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GOVOR OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Letos praznujemo 17. rojstni
dan Občine Cerkno.

Današnji praznični dan je posvečen nosilcema dveh izvornih razvojnih vrednot, to je slovitemu matematiku dr. Francu Močniku, ki je
v naš prostor vtisnil simbol znanja, in Vojkovi
brigadi, ki nam je s svojim herojskim zgledom
podarila simbol svobode.
Je pa tudi dan priložnosti, da se ozremo nazaj in ocenimo prehojeno pot, ter hkrati pogledamo naprej, kaj nam je storiti v prihodnje.
Sprašujem se, kaj smo v zadnjih dveh desetletjih povzeli od prvega častnega rojaka, ki
pooseblja znanje, razvoj, pamet, napredek, in
kaj iz priborjene svobode, junaške zapuščine
borcev.
Žal veliko premalo dobrega in mnogo preveč neperspektivnega.
Razvili smo plenilski kapitalizem, ki ubija
demokracijo. Če propadajo podjetja, če ni razvoja, če mladi odhajajo, če ni gradnje stanovanj in delovnih mest, dostopnega zdravstvenega varstva, če so rezi v socialo premočni,
potem ni prave svobode in ni demokracije ali
pa je ta invalidna in ne moremo govoriti o resničnih človekovih pravicah.
Zato, drage občanke in občani, postanimo
jezni! Kajti kot pravi Stephane Hessel, pisec
knjige Dvignite se: “Kadar človeka nekaj razjezi, postane bojevit in močan ter ukrepa. Zlije se z mogočnim tokom zgodovine in njen tok
teče k večji pravičnosti in svobodi.”
Vendar pa pri tem ne sme biti niti najmanjšega prostora za igre moči in nasilje, kajti za
aktivno delovanje je danih veliko drugih možnih poti in načinov, ki jih nudijo demokracija in njene inštitucije.
In kaj ob prazniku in po skoraj enem letu
županovanja Cerkljanski najbolj želim?
Predvsem to, da ohranimo pokončno držo
in vse tiste vrednote, ki so jih tukajšnji prebivalci gojili od nekdaj – znanje in iznajdljivost,
delavnost in požrtvovalnost, medsosedsko pomoč in solidarnost, tovarištvo, zaupanje, poštenost. Samo tako bomo na zdravih temeljih
krepili duhovno in materialno blaginjo.
Ne pustimo, da bi se v naših srcih zasejalo
seme zla, hudobije, neznanja, hujskaštva,
zlobe in nespoštljivosti do soljudi in okolja,
kar žal aktualni trenutek kot glavno jed mamljivo ponuja.
Sedaj ni trenutek za lagodje, morda pa je
pravi čas, da se končno zavemo, da smo vsi
del enega sveta in da si delimo skupno usodo.
Zato spoštujmo in negujmo svojo bogato
tradicijo, bodimo ponosni na svoje dosežke in
izražajmo priznanje tistim, ki s svojimi prizadevanji dajejo pečat našemu času, tako kot
današnji dobitniki občinskih nagrad in priznanja.
Hkrati pa ostanimo tudi odprti in dovzetni,
pustimo, da najrazličnejši vetrovi prepihavajo to našo kotlino, tako kot zadnjih skoraj 70
let, in odpirajmo vrata novim prijateljem, kot
to nameravamo početi tudi na osnovi današnjega pobratenja med občinama Cerkno in
Cassacco.
Srečno, Cerkljanska!
Vaš župan, Miran Ciglič

PRAZNIK OBČINE CERKNO IN PODPIS LISTINE O POBRATENJU

Svečano na Cerkljanskem
in v Furlaniji
Prireditev s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Cerkno ob letošnjem občinskem prazniku je bila še posebej slovesna. V njenem prvem delu je bila zaslužena pozornost namenjena dobitnikom Bevkovih nagrad – Združenju Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerkno, Društvu Sožitje Idrija-Cerkno ter pedagoginji in pesnici Sabini Eržen – in dobitniku
najvišjega, Bevkovega priznanja – predsedniku Krajevne skupnosti Bukovo Silvu Jeramu.

rajonski svetnik mestne četrti Sveta Gora-Placuta Miloš Čotar, ki že dalj časa skrbi za čezmejno povezovanje. Ker je tudi Občina Cerkno
v svojem letošnjem programu aktivnosti načrtovala mednarodna sodelovanja, so prvi stiki
hitro vodili v dejanja.
Tako so v letošnjem letu predstavniki lokalnih oblasti na srečanjih pri županu Cassacca
Vannesu Assaloniju zasnovali konkretne načrte in vsebinski okvir možnih sodelovanj in
skupnih prijav na evropske razpise. Razvojne
priložnosti se kažejo na najrazličnejših področjih, saj imata občini kar nekaj skupnih točk in
podobnosti, hkrati pa si lahko izmenjata tudi
dragocene primere dobrih praks.
Zadnji novembrski konec tedna se je svečanost ob podpisu Listine o pobratenju odvila še
v Cassaccu. O pomembnosti tovrstnih mednarodnih sodelovanj, ki vodijo v nove razvojne
priložnosti in bogatijo medkulturno sodelovanje, so na prireditvi s slovenskim kulturnim
programom spregovorili tako deželna svetnika Giorgio Baiutti in Igor Gabrovec, kot tudi
(nadaljevanje na strani 2)

Od leve proti desni: letošnji prejemniki Bevkovih nagrad Janez Peternelj v imenu Zveze šoferjev in
avtomehanikov Cerkno, Jerneja Tušar v imenu društva Sožitje Idrija-Cerkno in Sabina Eržen, župan
Miran Ciglič, prejemnik Bevkovega priznanja Silvo Jeram in predsednica Komisije za priznanja in
nagrade Marija Hvala.

P

redano prostovoljsko delo, humanitarnost, naravnanost na pozitivne plati
življenja, krepitev etičnih vrednot, dragoceni prispevek k vzgoji mlajših rodov ... so
rdeča nit dolgoletnih prizadevanj nagrajencev, ki v današnjem negotovem času, nasičenem z razvrednotenjem pristnih medsebojnih
vezi, zasvetijo v še toliko svetlejši luči. Tako kot
odločitev nagrajenke Sabine Eržen, da prejeti
denarni del nagrade podari v humanitarne
namene, s čimer je ponovno udejanjila svojo
skromnost in srčnost, ki ju sicer vseskozi slutimo skozi verze njene poezije.
Skozi kulturni del programa, ki sta ga sooblikovala skupina Tantadruj in mladinski pevski zbor Iskrice Osnovne šole Cerkno pod vodstvom zborovodkinje Vanje Lampič, se je prireditev prelila v drugi del, svečani podpis Li-

Sprejem gostov iz Italije v Cerknem

stine o pobratenju med Občinama Cerkno in
Cassacco iz Videmske pokrajine v Italiji. Tako
se je sklenil formalni del odločitve o vzpostavitvi prijateljskih vezi, ki je postavil temelje za
konkretne oblike sodelovanja med prebivalci,
gospodarstvom in inštitucijami obeh občin.
Ideja o pobratenju je pričela zoreti pred dobrim letom dni, ko je furlanska občina Cassacco podala pobudo za prvo srečanje med predstavniki lokalnih oblasti. Deželni svetnik Giorgio Baiutti je ob pomoči svojega svetniškega
kolega Igorja Gabrovca navezal prve stike s
cerkljanskim županom Miranom Cigličem in
tik pred iztekom lanskega leta so se jima na
prvem obisku v Cerknem pridružili še podžupan Cassacca Dario Ellero, odbornik za kulturo Amato Morocutti, predsednik goriškega
rajonskega sveta v Podgori Walter Bandelj in

Župana Občine Cerkno Miran Ciglič (levo) in
Občine Cassacco Vannes Assaloni ob podpisu
slavnostne Listine o pobratenju.

Ogled zbirk Cerkljanskega muzeja
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NEKAJ
TELEGRAFSKIH
NOVIC
1. 9. 2011 – Sestanek s projektanti firm Techline d.o.o. iz Ljubljane ter
Proarc d.o.o. iz Nove Gorice na temo nadaljevanja priprave projektne dokumentacije za prenovo starega dijaškega doma v center šolskih in obšolskih dejavnosti ter prostore za družbene in društvene dejavnosti ter
podjetništvo. Cilj je pridobiti gradbeno dovoljenje do konca leta 2011.
5. 9. 2011 – Obiskal nas je predstavnik podjetja Gonzaga d.o.o., s katerim smo se dogovorili, da dostavi celovito ponudbo za opremo za javno
otroško igrišče. Projekt nameravamo prijaviti na javni razpis MK, ukrep
322 – urejanje središč naselij.
Istega dne sem se sestal tudi s predsednikom KS Cerkno Markom Močnikom, s katerim smo zastavili nadaljnje aktivnosti na temo internetnih povezav oziroma pokrivanja belih lis v sodelovanju s komercialnimi ponudniki. Obdelali smo tudi problematiko čistilne naprave, vodovoda, sanacije Sušja – vodni zbiralnik.
8. 9. 2011 – Sestal sem se z direktorjem Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Matjažem Zajelšnikom in se dogovoril, da v roku 14 dni
prejmemo pismo o nameri, da CŠOD po obnovi prevzame v upravljanje
del starega dijaškega doma.
15. 9. 2011 – Sestal sem se z Ivanom Vidmarjem, predstavnikom komercialnega ponudnika interneta freeNET d.o.o., s katerim smo se dogovorili, da se vključi v tovrstno ponudbo.
22. 9. 2011 – Sestanek z novim direktorjem Cestnega podjetja Nova Gorica Kristjanom Mugerlijem, s katerim smo se dogovorili za načrt krpanja
asfaltnih cest v občini Cerkno, asfaltiranja novih površin ter o izvajanju
zimske službe.
15. 10. 2011 – Obiskal sem podjetje Projekt d.o.o. iz Nove Gorice ter se z
direktorjem Vladimirjem Durcikom dogovoril o pospešenem poteku priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt
Večnamenski center Cerkno (bivši dijaški dom). Gradbeno dovoljenje je
osnova za prijavo na razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (SVLR).
15. 10. 2011 – Obiskal sem Zavarovalnico Triglav v Novi Gorici in se z Tamaro Hrast dogovoril za pripravo novih polic za vse oblike zavarovanja,
ki so vezane na poslovanje Občine Cerkno. Potrebno je bilo kar nekaj dopolnitev.
18. 10. 2011 – Obisk KS Otalež (Plužnje, Lazec) v zvezi z nameščanjem
klorinatorjev, ki predstavljajo ukrep za zagotavljanje neoporečne pitne
vode. Ta ukrep nalaga zakonodaja. Večina udeležencev je ta ukrep sprejela in danes se doziranje ter nadzor že izvajata.
27. 10. 2011 – Na pobudo poslanca Sama Bevka smo se pri ravnatelju
Osnovne šole Cerkno sestali z novo direktorico Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Alenko Kovšca, ki je z veseljem sprejela informacijo o
uspešni pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7. 11. 2011 – S sodelavcem Gašperjem Mohoričem sva obiskala Ministrstvo za okolje in prostor, kjer sva se dogovorila o postopkih za pridobitev
državnih sredstev za sanacijo vodnega zajetja Sušje. Dela potekajo uspešno in izgleda, da bodo zaključena do konca leta.
10. 11. 2011 – Sestal sem se z Marjanom Simoničem, ponovno imenovanim predstavnikom Občine Cerkno v svetu zavoda Zdravstvenega doma
(ZD) Idrija. Dogovorila sva se, da prevzame organizacijo sestanka z direktorjem ZD Idrija Markom Hvalo, ki pa je srečanje zavrnil. Že ve, kaj
dela!
Ker Marjan Simonič predaja mesto predsednika KS Otalež svojemu nasledniku, sva se pogovarjala tudi o načrtih v tej krajevni skupnosti ter
najnujnejših ukrepih še pred začetkom zime.
10. 11. 2011 – S Primožem Ovijačem iz Komunalnega podjetja Ljubljana
smo ocenili realizacijo projekta posodobitve ceste Jesenica–Vrh Križa, ki
so ga pridobili na razpisu iz naslova t.i. 23. člena, ki pomeni sofinanciranje cestne infrastrukture s strani SVLR. Dela potekajo uspešno.
11. 11. 2011 – Na občini smo se sestali z direktorjem firme Locus d.o.o.
Leonom Kobetičem, pripravljavcem občinskega prostorskega načrta.
Ocena je, da naj bi bila naloga zaključena v prvem kvartalu 2012. Obdelali smo tudi problematiko umestitve v prostor novih projektov na lokaciji SC Cerkno, projekta italijanskega investitorja na območju Banovca
(Dolenji Novaki), širitve sprejemnega centra pri PB Franja ter ureditve in
možnih posegov na območju arheološkega najdišča Divje babe.
14. 11. 2011 – Na njenem prvem obisku sem gostil direktorico Mestne
knjižnice in čitalnice Idrija Milanko Trušnovec, s katero sva ocenila program za leto 2012. Poudarek je na iskanju notranjih rezerv.
17. 11. 2011 – Gostil sem arhitekta Janeza Urbanca na temo Enoviti projekt za izobraževalno–kulturni in varstveni center Cerkno. Smo v pričakovanju ponudbe in izhodišč.
18. 11. 2011 – Gostili smo predstavnici razvojne agencije ICRA d.o.o. in
se dogovorili o postavkah v proračunu Občine Cerkno za leto 2012 ter o
programih in projektih, pri katerih bo nujno skupno delovanje.
22. 11. 2011 – Udeležil sem se 43. seje Sveta regije, ki ga sestavlja vseh
13 županov občin v goriški statistični regiji. Najpomembnejša točka
dnevnega reda je bila obravnava Načrta priprave izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012–2014 in informacije
glede 6. javnega poziva (prijava na razpis SVLR za sredstva za CŠOD).
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

Priložnostna znamka ob pobratenju

generalna konzulka RS v Trstu Vlasta
Valenčič Pelikan.
Sicer so tamkajšnji gostitelji, ki so se
izkazali z izjemno gostoljubnostjo, skrbno pripravo dogodka in prijateljskim
vzdušjem, 18-člansko cerkljansko delegacijo, ki so jo sestavljali predstavniki občinske uprave, občinski svetniki
in sodelavci pri koordinaciji projektov
pobratenja, med krožnim ogledom
občine seznanili z njenimi osnovnimi
značilnostmi in zanimivostmi.
Sestavljajo jo štiri četrti, ki jim pravijo frakcije; jedro vsake predstavlja
lokalna cerkev. Skrb za uravnotežen
razvoj posameznih četrti imajo med
sabo razdeljeno občinski svetniki in
uslužbenci občinske uprave. Na vsakem koraku, tako v mestu kot v zaselkih, je opazna velika pozornost, ki jo
vlagajo v ohranjanje in obnovo svoje
kulturne dediščine, arhitekturnih in
etnoloških značilnosti ter v urejenost
javnih površin. Po besedah podžupana Daria Ellera njihovo urbanistično
načrtovanje poteka znotraj jasno določenih smernic, zapovedi in prepovedi, ki veljajo tako za lokalno oblast
kot za prebivalstvo. Da, tu bi le s težavo
naleteli na netlakovan pločnik ali se
zazrli v električne kable nad glavo, še
težje pa na razpadajoči ali nestrokovno
obnovljeni objekt, ki ima kakršnokoli
zgodovinsko vrednost, naj si bo iz aristokratskega ali kmečkega okolja.
Občina Cassacco z nekaj več kot
3000 prebivalci in s 17 občinskimi
uslužbenci razpolaga z okrog 3 milijone evrov težkim proračunom, s tem,
da večino večjih projektov in investicij financira s pomočjo sredstev pokrajine, se pravi iz regijskega proračuna. Obsega sicer skromnih 12 km2,
proti čemur je naša občina pravi velikan, jo pa krasita mogočna beneška
vila Gallici – Deciani iz 17. stoletja,
kjer je potekala tudi svečana pogostitev, in grajski kompleks, ki je v starodavnih časih imel pomembno obrambno funkcijo, njegovi sedanji objekti,
ki datirajo v 13. stoletje, pa so današnjo podobo dobili sredi 15. stoletja.
Levji delež prihodkov ustvarjajo trgovski kompleksi, gospodarsko zanimivi pa sta tudi kmetijstvo in lesnopredelovalna industrija. Še posebej
dober obet zanimivega sodelovanja
in izmenjave dobrih praks pa lahko
predstavlja največji proizvajalec medu v deželi Furlaniji – Julijski krajini

– podjetje s sedežem v Cassaccu se
namreč dejavno posveča tudi vzgoji o
nenadomestljivem pomenu čebel in
njihove vloge v ekološki verigi, kar bi
lahko v prihodnosti vodilo v razvojno
povezovanje s prizadevanji številnih
čebelarjev na našem območju.
Takojšen preskok na velike projekte pa žal kadrovsko in finančno ni
mogoč, zato je obveljal dogovor, da
se bo delovalo po principu majhnih
in premišljenih korakov. Tako je prvi
naslednji korak prijava na razpis
Evropa za državljane, za konec sep-

tembra 2012 pa je že načrtovan večji
obisk gostov iz Furlanije v Cerknem.
Dogovori potekajo o organizaciji skupnega koncerta pihalnih orkestrov iz
obeh občin, gasilci pa bi izvedli predstavitveno vajo.
Kulturne, humanitarne, športne ...
izmenjave bodo vsekakor dobra popotnica za izgradnjo še tesnejših vezi
in medsebojnega spoznavanja, kar bo
vodilo v večje, trajnostno naravnane
programske vsebine sodelovanja.
NaB
Foto: Marko Čadež

Začrtana prijateljska pot po podpisu Listine o pobratenju v Cassaccu

Na slovesnosti in pogostitvi, ki sta potekali v beneški vili Gallici - Deciani, je bila
gostja tudi generalna konzulka RS v Trstu Vlasta Valenčič Pelikan (na fotografiji
spredaj med obema županoma). V ozadju na desni stoji predsednik goriškega rajonskega sveta v Podgori Walter Bandelj, ki je bil med prvimi pobudniki pobratenja.

Starodavni grajski kompleks v Cassaccu

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

Sprejet Lokalni energetski koncept Občine Cerkno
Povzemamo nekatere pomembnejše sklepe, ki jih je 28. septembra na
svoji 5. redni seji sprejel Občinski svet
(OS) Občine Cerkno.
Po obrazložitvi končnega poročila
Lokalnega energetskega koncepta
(LEK) s strani predstavnikov agencije
Golea in podanem poročilu Odbora
za varstvo in urejanje okolja ter prostorsko načrtovanje in Odbora za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo, ki sta LEK predhodno potrdila, je OS soglasno sprejel LEK Občine Cerkno. S tem je zaključen po-

memben sestavni del Občinskega
prostorskega načrta, ki bo omogočal
smotrnejši razvoj uporabe energentov.
Svet je razpravljal tudi o sistematizaciji delovnih mest v enoti Vrtec Cerkno ter o cenah njegovih programov.
Vsebina obeh točk je podrobneje predstavljena v poročilu Odbora za družbene in društvene dejavnosti na strani 3.
Pod osmo točko dnevnega reda je
OS ponovno obravnaval predlog ukinitve zavoda LTO Laufar Cerkno in
po daljši razpravi sprejel sklep, naj
direktor zavoda do naslednje seje OS

pripravi program, ki bo temeljil na
opredelitvi stroškov delovanja in viziji razvoja turizma v občini, hkrati pa
naj direktor občinske uprave preveri
druge formalne možnosti delovanja
lokalne turistične organizacije.
S petnajstimi glasovi za je OS po
hitrem postopku potrdil tudi Odlok o
spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za letošnje leto ter soglasno potrdil Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju vzpodbud za področje malega
gospodarstva.
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ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI TER SOCIALNO POLITIKO

Poročilo odbora
Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko pri Občinskem
svetu (OS) Občine Cerkno se je na svoji letošnji 4. seji sestal 26. septembra in
obravnaval tekoče zadeve, med katerimi je bilo največ pozornosti posvečeno
obravnavi prostorske problematike vrtca, predlogu sistemizacije delovnih
mest v Enoti vrtec Cerkno za tekoče šolsko leto ter cenam programov vrtca.

R

azprava je tekla tudi o Odloku o
koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v občini Cerkno, o Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto
2011 ter o izdaji soglasja k ugotovitvenemu sklepu Sveta zavoda Glasbene šole
Idrija za ugotavljanje delovne uspešnosti
ravnatelja. Pod točko pobude in vprašanja pa je bil Odbor seznanjen z nekaterimi
vprašanji glede povpraševanja zainteresiranih za bivanje v bivalni skupnosti, o
prostorih za društva (z ureditvijo večnamenskega objekta Cerkno bo 60 % stavbe namenjene Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), 40 % pa drugim,
tudi društvenim dejavnostim; datumsko
je prostorska rešitev vezana na izvedbo
objekta) in o pripombah glede povzročanja hrupa s festivalom »Cmakajne« oziroma primernosti njegove lokacije.
V zvezi z obravnavanimi vsebinami je
Odbor sprejel sklepe in stališča, katerih
povzetek navajamo v nadaljevanju.

Prostorska problematika vrtca
Uvodoma je ravnatelj Osnovne šole
Cerkno predstavil aktivnosti posameznikov, ki jih v šoli in vrtcu izvajajo občinski
in posamezni strokovni sodelavci ter se
nato navezal na polemiko v zvezi z oblikovanjem desetega oddelka vrtca.
Glede na javno mnenje, ki postavlja
pod vprašaj nekatere poteze vodstva zavoda in mu očita nekorektne, nestrokovne, nezakonite in nelegitimne postopke
pri spomladanskem vpisu v vrtec in glede na širjenje nestrokovnih pripomb na
normative pri formiranju oddelkov ter
na neformalno poseganje v delitev kompetenc znotraj vodstva zavoda, ki se počasi preveša na nivo žaljivosti za posamezne strokovne sodelavce, ravnatelj
dosledno vztraja na stališču, da so bili vsi
postopki vpisa legitimni, v skladu s sprejeto zakonodajo in da vrtec deluje zakonito. Neosnovani očitki javnosti lahko
ostanejo na neformalni ravni, vsekakor
pa je vodstvo zavoda za formalno potrditev pravilnosti delovanja pripravljeno
svoje postopke kadarkoli podvreči revizijskim pregledom za to pooblaščenih in
strokovno usposobljenih organov. Odbor
se je ponovno seznanil s sprejetim Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec Cerkno
(Ur. list RS št. 22/09), ki je osnova za izpeljavo vpisa, članom odbora pa so bili
še posebej predstavljeni normativi iz tega pravilnika. Odbor ugotavlja, da je za
nadaljnje iskanje rešitve desetega oddelka ključna odločitev občine o zagotovitvi
potrebnih sredstev za njegovo delovanje
in šele nato bo smiselno iskati ustrezno
prostorsko rešitev. Nadaljnja razprava po
predstavitvi številčnega stanja je bila
usmerjena tudi v razmišljanje o tem, da
bi kot možno pomoč staršem iskali rešitve tudi v subvenciji občine za plačilo zasebnega varstva ali morda iskanje rešitev
na primeru dobre prakse, ko ena od mamic vzame v varstvo večje število otrok.
Ker je na seji ponovno padlo nekaj
očitkov glede počasnosti reševanja te
problematike in glede legitimnosti posameznih postopkov, je bilo ponovno poudarjeno, da je za pregled izvedenih postopkov pristojna zgolj inšpekcija, s čimer
bi se dokončno zaključilo tudi z vsemi
oblikami formalizacije netočnih in potvorjenih informacij. Obstaja pa seveda
še vedno težnja po nadaljevanju izvajanja dobrih projektov, zastavljenih in začetih v nedavni preteklosti.
Odbor je po obravnavi zavzel stališče,

da naj se še naprej išče možnosti za ustrezno rešitev varstva otrok, ki med šolskim
letom 2011/12 ne bodo vpisani v vrtec
zaradi pomanjkanja prostorov.

Sistemizacija delovnih mest v
Enoti vrtec Cerkno
Glede predloga za tekoče šolsko leto
2011/12 je bil sprejet sklep, s katerim
Odbor predlaga OS Občine Cerkno, da
izda soglasje k predlogu sistemizacije
delovnih mest v Enoti vrtec Cerkno, kar
je v skladu z zahtevami, ki so vsebovane
v panožni kolektivni pogodbi glede števila zaposlenih za število vpisanih otrok.

Cene programov vrtca Cerkno
Odbor je obravnaval uskladitev vsakoletnega preračuna cene programov vrtca, s čimer se doseže uskladitev dejanskega števila otrok in stroškov. Cene se
izračuna na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo. Največji
delež v ceni predstavljajo stroški dela,
drugi elementi cene pa so še stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Občina Cerkno zadnja leta dodatno
priznava 20 % popust na ekonomsko ceno za edinega otroka iz družine, vključenega v vrtec, dodatno pa se staršem krije
tudi pisno najavljeno odsotnost v mesecu avgustu. Pri tem se je v letošnjem letu
izkazalo, da bi bila morda pravičnejša
odločitev za kritje odsotnosti 10 delovnih dni v juliju ali v avgustu.
Odbor se je po obravnavi odločil predlagati, da se na ekonomsko ceno prizna
20 % popust za edinega otroka, vključenega v vrtec, in da so za pisno najavljeno
odsotnost v juliju ali v avgustu starši
oproščeni plačila za 10 delovnih dni za
edinega ali starejšega otroka, ki obiskuje
vrtec.

Odlok o spremembi Odloka o
proračunu Občine Cerkno za
leto 2011
Strokovni sodelavci so obrazložili nekatere spremembe zaradi prerazporeditve sredstev za investicijsko vzdrževanje
– obnovo izolirnic in sanitarij v otroški
ambulanti v ZD Idrija, obnovo kurilnice,
ureditev parkirišča, problematike CŠOD,
kjer je potrebno pridobiti še nekatera
gradbena dovoljenja, da se bo investicijo
prijavilo na 6. javni poziv za pridobitev
EU sredstev za regionalni razvoj.
Odbor je sprejel sklep, da se sredstva

ZAHVALA GOSPE
MARJETI SIMONIČ
Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko pri Občinskem svetu Občine Cerkno se
gospe Marjeti Simonič, ki je zaključila z delom pri Občinskem svetu in se
prezaposlila, iskreno in toplo zahvaljuje za sodelovanje in pomoč pri
delovanju odbora ter za nesebično
nudenje strokovne pomoči in svetovanje, kot tudi za vestno opravljanje
dela s področja vodenja zapisnikov
odbora in njegovih ostalih organov.
Na novih delovnih nalogah in novih
delovnih izzivih ji želimo veliko poslovnih uspehov in tudi tisto mero
osebnega zadovoljstva, ko naj bo
delo resnično tudi veselje in ko človek ob uspešno opravljenem delu
čuti posebno zadovoljstvo.
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na postavki 131721 ZD Idrija – investicijsko vzdrževanje, ki so bila prvotno namenjena obnovi Nujne medicinske pomoči,
nameni za obnovo izolirnic in sanitarij v
otroški ambulanti v ZD Idrija in da se v
delu, ki se nanaša na pristojnosti Odbora, potrjuje Odlok o spremembi Odloka o
proračunu Občine Cerkno za leto 2011.

Odlok o koncesiji za izvajanje
javne službe pomoči družini
Sedanji koncesionar javne službe pomoči družini na domu v občini Cerkno,
Center za socialno delo Idrija, se sooča z
operativnimi težavami pri pogostih bolniških odsotnostih in delovnih omejitvah
socialnih oskrbovalk, zato je na Občini
Idrija in Cerkno naslovil pobudo za drugačno organiziranost službe. Izvajala bi
se lahko v obliki podeljene koncesije,
pravna podlaga za objavo javnega razpisa za izbor koncesionarja pa je sprejeti
Odlok. Odbor je zato sprejel sklep, da OS
Občine Cerkno predlaga, da v prvi obravnavi sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu.

Soglasje za ugotavljanje
delovne uspešnosti ravnatelja
Glasbene šole Idrija
Odbor je sprejel tudi sklep, da predlaga OS Občine Cerkno, da se izda soglasje
k ugotovitvenemu sklepu, ki ga je Svet
zavoda Glasbene šole Idrija sprejel v postopku ocenjevanja delovne uspešnosti
ravnatelja Glasbene šole Idrija Emila
Semca, na katerega se, tako kot na svet
zavoda GŠ Idrija, naslovi pisno pobudo
za oblikovanje strateške politike glasbene šole, da bi dolgoročno izobrazila glasbenike, ki bi kadrovsko ustrezali potrebam pihalnih godb obeh občin.

Strokovna komisija za oceno in
vrednotenje vlog pri Občinski
upravi Občine Cerkno
je 1. 7. 2011 obravnavala vloge javnih
razpisov, ki so bili v teku od 1. do 30. junija 2011:
• Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Cerkno, na katerega
je prispelo 19 vlog in za katere je bila
skupna vrednost vlog 25.876 EUR
(vloge za programe in prireditve)
• Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju
športa v Občini Cerkno v letu 2011, na
katerega je prispelo 13 vlog in za katere je bila skupna vrednost 42.505
EUR
• Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2011, na katerega je
prispelo 12 vlog in za katere je bila
skupna vrednost vlog 3.029 EUR
• Javni poziv za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih prireditev z mednarodno udeležbo v letu 2011, na katerega so
prispele 4 vloge, za katere je bila ocenjena skupna vrednost vlog 28.300 EUR
Oceno in vrednotenje vloge je komisija
zaključila 21. 7. 2011. Pri javnem pozivu
za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih prireditev z mednarodno udeležbo v
letu 2011 so bili ocenjevani zlasti kriteriji:
• trajanje prireditve (1, 2, 3 ali več dni)
• vsak mednarodni dogodek (število nastopajočih iz tujine)
• prireditev ima več kot 50 % sredstev
zagotovljenih iz drugih virov
• predvidena dostopnost – število obiskovalcev
• prireditev pomembno vpliva k bogatitvi kulturnega življenja v občini
• prireditev ima pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost občine
Povzetek pripravil Marjo Mlakar, predsednik
Odbora za družbene in društvene dejavnosti
ter socialno politiko

Bliža se čas priprave proračuna za leto 2012. Da bi skupaj
oblikovali podobo našega kraja,
NAPIŠITE VAŠA PRIČAKOVANJA, ŽELJE, PREDLOGE,
MNENJA
in jih v pisni obliki oddajte na naslov
Krajevna skupnost Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno ali
na e-naslov ks.cerkno@cerkno.si.
Krajevna skupnost Cerkno

VODOOSKRBA

OBVESTILO UPORABNIKOM
PITNE VODE
Občina Cerkno obvešča, da ukrep obveznega prekuhavanja
kot zaenkrat edini možni način dezinfekcije pitne vode, do preklica velja za naslednje vodovode: Zakriž, Žabže, Orehek, Jesenica, Dolenji Novaki, Plužnje, Lazec in Jazne.
Voda naj vre najmanj 3 minute. Hranimo jo na hladnem, za
pitje pa jo uporabljamo največ 24 ur.
Na vodovodu Poče so po uvedeni dezinfekciji mikrobiološke
analize na vseh odvzemnih mestih potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode. Uporabnikom vodovoda Poče tako vode ni
več potrebno prekuhati.
Na vodovodih Plužnje in Lazec se trenutno dezinfekcija izvaja poskusno. Ko bodo mikrobiološke analize na vseh odvzemnih mestih potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode, bodo
uporabniki o tem obveščeni preko občinskega informatorja
Ukopditi, radijske postaje Primorski val (Radio Odmev), spletne strani Občine Cerkno ter oglasnih desk.
Občina Cerkno v letošnjem in prihodnjem letu načrtuje ureditev ustrezne dezinfekcije še na vseh ostalih prej omenjenih
vodooskrbnih sistemih.
Vanja Mavri Zajc, Občina Cerkno, Služba za urejanje prostora in
varstvo okolja

SKRB ZA OKOLJE

ZNEBIMO SE AZBESTA
Občane obveščamo, da bo akcija Očistimo Cerkljansko azbestnih odpadkov, ki je bila predvidena za letošnjo jesen, realizirana prihodnjo pomlad skupaj z akcijo Očistimo Slovenijo
2012.
Občina Cerkno

OČISTIMO SVET 2012 TUDI V
OBČINI CERKNO
Upamo, da bomo tudi prihodnje leto, 24. marca, skupaj z vami občani občine Cerkno znova združili moči v vseslovenski
čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012. Tokrat v sklopu svetovne
čistilne akcije (World Cleanup 2012).
»Globalni akciji Očistimo svet 2012 se tudi pridružuje tudi
Slovenija. Velika prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012 bo v Sloveniji potekala 24. marca 2012, v šolah in vrtcih
pa 23. marca. Koordiniralo jo bo društvo Ekologi brez meja v
sodelovanju s številnimi partnerji in prostovoljci. Za njimi je uspešno prvo srečanje prostovoljcev, ki so že pošteno zavihali rokave, sam projekt in vsebine pa bodo letos dobile svežo obliko.
Trenutno se ekipa ukvarja predvsem s pridobivanjem pokroviteljev in partnerjev ter njihovim umeščanjem v projekt.
Organizacijsko je to letos malce lažji zalogaj, saj so praviloma vse partnerske organizacije potrdile sodelovanje in pomoč
pri akciji tudi tokrat. V pripravi je obsežen sklop spremljevalnih
dogodkov in vsebin, v katerih bo velik poudarek na ozaveščanju prebivalcev Slovenije o pomembnosti ohranjanja naravnih
virov.
Za vrtce, osnovne ter srednje šle so pripravili petmesečni izobraževalno-ozaveščevalni program Ekoglavce, ki bo potekal od
oktobra 2011 vse do dneva akcije 24. marca. Šole so v tem tednu prejele vabilo k sodelovanju in prve prijave že kapljajo. Poleg novih znanj s področja varstva okolja, ki bodo prilagojene
starostnim skupinam in vsebinsko ločene po mesecih, program
prinaša veliko zabave in ustrezno popestritev včasih preveč
dolgočasnih dni v učilnicah. Več o projektu Očistimo Slovenijo
2012 sledi v prihodnjih mesecih.« (Povzeto iz http://ebm.si/oj/
novice/199-oistimo-svet-2012-preve-smeti-za-en-planet.html)
Ker je osnovni namen poleg čiščenja tudi spodbujanje prostovoljstva in povezovanja na lokalni ravni, se bodo znotraj občine
poleg čiščenja divjih odlagališč in razpršenih odpadkov, lahko
izvajale tudi druge prostovoljne aktivnosti, kot so barvanje klopi, čiščenje nabrežin, urejanje igral, priprava tematskih učnih
in sprehajalnih poti, družabni dogodki ipd.
Vsi prostovoljci, ki bi radi pomagali, so dobrodošli. Prijave,
dogovori, razvrščanja na info@ocistimo.si ali na lokalni ravni
na ks.cerkno@cerkno.si ali gzc@cerkno.si
Krajevna skupnost Cerkno in Gasilska zveza Cerkno
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ZA ŽIVAHEN RAZVOJ PODEŽELJA

POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

Podeželski projekti
2012 v občini Cerkno

Skrite pasti
brezžičnega omrežja

V

Super, imamo ga …

letu 2012 se bo v Občini Cerkno začelo
izvajati več različnih projektov, vezanih
pretežno na podeželsko tematiko.
V okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija Italija se bo začel izvajati projekt LANA TURA, katerega nosilec je Kmetijsko gozdarski zavod iz Nove Gorice, Občina Cerkno pa
je partner v projektu. Vsebina projekta je vezana na razumevanje ovčje volne kot koristne
trajnostne surovine za nadaljnjo predelavo, ne
pa zgolj na odpadek, ki rejcem drobnice povzroča težave.
Nekatere aktivnosti se bodo dogajale na ožjem območju Idrijsko-Cerkljanskega, druge pa
bodo namenjene vsem udeleženim v projektu.
V okviru projekta se bo tako popisalo in evidentiralo postopke obdelave volne, orodja in tradicionalne izdelke iz volne. Potekale bodo delavnice striženja, sortiranja in skladiščenja volne,
izdelalo pa se bo tudi priročnik s popisom primernih postopkov striženja. Izvedle se bodo
delavnice barvanja volne in kož z naravnimi in
umetnimi barvili ter prepariranja kož z naravnimi sredstvi.
Poudarek projekta bo na aktivnostih, ki bodo
pripeljale do novih možnosti uporabe ovčje volne. Prav v ta namen bodo izvedene tudi delavnice filcanja, kupilo se bo mikalnik za pripravo
volne za filcanje. Že na podlagi teh delavnic,
pa tudi novih idej in zamisli, bo izveden natečaj
za spominek iz ovčje volne, glede na število
prejetih idej pa se bo izdelalo katalog teh izdelkov.
Preko Leader sredstev, ki jih za razvoj podeželja namenja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (organ upravljanja je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), se bodo v letih 2012 in 2013 izvajali naslednji projekti:
x PODEŽELJE IMA VEČ: nosilec projekta Občina Cerkno, partnerji v projektu pa so Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko
gozdarski Zavod Nova Gorica in Sadjarsko
društvo Cerkno Idrija. Cilj projekta je informirati in promovirati tako ponudnike kot potrošnike o lokalnih produktih, izvesti promocijo s poudarkom na ekološkem kmetijstvu
ter infrastrukturno podpreti trženje lokalnih
produktov. Iz sredstev projekta bo Občina
Cerkno kupila tudi pet hišic, v katerih bo po-

tekala prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov,
x RAZVOJ IDRIJSKE ČIPKE IN TRŽNE
ZNAMKE »IDRIA LACE«: Občina Cerkno je
partner v projektu, katerega prijavitelj je Občina Idrija, ostali partnerji pa so Mestni muzej Idrija, Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke ter Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija. Cilj projekta je z raziskovanjem, iskanjem novih podjetniških možnosti in priložnosti za idrijsko čipko, ki igra pomemben element kulturne dediščine območja, zasnovati nove, uporabne in inovativne
produkte z idrijsko čipko, med seboj povezati
vse akterje, ki se ukvarjajo s čipko ter spodbuditi klekljarice s podeželja, da se aktivno
vključijo v Društvo klekljaric idrijske čipke,
x GRAPE - DOBRO PRIDELANO DOMA: Občina Cerkno je partner v projektu. Projekt je
skupen na celotnem območju LAS za razvoj,
partnerice so vse občine in razvojne institucije. Namen projekta je preveriti in vzpostaviti
pogoje za uporabo imena skupne blagovne
znamke na območju LAS za razvoj. Projekt je
zastavljen letno, torej se bo izvajal tudi v bodoče, ko bo namenjen zaščiti imena in blagovne znamke, vzpostavitvi in delovanju komisije ter predvsem promociji lokalnih proizvodov preko blagovne znamke,
x VZPODBUJANJE KMETIJSTVA, ROKODELSTVA IN DOMAČE OBRTI TER GASTRONOMIJE OB SMARAGDNI POTI: Občina Cerkno je partner v projektu. Projekt je
skupen na celotnem območju LAS za razvoj,
partnerice so vse občine in razvojne institucije. Namen projekta je vzpostaviti učinkovitejše delovanje podpornih inštitucij, koordinirati program tržnic in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih produktov, organizirano izvajati trženje in izvesti skupne predstavitvene prireditve lokalnih ponudnikov,
x PODPORA PRIREDITVAM NVO NA OBMOČJU LAS: Občina Cerkno je partner v projektu. Projekt je skupen na celotnem območju
LAS za razvoj, partnerice so vse občine in razvojne institucije. V projektu gre za podporo
povezovanju nevladnih organizacij pri izpeljavi prireditev ter usposabljanje teh ciljnih
skupin za učinkovitejšo pripravo in izpeljavo
prireditev.

Cena, ki jo plačujemo z našim
zdravjem …
Medtem ko ponudniki brezžičnih internetnih storitev o nevarnem elektromagnetnem
sevanju, ki ga generira brezžično omrežje,
molčijo, večino izmed nas pri izbiri ponudnika internetnih in telefonskih storitev vodi merilo cenovne ugodnosti. Ker očitno brezžično
omrežje ne zahteva izkopa jarkov in položitve
na stotine kilometrov kablov, lahko ponudniki brezžičnega omrežja ponudijo konkurenčno nižjo ceno. Marsikdo se tudi še dodatno
navdušuje, da se mu ni potrebno več spotikati
tudi ob nepotrebne kable, ki več prosto ne ležijo po stanovanju. Pri tem pa večini ni znano,
da je cena, ki jo plačuje naše zdravje in okolica, drastično višja od cene udobnega in cenovno ugodnega dostopa do internega in telefonije. In kar je še huje. Tisti, ki se zavestno,

tovrstne okoljevarstvene študije še v fazi raziskav. Med tem pa je pred kratkim tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), visokofrekvenčno sevanje uvrstila v skupino ljudem
potencialno kancerogenih dejavnikov, odbori
Sveta Evrope in druga pristojna telesa pa strogo pozivajo nacionalna zakonodajna telesa k
previdnostnim ukrepom.

Med tem ko pri nas gradimo
brezžična omrežja …
Jih v tujini že marsikje celo izrecno prepovedujejo. Tako so v nekaterih državah (Francija, Nemčija, Avstrija, skandinavske države,
itd.) že prepovedali uporabo brezžičnega
omrežja v šolah, vrtcih, zdravstvenih ustanovah in knjižnicah. Številna mesta opuščajo
tovrstne rešitve. Nekatere države so tudi že
izdale priporočila, ki gredo v smeri neuporabe brezžičnega omrežja v tovrstnih ustanovah. Ponekod se vrstijo številne peticije zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki v praksi
vsakodnevno opažajo naraščanje nekaterih
specifičnih bolezni in simptomov, ki se jih pripisuje prav elektromagnetnemu sevanju. Nekaj izmed teh tujih številnih pozivov, peticij,
priporočil, raziskav, poročil in študij je dostopno tudi pri nas, na spletni strani www.ems.
si, ki jo je postavila civilna iniciativa ozave-

Preliminarni rezultati študije Univerze Wageningen: pri 70 % dreves, ki so jih »obsevali« z Wi-Fi visokofrekvenčnimi oddajniki, je listje kazalo znake poškodb. Slika - vir: techchunks.com

ICRA d.o.o. Idrija in Občina Cerkno

KATALOG DARIL

Z DOMAČIMI PRODUKTI
V okviru projekta »Oživitev prostora za trženje in promocijo idrijsko – cerkljanskega podeželja«, katerega nosilec je Občina Cerkno, smo pripravili prvi katalog daril z domačimi
produkti idrijskih in cerkljanskih ponudnikov, ki svoje proizvode prodajajo pod blagovno
znamko Grape - Dobro pridelano doma.
Veseli nas, da lahko na enem mestu predstavimo kakovostne produkte, ki sestavljajo pisano paleto naših lokalnih proizvodov. Kar precej predstavljenih daril dosega na sejmih ali
natečajih različna priznanja za kakovost, na kar smo še posebej ponosni.
Katalog je rezultat dolgotrajnega razvojnega dela tako nas kot naših ponudnikov, zato
smo zadnji del kataloga namenili krajši predstavitvi ponudnikov. Pri njih lahko darila naročite, občasno pa jih lahko kupite tudi v Pokriti tržnici v Idriji. Za vse podrobnosti se
dogovorite s posameznim ponudnikom.
Želimo si, da bo katalog postal koristen pripomoček tudi za vas, tako pri nakupu poslovnih
daril kot daril za vas in vaše bližnje.
Vabimo vas, da katalog prelistate, saj je objavljen na spletni strani: http://www.icra.si/
images/stories/darilni%20katalog%20kt%2011.pdf.
ICRA d.o.o. Idrija

EVROPSKA UNIJA

Brezžično omrežje namreč. Tako je v zadnjem času tudi občina Cerkno dobila ponudnika, ki je zgradilo širokopasovno brezžično
omrežje, ki prebivalcem omogoča brezžični
dostop do interneta, kot tudi telefonskega
priključka. Vendar ali so nam znane vse nevarnosti, ki jih tovrstna brezžična omrežja
(WLAN, WiMAX) prinašajo našemu zdravju?

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Projekt z naslovom Oživitev prostora za trženje in promocijo idrijsko cerkljanskega podeželja, je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, Občine Cerkno in Občine Idrija. Za vsebino informacij je odgovorna ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

zaradi skrbi za zdravje, odrečejo uporabi pri
nas vse bolj priljubljenega brezžičnega omrežja, pa nimajo vpliva na elektromagnetno sevanje (EMS), ki ga, zaradi sosedove odločitve,
tovrstno sevanje generira.

Zakaj je brezžično omrežje nevarno
…
Ker tudi brezžično omrežje deluje po enakem principu kot mobilne bazne postaje, televizijski in drugi oddajniki ter radarji in podobne visokofrekvenčne naprave. Nevarno je
elektromagnetno sevanje, ki ga generirajo
oddajniki in WLAN naprave, nameščene pri
končnih uporabnikih. Žal naša telesa, tako
kot radioaktivnega, tudi elektromagnetnega
sevanja (EMS) niso sposobna zaznati, kar pa
še ne pomeni, da nima negativnih učinkov na
naše zdravje. Številne neodvisne študije in
raziskave odkrivajo nekajkrat višjo stopnjo
obolelosti tistih ljudi, ki živijo v neposredni
bližini visokofrekvenčnih oddajnikov. Podobno velja tudi za končne uporabnike WLAN
naprav, pri katerih se tudi pojavljajo številni
negativni simptomi, od glavobolov, nespečnosti, pa do tistih najhujših, kot so levkemija,
rakava obolenja in druge nevarne bolezni. Da
ne gre za pretiravanje, potrjujejo tudi napisi,
ki nas pričakajo v bližini nekaterih visokofrekvenčnih oddajnikov, ki prepovedujejo zadrževanje v neposredni bližini teh naprav. Nekatere izmed raziskav, ki preučujejo vplive
brezžičnega omrežja na okolja, so odkrile tudi povečanje umrljivosti ptic, nekateri raziskovalci poročajo o uničevanju čebeljih kolonij in odmiranju listja na drevesih, čeprav so

ščenih posameznikov, s številnimi nasveti in
priporočili kako sploh odkriti vire elektromagnetnega sevanja (EMS), kako zmanjšati izpostavljenost, ter kako se zaščiti pred tem
nevidnim uničevalcem, saj je naša država namreč do ponudnikov tovrstnih storitev vse
preveč liberalna in verjetno bo preteklo še kar
nekaj časa, ko se bodo zadeve tudi v okviru
veljavnih predpisov, gledano z vidika skrbi za
zdravje prebivalstva, obrnile na bolje.

Kaj lahko storimo, da se zaščitimo ?
Žal povečini zaradi slabe, čeprav morda cenovno ugodnejše odločitve naših sovaščanov
ali someščanov, nimamo izbire. Visokofrekvenčnega sevanja ne ustavijo niti debele stene in zidovi, vse posledice pa se bodo še obsežneje pokazale tudi v prihodnosti, tako kot
smo v Sloveniji šele l. 2003 prepovedali uporabo azbesta, medtem ko še danes ljudje umirajo za azbestozo. Morda ne bo vsak izmed
nas za rakom zbolel, vendar že glavobol ali
motnja spanja je povsem odvečen stranski
produkt elektromagnetnega sevanja. Rešitev
je v uporabi nekaterih specifičnih izdelkov, ki
so na voljo tudi na našem trgu. Z vsakomur
dostopnimi ekskluzivnimi produkti se lahko
učinkovito zaščitite pred tem nevidnim uničevalcem, nekatera podjetja po ponujajo tudi
nasvete strokovnjakov, ki jih lahko povprašate za mnenje glede sevalnih obremenitev.
Karl Lipič, univ. dipl. ing., predsednik zveze
ekoloških gibanj Slovenije in Kristina Velikonja,
vodja prodaje in marketinga, TMINGRAD d.o.o.,
Ekologija, trgovina in storitve.
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ŠOLSKI KOTIČEK

Kronika pomembnejših dogodkov OŠ Cerkno
ga vzgojiteljice vrtca pripravile skupaj s svojimi
malimi varovanci, so se predstavniki zavoda in
občine iskreno zahvalili vodstvu tovarne za sodelovanje v prepričanju, da bo rodilo sadove
tudi v prihodnje.

human protokol, kulturno komunikacijo in odgovoren odnos. Vsi sledovi namreč, ki jih puščamo za seboj v digitalnih omrežjih, ostanejo
v njih neizbrisno zapisani.

Gostili moški pevski zbor Srečko
Kosovel

Kaj je šola pripravila ob prazniku
občine

Center šolskih in obšolskih
dejavnosti Cerkno
27. oktober 2011 je za razvoj vzgojno – izobraževalnih dejavnosti, pa tudi mladinskega
turizma na Cerkljanskem pomemben datum,
saj se je na naši šoli na pobudo Sama Bevka,
sestala delovna skupina za revitalizacijo stavbe
dijaškega doma v Cerknem. Sestanka se je udeležila tudi eminentna predstavnica Ministrstva
za šolstvo, tokrat v vlogi direktorice Centrov
za šolske in obšolske dejavnosti Slovenije,
Alenka Kovšca ter njen sodelavec, ekspert za
projektne dokumentacije infrastruktur, Matjaž
Maruško. Samo Bevk, ki je kot območni poslanec zadolžen za razvojne projekte šolstva v
obeh občinah, je že leta 2009 navezal stik med
OŠ Cerkno in pristojnim ministrstvom za šolstvo, ki je podprlo modelno šolo Topografskega izobraževalnega središča Cerkno za izvajanje dejavnosti vseživljenjskega učenja na
osnovi lokalnih virov. Že takratni Svet zavoda
je transparentno zagovarjal stališče, da bi bila
najprimernejša lokacija za izvajanje teh dejavnosti prav prenovljena stavba nekdanjega dijaškega doma v Cerknem. Alenka Kovšca pa je na
oktobrskem srečanju z županom Miranom Cigličem izmenjala realne možnosti sovlaganja v
stavbo dijaškega doma, kjer bi lahko poleg programov Topografskega izobraževalnega središča, občina ponudil prostore lokalnim mladinskim, kulturnim in športnim društvom ter
združenjem, pa tudi inkubatorju podjetniških
dejavnosti. Tako da obstajajo realne razvojne
možnosti, ob katerih si tako občina kot vodstvo
OŠ Cerkno prizadevata že leto dni, da bi namreč v prostorih dijaškega doma poleg vseh
naštetih dejavnosti zaživel tudi Center šolskih
in obšolskih dejavnosti Cerkno predvsem zaradi ugodnih turističnih možnosti, ki jih mladinskim programom nudita predvsem smučišče in bazen. Dogovori so bili potrjeni tudi na
srečanju županov in ravnateljev obeh občin z
ministrom Lukšičem, 25. novembra, ki ga ob
razvojnih perspektivah šolstva v obeh občinah
ponovno sklical Samo Bevk.

Interaktivna tabla – darilo tovarne ETA
Ob koncu septembra je v našem vrtcu potekala slovesnost ob primopredaji donacije podjetja ETA, ki je v letošnjem šolskem letu za
potrebe naših “vrtovčkarjev” nabavila interaktivno tablo. Vabilu pomočnice ravnatelja za vrtec, Adelke Vončina, so se odzvali poleg številnih novinarjev tudi predsednik upravnega odbora Ete, Zoran Golob, tehnični koordinator
projekta Branko Bogataj, predstavnika občine
mag. Martin Raspet in Marjeta Simonič ter
ravnatelj zavoda. Po prisrčnem programu, ki so

Kot smo v našem glasilu že napovedali, je
Osnovna šola Cerkno v počastitev občinske nagrajenke Sabine Eržen ob prazniku občine v
šolski dvorani pripravila javno projekcijo videofilma z naslovom Šopek z jesenskega vrta.
Gre za polurni dokumentarec, ki je v produkciji
šolske radiotelevizije nastal leta 2004 ob izidu
nagrajenkine prve pesniške zbirke z istoimenskim naslovom. Pripoveduje o poslanstvu učiteljskega poklica v povezavi z notranjim subtilnim doživljanjem pesniškega izraza ter o razmerah v odročnejših krajih, v katerih so takoj
po vojni učiteljice opismenjevale mlade rodove. Sabina Eržen je to poslanstvo opravljala v
Krtovšah in v Trebuši v zelo težkih povojnih
razmerah. Ravnatelj OŠ Cerkno, ki je pred sedmimi leti sodeloval pri nastajanju filma kot
prodecent, se je ob projekciji zahvalil sodelujočim pri takratnem nastajanju filma, ki je bil posnet kot sestavni del projekta Oder življenja:
mentorju šolske ŠRTV Branetu Brelihu za koordinacijo tehnične izvedbe ter glasbeni učiteljici Vanji Lampič za avtorsko melodijo na Preprosto pesem Sabine Eržen.

skem se je namreč odvijala na Šebreljski planoti, ko je bila v Zadružnem domu na pobudo
LTO Laufar Cerkno ter Turističnega društva Šebrelje in Mestnega muzeja Idrija odprta nova
stalna razstava Neandertalec in njegova piščal.
Naši učenci so v originalnih kostumih zbranim obiskovalcem predstavili arheološko najdišče na način, kot ga v šolskih projektih tudi sami spoznavajo.

Skupaj smo eno
Uspešna organizacija za vse okoliške
šole
Za šestošolce OŠ Cerkno, OŠ Spodnja Idrija,
OŠ Idrija in OŠ Črni Vrh, smo sredi oktobra organizirali zanimivo izobraževalno srečanje, povezano z varnostjo in preventivo v cestnem
prometu, udeležilo pa se ga je preko 150 učencev z vseh omenjenih šol. K sodelovanju smo

povabili predstavnike Policijske postaje Idrija
in Policijske uprave Nova Gorica, predstavnike
Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno ter
predstavnike Javne agencije RS za varnost prometa. Tako okoliški kot domači učenci, so si z
zanimanjem ogledali pestre prikaze, ki so jih
pripravili organizatorji, od vozil in pripomočkov, posebne pozornosti pa je bil seveda deležen prijazen in ubogljiv policijski pes. Učenci so
praktično preizkusili tudi svoje kolesarske veščine na kolesarskem poligonu in pri reševanju
testov ter na temo prometne varnosti samostojno ustvarjali v likovni in literarni delavnici.

Komunikacija na medmrežju zahteva
previdnost in odgovornost

Drugi dogodek, s katerim je naša šola že po
tradiciji širše promovirala praznik občine Cerkno in slavnega matematičnega rojaka dr.
Franca Močnika, je bila udeležba na 17. festivalu znanosti v Cankarjevem domu v Ljubljani pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije z mednarodno udeležbo. Tokrat smo
preko tradicionalnega večpredstavnostnega
kviza pripravili interaktivno predstavo z naslovom “Premaknil bom svet”, prispevek k sodobni znanosti fizike starogrškega učenjaka Arhimeda. Pri izvedbi kviza, ki je navdušil
učitelje in učence dveh ljubljanskih osnovnih
šol, so aktivno sodelovali predvsem devetošolci, člani promocijsko – recitacijske skupine,
dramskega krožka in šolske radiotelevizije, za
strokovno podlago kviza pa so zgledno poskrbele učiteljice matematičnega aktiva v sodelovanju z mentorji naštetih krožkov ter šolsko
knjižničarko.
Prav na dan praznika, v soboto, 1. oktobra
dopoldan, so naši učenci Podružnične šole
Šebrelje v sklopu letošnjih tradicionalnih dnevov evropske kulturne dediščine pripravili kratek, a domiseln nastop v »neandertalskih kostimih«. Najodmevnejša prireditev na Cerkljan-

Na naši šoli je konec oktobra v večernih urah
potekal kvaliteten glasbeni dogodek - koncert
Moškega pevskega zbora Srečko Kosovel ob 60
- letnici smrti skladatelja in cerkljanskega rojaka Petra Jereba (1868–1951), ki mu je zbor
namenil polovico kvalitetno izvedenega repertoarja, drugo polovico pa je namenil skladatelju Zorku Prelovcu (1887–1939). Pod izkušeno taktirko Matjaža Ščeka, ki vodi zbor zadnjih
deset let, so pevci tudi v Cerknem potrdili kvaliteto, izpričano v dolgoletni tradiciji zbora, ki
si je od leta 1944, ko so ga takratni zborovski
navdušenci ustanovili sredi vojne vihre, pa do
danes, potrdila s številnimi priznanji na domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Konec oktobra so na OŠ Cerkno potekale delavnice o varni rabi interneta. To ni bila prva
izobraževalna akcija pri nas, saj se na šoli že
precej let zavedamo, koliko pasti skriva v sebi
svetovni splet, na čelu s svojimi aktualnimi,
atraktivnimi in vsesplošno dostopnimi komunikatorji (Facebook). Mladi, a izkušeni predavatelji, podiplomski študentje Fakultete za
družbene vede, so za učence od 6. do 9. razreda konkretno na primerih prikazali vse slabosti
in nevarnosti vsakdanjega spletnega komuniciranja, ki se ob preširokem razumevanju demokratične javne komunikacije, kaj rado
sprevrže v žaljivo in kaznivo natolcevanje.
Tudi neformalne spletne komunikacije terjajo

Tudi letošnje, že tradicionalne inkluzivne delavnice je naša šola uspešno organizirala sredi
novembra, skupaj z društvom Sožitje ter skupino Vera in luč. Ob pobudi učiteljic Ladke Obid
in Anke Hvala pred štirimi leti, se ga je letos
udeležilo rekordno število (skoraj 40 otrok in
odraslih) varovancev treh zavodov: Varstveno-delovni center Idrija, Dom upokojencev

Idrija - enota Marof ter posebni program
vzgoje in izobraževanja Po začetnem sprejemu v mali telovadnici, kjer je goste pozdravil
ravnatelj in so jim petošolci prijazno podarili
voščilnice ter spominske obeske prijateljstva,
so se obiskovalci razdelili v skupine. Tako so v
učilnici za glasbo pod vodstvom glasbene učiteljice Vanje Lampič spoznavali pesmi različnih žanrov, v računalniški učilnici so pod vodstvom Mitja Dežela oblikovali digitalne ilustracije, nato pa pri biologiji ob razlagi učiteljice Karmen Nedižavec v živo spoznali najrazličnejše živali, med njimi tudi njeno prijazno
psičko Lejlo. V telovadnicah pa sta za razgibavanje in ples poskrbeli učiteljici Zala Čelik Kuralt ter Ana Hadalin. Posebno pohvalo pa si
zagotovo zasluži tudi množica učencev različnih starosti, ki so osebe s posebnimi potrebami
spremljali tekom dopoldneva pri vseh dejavostih ter delavnicah.

Tekmovanje mladih gornikov
V mesecu novembru smo gostili tudi regijski
del vseslovenskega tradicionalnega tekmovanja mladinskih odsekov mladih gornikov in
planincev, ki delujejo na šolah. Tekmovanje je
že tradicionalno uveljavljeno pod nazivom
Mladina in gore. Udeležilo se ga je le nekaj
manj kot 100 mladih ljubiteljev planin iz Postojne, Pivke, Deskel, Cola, Črnega Vrha nad
Idrijo, Idrije in Cerknega, v 13 ekipah. Osnovna
šola je v sodelovanju z lokalnim Planinskim
društvom uspešno opravila zahtevno organizacijo in gostje so odšli iz našega kraja zadovoljni ter polni pozitivnih vtisov. Po uvodnem
kulturnem programu, v katerem so poleg pevskega zbora nastopili tudi trije godbeniki in recitator, so se ekipe lotile zelo zahtevnega testnega vprašalnika s področja gorništva, gorske
zakonodaje, biologije, zoologije, gozdarskih
ved ..., nakar so se učenci v spremstvu mentorjev odpravili na ogled bolnice Franje. Po povratku je na šoli sledila še razglasitev rezultatov, ki je prinesla prvo in drugo mesto ekipama
iz Idrije, Cerkljani pa smo se tudi solidno odre-
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zali. Ekipa RAZISKOVALCI GORA so bili tretji,
LAUFARJI pa solidni osmi s posebno nagrado
za izbor imena ekipe. Osnovna šola Cerkno
pa je ob tej priložnosti tudi prvič predstavila
šolski planinski zbornik PRVE STEZICE, v
katerem je s kroniko, sliko in leterarnimi prispevki podrobno opisano sedemletno uspešno
delo nad 50 članov šolske planinske sekcije pod
izjemnim vodstvom mentorice Ivane Rupnik,
ki je za svoje mentorsko delo tudi že prejela bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije in
Zaslužni znak mladinske planinske komisije.

Poučni prometni poligon za
najmlajše
Komisija za preventivo v cestnem prometu
Občine Cerkno je v sodelovanju z našo šolo konec novembra starejšim »vrtovčkarjem« in
mlajšim šolarjem ponovno pripravila originalno in koristno doživetje na didaktičnem prometnem poligonu za prirejena vozila s pedali.

Vroč program za mrzle dni
Leto se počasi bliža koncu, kar v društvih in sorodnih organizacijah največkrat pomeni
čas, ko se člani usedejo za mizo in pregledajo kaj je bilo storjenega v iztekajočem se
letu ter si zastavijo nove cilje za naprej. Tudi v C.M.A.K.-u ni nič drugače. Bliža se namreč december, ko bo tudi naša aktivna ekipa pregledala kaj vsega je bilo skozi leto in
kaj bo novega v prihodnjem letu.

Sodelujte v anketi ...
omogočala optimalnejše ogrevanje obeh stavb
vrtca, cerkljanskega muzeja in glasbene šole ter
posredno tudi prihranek pri porabi energenta
– kurilnega olja. Ob zamenjavi kurilnih elementov pa so se zaradi dotrajanosti materialov
pokazale težave tudi na drugih delih cetralnega ogrevalnega sistema. Puščanje glavnega voda centralnega ogrevalnega sistema, ki povezuje kurilnico s stavbama vrtca, so strokovnjaki
podjetja Koling brez večjih težav sanirali. Dolgoročno bo ta kurilnica predstavljala nadomestno varianto ogrevalnega sistema v primeru
morebitnega izpada glavne šolske kurilnice.

Zapeli skupaj za otroke
Prav pred koncem redakcije smo dobili še obvestilo o izjemno uspelem humanitarnem koncertu pevskih zborov Cerkljanske, ki je potekal
v soboto, 26. novembra v šolski dvorani. V njem
se je združilo kar šest zborovskih sestavov in
poseben užitek je bilo spremljati napredek zboPodobno kot na poligonu »Jumicar«, ki je namenjen nekoliko starejšim učencem, so se tudi
mlajši ob zabavni dejavnosti seznanili s prometno preventivo ter prometnimi pravili in oznakami.

... in na Cmakovem štantu

Nova vizija tehnologij prihodnosti
V četrtek, 3. novembra 2011 je v Tehnološkem parku v Ljubljani potekala 3. mednarodna znanstvena konferenca InfKomTeh 2011 s
sloganom Nova vizija tehnologij prihodnosti.
Na konferenci so potekale predstavitve in razprave o informacijski in komunikacijski tehnologiji, ki danes predstavlja gonilno silo pri krepitvi in razvoju inovacij, ustvarjalnosti in kon-

kurenčnosti v vseh industrijskih in storitvenih
sektorjih. Konferenca je bila razdeljena na pet
vsebinskih sklopov: e-poslovanje, e-energetika,
e-telekomunikacije, e-zdravje in e-izobraževanje. V slednjem je svojo predstavitev imel tudi
pomočnik ravnatelja Mitja Dežela, ki je udeležencem predstavil smernice razvoja podatkovnih storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter primere upravljanja informacijsko podprtih poslovnih procesov. V razpravi so se dotaknili tudi problema informacijske varnosti in
zasebnosti ter delovanja v virtualnih družbenih
omrežjih.

Prenovljena mala kurilnica
V mesecu novembru smo v sodelovanju z Občino Cerkno in podjetjem Kolektor Koling iz
Idrije pričeli s sanacijo kurilnice cerkljanskega
vrtca. Dotrajan kurilni kotel in grelno avtomatiko smo zamenjali s sodobno in energetsko
učinkovitejšo ogrevalno tehnologijo. Ta bo

Smo se pa tokrat odločili, da k letošnji evalvaciji povabimo tudi širšo javnost – v ta namen smo objavili anketo »Mladi v Cerknem in
mladinski center C.M.A.K.«. Podatki, ki jih
bomo zbrali s pomočjo ankete, nam bodo pokazali, s čim se mladi ukvarjajo v prostem času oz. pri katerih prostočasnih dejavnostih se
udejanjajo in kako vidijo svojo prihodnost v
Cerknem. Odgovori vseh vas nam bodo predstavili splošno klimo, ki vlada med mladimi v
Cerknem. Z odgovori bomo prav tako pridobili oceno projektov in storitev, ki jih izvajamo v mladinskem centru C.M.A.K. Anketa je
dostopna na uradni spletni strani http://
cmak.cerkno.net, na C.M.A.K.-ovem facebook profilu, med uradnimi urami jo lahko dobite v prostorih C.MA.K.-a ali pa jo poiščete v
nekaterih cerkljanskih barih, frizerskih salonih, Bevkovi knjižnici, na LTO-ju in nekaterih
drugih javnih prostorih v Cerknem in okolici.
Da bodo rezultati prikazali čim bolj realno sliko, vas naprošamo, da si vzamete dobrih pet
minut časa in jo izpolnite. V mladinskem centru C.M.A.K. se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

rovskega petja na celotnem območju Cerknega
z okolico, v katerega je vtkanih neizmerno število prostovoljnih ur, predvsem pa prijateljskega druženja in ljubezni do zborovske glasbene
kulture. Ob vsem tem je bil posebej plemenit
tudi namen, saj so se sredstva obiskovalcev zbirala v korist otrok, ki obiskujejo prilagojeni učni program na Osnovni šoli Idrija. V imenu zavoda se je vsem zborom zahvalila ravnateljica
mag. Nikolaja Munih za prepotrebne nadstandarde, ki jih v teh programih potrebujejo otroci
s specifičnimi učnimi težavami. Omogočili pa
so jih naslednji zbori, ki so napolnili šolsko dvorano: Ženski pevski zbor Iris, Bukovo; Mešani pevski zbor župnije sv. Ane, Cerkno; Mešani pevski zbor Društva upokojencev, Cerkno;
Mešani pevski zbor Novaki; Vokalna skupina Lira, Cerkno in Ženski pevski zbor »Cerklanke«, ki je zgledno opravil tudi koordinacijo
celotne prireditve, katero je kvalitetno povezoval Mitja Kumer.

Razreševanje problematike
predšolske vzgoje
Na javni poziv za pridobitev dodatnih prostorskih kapacitet v našem vrtcu se do zaključka redakcije te številke ni prijavil še noben ponudnik.
V tem času je tudi Svet zavoda zadolžil vodstvo, da v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom pripravi strokovne podlage možnih infrastrukturnih rešitev s finančnim ovrednotenjem, na podlagi katerega bo lahko občina
ocenila nadaljnje možnosti. Poziv občine in Zavoda za ustrezen prostor pa še vedno velja do
konca leta.

Pred nami je nova izdaja Cmakovega štanta, ki se bo letos odvijal od 23. do 28. decembra. Štant je večdnevni družabni projekt, ko
se ob fontani na starem placu v centru Cerknega, kamor precejšnje število stvariteljev in
stvariteljic prinese svoje takšne ali drugačne
umetnine, ročne izdelke in domače dobrote,
zbere množica ljudi iz vseh vetrov, da pokramljajo s svojimi prijatelji in prijateljicami, spijejo kakšen čaj ter na svežem zimskem zraku
v prijetnem vzdušju uživajo ob programu
Štanta. Na Štantu se prav tako zbira stare
knjige, plošče, 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. Program Štanta vsako leto zapolnimo z raznoraznimi predavanji, koncerti,
gledališkimi predstavami in delavnicami. Letošnji program bomo začeli v soboto, in sicer s
predavanjem na temo socialnega podjetništva. Na predavanju se bomo seznanili z definicijo socialnega podjetništva in z zakonodajo, ki ga spremlja. Preverili bomo priložnosti,

ki nam jih ponuja socialno podjetništvo in se
seznanili z zanimivimi in uspešnimi socialno
podjetniškimi idejami pri nas in v tujini. Predavanje je namenjeno predvsem mladim in
iskalcem prve zaposlitve, seveda pa ste lepo
vabljeni tudi vsi preostali, ki vas zanima, kakšne vse so možnosti za delo na področju socialnega podjetništva. Nadaljevali bomo v
ponedeljek, 26. decembra, s predavanjem
etnologinje in kulturne antropologinje Janje
Hiti z naslovom Zelišča v prehrani na Goriškem konec 15. stoletja. Isti dan bomo v popoldanskih urah pričeli z delavnico mozaika,
večer pa preživeli ob zvokih glasbe iz celega
sveta. Torek, naslednji dan, bo prostor pred
fontano v Cerknem rezerviran za otroško cirkuško predstavo z naslovom Cirkuški piknik.
Predstava govori o prijateljstvu, otroke bo nasmejala ter jih popeljala v svet klovnov, žonglerjev in akrobatov. Cmakov štant, ki se bo
odvijal pred fontano v Cerknem in v prostorih
mladinskega centra C.M.A.K., bomo zaključili s koncertom dveh glasbenih skupin.
V teh mrzlih večerih se v C.M.A.K.-u pripravljamo na novo mednarodno sodelovanje, saj
smo že začeli s ponovnim prijavljanjem na
razpise, ki so pogoj za naše delovanje. Med
uradnimi urami pa seveda ne pozabimo niti
na filmske večere in sproščena druženja,
medtem ko uporabniki s pridom uporabljajo
avdio in video opremo.
Pridružite se nam tudi vi! Se vidimo!
Branka Prezelj, C.M.A.K. Cerkno

DRUŠTVO LJUDSKIH GODCEV STARI MEH LAZEC

Vaško središče Lazec
Vaško društvo ljudskih godcev Stari meh iz
Lazca že dlje časa goji tiho upanje o izgradnji
vaškega središča v Lazcu. Ko je v letošnjem
letu prišlo do možnosti odkupa parcele na
vrhu vasi smo se takoj povezali z lokalno skupnostjo. Dobra zamisel je prepričala vodstvo
občine Cerkno, ki je že v letošnjem proračunu
predvidela prvih deset tisoč evrov za nakup
zemljišča, v prihodnjem letu pa kandidiranje
na ustreznem prednostnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo. Gre za okrog 90 tisoč evrov
vredno investicijo, ki vključuje kvalitetno izvedbo večnamenskega igrišča in izgradnjo

DRAGI UČENCI OSNOVNE ŠOLE
Natečaj za poimenovanje šolskega kotička se nadaljuje do naslednje, zadnje letošnje številke, zato pogumno na plan s svojimi predlogi! In ne pozabite se podpisati, saj bo najboljši predlog nagrajen. Predloge lahko vržete v nabiralnik (na stopnišču ob akvarijih) ali pa jih posredujete pomočniku ravnatelja Mitju.
Besedila in foto: arhiv Osnovne šole Cerkno

Festival Primorska Punk je novembra na Cmakovem odru predstavil pet alternativnih skupin iz vse
Slovenije in vseh generacij. Foto: Matjaž Peternelj

Lokacija za vaško središče Lazec

ustreznega lesenega objekta, ki bo zadovoljeval potrebe društva in občanov. V društvu
smo za ta namen imenovali poseben devet
članski gradbeni odbor, ki bo sodeloval pri investiciji in po potrbi tudi vodil akcije. Do sedaj
je bilo že kar nekaj aktivnosti in vsi v vasi gojimo upanje, da se bo že v prihodnji pomladi
začelo z deli na terenu. Kot v drugih vaseh,
kjer je solidarnost še vedno prisotna, bomo
tudi v Lazcu znali sami poprijeti za delo, kar
bo pripomoglo k temu, da bo središče prej in
ceneje končano.
Miran Kofol, DLG Stari meh Lazec
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ORIENTACIJSKI KLUB AZIMUT

OK Azimut prepričljivo najboljši v Sloveniji
Za cerkljanskimi orientacijsti je plodna in uspehov polna sezona, ki se je zaključila 12. novembra z nočnim
šprintom po Komendi. OK Azimut je še 12. zapored s skoraj dvakratnim naskokom pred prvim zasledovalnim
klubom osvojil naslov ligaškega klubskega prvaka. Postal je tudi klubski državni prvak na državnem prvenstvu, poleg tega pa je osvojil še 12 posamičnih naslovov državnih prvakov in 34 medalj na različnih državnih
prvenstvih! Medalj na posameznih tekmah lige pa je bilo preveč, da bi jih šteli ...
Več kot plodno je bilo tudi udejstvovanje na mednarodnih tekmovanjih. Člani OK Azimut so zapolnili
večino mest v mladinski reprezentanci Slovenije na Evropskem mladinskem prvenstvu (EYOC) in Pokalu
Alpe-Adria (AAOC), Osnovna šola
Cerkno in Gimnazija Jurija Vege sta
sodelovali na Svetovnem šolskem prvenstvu (WSCO) v Italiji, imeli smo
člana na SP v precizni orientaciji
(WTOC) in zasedbo na Svetovnem
veteranskem prvenstvu (WMOC) na
Madžarskem, sodelovali smo na Juniorskem evropskem pokalu (JEC) v
Podkloštru na avstrijskem Koroškem.
Naredimo pregled najboljših rezultatov:
x EYOC: Peter Tušar (najboljša uvrstitev v zgodovini Slovenije v M16
na dolgih progah)
x EYOC: Nuša Jeram (najboljša uvrstitev v zgodovini Slovenije v W16
v štafeti)
x WSCO: Patrik Čelik (4. mesto,
zmagovalni podij), Peter Tušar

(9. mesto), Nuša Jeram (8. mesto),
Manca Cvek (12. mesto) – najboljše slovenske uvrstitve na tem tekmovanju doslej
x WTOC: Emil Kacin (25. mesto,
OPEN; 20. mesto, Temp-O trophy)
x AAOC: Peter Tušar (1. mesto), Žiga
Mavri (3. mesto), Nuša Jeram (3.

mesto), Katjuša Poljanšek (2. mesto)
Seznam medalj in državnih prvakov na DP v sezoni 2011
xDP šolsko – 5 medalj, 1 naslov DP
– Nuša Jeram (GJV Idrija je postala
DP v moški in ženski konkurenci)
x DP Pre-O – 1 naslov DP – Klemen
Kenda
x DP sprint – 9 medalj, 2 naslova Peter Tušar, Jožko Jazbar
x DP štafete – 4 medalje, 1 naslov –
Tanja Pretnar, Urša Tomažin
x DP dolge – 7 medalj, 3 naslovi –
Gregor Hvala, Silvij Močnik, Irma
Pretnar
x DP srednje – 7 medalj, 4 naslovi –
Irma Pretnar, Tanja Pretnar, Silvij
Močnik
x Študentsko DP – 1 medalja

Cerkno je zibelka
orientacijskega teka
Patrik Čelik na trening kampu na Krasu. Foto: Aleš Poljanšek

V letu 2011 je Orientacijska zveza
Slovenije praznovala 20. obletnico
svojega delovanja. Pred obdobjem
samostojnosti je orientacijski tek v

Mladinci OK Azimut na WSCO v Italiji. Foto: Klemen Kenda

Cerknem živel pod okriljem Športnega društva Cerkno, še prej pa v sklopu PD Cerkno. Še starejše korenine
ima ta šport v Idriji. OK Azimut, ki
uspešno združuje predvsem člane iz
te regije, je v zadnjih letih najbolj stabilen klub v Sloveniji. Kot tak aktivno
sodeluje pri razvoju in širjenju tega
športa. V preteklih treh letih je pomagal orientacistom v Dobravljah pri
Ajdovščini, ki s prihodnjo sezono z

20 člani stopajo na samostojno pot,
prav tako je podprl in pomagal pri
vzpostavitvi orientacijske sekcije v
Velenju.
Tudi vodenje Orientacijske zveze
Slovenije se naslanja na delo članov
OK Azimut, ki opravljajo ključne
funkcije v zvezi: predsednik, blagajnik in selektor mladinske reprezentance.
Klemen Kenda

UTRINKI IZ KNJIGE AVTORICE ANE ŠTUCIN (3. DEL)

Kraji in ljudje pod Poreznom
Narava do Cerkljanske ni bila posebej radodarna, kar se rudnih bogastev tiče. Spričo tega
so se morali prebivalci zanašati na lastne sposobnosti, če so hoteli v domače kraje pripeljati napredek. Kljub prvotnemu zaostajanju so šle stvari v devetdesetih letih 19. stoletja
na bolje.

K

temu je pripomoglo tudi delovanje Goriške kmetijske družbe, ki je bila aktivna
v ne le gospodarskem temveč tudi kulturnem oziru, saj so pod njenim okriljem izhajale razne knjige in časopisi. Prirejala pa je tudi
strokovna predavanja. Leta 1873 recimo, so kmetje v Cerknem prvič poslušali predavanje iz živinoreje, sadjarstva in oskrbovanja travnikov.
Po zemljiški odvezi so obdelovalne površine
odkupili kmetje, gmajne pa so še ostale skupna
last vaških skupnosti. Kljub temu, da so oblasti
od cesarice Marije Terezije dalje priporočale
razdelitev gmajn med lastnike v hribovitih predelih, je ta potekala izjemno počasi. Na višje
ležečih pašnikih se lastniška razmerja sploh niso spremenila. Skupna last oz. pašniška samouprava se je ohranila vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja.
Svojo vrednost je seveda imel tudi les in do
19. stoletja so se, zaradi intenzivnega izsekavanja, gozdovi vztrajno krčili. Ko se je začelo bolj

načrtno pogozdovanje, se je ta proces obrnil.
Domačini so se do prve svetovne vojne ukvarjali tudi z oglarstvom, vendar le za potrebe domačih kovačij. Nekaj denarcev je prinesla tudi
sadjereja in z njo povezana žganjekuha. (Anekdota pravi, da ko je bil cesar Franc Jožef nekoč
na obisku v Gorici, si je ogledal sadjarsko razstavo in med drugim poskusil cerkljanska jabolka. Tako so mu bila všeč, da jih za svoje potrebe naročil cel vagon. A kaj ko vagona takšnih
jabolk na cerkljanskem ni bilo moč zbrati!)
Kar se tiče živinoreje, so le redki prisluhnili
novostim (oz. »novotarijam«, kakor so rekli).
Večji premik so prinesle delitev skupnih vaških
pašnikov, izboljšava travnikov in setev krmnih
rastlin. K napredku je pripomogel tudi pojav
mlekarn. V to obdobje segajo prvi poskusi rudarjenja na Cerkljanskem. Predvsem v Koprivniku, Novinah, Podplečah in na Škofju so sledili bakrovo rudo.
Sredi druge polovice 19. stol je kmečki stran

Na levi hiša Antona Kosmača, p. d. Cimale, ki je županoval Cerkljanski v začetku 20. stoletja. Na sliki
verjetno drugi z leve (vir: fototeka Cerkljanskega muzeja)

prizadela gospodarska kriza. Kmetje so bili
prezadolženi in začeli so se množično izseljevati v tujino. Avstrija vse do konca obstoja ni zmogla sprejeti socialne zakonodaje, ki bi omilila
stisko najrevnejših. A kljub temu vse le ni bilo
tako črno. V tem obdobju je namreč napredovalo šolstvo. Cerkljanska je dobila prvega poklicnega učitelja, leta 1883 je bila dograjena
šolska stavba v Cerknem, šole so ustanavljali
tudi po vaseh. L. 1869 je bila ustanovljena Narodna čitalnica, kar ni bilo pomembno le v kulturnem smislu. Namreč, z zgraditvijo čitalnice
so se Cerkljani vključili v boj za enakopravnost
Slovencev. Vztrajno se je širila tudi pismenost.
Devetdeseta leta 19. stoletja so bila prelomna za Cerkljansko. Zaznamovalo jih je pestro
dogajanje na političnem (spori med liberalci in
klerikalci) ter gospodarskem področju. Nastajati so začele prve hranilnice oz. posojilnice
(Šebreljska štedilna posojilnica leta 1890, Hranilnica in posojilnica v Cerknem leta 1893,
itd.). Poleg denarnih zavodov so nastajale tudi
druge zadruge, recimo mlekarske, živinorejske, kmetijska in elektrostrojna, ustanovljena l.
1911. Njen namen je bil dobava elektrike ter
posojanje žarnic in kmetijskih strojev.

Strankarski spori se niso kazali le na političnem področju, temveč tudi na kulturnem (boj
za prevlado v Narodni čitalnici,...) in pa gospodarskem (ustanavljanje konkurenčnih zadrug
in tudi društev). Prepiri so vplivali celo na poslovanje cerkljanske občine.
Pomen hranilnic oz. posojilnic ter prvih
mlekarskih in drugih zadrug je bil seveda izjemno velik. Na žalost pa je dokumentacija, ki je
ostala kot dediščina, zelo skopa. Še največ gradiva se je ohranilo v zvezi s Kmetijsko društvo
(oz.) zadrugo v Cerknem. Temeljno dejanje za
to zadrugo oz. kar celotno območje Cerkljanske je bila izgradnja Gospodarskega doma l.
1903, ki je služil mnogim namenom.
Nemalo fantov in mož so zanimale tehnične
stroke in ker ni bilo možnosti za šolanje so se
sami lotevali učenja in dela. Pri tem so nekateri
postali pravi mojstri. Trije Cerkljani so sredi tridesetih let 20. stol že imeli radio lastne izdelave, spet drugi izmed talentiranih samoukov je
poskrbel, da je med drugo sv. vojno Cerkno dobivalo elektriko z okupiranega ozemlja...ne da
bi okupator za to vedel!
[nadaljevanje prihodnjič]
Pripravil: Sandro Oblak

Zadnja velika društvena prireditev pred prvo svetovno vojno (1913) – gledališka igra »Junaška deklica« (Ivana Orleanska) (vir: fototeka Cerkljanskega muzeja)
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ZA VSE STAROSTI

NAPOVEDUJEMO

Prireditve v Bevkovi knjižnici
V torek, 27. septembra, smo v knjižnico povabili Daria Corteseja in njegovega sodelavca pri
založbi Porezen, gospoda Boruta Purgarja.
Dario Cortese je avtor mnogih člankov in knjig
o hrani in prehrani. Prav tako ga zanima pohodništvo, saj je izdal kar nekaj vodnikov po Sloveniji. Poznan je tudi po delavnicah, ki jih prireja za prepoznavanje, nabiranje in pripravljanje užitnih divjih rastlin, gob in zelišč.
V knjižnici je predstavil svojo novo knjigo Nekaj divjega. V njej je zbral opise več kot 30 vrst
užitnih divjih rastlin in več kot 100 receptov za
pripravo jedi iz njih.
Po predstavitvi je sledil »divji prigrizek«, ki
ga je pripravil avtor. Zraven je poskrbel za dobro kapljico s priznane dobrodejne vinorodne
lege Gasa.
Številni obiskovalci so odšli domov zelo zadovoljni, saj so spoznali, da bomo kljub krizi
lahko spodobno preživeli, ker je vsega v obilju v
naravi, pa še zastonj je.
V torek, 18. oktobra, smo v Bevkovi knjižnici
gostili gospo Mileno Miklavčič. Obiskovalcem
je predstavila knjigo z naslovom Ženske, ki je
letos izšla pri založbi Exlibris.
V 52 zgodbah razgalja usode žensk v različnih starostnih obdobjih. Milenine ženske niso
tipično slovensko zafrustrirane. So takšne , kot
so, brez dodatnega in nepotrebnega olepševanja. Njena želja je, da se v knjigi ali kakšnem
delčku zgodbe najde skorajda vsaka izmed
nas.
V torek, 8. novembra, pa nas je obiskala Belgijka, gospa Benedicte Callebaut - Beni, ki že
več let živi v Cerknem. Knjižnica je bila polna
obiskovalcev, ki so se želeli udeležiti pogovora
z njo. Celo stolov je bilo premalo, tako da so nekateri kar stali. Kot pravi Beni, se človek preseli
v tuj kraj večinoma zaradi dveh razlogov – službe ali ljubezni … pri njej je bila ljubezen kriva,
da živi zdaj v Cerknem.
Pripovedovala je o veliki spremembi, ki jo je
doživljala pri selitvi iz mesta Gent v Cerkno, kakšne težave je imela z učenjem slovenščine, o

TA VESELI DAN KULTURE IN PRAZNIČNI DECEMBER

Pripoved Belgijke Benedicte Callebaut - Beni je navdušila številno občinstvo. Foto: Marinka Rojc Grum

razlikah med Slovenci in Belgijci in kako se ne
more načuditi našim tisočerim ovinkom na cestah.
Najmlajšim smo pripravili prvo uro pravljic v
letošnji sezoni, na kateri je otroke obiskala pravljična junakinja Mojca Pokrajculja.
V torek, 22. novembra, ob počastitvi dneva
slovenskih splošnih knjižnic smo povabili v goste gledališče Igorja Somraka z lutkovno predstavo Zakaj teče pes za zajcem. Predstava je bila namenjena tako predšolskim otrokom kot
tudi šolarjem do desetega leta starosti.
Za otroke iz vrtca in šole smo pripravili nekaj
organiziranih obiskov.
Učenci 2. razredov so spoznavali knjižnico in
poslušali pravljico Polpalček najde srečo. Četrtošolci so si zaželeli pravljice o Velikem godrnjavcu.
Skupine Medvedkov, Ježkov, Veveric in Čebelic iz vrtca pa so z velikim zanimanjem spremljale dogajanja v pravljicah Zelo lačna gosenica, Trije prašički in Repa velikanka, popestrena
z likovnimi aplikacijami, ki smo jih pripravile
knjižničarke.
Brigita Smolnikar

Tik pred koncem redakcije smo prejeli obvestilo, da se je zaključil razpisni postopek podelitve štipendij iz Regijske štipendijske sheme
Goriške regije za šolsko leto 2011/2012.
Štipendije Regijske štipendijske sheme (RŠS)
se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih podjetja (delodajalci)
v regiji povprašujejo in skladno z obsegom razpoložljivih javnih sredstev, prioritetno pa za
razvojne potrebe in perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji.
Štipendije podeljuje Posoški razvojni center
(PRC), na podlagi vsakoletnega Javnega razpisa štipendij. Vsak posamezni javni razpis je
podlaga za projekt (RŠS 2010/2011, RŠS
2011/2012, itd.), ki traja, dokler štipendisti,
izbrani po določenem javnem razpisu, ne zaključijo z izobraževanjem, za katerega prejemajo štipendijo oz. dokler ne izpolnijo obveznosti, h katerim se zavežejo s podpisom pogodbe o štipendiranju.

PRC objavi javni poziv delodajalcem za vstop
v RŠS, na katerem ti opredelijo potrebe po kadrih, ki so jih pripravljeni štipendirati. Pogoji
za vključitev, način prijave ter postopek izbire
delodajalcev v RŠS so natančno opredeljeni v
Javnem pozivu.
Na osnovi zbranih potreb delodajalcev PRC
predvidoma septembra objavi javni razpis štipendij za dijake in študente. Pogoji za prijavo,
način prijave in oddaje vloge, merila ter postopek izbora štipendistov so natančno opredeljeni v javnem razpisu štipendij. Sezname prijavljenih kandidatov PRC nato posreduje delodajalcem, ki opravijo dokončni izbor.
Delodajalci se s prijavo na poziv zavezujejo,
da bodo sofinancirali izobraževanje izbranega
kandidata ves čas šolanja oziroma študija in da
po zaključku izobraževanja štipendista zaposlijo na ustreznem delovnem mestu za nedoločen
čas oziroma najmanj za čas štipendiranja. Prav
tako pogodba zavezuje štipendista, da se po

Razpisane in podeljene štipendije za šolsko/študijsko leto 2011/2012 po občinah
ŠTEVILO
DELODAJALCEV

ŠTEVILO RAZPISANIH ŠTEVILO PODELJENIH
ŠTIPENDIJ
ŠTIPENDIJ

Idrija

6

105

56

Bovec

2

10

3

MONG

5

7

4

Tolmin

4

8

6

Kanal ob Soči

1

1

1

Vipava

2

2

1

Miren-Kostanjevica

1

2

1

CERKNO

1

1

1

SKUPAJ

1. december, ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAVE AKADEMSKEGA SLIKARJA JURIJA PFEIFERJA v
razstavišču Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg. Razstava bo
na ogled do 15. januarja 2012.

2. december, ob 18. uri

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE ČLANOV FOTO KLUBA CERKNO na temo Zima, v Cerkljanskem muzeju. Razstava bo na
ogled do 29. januarja 2012.

3. december

DAN ODPRTIH VRAT. Brezplačno si lahko ogledate stalne in občasne razstave na gradu Gewerkenegg v Idriji (od 9. do 18. ure) in
v Cerkljanskem muzeju v Cerknem (od 10. do 13. ure in od 14. do
18. ure).

14. december, ob 16. uri

Praznična MUZEJSKA DELAVNICA v Cerkljanskem muzeju in ob
isti uri MUZEJSKA UČNA URA ZA OTROKE Z igro do znanja na
gradu Gewerkenegg v Idriji.

20.–27. december

RAZSTAVA IZDELKOV ROKODELSKEGA DRUŠTVA DRIKLC v Cerkljanskem muzeju

PRIMORCI BEREMO

2. december, ob 19. uri
Mestna knjižnica in
čitalnica v Idriji

Zaključek projekta PRIMORCI BEREMO S SAŠO PAVČEK.

VABILO NA KONCERT

17. december ob 19.30
v OŠ Cerkno

Pevke ŽEPZ CERKLANKE vljudno vabimo vse ljubitelje petja na
SAMOSTOJNI LETNI KONCERT. Tudi letos bomo poskrbele za pester in zanimiv program, v katerem se bodo prepletale slovenske
ljudske in umetne ter tuje pesmi.
Na ta koncert se pripravljamo skrbno in odgovorno, da se ne
bi izneverile lastnostim, kakršne je imela naša nekdanja prizadevna pevka Andrejka. Njej posvečamo letošnji koncert.

CMAKOV ŠTANT

23.–28. december
stari plac pri fontani
C.M.A.K. Cerkno

25. in 26. december
ob 19.00
v OŠ Cerkno

Regijska štipendijska shema

Ajdovščina

PRIREDITVE V DECEMBRU 2011
V Prešernovem letu 2000 je Ministrstvo za kulturo začelo s pobudo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. Z leti se je
preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešernovega rojstnega
dne. V Mestnem muzeju Idrija smo v ta namen pripravili več dogodkov, ki se bodo zvrstili v prvih treh decembrskih dneh.

CMAKOV ŠTANT s spremljevalnim programom: • 24. 12. – Predavanje o socialnem podjetništvu, • 26. 12. – Predavanje Zelišča v
prehrani na Goriškem konec 15. stoletja, delavnica mozaika, •
27. 12. – Otroška predstava Cirkuški piknik ... (Več na strani 6.)

NOVOLETNI KONCERT

IZOBRAŽEVANJE

OBČINA

Cerkljanski muzej in
Mestni muzej Idrija

3

4

4

25

140

77

PIHALNI ORKESTER ETA CERKNO se bo na tradicionalnem novoletnem koncertu letos predstavil s programom znamenitih koračnic. Vabljeni!

ÀLA RAZSTAVA FOTO KLUBA CERKNO

cel december,
odprtje 3. decembra
Agencija LARS, Cerkno

Festival ÀLA je letos ponudil 11 predstav vrhunskih profesionalnih tujih in znanih slovenskih gledališč, 12 dogodkov za najmlajše, delavnico improviziranega gledališča in dogajanje Gasa Špasa. ZAKLJUČEK FESTIVALA smo pripravili v sodelovanju s Foto
klubom Cerkno in ŠD Pedal, potekal pa bo 3. decembra v sklopu
vseslovenskega dogodka Ta veseli dan kulture: • 15.00 – Začetek
druženja pred Hotelom Cerkno, • 15.30 – Voden ogled prvega
dela razstave, • 15.45 – Sprehod do drugega dela razstave v vitrini podjetja Infrax, • 16.00 – Sprehod skozi Gaso z vodenim
ogledom tretjega dela razstave, • 16.20 – Projekcija ostalih fotografij in druženje ob ÀLAčaju v Gasi Špasa, • 17.00 – Prižiganje
svečk in postavitev inštalacije. Razstava bo na ogled do konca decembra.

končanem šolanju/študiju zaposli pri delodajalcu, ki ga je soštipendiral in ostane pri njem
zaposlen najmanj tako dolgo kot je trajalo štipendiranje.
Za šolsko/študijsko leto 2011/2012 je 25 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj
razpisalo 140 štipendij, na koncu pa je 21 delodajalcev podelilo 77 štipendij:
• za srednješolsko izobraževanje je bilo podeljenih 38 štipendij od 69 razpisanih,
• za študente dodiplomskih študijev so delodajalci razpisali 57, podelili pa 31 štipendij in
• za podiplomski študij so od 14-ih razpisanih
podelili 8 štipendij.
Rezultati so vidno boljši kot lani, ko so delodajalci od 172 razpisanih štipendij podelili le
54 štipendij.

Ob podpisu pogodb z novimi štipendisti je v
petek, 2. decembra, organiziran tudi Informativni dogodek za dijake, študente in delodajalce s pričetkom ob 16. uri v Šolskem centru Tolmin. Na njem se bodo delodajalci predstavili
sedanjim in potencialnim štipendistom, osnovnošolci, dijaki in študenti bodo imeli na stojnicah možnost navezave neposrednih stikov s
podjetji in organizacijami iz Severne Primorske
(Goriške statistične regije), na interaktivni delavnici s spoznavanjem in učenjem osnov timskega dela po metodi »Iz prakse v prakso« pa
bodo dijaki in študentje na zabaven in simpatičen način spoznali, kako lahko pridobljena
znanja in izkušnje povežejo z uspešnim poslovnim okoljem.
Vir: http://www.prc.si

Ukopditi je informativno glasilo Obýine Cerkno, namenjeno obvešýanju obýank in obýanov, ki ga brezplaýno prejmejo
vsa gospodinjstva v obýini Cerkno. Izdajatelj in založnik: Obýina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Za Obýino
Cerkno: župan Miran Cigliý. Oblikovna realizacija in tisk: Gaya d.o.o. Naklada: 1.800 izvodov. Cerkno, november 2011.

