni zagotovljeno, je obvezno 
hišno kompostiranje,

• tudi na območjih, kjer je redno prevzemanje 
kuhinjskih odpadkov zagotovljeno, je, v koli-
kor ima povzročitelj odpadkov lasten vrt, hi-
šno kompostiranje zaželeno in spodbujano.

Biološke odpadke je dovoljeno odlagati le v ustrezne zabojnike ali kompostirati.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivi-
mi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Ur. l. RS št. 39/10) navaja tudi mi-
nimalne zahteve za pravilno hišno kompo-
stiranje:

1. Odpadki, primerni za kompostiranje:
a)  Zeleni vrtni odpad, zlasti:
•  odpadno vejevje,
•  trava,
•  listje,
•  stara zemlja lončnic,
•  rože,
•  plevel,
•  gnilo sadje,
•  stelja malih rastlinojedih živali,
•  lesni pepel;

b)  Kuhinjski odpadki, zlasti:
•  zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
•  jajčne lupine,
•  kavna usedlina,
•  filter vrečke,
•  pokvarjeni prehrambeni izdelki,
•  kuhani ostanki hrane,
•  papirnati robčki, brisače in papirnate 

vrečke.

2. Odpadki, ki niso primerni za kompo-
stiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne 
razgradijo, poslabšajo kakovost kompo-
sta in vsebujejo nevarne snovi:
•  plastika,

•  steklo,
•  kovine,
•  keramika,
•  kosti,
•  maščobe,
•  ostanki tekstila,
•  vsebina vrečk za sesalce,
•  zdravila,
•  oblanci in žagovina obdelanega lesa,
•  mačji in pasji iztrebki,
•  plenice.

3. Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu 

izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavaro-
van pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kom-
postnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj 
bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se 
ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na 
sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so pri-
merna za vse običajne sisteme, ne glede na to 
ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični za-
prti hišni kompostniki.

4. Tehnika pravilnega hišnega kompostira-
nja:

Hišni kompostnik mora imeti neposreden 
stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej po-
skrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje 
zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces 
je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo 
dosežemo tako, da se suhi strukturni material 

Od začetka leta 2010 je v Cerknem pri večsta-
novanjskih stavbah omogočeno ločeno zbiranje 
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Skupno 
je za zbiranje teh odpadkov postavljenih 25 rja-
vih zabojnikov, ki jih uporablja približno 600 
oseb. Tako ločeno zbrane kuhinjske odpadke se 
vozi v kompostarno na Vrhniko. Povprečno so 
uporabniki v Cerknem v letih 2010 in 2011 lo-
čeno zbrali 3 tone biorazgradljivih kuhinjskih 
odpadkov mesečno.

Za ostale uporabnike je obvezno hišno kom-
postiranje. Da bi omogočili oddajanje bioraz-
gradljivih kuhinjskih odpadkov v strnjenih na-
seljih tudi posameznim gospodinjstvom v indi-
vidualnih hišah, ki nimajo svojega vrta, oziro-
ma ne želijo sami kompostirati, bomo postavili 
dodatne namenske rjave zabojnike na ustrezne 
EKO otoke v Cerknem.

Komunala d.o.o. vse uporabnike v občini 
spodbuja k ločenemu zbiranju kuhinjskih od-
padkov tudi z zagotavljanjem brezplačnih bio-
razgradljivih vrečk. Te vrečke so pogoj uspe-
šnega kompostiranja tako v hišnem kompostni-
ku kot tudi na vsaki kompostarni. V kolikor 
kuhinjske odpadke sicer ločeno zbiramo, a v 
navadnih plastičnih vrečkah, se to šteje za me-
šane komunalne odpadke, ki se jih odlaga na 
odlagališčih odpadkov in ne sodijo v rjavi za-
bojnik. Biorazgradljive vrečke so uporabniki 
prvič prejeli ob vzpostavitvi sistema zbiranja in 
prevzemanja tovrstnih odpadkov, vsem ostalim 
pa so na voljo v Zbirnem centru Cerkno, na sede-
žu komunalnega podjetja v Idriji in na naši eko 
stojnici na tržnici v Idriji 15. in 20. v mesecu. 
Komunala d.o.o. Idrija
Foto: arhiv Komunale

(veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni 
material (trava, kuhinjski odpadki) vedno 
med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z 
listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da 
preprečimo neprijetne vonjave in ne priva-
bljamo neželenih gostov kot so podgane ali 
ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 
°C – 60 °C, mikroorganizmi, bakterije in gli-
ve proizvajajo humus in hranilne snovi, za 
kar pa potrebujejo določeno vlago. V času 
daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik 
poln oziroma po približno pol leta, njegovo 
vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in 
pospešimo razkroj. Dozorel kompost prese-
jemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 
preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj 
kot strukturni material. 

Biološki odpadki ne sodijo v plastične vrečke.

PRAVILNO HIŠNO KOMPOSTIRANJE

BIORAZGRADLJIVE VREČKE
Biorazgradljive vrečke za odlaganje 
bioloških odpadkov so brezplačno na 
voljo tudi v Zbirnem centru Cerkno, ki 
je odprt vsak četrtek od 13. do 16. ure 
in ob sobotah od 8. do 11. ure.

Strela udarila trikrat 
Letos je Območno združenje Rdečega kri-

ža (OZ RK) Idrija priskočilo na pomoč s fi-
nančnimi sredstvi kar trem družinam iz ob-
čine Cerkno, ki jim je v mesecu maju, juniju 
in juliju strela zanetila požar na dveh gospo-
darskih objektih in na stanovanjski hiši. Vsi 
trije predstavniki družin so zaposleni v pod-
jetju Kolektor, ki se je takoj odzvalo in svo-
jim zaposlenim priskočilo na pomoč. Rdeči 
križ Idrija je prizadetim družinam v sku-
pnem znesku izplačal 10.000 evrov finanč-
nih pomoči, tako iz lastnih kot doniranih 
sredstev, namenjenih za sanacijo škode po-
gorelih objektov.
OZ RK Idrija

KRVODAJALSKA 
AKCIJA

Območno združenje Rdečega križa Idrija 
vabi vse krvodajalce in vse, ki še niste da-

rovali krvi in ste dopolnili 18 let na

POLETNO 
KRVODAJALSKO AKCIJO

ki bo potekala v Cerknem in v Idriji po 
naslednjem urniku:

Cerkno v Osnovni šoli Cerkno
v sredo, 24. 8. 2011, od 7. do13. ure

Idrija v novi osnovni šoli Idrija
v četrtek, 25. 8. 2011, od 7. do 13. ure,
v petek, 26. 8. 2011, od 7. do 14. ure 

in podaljšan vpis!!! 
v ponedeljek, 29. 8. 2011, 

od 7. do 13. ure.

OZ RK Idrija

 HUMANITARNA POMOČ

8. julija 2011 je bil objavljen 2. javni razpis

SKLADA ZA NVO IN SKLADA ZA 
MALE PROJEKTE V OKVIRU 

PARTNERSTVA
Vmesni organ zbira predloge projektov nevladnih 
organizacij na področjih socialnega varstva, var-
stva okolja in narave ter predloge malih projektov 
partnerskega sodelovanja med slovenskimi in 
švicarskimi neprofitnimi organizacijami. Rok za 
prejem vlog je ponedeljek, 10. oktober 2011, do 
12.00 ure. Vmesni organ bo v pomoč pri pripravi 
prijav na razpis organiziral informativne delavnice 
v septembru 2011. Več informacij na http://www. 
svicarski-prispevek.si/. 

*****
11. julija je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano objavilo javni razpis za oddajo vlog v 

okviru ukrepa

SUBVENCIONIRANJE 
VZREJEVALCEV ČEBELJIH 

MATIC ZA LETO 2011
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sred-
stev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali 
vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v 
letu 2010 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisa-
ne čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v 
preteklem programskem letu, kar pomeni, da so 
bile vzrejene od 1. 5. 2009 do 31. 8. 2010. Raz-
pis je odprt do objave obvestila o zaprtju oz. 
najkasneje do 31.8.2011. Več informacij: http://
www.mkgp.gov.si/. 

*****
29. julija je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano objavilo 5. javni razpis iz naslova ukre-

pa 323 

OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE 
DEDIŠČINE PODEŽELJA

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na 
podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter po-
sredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost 
podeželja. Upravičeni prijavitelji so fizične in 
pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesio-
narji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so 
lahko tudi občine. Vrednost razpisa: 4.000.000 
evrov. Stopnja pomoči znaša do vključno 85% 
priznane vrednosti naložbe. Razpis je odprt do 
objave obvestila o zaprtju. Več informacij: http://
www.mkgp.gov.si/. 

 JAVNI RAZPISI
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NAPOVEDUJEMO
AKTIVNOSTI ZA OTROKE

Cerkno,
zelenica pred vrtcem
11., 18. in 25. avgust
18.00–19.00
Zveza prijateljev mladine 
Idrija

V mesecu juliju je Zveza prijateljev mladine Idrija v Cerknem, s 
pomočjo zvestih prostovoljcev, izpeljala aktivnost za otroke POD 
DEŽNIKOM. Naše druženje smo pričeli s pravljico in ga nadaljeva-
li z družabnimi igrami. Ker je bil obisk zelo dober, smo se odloči-
li, da tudi v mesecu avgustu poskrbimo za druženje na zelenici 
pred vrtcem. 
VABLJENI OTROCI IN NJIHOVI STARŠI!

MEDNARODNI FESTIVAL MALIH ULIČNIH DOGODKOV

Cerkno,
19. avgust–3. september
Agencija LARS

19. avgust ob 18.00:
20. avgust ob 9.30:
26. avgust ob 18.00:
26. avgust ob 19.00:
26. avgust ob 19.30:
26. avgust ob 19.45:
27. avgust ob 9.30:
30. avgust ob 19.00:
30. avgust ob 21.00:
2. september ob 18.00:
2. september ob 18.00:
2. september ob 19.00:
2. september ob 20.00:
3. september ob 16.00:
3. september ob 19.00:

FESTIVAL ÀLA v zadnjih dneh počitnic prinaša še 10 predstav za 
publiko vse starosti, 4 delavnice za ÀLČKE, delavnico improviza-
cijskega gledališča za amaterske gledališčnike ter nastop Roma-
ne Kranjčan, tik preden se šolsko leto zares začne. 
ÀLA, GREMO MED LJUDI!

DELAVNICA ZA ÀLČKE / Hotel Cerkno
DELAVNICA ZA ÀLČKE / Vrt Pr’ Albinc
DELAVNICA ZA ÀLČKE / Hotel Cerkno
Anja in Vid: Latinolover (Slovenija) / Hotel Cerkno
Erika Borštnar: Tako to gre (Slovenija) / Hotel Cerkno
Urška Ličef: Čas (Slovenija) / Hotel Cerkno
DELAVNICA ZA ÀLČKE / Vrt Pr’ Albinc
Klaun Ludek: Šarada in šareno šalabajzanje (HR) / Hotel Cerkno
Nursel in Fakir Musafir / Vrt Pr’ Albinc
Teater Narobov: Kar hočete / Hotel Cerkno
Theater Leela: Bizarni šou (A) / Sovodenj
ROMANA KRANJČAN / Hotel Cerkno
Teater Leela: Bizarni Šou / Hotel Cerkno
Gledališče, idej vrelišče: Improdelavnica 2 / Sovodenj
Tomaž Lapajne Dekleva: Aida / Sovodenj

Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe programa.

Foto: arhiv izvajalcev

LAŠKI SEJEM

Lazec
19. in 20. avgust
DLG Stari meh Lazec

Z lanskega petkovega srečanja 
ljudskih godcev.

Tretji vikend v avgustu bo spet na vrsti prireditev LAŠKI SEJEM, ki 
s pestro ponudbo dogodkov poskrbi, da vsak obiskovalec najde 
nekaj zase. V petkovem programu je srečanje ljudskih godcev od 
blizu in daleč. Sobota se bo pričela z dopoldanskim kolesarskim 
vzponom na Bevkov vrh, pod večer pa nadaljevala s pravo vaško 
veselico, na kateri ne bo manjkalo niti hrane in pijače, poskrbeli 
pa bodo tudi za pester kulturni program in bogat srečelov. 
VABLJENI V LAZEC!

MALONOGOMETNI TURNIR

Šebrelje
19. in 20. avgust
Športno društvo Texas

13. TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU 
Pravila: igra se po sistemu FIFA 4+1. Prijave se zbirajo do 18. 
avgusta do 20:00. Prijavnina znaša 40 evrov. Ekipe bodo nagra-
jene s pokali in denarnimi nagradami. Informacije in prijave na 
številki 031 723 992  ali na tomaz.cesnik@gmail.com (Tomaž).
LEPO VABLJENI VSI LJUBITELJI  NOGOMETA V ŠEBRELJE.

SREČANJE PLANINCEV

Porezen
21. avgust
Planinsko društvo Cerkno

TRADICIONALNO SREČANJE PLANINCEV NA POREZNU in EVRO-
POHOD 2011 na temo »pešpoti in voda«.
Prireditev se bo pričela s kulturnim programom ob 11. uri pred 
planinsko kočo. Za lačne in žejne bodo na voljo dobrote iz planin-
ske kuhinje.
PRISRČNO VABLJENI!

ŠOLA PLAVANJA

Bazen Hotela Cerkno
od 1. septembra dalje:

od 12. septembra dalje:
Plavalni klub Cerkno

PK Cerkno vpisuje v ŠOLO PLAVANJA otroke od dopolnjenega če-
trtega do šestega leta starosti. Šola bo potekala ob torkih in če-
trtkih od 17. do 18. ure. Tečaj traja dvajset ur. Informacije in 
prijave na: www.pkcerkno.net
PK Cerkno vabi tudi otroke, ki bi radi izpopolnili znanje plavanja, 
da se nam pridružijo pri vadbi ob ponedeljkih, sredah in petkih 
od 17. do 18.30 ure. Poudarek bo na pravilni tehniki plavanja 
različnih disciplin, skokih, potapljanju …
PRIDITE IN SE PRIDRUŽITE VODNI ZABAVI!

POHOD IN DAN ODPRTIH VRAT

Cilj: Zakojca
18. september
Cerkljanski muzej, 
Društvo Baška dediščina, 
LTO Laufar Cerkno, 
TD Pod Kojco

Cerkljanski muzej, Društvo Baška dediščina, LTO Laufar Cer-
kno in Turistično društvo pod Kojco vas vabijo, da se udeležite 
POHODA PO BEVKOVIH POTEH IN DNEVA ODPRTIH VRAT DOMA-
ČIJE FRANCETA BEVKA. Pohodniki se bodo v Zakojco odpravili po 
dveh poteh, ob 8. uri iz Cerknega in ob 9. uri iz Hudajužne. Ob 
12. uri se bodo srečali pred Bevkovo domačijo, kjer bo skupna 
kulturna prireditev za vse udeležence. Sledil bo ogled domačije.
Kontakt za prijave/informacije:
•  LTO Laufar Cerkno, spletna stran: http://www.turizem-cerkno. 

si/, tel.: (05)373 46 45, e-pošta: info@turizem-cerkno.si
•  Društvo Baška dediščina, tel.: (041) 601 248, e-pošta: alenka.

zgaga@gmail.com
•  Cerkljanski muzej, spletna stran: www.muzej-idrija-cerkno.si, 

tel.: (05) 372 31 80, e-pošta: info@muzej-idrija-cerkno.si

STALNE IN OBČASNE RAZSTAVE

Cerkljanski muzej
stalno:

do 30. oktobra:

do 2. oktobra:

V Cerkljanskem muzeju sta na ogled dve stalni razstavi: CER-
KLJANSKA SKOZI STOLETJA in PUST JE KRIV! PRIPOVED O CER-
KLJANSKIH LAUFARJIH. Prva je posvečena lokalni zgodovini, dru-
ga pa cerkljanskim pustnim šemam. 
Letošnje poletje pa sta na ogled tudi dve zanimivi občasni razsta-
vi. Razstava MEDICINSKE SESTRE SKOZI ČAS je nastala v sodelo-
vanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov (DMSBZT) Ljubljana in prikazuje razvoj zdravstvene 
nege na Slovenskem od leta 1919 do konca 60. let 20. stoletja, tj. 
od prihoda prve skrbstvene sestre na slovensko ozemlje do so-
dobne utemeljitve poklica medicinske sestre. Fotografije, besedi-
la in okoli 220 različnih predmetov prikazujejo več delovnih oko-
lij nekdanjih medicinskih sester, njihove značilne uniforme oz. 
delovne obleke, na drugi strani pa tudi razvoj šolstva na tem po-
dročju ter delovanje strokovne organizacije. Na ogled pa je tudi 
filmsko gradivo. Muzej je za razstavo prispeval gradivo iz druge 
svetovne vojne s poudarkom na Partizanski bolnici Franji ter s 
predstavitvijo zgodb bolničarjev in bolničark, ki so v tej bolnišni-
ci delovali. Razstavo, ki bo na  ogled do 30. oktobra 2011, spre-
mlja katalog z razstavnimi besedili in fotografskimi prilogami.

Na svoji redni letni razstavi se že trinajstič predstavljajo članice 
Cerkljanske klekljarske sekcije Marjetica. Kot je že tradicija, je 
tudi letošnja razstava tematsko zaokrožena celota, rezultat tradi-
cionalnega znanja, ki so ga nadgradile na 15-urni delavnici z na-
slovom Uporaba debelejše niti. Na osnovi pridobljenega znanja 
je nastala letošnja razstava z naslovom TANKO Z DEBELIM. Ra-
znolike čipke s prepleteno debelejšo nitjo odražajo domišljijo 
klekljaric, ki so se v okviru teme znašle po svojih zmožnostih in 
iznajdljivosti. Razstava bo na ogled do 2. oktobra.
Urnik muzeja:
•  od torka do petka: 9.00–15.00,
•  sobote, nedelje, prazniki: 10.00–13.00 in 14.00–18.00,
•  ob ponedeljkih zaprto.
Za najavljene skupine možen ogled tudi izven urnika.
VABLJENI!

Romana Kranjčan. Teater Leela

ZAPOSLITEV – Cerkljanski muzej zaposli dijaka/dijakinjo ali študenta/študentko za 
dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Če si komunikativen in te veseli delo z 
obiskovalci, piši na info@muzej-idrija-cerkno.si do 1. septembra 2011.

Cerkljanski muzej, Bevkova 12, 5282 Cerkno, www.muzej-idrija-cerkno.si


