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NAMESTO UVODNIKA

Sestanek Občina Cerkno – ETA – E.G.O.
Najpomembnejši dogodek letošnjega vročega poletja je prav gotovo
obisk predsednika poslovodstva družbe E.G.O. g. dr. Johannesa Haupta
na sedežu Občine Cerkno v spremstvu
člana uprave podjetja ETA Cerkno g.
Andreja Lipuščka.
Do srečanja je prišlo na mojo prošnjo, kajti odgovorno oblikovanje
občinskih proračunov za obdobje vsaj
naslednjih pet let ni možno brez jasne
vizije razvoja skupine ETA – E.G.O.
in tudi bolj konstruktivnega sodelovanja občine in najpomembnejšega
dela gospodarstva.
Kot osnovo za razgovor s pomembnim gostom sem si vzel brošuro »Podjetniške smernice skupine E.G.O.«,
napisano v slovenskem jeziku, kar
pomeni, da je dostopna zaposlenim v
tovarni ETA. Avtorji so prav člani
poslovodstva skupine E.G.O. s sodelavci, ki so zavzeto in z mnogo lastnega prizadevanja sodelovali v procesu
ustvarjanja pričujočih smernic.
Napisali so: “E.G.O. je danes srednje veliko družinsko podjetje s svetovno veljavo. Še vedno uresničuje
vrednote vzornika, ustanovitelja po-

djetja g. Karla Fischerja, na katerih
temelji uspeh podjetja.”
Gostu sem se zahvalil za tak način
vodenja podjetja, ki je občini Cerkno
in Cerkljanski v preteklosti in vse do
danes prinesla in ohranila življenjski
standard, ki ga živimo, in skozi vizijo razvoja ETE vsaj v naslednjih petih
letih kani tako politiko še naprej voditi.
Na tej poti obstajajo nevarnosti,
tudi grožnje prav posebne vrste, iz
birokratskih uradov naše skupne družine – EU, kot je posebej poudaril
spoštovani gost.
Zaradi lažjega razumevanja v nadaljevanju navajam dolgoročne smernice skupine E.G.O., ki jih je spoštovani gost ustrezno obrazložil:
• dobičkonosno poslovanje na letni
ravni – doseganje zastavljenih ciljev,
• dolgoročno uspešno in stabilno poslovanje celotne skupine,
• trajen razvoj izdelkov na sedanjih
tržnih področjih in nekaterih novo
definiranih področjih poslovanja.
Navedeni cilji se morajo dosegati
ob hkratnem:

• odgovornem ravnanju z zaposlenimi, kar se tiče pogodbenih obveznosti iz sklenjenega delovnega
razmerja, upoštevanju delovne zakonodaje in varstva pri delu,
• odgovornem ravnanju do obremenjevanja okolja s proizvodno oziroma širšo poslovno dejavnostjo,
• odgovornem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na področjih, ki jih
poslovna dejavnost zadeva,
• odgovornem ravnanju do uporabnikov naših izdelkov – pošten poslovni odnos, kvaliteta izdelka,
uporabniku in okolju prijazna uporaba.
Skupina E.G.O. zaposluje okrog
6.000 ljudi v več državah po svetu
(npr. Nemčija, Slovenija, Hrvaška,
Turčija, Kitajska). ETA Cerkno ostaja
eden od temeljnih stebrov skupine. To
je pomembno sporočilo.
Drugo pomembno sporočilo spoštovanega gosta je, da se zavedajo ekološke, ekonomske in socialne odgovornosti. To zadnje je bilo večkrat
poudarjeno in ga je razumeti v smislu
ohranjanja delovnih mest, navkljub
selitvam določenih proizvodnih linij.

Uporabljen je bil izraz revolving proces, ki ga gre razumeti kot »to selimo,
drugo pripeljemo«.
Naslednja poudarjena zanimivost
je bila ta, da imata poseben status v
skupini samo dve podjetji, to je E.
G.O. v Oberderdingenu in ETA v Cerknem. Sta nosilni podjetji v matičnih
občinah in te odgovornosti se poslovodstvo zaveda. Drugje so njihove
družbe le ena izmed podjetij in tam
je profit edino vodilo.
Je bilo pa jasno povedano, da navkljub posebnemu statusu investicij ali
sponzorstev, ki niso neposredno povezane s poslovanjem podjetja ETA,
ne bo. V tem delu je bil gost nemško
natančen, prepričan pa sem, da se
naše poslovodstvo zaveda vseh področij, ki so neposredno povezana s poslovanjem gospodarskega subjekta in
da take zadeve lahko tudi vključi v
program ETA – E.G.O. (voda, civilna
zaščita, odpadki ipd.), kajti gre za
izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
Ob zaključku razgovora sem navrgel misel, da je ena naših usmeritev
tudi mednarodno sodelovanje in da
smo se pobratili z italijansko občino.

Prevzel je pobudo in rekel, da bo zadevo takoj posredoval županu občine
Oberderdingen, s katerim se tako in
drugače sestajata vsaj enkrat mesečno. Tega zadnjega nisem preslišal.
Naj zaključim članek s komentarjem zadnje fotografije v brošuri, ki
sem jo vzel za temelj razgovora. Predstavlja skupino mladih, nasmejanih
ljudi z dvignjenim palcem navzgor z
multinacionalno zasedbo. Na sliki
piše »Naš jutrišnji E.G.O.«. To je torej
tudi naša bodočnost, če bomo sami
tako hoteli. Vem pa še nekaj, kar ni
bilo preslišano, ni pa bilo komentirano. Dejal sem, kar velja za vse priložnosti, čase in kraje, kar velja za
sveto pravilo – ljudje so toliko bolj ob
tebi in s teboj, kolikor jih pravočasno
in zadostno zalagaš z informacijami,
tudi takimi, kot so podjetniške smernice E.G.O., obogatene z utrinki vsakdanjika.
Osebno sem ob tem obisku optimist, presneto res pa je, da je naša
prihodnost izključno in samo v naših
rokah in glavah, če višjo silo izločimo.
Miran Ciglič, župan

SKLEPI 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

8. redna seja Občinskega sveta
Povzemamo sklepe 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno z dne
20. junija 2012 ter razpravo pod točko Pobude in vprašanja svetnikov.

P

ri posameznih točkah dnevnega reda so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

1. točka:
Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda seje
Potrjen je bil dnevni red s predlagano
spremembo Jurija Kavčiča, da se kot
19. točka obravnava problematika
pitne vode, 19. točka pa postane 20.
2. točka:
Sprejem zapisnika in sklepov,
sprejetih na 7. seji Občinskega Sveta dne 22. 2. 2012 ter poročilo o
realizaciji sklepov
Potrjen je zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno z dne
22. 2. 2012.
3. točka:
Občinski svet Občine Cerkno je potrdil predlagane cene storitve pomoči
družini na domu v občini Cerkno.
4. točka:
Občinski svet občine Cerkno je potrdil predlagane cene pogrebnih storitev Komunale d.o.o. Idrija.

5. točka:
Občinski svet je potrdil Poročilo o
delu nadzornega odbora Občine
Cerkno v obdobju od 3. 11. 2010 do
31. 12. 2011.
6. točka:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja – imenovanje predsednika Sveta zavoda LTO
Laufar Cerkno
Za predsednico Sveta zavoda LTO
Laufar Cerkno je Občinski svet imenoval Renato Bajt Kovač.
7. točka:
Občinski svet je po hitrem postopku
potrdil Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Cerkno za leto 2011.
8. točka:
Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil Odlok o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in
Cerkno.
9. točka:
Odlok o turističnem vodenju na tu-

rističnem območju Občine Cerkno
in na turističnem območju Smaragdne poti je bil potrjen v prvi
obravnavi.
10. točka:
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo v Občini Cerkno – prva
obravnava
1. Občinski svet Občine Cerkno se
strinja, da se predlagani odlok obravnava po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo v občini Cerkno, v prvi in
drugi obravnavi.
11. točka:
Občinski svet je potrdil Poročilo o
kakovosti vodooskrbe v letu 2011.
12. točka:
Izvršitev sklepa Zdravstvenega inšpektorata RS na sistemu za oskrbo s pitno vodo Dolenji Novaki.
Realizira se namestitev UV žarnice
na sistemu za oskrbo s pitno vodo
Dolenji Novaki, za kar so zagotovljena sredstva v občinskem proračunu v
višini 12.000 EUR. Od izbranega izvajalca naj se pridobi garancijo za

zagotavljanje 100 % ustrezne pitne
vode. V kolikor se preseže razpoložljiva sredstva, uporabniki in Občina
Cerkno poiščejo ustrezno rešitev
izven proračuna.
13. točka:
Poslovanje javnih zavodov v letu
2011.
1. Presežek prihodkov nad odhodki
Osnovne šole Cerkno v višini 1.546,13
EUR se razporedi za potrebe ureditve
zunanjih igralnih površin.
2. Presežek odhodkov nad prihodki
LTO Laufar Cerkno v višini 1.004,00
EUR se pokrije s presežki prihodkov
nad odhodki v naslednjih letih.
3. Presežek odhodkov nad prihodki
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija –
del za Bevkovo knjižnico Cerkno v
višini 1.388,14 EUR se pokrije s presežki prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let.
4. Presežek prihodkov nad odhodki
Zdravstvenega doma Idrija v višini
1.391,83 EUR, ki odpade na Občino
Cerkno, se porabi za pokrivanje presežka odhodkov iz preteklih let.
5. Presežek prihodkov nad odhodki
Glasbene šole Idrija v višini 7.522,00
EUR, se porabi za nabavo glasbenih
instrumentov in investicijsko vzdrževanje.

6. Presežek prihodkov nad odhodki
Centra za socialno delo Idrija iz naslova pomoči na domu v višini
2.398,00 EUR, se nameni za pokrivanje stroškov kadrovske razrešitve izvajalke programa.
7. Občinskemu svetu je v informacijo
podan povzetek letnega poročila Mestnega muzeja Idrija in ZPM Idrija za
leto 2011.
8. Poročanje javnih zavodov naj se v
bodoče poenoti.
14. točka:
Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Letni program športa v občini
Cerkno za leto 2012.
15. točka:
Občinski svet Občine Cerkno je dal
soglasje k ugotovitvenemu sklepu
Sveta zavoda Glasbene šole Idrija
z dne 16. 3. 2012 za ugotavljanje
delovne uspešnosti ravnatelja Emila Semca.
16. točka:
Premoženjskopravne zadeve
1. Občinski svet Občine Cerkno je dal
soglasje, da se ukine status zemljišča
javno dobro na parceli št. 1324/18
(nadaljevanje na strani 2)
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k.o. Cerkno, ki postane lastnina Občine Cerkno.
2. Občinski svet Občine Cerkno se
strinja, da Občina Cerkno proda parcele v Mostaniji po ceni 15,0753
EUR/m2.

V občini Cerkno sta bili konec
maja zaključeni dve večji investiciji, gre za sanacijo plazu nad
objektom poslopja nove Ete v
Cerknem in obnovo ceste Zakriž – Jesenica.

17. točka:
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih
1. Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
2. Občinski svet Občine Cerkno za
energetskega managerja imenuje
Goriško lokalno energetsko agencijo
GOLEA.

Začetek projekta sanacije plazu
sega v oktober 2011, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot
330.000 evrov. Za to investicijo je
občina pridobila državna sredstva, iz naslovna poplavne sanacije. Država je investicijo sofinancirala v višini 250.000 evrov, ostalo
pa je občina zagotovila v občinskem proračunu. Dela, ki so jih
izvedli v okviru projekta sanacije
plazu, zajemajo zavarovanje rezervoarja z ureditvijo podpornega
zidu, poskrbljeno je bilo za ustrezno odvodnavanje voda na območju plazu, uredili so pregrade na
stranskih vodah ter dostopno cesto, ki je bila do rezervoarja ustrezno sanirana. Projekt sanacije
plazu nad objektom poslopja nove Ete v Cerknem je bil zaključen
maja.

Druga večja investicija, ki je bila zaključena na pragu poletja, pa
je obnova lokalne ceste Zakriž –
Jesenica. Občina Cerkno vsako
leto pridobi sredstva iz naslova t.i.
23. člena Zakona o financiranju
občin, s pomočjo katerih se sofinancira obnovo in vzdrževanje
občinskih cest. Eden večjih projektov na področju cestne infrastrukture je bila v letošnjem letu
obnova ceste Zakriž – Jesenica.
Obnova se je sicer začela že lani, z
deli so v 1. fazi zaradi zimskih razmer zaključili decembra, projekt
obnove pa nadaljevali aprila in
maja letos. Poleg ustreznih obnovitvenih del so na obnovljenem
občinskem cestnem odseku poskrbeli za ustrezno ureditev odvodnavanja meteornih in padavinskih voda, uredili so cestno
podlago in asfaltirali odsek v dolžini 2267 metrov. Finančna konstrukcija projekta pa je naslednja:
občina je iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin pridobila sredstva v višini 237.000
evrov, v občinskem proračunu pa
je bilo za to investicijo rezerviranih 60.000 evrov.
Glede na proračunske postavke
in s pomočjo državnega sofinanciranja iz naslova 23. člena Zakona o financiranju so v letošnjem
letu sredstva rezervirana še za obnovo cestnih odsekov Orehovška
grapa – Orehek in Podpleče – Kopačnica. Iz naslova popotresne
obnove iz leta 2007 pa bo v prihodnje saniran plaz pod hišo Golobovih v Gorjah. Manjša, obnovitvena dela se bodo izvajala še na
odsekih cest v Ravnah, Počah, na
Bukovem in v Novakih.

18. točka:
Popravek sklepa o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija.
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje, da v seznamu nepremičnin bivše
Občine Idrija v last Občine Idrija in
Občine Cerkno preidejo parcele po
seznamu.
19. točka:
Problematika pitne vode
Na predlog predlagatelja Jurija Kavčiča je bila točka umaknjena z dnevnega reda in se bo z ustreznim gradivom obravnavala na naslednji seji
občinskega sveta.
20. točka:
Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je podal obrazložitev k gradivu, ki je bilo svetnikom poslano s
sklicem seje, najprej glede mostu
preko Cerknice pri novi ETI (proti
Koblarju). Po pridobljenem strokovnem mnenju podjetja Grad-Art d.o.o.
Ljubljana je most sposoben prenesti
le prometno obtežbo vozil s skupno
maso 7,5 t, ker ob povečani obtežbi
obstaja velika verjetnost porušitve
jeklenih nosilcev.
Marija Hvala je vprašala, kaj namerava občina narediti glede tega
mostu.
Župan je odgovoril, da občina denarja za sanacijo zdaj nima, izvršeni
pa bodo drugi ukrepi, ki jih navaja
strokovno mnenje, to je, da ne bo večjih obremenitev od priporočenih,
možnost bi bila popravilo mostu na
drugi lokaciji.
Marjan Simonič je izrazil mnenje,
da so prebivalci, ki ta most uporabljajo, imeli prav, ko so nasprotovali
prehodu mehanizacije čezenj ob sanaciji plazu Sušje. Most bi moral biti
zato ena izmed prioritet sanacij na
Cerknici, ker so krajani zdaj omejeni
zaradi prevozov.
Nadalje je dejal, naj se seje občinskega sveta najavi vsaj 14 dni prej.
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Potrditev tega vidi v sedanjem zapisniku Odbora za varstvo in urejanje
okolja ter prostorsko načrtovanje, saj
je posledica hitrosti oz. pomanjkanja
časa nepopoln in s predsednikom odbora neusklajen zapisnik.
V zapisniku manjkajo nekatere
stvari, ki jih je odbor obravnaval, to
je predlog za imenovanje energetskega managerja, predvsem pa je bila
pobuda odbora, naj se javnost obvesti, kako je s postopki sprejemanja
občinskega prostorskega načrta. Simonič je zato na seji pričakoval pismen dokument o tem oz. da bi bili
svetniki najprej obveščeni, vendar to
poročilo ni bilo narejeno. Ponovno je
zato apeliral napoved sej občinskega
sveta dva tedna prej, da bo več časa
tudi za sklic odborov in pripravo popolnih zapisnikov.
Opozoril je še, da občina letos zamuja vsaj dva meseca pri razpisu posojil za stanovanjsko gradnjo in vprašal, kaj je vzrok temu. Interesenti
bodo sredstva dobili šele na jesen,
kar ni pospeševanje tistim, ki se sploh
še odločijo za gradnjo. Odbor bi o
tem razpisu lahko korespondenčno
sklepal.
Župan sprejema kritiko glede poznega razpisa posojil za stanovanjsko
gradnjo, občina bo v bodoče ustrezneje reagirala.
Župan je predlagal, da bi se zaradi
pozitivnega odnosa do okolja gradivo za občinski svet pošiljalo le v elektronski obliki. Občinski svetniki predloga niso podprli.
Jurij Kavčič je predlagal, da bi se
gradivo za odbore, ki ga obravnava
tudi občinski svet, pošiljalo le enkrat,
ker so občinski svetniki tudi člani odborov.
Martin Raspet je povedal, da se
gradivo ob sklicu pošilja svetnikom
tudi v elektronski obliki. Če je bilo
gradivo poslano en teden pred sejo
občinskega sveta in so bili v tem času
sklicani tudi odbori, se svetnikom, ki
so člani odborov, ob sklicu le-teh ni
pošiljajo tistega gradiva, ki je tudi za
sejo občinskega sveta in je bilo to navedeno v vabilu. Pri sejah odborov, ki
pa so bili sklicani več časa pred sejo
občinskega sveta, se je to gradivo zaradi previdnosti pošiljajo še enkrat.
Marjo Mlakar je glede razpisanega
delovnega mesta tajnice na občini
vprašal, katera konkretna oseba je
izbrana in kako se bo to delovno mesto ovrednotilo, ker se v javnosti pojavljajo različne govorice.
Martin Raspet je odgovoril, da so
bili izvedeni vsi predpisani razpisni
postopki, sklepi so izdani, vendar še
ne pravnomočni, zato konkretne osebe ne bo navajal. Sistemizacija delovnega mesta ostaja kot do sedaj, to je
delovno mesto referenta III. Cirila
Tušar, ki odhaja v pokoj, je mesto višje referentke I dosegla skozi napre-

dovanja na delovnem mestu.
Marjo Mlakar je svetnike še povabil, naj se to soboto udeležijo krajevnega praznika v Šebreljah, predvsem
zaradi brezplačnega vodenega ogleda najdišča Divje babe. Tako se bodo
lahko sami prepričali o dejanskem
stanju in ob obravnavi na občinskem
svetu lažje spodbujali nadaljnji razvoj turizma v Divjih babah.
Župan je podal obrazložitev o korespondenci z upravo podjetja ETA
d.o.o., kar so svetniki tudi prejeli z
gradivom. Glede na to, da podjetje že
dolgo prosi za boljše sodelovanje z
občino, je predlagal konkretne termine za razgovore o skupni problematiki, predvsem o ceni vode in investicijah na področju vodooskrbe, dehidraciji blata in drugih stroških čistilne naprave ipd. Pri teh zadevah je
potrebno narediti preboj, želi pa se
pogovarjati tudi z nemškim lastnikom, kar pričakuje ob njegovem obisku ETE, ki bo v kratkem.
Podal je tudi informacijo o sestanku z Direkcijo RS za ceste, ki bo v
Cerknem 2. julija na temo izgradnje
4. razvojne osi s poudarkom na povezavi Cerkno–Kopačnica–Hotavlje.
Antonija Dakskobler je vprašala,
kako je z gradnjo pločnika in avtobusnega postajališča na Gorenjski cesti,
o čemer je že dvakrat podala vprašanje na občinskem svetu.
Župan je odgovoril, da pri tem ni
bilo kaj dosti narejeno. Predvsem je
občina sedaj delala na projektu ureditve lamelnih oznak v kraju, ki se bo
po dogovoru z Direkcijo za ceste lahko kmalu izvedla. Urejene bodo
označbe turističnih in javnih objektov v kraju, pa tudi gostinskih in trgovskih, kjer so interesenti izkazali interes in finančno sodelovanje pri projektu. Dogovori z Direkcijo za ceste
glede urejanja na Gorenjski cesti bodo potekali ob nadaljnjih sestankih.
Marija Hvala je vprašala, glede na
to, da bo občinski svet kmalu na polovici mandata, kaj je bilo v tem času
narejeno, koliko sredstev lahko občina pričakuje od države, ali je tudi minister za šolstvo ob sedanjem obisku
obljubil kakšno pomoč. Ker se sredstva povsod zmanjšujejo oz. je potrebno varčevanje, jo je zanimalo,
koliko je tudi sama občinska uprava
letos zmanjšala stroške pri dnevnicah, potnih stroških, reprezentanci
ipd., ker je edino pri tem možen določen prihranek.
Župan je odgovoril, da je vprašanje
glede potnih stroškov in podobnega
obravnaval Nadzorni odbor ter o tem
podal poročilo. Kar se tiče projektov,
je pred občino velik projekt ureditve
kotlovnice na biomaso v osnovni šoli.
Drug projekt pa je Večnamenski center Cerkno, ki je bil vključen v program sveta regije, kar je pogoj za prijavo na 6. javni poziv. Bile so sicer

POUDAREK NA VZGOJI OTROK IN MLADINE

OBČINA CERKNO BO LETOS ZA ŠPORT NAMENILA 38.000 EVROV
Svetniki in svetnice občinskega sveta Občine Cerkno so na svojem zadnjem, junijskem, zasedanju potrdili
Letni program športa v občini Cerkno, na njegovi osnovi pa je bil kasneje objavljen še Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno za leto 2012.
V letošnjem letu občina poseben
poudarek namenja mladim ter interesni športni vzgoji otrok in mladine
in programom, ki so usmerjeni v kakovostni oziroma vrhunski šport mladih. Skupaj je za športne dejavnosti
letos na voljo dobrih 38.000 evrov
sredstev, največ – 16.000 evrov za
športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni oziroma vrhunski šport ter 11.000 za interesno
športno vzgojo mladih. Za športno
rekreacijo je na voljo 5.350, za izobraževanje nekaj več kot 1.700 evrov,

za prireditve 2.670 in za delovanje
športnih društev 1.530 evrov.
Na razpisu, ki se je iztekel 13. julija, so lahko sodelovali izvajalci športnih programov v občini Cerkno, ki
so izpolnjevali razpisne pogoje. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi Pravilnika in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Cerkno. Občinska uprava bo izbrala, obdelala in pripravila predlog izbora programov ter predlog delitve
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz proraču-

na občine. Predlog bo obravnaval in
potrdil odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko, upravičenci pa bodo o vrednotenju vlog in dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po
potrditvi predloga. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2012.
Razpis za sofinanciranje programov
v javnem interesu na področju športa
se je torej iztekel 13. julija, o izbranih
programih bomo lahko poročali v naslednji številki informatorja.

določene pripombe v smislu, da so
razlage poziva od prvotnega projekta pred letom in pol do sedaj nekoliko drugačne, kar bi bilo občini lahko
v škodo. O tem je seznanil tudi ministra ob obisku in ga prosil za podporo
v primeru potrebe. V okviru pristojnega ministrstva pa so sredstva za
CŠOD že planirana in rezervirana.
Nadaljnja velika investicija bo gradnja stanovanjskega objekta na lokaciji bivše policijske postaje v Cerknem, če bodo uspešna pogajanja s
privatnim investitorjem. V kolikor bi
bili navedeni projekti uspešno izvedeni, bo to lepa zapuščina za naslednji mandat.
Na vprašanje Jurija Kavčiča, ali pri
kotlovnici v OŠ ostaja predvidena jakost tudi za nadaljnji razvoj šolskega
kompleksa oz. kdaj bo to na vpogled
je župan odgovoril, da so določene
spremembe tudi zaradi predvidene
energetske sanacije objekta šole, izvajalec pa je Petrol. Predvidena sta
dva kotla po 250 kilovatov, ki bi zadoščala za ogrevanje celotnega kompleksa. Dobavitelj biomase pa je domači, po izpogajani ceni naj bi dobavo energenta zagotavljal 15 let. Podal
je poročilo o načrtu kotlovnice, ogledana pa je bila tudi možnost, da bi na
toplovod priključili predviden stanovanjski objekt na območju stare policije ter knjižnico, ki je velik porabnik
energije.
Kavčič je nadaljeval, da se v javnosti pojavljajo govorice o občinski
upravi v senci, zato naj se do naslednje seje predstavi, katere projekte v
občini kdo vodi, predvsem za prireditev Poletje v Cerknem in projekt kolesarskih poti. V preteklosti so bile za
vodenje podobnih projektov angažirane občinske službe in službe določenih zavodov. Zastonj je govoriti o
racionalizacijah, če nalog ne izvajajo
ljudje, ki so za to zaposleni.
Župan je dejal, naj se ne verjame
govoricam, ker lahko vsak dobi ustrezno informacijo pri županu ali občinskih službah. Prekiniti je treba tudi
prakso, ko so se nekateri projekti vodili skupaj z drugimi občinami, vendar so bili neusklajeni. Prireditev Poletje v Cerknem je bila prijavljena na
program LAS, na razpis za cca 6.000
EUR, od ICRA d.o.o. pa bi dodatno
pridobili še cca 1.000 EUR. V okviru
BIT Planota, Posoškega razvojnega
centra in agencije ICRA je bilo dogovorjeno, da je koordinator prireditve
C.M.A.K. kot nevladna organizacija,
kar je bilo presenečenje tako zanj in
za občinsko upravo kot tudi za sam
C.M.A.K.. Organizacija prireditve se
je potem vodila v tej smeri.
Pri projektu Interbike je občina naredila spremembo, ker bi morali po
programu najprej nabaviti 100 koles,
vendar jih ne bi imeli za koga uporabiti. Občina je zato šla v drug projekt,
to je ureditev peš in kolesarske poti
po levem bregu Cerknice proti Logu,
kar je bila dolgoletna izražena želja
krajanov. Po ogledu terena z arhitektko je bilo zaradi terenskih razmer, lastništva zemljišč in finančnih
stroškov ugotovljeno, da tega projekta ni mogoče izvesti. Program je bil
zato prirejen tako, da se letos gre v
nabavo koles, naslednje leto sledi izdelava projekta in izvedba investicije
v vrednosti cca 40.000 EUR, v letu
2014 pa bi bila izdelana še brošura,
kar bi stalo še cca 10.000 EUR. Vrednost celotnega projekta je ocenjena
na 70 do 75 tisoč EUR, kar je potrdil
tudi občinski svet.
Marko Čadež je vprašal, kdo je izvajalec komercialnega dela prireditve Poletje v Cerknem oz. kdo ureja
glede ansamblov in podobno. Znano
mu je, da program prireditve pelje
C.M.A.K., vključen je tudi Foto klub
in veliko domačih društev, programa
še niso dobili potrjenega, potrebna
pa je uskladitev tako kulturnega kot
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zabavnega dela prireditve.
Župan je povedal, da je za zabavni del prireditve določena
konkretna oseba, vse se usklajuje s C.M.A.K., ki bo v kratkem
izdelal točen program. Bil je tudi sestanek z gostinci, kjer je
bilo usklajeno, kje se bo letos
kaj dogajalo, to bo v petek na
Trgu Prekomorskih brigad, v
soboto pa pred Hotelom Cerkno. Drugo leto bodo lokacije
druge, tako da med gostinci ne
bi bilo nesporazumov.
Čadež je še dejal, da je bilo
rečeno, da se po obravnavi problematike vodooskrbe na občinskem svetu obravnava tudi
ločeno zbiranje odpadkov po
vaseh in male čistilne naprave.
Glede vode je sedaj točka že
prestavljena na naslednjo sejo,
zato je izrazil upanje, da bo tudi
problematika, ki jo je izpostavil,
čimprej prišla na dnevni red.
Opomnil je še na napako v zapisniku občinskega sveta prejšnje
seje, ki naj se popravi in sicer je
na strani 14 navedena letnica
2007, ko bodo na podeželju potrebne male čistilne naprave,
pravilno je do leta 2017. O teh
zadevah je potrebno pričeti razpravljati, da bi do drugega leta
prišli do nekega predloga in
lahko kandidirali za določena
sredstva.
Franc Lahajnar se je navezal
na energetsko sanacijo objekta
Osnovne šole Cerkno, kar je bilo tekom razprave kar nekajkrat
omenjeno. Zanimalo ga je, v kakšni fazi je dejansko ta projekt,
kako je s celovito rešitvijo šolskega kompleksa in ali šola pri
vsem tem sodeluje.
Župan je povedal, da bodo te
zadeve tekle po dveh poteh, eno
je financiranje iz tečajnih razlik
švicarskega sklada, drugo pa po
razpisu EKO sklada. Prav zdaj
bo sestanek z agencijo Golea in
pripravljavci projekta, saj je čas
za prijavo na razpis EKO sklada
kratek. O tem bo občinski svet
obveščen naknadno. Šola pri
tem ne sodeluje, čeprav bi pričakovali njeno aktivnejše sodelovanje v vseh oblikah, tudi kar
se tiče celostnega urejanja šolskega kompleksa. Razen dopisa
ravnatelja, kar je po mnenju župana najlažje narediti, občina
ni prejela konkretnih strokovnih stališč, primerov dobrih
praks ali da bi obiskali druge
šole ipd.
Na predlog ureditve šolskega
kompleksa, ki je bil izdelan v
preteklosti, je občina pridobila
ponudbo za odkup zemljišča,
kjer je bila mišljena večnamen-

informator.cerkno@gmail.com |

ska dvorana. Cena je 100 EUR
za m2, pogoj je, da se odkupi
zemljišče v celoti, kar bi znašalo
cca 400.000 EUR. Če bi hoteli
zemljišče usposobiti za gradnjo,
bi to stalo vsaj še dodatnih
100.000 EUR oziroma skupaj
500.000 EUR. To so velike ovire
pri izvrševanju prvotno zamišljenega programa v sedanjem
času, občina ima možnost zadolževanja 1,6 mio EUR v naslednjih desetih letih.
Antonija Dakskobler je povedala, da se prodaja tudi zemljišče Makucovih, ki je prav tako v
sklopu šolskega kompleksa. Na
vprašanje, ali se je župan tudi o
tem kaj pogovarjal, je slednji
odgovoril, da bi se o tem rad pogovarjal, če bi občina imela denar, to zemljišče namreč stane
140.000 EUR, kar je za občino
velik denar glede na to, da bo
potrebno v naslednjem obdobju
zagotoviti sredstva za odkup
zemljišč, kjer so bile v preteklosti narejene ceste. Pri tem niso
bile urejene zemljiške zadeve,
ponekod so odmere že narejene
in bo potrebno postopno vsako
leto zagotoviti od 100 do 150
tisoč EUR v te namene.
Franc Lahajnar je dejal, da ne
vidi premikov pri urejanju šolskega kompleksa in če se ravnatelj ne čuti dovolj močnega, bi
bilo smiselno, da se šoli zagotovi pomoč v obliki delovne skupine, ki bi usmerjala zadevo, da
bi se vsaj malo premaknila. Dobro je, da bi bile stvari pripravljene, ne samo čakati, da se
stvari obrnejo in je takrat že
prepozno.
Vojko Zidarič je izrazil nerazumevanje glede na tako mnenje, ker si občina prizadeva za
pridobitev sredstev, da bi se nekaj naredilo, ne more pa župan
reči, da se bo energetska sanacija letos izvedla, ker je to odvisno od nadaljnjih sestankov.
Ravnatelj bi moral priti na občino in pokazati interes, povedati, kaj je treba narediti. Pri nadaljnjem potrjevanju na vodilnem mestu zavoda naj bo zato
občina pozorna, koga potrjuje.
Lahajnar je izrazil repliko, da
je želel le informacijo o zadevi,
kjer ne vidi, da bi se kaj premikalo, podal je tudi svoj predlog.
Župan je povedal, da je na temo urejanja šolskega kompleksa pridobil dve ponudbi, obe v
vrednosti cca 15.000 EUR. To
sicer ni veliko, vendar bi dobili
samo podlage za izpeljavo te
naloge. Iz tega sledita dve možnosti, glede katerih koleba –
ena je preko natečaja zbornice

arhitektov, kar bi veliko stalo,
druga pa, da se gre v vabljeni
natečaj. Tudi po mnenju še dodatne projektantske firme bi
vsak najmanjši premik stal vsaj
30.000 EUR.
Jurij Kavčič je dejal, da se mu
zdi ob razpravi o prenovi in predelavi šolskega kompleksa prehitevanje, ko govorimo o sami
energetski prenovi objekta
osnovne šole, saj ni znano, kako
bo vse to šlo skupaj. Razmišljati
je potrebno, kam se bo umestil
vrtec in večnamenska dvorana,
kar bi bil dolgoročen plan, sedaj
pa se prehiteva z energetsko sanacijo šole, kar se mu ne zdi
prava pot.
Zidarič je povedal, da se v to
gre iz razloga, ker je možnost
pridobitve določenih sredstev
in bi bilo neumno, da bi to izpustili, ob čemer je Kavčič pripomnil, da se stvari potem ne more spreminjati, ko država da
denar. Sama zasnova šolskega
kompleksa pa se je začela podirati, ko se ni pričela gradnja novega vrtca, kompleks je bil zastavljen tako, da bi se sistematsko obnavljal. Iz drugih virov
mu je tudi znano, da ravnatelj
želi priti na občino in pojasniti
določene zadeve.
Marija Hvala je menila, da
Franc Lahajnar v svoji razpravi
glede pomoči ravnatelju verjetno ni mislil, da bi kdo delal
konkretne načrte, temveč da bi
mu z združenimi močmi dali
določene smernice.
Župan je dejal, da je razmerje
financiranja energetske sanacije šole 85 : 15 % v korist občine
in če zamudimo, te priložnosti
ne bo več. Nerealno je omenjati
večnamensko dvorano, saj je v
tem kompleksu vse drugo prej
potrebno. Glede obiska ravnatelja je župan dosegljiv na občini, z njim je prisoten ob raznih
sestankih in dogovorih, minister je bil ob obisku gost na šoli
in tudi takrat je bila priložnost
za izražanje.
Ob zaključku je župan dodal,
da je bila seja navkljub številnim točkam dnevnega reda izpeljana korektno in na dostojni
ravni, po zaslugi konstruktivnega pristopa vseh prisotnih na
seji, in ob zaključku ni dopustil,
da bi se razprava širila na nove
tematike, ki pozitivnega rezultata ne bi prinesle.
Povzetek zapisnika seje je pripravila
Cirila Tušar, tajništvo Občine Cerkno
Celotni zapisnik 8. redne seje OS bo po
potrditvi na naslednji seji Občinskega
sveta objavljen na internetni strani
Občine Cerkno www.cerkno.si

UPORABA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

PLAČEVANJE NADOMESTILA
Pravna osnova za plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Ur. l. SRS št. 42/1985
in Ur. l. RS 126/2003). Nadomestilo mora plačati neposredni
uporabnik zemljišča oziroma
stavbe ali dela stavbe (imetnik
pravice razpolaganja oziroma
lastnik, najemnik stanovanja
oziroma poslovnega prostora,
imetnik stanovanjske pravice).
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se
plačuje od kvadratnega metra tlorisne površine stanovanj, počitniških hišic in poslovnih površin.

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju,
kuhinje, kopalnice, shrambe in
drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina
garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Poslovne
površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti: nepokrita skladišča, parkirišča in delavnice na
prostem.
Občani in podjetja, ki so zave-

zanci za plačilo nadomestila, so
dolžni v roku 30 dni od nastanka ali spremembe dejstev, na
osnovi katerih se določa obveznost plačevanja nadomestila
(spremembe naslova, povečanje površine), sporočiti pristojnemu organu nastanek ali spremembo teh dejstev.
Stanovanjske površine, ki so
osnova za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, so se v letu 2012 uskladile
z registrom nepremičnin, ki je
vzpostavljen na osnovi popisa
nepremičnin v letu 2010 pri Geodetski upravi Republike Slovenije.
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NEKAJ
TELEGRAFSKIH
NOVIC
8. 5. 2012 – Sestali smo se s predstavnikoma Fundacije Bit Planota Darijanom Krpanom in Zvonkom Ferfoljo, direktorico ICRA
d.o.o. Jožico Lazar in predstavniki mladinskega centra C.M.A.K. glede prireditve Poletje v Cerknem, katere del letos poteka na
drugačnih osnovah – kot eden od sedmih
dogodkov severnoprimorskih občin v okviru projekta LAS za razvoj. Nosilec tega dela
projekta v občini Cerkno je C.M.A.K., ki bo
oblikoval program v sodelovanju z domačimi in sosednjimi nevladnimi organizacijami. Iz tega naslova pričakujemo sofinanciranje tega dela prireditve kot dodano vrednost.
9. 5. 2012 – Obiskali smo Leona Ravnikarja
na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje s ciljem pospešiti izdajo pozitivnega mnenja za
občinski prostorski načrt. Ocenjujem, da
obstaja realna možnost, da potrdimo Odlok
o OPN do konca tega leta.

lekarništva ipd.).
14. 6. 2012 – Bili smo gosti švicarske ambasade na slavnostni prireditvi v Ljubljani ob
5. obletnici njihovega donacijskega programa. Program so popestrili tudi naši osmošolci in osmošolke.
15. 6. 2012 – Gostili smo ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga
Turka, ki je ob obisku podelil priznanja najboljšim učenkam in učencem ob zaključku
OŠ. Seznanili smo ga tako s problemi kot s
programi (kotlovnica na biomaso, Večnamenski center Cerkno ipd.).
Zvečer pa sem se udeležil Festivala idrijske
čipke ter slovesne večerje pri kolegu županu občine Idrija.

14. 5. 2012 – Gostili smo direktorico Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica Tatjano Vončina na njenem zadnjem obisku v
Cerknem, ker odhaja v pokoj. Predvsem je
beseda tekla o problematiki pitne vode in
odpadne vode ter medsebojnem obveščanju o problematiki ter uvajanju novih tehnologij pri pripravi vode.

20. 6. 2012 – Sestal sem se z lastnikom
objekta »pr’ Jamšeku« Pavlom Fišerjem, ki
bo za obdobje dveh let doniral svoj prostor
za kulturne dejavnosti. Na ta način smo
uspeli rešiti prostorski problem Društva
Laufarija, ki bo sedaj zasedalo celotno prvo
nadstropje stavbe »pr’ Gabrijelu«, C.M.A.K.
pa bo z menjavo združil svoje dejavnosti na
Bevkovi ulici 11. Delno so se odprle možnosti tudi za reševanje drugih prostorskih
problemov (npr. stari gasilski dom, Platiševa ul. ipd.).

18. 5. 2012 – S poveljnikom naše civilne zaščite Stankom Močnikom sva obiskala direktorja Uprave za zaščito in reševanje RS
Darka Buta. Glavna tema pogovora je bila
sofinanciranje nabave gasilske opreme. Posebnih sredstev se v letu 2012 ni nadejati,
smo se pa dogovorili, da lahko vložimo dve
vlogi in sicer za sofinanciranje društev ter
alarmnega sistema.

28. 6. 2012 – Na gradu Dobrovo v Goriških
Brdih smo župani in ravnatelji OŠ slovesno
podpisali pogodbe z izvajalci del vseh programov v primorskih občinah, ki jih sofinancira švicarski donator. Na osnovi tega
akta se bo preko poletja izvedla zamenjava
kotla na kurilno olje v OŠ Cerkno s kotli na
biomaso in toplovodom ter zagotovila
oskrba z energijo za naslednjih 15 let.

Zvečer pa smo v okviru mednarodnega festivala JAZZ Cerkno 2012 gostili podpornika prireditve, direktorja Goethe inštituta
Hendrika Kloningerja ter špansko ambasadorko Anunciado Fernández de Córdova.

29. 6. 2012 – V Tolminu se je sestal Svet regije Severne Primorske in kot glavno točko
potrdil izvedbeni načrt za 6. javni poziv. V
okviru tega načrta je potrjen tudi program
obnove dijaškega doma. Ko te izvedbene
načrte potrdi pristojno ministrstvo, se občina lahko prijavi na 6. javni poziv in kandidira za sredstva v višini 924.000 EUR (celotna investicija cca 2 mio EUR).

21. in 22. 5. 2012 – Gostili smo podjetji TerraGIS d.o.o. in Locus d.o.o. v zvezi s ponudbo za izdelavo katastra vodovodne in kanalizacijske infrastrukture kot brezpogojne
osnove za uvedbo sistema oblikovanja cene
pitne vode z vsemi ostalimi pristojbinami
(priključnina, omrežnina, števnina, takse
ipd.).
23. 5. 2012 – Gostili smo novo sekretarko
Območne organizacije Rdečega križa Idrija
Tanjo Tominec (kontakt: 051 396 545) in
se dogovorili o skupnem delovanju in izvajanju pomoči.
28. 5. 2012 – S predstavniki Elektro Primorske in njihove hčerinske firme E3 smo
določili skrbnika za medsebojne pogodbe,
opredelili program modernizacije javne
razsvetljave, za katerega se pripravlja ponudba, se pogovorili o uvajanju nove tehnologije, montaži toplotne črpalke in postopnem vkopavanju zračne elektro napeljave.
29. 5. 2012 – Gostili smo Silvano Batič iz
družbe Hidrotehnik d.d. in se pogovarjali
na temo programa v letu 2012, ki je zelo
okleščen na samo dva projekta –na Idrijci
na Reki in Jesenica–Orehovska grapa. Za
program Oresovka smo prosili, da se ga dopolni predvsem v spodnjem delu (že v naselju Cerkno) in na novo opredeli prioritete.
Velikih premikov letos ne bo.
4. 6. 2012 – Gostili smo direktorja Zdravstvenega doma Idrija mag. Marka Hvalo
ter strokovno vodjo Urško Močnik dr. med.,
in se dogovorili, da navkljub kriznim časom
letos izpeljemo program v celoti, pa četudi
delno na škodo programa za leto 2013. Dogovorjeno je tudi, da se vsa vprašanja, vezana na izvajanje zdravstvenega varstva, posreduje neposredno na strokovno vodjo
(problematika zobozdravstva, pediatrije,

2. 7. 2012 – Bili smo gostitelji 2. seje Programskega sveta 4. razvojne osi, ki so se je
udeležili župani občin, ki jih ta neposredno
zadeva, poslanca državnega zbora Samo
Bevk in Danijel Krivec ter gosta direktor Direktorata za investicije na Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor Boštjan Rigler ter
namestnica direktorja Direkcije RS za ceste
Liljana Helga. Na dnevnem redu je bila
obravnava mednarodnega, državnega in
regijskega programa načrtovanja in izgradnje 4. razvojne osi s poudarkom na kraku
Cerkno–predor Kopačnica–Gorenja vas, kot
najkrajše povezave med Primorsko in Gorenjsko. Odločitev bo sprejeta po usklajevanju z občino Gorenja Vas najkasneje do
konca septembra 2012. Če bo sosednja
občina vztrajala na še dveh dodatnih predorih, potem se ta investicija zagotovo še
dolgo ne bo izvedla.
Beseda je tekla tudi o tekoči in uspešni realizaciji rekonstrukcije ceste v Davči. V imenu turističnega gospodarstva sem pristojne
zaprosil, da dela v zimskem času načrtujejo
tako, da delovanje smučarskega centra ne
bo moteno, kaj šele ogroženo. Več o drugih
projektih naslednjič.
2. 7. 2012 – Na mojo prošnjo predsedniku
uprave ETA Cerkno Zoranu Golobu se je
odzval predsednik poslovodstva skupine E.
G.O. dr. Johannes Haupt in me v spremstvu
člana uprave Andreja Lipuščka obiskal na
sedežu občine, kjer smo se v sproščenem in
ustvarjalnem ozračju pogovorili o viziji in
nadaljnjem razvoju ETE. Temu nadvse pomembnemu dogodku namenjam tokratni
uvodnik.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
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JAVNI RAZPIS – PRIZNANJE IN NAGRADE
OBČINA CERKNO
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah 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 2012
Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga praznuje v spomin na rojstvo dr.Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika 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 občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu
razvoju občine.
BEVKOVO NAGRADO
podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, 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, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.
Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko
utemeljene. Vsebujejo naj:
• osnovne podatke o predlagatelju,
• navedbo ali se predlog nanaša na priznanje oz. 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 Cerkno 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 28. avgust 2012.
Komisija za priznanja in nagrade

PGD NOVAKI Z NOVO PRIDOBITVIJO

Podpis pogodbe za novo podvozje
V četrtek, 12. 7. 2012, je ob 13.00 uri potekal podpis pogodbe pri županu
Občine Cerkno za nabavo novega podvozja. Podvozje za gasilsko vozilo se
nabavlja za PGD Novaki. Na javnem razpisu je bilo izbrano podvozje Iveco
Erocargo 150E28W kot najugodnejšo. Podpisniki pogodbe so bili župan
občine Cerkno Miran Ciglič ter predstavnik ponudnika – podjetja Dumida
d.o.o – ter predstavnika PGD Novaki in Gasilske zveze Cerkno. Sredstva za
podvozje bo v celoti pokrila Občina Cerkno. V prihodnjih mesecih sledi še
dogovor za nadgradnjo ter izbira izvajalca, ki bo dokončal vozilo.
GZ Cerkno
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JAVNI RAZPIS – RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA
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 2012 (Uradni list RS, št. 16/12), objavlja Občina Cerkno

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH VZPODBUD V OBLIKI
DELNEGA SOFINANCIRANJA STROŠKOV ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V
OBČINI CERKNO V ČASU OD 4. 11. 2011 DO 2. 11. 2012
1. PREDMET RAZPISA
Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa so nepovratne
finančne vzpodbude v obliki delnega
sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo
se z namenom pospeševanja in razvoja
malega gospodarstva na območju občine Cerkno.
Višina sredstev namenjena nepovratnim
finančnim vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 12.000 EUR.
Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za naslednje namene:
a. Odpiranje novih delovnih mest,
b. Zavarovanje kreditov oz. pokritje
stroškov odobritve leasinga,
c. Pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne 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 podjetnika posameznika,
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma 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 bčine Cerkno.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.
Fizične osebe morajo biti državljani Republike Slovenije.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči, pri podjetnikih
posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
V skladu s tem razpisom se pomoč dodeljuje po pravilu »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 cestnoprometnem
sektorju, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR).
Upoštevati se tudi načelo o kumulaciji
pomoči. Skupaj 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 ribogojnega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št.
104/2000;
• podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti;
• podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti v
primeru, 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 proizvajalce;
• podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
• podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za in-

vesticije 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 Pravilnika 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 sredstev, se
lahko finančne vzpodbude v obliki nepovratnih sredstev sorazmerno zvišajo.
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na
podlagi pravilnika, 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 samozaposlitvi ali zaposlitvi delavcev za določen ali nedoločen
čas, če še niso bili zaposleni (prva
zaposlitev), so ostali brez zaposlitve
(brezposelni) ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Zaposlitev
oz. samozaposlitev mora biti realizirana
v času od 4.11.2011 do 2.11.2012.
• Delodajalec je upravičen do nepovratnih sredstev, če zaposli osebo v
skladu z določili prejšnje alineje, ki je
državljan RS.
• Prednostno se nepovratna sredstva za
zaposlovanje 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
1.000 EUR na zaposlitev, v primeru
samozaposlitve pa največ do 1.200
EUR.
• Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti
po prejeti pomoči za ta namen.
• Izpolnjevanje kriterija novih delovnih
mest se ugotavlja na osnovi dodatnih
delovnih mest v primerjavi s celotnim
povprečjem zaposlenih v podjetju leto
pred odobritvijo pomoči za razvoj.
Za namen b):
• Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov zavarovanja najetih kreditov za
nakup osnovnih sredstev pri bankah v
času od 4.11.2011 do 2.11.2012 oz.
za kritje stroškov odobritve finančnega leasinga v času od 4.11.2011 do
2.11.2012.
• Prednost imajo prosilci za zavarovanje
kredita za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Cerkno, ki
ga v sodelovanju z bankami razpisuje
Občina Cerkno.
• Višina finančne spodbude je do 50%
stroškov zavarovanja kredita oz.
odobritve finančnega leasinga,
vendar ne več kot 210 EUR na prosilca.
Za namen c):
• Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije, pridobljene v času od
4.11.2011 do 2.11.2012. Višina finančne vzpodbude znaša do 420 EUR oz.
do 50% upravičenih 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 pomembnih za ohranitev, razvoj
in novo dejavnost.
• Občina bo subvencionirala šolnine oz.
kotizacije kandidatom, ki so v času od

4.11.2011 do 2.11.2012 že vpisani v
izobraževalni program.
• Višina finančne vzpodbude znaša do
45% upravičenih stroškov (šolnina
v tekočem letu oz. kotizacija), vendar ne več do kot 210 EUR na posamezno izobraževanje.
3. VSEBINA VLOGE in priložena dokumentacija
• 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 dejavnosti pri pristojnem
organu.
• Podpisano izjavo, da prosilec ni v stečajnem postopku (priloga 1 k obrazcu).
• Podpisano izjavo, da se prosilec strinja
z razpisnimi pogoji (priloga 2 k obrazcu).
• Za fizične osebe potrdilo o državljanstvu na vpogled.
• Pisno izjavo o že prejetih »de minimis«
pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v
relevantnem obdobju še kandidiral 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 pokojninsko in invalidsko
ter zdravstveno zavarovanje (obrazec
Obr. M1). Zaposlitev visokokvalificiranega kadra se dokazuje s fotokopijo diplome zaposlenega, brezposelne osebe s
potrdilom Urada za delo ter prvo zaposlitev s fotokopijo delavske knjižice. Dokazilo o številu zaposlenih se dokazuje na
podlagi uradne 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 potrdila o plačilu
stroškov zavarovanja najetega kredita ali
fotokopija pogodbe o sklenitvi leasinga
ter dokazilo o nastalih in poravnanih stroških za odobritev leasinga.
Za namen c): pridobljeno upravno dovoljenje ter račun in potrdilo o plačanih
stroških projektne dokumentacije.
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 2.11.2012. Vse pravočasno vložene vloge bo obravnaval Odbor
za razvoj, malo gospodarstvo, turizem 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 zavržene.
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
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4. RAZVOJNA OS

O nadaljnji usodi odseka Cerkno-Gorenja vas
Na sedežu Občine Cerkno je 2. julija potekala 2. seja Programskega sveta 4. Razvojne osi (4. ROS). Poleg članov Programskega sveta (PS) – sekretarke na Direkciji RS za ceste Ljiljane Herga, predsednika Sveta regije Andreja Maffija, županje Občine Kobarid Darije Hauptman, županov Občin
Tolmin in Cerkno Uroša Brežana in Mirana Cigliča, direktorice Posoškega razvojnega centra Almire Pirih in vodje DTP v Tolminu Stanislava Beguša
– so bili med gosti poleg strokovnjakov prisotni tudi poslanca Samo Bevk in Danijel Krivec, v.d. direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu
za infrastrukturo in prostor Boštjan Rigler ter dr. Franc Lahajnar, predsednik občinskega Odbora za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo
in Gašper Mohorič z Občine Cerkno.

P

omembna točka dnevnega reda je tekla o načrtovanju povezave med Cerknim in Gorenjo
vasjo, o predlogih za optimizacijo
predlagane najustreznejše rešitve –
Sever 2 in oblikovanju predloga časovnice nadaljnjih aktivnosti.
Boštjan Rigler, v.d. direktorja Direktorata za investicije, je podal informacijo, da bo na seji Vlade RS
sprejeta odločitev o umestitvi vseh
projektov v Državne prostorske načrte. Izpostavljeno je bilo, da so pristojne službe seznanjene s problematiko
na odseku Cerkno–Gorenja vas in da
bodo v bližnji prihodnosti opravili sestanek na Občini Gorenja vas-Poljane.
Župan Občine Cerkno Miran Ciglič
je izpostavil, da je bil projekt 4. ROS
na Vladi RS sprejet v letu 2004 in da
je nastalo situacijo na odseku Cerkno-Gorenja vas potrebno uskladiti
na ravni dveh regionalnih svetov –
Gorenjske statistične regije in Severne Primorske. Rigler je ob tem zatr-

dil, da Vlada RS v tem trenutku ne
odstopa od projekta 4. ROS in da bo
glede na ekonomske zmožnosti preučila vse možnosti o njegovi izvedbi.
Odločitev o nadaljevanju izvajanja
projektov bo sprejeta letošnjega septembra.
Člani PS so Boštjana Riglerja in Ljiljano Herga seznanili s potekom načrtovanih in izvedenih tras na 4. ROS
v celotni regiji. Sogovorniki so se strinjali, da je 6-letno umeščanje v DRN
predolgo obdobje za tako pomemben
projekt za Severno Primorsko. Razprava je prinesla konkretne predloge, ki bi pripomogli k bolj učinkoviti
realizaciji posameznih aktivnosti.
Poslanec Samo Bevk je predlagal,
da se PS razširi tudi s predstavniki
občin, preko katerih bi 4. ROS potekala v Gorenjski statistični regiji (občine Škofja Loka, Žiri in Gorenja vas
- Poljane), Slavko Seljak pa je podal
pobudo, da se nerealizirane projekte
vnese v Razvojni program Severne
Primorske (Goriške statistične regi-

SANACIJA IN OBNOVA

Sanacija obstoječih sten bazena

Bazen za aktivno blato po sanaciji

gler se je s tem strinjal, saj imajo kljub
pomanjkanju sredstev prednost projekti, sofinancirani iz sredstev EU.
Mag. Vinko Vodopivec in dr. Marjan Žura sta podala strokovno mnenje glede dveh daljših predorov, ki
sta predvidena v Hotavljah in v dolini
Kopačnice. Mnenja sta, da sta prometno in okoljsko nepotrebna ter da
bistveno podražita gradnjo, zato projekt ne dosega ustreznega donosa in
bo v taki izvedbi zavrnjen s strani
glavnega financerja. Poudarila sta,
da je potrebno zagotoviti sredstva za
pripravo projektov za pridobitev
gradbenega dovoljena za posamezne
odseke.
Po razpravi so bili soglasno sprejeti
naslednji sklepi:
1.
Glede na to, da je 4. Razvojna os projekt medregijskega pomena
in da ta projekt v Goriški regiji podpira vseh 13 občin, se Svetu Gorenjske
regije predlaga, da v Programski svet
4. Razvojne osi imenuje župane občin, ki jih ta os zadeva, in predstavni-

Povzeto po zapisniku seje

PREVENTIVA

Sanacija bazenov za aktivno blato
na čistilni napravi v Cerknem
V maju in juniju 2012 je sodelovanje Občine Cerkno in idrijske Komunale spet obrodilo sadove. Izvedena je bila sanacija dveh bazenov
za aktivno blato na čistilni napravi
v Cerknem.
Pri sanaciji so izvajalci združili
oba bazena ter obstoječe prelivno
korito tako, da so odstranili vmesni
nasip z betonsko oblogo. Na novo je
bilo zgrajeno dno v naklonu s ponižanim delom za potopno črpalko.
Taka izvedba bo omogočala dehidracijo vsega blata v bazenu. Do

je) za obdobje 2014–2020 ter da se
ponovno revidira projekt Cerkno-Gorenja vas, saj je strokovno nesprejemljivo zastavljen glede višine investicije ter okoljskega in prometnega vidika.
Ljiljana Herga, sekretarka na Direkciji RS za ceste, je predstavila stanje na projektih, ki se že izvajajo oz.
so tik pred izvedbo na celotnem območju Severne Primorske, Uroš Brežan, župan Občine Tolmin, pa je opozoril na težave pri dveh projektih na
4. Razvojni osi, ki sta predvidena za
sofinanciranje iz ESRR. To sta projekta Bača–Dolenja Trebuša in Dolenja Trebuša–Želin. Ker država nima
denarja za odkup zemljišč, sta v nevarnosti tako izvedba projektov kot
črpanje evropskih sredstev, zato je
državi ponudil pomoč pri pridobivanju zemljišč. Poudaril je, da se ne
sme zgoditi, da bi pomanjkanje sredstev za odkupe zemljišč v letu 2012
zaustavilo izvedbo projektov, za katere so zagotovljena EU sredstva. Ri-

ke drugih ustreznih institucij (razvojne agencije).
2.
Tako razširjeni Programski
svet 4. Razvojne osi se bo sestal konec avgusta, še pred odločitvijo Vlade RS o nadaljevanju projekta.
3.
Nujno naj se nadaljuje z deli na projektih Bača–Dolenja Trebuša
in Dolenja Trebuša–Želin, za katere
so že v tej programski perspektivi na
voljo sredstva EU. Za odkupe zemljišč je potrebno zagotoviti sredstva, saj je to predpogoj za izvedbo
projektov in črpanje sredstev; Občine
državi ponujajo pomoč pri pridobivanju zemljišč.
V nadaljevanju je Ljiljana Herga
prisotne seznanila tudi s potekom rekonstrukcije cestne povezave Davča–Cerkno, Andrej Maffi pa je obrazložil na Svetu regije potrjeno Pismo
o nameri o sodelovanju pri pripravi
in izvedbi kolesarskega omrežja Severne Primorske. Rigler je povedal,
da je pismo trenutno pri mag. Gregorju Ficku, direktorju Direkcije RS
za ceste. Direkcija načelno podpira
podpis takega pisma, vendar bo
predhodno proučila, kaj bi podpis
pomenil s finančnega vidika in z vidika možnosti same realizacije projekta.

sedaj to ni bilo mogoče in je vedno
ostajalo do 50 cm usedline.
Z združitvijo so povečali volumen
za dobrih 60 % iz obstoječih okrog
310 m3 na 520 m3. S tem bo omogočena dehidracija blata vsaki dve leti, s tem pa tudi zmanjšani stroški
vzdrževanja.
Vrednost prenove bazenov skupaj z novim sitom za meteorne in
izcedne vode ter sanacijo betonov
na zadrževalnem bazenu je znašala
25.000,00 evrov.
Peter Črnilogar, Komunala Idrija d.o.o.

Nov vtok za izcedne in meteorne vode

Poskrbimo, da se glodalci ne
bodo zadrževali v bližini hiš
V gospodinjstvih nastaja zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih opravilih
odpadna voda; imenujemo jo komunalna odpadna voda. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki
nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna
vodi po uporabi v gospodinjstvu.

O

dpadna voda, ki nastaja po
uporabi v industriji, obrti ali
obrti podobni dejavnosti ali
kmetijski dejavnosti in po nastanku
ni podobna komunalni odpadni vodi
je industrijska odpadna voda. Poznamo še padavinsko odpadno vodo, ki
kot posledica meteorskih padavin
odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin
neposredno ali po kanalizaciji v vode
ali tla.
Odpadne vode se čistijo na čistilnih napravah. Komunalne in padavinske vode se na komunalni čistilni
napravi prvotno očistijo trdnih delcev (mehansko čiščenje), sledi biološka stopnja čiščenja, ki poteka s pomočjo mikroorganizmov pod določenimi pogoji.
Vsako izpuščanje snovi, ki v kanalizacijo ne sodijo, povzroča slabše delovanje čistilne naprave, prekomerno
obremenjevanje delovanja mikroorganizmov ter zvišuje stroške čiščenja
odpadne vode ter obdelave in odstranjevanja blata, ki nastane kot produkt čiščenja.
Prisotnost snovi v odpadni vodi, ki
ne sodijo v kanalizacijo, ovira pretočnost kanalizacije, povzroča zadrževanje vode in lahko ogrozi delovanje
naprav (črpalke, vpihovala) na čistilni napravi. V kanalizacijo (velja tudi
za greznice in male čistilne naprave)
NE SODIJO:
• sveže ali pregnito blato iz greznic
ali malih čistilnih naprav;
• gnojevka, hlevski gnoj;
• silažne vode;
• odpadna olja (tudi jedilna), masti

Izpuščanje organskih kuhinjskih odpadkov (predvsem ostankov hrane, sadnih in zelenjavnih olupkov) v kanalizacijo omogoča tudi zadrževanje oz.
razmnoževanje glodalcev (podgane, miši) v kanalizacijskem omrežju. Še posebej v zdajšnjem obdobju, ko je število glodalcev zelo povečano, je potrebno poudariti, da organski kuhinjski odpadki sodijo izključno v za to namenjene rjave zabojnike in ne v straniščne školjke ali kompostnike.
in naftni derivati;
• trdni odpadki iz gospodinjstev;
• barve, topila, škropiva;
• dezinfekcijska sredstva, kisline,
zdravila;
• razni trdni odpadki (tekstil, palčke
za ušesa, higienski vložki, papirnati robčki, plastični predmeti);
• organski kuhinjski odpadki (ostanki hrane, sadni in zelenjavni olupki, lupine oreščkov, kavna usedlina, čajne vrečke);
• cigaretni ogorki;
• veje, listje, pokošena trava;
• tehnološke odpadne vode iz industrije.
Organske kuhinjske odpadke se
odlaga v rjave zabojnike, ki so nameščeni ob večstanovanjskih objektih v
Cerknem. Vsi, ki imajo ob stanovanjskih hišah vrtove, biološke odpadke
(razen ostankov hrane) odlagajo v
kompostnike.

Odpadna jedilna olja, ki nastajajo
pri pripravi hrane se hrani v tesno zaprti posodi (npr. plastenki). Polne
plastenke se lahko odda v zbirnem
centru Cerkno ali ob letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Prav tako
se v zbirnem centru Cerkno ali ob letni akciji lahko oddajo drugi nevarni
odpadki kot so zdravila, barve, topila, škropiva ipd.
Greznični mulji in mulji (blato) iz
malih čistilnih naprav se sprejemajo
na komunalni čistilni napravi Cerkno
od začetka marca do konca oktobra
po predhodnem dogovoru na telefonski številki krajevne skupnosti
Cerkno 37 75 068. Praznjenje in odvoz mulja plačajo naročniki oziroma
uporabniki, ki mesečno pri rednem
obračunu ne plačujejo kanalščine.
Cena storitve je 87,02 EUR.
Vanja Mavri Zajc, Služba za urejanje
prostora in varstvo okolja
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POMOČ NA DOMU

SPOŠTOVANI OBČANI,
ker nas srečujete v vašem okolju, se zdi prav, da
vam povemo, kaj pravzaprav počnemo. Smo
ekipa izvajalcev storitve pomoči družini na domu, ki s svojim delom lahko pripomore, da tudi
takrat, ko zaradi starosti ali invalidnosti ne
zmorete več vsega sami, ostanete v domačem
okolju in živite kakovostno življenje. Do storitve
pomoči družini na domu so upravičene osebe,
stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, osebe z različnimi invalidnostmi, kronično bolne osebe in hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali
najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso
vključeni v druge organizirane oblike varstva.
Opravila, ki jih izvajamo, poskušamo individualno čim bolj prilagoditi potrebam posameznega uporabnika.
Ko ugotovite, da bi rabili pomoč, nas pokličete. Mi opravimo obisk na domu, kjer se dogovorimo pri čem in kako vam lahko pomagamo.
Dogovorimo se katere dni, ob katerem času in
kako pogosto potrebujete pomoč. Naša želja in
naš cilj je narediti storitev čim bolj po meri, željah in potrebah uporabnika. V okviru storitve
vam lahko ponudimo pomoč pri oblačenju,
umivanju, hranjenju, prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabavo živil in pripravo
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene
posode, osnovno čiščenja bivalnega dela prostorov ter postiljanje in osnovno vzdrževanja
spalnega prostora, ohranjanje socialnih stikov,
spremstvo, informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika ter če je potrebno, tudi pri
pripravi uporabnika na institucionalno varstvo.
Nabor opravil je na eni strani morda omejen,
na drugi strani pa lahko odločitev za naše storitve razbremeni tako posameznika, ki pomoč
potrebuje, kakor njegovo širšo družino in skupnost. Naši socialni oskrbovalki trenutno prihajata k 12-im uporabnikom v občini Cerkno. Storitev je v občini Cerkno organizirana od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. V kolikor
bi bila izražena potreba po naših storitvah tudi
izven tega časa, se bomo vsekakor poskušali
prilagoditi.
Na tej točki bi tudi izpostavila, da uporabniki
naših storitev prav v teh dneh prejemajo ankete,
s katerimi bomo anonimno preverili zadovoljstvo uporabnikov, ugotovili kako menijo, da bi
bilo storitev v prihodnosti potrebno nadgraditi
in nenazadnje tudi ali so z našimi storitvami zadovoljni. Uporabnike prosimo, da ankete izpolnijo in nam jih v priloženi ovojnici po pošti pošljejo na naš naslov, kajti le tako bomo lahko
storitev izboljševali v smeri ugotovljenih potreb
občanov občine Cerkno.
Na koncu ne morem mimo tega, da poudarim
senzibilnost občinske uprave do pomoči potrebnih v vaši občini. Tako je osnovna cena ure storitve, kljub podražitvi ostala nespremenjena.
Občina Cerkno z bistveno višjim deležem subvencioniranja, kakor ga določa zakonodaja, pripomore k temu, da cena ure storitve s 5,27 EUR
še vedno ostaja dostopna za večino občanov.
Klavdija Kobal Straus, vodja programa,
Dom upokojencev Idrija, d.o.o.

Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Idrija
Rožna ulica 15
5280 Idrija
T: 05/37 74 910

NEMENITE 0,5%
DOHODNINE ZA DONACIJO
Ime oz. naziv
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davčna številka
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Od srca hvala za vašo odločitev!

Povzetek poročila
Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko pri Občinskem svetu občine Cerkno (v nadaljevanju Odbor) se je od
zadnjega poročanja sestal enkrat in sicer na 7. seji dne 13. 6. 2012, na kateri je obravnaval skupno deset točk dnevnega reda. Sklepe
oziroma stališča povzemamo v nadaljevanju.
Cena storitev na domu
Predlog cene storitev na domu je pripravljen na podlagi metodologije, predpisane s
strani države. Vplivov na izračun ekonomske
cene je več, v zadnjem času ima močan vpliv
na ta izračun tudi občutna podražitev pogonskega goriva. Uporabnikov pomoči na domu
je trenutno 13, cilj pa je, da zanje ostane cena
nespremenjena. Po pojasnilu izračuna cene,
ki naj bi bila višja za 10 %, po razdelitvi ur na
oskrbovalke CSD in ker se upoštevanje povišanja predlaga s 1. 7. 2012, gre dejansko za 5 %
povišanje na celoletni ravni. Metodologija izračuna je predpisana s strani države in temelji
na solidarnosti, zato vsi uporabniki plačujejo
enako ceno, ne glede na njihov socialni status.
Pri tej dejavnosti tudi ni profita, ker je izvajanje dejavnosti zgolj v dobro uporabnika. Načrtovana je tudi izvedba ankete o zadovoljstvu
uporabnikov s storitvami in zabeleženi bodo
njihovi predlogi.
Sprejet je bil sklep, da Odbor predlaga sprejem Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči
na domu (ki je za 10 % višja od predhodne).
Poslovanje javnih zavodov v letu 2011
Poslovanje javnih zavodov v letu 2011 je obrazložila Jožica Lapanja in brez razprave je bil
sprejet sklep, da Odbor predlaga Občinskemu
svetu Občine Cerkno sprejem sklepa o razporejanju presežkov oz. primanjkljajev javnih
zavodov.
Letni program športa v Občini Cerkno za
leto 2012
Prisotnim je bil predstavljen program športa za leto 2012, iz katerega je bilo razbrati, da
je več sredstev namenjenih za interesno in
športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih
v vrhunski šport. Seveda so se ob tem pojavila
razna vprašanja, med drugim zakaj se kulturne dejavnosti niso točkovale tako kot šport.
Izraženo je bilo mnenje, da so sredstva za izobraževanje in športne prireditve nizka, nakar
je bilo pojasnjeno, da se v okviru programov
sredstva lahko še vedno prerazporedijo, če se
Odbor za to odloči. Dan je bil tudi predlog, da
bi se otrokom omogočilo vadbene skupine in
jim tako ponudilo več možnosti za rekreacijo,
seveda pa se, kot je dejal župan, pričakuje tudi
pomoč šole, saj naj bi dobila nekaj več sredstev za področje kulture in športa, pri čemer
ne gre pozabiti, da je za tovrstno dejavnost
potrebna tudi stimulacija mentorjev, saj le-ti
vlečejo vrste naprej. Pogreša se tudi možnosti
za treninge, manjka priložnosti, da bi se otroci
teh treningov udejstvovali in vedeti je treba
tudi, da je šolsko košarkarsko ligo vodil klub
in da je pri tem važen pristop, saj pri tem igrajo svojo vlogo tudi šolski pedagogi in kakršne
koli spodbude. Pomembno je sodelovanje šole
in klubov, pri čemer ne gre zanemariti spodbujanja interesov in sodelovanja prebivalstva
samega, ki ga je treba zbuditi z aktivnostmi in
ga nadgrajevati tako, da je občutiti vsesplošen
interes, ne le interes posameznikov. Zato je
vredna razmisleka pobuda šole, predstavnikov klubov in ostalih zainteresiranih, da se v

sodelovanju z občino pospeši aktivnosti in nudenje možnosti športnih aktivnosti in usmerjanja otrok v športno dejavnost.
Odbor je po razpravi sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu sprejem Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2012.
Javni razpis za sofinanciranje programov v
javnem interesu na področju športa v Občini Cerkno v letu 2012
Tudi javni razpis, ki je potekal od 22. junija
do 13. julija, je obrazložila Jožica Lapanja.
Odbor je soglasno potrdil, da se razpis javno
objavi takoj po sprejemu letnega programa
športa.
Soglasje ustanovitelja k ugotovitvenemu
sklepu Sveta zavoda glasbene šole Idrija z
dne 16. 3. 2012 za ugotavljanje delovne
uspešnosti ravnatelja
Na podano predstavitev vsebine in oblike
predloga soglasja ni bilo nobene razprave in
pripomb in odbor je sprejel sklep, da predlaga
Občinskemu svetu Občine Cerkno, da 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.
Izbira banke za subvencioniranje obrestne
mere za stanovnjska posojila
Odboru je bila predstavljena in podrobno
obrazložena ponudba dveh najugodnejših ponudnikov subvencioniranja obrestne mere za
stanovanjska posojila, nakar so prisotni sprejeli sklep, da se za sklepanje stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero kot najugodnejšo sprejme ponudbo Abanke Vipa
d.d.
Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero
Tudi predlog Javnega razpisa za dodelitev
stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter
nakupe stanovanj in hiš je bil obrazložen s
strani Jožice Lapanja in ker ni bilo vprašanj,
predlogov ali dodatnih pobud, je odbor sprejel sklep, da se razpis javno objavi takoj po
podpisu pogodbe z banko o poslovnem sodelovanju pri sofinanciranju stanovanjskih posojil na območju Občine Cerkno.
Predlog razdelitve sredstev za sofinaciranje humanitarnih in invalidskih organizacij, tradicionalnih kulturnih prireditev z
mednarodno udeležbo in kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Uvodoma so bili prisotni seznanjeni z vsebino pisma, naslovljenega na Odbor s strani Zavoda Gabrijel Fest Cerkno, ki se nanaša na
razdelitev sredstev za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih prireditev z mednarodno
udeležbo. Pojasnjeno je bilo, da ima vsak dobitnik sredstev možnost pritožbe, če se ne strinja z razdelitvijo. Za oceno in vrednotenje
vlog je bila imenovana komisija, ki je točkova-

nje in razdelitev sredstev opravila po obstoječem pravilniku, kar je bilo potrjeno s strani
Marije Hvala. Omenjeni zavod je istočasno
Odboru postavil tudi vprašanje, če se lahko s
sredstvi, ki so se v dveh letih občutno znižala,
prireditve še lahko obdržijo na pričakovanem
nivoju. Župan je pojasnil, da se prireditev financira iz večih virov, da občina ohranja kontakt in da vir tudi vnaprej ostaja. Možnost za
pridobitev dodatnih sredstev je samo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk ob rebalansu proračuna in ob soglasju Občinskega
sveta. Pojasnjeno je bilo tudi, da prireditve z
mednarodno udeležbo med sabo niso primerljive in da je vse stvar postavljenih in že sprejetih meril, ki jih izvajalci pač morajo upoštevati. Odbor je bil opozorjen, da pravilnika za
prireditve z mednarodno udeležbo zaradi kadrovske menjave še vedno ni, zadeve pa seveda morajo biti proporcionalne.
Odbor je v zvezi s to točko sprejel sklep o
potrditvi razdelitve sredstev za sofinanciranje
humanitarnih in invalidskih organizacij, tradicionalnih kulturnih prireditev z mednarodno udeležbo in kulturnih programov za področja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Pobude in vprašanja
Izpostavljena so bila naslednja vprašanja:
• poslovno poročilo Mestnega muzeja Idrija
– veliki prihodki s strani PB Franje,
• odtok prihodkov iz Cerknega (prihodki od
PB Franje) – povabiti direktorico, pripraviti
izračun prihodkov in odhodkov in določiti
odstotek sredstev, ki ostane za določene
programe v okviru Občine Cerkno, saj država sofinancira tudi vzdrževalce PB Franje,
• potek razgovorov s Hidrotehnikom glede
vzdrževanja pregrad, kar je velik problem,
• podružnična šola Novaki – sosednja stavba
je v zelo slabem stanju in se že podira, kar je
potencialna nevarnost za varstvo otrok; zadolžitev za pridobitev ponudbe za odstranitev stavbe je že dodeljena, kajti lastnica
stavbe, ki je to dolžna urediti, nima sredstev, o čemer je seznanjena tudi KS, zato
bodo potrebni skupni napori za sanacijo obstoječega stanja.
Poročilo pripravil Marjo Mlakar

POLETNA KRVODAJALSKA
AKCIJA
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje
Idrija vabi vse krvodajalce in vse, ki še niste
darovali krvi in ste dopolnili 18 let na poletno krvodajalsko akcijo, ki bo:

28. avgusta 2012 v Cerknem
ter

23., 24. in 27. avgusta 2012
v Idriji.
Vabljeni!
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IZPOD PERESA UČENCEV

Literarni prispevki letošnje pomladi
Vsako šolsko leto učenci sodelujejo na literarnih natečajih, tudi letos je bilo tako. Pod
prizadevnim mentorstvom profesoric slovenščine, Barbare Derenda, Anice Svetik in Mojce
Lipužič Moravec, so učenci ustvarili nekaj čudovitih literarnih prispevkov.

Š

estošolci so sodelovali na natečaju Moja
rodna domovina, ki ga vsako leto organizira Osnovna šola Vič z Zvezo častnikov Slovenije, in na natečaju Mlada Vilenica,
ki poteka pod okriljem kulturnega društva Vilenica Sežana. Sedmošolci so sodelovali na natečaju Zdrav slovenski zajtrk, ki ga je razpisala Čebelarska zveza Slovenije za vse slovenske
vrtce in šole. Celotna generacija 8. razredov je
sodelovala na literarnem natečaju Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo z naslovom Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje
Slovenije. Na natečaju Evropa v šoli z naslovom Jaz tebi radost, ti meni modrost ter na
natečaju Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki sta potekala v okviru Evropskega leta
aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, pa so sodelovali učenci devetega razreda.
V zadnjih majskih dneh in junija, ko se je pouk že zaključil, smo prejeli več razveseljivih novic o njihovih dosežkih. Med šestošolci je bil na
natečaju Moja rodna domovina nagrajen Tilen
Klinc s pesmijo, v kateri je izrazil svojo ljubezen do lepot slovenskih gora. Na Mladi Vilenci
so s svojimi pesmimi sodelovali Tilen Klinc, Nika Poljanšek in Špela Zorjan, njihove pesmi
bodo objavljene v zborniku 12. mlada vilenica
2012. V ožji izbor izbranih pesmi in pregovorov
na natečaju Zdrav slovenski zajtrk se je med
sedmošolci uvrstil Žak Obid. Žan Mavrič je bil
nagrajen za spis z naslovom Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije, Urša Ambrožič, ki je pisala o svojem dedku, in Anže Hadalin, ki je spesnil čudovito pesem o medgeneracijskem sodelovanju, pa sta bila nagrajena na
natečaju Festivala za tretje življenjsko obdobje.

POHOD PO CERKLJANSKIH PLANINAH

LJUBEZENSKA PESEM

Po pouku napornem si sprostitve želim,
zato s kolesom v naravo odhitim.

Riba Biba je zaplavala po morju,
ko je bilo sonce na obzorju.
Spustila se je v širne globine
do temno zelene sredine.
Čakala je na »randi«,
dokler ni prišel škamp Sandi.
Usedla sta se na korale
in gledala ribice male.
Bila sta vesela
in lepo sta se imela.
Ura že pozna je bila,
ko zagledata morskega psa.
Grozen strah ju je zajel,
a prvi je škamp Sandi ušel.
Riba Biba sama je ostala
in s hudim vpitjem psa odgnala.
Nika Poljanšek, 6. razred

NOGOMETNA LIGA PRVAKOV
Spet prišla je sreda,
ko se nogomet gleda.

Nahrbtnik na rame,
zraven še pas,
čelado na glavo,
da ne bo le za okras.
Izhodišče ves vesel zapustim,
po stezi uhojeni markacijam sledim,
da vrh čim hitreje in varneje osvojim.
Na vzhodu so Škofje in Blegoš za njim,
kjer sneg je pobelil hrib do nižin.
Gledam na Porezen, blizu se zdi,
čeprav je do tja še kar nekaj poti.
Na vrhu utrujen in ves vesel,
z razgledom poplačan
naporni je del.
Ves moker od »švica«,
rdeča so lica,
v Lutnih se skalah
držim spet za klin.
Ravno, ko žig v knjižico sem mislil dati,
učiteljico vidim pred mano stati!?
Moje potovanje se tako konča,
ko učiteljica reče: »Družbo bom sprašva!«
Tilen Klinc, 6. razred

Cesto asfaltno kmalu zapustim,
na makadam prihitim
in padala še močneje zavrtim,
saj makadam in jaz sva resnično pravi »tim«.
Na Škofjah pod lipo sedim
in v Cerkljansko kotlino strmim.
Čebelje brenčanje iz sna me zbudi,
oblak na nebu pa mi s prvimi kapljami dežja
grozi.
Poln adrenalina se proti dolini spustim
in na oviro na stezi naletim.
Zvozim previdno jo na »en dva tri«,
nato pa hitro naprej odbrzim.
Ob opazovanju poti
zadihanega mentorja zagledajo moje oči.
Tudi on na ozki stezi vztraja in mi reče,
da tej poti ne vidi kraja.
Mentor, ki obožujemo ga vsi,
nam večkrat koristne nasvete deli.
Še zadnjič se sreča pogled najinih oči,
nato pa se kolo ponovno zavrti.

Xavi zopet preigrava
in se ob tem zelo zabava.

Tilen Klinc, 6. razred

Valdes odbija žoge kot za stavo,
Iniesta trese gole kar s svojo glavo.

ZAJTRK
Zjutraj se zbudim,
v želodcu mi kruli,
ne vem, kaj naj storim.

Barca se je danes izkazala
in Milan domov poslala.
Nika Poljanšek, 6. razred

MED NAMA
Jaz tebi radost, ti meni modrost.
Jaz tebi mladost, ti meni modro starost.
Jaz tebi vprašaj, ti meni klicaj.
Jaz tebi KDAJ, ti meni TEDAJ.
Zakaj bi ti meni dajal? Zakaj bi jaz od tebe
jemal?
Da bi oba imela koristi, da bi bila boljša kot
tisti,
ki ničesar od sebe ne dajo,
in zato drugi mnogih stvari več ne znajo.
Ti daješ meni.
Jaz vračam tebi.
Ker ti veliko znaš.
In pri meni ogromno veljaš.
Dajem ti svečo,
prižgiva jo za skupno srečo.
Da bo svetila,
mene in tebe razveselila.
Počasi pa se mi zdi,
da njen plamen bledi.
Vedno manj je svetlobe,
vedno več je tesnobe.
Ko njen plamen bo ugasnil,
oblak bo sonce zakril,
tebe več tu ne bo,
tvoj novi dom bo modro nebo.

S KOLESOM NA POT

S kolesom brž domov odhitim,
da za šolske obveznosti poskrbim.
Naslednji dan ponovno, spet,
zamika me kolesarski izlet.

Pod vodstvom trenerja Guardiole
tudi S`anchez daje gole.

Ves srečen in nasmejan
bom odkorakal v novi dan.
Žak Obid, 7. razred

V šoli sedim, na Lajše želim,
kjer stezica me vodi naprej do planin.
Tam sonce zdaj sije in je toplo,
zato v planine radi gremo.

Messi danes bo dal tri gole
in pokazal malo nogometne šole.

David Villa je poškodovan,
Pique pa igra, kot da bi bil zaspan.

ne kruli mi več,
umiril se je.

Mama priskoči,
prinese mi dobrega mleka,
svežega kruha,
z medom, pogretga.
Pojem in poslušam,
kaj moj želodček počne,

Ostal bom le še jaz,
a ne verjamem v končni poraz,
ne tu, ne zdaj,
vez med nama bo trajala vekomaj.
Nekoč mene nekdo bo zaprosil,
da bi mu znanja natrosil.
In jaz mu predal bom tvoje modrosti,
delček od najine skupne radosti.
Anže Hadalin, 9. razred

TUDI V NAŠEM KRAJU SE JE
OSAMOSVAJALA SLOVENIJA
Bilo je leta 1991. Že od začetka leta smo po
radiu in televiziji spremljali novice o tem, kako
naj bi Slovenija postala samostojna. Bolj ko se
je bližal datum, ko naj bi se to zgodilo, tem bolj
smo se o tem pogovarjali tako doma kot v službi.
Bližal se je junij, ob veselju je naraščala tudi
skrb, kaj bo, saj so nekateri dogodki kazali na
to, da ne bo šlo vse tako gladko, kot smo si želeli. Še bolj pa smo postali zaskrbljeni, ko so nas
dva meseca pred osamosvojitvijo poklicali na
vojaške vaje. Tako je po dolgem čakanju napočil 26. junij.
Zvečer se je vsa naša družina zbrala pred televizorjem, tako kot vsa Slovenija, in spremljali
smo proslavo osamosvojitve Slovenije. Z veseljem smo gledali, kako so dvigali slovensko zastavo in s ponosom prisluhnili slovenski himni.
Ko smo naslednji dan zjutraj ob odhodu v
službo poslušali prva radijska poročila, smo izvedeli, da je v Sloveniji izbruhnila vojna. Jugoslovanska vojska je zapustila vojašnice in začela z okupacijo naše države. Ob prihodu v službo
so vsi govorili samo o tem, kar se je dogajalo
včeraj in ponoči. Na obrazih sodelavcev je bilo
videti veliko strahu in zaskrbljenosti, kaj se bo
zgodilo.
Po končanem delovnem dnevu smo odšli domov in tudi popoldan nismo delali kaj dosti
drugega, kakor gledali televizijo in spremljali
po radiu o dogajanju v Sloveniji. Dogodki so se
vedno bolj zaostrovali in vse je kazalo, da bo
izbruhnila prava vojna.
Naslednji dan smo takoj po prihodu v službo
imeli sestanek. Povedali so nam, kako moramo

ravnati v primeru nepredvidenih napadov in
kje je mesto evakuacije. Po Sloveniji so postavljali zapore cest, zato so nam povedali, da bomo naslednje dni verjetno ostali doma, če ne bo
prišel material, da bi lahko delali. Ob malici je
zazvonil telefon in skupaj z nekaterimi sodelavci smo morali oditi k vratarju. Tu nas je čakal
poziv, da se moramo takoj zglasiti na sedežu
teritorialne obrambe.
Odšli smo domov po vojaške obleke in se
zglasili na sedežu TO. Tu so nam povedali, kakšna je situacija v naši občini in da naj počakamo še nekaj ur, potem pa nam bodo povedali,
kam bomo odšli. Razdelili so nam orožje in pravo bojno strelivo, to pa je v nas pričelo vzbujati
čudne in neprijetne občutke. Vsi smo kar malce
pozabili na proslavo in na to, da imamo svojo
državo, saj se je vse skupaj dogajalo v smeri, ki
si je nihče ni želel.
Zvečer smo bili poslani na Kladje, kjer smo
pet dni v nočnem času vršili zaporo in kontrolo
ceste. Najbolj nam je ostalo v spominu, ko smo
stali ob cesti in so mimo nas vozili kamioni, ki
so prevažali sadje in druge stvari za trgovino in
tržnico. Večkrat so se ustavili in nam dali kakšno stvar iz kamiona ter nam zaželeli, da bi se
vse dobro končalo.
Po petih dneh smo odšli za dva dni domov,
vendar smo morali biti stalno dosegljivi, če bi
nas poklicali nazaj. Doma in povsod drugje se
je govorilo le o dogodkih po Sloveniji in o tem,
kako je dobro, da je v našem kraju še vedno vse
mirno.
Po dveh dneh so nas poklicali nazaj in odšli
smo na Šentviško goro stražit vojaško skladišče. Situacija se je v Sloveniji po nekaj dnevih
počasi začela umirjati. Vzdušje je postajalo vedno bolj sproščeno in pričeli smo se pogovarjati
tudi kaj drugega kot pa le o vojni, ki se je dogajala po Sloveniji. Po treh tednih smo odšli nazaj
domov.
Vrnili smo se nazaj v službo in k vsakdanjim
opravilom. Šele takrat smo doumeli, da se je
res nekaj velikega zgodilo za nas Slovence in da
bomo odslej živeli drugače.
Tako je doživel prve dni osamosvojitve Slovenije moj oče.
Žan Mavrič, 8. razred

DEDI
Prašne, težke, zdelane dlani bodejo v moje
srce, kot bi mi hotele pripovedovati o prastari
mračnosti njegovega življenja. Njegovi visoki,
ponošeni čevlji brez vezalk kričijo v moji glavi
in v odsevu njegovih previdnih korakov dolga
prehojena pot. Stopava, korak za korakom, hodiva, blodiva, a se ne spotikava, greva naravnost, pokončno in s ponosom. Malce boječe, a
vendar z zaupanjem uklet v moje roke. »Kje
sva?« me vpraša. »Veš dedi, pravkar sva prispela do starega drevesa na obrobju naše kmetije.«
Usedeva se in prične se njegova pripoved.
»Pred desetimi leti se mi je življenje obrnilo
na glavo. Odstopila mi je mrežnica in na očeh
se mi je pojavila siva mrena ...«
Dve neuspešni operaciji in dedek je za vedno
oslepel. Od tedaj naprej so mu ostali le slikoviti
spomini na ljudi, na okolico, na življenje v barvah. In ostala mu je sedanjost. Črnina. A četudi
ne vidi, lahko čuti, lahko sliši, lahko tipa, lahko
je del nas.
Mrak počasi prihaja, sonce naju greje z zadnjimi žarki. Dedi zavzdihne in nastane tišina.
»Zadnjič sem te videl kot 2-letno deklico. Bila
si najlepši otrok, modrih oči, rdečih lic, iz tebe
so sijale navihane oči, a v sebi so skrivale radost, otroštvo, brezskrbnost. V belem krilu, z
rdečim klobučkom na glavi si skakljala po prvi
pomladni trati. Slednjič si skočila v moje naročje, se privila k meni in mi dala šopek pomladnih zvončkov. Tvoje oči so izžarevale veselje,
tvoja usta so bila vedno obrnjena v prešeren nasmeh. To je tvoj glavni simbol, to je tvoje poslanstvo. Moj zadnji spomin nate. In vendar, ko
te otipljem, se mi še vedno zdiš ista, ko me vodiš za roko, kakor sem nekoč jaz vodil tebe, takrat te lahko vidim, ne v oči, temveč v srce. Tvoj
žameten glas mi pove toliko stvari o tebi. To je
tvoj glas. Edinstven, samo tvoj, tega ti nihče ne
more vzeti, čuvaj ga, izkoristi ga, razveseljuj z

8 | informator.cerkno@gmail.com
njim vse ljudi. To je največ, kar lahko
narediš.Kljub vsemu pa si kdaj pa
kdaj zaželim, da bi te lahko videl,
tvoje brezskrbne oči, tvoj obraz. Kakšna si? Si podobna mojemu sinu, si
morda podobna meni!?«
»Veš dedi, prav taka sem kot
takrat,«mu tiho prišepnem.
Ko izgovorim te besede, se dedijeva usta prelijejo v prešeren nasmeh.
Da, tedaj se zavem, res sem mu podobna.
Življenje ga je velikokrat preizkušalo. Ostal je sam s tremi otroki, brez
staršev. A ni obupal. Delal je dan za
dnem in preživeli so.
Še danes ga velikokrat najdem v
njegovi delavnici, kjer popravlja
kmečko orodje, in v hlevu, v njegovem drugem domu. In prav delo je
ena njegovih največjih vrednot. Delati, delati, delati… To je največ, kar je
lahko naučil svoje otroke. To jim je
bila najdragocenejša popotnica za življenje. Naj se svet še tako spreminja,
za tistega, ki zna delati, bo vedno delo in bo vedno življenje.
Včasih, ko gledam očeta, vidim,
kaj vse ga je naučil, kaj mu je dal. Ne
obupa, ne odneha, nič mu ni težko,
nič ni nemogoče. Poštenost in delo.
Pa hlev, dedijev drugi dom, dedijev
kompas. Orientira se namreč po mukanju krav. Če se mu nihče drug ne
oglasi, se mu oglasi krava v hlevu in
dedek vsaj približno ve, kje je. Vsako
kravo pozna, vsako lahko sam nahrani. Živali ga spremljajo vse življenje.
In hvaležen je za to. Dajale so hrano
družini, pomagale so pri delu, hkrati
pa so dediju opora za pogovor, za sočutje. Nikoli ne nehajo poslušati, delati, niso kakor človek.
Po težkem življenju, po mnogih
preizkušnjah, lahko rečemo, da je
zdaj v dedijevo življenje vsaj malo
posijalo sonce. Živi skupaj s hčerko,
ki ima kar 11 otrok in skupaj z ženo
Angelo, katere ime je na mestu, saj je
dedijev angel varuh. Otroški glasovi
ga dan za dnem razveseljujejo, so kakor najlepša pesem, ki odmeva v njegovem srcu. In včasih ga obiščemo še
ostali vnuki, skupaj plešemo, pojemo
in se veselimo. Bratrančeva harmonika ima zanj poseben zven, v mnogih
pesmih najde sebe, svoje življenje.
»V svojem svetu živim. Ta svet
imam vedno rajši, vzljubil sem ga.
Včasih je pač bolje, da ne vidiš, saj
drugače včasih vidiš preveč. Težko je
gledati krivice, ki jih je vedno več,
težko je gledati, videti ta svet. Vse,
kar slišim slabega, to najraje pozabim. V mojem svetu ni krivic, tu so
samo rožnata polja preprostih in poštenih ljudi. V tem svetu sem samo
jaz, samo to, kar sem.
Urša, kljub temu da »vidiš«, ne vdaj
se svetu. Hodi svojo pot, pogumno, z
dvignjeno glavo. Naj te ljudje na tvoji
potine zlomijo. Bodi to, kar si, bodi
to, kar sem jaz, bodi to, kar smo mi.
In naj bo tvoj nasmeh vedno tako
brezskrben, tvoja lica vedno tako
rdeča, kakor tisti dan, ko sem te lahko videl. Imam spomin nate, naj ne
zbledi, kakor zbledi slika, temveč naj
obstaja, naj živi. Nič na svetu naj ne
izbriše tvojega nasmeha. Znaš delati,
znaš presojati, znaš dajati, znaš razveseljevati, zdaj znaš živeti ...«
Modrost,ta beseda zame ne pomeni modrosti grških mislecev ali sodobnih teoretikov, ta beseda ima pravi pomen v mojem dediju. Ne razlaga
mi teorije, razlaga mi o življenjskih
izkušnjah. To je največja modrost.
Dedijeva pripoved se počasi končuje, tema je prekrila dan in z dedijem
odhajava. Četudi je tema, bova našla
pot, kajti skupaj sva in skupaj greva
naprej. Še mnogo poti je pred nama,
še mnogo življenja je pred nama.
Zopet ga primem za roko in skupaj
odideva v noč… »Dedi, rada te
imam.«
Urša Ambrožič, 9. razred
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Novice in novičke
Po evropsko
V začetku maja, ko obeležujemo dan Evrope, je
v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala zaključna državna prireditev že tradicionalnega natečaja za mladino, Evropa v šoli, tokrat na
temo”Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti”. Krovni naslov letošnjega
natečaja je bil zato »Jaz tebi radost - ti meni modrost«. Učenci od prvih razredov osnovne šole do
konca srednjih šol in tudi šol s prilagojenim programom, so lahko ustvarjali na literarnem, likovnem, fotografskem, video, internetnem in natečaju projektnih nalog. Na naši šoli že tradicionalno sodelujemo na več področjih in tudi letos so
devetošolci pod mentorstvom profesoric slovenščine Anice Svetik in Mojce Lipužič Moravec sodelovali na literarnem in fotografskem delu natečaja. Pri tem so se odlično odrezali, saj so se na
državno raven tekmovanja uvrstili literarni prispevki petih naših učencev (Anže Hadalin, Urša
Ambrožič, Sara Vojska, Katjuša Poljanšek in
Kristina Božič) ter fotografski prispevki šestih
(Andraž Moravec, Kaja Štucin, Melita Velikanje, Anže Hadalin, Jure Bavcon, Urša Ambrožič). Posebej nas je razveselilo, da je tretje mesto
med najboljšimi fotografijami na državni ravni
osvojila fotografija z naslovom »Pri ličkanju«, avtorja Andraža Moravca. Zaključna prireditev v
Linhartovi dvorani Cankarjevega, ki so se je udeležili vsi nagrajenci, je bila prijeten preplet glasbe, plesa, pisanih barv in vedrine.

ternelj in Tine Venko. Vsi štirje so bili polno zaposleni po delavnicah skupaj z vrstniki iz cele
Slovenije pod mentorstvom priznanih umetniških
ustvarjalcev. Po dvanajsti uri so imeli učenci delavnic že pripravljene pestre in domiselne programe, ki so jih predstavili prisotni publiki, ta pa jih
je sprejela z navdušenimi aplavzi. Na skupno temo “Pomagaj ali pomahaj” sta se v glasbeni delavnici in gledališkem prikazu odlično odrezali
tudi Nika in Urša, Žan in Tine pa sta bila glavna
snemalca dveh krajših igranih videofilmov z aktualnima naslovoma “Sreča” in “Najstniške težave”. Po razglasitvi in podelitvi zastav ter priznanj,
smo si skupaj ogledali še 13 milijonov let stare
ostanke morske obale s fosilnimi ostalinami, obiskali pa smo seveda še točko GEOSS, geometrično središče Slovenije, ki je na ta dan odigralo tudi
vlogo središča mladinske umetnostne ustvarjalnosti.

jo življenjski slog, deželo, kulturo, vsakdanjik,
zanimivosti, značaj, praznovanja ... drug drugega, seveda vse v nemščini.

Cerkljanska prepeva, vsenaokoli
odmeva …
Po pričakovanju je bil tudi letošnji koncert šolskih pevskih zborov v začetku junija balzam za
ušesa ter prepotrebna hrana in energija za dušo
in srce. Poleg res rekordnega števila obiskovalcev,
so se ga udeležili eminentni gostje: župan Miran
Ciglič s soprogo, priznana surdopedagoginja (za
gluhe in naglušne) Ljubica Podboršek, ravnatelj

Z državnega prvenstva v krosu
V začetku maja je v Novem mestu potekalo državno prvenstvo v krosu, ki se ga je udeležilo
1500 šolarjev in dijakov iz celotne Slovenije, med
njimi tudi učenci naše šole. Učenka Petra Klasić je
v kategoriji letnikov 2001 osvojila sedmo mesto,
Katarina Ipavec pa dvanajsto. S solidnimi uvrstitvami, ferplejem in kulturnim obnašanjem pa so
našo šolo odlično zastopali tudi: Blaž Klasić, Anej
Ozebek, Lara Zlatoper, Neja Bogataj, Maj Pirih,
Gaj Pirih, Blaž Mohorič, Miha Prezelj, Vanč Florjančič, Maks Udir ter Matic Debeljak.

ROBObum, ROBOsled in LEGObum =
OŠCERKNObum
Sredi maja se je na Fakulteti za elektrotehniko
in računalništvo v Mariboru odvijala prireditev
Mariborski robotski izziv. Na tekmovanju je sodelovalo tudi preko 300 osnovnošolcev iz 60 osnovnih šol, ki so se letos že devetič pomerili v kategoriji ROBObum. Sodelovala sta tudi Jure Bavcon in
Primož Eržen, ki sta izdelek sestavila pri pouku
izbirnega predmeta elektronika z robotiko. Robot
je bil zgrajen iz pravih elektronskih komponent,
tekmoval pa je v disciplini ROBOsled in je moral
kar najhitreje prevoziti progo, označeno s črno
črto. V tem tekmovanju je sodelovalo kar 50 robotov. Juretov in Primožev robot se je uvrstil na
odlično peto mesto. V okviru tekmovanja ROBObum pa je potekalo tudi tekmovanje v disciplini
LEGObum, ki sta jo predstavljala naša učenca Jana Štremfelj in Tomi Štucin. Robota sta pripravila
pri izvenšolski dejavnosti robotika iz LEGO Mindstorms sestavljenke. Njun robot se je prav tako
uvrstil na odlično četrto mesto od skupno 34 sodelujočih.

Nastop »francistov«
Konec maja so se učenci izbirnega predmeta
francoščina odpeljali v Kranj na Gimnazijo ESIC,
kjer je letos potekalo že enajsto tradicionalno srečanje osnovnih šol, na katerih se učenci učijo
francoskega jezika. Program festivala je bil še posebej pester, saj je s svojimi odrskimi točkami (pesmicami, skeči in gledališkimi prikazi) sodelovalo
več kot trideset slovenskih osnovnih šol, kot posebni gostje pa so nastopili tudi učenci francoske
šole École Française iz Ljubljane. Naši učenci so
se sovrstnikom predstavili s pesmico o abecedi
“Alphabet en chantant”, ki jo v originalu prepeva
Chantal Goya.

Tudi status Kulturne šole je dodatna
obveza
1. junija smo se v Vačah pri Litiji, v geometričnem središču Slovenije, udeležili svečane
podelitve zastave KULTURNA ŠOLA 2012 –
2015. Podelitve so se poleg ravnatelja ter izkušene in vestne mentorice gledaliških dejavnosti na
PŠ Šebrelje, Helene Prezelj, udeležili še zborovska pevka in izrazna plesalka Nika Poljanšek,
spretna gledališka improvizatorka iz Šebrelj, Urša Lapanja ter prizadevna člana ŠRTV Žan Pe-

Wakul wawiunka če pred šulska škarpa
in nato k županu po nagrado
V mesecu juniju sta se župan Miran Ciglič in
upravna delavka Občine Cerkno, Jožica Lapajne,
zadolžena za družbene dejavnosti, na krajši svečanosti javno zahvalila učencem, ki so se vključili

v natečaj občinskega glasila Ukopditi za najbolj
originalno poimenovanje šolske strani. Naj spomnimo - na javnem razpisu je posebna komisija
devetošolcev izbrala osem najoriginalnejših predlogov:Šolski beračk, Mitja SelakZvezek v roke,
Nejc GatejBrlog zvedavosti, Melisa Rejc2+2=4,
Miha SeržentaŠulske falauze, Alenka ErženNaš
plac za ki pawidat, Miha BavconWakul Wawiunka če pred šula, Anže ŠtremfeljŠulska škarpa, Teja Tušar.Iz predlogov slednjih dveh je nato komisija sestavila »zmagovito kombinacijo«, ki jo, tudi
likovno primerno, že uporabljamo.Župan je vsem
sodelujočim razdelil praktične nagrade ter jih pozval, da naj tudi v prihodnje s svojimi prispevki
bogatijo vsebino občinskega glasila.

Z nemščino po medmrežju do
vrstnikov z vsega sveta
Učenci, ki se na naši šoli v zadnjem triletju učijo
nemščino kot izbirni predmet, so imeli v letošnjem šolskem letu, pod mentorstvom profesorice Anice Svetik, možnost žive rabe tega jezika v
sodelovanju z vrstniki iz treh različnih evropskih
dežel: sedmošolci z učenci iz ruskega kraja Paselki, ki leži v bližini mesta Penza (jugovzhodno od
Moskve), osmošolci z učenci iz kraja Bocskaikert
na skrajnem vzhodu Madžarske (v bližini Debrecena oz. meje z Romunijo), devetošolci pa z vrstniki iz šole v Kefalosu na grškem otoku Kos, ki
leži ob turški obali. Sodelovanje je potekalo v
okviru projekta “DasBildderAnderen” (“Slika
drugih”), za katerega že več let vzorno skrbi Goethe-Institut (Goethejev inštitut). Šole širom sveta, na katerih se učenci učijo nemščino, lahko
preko tega inštituta vzpostavijo stik in spoznava-

Glasbene šole Idrija in Cerkno Emil Semec ter
predstavnica Zavoda za šolstvo, Katica Semec.
Vodstvo šole se je ravnatelju Emilu Semecu še posebej zahvalilo za sodelovanje na glasbenem področju v preteklih letih, Ljubica Podboršek pa je
prejele zahvalo za pomoč pri odmevni izvedbi pesmi »Ali slišiš me?«, kvalitetno interpretirani s
podporo znakovnega jezika v izvedbi Mladinskega pevskega zbora. Kar dvajset pevk devetošolk
pa je prejelo priznanje za sodelovanje v zborovske
petju v vseh letih. Teden dni kasneje je šolsko
dvorano ponovno napolnila množica poslušalcev,
ki so prisluhnili pesmicam in recitacijami malčkov iz vrtca. Veliko se je pelo, recitiralo, smejalo in
raziskovalo, kaj lahko vse pokažeš s prizorišča.
Prepričali smo se lahko, da je med malimi nadebudneži veliko izjemnih talentov, saj nastopiti
pred tako številnim občinstvom res niso “mačje
solze”. Kakorkoli že, na šoli nam, ob »vrtovčkarskem«, prepeva kar pet zborov in za vsemi skupaj
stoji neizmerno število ur za vaje, prevoženih kilometrov, domišljenih načrtov in priprav ter obetavnih, ohrabrujočih pričakovanj. Po zaslugi neizmernega števila pevcev, njihovih staršev, šolskih
učiteljev in osebja, ozvočevalcev in tehnikov …
ter predvsem po zaslugi Vanje Lampič in Teje Ličar Močnik.

Biomasa – energetska prihodnost
našega šolskega kompleksa
14. junija smo skupaj popestrili slavnostno
svečanosti v ljubljanskem hotelu Union ob
petletnici »Švicarskega sklada«. Na prijazno vabilo Švicarskega Sklada, energetske agencije Goleja in Ministrstva za gospodarstvo, smo za eminentne goste, med katerimi je bil tudi švicarski
ambasador Robert Reich. Prireditev je popestril
naš mladinski pevski zbor pod vodstvom Vanje
Lampič, še posebej pa so se na njem izkazali naši
učenci, mladi tehniki, ki so publiki demonstrirali
sodobni učni pripomoček – energetsko hišico:
Jan Bevk, Žan Peternelj, Jaka Lapanja in Dani
Bratuž pod mentorstvom Marije urh Lahajnar.
Šolsko radiotelevizijo pa je zgledno zastopal
Tine Venko. Konec junija pa je v gradu Dobrovo v Goriških Brdih potekal dokončni podpis
pogodb med financerji, investitorji ter uporabniki novo načrtovanih projektov na Severnem primorskem, povezanih s sonaravno uporabo obnovljivih energetskih virov. Župani
osmih občin so skupaj z ravnatelji v svojih zavodih, kjer se bodo nameščale nove, okolju prijazne
in cenejše kurilnice, s svojimi podpisi potrdili izvedbo projektov v skupni vrednosti milijona
EUR in pol, med katerimi je kurilnica v Cerknem
od vseh teh najobsežnejši projekt, vreden dobrih 400 000 EUR. Župan občine Cerkno Miran
Ciglič, ravnatelj domače šole mag. Milan Koželj
in pomočnik ravnatelja Mitja Dežela, so se tudi
te slovesnosti udeležili skupaj s skupino učencev,
poznavalcev delovanja novega didaktičnega pripomočka - energetske hišice, ki so vsem zbranim

JULIJ 2012

Razred 2012 - osmošolci!
Tudi obe letošnji šolski prireditvi pred
začetkom letnih počitnic smo posvetili obeležitvi Dneva državnosti. Učenci razredne
in predmetne stopnje so ob tem samostojno pripravili domiselne kulturne utrinke s
pesmijo, godbo, plesom in šaljivimi skeči;
obe prireditvi pa je, tako kot vsako leto, zaokrožil ŠRTV Obzornik. Razglašeni pa so
bili tudi zmagovalci medrazrednega tekmovanja “Razred 2012”. Učiteljski zbor se
je tokrat odločil, da z nagradnim izletom v
mesecu septembru nagradi OBA ODDELKA OSMIH RAZREDOV zaradi tovariških
medsebojnih odnosov ter spontanih človekoljubnih akcij po kriterijih iz vzgojnega
načrta: Kadar posamezen učitelj pri uri pouka ali drugih dejavnosti oceni, da je oddelek v učnem programu nadpovprečno aktivno sodeloval in učitelju zagotovil, da so
učenci »od pouka odnesli« več, kot je načrtoval; kadar se je oddelek kot skupnost izkazal s posebno humanim dejanjem in z
zgledno pozornostjo izkazal humanitarno
pomoč; kadar se je oddelek na lastno iniciativo ali na zunanjo spodbudo odločil za
akcijo, ki prispeva k izboljšanju življenja in
dela na šoli ter jo uspešno izvedel.
Oba oddelka osmih razredov sta v tem
šolskem letu samoiniciativno pripravila
kar tri gledališke predstave za malčke v
vrtcu, oplemenitili sta kulturni praznik z
operativnimi nalogami ob pripravi jubilejne številke šolskega glasila Mlada rast, koristno sta skupaj večkrat pomagala šolskemu osebju in spontano pripravila čistilno
akcijo na igrišču vrtca ... skratka, zaslužena nagrada, ki pa je hkrati tudi obveza za
nadaljnje uspešno delo v devetem razredu.

Šolski vrt se razcveta in odpira
nove možnosti
Tako operativne kot vsebinske dejavnosti so na šolskem vrtu ob koordinaciji prizadevnega projektnega tima pod vodstvom
Anite Močnik Dovnik spomladi ter v zgodnjem poletju aktivno zaživele. Sredi junija je ekipa šestošolcev že pobirala prve pridelke, iz katerih so si prizadevni skrbniki
vrta nato pripravili osvežujočo malico z doma pridelanimi zdravilnimi zelišči. Nekaj
dni kasneje je tehnična ekipa ob sodelovanju mizarskega specialista za ustvarjalno
oblikovanje lesene opreme izdelala domiselno oblikovane rustikalne klopi in »hotel« za samotarske žuželke (čmrlje in samotarske ose), ki so najbolj žlahtni opraševalci ter ohranjevalci naših avtohtonih rastlinskih vrst, pri likovnem pouku pa so
učenci izdelali stilistično primerne glinene
table za označevanje vrtnin. V te vsebine
so bili vključeni tako učenci v okviru pouka
naravoslovnih in tehničnih predmetov ter
interesnih dejavnosti kot skupine mlajših
otrok in »vrtovčkarjev«, ki so se na vrtu učili prvih korakov domače pridelave.V prihodnjem šolskem letu bodo didaktične aktivnosti na našem šolskem vrtu še dodatno

oplemenitene z dejavnostmi, ki jih bodo
izvajali učenci v okviru interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, pa tudi rednega
pouka naravoslovnih vsebin; zavod pa bo
ob soorganizaciji Goriške lokalne energetske agencije Golea ter ob finančni podpori
švicarskega sklada, ki je zagotovil tudi sofinanciranje izobraževalnih dejavnosti na
področju obnovljivih energetskih virov, ob
šolskem vrtu razvil tudi določene didaktične prikaze uporabe tovrstnih energetskih
virov.

programom naravoslovnih delavnic, iger
in socialnih stikov omogočila celo paleto nepozabnih spominov na prvo daljše
druženje oddelka izven domačega kraja.
Naslednja generacija petošolcev pa bo
po dogovoru s starši šolo v naravi preživela
že letošnjega septembra ob istem pedagoškem konceptu z dodatnim obmorskim
programom v mladinskem centru Debeli
rtič.

Tradicionalni piknik generacije
2004

Konec junija so otroci iz skupine “Čebelice” ob pomoči staršev, seveda, v vrtec pripeljali svoja kolesa ter prinesli kolesarske
čelade. Na šolskem igrišču sta v poznem
juniju vzgojiteljici postavili poligone za
najmlajše, ob katerih so otroci pridobivali
prepotrebne spretnosti pri vožnji s kolesom, poleg same vožnje pa so skozi cel teden ob pogovorih in njim primernih nalogah utrjevali svoje znanje, kako varno vozimo kolo v prometu ter kako skrbimo za
svojo varnost na kolesu.

Sončno soboto sredi junija pa se je po že
nenapisani tradiciji v Trebenčah pod Poreznom zbrala razredna skupnost dveh oddelkov generacije učencev 2004, ki goji
hvalevredno navado poletnega predpočitniškega druženja staršev, otrok in strokovnega šolskega kadra ob igri, športnih tekmovanjih ter prijetnem sproščenem druženju. Tradicija se vleče še iz časov obiskovanja vrtca, letos pa si je domiselna generaci-

Čebelice na kolesu, o kolesu, s
kolesom

Podarili zvezek, podarili košček
sreče

ja, ki stopa v zadnji razred prve triade, za
družabne igre umislila tudi poseben prehodni pokal za zmagoviti oddelek. Seveda
sploh ni najbolj pomembno, kateri od dveh
oddelkov ga je osvojil, najpomembnejše so
spontane vezi, ki se na ta način spletejo kot
plemenita in dragocena nadgradnja tako
medsebojnim odnosom, pa tudi roditeljskim sestankom ter govorilnim uram, zato
se je letošnjemu vabilu z veseljem odzval
tudi ravnatelj in v razširjeni družbi drugošolcev preživel nekaj prav prijetnih uric.
Dobro voljo in sožitje se bo gotovo preneslo
v tretji razred, kjer nas jeseni čakajo novi
izzivi, ki se jih bomo ponovno skupaj lotili.

Najlepši nasmeh na šoli imajo
učenci 2.a, 2.b in 1.a oddelka
V juniju se je zaključilo tekmovanje pod
naslovom Akcija za čiste zobe za učence od
prvega do petega razreda. Vsi učenci so si
pridno umivali zobe, a še posebej so skrbeli za lep nasmeh učenci 2.a, 2.b in 1.a oddelka. Da je bila podelitev pohval ter daril
za vestne posameznike še slovesnejša, so
poskrbeli učenci vsakega oddelka sami s
kulturno točko ter medicinska sestra Ksenija, ki je program povezovala. V naslednjem letu bodo v tekmovanje vključeni
tudi učenci 6. razreda. Bomo videli, kdo bo
boljši: učenci s kar nekaj leti prakse, ali tisti
mlajši.

Naravoslovno – socialno
zasnovana šola v naravi za
petošolce
V prvem tednu junija je tudi letos potekala šola v naravi za petošolce v obmorskem kraju, ki jo od leta 2008 naša šola
uspešno organizira v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor v mladinskem letovišču v Poreču. Tudi letošnja
ekipa učiteljic in mentorjev je opravila
predano in zelo kvalitetno strokovno
pedagoško delo ter petošolcem s pestrim

Konec maja smo zaključili tudi z dobrodelno akcijo zbiranja zvezkov. Ponovno se
je izkazalo, da radi pomagamo tistim, ki so
potrebni pomoči, saj smo na razredni stopnji in na podružničnih šolah v dobrodelne
namene skupaj zbrali 96 velikih črtanih
zvezkov, 5 velikih zvezkov – karo, 2 brezčrtna velika zvezka, 20 malih črtanih zvezkov, 3 male zvezke – karo, 2 beležki, 2 paketa svinčnikov, flomastre, barvice, stavnico ter nalivno pero. Prav gotovo bodo novi
lastniki zelo veseli tako potrebščin kot tudi
naših spodbudnih besed, ki smo jih zapisali na spremne lističe.
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Zavezujoča soglasja šolskega
ministrstva za razvoj odmaknjenih podružničnih šol
Iz vseh sredstev javnega obveščanja, tudi na državni
ravni, je bilo v letošnjem juniju ter v začetku julija razvidno, kako ravnatelji osnovnih šol težko pričakujejo soglasja za sistemizacijo učiteljev podaljšanega bivanja ter
manjših podružničnih šol za naslednje šolsko leto
2012/2013. Soglasja so letos, v skladu z zadovoljevanjem
zakona o uravnovešanju javnih financ v resnici prispela
nekoliko kasneje in tudi na Osnovni šoli Cerkno smo jih
po hudi negotovosti pričakovali za naši podružnici Novaki in Šebrelje, kljub predhodnim zagotovilom, da bo
ministrstvo razvoj manjših odmaknjenih podružnic podprlo. Težko pričakovana pošta je prispela v petek, 6. julija
in v njej dokaz, da je ministrstvo vendarle »mož beseda«.
Osnovna šola Cerkno je prejela soglasje za financiranje
pouka tako v Novakih kot v Šebreljah do vključno 6. razreda v dveh mešanih oddelkih, na vsaki od obeh pa so
dodatno financirane tudi ure podaljšanega bivanja. Ministrstvo je za prihodnje šolsko leto v istem obsegu potrdilo tudi ure podaljšanega bivanja na centralni šoli.Težko
pričakovano soglasje s strani države je seveda v današnjih časih recesije in stroge selekcije ter združevanja in
normativnega krčenja za našo lokalno skupnost zelo obvezujoče sporočilo. Obvezujoče za zavod, ki mora v okviru svojih strokovnih potencialov ohraniti in zagotoviti
kvaliteto pouka v specifičnih didaktičnih ter organizacijskih razmerah, obvezujoče za krajane Novakov in Šebrelj, ki so največji in edini življenjski potencial demografskega razvoja v svojih krajih, obvezujoča pa tudi za
lokalno skupnost, saj potrebujejo tako same stavbe podružničnih šol kot njihova okolica temeljito proučitev
nadaljnjih razvojnih možnosti.

V letošnjem šolskem letu zbrali
več kot 27 ton odpadnega papirja
Osnovna šola Cerkno je v sodelovanju s
Komunalo Idrija uspešno izpeljala akcijo
zbiranja odpadnega papirja. V akciji, ki je
potekala skozi celotno šolsko leto, so sodelovali tako učenci matične šole, kakor tudi
»vrtovčkarji«. Skupno, so Cerkno z okolico,
razbremenili za več kot 27 ton odpadnega
papirja. Pri tem ne smemo pozabiti na njihove starše, ki so pomagali pri zbiranju in
transportu večjih količin papirja do zbirnega mesta ter učiteljev, ki so pomagali pri
tehtanju in evidentiranju. Zbrana sredstva
od prodanega papirja, bo šola v celoti namenila zmanjšanju stroškov zaključnih ekskurzij. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v
šolskem letu 2012 / 2013.
ODDELEK
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
vrtec
SKUPAJ

KG
1.524
723
662
431
889
1.028
1.072
626
1.915
4.057
3.055
4.259
760
1.169
1.789
992
1.395
1.467
27.813

Novo dvigalo v zidani stavbi vrtca
Z mesecem julijem je pričelo z obratovanjem tudi težko pričakovano novo dvigalo
v zidani stavbi vrtca, ki pomeni veliko olajšanje pri vsakdanjih opravilih kuhinjskega
osebja. Novost, ki bo po zaslugi občine Cerkno pomembno razbremenila zahtevno
logistiko delitve obrokov po različnih stavbah ter naporno fizično tovorjenje težkih
bremen v prvo nadstropje zidane stavbe
vrtca, je sodobno in varno nameščena ter
dolgoročno upravičena investicija tudi ob
eventuelnih spremembah namembnosti
stavbe enkrat v prihodnosti.

Pravljice nas povezujejo
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se trudili, da bi se
šola in vrtec med seboj povezala. Tako so se že v zimskih
mesecih učenci 8. razreda pripravljali na praznični december, ko nas obiščejo trije dobri možje, in pričarali v
vrtcu nekaj te pravljične čarobnosti, in sicer s sporočilom
»Kako pomembno je nekoga imeti rad«.
Prav tako so se devetošolci v tem čarobnem mesecu
ponovno predstavili s pravljico Mojca Pokrajculja, ki so jo
sicer za naš vrtec in razredno stopnjo pripravili že v lanskem šolskem letu, tokrat pa so nastopali še na osnovni
šoli v Sp. Idriji. Pravljico so ponesli tudi med starejše, a
nikakor ne po srcu stare, v oba domova ostarelih v Idriji
in tako pričarali kanček decembrskih radosti tudi njim.
Navdušeni pravljičarji so na pobudo mentorice Mojce
Lipužič Moravec, da bi se preizkusili še z eno pravljico,
hitro odzvali. Tokrat so v roke vzeli znano zgodbo o revnem dečku, ki je nastala izpod peresa znanega pisatelja
Frana Levstika, Kdo je napravil Vidku srajčico. Dramatizacija je nastala po predlogi radijske igre, katere avtor je
Boris A. Novak. Zgodba o Vidku je bila igralcem izziv tudi zato, ker so morali svoje vloge ne samo odigrati, temveč tudi odpeti. Številno igralsko zasedbo je sestavljalo
kar sedemnajst osmošolcev, Manca Prezelj pa je odigrala
glavno vlogo štiriletnega Vidka. Tako so se osmošolci s
polurno pravljico konec junija predstavili vrtcu in celotni
razredni stopnji. V naslednjem šolskem letu pa jih bomo
vsekakor še lahko videli.
Devetošolci so se letos poslovili na prav poseben način.
Le malokrat se zgodi, da se srečajo odhajajoči devetošolci in prihajajoči prvošolci, a letos je bilo drugače. V zadnjih majskih in junijskih dneh so učenci devetega razreda pri pouku slovenščine gostili bodoče prvošolčke. Metuljčki in Ribice so najprej prisluhnili čisto pravemu pouku o literaturi. Naučili so se, kaj je to ljudska pripovedka.
A čeprav so bile mize prevelike in so noge bingljale pod
prevelikimi stoli, ni bilo čutiti, da jih je šole strah, prav
nasprotno, z veseljem in pogumno so pred tablo recitirali pesmice, ki so se jih naučili že v vrtcu. Učenci devetega
razreda so jih nato popeljali v svet ljudske pripovedke,
prebrali, odplesali in odigrali so jim pripovedko o neustrašnem kralju Matjažu, lepi Alenčici ter njegovih zvestih vojščakih.

Besedila in foto: arhiv avtorjev in Osnovne šole Cerkno

gostom tudi tokrat domiselno prikazali
praktične načine delovanja obnovljivih
energetskih virov.

informator.cerkno@gmail.com |

10 | informator.cerkno@gmail.com

JULIJ 2012

GLASBA

GLASBA

Pihalni orkester ETA Cerkno tudi letos živahno
V letošnji sezoni, ki se je zaključila na pragu poletja, so godbeniki in
godbenice pod taktirko umetniškega vodje (sicer tudi dirigenta)
Andreja Zupana pripravili dva tematsko povsem različna koncerta.
V času božično-novoletnih praznikov (konec lanskega leta) so pripravili koncert koračnic, manj kot pol leta kasneje pa so odigrali
koncert, ki so ga poimenovali »Amerikanec v Cerknem«.
Po komaj petih mesecih, ko so
dvakrat skorajda napolnili dvorano Osnovne šole Cerkno, so v Pihalnem orkestru Eta Cerkno na čelu z dirigentom Andrejem Zupanom naštudirali povsem nov program, ki je publiko 26. maja 2012
popeljal čez lužo. Odlična glasbena dela, večinoma v svetu dobro
poznanih avtorjev, so v izvedbi
godbe navdušila marsikoga. Glasbeni poznavalci sicer radi poudarjajo, da se glasba kot sta jo pisala
Gershwin ali Bernstein, na starem
kontinentu ne bi mogla razviti. Judovski priseljenci so namreč v svoje kompozicije vnesli tudi čustva,
ki so jih prevzemala ob spoznavanju takrat napredne ameriške
družbe. Pihalni orkester Eta Cerkno je tako z majskim koncertom
posegel v bogato zakladnico že

omenjenih skladateljev, ni pa se izognil tudi poznanim delom Franka
Sinatre, odličnega jazzista Louisa
Armstronga in Glenna Millerja, ki
je umrl na vrhuncu slave leta 1944
v nepojasnjeni letalski nesreči v
morju med Anglijo in Francijo. Na
samem začetku pa so odigrali Oregon, ki sicer ne sodi med tipične
ameriške skladbe, a v svoji dolžini
in težavnosti sodi med težja orkestrska dela. Majski izbor je pokazal
tudi, da ima cerkljanska godba v
svojih vrstah prave soliste, ki so
eden za drugim odlično odigrali
različne solistične vložke.
Majski koncert so godbeniki poimenovali »Amerikanec v Cerknem«, naslov so si izposodili pri
Georgu Gershwinu, avtorju ene
največjih simfoničnih pesnitev
»Amerikanec v Parizu«. Ker bi god-

ba za izvedbo te izjemne skladbe
morala zagotoviti preveč substitutov, so si pri Gershwinu le izposodili naslov, zato, ker je publika z
navdušenjem prisluhnila ameriški
glasbi, pa so namesto Pariza v naslov dali Cerkno in da bi vsaj malo
»zadišalo po Parizu« so v grafično
podobo koncerta vključili znameniti pariški stolp. Deloma pa so
koncert poimenovali tako tudi zato, ker jih je v Cerknem obiskal izgubljeni »bogat« in jezikovno dobro podkovani Američan, s cerkljanskimi koreninami, Johnny
Watawnik.
Pred Pihalnim orkestrom Eta
Cerkno so novi izzivi. V poletnem
času bodo skupaj z umetniškim
vodjo Andrejem Zupanom nabirali
ideje za tradicionalni božično-novoletni koncert. Odigrali ga bodo
dvakrat, v prostorih Osnovne šole
Cerkno, 25. in 26. decembra 2012.
2. septembra pa jih čaka promenadni koncert na Smučarskem centru
Cerkno. Program zanj že nekaj let
pripravljajo skupaj s Pihalnim orkestrom Alpina Žiri.

IZMENJAVA IZKUŠENJ

Obisk cerkljanskih čebelarjev v Cassaccu
Cerkljanski čebelarji smo 30. junija 2012 obiskali svoje kolege v
italijanskem Cassaccu, ki je pobraten s cerkljansko občino. Obiska se
je poleg 30 čebelarjev in njihovih
svojcev udeležil tudi cerkljanski
župan Miran Ciglič z ženo.
Zjutraj smo se z avtobusne postaje v Cerknem odpeljali preko
Nove Gorice, Vrtojbe in Vidma v
Cassacco. Mesto, ki leži približno
15 km severozahodno od Vidma, je
obdano z gozdovi in travniki. Ob
prihodu so nas sprejeli župan in
podžupan z gospodom Claudiom
Comaro in njegovo ženo, ki upravljata z družinskim podjetjem za
proizvodnjo, polnjenje in prodajo
medu. Družina se s čebelarjenjem

ukvarja že od leta 1870. Sedaj s pomočjo kooperantov čebelarijo s
1500 čebeljimi družinami. Poleg
tega so leta 2010 zgradili novo sodobno opremljeno polnilnico medu
s kapaciteto 400 t na leto. Ker sami
ne pridelajo dovolj medu, ga odkupujejo od drugih čebelarjev, veliko
pa ga tudi uvažajo iz drugih evropskih držav. Po ogledu polnilnice smo

se dalj čas zadržali v trgovini, ki je
v sklopu polnilnice in si ob prijetnem klepetu izmenjali izkušnje.
Ugotovili smo, da se vsi ubadamo s
podobnimi problemi povezanimi s
čebelarjenjem. Nato smo se odpravili na ogled mestnih znamenitosti.
Predvsem nas je prevzel visok stolp,
ki stoji na rahli vzpetini sredi mesta. Po kosilu smo se prek Čedada
in Robiča napotili v Kobarid, kjer
smo obiskali znameniti vojni muzej in si ogledali razstavo, ki v celoti predstavlja nesmiselno morijo na
Soški fronti v letih 1915 do 1917.
Domov smo se vrnili okrog 20.
ure, polni lepih vtisov.
Teodor Likar, predsednik ČD Cerkno
Foto: Drago Kuralt

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVAKI

Pohod na Kopo in Srečanje pod Črnim vrhom 2012
Številni obiskovalci obeh prireditev pričajo, da se je prizadevnost
domačinov pri organizaciji le-teh,
resnično obrestovala, saj se obiskovalci nanje radi vračajo. Preko 120
pohodnikov se nas je v spremstvu
dr. Jožeta Bavcona in Marka Makuca, v soboto, že 6. zapored povzpelo na Kopo. Pogled na pisane
senožeti raznovrstnega rastlinstva
in prelep razgled, ki se razteza s
pobočja Cimprovke, je nekoliko
oviralo oblačno vreme, a tudi to ni
moglo skaliti dobrega vzdušja med
pohodniki. Kulturni program in
pogostitev sta dokazala, da v vasi
živijo dobri pevci, recitatorji in
igralci ter odlične gospodinje. Turistično društvo Novaki se ob tej
priliki še enkrat zahvaljuje dr. Bavconu in g. Makucu, ki sta pohod s
svojimi znanji o rastlinstvu in bližnjem hribovju še dodatno oplemenitila.
Enajstič zapored pa smo se zbrali na nedeljski prireditvi Srečanje
pod Črnim vrhom. Ta je postregla
z bogatim kulturnim, etnološkim
in zabavnim programom. Čeprav

Prekrivanje strehe s slamo

Zagon pogonskega motorja

je priprava le-teh resnično velik zalogaj, v TD Novaki ostajamo zvesti
tradiciji in obiskovalcem ponudimo prireditev, zanimivo za vse
okuse. Letos smo medse povabili
tudi domačine, ki so se zaradi različnih vzrokov izselili iz Novakov.
Kulturni program sta popestrila
mešani pevski zbor iz Novakov, ter

otroški pevski zbor »Novaški sončki«, katerim smo s finančno pomočjo Občine Cerkno, za odličen nastop podarili šolske potrebščine.
Nastopili so tudi folklorna skupina
Justin Kogoj in obetavna flavtistka
Alenka Eržen. Da pa smo Novačani
pravi mojstri v obdelavi žita, so
obiskovalci lahko videli v etnološkem delu prireditve, ki jo je vodila
naša nepogrešljiva Damjana Peternelj. Navihanke so v zabavnem delu dodobra razgrele občinstvo, zato se je naše druženje nadaljevalo
pozno v noč.
Ker je razvoj našega kraja pomemben smo se v TD Novaki odločili, da del izkupička od prireditve,
prispevamo gasilskemu društvu
Novaki, za nakup novega gasilskega vozila. Na koncu pa velika zahvala vsem številnim zanesenjakom, ki ste na tak ali drugačen način pomagali pri organizaciji prireditev in ne nazadnje vsem našim
zvestim obiskovalcem.
Na snidenje prihodnje leto!
Mira Ambrožič, TD Novaki
Foto: Ivan Ambrožič

Spoštovani podporniki in prijatelji
Festivala Jazz Cerkno!
V maju (do 17. do 19.) je v Cerknem potekal tradicionalni, tokrat že 17. festival
Jazz Cerkno. Po odzivih gostov in obiskovalcev ter odmevih v medijih lahko z
veseljem zapišemo, da smo še enkrat več izpolnili naše poslanstvo – združevanje
različnih stilov ter raziskovanje glasbenih idej. Cerkno se je za tri dni prelevilo v
festivalsko mesto, ki je dihalo in utripalo skupaj z glasbeniki in obiskovalci. Domačini in gostje se niso srečevali le na večernih koncertih, pač pa so se v najrazličnejših oblikah, od debat do pohodov po okoliških gričev, družili tudi tekom
dneva. Prav ta sproščenost in prežemanje, kjer se spontano pretakajo nove ideje
in se brišejo meje med ustvarjalci in njihovimi »odjemalci«, je ena največjih odlik
festivala Jazz Cerkno. To dejstvo v medijih izpostavlja tudi večina profesionalnih
poročevalcev.
Zvesti smo ostali začrtanim smernicam, a vendarle vnesli nekaj sprememb v
festivalsko dogajanje. Prvič smo ga popestrili s filmsko projekcijo. Predvajali smo
dokumentarni feljton (nastal v produkciji TV Slovenija), ki ga je v času lanskega
festivala v Cerknem in okolici posnel režiser in scenarist Dušan Moravec. Letošnja glasbena delavnica za otroke, naslovljena »Iz smeti v vaša ušesa«, je temeljila na reciklaži in presenetila z odličnim zaključnim koncertom. Mentorja Blaž
Celarec in Boštjan Gombač sta skupaj z otroki pokazala, da lahko glasbo ustvarjamo tudi s pomočjo odpadne embalaže in predmetov, ki so sicer namenjeni povsem drugačni rabi. Tudi razstava je bila v duhu glasbe, saj je cerkljanska umetnica Katarina Štucin na ogled postavila izvirne, unikatne glinene inštrumente, ki
jih sama imenuje glinofoni. Umanjkali nista niti delavnici za odrasle: fotografska, ki jo že več let uspešno vodi najbolj priznani slovenski glasbeni fotograf Žiga
Koritnik in delavnica »Divja hrana«, na kateri Dario Cortese udeležence seznanja
z jedmi, ki jih je mogoče pripraviti iz zeli nabranih v gozdu in na travnikih. Delavnici sta bili povsem zapolnjeni, udeleženci pa zelo zadovoljni z novo pridobljenim znanjem in veščinami.
Na festivalu je bilo zavidljivo število profesionalcev iz Slovenije in tujine – od
novinarjev do organizatorjev podobnih dogodkov in promotorjev. Med njimi je
bil letos že drugič z nami Pedro Costa, vodja odmevne portugalske založbe Clean
Feed ter organizator in selektor številnih festivalov, ki tudi letos, skupaj z Bogdanom Benigarjem, sooblikuje program Ljubljanskega jazz festivala.
Našemu povabilu sta se odzvala tudi Španska ambasadorka ga. Anunciada
Fernández de Córdova in direktor Goethe Instituta v Ljubljani g. Hendrik Kloninger, ki sicer že več let z zanimanjem spremlja naš festival. Oba sta izrazila navdušenje tako nad festivalskim dogajanjem, kot nad cerkljansko pokrajino.
O festivalu so pred samim dogajanjem ter tudi po festivalu poročali vsi vidnejši slovenski mediji: od RTV Slovenija, regionalnih radijskih in TV postaj, Radia
Študent, do časnikov (Delo, Dnevnik, Večer, Primorske novice, Idrijske novice ...)
in revij (Mladina, Obrazi, Cosmopolitan …). Organizator Zavod Gabrijel Fest je
bil zaprošen za intervju za številne časopisne medije (med drugim za Primorske
novice, Delo, Dnevnik, City Magazine, TV Okno, Obraze …) in radie (Val 202,
Radio Študent, Radio Sora, Radio Pacient, Radio Trst A, Primorski val …).
Preplet slikovite narave, prijaznih domačinov (tako drugi o Cerkljanih) in
odličnih glasbenikov, družabnost na vsakem koraku ter vpetost celotnega kraja v
dogajanje – vse to ostaja stalnica festivala Jazz Cerkno, ki ga loči od podobnih
dogodkov doma in v tujini.
Zelo pozitivni po-festivalski odzivi so lep pokazatelj, da žlahtno tradicijo nadaljujemo več kot uspešno. To pa nikakor ne bi bilo mogoče brez zvestih poslušalcev ter vas, drag sponzorji, podporniki in prijatelji festivala Jazz Cerkno. Pohvalne kritike glasbenih novinarjev in poznavalcev ter predvsem številčen obisk (v
treh dneh je Cerkno obiskalo več kot tisoč obiskovalcev!) dokazujejo, da je pot
uresničevanja naše vizije in poslanstva prava. Brez vaše pomoči ne bi tako smelo
stopali po njej.
Ob koncu naj izrečemo še veliko zahvalo tistim, ki so, poleg organizatorja, zaslužni za tako odmevno in brezhibno izvedbo festivala Jazz Cerkno – to so v prvi
vrsti prebivalci Cerknega!
Upamo in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje tvorno soustvarjali Jazz Cerkno – naš in vaš festival. »Velik festival v malem mestu«, kot ga je poimenoval
eden izmed eminentnih tujih gostov, je nedvomno posebnost v slovenskem kulturnem okolju in razpoznavni znak idrijsko-cerkljanske regije.
Se uidma na ‘’Starmu placu’’ med 23. in 25. majem 2013 na 18. festivalu
Jazz Cerkno!
Lep jazzovski pozdrav!
Zavod Gabrijel Fest

Glasbena revija zapojmo, zaigrajmo,
zaplešimo
Zavod Janez Levec letos praznuje 100-letnico svojega delovanja. V počastitev
te obletnice je zadnji majski teden v Ljubljani potekal mednarodni projekt – festival “Igraj se z mano”, v katerega so letos vključili tudi Republiško glasbeno revijo
Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Na njej smo sodelovali tudi učenci NIS OŠ Idrija. Nastopali smo s plesno točko
“Vlak”. Plesali smo na inštrumentalno glasbo Mozart blues v izvedbi orgličarja
idrijčana Mira Božiča. Rudarji so si nekoč težko delo znali olepšati in popestriti
tudi z igranjem na orglice in s pesmijo. Prav to rudarjevo radoživost smo želeli
ponazoriti s plesom in to nam je povsem uspelo. Ponovno smo navdušili publiko
in strokovno komisijo.
Ulice v bližnji okolici Prešernovega trga so bile polne otroškega smeha, radosti, pa tudi skrbi in treme pred nastopi. Dogajanje na odru so dopolnjevale še
številne ustvarjalne delavnice. Mi smo dan izkoristili tudi za ogled in spoznavanje starega mestnega jedra.
Vse to pa nam je uspelo realizirati s pomočjo prostovoljnih prispevkov zbranih
na dobrodelnem koncertu pevskih zborov Cerkljanske konec novembra 2011.
Hvala za vašo dobrosrčnost!
Martina Čefarin
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Plavalni uspehi se nadaljujejo
Pet plavalcev PK Cerkno se je 19. maja udeležilo 37. mednarodnega mitinga za Pokal mesta Ljubljane. Na tekmovanju je nastopilo 675
plavalcev iz 43 klubov iz Hrvaške, Slovaške,
Češke, Italije, Madžarske, Srbije in Slovenije.
Navišjo uvrstitev je dosegla Anja Sedej in sicer
peto mesto v disciplini 200 m prosto in za sedem desetink zgrešila stopničke. Pohvaliti velja
tudi Katjo Uršič in Lano Trost.
V soboto, 2. junija, se je Plavalni klub udeležil 41. mednarodnega mitinga Krško 2012.
Na tekmovanju je nastopilo 269 plavalcev iz
Bosne in Hercegovine ter Slovenije; domov so
se plavalci vrnili s petimi osvojenimi odličji.
Žan Mavrič je zmagal na 100 m hrbtno in bil
drugi na 100 m prosto. Matevž Kovač je bil prvi
na 100 m delfin in drugi na 100 m hrbtno. Petra
Klasić je bila tretja na 100 m delfin. Anja Sedej
pa je žal v vseh petih disciplinah ostala za las
pod stopničkami. Čestitke tudi ostalim plavalcem za dobre rezultate: Anji Gaberšček, Blažu
Klasiću, Galu Trostu, Nejcu Gaberščku, Rebeki
Klemenčič. Prav posebne čestitke najmlajši plavalki Maruši Fras (letnik 2005), ki se je prvič in
to odlično izkazala na tekmovanju.
V nedeljo, 25. junija, se je sedemnajst plavalcev PK Cerkno udeležilo mednarodnega mi-

Poletno branje

tinga Pokal Goriška 2012. Na tekmovanju je
sodelovalo 310 plavalcev iz Italije, Hrvaške in
Slovenije. Anja Sedej je osvojila srebrni kolajni
na 200 m prsno in 100 m delfin, Matevž Kovač
isto odličje na 100 m delfin. Srebrna sta bila tudi Rebeka Klemenčič na 200 m prosto, Žan Mavrič pa na 50 m hrbtno. Na tekmovanju so prvič
nastopali tudi: Jan Primožič, Lara Filipič (letnik 2005), Anej Močnik, Tine Majdič in Matic
Žagar.
6. julija se je Plavalni klub Cerkno udeležil
plavalnega mitinga Veronika v Kamniku. Sodelovalo je 16 klubov z okoli 300 plavalci. Nastopili so olimpijci; Tjaša Vozelj, Anja Čarman,
Emil Tahirovič in veliko slovenske vrhunske
plavalne mladine. Matevž Kovač si je priplaval
dva finalna nastopa: 50 m delfin in bil drugi,
na 50 m prosto pa peti, osvojil je še srebrno kolajno na 100 m delfin. Anja Sedej je v dveh finalih priplavala do bronastega odličja na 50 m
prosto, osvojila pa tudi zlato odličje na 100 m
prosto. V finalu 50 m delin je Petra Klasić osvojila šesto mesto. Čestitke pa še rezultatom, ki
sicer niso zadoščali za kolajne vsem plavalcem;
Žanu Mavriču, Katji Uršič, Lani Trost, Galu Trostu, Blažu Klasiću in Nevenu Tušarju.
Ana Hadalin
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Orientacijski klub Azimut
EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO
Slovenska mladinska reprezentanca se je
med 26. junijem in 1. julijem udeležila Evropskega mladinskega prvenstva (European
Youth Orienteering Championships, EYOC) v
Bugeatu v Franciji. V reprezentanci so sodelovali mladi cerkljanski orientacisti Katjuša Poljanšek, Manca Cvek, Patrik Čelik in Peter Tušar.
Najboljšo uvrstitev na prvenstvu je dosegel
Peter Tušar, ki je na dolgi razdalji zasedel 35.
mesto, med dekleti je bila najboljša Manca
Cvek, 40. Kljub temu, da gre sicer za najboljši
uvrstitvi slovenskih mladincev na tem prvenstvu doslej, bi bil lahko rezultat še precej boljši.
Oba sta namreč zaradi neizkušenosti zagrešila
kar nekaj povsem začetniških napak, ki bi ju po
analizi vmesnih časov lahko pripeljale med deseterico ali nemara celo na zmagovalni oder.
Nad pričakovanji sta se odrezala tudi Katjuša
Poljanšek in Patrik Čelik, ki sta oba prehitela
precej tekmovalcev iz orientacijsko dosti bolj
razvitih držav. Naslednja priložnost za mlade
talente bo naslednje leto v Izraelu.

NAPOVEDUJEMO CERKNO CUP 2012
Pozno poletje bo obremenilo cerkljanske orientaciste z organizacijo 3 velikih tekmovanj,
med njimi bo največje 16. Cerkno Cup, ki bo
potekal od 17. do 19. avgusta na prizoriščih v
Godoviču, Dolah nad Idrijo, Cerknem in Črnem
vrhu nad Cerknim. 25. avgusta sledi organizacija državne lige v Bohinju, 9. septembra pa še
državno prvenstvo na srednji razdalji na Novem Svetu.
Cerkno Cup je tradicionalno večdnevno tekmovanje, ki v zadnjih letih poteka vsako drugo
leto. Na tekmovanju se pričakuje okrog 300 udeležencev iz približno 20 držav. Drugi dan tekmovanja bo štel tudi za točkovanje svetovne jakostne lestvice (WRE) in za slovensko orientacijsko ligo (SOL). Posebnost letošnjega tekmovanja bo predvsem mestni šprint po ulicah Cerknega, ki bo potekal v soboto, 18. 8. ob 18:00.
Vse vabimo, da se nam pridružijo in preizkusijo orientacijski tek v domačem kraju ali da
navijajo za naše tekmovalce. Vabljeni! Za več
informacij pišite na info@cerkno-cup.com.
Klemen Kenda

Poletje je v polnem razmahu ter z njim čas počitnic in dopusta, ko marsikdo med nami rad prebere dobro knjigo. Tudi knjižničarji si v teh vročih
dneh privoščimo oddih od vsakdanjega delovnika. Ko na dopustu, nekje ob morju, jezeru ali reki,
vzamemo iz torbe dobro knjigo in se podamo v
divje ljubezenske zgodbe, tajne zarote, pustolovske dogodivščine in fantazijske norosti pa v trenutku pozabimo vse skrbi vsakdana. Tudi vam
priporočamo nekaj knjig, ki jih ne smete spustiti s
svojega poletnega repertoarja. In ne pozabite, da
poletno branje ni nujno »plehko in pocukrano«.
Prav lahko si odpočijemo tudi ob dobri knjigi, ki
nas istočasno osebnostno bogati. Da boste manj
časa namenili iskanju prave knjige, smo vam pripravili 10 predlogov za prijetno preživete ure.
Chris Cleave: DRUGA ROKA
Zgodba o dveh ženskah – angleški novinarki Sarah in 16-letni nigerijski siroti. Njuni življenji se
nepričakovano prepleteta na nigerijski plaži sredi
vihre državljanskih uporov. Ena od njiju mora
sprejeti usodno odločitev, ki bo zaznamovala prihodnost obeh. Dve leti pozneje se spet srečata v
Angliji in tukaj se zgodba pravzaprav šele začne.
Harlan Coben: GOZD
Harlan Coben, izjemno uspešen ameriški avtor
kriminalnih romanov, je mojster ustvarjanja napetosti. Trudi se svoje bralce držati pokonci še
pozno v noč. In to počne zelo uspešno.
Roman Gozd odstira resnične dogodke izpred
dvajsetih let, ko so štirje najstniki sredi noči iz poletnega tabora odšli v bližnji gozd. Dva so našli
umorjena, druga dva sta izginila brez sledu. Življenje štirih družin se je za vedno spremenilo.
Zdaj, po dveh desetletjih, se bo spet.
Brian Thacker: COUCH SURFING
Couch surfing ali po naše »kavčanje« je ena od
možnosti avanturističnega raziskovanja sveta, pri
katerem ne spimo v hotelih ali hostlih, temveč prenočujemo pri neznancih, ki nam preko spletnega
omrežja za prenočitev ponudijo svoj kavč, morda
še kavo in seveda lokalno obarvano raziskovanje
dežele. Brian Thacker, Anglež, ki že od šestega
leta živi v Avstraliji, je prepotoval skorajda ves
svet in preizkusil kar nekaj kavčev tega sveta.
Rosamund Lupton: SESTRA
Psihološka kriminalka o nevarnem iskanju izginule sestre. Dnevniško zapisana ganljiva zgodba
postopoma razkrije mnoge družinske skrivnosti
in nas spretno pelje vse do konca, kjer doživimo
še zadnji nepričakovani preobrat.
Vesna Milek: BORISS CAVAZZA
Avtobiografski roman znanega igralca in režiserja je spisan skozi perspektivo novinarke Vesne
Milek. Zgodba je stkana iz drobcev spomina o ranjenem otroštvu med drugo svetovno vojno in po
njej, o obiskih komunistične partije v Milanu,
padcu Mussolinija, prvih zaljubljenostih, prvih
udarcih v boksarskem ringu, o poeziji Vitomila
Zupana, preživetih nevihtah na morju, o Leningradu takoj po vojni, o usodni ljubezni, o bolečini
ob izgubah.

Kathryn Stockett : SLUŽKINJE
Služkinje so brezčasna zgodba o tem, da stvari
lahko vzamemo v svoje roke in jih spremenimo.
Dogaja se v Ameriki v 60. letih in pripoveduje o
temnopoltih služkinjah, ki vzgajajo belopolte
otroke. Tako Aibileen, dostojanstvena in dobrosrčna služkinja, vzgaja že sedemnajstega belega
otroka. Toda s smrtjo njenega sina je v njej vzklilo
grenko seme. Nič več ni pripravljena vsega požreti. Tako skupaj s prijateljico, tudi služkinjo, in domačo hčerjo sklenejo nepričakovano prijateljstvo
in se odločijo upreti družbi, ki duši človeško dostojanstvo. Ganljiv roman je prežet z bodicami,
obilo humorja in upanja.
Jorge Bucay: TI POVEM ZGODBO
Argentinec Jorge Bucay,mojster pripovedovanja
zdravilnih zgodb, je eden najbolj priljubljenih in
branih psihoterapevtov na svetu. Ti povem
zgodbo? je njegova prva knjiga v slovenščini.
Pravkar je prav tako pri Mladinski knjigi izšel še
roman Ljubiti z odprtimi očmi, priročnik o tem,
kako obdržati ljubezen.
Suzzane Collins: ARENA SMRTI
Za oboževalce znanstvene fantastike pa priporočano knjigo Arena smrti. Je prvi del trilogije Igra
lakote ameriške pisateljice Suzanne Collins, ki
ima že veliko oboževalcev.
Blaž Zgaga, Matej Šurc: V IMENU DRŽAVE
V aprilu je izšel še zadnji del trilogije V imenu države z naslovom Prikrivanje. Pisca sta s tem opravila izjemno novinarsko delo. V treh zajetnih knjigah sta razkrila slovensko trgovino z orožjem.
Njuna bogata in prepričljiva dokumentacija pa
daje celotni zgodbi veliko verodostojnosti. Javnosti sta sestavila sliko, v kateri je tako rekoč vse jasno.
Desa Muck: NEBO V OČESU LIPICANCA
Desa Muck, ena najbolj branih slovenskih pisateljic, navdušuje tako mlajše kot tudi starejše bralce. Nebo v očesu lipicanca je namenjeno mladini.
Za mladinski roman se je odločila zato, ker so najstniki najbolj dovzetni za živali, še posebej pa
imajo radi konje. Muckova je prepričana, da bodo
po knjigi radi segli tudi odrasli. Zgodbo iz napetega romana dopolnjujejo fotografije lipicancev, ki
jih je iz svojega bogatega arhiva prispevala Kobilarna Lipica.
Knjiga je na priporočilnem seznamu projekta Primorci beremo 2012, h kateremu vas še vedno vabimo. Bralci, ki preberejo 5 proznih del in eno
pesniško zbirko, na zaključnem srečanju z znanim slovenskim ustvarjalcem prejmejo priznanje
in knjižno nagrado.
Zdaj pa le hitro med knjižne police.
Tina Močnik

Obiskovalce Bevkove knjižnice obveščamo, da od 1. julija do 31. avgusta
2012 velja poletni urnik, ki je sledeč:
torek, četrtek in petek od 7.00 do 14.00
ure, v sredo pa od 12.00 do 19.00 ure.

NAPOVEDUJEMO
DLG STARI MEH IZ LAZCA

FESTIVAL ALA

20. 7. ob 18h
pred Hotelom Cerkno
21. 7. ob 16h
v Gasi na Jerebovi

ÀLA, ULOVI SVOJE SANJE!

17. in 18. 8.

GASA ŠPASA
Avgustovski del festivala je odvisen od donacij lokalnega gospodarstva in prebivalstva. Hvala vsem dosedanjim donatorjem!
Program bo objavljen v začetku avgusta na www.festival-ala-cerkno.eu ali na FB http://www.facebook.com/agencijaLARS

SEJEM V JAZNAH
20. 7. ob 20h

ZABAVA z DJ Mazz-goone

22. 7. od 8. ure dalje

GORSKI TEK IN POHOD NA BEVKOV VRH – Od 8:00 do
9:30 prijave za gorski tek in pohod. Ob 10:00 start teka, ob 11:30
kosilo za tekače in pohodnike, ob 12:30 razglasitev razultatov
teka, ob 15:00 zabava z ansamblom Javor, otroške delavnice in
tekma jadralnih padalcev v skokih na piko. Vabi DOP Jazne.

ZAVOD GABRIJEL FEST

21. 7. ob 21h
star plac pred fontano

Koncert bosanske zasedbe DIVANHANA – tradicionalne sevdalinke z mešanico jazza, popa in klasike.

RAZSTAVA ČIPK

25. julij ob 19. uri
Cerkljanski muzej

Cerkljanski muzej in Cerkljanska klekljarska sekcija Marjetica vabita na odprtje razstave čipk NEKOČ SO KLEKLJALE TAKO. Kulturni program bodo oblikovali KUD Zarja Zakriž in tercet sester
Mohorič. Razstava bo odprta do 2. septembra 2012.
Urnik: torek–petek: 9.–15., sobota–nedelja: 10.–13. in 14.–18.

LAŠKI SEJEM 2012, ki bo hkrati praznovanje prve desetletnice
obstoja Društva ljudskih godcev Stari meh Lazec. Na ta dogodek
se že dolgo pripravljamo in upamo, da bo temu sledil tudi dober
odziv članov in vseh ostalih obiskovalcev. Petek bo prav tako kot
v preteklosti rezerviran za ljudsko glasbo, petje in ljudski ples,
seveda pa bo kot ponavadi poln presenečenj. Sobota dopoldne
bo v Lazcu namenjena rekreaciji in sicer tradicionalnemu kolesarjenju na Bevkov vrh, zvečer pa prava vaška veselica, polna dobre glasbe, iger, plesa, dobre kulinarike in še in še ... Vabljeni!

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

19. 8.

TRADICIONALNO SREČANJE PLANINCEV NA POREZNU. Prireditev se bo pričela s kratkim kulturnim programom ob 11. uri
pred planinsko kočo.

ŠPORTNO DRUŠTVO TEXAS ŠEBRELJE

1. 9.
igrišče v Šebreljah

VETERANSKI TURNIR (35+) V MALEM NOGOMETU. Igra se
po pravilih FIFA (4+1), en igralec v ekipi je lahko star med 30 in
35 let. Prijavnina 30 € (vštet je topel obrok), prve 4 ekipe prejmejo pokale in praktične nagrade. Rok prijave in žreb: 31. 8.
2012 do 20h, 041 400 530 (Marjo) / marjo.mlakar@gmail.com
Lepo vabljeni vsi ljubitelji nogometa v Šebrelje.

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. Oblikovanje, tehniýna priprava in tisk: Gaya d.o.o.. Naklada: 1.800 izvodov.
Cerkno, julij 2012.
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21. 7.–29. 7. 2012

www. cerkno.si, http://cmak.cerkno.net
SOBOTA, 21. 7.
OB 10h:
OB 21h:

SOBOTA, 28. 7.

Orientacijski tek /zbor na Glavnem trgu
v Cerknem / Orientacijski klub Azimut
Koncert zasedbe Divanhana / “stari plac”
pri fontani v Cerknem / Zavod Gabrijel Fest

OB 8h:

Moški balinarski turnir / balinišÿe Cerkno /

OB 16h:

Ženski balinarski turnir / balinišÿe Cerkno /

ŠD Cerkno – Balinarski klub
ŠD Cerkno – Balinarski klub

OD 13h DALJE: plezalni stolp / pred bazenom /

NEDELJA, 22. 7.

PD Cerkno – Alpinistiÿni odsek Cerkno

OB 9.30:

6. Gorski tek na Bevkov vrh /

OB 14h:

start v Gorenjih Jaznah
Sejem v Jaznah /
Društvo za oživitev podeželja Jazne

SREDA, 25. 7.
OB 19h:

Odprtje razstave čipk »Nekdaj so
klekljale tako« / Cerkljanski muzej /
cerkljanska klekljarska sekcija Marjetica

PETEK, 27. 7.
CMAKov malonogometni turnir /
igrišÿe pri OŠ Cerkno / C.M.A.K.
OB 18h:
Predstavitev družabne igre
»Zalaufaj z Laufarji« in prvenstvo /
pred Hotelom Cerkno / Agencija LARS
OB 19h:
Izobraževanje na temo motorna kolesa
in motoristi / prostori Moto kluba
Cerkno / Moto klub Cerkno
OD 21h DALJE: ROCKOMOTIVA, BIG FOOT MAMA /
Trg Prekomorskih brigad

CMAKov malonogometni turnir /
igrišÿe pri OŠ Cerkno / C.M.A.K.
OB 16h:
2. Tekmovanje v kuhanju
»cerkljanskega smukavca« /
pred Hotelom Cerkno / Hotel Cerkno
s spremljevalnim programom (Trio Jagoda,
harmonikarji DLG Stari meh Lazec) in
predstavitve: Radio Klub Cerkno, RAJ
Cerkno, DLG Stari meh Lazec.
OD 21h DALJE: TINA DROLE, NATALIJA VERBOTEN /
pred Hotelom Cerkno
POPOLDNE:

POPOLDNE:

VSE DNI: vključite se in s Foto klubom Cerkno

NEDELJA, 29. 7.
Anin sejem / “stari plac” pri fontani
s spremljevalnim programom:
ŽePZ Cerkljanke, TD Novaki, KUD glasbena
skupina Dednina, KD Folklorna skupina
Razor, Društvo za samooskrbo Kobarid,
Konjeniško društvo Cerkno
OB 9.30:
Sv. maša, darovana za prijateljstvo vseh
Cerkljanov / cerkev Sv. Ane
OD 13h DALJE: Konjeniške igre / v maneži v Poÿah
(cesta Poÿe–Labinje) / Konjeniško društvo Cerkno
OD 9h DALJE:

zabeležite trenutke prireditve

Koordinacija C.M.A.K.
Cerkno v sodelovanju z
Občino Cerkno, nevladnimi
organizacijami, cerkljanskimi
gostinci, MaKo studiem in
Krajevno skupnostjo Cerkno.

Vabljeni!

Medijski sponzorji:
EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

PODPORA PRIREDITVAM NA OBMOČJU LAS ZA RAZVOJ – PODPRI – NIP 2011
Prireditev sofinancira EU. Za vsebino informacij sta odgovorna LAS za razvoj in Cerkljanski mladinski alternativni klub.
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

