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Spoštovane občanke in občani!
Danes je naš praznik. Spodobi se ali spodo-
bilo bi se govoriti predvsem o lepih stvareh, 
mogoče tudi o skritih željah in sanjah. Je pa 
tudi dan, ki spominja na to, kako hitro teče 
čas, čas na poti, ki smo jo s sodelavkami in 
sodelavci ter z občankami in občani preho-
dili v zadnjih dveh letih. Nanjo se oziram s 
ponosom in z optimizmom zrem proti koncu 
tega mandata.

Prav po dojemanju časa sem kmalu spoznal, 
kako zelo različen je javni sektor od realne-
ga gospodarstva. Če smo v realnem sektorju 
rekli »čas je zlato«, to še zdaleč ne velja za 
javni sektor. Izgubljeno leto? Pa kaj? Izgu-
bljena priložnost? Nikomur mar!

V nedogled trajajoče napovedi objav javnih 

 OB 1. OKTOBRU, PRAZNIKU OBČINE CERKNO

razpisov z ene vrste zahtevanimi pogoji in 
kriteriji na začetku, do bistveno drugačnih, 
ko je vloga že oddana na vložišču pristojnih 
ministrstev.

Javni zavodi! Zakoreninjeni pogled in nava-
da, da kar je zapisano v proračunu, je ne-
preklicno moje. Ne, ni in ne more biti. Vsi 
moramo deliti usodo dogajanja v družbi, 
usodo zmanjšanih prilivov in konca tiste 
Clintonove oznake Slovenija – zgodba o 
uspehu, ki je nepreklicno mimo. Črni in beli 
ovratniki, tajkuni in pokvarjena politokra-
cija so nam uničili sanje in velik črn oblak se 
spušča nad nas.

Tam nekje na začetku sem dejal, da sem op-
timist. Seveda pod pogojem, da kot država 
ne obubožamo docela.

Sedanjosti in prihodnosti ni mogoče pravilno 
razumeti brez poznavanja dejstev iz prete-
klosti, zato sem vesel naše dvoletne bilance:
• saniranje finančnega stanja in postavitev 

zdravih temeljev, ki nam bodo omogočili 
izpeljavo letošnjih začrtanih programov 
brez dodatnega zadolževanja,

• vzpostavitev stanovanjskega sklada in iz-
delava idejnega projekta stanovanjskega 
bloka,

• zaključevanje projekta ogrevanja na bio-
maso v OŠ Cerkno s pogodbo o 15-letnem 
zagotavljanju energije ter načrtovanje 

energetske sanacije OŠ,
• priprava vloge za Večnamenski center 

Cerkno v vrednosti 2 mio evrov,
• poraba vseh razpoložljivih državnih sred-

stev za sanacijo škod po poplavah od leta 
2007 dalje ter za cestno infrastrukturo,

• z zagotovitvijo neposrednih sredstev in sa-
mostojnega odločanja je olajšana oživitev 
krajevnih skupnosti,

• z zagotavljanjem sredstev za izgradnjo 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Nova Gorica dolgoročno rešujemo pro-
blem odlaganja odpadkov,

• posodabljanje gasilske opreme ter izgra-
dnja organiziranosti in opremljenosti CZ,

• konec leta se bo potrdil OPN, ki ga je v pre-
težni meri sestavila že prejšnja občinska 
struktura,

• primerno skrbimo za šolstvo, šport, kultu-
ro, otroško varstvo in socialo,

• podali pa smo se tudi v svet – pobratili smo 
se z italijansko občino Cassacco, pripra-
vljamo pobratenje z občinama Krapina in 
Novigrad, sestali smo se tudi s predsedni-
kom poslovodstva skupine EGO.

Pri vsem tem pa smo bili, tako kot druge se-
vernoprimorske občine, kaznovani, ker živi-
mo v goriški statistični regiji – kaznovani 
zaradi stopnje razvitosti in nizke stopnje 
brezposelnosti. Na razpisih smo namreč do-

Spoštovane občanke, cenjeni občani Občine Cerkno!
Ob 18. rojstnem dnevu Občine Cerkno, katere praznik obeležujemo v spomin na matematika, 

filozofa in pedagoga dr. Franca Močnika ter na ustanovitev Vojkove brigade, vam toplo 
čestitamo in vam želimo čimveč vedrine, sloge ter uresničitve osebnih in skupnih ciljev.

Vaš župan Miran Ciglič s sodelavci

Ukopditi je informativno glasilo Občine Cerkno, name-
njeno obveščanju občank in občanov, ki ga brezplačno 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Cerkno. Izdajatelj in 
založnik: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cer-
kno. Za Občino Cerkno: župan Miran Ciglič. Oblikovna 
realizacija in tisk: Gaya d.o.o. Naklada: 1.800 izvodov. 
Cerkno, 1. oktober 2012.

Informator Ukopditi tudi v elektronski obliki:

segli bistveno večje število točk, kot je bil 
predpisani prag za odobritev sredstev, ven-
dar so nas prehiteli sosedi iz tako imenova-
nih manj razvitih regij. Žal sta zaradi tega 
zaenkrat propadla projekta javnega otro-
škega igrišča ter ureditve vaškega središča 
Lazec, evropska birokracija pa ni nagradila 
prijavljenega projekta Evropa za državljane 
v sklopu pobratenja s furlanskim Cassaccom 
in Hrvati. Močno me skrbi, da se bo ta ka-
znovanost ohranjala tudi v bodoče, kajti 
evropska kohezijska politika za obdobje 
2014–2020 uvršča zahodno Slovenijo med 
najbolj razvite evropske regije kot so npr. se-
verna Italija ter celo Danska in Švedska. 
Upajmo, da bodo slovenski evroposlanci 
uspešni pri pretvorbi Slovenije v tranzicijsko 
regijo z večjimi ugodnostmi, kot nam je ne-
davno povedala evropska poslanka ga. Moj-
ca Kleva.

Ob zaključku najiskreneje čestitam vsem ob-
činskim nagrajencem, ki dokazujejo, da je 
predanost skupnim ciljem tista močna sila, 
ki navkljub nezavidljivim okoliščinam pri-
naša razvoj in napredek.

Vsem občankam in občanom želim vse do-
bro, v želji, da se vam uresničijo vse osebne 
in skupne želje.

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
Cerkno, 1. 10. 2012
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Prejemniki občinskih nagrad in priznanja
 KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Glasbeni pedagog Pavel Magajne se je rodil 
7. junija 1951 v Masorah kot zadnji od sed-
mih otrok Neže in Cirila Magajneta. Še pre-

den je prestopil šolski prag, je že kazal veliko zani-
manje za igranje na harmoniko, ko je z občudova-
njem spremljal vaške godce, pritegnila pa ga je tudi 
klasična in zborovska pesem. Še posebej starejši 
brat Jože ga je pri tem spodbujal in velikodušno 
podprl njegova nagnjenja z nakupom inštrumen-
tov, ob katerih je Pavel le še utrdil svoja glasbena 
znanja. Ko je začel obiskovati glasbeno šolo, je mo-
ral še kot deček dvakrat tedensko sam tovoriti tež-
ko harmoniko od dobre pol ure oddaljenega doma 
do avtobusne postaje in nazaj, a ljubezen do glasbe 

mu je zmeraj dajala potrebno voljo in energijo.
Leta 1963, po smrti dolgoletnega pevovodja cer-
kvenega pevskega zbora v Otaležu, Mohorja Pavši-
ča, je Pavel Magajne kmalu sedel tudi za orgle. 
Cerkveni pevski zbor je vodil do služenja vojaške 
obveznosti leta 1978, leta 1969 pa je iz nekdanjega 
moškega zbora nastal oktet France Bevk, kot se ime-
nuje tudi Prosvetno kulturno društvo v Otaležu, ki 
je še vedno aktivno. Pavel Magajne ga je vodil vseh 
štirideset let z edinim daljšim premorom v času slu-
ženja vojaškega roka ter bistveno prispeval k nje-
govi kvaliteti in obstojnosti delovanja. Oktet je ne-
utrudno plemenitil svečanosti ter srečanja na Idrij-
skem in Cerkljanskem, pa tudi širom po Sloveniji, v 
zamejstvu in v tujini. Sodeloval je na različnih revi-
jah, od medobčinskih pa do rednih nastopov na od-
mevni primorski reviji »Primorska poje«, še posebej 
je bilo njegovo petje cenjeno pri zamejcih v Italiji. 
Pavel Magajne je precej časa vodil tudi moški pev-
ski zbor »Peter Jereb« Cerkno, ki ga je prevzel od 
svojega učitelja in vzornika, dolgoletnega glasbe-
nega pedagoga Ivana Rijavca, nekaj let pa je vodil 
tudi ženski pevski zbor Eta. Ves čas od leta 1996 
zelo uspešno vodi tudi cerkljanski cerkveni pevski 
zbor. Kot poklicni kulturni animator za Cerkljan-
sko področje je bil od zgodnjih osemdesetih zapo-
slen v tovarni Eta, podobno delo je opravljal kasne-
je v Hotelu Cerkno. Po njegovi zaslugi je v teh letih 
ljubiteljska kultura vdirala v vse pore družbenega 
življenja Cerkljanske, ob programih, ki jih je snoval 
skupaj s somišljeniki, pa so se kalili mladi rodovi 
ljubiteljskih kulturnikov Cerkljanske, ki to poslan-
stvo ohranjajo še danes. Pavel Magajne je tudi ak-
tiven član Planinskega društva Cerkno, pri kate-
rem je sooblikoval kvalitetne priložnostne umetni-
ške programe za njihove množične svečanosti, za 
kar je prejel posebno priznanje Planinske zveze. 
Kot učitelj harmonike v Glasbeni šoli Idrija pa je ta 
instrument približal mladim glasbenikom, ki pri-
dobljena znanja uspešno uporabljajo in dopolnju-
jejo, prejeli pa so tudi številne nagrade. Gre za kla-
virsko harmoniko, ki sodi med najbolj zahtevne 
instrumente klasičnih glasbenih šol. Po svojem 
učitelju, prof. Rijavcu, je nasledil tudi nagnjenje k 
delu z orkestralnimi in komornimi sestavi, ki uspe-
šno nastopajo in dosegajo pozitivne kritike stro-
kovne glasbene javnosti. Vsa leta je tudi pomem-
ben promotor javnega kulturnega in družabnega 
življenja v ožji in širši okolici Cerkljanske. Na jav-
nih prireditvah ga pogosto srečamo s harmoniko v 
naročju, zmeraj vedrega, razpoloženega in z obili-

co pozitivne energije. 
Za neprecenljiv prispevek k vsestranskemu ple-
menitenju glasbene kulture na Cerkljanskem, 
podeljuje Občina Cerkno Pavlu Magajnetu Bev-

kovo priznanje za leto 2012.

Društvo tabornikov Rod aragonitnih jež-
kov Cerkno je prostovoljno, nepridobitno, 
mladinsko, nestrankarsko, nevladno, 

vzgojno društvo, odprto vsem mladim ljudem, ne 
glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Rod 
skrbi za otroke, mladino in odrasle, ki jih družita 
ljubezen in veselje do skupnega prebivanja v nara-
vi. Aktivno se povezuje v državno Zvezo taborni-
kov, preko katere so člani rodu vključeni v sistem 
zaščite in reševanja – Civilno zaščito republike 
Slovenije in poleg tega tudi v svetovno  organiza-
cijo skavtskega gibanja. Cerkljanski taborniki se 
tako redno udeležujejo številnih mednarodnih 

srečanj. 
Čeprav sega zgodovina taborništva v Cerknem po 
dokaznih virih že v šestdeseta leta prejšnjega sto-
letja, je ta vitalna, vzgojna in humana organizacija 
dejansko zaživela med mladimi šele po ustanovi-
tvi občine. Četa Aragonitnih ježkov je bila ustano-
vljena v novembru leta 1995 na pobudo Jožeta 
Podobnika in Marka Obida. Osnove taborniškega 
poslanstva so bile takrat postavljene in v nasle-
dnjih letih beleži taborniška organizacija Aragoni-
tnih ježkov vrsto odmevnih akcij. Udeležili so se 
zleta tabornikov severnoprimorske regije na Kov-
ku pri Ajdovščini leta 1996 ter istega leta v novem-
bru prvič sodelovali v akciji “Pomoč pticam”. Pri-
dobili so novo članstvo, precej opreme, svoje la-
stne prostore, četa pa se organizacijsko razvije v 
društvo Rod aragonitnih ježkov na ustanovnem 
občnem zboru 31. januarja 1998. Septembra iste-
ga leta doseže vidne uspehe na republiškem ori-
entacijskem tekmovanju v Žireh. Njihova uspešna 
organizacija republiškega orientacijskega tekmo-
vanja leta 2005 pa je še danes zgled ostalim rodo-
vom po Sloveniji, saj je v Cerkno privabila 650 ta-
bornikov iz domovine in zamejstva, v letu 2010 pa 
je pristojno ministrstvo za šolstvo cerkljanskim ta-
bornikom podelilo status društva v javnem intere-
su na področju vzgoje in izobraževanja. Tudi spi-
sek letnih taborjenj je dolg in pester. Taborili so v 
Izoli, Gornjem Gradu, Logarski Dolini, ob Nadiži, 
Krki, pod Uršljo Goro, v Beli Krajini in drugod po 
Sloveniji. Desetdnevnega taborjenja v Podgozdu 
na Krki pa se je letos udeležilo kar 70 tabornikov, 
med njimi šest najmlajših prvošolcev. Januarja 
2012 so cerkljanski taborniki ponovno pripravili 
že tradicionalno prvenstvo v igri Človek ne jezi se, 
ki je v Cerkno privabilo več kot 100 tekmovalcev iz 
cele Slovenije, že v marcu pa so organizirali sreča-
nje najmlajših tabornikov in njihovih vodnikov 
Severnoprimorske območne organizacije, ki se ga 
je udeležilo 80 severnoprimorskih tabornikov. Ka-
darkoli povabijo člani Roda aragonitni ježek na 
Cerkljansko zunanje goste, prizadevno poskrbijo 
za promocijo lokalnih znamenitosti ter običajev.

Rod aragonitnih ježkov trenutno združuje preko 
100 članov pod okriljem dveh družin. Za delo po 
vodih skrbi 15 usposobljenih vodnikov in pomoč-
nikov, družine in rod usmerjajo trije načelniki, 8 
grč pa skrbi za starešinstvo, dotok finančnih sred-
stev ter za razreševanje organizacijskih težav. Z 
uspešnimi in odmevnimi akcijami vedno znova 
popestrijo utrip kraja in v svoje vrste pritegnejo 

mnogo novih mladih članov. 
Za dolgoletno predano delo na področju vzgo-
je mladine k osnovnim naravnim ter etičnim 
vrednotam, podeljuje Občina Cerkno Društvu 
tabornikov Rod aragonitnih ježkov Bevkovo 

nagrado za leto 2012.

Gasilsko društvo Bukovo – Zakoj-
ca je prostovoljno gasilsko društvo 
prve kategorije s petimi desetina-

mi zaselkov Kojca, Žabže, Laharna, Zakoj-
ca ter Orehek – Jesenica, ki je bilo ustano-
vljeno 24. decembra leta 1981, tako da je 
v preteklem letu praznovalo 30. obletnico 
delovanja. Leta 1984 je bil nato organizi-
ran prvi množični strokovni tečaj za gasil-
ce, nabavljena je bila tudi osnovna opre-
ma s črpalko, leto dni po razvitju prapora, 
leta 1988, pa je stekla uspešna solidarno-
stna akcija za gradnjo garaže prvega na-
menskega vozila, ki ga je hribovskemu 
društvu podarila občinska gasilska zveza. 
Uspešne intervencije ter organizacije dru-
žabnih srečanj v naslednjih letih so leta 
2007 privedle do prvih pogovorov o gra-
dnji novega doma krajanov na Bukovem, 
kjer bi imelo svoje prostore  tudi vaško ga-
silsko društvo. Pri gradnji so člani sodelo-
vali s prostovoljnim delom na delovnih 
akcijah, zbirali so hlodovino in prispevali 
finančna sredstva. Tri leta kasneje je bil 
trud poplačan, nabavljena je bila tudi 
boljša vodna cisterna, društvo pa je danes 
pomembna podpora ljudem, ki živijo v 
vaseh okoli Kojce. Prizadevni zanesenjaki 
namreč vsako leto pogasijo tri do štiri po-
žare, odzovejo se na pomoč ob čiščenju 
snega do hiš ostarelih domačinov, poma-
gajo pri odstranjevanju podrtega drevja v 
zimskih mesecih, aktivni so ob nevarnih 
dimniških požarih, še posebej pa so se iz-
kazali pri odpravljanju posledic potresa v 
Posočju leta 2005, pri gašenju velikega 
požara na Krasu leta 2007, seveda pa tudi 
pri zahtevnih posegih ob poplavah na 
Cerkljanskem leta 2007. Najobširnejšo ak-
cijo doslej beležijo decembra 2010, ko so 
šest napornih noči po izmenah opravljali 
stalno dežurstvo na plazu v Laharni. Po-
leg vsega tega je v društvu živahna tudi 
skrb za socialna druženja krajanov in od-
mevna srečanja ob svečanih priložnostih, 
kakršna je bila lanska jubilejna parada, 
redno pa so za krajane organizirani tudi 

dnevi odprtih vrat v mesecu oktobru.
Trenutno deluje v društvu 126 članov, kar 
priča, da se veliko truda namenja delu z 
mladino, ki se uspešno udeležuje gasilskih 
tekmovanj ter drugih mladinskih srečanj. 
Zelo dejavne so v tem društvu tudi članice, 
za aktivnimi člani pa prav nič ne zaostaja-
jo veterani tako pri socialnih srečanjih kot 
pri konkurenčni udeležbi na tekmovanjih. 
Srčnost in prizadevnost plemenitijo člani-
ce in člane različnih generacij pri njihovem 
humanem poslanstvu. Ni ure in ne letne-
ga časa, ko prostovoljci Gasilskega dru-
štva Bukovo - Zakojca ne bi bili pripravlje-
ni posredovati in pomagati. Z doslednim 
izpolnjevanjem tega poslanstva pa boga-

tijo tako sebe kot vso lokalno skupnost.
Za izjemen prispevek k požarni varno-
sti ter humanitarnemu povezovanju na 
širšem področju svojega delovanja, po-
deljuje Občina Cerkno Gasilskemu dru-
štvu Bukovo – Zakojca Bevkovo nagra-

do za leto 2012.

Lovska družina Otavnik je bila usta-
novljena 14. marca 1954 in v leto-
šnjem letu praznuje častitljivo 57. 

obletnico delovanja. Njeno lovišče meri 
3.400 ha, zanj pa trenutno skrbi 36 aktiv-
nih prostovoljnih članov, ki zgledno vklju-
čujejo tudi podmladek s spontanim spod-
bujanjem delovnih akcij, organizacijo ek-

skurzij ter predstavitev na terenu.
Prvi vidnejši rezultat njihovega dolgole-
tnega prostovoljnega dela je izgradnja lo-
vske koče na Otavniku, ki je bila dokonča-
na 1969. leta. Delo je bilo naporno, saj do 
koče vse do nekaj let nazaj ni bilo dovozne 
poti. Šele leta 2008 je bila, tudi s finančno 
soudeležbo lovske družine, do vrha Otav-
nika zgrajena primerna dovozna pot. Pri 
sami gradnji koče so morali takratni člani 
ves material na gradbišče prinesti ali pri-
peljati z vpregami, danes pa je koča komu-
nalno in energetsko opremljena s solarni-
mi kolektorji za pridobivanjem električne 
energije. Potrebe pa so poleg lovske koče 
lovski družini narekovale tudi izgradnjo 
lovskega doma Na Nemcih, ki je bil odprt 
za uporabo leta 1988. Tudi ta je bil zgrajen 
večinoma udarniško ter s prostovoljnimi 
prispevki članov lovske družine in tudi ta 
je sodobno ter funkcionalno opremljen ta-
ko za sprotne potrebe lovske družine kot 
za lovski turizem ali priložnostna srečanja 

in prireditve v naravnem okolju.          
Poleg skrbi za ta dva objekta, člani trenu-
tno vzdržujejo nad 60 km lovskih steza na 
celotni površini svojega lovišča, jih varuje-
jo ter odpravljajo posledice vodnih ujm, v 
kar so vložili že nad tisoč ur prostovoljne-
ga dela. Steze se vijejo po pobočjih Kojce, 
Otavnika in Porezna, med drugim tudi po 
slikoviti in skrivnostni ter turistično izje-
mno zanimivi Zakojški grapi. Po njej so 
člani družine v zadnjih letih obnovili ali na 
novo zgradili kar šest lesenih mostičkov. 
Zgledno očiščene in urejene steze si lovci 
delijo s turisti ter planinci, zavedajoč se 
njihove vloge za razvoj turizma v občini, 
saj je na ta način povečana tudi dostopnost 
do Porezna, Zakojške Grape, Kojce ... Tudi 
osnovno lovsko dejavnost so prizadevni 
člani družine oplemenitili z velikim števi-
lom biotehničnih in lovsko-tehničnih 
objektov: prež, krmišč, košenic, solnic, ka-
luž …, s čimer pomembno prispevajo k 
ohranitvi biotskega ravnotežja in sponta-
nih naravnih procesov na območju lovišča. 
Poleg truda, ki ga lovska družina Otavnik 
vlaga v sodobno organizacijo lovnega tu-
rizma, pa prizadevno sodeluje tudi s kraja-
ni ob soupravljanju zasebnih zemljišč ter 
preprečevanju in nadomeščanju škode, ki 
jo občasno povzroča divjad. Vse dejavno-
sti prostovoljnih članov lovske družine 
Otavnik so zgled zavestnega in strokovne-
ga prizadevanja k sonaravnemu bivanju.

Za zgledno skrb in urejenost obsežnega 
lovišča ter prispevek k turistični pro-
mociji Cerkljanske, podeljuje Občina 
Cerkno Lovski družini Otavnik Bevkovo 

nagrado za leto 2012.

Bevkovo nagrado Občine Cerkno za 
leto 2012 prejme

DRUŠTVO TABORNIKOV 
RAJ CERKNO

Bevkovo nagrado Občine 
Cerkno za leto 2012 prejme

GASILSKO DRUŠTVO 
BUKOVO – ZAKOJCA

Bevkovo nagrado Občine 
Cerkno za leto 2012 prejme

LOVSKA DRUŽINA 
OTAVNIK

Bevkovo priznanje Občine Cerkno 
za leto 2012 prejme

PAVEL MAGAJNE

BUKOVO – ZAKOJCA

PGD
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 PAVEL MAGAJNE – DOBITNIK PRIZNANJA OBČINE CERKNO ZA LETO 2012

“Kdor muzicira, 
srce odpira.”(Salomon)

Le malokdo v naših krajih 
ne pozna letošnjega 
prejemnika najvišjega 
občinskega priznanja 
Pavla Magajneta. Vse 
življenje predanega glasbi 
ga že desetletja 
srečujemo na 
najrazličnejših dogodkih – 
kot organizatorja, 
animatorja, zborovodjo, 
glasbenika, pedagoga. 
Vedno polnega energije 
in zanosa, ki žari iz tistih, 
ki so sledili svojemu 
notranjemu klicu in delo 
oplemenitili s 
poslanstvom.

ga kazal do glasbe, me je brat pričel vzpodbu-
jati, da bi začel obiskovati glasbeno šolo. 
Očetu to sicer ni bilo preveč po volji, saj je 
menil, da ukvarjanje z glasbo ni nič kaj prida 
opravilo, ko pa sem pričel igrati orgle v Ota-
ležu, je tudi on spremenil mnenje (smeh).

Danes je verjetno težko razumeti, koliko 
energije in vztrajnosti je moral otrok vlo-
žiti v nekih drugih časih, če je želel slediti 
svojim sanjam?

Razmere so bile resnično povsem drugač-
ne. Dvakrat na teden sem obiskoval Glasbeno 
šolo v Idriji, kar je bil podvig in pol. Glasbena 
šola takrat – sredi šestdesetih let prejšnjega 
stoletja – ni imela niti ene harmonike in če si 
se jo želel učiti, si jo moral kupiti sam. Imel 
sem srečo, da sem imel tako močno vzpodbu-
do v bratu, ki mi je kupil tudi prvi instrument. 
To pa je pomenilo dodatno težavo – težko 
harmoniko sem moral tovoriti od doma v Ma-
sorah do Spodnje Idrije, kjer sem obiskoval 
šolo, jo tam med poukom nekje shraniti ter 
nato popoldan nadaljevati pot do Idrije. In 
nato seveda nazaj – od avtobusne postaje čez 
Idrijco, od tam pa po strmi poti do doma, po 
kateri je bilo treba premagati okrog 300 me-
trov višinske razlike. Kasneje so iz doline do 
doma kot rezultat ljudske iznajdljivosti pote-
gnili žičnico, ki je nekoliko olajšala pot, pre-
vozno cesto pa smo dobili šele v sedemdese-
tih letih.

Ko včasih svojim učencem povem katero 
od teh dogodivščin, kar ne morejo verjeti, da 
je bilo to mogoče. Danes se na te stvari gleda 

drugače in nemalokrat se zgodi, da kateri od 
staršev prinese učencu instrument takorekoč 
do vrat učilnice, da se ne bi preveč utrudil.

Ljubezen do harmonike in nastopanja vas 
je nato pripeljala vse do študijske usmeri-
tve?

Rad sem imel tudi druga glasbila, a pri har-
moniki me je pritegnilo dejstvo, da se v njej 
skriva cel ansambel – ima melodijo, za njo pa 
še bas in ritem oziroma akorde. Z njo sem 
vseskozi tudi rad nastopal. Mimo našega do-
ma so hodili delavci na poti na avtobus ali z 
dela domov in vsakemu je bilo treba kaj zai-
grati. Še posebej v zimskem času, ko doma 
niso imeli toliko dela in so lahko iz služb ho-
dili bolj počasi (smeh).

Med šolanjem na idrijski gimnaziji sem na-
daljeval z obiskovanjem glasbene šole in igra-
li smo ob najrazličnejših priložnostih – na 
domačih zabavah, ki smo jim takrat rekli 
hausbali, na ohcetih ... Moj prvi večji nastop 
je bil prav na sestrini poroki. 

Kasneje sem ob pomoči skladatelja in pro-
fesorja Zvonimirja Cigliča opravil sprejemne 
izpite za študij muzikologije.

Vaše prvo delovno mesto je za današnji 
čas, ki ga usmerja predvsem želja po do-
bičku, prav tako precej zanimivo – težko si 
je namreč predstavljati, da bi danes proi-
zvodna tovarna zaposlila kulturnega ani-
matorja.

Takrat so velike tovarne res imele zaposle-
ne profesionalne organizatorje tako kulture 

Poznamo vas tako po dolgo-
letnem poklicnem pedago-
škem delu, kot po vašem 
ljubiteljskem udejstvova-
nju, ki je prav tako poveza-
no z glasbo – celih 40 let ste 
bili zborovodja Okteta 

France Bevk Otalež, vodili ste Moški pev-
ski zbor Peter Jereb v Cerknem, Ženski 
pevski zbor ETA Cerkno, trenutno vodite 
Cerkveni mešani zbor Župnije Cerkno, 
igrali ste v najrazličnejših ansamblih in se-
stavih. Glasba je vsekakor stalnica vašega 
življenja in verjetno vas je prevzela že v 
najbolj rosnih letih?

Res je, doma smo imeli staro frajtonarico, 
ki sem jo že zelo zgodaj prijel v roke. Že od 
malega sem se navduševal nad glasbo in z ve-
likim veseljem sem prisluhnil vsakomur, ki je 
znal karkoli zaigrati. Takrat je skoraj pri vsaki 
hiši nekdo znal raztegniti meh in kjerkoli je 
bilo mogoče, sem vsrkaval zvoke in melodije. 
Na primer ob nedeljah, ko smo iz Masor hodi-
li v Otalež k maši in zaslišali zasedbo, ki je po 
poti z ohceti še kakšno zaigrala. Ali na avto-
busu, ko je pot v šolo razvedril Vinko na tro-
benti. Dobro se tudi spominjam vtisov, ki so 
jih name v šoli naredili s svojim triom Stojan 
Petrič na harmoniki, Marko Felc na klarinetu 
in Vinko Štravs na trobenti. Ali pa veselic, ki 
so jih prirejali ob nedeljah popoldne pod ko-
zolcem pri Maruškovcu; tja me sicer še niso 
pustili, sem pa zato vpijal zvoke kvinteta Raz-
grajači, ki so se razlegali vse do našega doma. 
Prav zaradi mojega očitnega veselja, ki sem 
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kot športa. Šlo je za tako imenovano delavsko 
kulturo, katere cilj je bil približati kulturno 
dogajanje vsem družbenim slojem. V moj de-
lovni resor so spadale številne obveznosti – 
od organizacije kulturnih dogodkov, vodenja 
pevskega zbora, promoviranja, motiviranja 
... Podpora gospodarstva je pomenila trdno 
finančno zaledje, ki je omogočilo živahen 
kulturni utrip. V Cerknem se je tako v sodelo-
vanju s Primorskim dramskim gledališčem iz 
Nove Gorice odvijal razprodan gledališki 
abonma, katerega program so sooblikovali 
glavni gledališki ansambli takratnega časa. 
Rad se spominjam nastopa Privškovega orke-
stra s številnimi solisti in tedanjimi pevskimi 
zvezdami, kot sta bila na primer Lado Lesko-
var in Majda Sepe. Na publiko so naredili iz-
jemno močan vtis nastopi opernih solistov ter 
seveda številni drugi koncerti in zborovski 
nastopi. V veliko organizacijsko pomoč mi je 
bilo tesno sodelovanje s takratnim uredni-
kom kulturnega programa na RTV Ljubljana 
Vilijem Vodopivcem, ki je veliko pripomogel 
k temu, da so Cerkno pod sprejemljivimi po-
goji obiskala najrazličnejša znana imena. S 
kakovostnimi nastopi, ki so bili dostopni širo-
kemu občinstvu, se je na Cerkljanskem obli-
kovala kulturna srenja, kar se je čutilo v celo-
tnem utripu naših krajev. Tega segmenta 
množične, a kakovostne kulture v današnjem 
času žal primanjkuje. Čeprav gospodarstvo 
še vedno nudi določeno podporo – na primer 
Pihalnemu orkestru – pa finančno breme ve-
čjih prireditev bolj ali manj sloni le še na 
omejenih občinskih proračunih.

Kasneje so se časi seveda spremenili in de-
lovno mesto kulturnega organizatorja je bilo 
ukinjeno, zato sem se kot animator zaposlil v 
Hotelu Cerkno. Prav v času, ko je po osamo-
svojitveni vojni usahnil pretok turistov, me je 
Marija Rijavec povabila, naj se pridružim ko-
lektivu Glasbene šole Idrija, kar sem z vese-
ljem sprejel. Že prej sem namreč na cerkljan-
skem oddelku honorarno poučeval harmoni-
ko in blok flavto.

Kot dolgoletni glasbeni pedagog ste verje-
tno pozorni tudi na spreminjanje učnih 
metod in programov? 

Pri poučevanju glasbe gre pravzaprav za 
proces med učiteljem in učencem. Osnovni 
okvir je seveda učni načrt; učenec mora po-
znati stare mojstre, polifonijo pri klavirski 
harmoniki ... Kasneje pa gre učni proces v 
različne smeri. Sedaj je za harmoniko na raz-
polago precej več učne literature kot včasih, 
vpeljuje se jo tudi v različne sestave in orke-
stre. Melodični bas se je izjemno razvil, tako 
da lahko nanjo igramo na primer vso klasično 
klavirsko literaturo. Kot učitelj moraš znati 
oceniti, kaj posameznemu učencu bolj leži – 
nekoga bolj privlači jazz, drugega vleče v za-
bavne vode, tretjega v klasiko ali latino ritme. 
Vesel sem, da imamo tudi precej zelo kakovo-
stnih priredb slovenske ljudske glasbe, ki jo 
sam zelo rad prenašam na svoje učence, še 
posebej zato, ker se je pri drugih instrumen-
tih skorajda ne igra.

Kako s strokovnega vidika gledate na dej-
stvo, da je v zadnjih letih uporaba diato-
nične harmonike postala pravi hit? 

Diatonična harmonika in citre sta kot ljud-
ski instrument vpeljana tudi v redni glasbeni 
pouk po učnih smernicah, je pa diatonična 
harmonika ali frajtonarica res trenutni hit, ki 
je pritegnil vse generacije. Zavedati pa se je 
treba, da gre za instrument, ki je za določeno 
zvrst glasbe odličen, saj je prirejen zanjo, po 
drugi strani pa je tudi precej omejen, pred-
vsem v številu tonalitet. Z njim lahko morda 
že v pol leta učenja pridemo do slišnih rezul-
tatov in marsikdo ne razume, da to ne more 
veljati tudi za klavirsko harmoniko, ki je veli-
ko bolj kompleksno glasbilo. Zelo muzikalni 
otroci, ki izberejo učenje na diatonično har-
moniko, kasneje spoznajo, da jih ta instru-
ment omejuje. Sam nimam nič proti frajtona-
rici, sem pa proti temu, da se nanjo igra ne-
kaj, kar k njeni osnovni zasnovi ne spada.

Med vašimi učenci so nekateri po glasbeni 
nadarjenosti zagotovo izstopali – omeni-

Na zaključni gimnazijski prireditvi 
minulega šolskega leta je najvišje, 
zlato priznanje šole prejela Polona 

Klavžar iz Jesenice, ki si ga je zaslužila z iz-
jemnim delom skozi vsa štiri leta šolanja na 
Gimnaziji Jurija Vege.

Polona Klavžar je vse štiri letnike gimna-
zije opravila z odličnim uspehom brez za-
ključenih štiric. Tudi maturo je opravila z 
odličnim uspehom, z 32 točkami. Vse to je 
dosegla z vztrajnim, zbranim in pogloblje-
nim delom, tudi kritično naravnanim.

Aktivna je bila tudi na naravoslovnem po-
dročju, posebno pri kemiji. Svoje izvrstno 
poznavanje kemije je dokazala na tekmova-
njih, za kar je dobila kar tri zlata Preglova 
priznanja, dvakrat pa je sodelovala tudi v 
državni ekipi za pripravo na kemijsko olimpi-
jado. Dvakrat se je  s svojima raziskovalnima 
nalogama udeležila mednarodne konferen-
ce mladih raziskovalcev naravoslovcev v 
Franciji in Cipru. 

Polona je bila dejavna tudi na glasbenem 
področju. V glasbeni šoli v Cerknem je opra-
vila nižjo glasbeno šolo ter dodatne tri letni-
ke klavirja in komorno igro. Imela je števil-
ne koncerte, najpomembnejša sta bila sa-
mostojni koncert junija 2011, kjer sta s so-
šolko izvajali solistične in štiriročne skladbe, 
ter koncert aprila letos, ko so se povezali s 
kitaristi in skupaj oblikovali program. Svoje 
glasbeno znanje je vedno s pridom uporabi-
la pri razrednih programih ob različnih, tu-
di mednarodnih izmenjavah dijakov. 

Prav tako je bil velik Polonin prispevek pri 
širjenju znanja  med svojimi sošolci. V razre-
du je predstavljala trden in preverjen vir 
pravilnih informacij, ki jim je uspešno sledi-
la med poukom. Še bolj dragoceno pa je bilo 
njeno bleščeče znanje v smislu visokega ide-
ala ostalim, s čimer je postavila vrednoto 
znanja na mesto, ki si jo zasluži. Vse to pa je 
počela s skromno zadržanostjo. 

Poloni, ki je s tem šolskim letom vstopila v 
študijsko obdobje, želimo veliko uspehov 
tudi na njeni nadaljnji poti.
Povzeto po obrazložitvi predloga za nagrado 
razredničarke Maje Justin Jerman

Zlato 
priznanje 
v roke 
domačinki

 GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA

Polona Klavžar ob prejemu nagrade iz rok rav-
natelja Gimnazije Jurija Vege Idrija Boruta Hval-
ca. Foto – vir: http://www.gjv.si

mo samo mednarodno priznanega Marka 
Hatlaka. Katere lastnosti mladega glasbe-
nika so po vaših izkušnjah ključne za ka-
snejši uspeh? Sam talent verjetno ni do-
volj?

Res je, z Markom Hatlakom sva zelo resno 
zastavila študij in s pomočjo še nekaterih pro-
fesorjev v treh letih izdelala program, s kate-
rim je uspešno opravil zahtevne sprejemne 
izpite na srednji glasbeni šoli.

Osnovna lastnost, ki v mladosti določa mo-
rebitnega bodočega uspešnega glasbenika, je 
zagotovo sposobnost velikega garanja. Vso 
svojo energijo moraš v začetnih letih učenja 
kanalizirati samo v izbrani instrument, kar 
pomeni, da se moraš marsičemu odpovedati. 
Gre za vsakodnevno vadbo, kar je lahko za 
mladega človeka zelo monotono in duha-
morno, ampak drugače ne gre.

Med mojimi učenci je bilo kar lepo število 
zelo nadarjenih, a za glasbeno pot se je zaen-
krat odločil samo Hatlak. Poklic glasbenika je 
še vedno težak in negotov, s harmoniko tudi 
ne moreš dobiti službe v orkestru, za samo-
stojni poklic pa je potrebnega precej pogu-
ma.

Me pa zelo veseli, kar bi posebej poudaril, 
da mnogi bivši učenci, ki sedaj obiskujejo sre-
dnjo šolo ali fakulteto, še vedno igrajo pri 
meni. To je ena redkih priložnosti, da se lah-
ko harmonikarji, ki so zaključili osnovno 
glasbeno izobraževanje šestih ali osmih let, 
vključijo v skupino. Tako v Cerknem kot v 
Idriji delam s kombiniranim sestavom seda-
njih in bivših učencev, ki jih združujem v or-
kester, kar je zame in zanje nadgradnja 
osnovnega učnega procesa, saj se lahko lote-
vamo tudi zahtevnejšega materiala. Na ta na-

čin ohranjajo stik s tistim notranjim virom, ki 
jih je v otroških letih pritegnil v svet glasbe-
nega izraza, ne glede na to, za kakšno ži-
vljenjsko pot so se kasneje odločili.

Bi ob občinskem prazniku, ki je zaradi 
prejetega priznanja za vas letos še posebej 
slovesen, radi podelili kakšno misel s svo-
jimi rojaki?

Moji občutki ob priznanju so gotovo prije-
tni, saj ob takih priložnostih človek dobi si-
gnal, da se je njegovo delo in udejstvovanje 
dotaknilo skupnosti. Pri mojem poklicu in 
ljubiteljskih aktivnostih je odziv – naj si bo 
publike ali širše javnosti – še toliko bolj po-
memben, zato mi to priznanje veliko pome-
ni.

V veliko zadovoljstvo so mi vsa ustvarjalna 
druženja z učenci, zborovskimi pevci in pev-
kami, s prijatelji muzikanti, s publiko, z vse-
mi, ki nas povezuje ljubezen do glasbe, kultu-
re in umetnosti. Želel bi si, da bi v kulturnem 
dogajanju na Cerkljanskem vsak dobil nekaj 
zase, pa tudi, da bi se prebivalci bolj oglašali 
s svojimi pripombami, željami ali pobudami, 
ki jih lahko naslavljajo tudi na pristojni odbor 
Občinskega sveta. Lepo bi bilo, če bi se lahko 
nekdo profesionalno ukvarjal s povezova-
njem in organizacijo najrazličnejšega kultur-
nega dogajanja, tako pa se vse odvija bolj sti-
hijsko. Kljub vsemu pa imamo bogat utrip in 
konec koncev tudi razdalje med kraji niso več 
ovira. Tisti, ki si kulture želi, ne bo nikoli de-
jal, da se nič ne dogaja, ampak jo bo vsekakor 
našel.

Pogovor pripravila: Nataša Bratina in Blaž Jereb

Foto: Blaž Jereb

Za cenik zakupa 
oglasnega prostora pišite na: 

informator.cerkno@gmail.com

Kako seznaniti s svojo ponudbo 
1700 gospodinjstev naenkrat?

ENOSTAVNO.

OBJAVITE OGLASNO SPOROČILO 

V INFORMATORJU
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9. redna seja Občinskega sveta

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

3. točka
Občinski svet je sprejel sklep o novelaciji pro-
jekta Večnamenski center Cerkno ter bil se-
znanjen s prijavo na 6. javni poziv RRP, ki bo 
realizirana do konca septembra.

4. točka
Občinski svet je sprejel sklep o podelitvi Bev-
kovega priznanja in Bevkovih nagrad za leto 
2012. 
Bevkove nagrade prejmejo Prostovoljno gasil-
sko društvo Bukovo – Zakojca, Društvo taborni-
kov Rod aragonitnih ježkov Cerkno ter Lovska 
družina Otavnik.
Bevkovo priznanje prejme Pavel Magajne.

5. točka
Občinski svet je potrdil predlog sistematizaci-
je delovnih mest v enoti vrtec Cerkno za šol-
sko leto 2012/13.

6. točka
Občinski svet je bil seznanjen z osnutkom stra-
tegije vodooskrbe v Občini Cerkno. 

7. točka
Občinski svet je potrdil Poročilo o uvajanju 
ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinj-
stev Cerkno in okolica.

8. točka
Občinski svet je bil seznanjen z Realizacijo 
proračuna Občine Cerkno za obdobje janu-
ar–junij 2012.

9. točka
Člani občinskega sveta so s tajnim glasovanjem 
izvolili elektorja ter določili kandidata za 
člana Državnega sveta. 
Za elektorja je bil izvoljen Marjan Simonič, kot 
kandidat za člana Državnega sveta pa Jurij 
Kavčič.

10. točka
Občinski svet je v drugi obravnavi soglasno po-
trdil Odlok o ustanovitvi organa skupne ob-
činske uprave – Medobčinski inšpektorat 
občin Idrija in Cerkno.

11. točka
Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil Od-
lok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Občine Cerkno in na turističnem 
območju Smaragdne poti.

12. točka
Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet je potrdil Sklep o ukinitvi statu-
sa zemljišča javno dobro na parceli št. 1313/4 
v k.o. Cerkno.

13. točka
Občinski svet je soglasno sprejel sklep, da se v 
Seznamu nepremičnin bivše Občine Idrija, 
ki preidejo v last Občine Idrija in v last Občine 
Cerkno, pri k.o. Spodnja Idrija doda parc. št. 
2/2.

14. točka
Pobude in vprašanja svetnikov
Župan je podal pobudo glede realizacije izgra-
dnje 4. razvojne osi na relaciji Robič–Kalce ter 
na kraku Želin–Škofja Loka. Poudaril je, da je 
bilo v tej smeri podanih že veliko pobud, ki so 
bile potrjene na Svetu regije. Na to temo se je 
sestal tudi z županom občine Gorenja vas–Po-
ljane. Zagovarja intenzivno delo na projektih, 
kot je na primer posodobitev ceste Bača–Dole-
nja Trebuša–Želin–Cerkno in poudaril, da se bo 
po njenem zaključku še toliko bolj pokazala po-
treba po rešitvi najhitrejše povezave Primor-
ska–Gorenjska s tunelom. Podal je še informa-
cijo o sprejetem sklepu, da se skliče posebna 
strokovna komisija, pri kateri bosta prisotni 

 SKLEPI OBČINSKEGA SVETA TER POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV

Povzemamo sklepe 9. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno z dne 20. septembra 2012 
ter povzetke razprav podtočko Pobude in vprašanja svetnikov.

obe nosilni regijski agenciji – primorska in go-
renjska –, da se tudi po strokovni plati opredeli 
ali potrdi že izbrana varianta S2.
Povedal je tudi, da je Občina podala vse odgo-
vore na vprašanja, ki so bila zastavljena na prej-
šnji seji, ter poročilo o izvajanju zimske službe. 
Ob tem je odprl razpravo za pobude in vpraša-
nja občinskih svetnikov.
Marjan Simonič je zaprosil za pisni odgovor 
glede pobude, ki jo je že podal na eni izmed 
prejšnjih sej in sicer glede ureditve prehodov 
oz. avtobusnih postajališč iz smeri Spodnja 
Idrija proti Želinu in ob tem poudaril, da so tu-
di na tej relaciji šoloobvezni otroci, ki vstopajo 
na avtobus. Ob tem je spomnil na nesrečo, ki se 
je zgodila pri Maruškovcu. Zanimalo ga je, če je 
bil v zvezi s tem s strani občine pridobljen ka-
kšen odgovor oz. rešitev, obenem pa prosi, da 
se poda javni odgovor glede tega vprašanja ter 
še enkrat poudaril, da je na tej cesti res veliko 
otrok, ki vstopajo na avtobus in razen na Trav-
niku postajališče ni ustrezno urejeno.
Nadalje je spomnil na neljubo obletnico in sicer 
obletnico velike poplave v Cerknem. Omenil je, 
da se v zadnjem času piše samo o Železnikih ter 
dodal, da tudi Cerkno, glede na analize takra-
tnih vodotokov izpod Porezna ter tudi Novaki, 
kjer pa so vodotoki bistveno manjši, še zdaleč 
ni varno. Podal je vprašanje, če se na tem po-
dročju odvijajo kakšne aktivnosti, v izogib po-
novitvi podobne katastrofe.
Kar se tiče ceste oz. projekta 4. razvojne osi je 
dejal, da jo podpirajo, bi pa kljub vsemu želel, 
da ne bi kar pozabili na odsek ceste v Laznicah 
iz Cerkna proti Želinu. Opozarja, da so se na 
tem odseku dela ustavila. V preteklosti sta bila 
tam urejena dva velika odseka, v Laznicah 
ostaja pa eden bolj kritičnih. Zanima ga, ali v 
zvezi s tem obstaja kakršen koli projekt ali ter-
minski načrt, saj ta odsek res ni v ponos cer-
kljanskemu gospodarstvu.
V zvezi z zasnovo šolskega kompleksa bi želel 
imeti pisno osnovo terminskega plana investi-
cije za popolno ureditev.
Glede avtobusnega postajališča je župan podal 
obrazložitev, da je bila v Cerknem štiričlanska 
ekipa iz Direkcije za ceste ter si ogledala vse na-
vedene lokacije, med drugim tudi kraj, kjer se 
je zgodila nesreča. Odgovore še čaka, saj so ne-
katere rešitve lažje izvedljive, kot npr. na Želi-
nu, nekatere druge pa težje, zlasti v Pirhovi lu-
knji. Zadevo bo podal v pisni obliki, ko dobi 
odgovor Direkcije za ceste ter poudaril, da so 
bile aktivnosti v zvezi s tem zastavljene. Ome-
nil je tudi problem pločnika od križišča na Go-
renjski cesti v smeri proti Kladju ter ob tem po-
vedal, da je zadeva izredno težko izvedljiva, saj 
predvideva, da se bo zataknilo že pri Direkciji, 
v največji meri pa pri pridobivanju zemljišč. 
Kljub vsemu ostaja dogovor, da se izdela idejni 
projekt, saj bo tako lažje oceniti izvedljivost 
projekta. Ob ogledu so poudarili tudi uničeva-
nje cest zaradi vlačilcev in priklopnikov, pri če-
mer so iz Direkcije ponudili dodaten nadzor. S 
strani Občine Cerkno bodo zadeve ponovno 
predane tudi na policijsko postajo. Opozorjeno 
je bilo tudi na druge posamezne odseke cest, 
kjer se pojavljajo poškodbe.
Glede vodotokov je župan obrazložil, da je ob-
čina k ureditvi večkrat pozvala podjetje Hidro-
tehnik, ki pa je žal vedno podal odgovor, da ni 
denarja. Sem spada tudi ureditev vodotoka 
Oresovka. Občina je pridobila načrt faznih 
ukrepov, ki pa je zajemal samo zgornje in sre-
dnje območje, zato je bilo predlagano, da se ga 
dopolni še s spodnjim delom v samem Cer-
knem, kar se pričakuje še v tem letu. Del pa v 
tem letu ni pričakovati, saj se je denar že inve-
stiral v urejanje drugih vodotokov.
Glede trase Želin–Cerkno je povedal, da je 
predstavitev že uvrščena v spisek za predstavi-
tev na Svetu regije, nato pa bodo etapne trase 
posredovane na pristojna ministrstva. 
Glede idejne zasnove šole je župan razložil, da 
bo del denarja namenjen izdelavi PZI – Projek-
ta za izvedbo energetske sanacije osnovne šole. 
Dokument je potreben za primer, da bo EKO 
sklad razpisal razpis za energetsko sanacijo 

stavb, kjer je predvideno sofinanciranje v višini 
85 %. Naslednja možnost so bili dogovori s švi-
carskim ambasadorjem, da bi se s projektom 
prijavili na razpis Švicarskega sklada. Ob tem je 
župan omenil, da je naloga zelo zahtevna, saj je 
bilo že kar nekaj poizkusov, kar pa posledično 
potegne za sabo veliko denarja. Hkrati je pou-
daril, da se bo izkoristila možnost prijave na 
javni natečaj in s tem pridobitev nepovratnih 
sredstev za sanacijo šole. S tem bi bila bistveno 
nadgrajena investicija v kotel na biomaso, ki bo 
dokončana v roku 15 dni, poskusni zagon pa bo 
v naslednjem tednu.
Jurij Kavčič je podal generalno pripombo na 
poročilo in odgovore na poslansko pobudo. Po-
udaril je, da je življenjskega pomena in edina 
prava rešitev preboj iz doline v dolino. Podal je 
mnenje, da je to prioriteta tako za Regijski svet 
kot tudi za Občino Cerkno. To je bila tudi vedno 
tema 4. razvojne osi, s tem, da je bila Keltika že 
davno obljubljena in prihaja v ospredje šele se-
daj. Izrazil je mnenje, da bi morali ta preboj 
postaviti v ospredje, saj je širšega pomena za 
celotno severnoprimorsko regijo. Prav tako je 
poudaril, da je bilo na to temo narejenih ogro-
mno analiz, vloženega veliko denarja ter opo-
zoril na sprenevedanje na Direkciji, ki daje pri-
oriteto drugim projektom. Povedal je, da je 
stvar določena in gre tukaj samo še za umesti-
tev v državni prostorski načrt, ki je bil tudi že 
dodobra dodelan, ampak je kar naenkrat izgi-
nil iz dokumentov. Dejal je, da gre v sedanji 
obliki za mrtvo točko, kar je na Regijskem svetu 
potrebno še posebej poudariti.
Nadalje je podal še pripombo glede projekta 
kotlovnice na biomaso v osnovni šoli. Mnenja 
je, da se je projekt začel izvajati prepozno, saj je 
kurilna sezona pred vrati. Podal je tudi kritiko 
na številne izvajalce, ki so na omenjenem pro-
jektu delali. 
Župan je obrazložil, da so zadeve vendarle ne-
koliko drugačne, saj se je zgodba začela zaple-
tati že pri samem razpisu, ki se je zaključil v 
zaprtem postopku, v katerem so se vsi ostali 
podizvajalci umaknili in je ostal samo še Petrol. 
V vseh postopkih, ki jih je vodila Golea skupaj s 
Švicarskim skladom, se je izgubilo največ dra-
gocenega časa. Navkljub vsemu se zadeva bliža 
zaključku in kotlovnica na biomaso bo v roku 
enega tedna poskusno zagnana. Z novim pro-
jektom bo zagotovljena preskrba z ogrevanjem 
v vseh štirih objektih, se pravi v šoli, obeh vrt-
cih in glasbeni šoli. Župan je podal še zagotovi-
lo, da ne bi smelo biti problemov s tem, da bi 
otroci zmrzovali.
Marija Hvala je zastavila vprašanje glede pri-
hrankov pri letošnji kurjavi.
Župan je obrazložil, da bi se po predvidevanjih 
morali v letošnjem letu stroški znižati za vsaj 
30%. 
Jurij Kavčič je dodal, da je zasledil zanimiv po-
datek, da so v eni izmed inštitucij s podobnim 
projektom strošek energije bistveno zmanjšali 
– skupni prihranek je znašal kar 40.000 evrov.
Na vprašanje Marije Hvala, če je že izbran skrb-
nik, je župan odgovoril, da je glede na podpisa-
no pogodbo za obdobje petnajstih let kot skrb-
nik zadolžen Petrol.
Marjo Mlakar je zastavil vprašanje glede naka-
zila denarja za odkup zemljišča na relaciji Sto-
pnik–Šebrelje in sicer na odseku Črna mlaka.
Martin Raspet je obrazložil, da so bile pred po-
letjem vsem lastnikom v podpis poslane pogod-
be, ki so bile nato poslane na Upravno enoto 
Idrija, saj gre za kmetijska zemljišča in gozdo-
ve. Po potrditvi s strani Upravne enote so bile 
pogodbe poslane na Davčni urad Idrija. Potreb-
ne so še vse overitve podpisov s strani notarja 
in na podlagi tega se lahko izvede plačilo, kar 
naj bi bilo še v tem letu.
Franc Lahajnar je podal informacijo glede cen 
vrtca v Cerknem, ki naj bi bile relativno višje 
kot drugje. Preveril in primerjal je podatke iz 
drugih občin. V Cerknem je mesečni strošek v 
višini 525,43 evrov, najcenejša pri sosedih je 
400,00 evrov v Železnikih. Tudi v primerjavi s 
cenami v ostalih sosednjih občinah je občina 
Cerkno med dražjimi. Glede na dejstvo, da smo 
uvrščeni v regijo z najnižjimi plačami, ga je za-
nimalo, na podlagi česa je oblikovana ta cena. 

Nadalje je podal kritiko glede igrišča in igral v 
vrtcu, ki so v katastrofalnem stanju. Mnenja je, 
da bi bila lahko v proračunu zagotovljena tudi 
sredstva za ureditev igrišča.
Župan je odgovoril, da podatki držijo, saj tudi 
občina razpolaga z istimi podatki. Podal je po-
budo občinskim svetnikom, da se odločijo, ali 
je potrebno ustrezno ukrepati. Poudaril je, da 
je bila občina, kar se tiče radodarnosti do mla-
dih družin, vedno širokogrudna in dodal, da je 
sporočil ravnatelju, naj iz tega naslova privar-
čujejo za nov peskovnik.
Marjan Simonič je pripomnil, da gre za eko-
nomsko ceno ter da občina prispeva 20 %. Gre 
za vprašanje, od kje take razlike v ekonomski 
ceni. Odgovor je v tem, da največji delež stro-
škov vrtca pomenijo plače in starejša struktura 
zaposlenih v vrtcu Cerkno prinaša tudi višje 
stroške. Dodal je, da se določen ukrep lahko 
naredi samo pri materialnih stroških.
Jurij Kavčič je dejal, da se zaradi starosti vrtca 
tudi materialnih stroškov ne bo dalo kaj bistve-
no zniževati. Vsekakor pa bi bilo treba dobiti 
vpogled v to, koliko dejansko plačajo starši in 
kolikšno je pri tem breme občine. Podal je še 
mnenje glede slabih sanitarij.
Simonič je dodal, da je potrebno gledati na to, 
koliko je dejansko v proračunu porabljenega 
denarja ter dodal, da se je potrebno zavedati, 
da je število zaposlenih v vrtcu opredeljeno 
strogo po normativih. 
Branka Florjančič je dodala, da je vrtec v pre-
teklosti beležil izgubo in da je tudi Svet zavoda 
zahteval, da se pridobi tako ekonomsko ceno, 
da se stroški pokrijejo, ker je izgubo sicer pokri-
vala občina. 
Župan je dodal, da so bili dejansko pridobljeni 
vsi podatki ter narejeni vsi izračuni, tako, da 
občina razpolaga z vsemi številkami, ki so bile 
navedene. 
Branka Florjančič je podala vprašanje glede so-
delovanja z drugimi občinami v programskem 
obdobju 2007–2013, ki se počasi zaključuje. 
Zanima jo, kako potekajo priprave in sodelova-
nja s strani občine z drugimi partnerji in obči-
nami, da bi se občina čimbolj vključila v ohra-
njanje stikov, se pravi, da ostane tudi v novem 
programskem obdobju v teh strateških doku-
mentih.
Župan je odgovoril, da vse zadeve tečejo prek 
Sveta regije in da se ohranja mreža organizira-
nosti prek razvojnih agencij. Poudaril pa je, da 
je potrebno zagotavljati prisotnost v vseh teh 
programih že iz povsem formalnih razlogov, da 
ne izpademo iz kakšnih razpisov. 
Franc Lahajnar je podal še dodaten komentar 
glede vrtca in sicer glede višine stroška prehra-
ne, pri katerem smo prav tako precej dražji od 
ostalih. Še enkrat je poudaril, da je vrtec Cer-
kno prav v vseh postavkah dražji.
Jurij Kavčič je dodal, da so bile ob preverjanju 
edine občutne razlike tam, kjer je vrtce podprl 
Karitas, zato bi bilo to treba še enkrat preveri-
ti.
Vojko Zidarič je glede igral in prostora pred 
vrtcem dodal, da je resnično zelo reven in kata-
strofalen in da bi bilo smiselno narediti oceno 
stroška ureditve vsaj zunanjega dela. Poudaril 
je, da gre za prostor, kjer se otroci večino časa 
in najraje zadržujejo. Predlaga, da se v morebi-
tni rebalans proračuna doda tudi ta postavka.
Antonija Dakskobler je vprašala, kdaj naj bi 
jih lovci dobili sredstva iz naslova koncesije.
Župan je odgovoril, da so sredstva sicer prispe-
la in da jih je moč uporabiti za različne name-
ne, vendar želi v okviru možnosti pomagati v 
skladu z dogovorom z lovci.
Jurij Kavčič je izpostavil problem prisotnosti 
majskega hrošča na posameznih kmetijah in si-
cer na območju Cerkljanskega vrha, na Podla-
nišču in drugje. Podal je mnenje, da bodo glede 
tega potrebni določeni ukrepi, saj v naspro-
tnem primeru ne bo krme, saj se prisotnost 
majskega hrošča zelo hitro širi. Podal je idejo 
glede dosetve detelje ter zaprosil za brezplačno 
oceno škode s strani KGZ Nova Gorica. Dodal je 
še, da se je potrebno zavedati, da je to resen 
problem za ljudi, ki živijo samo od kmetijstva.
Marta Deisinger je dala pobudo za ureditev in 
delovanje vrtca. Navedla je primer delovanja 



vrtcev v tujini, kjer je v veliki meri prisotno 
tudi sodelovanje staršev, s čimer se krepi po-
vezanost staršev in vzgojnega zavoda, poleg 
tega pa je to tudi lep zgled za otroke. Predla-
ga uvedbo iniciativnega odbora, ki bi to iz-
peljal in se s tem ukvarjal in dodala, da je to 
tudi priložnost, da se otroke kaj nauči. V tu-
jini je tudi struktura vzgojiteljev drugačna 
in je v oddelkih prisoten vsaj eden vzgojitelj, 
kar pa je pri vzgoji normalno. Podala je še 
informacijo, da bi po obstoječi zakonodaji 
javni zavod lahko preko javnih naročil naro-
čal hrano iz domačega okolja.
Župan je sprejel pobudo ter omenil, da so 
predlagane pobude dobrodošle, saj se je v 
preteklosti iz naslova iniciativ že marsikaj 
naredilo ter se bo tudi v bodoče dodalo še 
kaj novega. Tako je npr. zaživel šolski vrt z 
vsemi dodatki, ki so jih učenci uvedli skupaj 
z mentorji.
Marta Deisinger je omenila še pomen ekolo-
ške predelave, ki pomeni tudi način življe-
nja ter dejala, da bi tudi v vrtcih in šolah 
morali otroke spodbujati k zdravemu nači-
nu življenja.
Župan je dejal, da je pomembno ohranjati in 
obujati stara znanja ter omenil pripravlje-
nost vrtnarja, da donira zdravilna zelišča za 
šolski vrt. Nadalje je omenil pomen učenja 
otrok ter skozi primer nakazal zasaditev 
trajnic, kamor bi dodali imena posameznih 
rastlin in na tak način vzpostavili učno oko-
lje.
Deisingerjeva je dodala, da v nekaterih me-
stih npr. sploh nimajo rož in so v okras me-
sta samo trajnice.
Marija Hvala je pripomnila, da je treba pre-
veriti glede letne zasaditve, saj so rože pre-
gosto nasajene in bi se lahko tukaj prihrani-
lo kar nekaj denarja.
Župan se je s pripombo strinjal in jo sprejel 
kot dobronamerno, zlasti za ravnanje v bo-
doče.
Jurij Kavčič je občinski svet soočil tudi s po-
javom oz. širitvijo ambrozije, ki je zelo aler-
gena ter predlagal, da bi bilo treba glede 
njenega iztrebljanja zavzeti določeno stali-
šče.
Ob zaključku je župan prisotne povabil na 
svečano sejo ob občinskem prazniku, ki bo v 
ponedeljek 1. oktobra ob 18. uri ter na oble-
tnico pobratenja z občino Casacco, ki bo v 
nedeljo, 30. septembra ob 10.uri.
Povzetek zapisnika seje je pripravila Katja Lapanja, 
tajništvo Občine Cerkno

Celotni zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta (OS) 
bo po potrditvi na naslednji seji OS objavljen na 
internetni strani Občine Cerkno www.cerkno.si.

Povzetek poročila
Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko pri Občinskem svetu občine Cerkno (v nadaljevanju Odbor) se je po 
poletnih počitnicah sestal dvakrat, na 8. in 9. seji, obravnaval tekoče zadeve in načel razpravo o novih vprašanjih.

 ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI TER SOCIALNO POLITIKO

8. seja Odbora z dne 1. 8. 2012
Po potrditvi zapisnika 7. redne seje odbora so 

prisotni prešli na obravnavo vlog za dodelitev 
stanovanjskih posojil s subvencionirano obre-
stno mero za novogradnje in adaptacije ter na-
kupe stanovanj v času od 22. junija do 13. julija 
2012. Predlog razdelitve sredstev je predstavila 
Jožica Lapajne, ki je ob razlagi predloga pove-
dala, da vsa sredstva niso razdeljena, po župa-
novem pojasnilu pa ponovnega razpisa zaradi 
zmanjšanih prilivov s strani države ne bo.

V nadaljevanju je bil obravnavan predlog 
razdelitve sredstev za sofinanciranje pro-
gramov v javnem interesu na področju špor-
ta v Občini Cerkno v letu 2012, ki ga je priso-
tnim prav tako obrazložila Jožica Lapajne in 
opozorila na to, da ima pri prijavljanju na raz-
pis in izpolnjevanju zahtevane dokumentacije 
kar nekaj društev precej težav, zato bi bilo smi-
selno za ta društva pred prijavljanjem na razpi-
se omogočiti neko obliko izobraževanja oz. po-
moč pri izpolnjevanju dokumentacije in zahte-
vanih obrazcev. Prisotni so podali in sprejeli 
predlog, da bi lahko določili datume, ko bodo 
izpolnjevalcem na razpolago strokovna navo-
dila in pomoč ter dodatne informacije. Sprejet 
je bil sklep o potrditvi predloga razdelitve 
sredstev za sofinanciranje programov v jav-
nem interesu na področju športa v letu 2012.

Ob zaključku seje je bilo podanih tudi nekaj 
pobud in vprašanj, o katerih se bo na podlagi 
odgovorov in predlogov rešitev razpravljalo na 
prihodnjih sejah odbora.

9. seja Odbora z dne 18. 9. 2012
Upravljanje s Partizansko bolnico Franja

Po potrditvi zapisnika osme seje se je obrav-
navalo poročilo o upravljanju s Partizansko 
bolnico Franja in viziji njenega poslovanja 
vnaprej, ki ga je komisiji podrobneje obrazloži-
la direktorica Mestnega muzeja Idrija (MMI) 
Ivana Leskovec. Osredotočila se je tudi na pred-
stavitev delovanja muzeja kot celovite inštituci-
je in na dejstvo, da mora biti ocenjevanje poslo-
vanja izredno objektivno, saj je potrebno imeti 
do vseh objektov enak odnos, ne glede na nji-
hove prihodke. Partizanska bolnišnica Franja je 
torej le del MMI, v sklopu njenega delovanja pa 
so plačana tri delovna mesta, dve oskrbniški in 
eno mesto kustosa, precej del pa se ureja z zu-
nanjimi sodelavci. Poudariti je treba, da obisk 
pada na vseh objektih in da se pri upravljanju te 
dejavnosti vodstvo sooča s posledicami krize, 
zato so v trud za realizacijo redne dejavnosti 

vloženi veliki napori. Na vprašanje, če bi prišle 
tudi Divje babe (Šebrelje) pod muzejsko upra-
vljanje, pa je Leskovčeva odgovorila, da to ni 
mogoče, ker MMI nima pristojnosti za izvajanje 
arheološke dejavnosti, da pa se upravljavca 
lahko pridobi s pomočjo javnega razpisa. Ker 
denarja za vzdrževanje najdišča Divje babe žal 
ni, je poslanec Samo Bevk vložil pobudo za 
imenovanje Divjih bab kot spomenik nacional-
nega pomena, saj je treba iskati možnosti do-
datnih sredstev in potencialov. 

Po mnenju članov odbora bo potrebno več 
truda vložiti ne le v ustanavljanje in odprtje do-
ločenih aktivnosti v posameznih objektih, tem-
več tudi v njihovo vzdrževanje, ker sami od se-
be objekti ne bodo mogli biti ne vzdrževani, ne 
obiskani. Tako MMI kot seveda občina morata 
poskrbeti za to, da se prihodki, ustvarjeni prek 
PB Franja, Bevkove domačije in drugih za turi-
stične oglede odprtih objektov, vračajo v kraj. 
Razlaga direktorice MMI je bila, da med njene 
obveznosti in dolžnosti sodi tudi skrb, da so kot 
upravljavci enako zavezani za vse objekte, ki so 
jim zaupani v upravljanje in da le PB Franja in 
grad Gewerkenegg prinašata prihodke, ostali 
objekti pa se ne pokrivajo. Pohvale pa je vredna 
tako vzdrževanost PB Franje kot tudi Bevkove 
domačije, pri čemer ne gre prezreti dejstva in 
nujnosti, da je potrebno obstoječe stvari nad-
graditi in delati naprej, odbor pa naj se seznani 
z upravljavskim načrtom in vsebino pogodbe, 
pri sestavi katerih si je potrebno postaviti ter-
mine in jih upoštevati. Območje PB Franja na-
mreč obsega 60 ha in pojavljajo se težave pri 
upravljanju celotnega območja. Ker MMI želi 
upravljati z objekti, se je potrebno dogovoriti 
tudi o financiranju in iskati ustrezne rešitve, 
pripraviti načrt upravljanja in novelirati pogod-
be, za uskladitev zadev z direktorjem občinske 
uprave in za poročanje o nadaljnjih korakih pa 
se zadolži predsednika Odbora Marja Mlakar-
ja.

Predlog sistemizacije delovnih mest v enoti 
Vrtec Cerkno za šolsko leto 2012/2013

Pomočnica ravnatelja OŠ Cerkno za vrtec je 
na kratko predstavila razporeditev otrok in 
strokovnih delavcev po skupinah za tekoče šol-
sko leto. Spremembe so se sicer pojavljale še v 
začetku septembra, saj so nekateri starši otroke 
prepisali v drug vrtec, enega izpisali in tako 
ostaja oddelek mlajših otrok še odprt do zapol-
nitve. Težav s prostimi mesti v letošnjem letu 
ni, žal zaradi majhnosti vrtca ni poldnevnega 

programa in so tako vsi otroci vključeni v dnev-
ni program, kar za pedagoško delo sicer ni mo-
teče, ker so strokovni sodelavci zelo fleksibilni. 
Po pojasnilu župana bo občina tudi v prihodnje 
nudila dosedanje ugodnosti, v primeru neplač-
nikov pa se lahko vrtec seveda poslužuje tudi 
skrajne možnosti – izvršbe. 

Člani odbora so sprejeli sklep, da se Ob-
činskemu svetu Občine Cerkno predlaga iz-
dajo soglasja k predlogu sistemizacije de-
lovnih mest v enoti Vrtec Cerkno za šolsko 
leto 2012/2013.

Predstavitev aktivnosti Osnovne šole Cer-
kno na področju kulture in športa in možno-
sti sodelovanja z drugimi društvi na obmo-
čju občine Cerkno

Ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj je Odboru 
predstavil kulturne in športne dejavnosti v 
okviru ali v povezavi z Osnovno šolo Cerkno, 
podobno pojasnilo za enoto Vrtec Cerkno je po-
dala pomočnica ravnatelja Adelka Vončina. Iz-
ražena so bila priznanja na račun organizacije 
raznih prireditev, ki terjajo veliko volje, truda 
in seveda časa. Vse dejavnosti bi se sicer zelo 
težko izvajale, če ne bi bilo dodatnih sredstev. 
Skozi kurikulum se porajajo potencialni kadri 
za nadaljnje delovanje v društvih. Učencem so 
na voljo vključevanja v karate, košarko, nogo-
met, plavanje, orientacijo, atletske discipline 
pa so na voljo v okviru kurikuluma. Ker pa ne-
kateri posamezniki že sedaj dosegajo izjemno 
dobre rezultate, bi bilo smiselno razmisliti o 
ustanovitvi atletskega kluba. Izvajanje teh de-
javnosti je delo klubov, ki imajo za svoje dejav-
nosti odprta tudi šolska vrata. Izvaja se tudi 
usklajevanje novih cen uporabe bazena, v No-
vakih pa bo po vsej verjetnosti morala v reševa-
nje težav s podirajočo se hišo ob telovadnici, 
katere lastnica se ne odziva na željo po dogo-
varjanju, poseči ustrezna gradbena inšpekcija.

V točki »pobude in vprašanja delegatov« je 
bilo sproženo vprašanje brezplačnih vozovnic 
za predšolske otroke. Lokalna skupnost je sicer 
po zakonu dolžna zagotavljati brezplačen pre-
voz šoloobveznih učencev v šolo in domov, za 
prihod otrok do vrtca ter odhod domov pa so 
dolžni poskrbeti starši. V zvezi s tem so se posa-
mezniki že obrnili na Občino Cerkno in OŠ Cer-
kno, o rezultatih reševanja te pobude pa bo 
Odbor obveščen naknadno.

Poročilo pripravil Marjo Mlakar, predsednik Odbora 
za družbene in društvene dejavnosti ter socialno 
politiko

Poletna krvodajalska akcija se je odvijala od 
23. do 28. avgusta 2012. Prve tri dni je poteka-
la v Idriji in se jo je udeležilo 622 ljudi, četrti 
dan pa v Cerknem, kamor je prišlo 120 krvoda-
jalcev. Zadovoljni smo s z velikim odzivom, 
skupaj torej 742 darovalcev, od tega jih je prvič 
darovalo kri 34. 

V času krvodajalske akcije so nas obiskali tu-
di varovanci Varstveno delovnega centra Idrija, 
ki so si skupaj z zdravnikom Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino ogledali potek krvoda-
jalske akcije.  

V tem času je najbolj primanjkovalo krvi iz 
negativnih krvnih skupin, tako da se zahvalju-
jemo vsem darovalcem, ki so se odzvali in pri-
pomogli k humanemu dejanju. Letos, skupaj s 
februarsko akcijo, beležimo nekaj manj kot 
1400 darovalcev. Zahvaljujemo se tudi vodstvu 
obeh Osnovnih šol iz Idrije in Cerkna, kjer se je 
akcija odvijala, podjetjem za podporo, da so se 
zaposleni lahko akcije udeležili, študentski or-
ganizaciji KIŠ, ki je dijake in študente obveščala 
preko spleta in SMS sporočil ter lokalnim medi-
jem za podporo prek radia in tiskanih obvestil.

Krvodajalski pozdrav do februarja 2013!
Tanja Tominec

NOVA INTERNETNA STRAN 
RKS OBMOČNEGA 
ZDRUŽENJA IDRIJA

Območno združenje Rdečega križa Idrije 
ima novo spletno stran www.idrija.ozrk.si, 
kjer so poleg aktualnih novic objavljeni 
tudi ostali podatki o dejavnostih OZ Idrija. 
Posebej sta navedeni stran za voznike pr-
ve pomoči ter posebej za krvodajalce.  
Novost je ta, da se odslej lahko na tečaj 
prve pomoči prijavite preko spleta, kakor 
tudi naročite duplikat izkaznice za prvo 
pomoč za primer izgube. Pod Zaščito in 
reševanje se predstavlja ekipa prve po-

moči OZ RK in Občine Idrija. 
V okviru urnika, ki velja za izdajo pre-
hrambenih artiklov, je opisana tudi po-
moč, ki jo ljudje največ potrebujejo. Poleg 
oblačil in obutve, so potrebe po beli teh-
niki, malih gospodinjskih aparatih ter po-

hištvu.

Vabljeni k ogledu in sodelovanju.

Območno združenje Rdečega križa Idrija

Uspešna poletna krvodajalska akcija
 ZAHVALA
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 LAS ZA RAZVOJ

Podeželje ima več – tudi zaradi ekoloških kmetij!

V četrtek, 20. septembra, je potekala 
okrogla miza o ekološkem kmetova-
nju v prihodnje, ki je bila s strani ekolo-

ških kmetij na območju občin Idrija in Cerkno 
ter širše množično obiskana. Na okrogli mizi so 
sodelovali predstavniki Direktorata za kmetij-
stvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, In-
štitut KON-CERT iz Maribora, strokovnjaki 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

V soboto, 22. 9. je pred Hotelom Cerkno po-
tekala prva predstavitev ekoloških kmetij iz-
pod Porezna in okolice s svojimi pridelki in iz-
delki. Poleg predstavitev kmetij s svojo dejav-
nostjo je bil možen tudi nakup ekoloških pri-
delkov in izdelkov ter degustacije, s predstavi-
tvijo primerov dobre prakse iz sosednjih okolij.

Predstavile so se naslednje ekološke kmetije: 
kmetija KOŠENIJA in kmetija KRAMAR iz 
Gorenjih Novakov, kmetija PR`JUŠKU iz 
Orehka, kmetija V ZALAZAH iz Zakriža, 
kmetija PR`PIERHU iz Cerknega. V goste so 
kot primer uspešnih ekoloških kmetij prišle 
kmetija PRI KRIŽARJU iz Čadrga, kmetija 

V dneh od 20. do 23. septembra so na Cer-
kljanskem potekale aktivnosti, ki sodijo v 
projekt Podeželje ima več (program LEA-
DER, LAS za razvoj). 

Projekt z naslovom Podeželje ima več je sofi nanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za 
vsebino informacij je odgovorna Občina Cerkno. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-

2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Predstavitev ekoloških kmetij v Cerknem. Foto: arhiv ICRA d.o.o. Idrija

V  soboto, 6. oktobra, od 8.00 do 
12.00 vas vabimo na Mestni trg v 
Idriji. Takrat bo potekala jesenska pri-
reditev Kmečka tržnica, na kateri se 
bodo predstavili lokalni kmetje, ki bodo 
ponujali sadje, zelenjavo, sir, različne 
mlečne izdelke, kruh in pecivo, med in 
druge čebelje pridelke ter izdelke doma-
če in umetnostne obrti.  Ponudniki se 
bodo predstavili tudi na odru ter udele-
žencem prireditve zastavili nagradna 
vprašanja. Program bodo popestrila po-
deželska društva, otroške delavnice in 
različne druge aktivnosti. Celotna prire-
ditev bo tematsko obarvana na temo 
krompirja. Povabilu se je odzvalo Dru-
štvo za priznanje praženega krompirja 
kot samostojne jedi, ki bo pražilo krom-
pir idrijskih in cerkljanskih kmetov, 

KMEČKA TRŽNICA, NAJTEŽJI KROMPIR IN VELIKO SPREMLJEVALNEGA PROGRAMA
različne sorte krompirja pa bo predstavil 
Kmetijsko gozdarski zavod iz Nove Gorice. 
Na prireditvi bomo letos prvič izbirali 
»najtežji krompir na Primor-
skem«, organizatorji pa želimo, da bi ta 
izbor postal tradicionalen. Zato smo preko 
brezplačnih časopisov Goriška in Istra po-
vabili  vse pridelovalce krompirja, društva, 
pa tudi vrtičkarje na Primorskem, da poi-
ščejo svoj najdebelejši krompir ter ga pri-
nesejo na prireditev Kmečka tržnica v Idri-
ji. Tričlanska komisija bo stehtala krompir 
in poskrbela, da bodo rezultati regularni. 
Pridelovalci najtežjih treh krompirjev 
bodo dobili priznanja. 
Na prireditvi bo še razstava zanimivih 
oblik krompirja, zato ste vsi, ki vam je zra-
stel krompir posebne oblike, vabljeni, da 
pokličete na razvojno agencijo ICRA d.o.o. 

Idrija, kjer boste dobili več informacij o 
razstavi (tel.: 37 43 914).
Kaj iščemo: najtežji krompir na Primor-
skem v letu 2012. 
Kdo lahko sodeluje: kdorkoli, ki je na 
Primorskem sam pridelal krompir (ni po-
membno, ali je iz njive ali iz domačega 
vrta).
Kje: na prireditvi Kmečka tržnica v Idriji 
(6. oktober 2012).
Kdaj : od 8.00 do 10.00 zbiranje in tehta-
nje krompirjev,  ob 11.30 razglasitev rezul-
tatov.

Kako: Tehtanje bo potekalo na overo-
vljeni tehtnici in bo zabeleženo v gra-
mih.
Informacije: ICRA d.o.o. Idrija na 
tel.: 05/ 37 43 914, zaželene so tudi 
predhodne prijave, ki pa niso obvezne.

Če bo dež, bo prireditev prestavljena na 
soboto, 20. oktobra. Vabljeni vsi, da se 
prireditve udeležite. Kot vsako leto bo 
tudi tokrat zabavno in zanimivo, če bo-
ste s seboj prinesli še krompir, pa bo 
tudi napeto. Vabljeni.

Srečanje s kontrolorko iz Inštituta Kon-cert Maribor na ekološki kmetiji Pr` Flandru v Zakojci. Foto: arhiv ICRA d.o.o. Idrija

Projekt z naslovom Podeželje ima več se izvaja v okviru programa LEADER, LAS za razvoj, NIP 2011. Nosilec projekta je 
Občina Cerkno, partnerji pa Občina Idrija, Kmetijsko gozdarski zavod iz Nove Gorice, Občina Kanal ob Soči in Sadjarsko 
društvo Cerkno - Idrija. Projekt je sofi nanciran je s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ 

upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

obiskovalci lahko zaigrali v soboto s KUD-ovci. 
Za vse sodelujoče v igrah je potekalo nagradno 
žrebanje za eko nagrade, ki so jih prispevale 
ekološke kmetije. 

V nedeljo, 23. septembra, je bilo na ekološki 
turistični kmetiji Pri Flandru v Zakojci izvede-
no srečanje s kontrolorko iz INŠTITUTA 
KON-CERT Maribor, ki je predstavila način, 
kako se opravlja obvezen vsakoletni nadzor s 
strani certifikacijskega organa, kakšne so zah-
teve glede reje živali, objektov, površin, vode-
nja dokumentacije in same ekološke kmetije v 
celoti. Srečanja s kontrolorjem se je udeležilo 
vsaj 30 zainteresiranih poslušalcev, potrošni-
kov in kmetov. 
ICRA d.o.o. Idrija 

STRAŽAR (DAMLIN d.o.o.) iz Doba in kmeti-
ja Štrukelj iz Kozmeric. Odziv s strani ponu-
dnikov kot obiskovalcev je bil zelo dober z že-
ljo, da bi se takšna prireditev razvijala in da bi 
se tržnica z ekološkimi pridelki in izdelki v Cer-
knem zgodila večkrat. 

KGZ Nova Gorica je na svoji stojnici nudil in-
formacije o ekološkem kmetovanju tako za po-
trošnike kot kmetovalce. Hotel Cerkno je pri-
pravil posebno kulinarično ponudbo z jedmi iz 
ekološke jagnjetine in ekološke zelenjave lokal-
nih kmetij. 

Dogajanje je kulturno popestril KUD Cerkno, 
ki je ob Dnevu Franceta Bevka povabil na dru-
ženje ob igrah iz Bevkovih otroških let (vovkaj-
ca, koza krepelet, zemljo krast). Znova so jih 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA
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Korajžno v 2012/2013

 ŠOLSKI KOTIČEK

Šolski »zvonec« se je ponovno oglasil 3. septembra in za nami je že prvi mesec izmenjave počitniških 
vtisov,pridobivanja prvih novih znanj in izkušenj v višjem razredu. Medse smo svečano sprejeli 46 prvošolcev, 
tekači so že dosegli lepe rezultate na tekmovanju, petošolci so se imeli lepo na Debelem Rtiču v šoli v naravi, v 
šolskem vrtu so šestošolci že opravili poučen in domiselno pripravljen naravoslovni dan. Življenje gre naprej in 
treba je z njim v korak. Tudi šola je pripravljalnica zanj za vsa življenjska obdobja in za vse vrste izzivov.
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Predsednik 
bo prisluhnil 
Tilnovi 
pesmi

Našo šolsko stran tokrat začenjamo s 
pesmijo za sedmošolce Tilna Klinca, 
ki se je v preteklem šolskem letu 

udeležil literarnega natečaja »Moja rodna 
domovina« ter prejel nagrado za pesem o 
občutenem pohodu po domačih hribih, ka-
tero je tudi že predstavil na kulturni sveča-
nosti v Ljubljani 19. junija letos. Priznanje je 
prejel iz rok ljubljanskega župana Zorana 
Jankoviča. Takoj na začetku novega šolske-
ga leta pa je na šolo prispelo sporočilo, da je 
Tilen, skupaj z ostalimi vrstniki iz cele Slo-
venije, ki so bili nagrajeni na tem natečaju, 
protokolarno vabljen na srečanje s predse-
dnikom države dr. Danilom Türkom v začet-
ku oktobra, na katerem se želi predsednik z 
njimi pogovoriti o naklonjenosti domovini 
ter pobliže spoznati njihovo literarno ustvar-
jalnost. Šolska radiotelevizija bo ob tem pri-
pravila tudi reportažo za šolsko spletno 
stran in ŠRTV Obzornik.

POHOD PO CERKLJANSKIH 
PLANINAH

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.

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

Kronika

Težko pričakovana pridobitev
Osnovna šola Cerkno se je kot osrednja izo-

braževalna enota na Cerkljanskem zadnja leta 
zelo aktivno vključevala tudi v celostno zasno-
vo razvoja šolskega kompleksa, ki vsebuje raz-
lične razvojne elemente, od energetske preno-
ve v povezavi z drugimi stavbami v kraju (mu-
zej, glasbena šola, občinska stavba …), do pro-
metne varnosti na šolskih površinah, možnosti 
razvoja infrastrukture na področju predšolske 
vzgoje, optimalne izkoriščenosti igralnih povr-
šin za vse starosti mladine in nujne logistične 
podlage za izgradnjo prepotrebne večnamen-
ske telovadnice ter kulturne dvorane. Od jeseni 
2007, ko je lokalna skupnost prvič tudi formal-
no potrdila prehod na ogrevanje z biomaso, je 
bilo na pobudo vodstva zavoda, učiteljev in čla-
nov sveta staršev ter sveta zavoda organizira-
nih najmanj pet posvetovanj z uporabniki, v 
katere se je občasno vključevala tudi tovarna 
Eta, ki je za šolo sponzorsko opravila termovi-
zijsko študijo stavb.Lokalna skupnost in šola v 
avgustu in septembru 2012  v sodelovanju z 
Goriško energetsko skupino Golea ter švicar-
skim skladom udejanjata že dolgo načrtovano 
predelavo centralne kurilnice, ki bo poleg ce-
nejše in trajnostno prijaznejše energije za ogre-
vanje šole ter vrtca prinesla tudi dodatno fi-
nanciranje za izvedbo naravoslovnih interesnih 
dejavnosti ter projektov. Četudi je bila pogodba 
v Goriških Brdih podpisana že konec junija, so 
se dela začela šele 8. avgusta in od takrat z 
manjšimi prekinitvami tečejo s pospešeno hi-
trostjo. Po izpraznitvi osnovnega prostora pod 
stranskim vhodom ter razrezu obeh dotrajanih 
peči na nafto in cisterne, so bila konec avgusta 
opravljena tudi gradbena dela preko igrišča 
vrtca do “male kurilnice” v stavbi muzeja, ki bo 
v prihodnje služila kot rezerva v primeru okva-
re v novem sistemu. Sicer pa bo, kot je že zna-
no, nova kurilnica na biomaso ogrevala poleg 
centralne šole in obeh stavb vrtca tudi muzej in 
glasbeno šolo. Tako vodstvo občine kot šole si 
prizadevata pri pooblaščenih izvajalcih spod-
bujati čimprejšnje dokončanje projekta ter za-
gotovitev ogrevanja v kurilni sezoni, pa tudi 
sprostitev nevarnih prometnih špic ob že tako 
slabo urejenem prometnem režimu v okolici 
zavoda.

braževanje, znanost, kulturo in šport, dr. 
Žiga Turk, je našo šolo obiskal 15. junija in ta-
krat ga je vodstvo šole z razvojnimi možnostmi 
podružnic tudi seznanilo. Obiskal je tudi malč-
ke v vrtcu ter z odobravanjem opravil hospita-
cijo pri šolskem pouku na razredni stopnji, kjer 
so se učenci urili v angleščini ob interaktivni 
tabli v sosednji učilnici pa je pohvalil domo-
znanski pouk predenja volne. Minister se je na-
to udeležil svečanosti ob podelitvi posebnih 
priznanj najuspešnejšim devetošolcem ge-
neracije 1997, kjer je po uvodnem pozdravu 
pevskega zbora petošolcev nagovoril kolektiv 
in tudi osebno čestital nagrajencem.

svoje mesto na razstavi. Naši učenci so priso-
tnim v recitalu predstavili pregled izpovedne 
književnosti cerkljanskih ustvarjalcev od Bevka 
do današnjih časov. Še posebej je zamisel o raz-
stavi in njen program predstavil priznan slo-
venski geolog ter predsednik društva exlibris, 
dr. Rajko Pavlovec, ki je prejšnji večer na to te-
mo pripravil tudi kvalitetno predavanje v dvo-
rani glasbene šole.

Uspešen nastop naših tekačev v 
Povirju

V soboto, 8. septembra, se je večja skupina 
najboljših tekačev naše šole udeležila 17. KRA-
ŠKEGA TEKA za pokal Primorskih novic v Po-
virju pri Sežani. Letos smo morali septembrski 
tek sobote v Cerknem žal odpovedati, saj zara-
di del v okolici šole ni mogoče zagotoviti varnih 
prog. V kategoriji deklic letnika 2001 je postala 
zmagovalka PETRA KLASIĆ, tretje mesto je 
osvojila LARA ZLATOPER, četrto pa NEJA BO-
GATAJ. V isti kategoriji je pri fantih nehvale-
žno četrto mesto osvojil GAJ PIRIH, čeprav 
vodil skoraj do samega cilja prvi, žal pa mu je 
prav v finišu zmanjkalo moči. MATIC DEBE-
LJAK je bil peti in MAKS UDIR deveti. Najmlaj-
ši udeleženec naše šole, BLAŽ KLASIĆ, je v le-
tniku 2003 osvojil peto mesto.

Čestitke pa si učenci zaslužijo ne samo za 
udeležbo in borbenost na tekmovanju, temveč 
tudi za kulturno in športno obnašanje.

Pestro in veselo na Debelem Rtiču
V terminu od 17. do 21. septembra je poteka-

la letošnja obmorska šola v naravi, ki je že od 
leta 2008 zastavljena kot enotedenska naravo-
slovno – socialna učna delavnica, predvsem pa 
kot šola sožitja in strpnosti med sošolci, pogla-
bljanja prijateljstva ter možnosti preživljanja 
prostega časa v prijetni družbi ob spoznavanju 
obmorskih bioloških, ekoloških, kulturnih in 
različnih športnih vsebin. Učenci so letos v 
družbi prizadevnih učiteljic in mentoric Kar-
men Nedižavec, Tatjane Prezelj ter Petre Bre-
mec Možina preživeli lep in sončen septembr-
ski teden v zdravilišču Debeli Rtič ob kopanju v 
morju in bazenu, družabnih delavnicah, za ka-
tere so skrbele učiteljice ter na izletu z barčico, 
pa ob ribiški in potapljaški delavnici, veslanju s 
kajakom in še marsičem. Še posebej v lepem 
spominu pa bosta petošolcem ostali predvsem 
dve organizirani večerni »žurki«, ki so jih z do-
miselnimi programi in lastno ustvarjalnostjo 
popestrili sami.

Ob spominu na Franceta Bevka
V petek, 21. septembra je naša recitacijska 

skupina v zasedbi Anja Gabršček, Anja Štucin, 
Tilen Klinc, Nika Poljanšek, Nežka Močnik, 
Ksenja Vojska in Deja Praprotnik kulturno po-
pestrila prireditev Bevkove knjižnice ter Cer-
kljanskega muzeja v njegovi galeriji, in sicer 
otvoritev likovne razstave exlibris, na kateri so 
bili predstavljeni izdelki naših bivših učencev, 
ki so pod vodstvom takratnega likovnega peda-
goga, Rafaela Trpina, nastali v šolskem letu 
1980/1981. Velika večina se jih nanaša na ime 
slavnega cerkljanskega rojaka, pisatelja Fran-
ceta Bevka. Na prireditvi je zbranim poleg 
predstavnic muzeja in knjižnice, Milojke Ma-
gajne in Milanke Trušnovec, spregovorila tudi 
danes priznana znanstvenica s področja pred-
šolske vzgoje iz Cerknega, mag. Sonja Rutar, 
katere exlibris iz osemdesetih let je tudi našel 

Ministrstvo zagotovilo obetaven 
razvoj našima podružnicama

6. julija nas je razveselila odločba Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za 
financiranje pouka tako v Novakih kot v Šebre-
ljah do vključno 6. razreda v dveh mešanih od-
delkih, na vsaki od obeh pa so dodatno financi-
rane tudi ure podaljšanega bivanja.Težko pri-
čakovano soglasje s strani države je seveda v 
današnjih časih recesije in stroge selekcije ter 
združevanja in normativnega krčenja zavodov 
za našo lokalno skupnost zelo obvezujoče spo-
ročilo. Tudi strokovna sistemizacija podaljša-
nega bivanja na centralni šoli bo ostala financi-
rana v istem obsegu tako s strani države kot 
občine, na zavodu pa se bomo potrudili, da bo-
do dejavnosti potekale v skladu s pedagoškimi 
načrti, pravili in normativi. Minister za izo-

Zdrav življenjski slog
Projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG na OŠ 

Cerkno poteka tudi v šolskem letu 2012/13. 
Gre za dveletno začasno zaposlitev dodatnega 
športnega pedagoga, ki se na zavodu vzpore-
dno financira iz evropskih sredstev in ne opra-
vlja obveznosti rednega učnega načrta, temveč 
po posebnem urniku skrbi za različne skupine 
učencev, ki si želijo dodatne rekreacije, kadar 
na šoli nimajo drugih obveznosti. Brezplačen 
program se torej izvaja v času po pouku, v času 
pouka prostih dni ter med počitnicami, in sicer 
v šolskih telovadnicah, na šolskem igrišču ter v 
javnih športnih objektih. V lanskem šolskem le-
tu je projekt naletel na zelo dober odziv med 
učenci, učitelji in starši. Prizadevni in prilju-
bljeni športni pedagog Blaž Golob uspešno iz-
vaja te dejavnosti na naši šoli, vsi zavodi, ki se 
tega projekta poslužujemo, pa upamo, da bo 
otrokom na voljo tudi v prihodnjih letih.
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Bevkovi dnevi 2012
 V SPOMIN NA NAŠEGA ROJAKA

V soorganizaciji Cerkljanskega muzeja 
sta se odvijali dve prireditvi. V petek, 
21. 9. 2012, smo v muzeju odprli Raz-

stavo ekslibrisov Bevkove knjižnice Cerkno. 
Razstavljeni so ekslibrisi, ki so jih izdelali učen-
ci OŠ Cerkno v šolskem letu 1980/1981. Ustvar-
jali so pod mentorstvom Rafaela Terpina in ek-
slibrise razstavili ob takratnem odprtju novih 
prostorov knjižnice. Razstava bo na ogled do 7. 
oktobra. 

Sobotni Bevkov dan se je pričel s predstavi-

tvijo ekoloških kmetij z Idrijskega in Cerkljan-
skega, ki so jo popestrili člani KUD-a Cerkno s 
starimi otroškimi igrami. Zvečer je sledil v Bev-
kovi knjižnici še pogovor s pesnico Nežo Mau-
rer.

V nedeljo, 23. septembra pa se je odvijal po-
hod Po Bevkovi poti in dan odprtih vrat doma-
čije pisatelja Franceta Bevka v Zakojci. Poho-
dniki so se na pot odpravili iz Cerknega in Hu-
dajužne. Na poti so jih gostoljubno sprejeli čla-
ni KUD-a Zarja Zakriž in Turističnega društva 

Pod Kojco. Njihov cilj pa je bila Bevkova doma-
čija v Zakojci. Preko sto pohodnikov in ostalih 
obiskovalcev je pred domačijo prisluhnilo krat-
ki kulturni prireditvi. V imenu organizatorjev 
so jih nagovorili Milojka Magajne, kustosinja in 
vodja Cerkljanskega muzeja, Borut Pirih, direk-
tor LTO Laufar Cerkno in Alenka Zgaga, pred-
sednica društva Baška dediščina. V kulturnem 
programu so sodelovali člani KUD-a Cerkno. 
Sledil je voden ogled domačije s kratko uprizo-
ritvijo Bevkove zgodbe z naslovom Dediščina. 
Pohod in dan odprtih vrat Bevkove domačije 
predstavljata kamenček v mozaiku številnih 
prireditev, ki se bodo zvrstile do 29. septembra 
v sklopu slovenskih dnevov evropske kulturne 
dediščine. Prireditve pod tem imenom se odvi-

jajo vsako leto septembra in predstavljajo naj-
bolj prepoznavno akcijo na področju kulture 
pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in Evropske 
komisije. Temeljni vodili DEKD sta spodbuditi 
zanimanje javnosti za varstvo kulturne dedišči-
ne in predstaviti idejo o skupnem evropskem 
prostoru, skupni kulturni dediščini. Letošnji 
dnevi potekajo pod naslovom Izkušnja dedišči-
ne. Tudi Bevkova literarna in ostala zapuščina 
je razglašena za premično oz. nepremično de-
diščino. Ali znamo poiskati v Bevkovih zgod-
bah sporočila za današnji čas? Želja organiza-
torjev je, da bi prireditev postala tradicionalna, 
zato ste vljudno vabljeni, da se naslednje leto 
pridružite pohodnikom v še večjem številu.
Milojka Magajne

Hribovska delovna brigada uspešno zaključena
 NOVICE IZ TINČKAUE BAJTE

Od 6. do 9. septembra je v Jagrščah potekala Hribovska delovna brigada, ki smo jo s sku-
pnimi močmi organizirali Klub idrijskih študentov, Cerkljanski mladinski alternativni klub, 
Klub žirovskih študentov ter vaščani Jagršč.

Hribovska delovna brigada, ki je letos 
potekala prvič, išče inspiracijo v delov-
nih brigadah nekdanje Jugoslavije in 

predvsem mladinskih prostovoljnih akcijah. 
Čeprav je bila naša brigada precej manjša od 
prej omenjenih, smo vseeno opravili vsa zasta-
vljena dela, pri čemer nam je pomagala tudi 
precejšnja skupina vaščanov Jagršč. Slednji so 
nas že od začetka zelo dobro sprejeli, zato smo 
se tekom celotnega projekta v tej prelepi vasici 
nad dolino reke Idrijce počutili kot doma.

Brigadirji in brigadirke, prihajajoči iz Idrije, 
Cerknega in Šentviške planote, smo se po po-
svetovanju s predsednikom KS Straža Ivanom 
Seljakom ter vaščani Jagršč odločili za tri dela, 
in sicer za sanacijo sprehajalnih poti na relaciji 
Jagršče-Reka in Jagršče-Šebrelje ter ureditev 

razgledne točke nad samo vasjo. Dela niso zah-
tevala posebnih znanj, a so bila zaradi strmega 
terena in močnega sonca kar zahtevna, vendar 
ne težka, saj sta nas pri delu vedno spremljala 
dobra volja ter čudovit razgled po okoliških hri-
bih in po dolini reke Idrijce. Poti sta zdaj dobro 
označeni in očiščeni, na razgledni točki pa vse 
obiskovalke in obiskovalce čaka velika lesena 
klop ter kamnita miza.

Večere smo vse dni večinoma preživeli ob šo-
toru, ki smo ga postavili na travniku v neposre-
dni bližini lokalne cerkve. Tam smo se, včasih 
tudi pozno v noč, družili in pogovarjali s tam-
kajšnjimi vaščani in vaščankami. Kot mladinci 
in mladinke smo, predvsem s strani starejših 
vaščanov, prejeli tudi marsikatero modrost, ki 
nam bodo v naših življenjih prišle še kako prav.

Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (prečiščeno besedilo z 
dne 27. 6. 2012) je Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 kobarid, kot štipenditor (oziroma 

nosilec RŠS Goriške statistične regije) 14. 9. 2012 objavil

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 
REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORIŠKO STATISTIČNO REGIJO 

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativne-
ga programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodlji-

vosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Javni razpis je namenjen dijakom in študentom, 
ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po 
končanem šolanju/študiju zaposlili na območju 
Goriške statistične regije.

Za šolsko/študijsko leto 2012/2013 je 23 de-
lodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj 
razpisalo 147 štipendij:
• dijakom je namenjenih 50 štipendij,
• dodiplomskim študentom 86 štipendij in
• podiplomskim študentom 11 štipendij.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN PRIJAVNI 
OBRAZEC sta na voljo v poslovnih prostorih 
Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih 
borcev 1b, Tolmin ter na spletnih straneh www.
prc.si, www.rra-sp.si, www.icra.si, www.ra-
rod.si.

ROK ZA ODDAJO VLOG: 10. oktober 2012

DODATNE INFORMACIJE: Posoški razvojni 
center, tel.: 05/38-41-500 (Damijana Kravanja 
in Marjetka Čopi), e-pošta: info@prc.si.

Ob tej priložnosti bi se kot organizatorji radi 
še enkrat zahvalili vsem krajevnim skupnostim 

na Cerkljanskem, ki so izkazale interes za ta 
projekt – iz več razlogov smo izbrali eno, ostale 
bomo mogoče v prihodnosti. Zahvala gre tudi 
predsedniku KS Straža Ivanu Seljaku ter vašča-
nom in vaščankam Jagršč za vse izkazano go-
stoljubje ter odlično vzdušje tekom projekta. 
Občini Cerkno in kmetiji Želinc hvala za izka-
zano podporo in posojeno opremo, brez katere 
bi bila izvedba projekta otežena.

Skratka, tekom Hribovske delovne brigade 
smo se naučili marsikaj novega, predvsem pa 
smo se pri tem imeli lepo, kar je dobra popotni-
ca tudi za prihodnja leta. Mi se je bomo v priho-
dnosti še udeleževali, kaj pa vi?
Matjaž Peternelj, MC C.M.A.K. Cerkno

September je mesec, ko Cerkljani na različne načine obeležujemo spomin na našega roja-
ka, pisatelja Franceta Bevka. Letos smo v zavodih in društvih združili moči in pripravili 
skupen program prireditev z naslovom Bevkovi dnevi, ki se je zgoščeno odvijal v dneh od 
21. do 23. septembra 2012. 
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Simbioz@  je vseslovenski prostovoljski 
projekt, ki bo letos potekal že drugič in 
tako ponovno povezal dve generaciji. 

Namen projekta je preko medgeneracijskega 
sodelovanja poskrbeti za dvig računalniške pi-
smenosti starejših. 

V tednu od 15. do 19. oktobra 2012 bodo 
mladi na delavnicah, ki bodo potekale v knji-
žnicah, šolah, domovih za starejše ... po vsej 
Sloveniji naučili starejših računalniških veščin. 
Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo prilo-
žnost, vredna doživetja, izkušnja, vredna spo-
mina. 

Izhodišča
Prav zaradi tega je v letu 2011 potekal pro-

jekt Simbioz@ e-pismena Slovenija in je preko 
medgeneracijskega sodelovanja in prostovolj-
stva uspešno dvignil raven računalniške pisme-
nosti pri starejših generacijah. Veliko zanima-
nje za projekt in njegova uspešnost v letu 2011 

Medgeneracijsko sodelovanje za 
računalniško opismenjevanje starejših

 SIMBIOZ@ 2012 – E-PISMENA SLOVENIJA

sta bili izhodišči za njegovo nadaljevanje, saj se 
bo projekt izvajal tudi v letu 2012 in sicer z ime-
nom Simbioz@ 2012. Evropska komisija je leto 
2012 razglasila za evropsko leto aktivnega sta-
ranja in medgeneracijske solidarnosti in v tem 
duhu bomo v Sloveniji nadaljevali računalni-
ško opismenjevanje starejše populacije s spod-
bujanjem prostovoljstva in posledično tudi 
medgeneracijskega sodelovanja.

Cilji projekta
Simbioz@ je največji prostovoljski projekt, 

organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji 
na medgeneracijskem sodelovanju, solidarno-
sti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V 
tednu med 15. in 19. oktobrom bodo mladi 
prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej 
Sloveniji predstavnike starejše generacije nav-
duševali nad uporabo računalnika in interneta. 
Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim 
pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in 

okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za 
nadaljnje učenje, uporabo računalnika in inter-
neta. S tem želimo prispevati k višji ravni raču-
nalniške pismenosti med starejšimi v Sloveniji, 
saj po podatkih SURSa kar 90 odstotkov prebi-
valcev, starejših od 65 let, še nikoli ni uporabilo 
računalnika oziroma interneta, kar je precej 
nad povprečjem EU. 

S projektom želimo nagovoriti več kot 

Simbioz@ tudi v Cerknem!
Več o projektu, ki bo, poleg drugih lokacij po Sloveniji, 
potekal tudi v mladinskem centru C.M.A.K. Cerkno, si 
lahko preberete na spletni strani http://cmak.cerkno.net 
ali na www.simbioza.eu, lahko pa nas tudi pokličete na 
051-828-028 (Matjaž). Tako za prostovoljce kot tiste, 
ki bi se radi naučili uporabe računalnika, so zaradi lažje 
organizacije tečaja obvezne predhodne prijave.

200.000 mladih in več kot 300.000 starejših ter 
s tem mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše 
pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko 
učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svoje-
ga življenja. Starejši bodo v okviru modulov 
spoznali osnovne funkcije računalnika, naučili 
se bodo iskanja informacij na internetu in upo-
rabe drugih brezplačnih komunikacijskih oro-
dij, predvsem elektronske pošte. 

 MLADI IN STARI UPOKOJENCI 

NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

RAZPISUJE PROSTO STANOVANJE 
NA NASLOVU CESTA OF 8/21/, CERKNO 

Na razpis se lahko prijavijo osebe pod naslednjimi pogoji:

• da je oseba s statusom upokojenca,

• da je njeno zdravstveno stanje takšno, da omogoča samostojno bivanje 
v stanovanju,

• da je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in 
ostale stroške, ki so vezani na najem stanovanja.

Stanovanje je enosobno, veliko 45,86 m2, v petem nadstropju stavbe.

Dodatne informacije interesenti dobijo na Društvu upokojencev Cerkno 
vsak ponedeljek in petek od 9. do 11. ure.

ROK PRIJAVE JE DO 5. 10. 2012. Več informacij pri pooblaščenem posredniku: Formias inženiring d.o.o., 
Pot na Zavrte 6, 5282 Cerkno, Tel.: 05/377 55 77, E-pošta: info@formias.si

Laški sejem 2012
 DLG STARI MEH LAZEC

Tudi letošnji dvodnevni prireditvi Laški se-
jem 2012 lahko z veseljem damo oceno odlič-
no. V obeh dneh se je na lepo pripravljenem 
prizorišču na vrhu vasi zbrala do sedaj rekor-
dna množica ljudi željnih glasbe, petja, plesa, 
dobre hrane in pijače, predvsem pa druženja in 
kulture. Društvo Stari meh in vaščani Lazca, pa 
tudi ostali člani in simpatizerji, so spet dokaza-

Ansambel DLG Stari meh na petkovem nastopu

li, da se z združenimi močmi da veliko postoriti. 
Še enkrat gre zahvala vsem, ki so tudi letos 

tako ali drugače sodelovali pri pripravi te za 
nas glavne prireditve, ki je hkrati služila tudi 
kot zbiranje sredstev za izgradnjo novega va-
škega središča v Lazcu, katerega je potprla tudi 
Občina Cerkno.
Miran Kofol, DLG Stari meh Lazec

  Športna sekcija vam ponuja rekreativno vadbo, 
balinanje, pohodništvo in plavanje.

  Likovna sekcija vam pod mentorstvom nudi 
srečanja enkrat tedensko.

  Sekcija ročnih del vam pod mentorstvom po-
maga pridobivati nove ročne spretnosti.

  Izletništvo – odkrivanje zanimivosti in lepot 
doma in v tujini.

  Mešani pevski zbor bo zelo vesel novih pev-
cev.

Torej pridružite se nam.
Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu 
društva vsak ponedeljek in petek v času uradnih ur.

Društvo upokojencev Cerkno

Jesen je tu in z njo prihaja več prostega časa. 

Društvo upokojencev Cerkno vabi svoje člane, 
da se aktivno vključijo v dejavnosti društva.
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Cerkno Cup 2012
Med 17. in 19. avgustom je Orientacijski klub 

Azimut gostil najboljše orientaciste na svojem 
največjem tekmovanju. Več kot 200 tekmoval-
cev je prišlo iz 18 različnih, predvsem evrop-
skih, držav. Vrhunec tridnevnega dogodka je 
bila gotovo tekma za točkovanje svetovne jako-
stne lestvice (WRE), domačini pa so z mestnim 
sprintom po cerkljanskih ulicah dobili nekaj 
vpogleda v naravo orientacijskega teka.

Največji zvezdnik na tekmovanju je bil goto-
vo avstrijec Gernot Kerschbaumer, ki je v lan-
skem letu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka 
na vojaškem svetovnem prvenstvu v orientacij-
skem teku v Riu de Janeiru, na svetovni jako-
stni lestvici pa trenutno drži 7. mesto. Takoj za 
njim je zanimanje gledalcev požel Matjaž Štan-
fel, hrvaški tekmovalec iz Gorskega Kotarja, ki 
ga pogosto videvamo v Sloveniji in ki lepo ob-
vladuje naš jezik. Med žensko elito je velik 
uspeh dosegla Manca Cvek, ki je s komaj 16 
leti osvojila 3. mesto na WRE tekmi, zadnji dan 
tekmovanja pa je celo zmagala.

Cerkno Cup je letos obeležil tudi praznova-
nje 20-obletnice OK Azimut, orientacijski tek 
pa spada med športe z najdaljšo tradicijo na 
Cerkljanskem.

Klubsko prvenstvo OK Azimut
Svetovna, evropska in državna prvenstva so 

pozabljena, ko se bliža klubsko prvenstvo naj-
večjega orientacijskega kluba pri nas. Klubski 
pokal nosi od letos dalje 17 zapisov, 8 različnih 
imen. Najuspešnejši bivši klubski prvak Jožko 
Jazbar (5 naslovov) pa je letos končal šele na 
10. mestu. Prvič v zgodovini kluba je prvak po-
stal mladinec, Peter Tušar.

Tekma se je odvijala na novi karti v Dolah 
nad Idrijo. Razgiban in zelo razčlenjen teren je 
narekoval tekmo, ki je utrujala noge, jemala ki-
sik možganom in do onemoglosti obremenje-
vala um tekmovalcev. Traser Andraž Hribar, 
sicer najboljši in doslej najuspešnejši slovenski 
reprezentant, je postavil progo, na kateri bi 
lahko zmagal tako nabriti mladinec, kakor tudi 
izkušeni veteran. 

Po prihodu v cilj je bilo jasno, da bo Peter 
zmagal z ogromno prednostjo. V izenačeni 
konkurenci pa sta 2. in 3. mesto zasedla Rok in 
Silvij Močnik.

Cerkljanski mladinci na vrhu
9. septembra je v organizaciji OK Azimut po-

tekalo Državno prvenstvo na srednji razdalji v 

Cerkljanski orientacisti med prvaki in rekordi
 ORIENTACIJSKI KLUB AZIMUT

Vsi zmagovalci Cerkno Cupa na smučarskem centru Cerkno.

Gernot Kerschbaumer takoj po sprintu po uli-
cah Cerknega študira izbire poti na karti.

Matjaž Kerčmar se je odzval k povabilu starim 
članom OK Azimut ob 20. obletnici kluba in že 
kar na prvi tekmi posegel po medalji!

Državni prvaki - Manca Cvek, Peter Tušar in Ka-
tjuša Poljanšek.

Jošt Lapajne med zmagovalnim tekom na Rati-
tovec.

Državni prvaki so postali še: Janez Pretnar 
(M35), Silvij Močnik (M45), Saša Žižek (Ž35). 

Novice
Azimut posegel tudi po naslovu državnega 
prvaka v gorskem teku

Orientacijski tekači so v tujini že tradicional-
no vpeti v gorske teke. Leta 2009 je denimo pr-
vak v gorskem maratonu postal Marc Lauenste-
in, švicarski reprezentant, ki je bil istega leta 
tudi glavni kandidat za zmago na dolgi razdalji 
svetovnega prvenstva v orientacijskem teku v 
Ukrajini. Prav tako je švicarska orientacijska 
zvezda, večkratna športnica leta, Simone Ni-
ggli že bila med dobitnicami medalje na prizo-
rišču letošnjega prvenstva – Jungfrau Ma-
rathon. Pri nas je ledino pred par leti kot izje-
mno uspešen mladinec oral Tibor Mrak, letos 
pa je na državnem prvenstvu na Ratitovec ko-
nec avgusta med mladinci prepričljivo zmagal 
prav tako član OK Azimut Jošt Lapajne. Lepo 
presenečenje mogoče nakazuje dodatno aktiv-
nost v našem klubu v bodoče. 

Emil Kacin državni prvak v precizni orienta-
ciji

Precizna orientacija je relativno mlada disci-
plina, v kateri smo Slovenci že dosegli izjemne 
mednarodne uspehe. Med njimi je tudi zlato 
Kreša Keresteša s svetovnega prvenstva v Ukra-
jini 2009. Zadnja leta je v natančnem branju 
karte in reševanju zanimivih geometrijskih 
problemov vse bolj uspešen Emil Kacin. Na dr-
žavnem prvestvu v Hotedršici je 9. septembra 
osvojil naslov državnega prvaka. Pred tem pa 
tudi bron na državnem prvenstvu v različici 
Temp-O v Bohinju. Emil je junija zastopal re-
prezentančne barve na svetovnem prvenstvu v 
Dundeeju na Škotskem, kjer je osvojil 29. me-
sto med 61 tekmovalci.

Organizacijski rekord
Med 17. avgustom in 17. septembrom je OK 

Azimut organiziral oz. sodeloval pri organiza-
ciji kar 10 tekem (Cerkno Cup, DP srednje, DP 
Pre-O, vojaško DP, slovenska liga v Bohinju, 
klubsko prvenstvo). Med njimi je bila 1 za sve-
tovno jakostno lestvico in slovensko ligo, 1 za 
slovensko ligo, 3 močne mednarodne tekme, 2 
državni prvenstvi, 2 vojaški državni prvenstvi. 
Poleg tega so neustavljivi organizatorji izpeljali 
še en trening kamp in precej dodatnih trenin-
gov za mladince.
Klemen Kenda, Foto: Aleš Poljanšek

orientacijskem teku. Z izjemo štirih kategorij so 
domači tekmovalci pometli s konkurenco in 
poskrbeli za izjemne zmage. Skupaj so pobrali 
kar 10 odličij! Zanimivo je, da so 15- in 16-le-
tniki pobrali naslove prvakov v obeh mladin-
skih in še v članski kategoriji.

Katjuša Poljanšek je zmagala v kategoriji do 
16 let, osvojila naslov državne prvakinje in iz-

polnila pogoje za kategorizacijo (mladinski ra-
zred). Peter Tušar je postal državni prvak v 
kategoriji do 20 let (in bi tudi v članski katego-
riji zasedel 2. mesto; potrdil je v tej sezoni že 3x 
dosežene pogoje za kategorizacijo mladinske-
ga razreda), Manca Cvek je prepričljivo zma-
gala med članicami (izpolnila pogoje za kate-
gorizacijo, državni razred).

Uspešen spustaški vikend 
na »2. DH Cerkno«

 GORSKO KOLESARSTVO

V Cerknem je to nedeljo že dru-
go leto zapovrstjo potekala 
zadnja tekma za pokal Slove-

nije v gorskem kolesarstvu. Tekme so 
se udeležili tekmovalci iz cele Slove-
nije, ki so na prizorišče pričeli priha-
jati že v petek. V soboto, na organizi-
ranem uradnem treningu, je število 
prijavljenih že preseglo 100. Trening 
je potekal brez zapletov, zvečer pa so 
se lahko tekmovalci in obiskovalci 
tekme podružili še štirinajstemu fe-
stivalu ustvarjalnosti – Cmakajne, ki 
je postregel s koncerti različnih rock 
skupin.

Po razmočenem in razburljivem 
polfinalu je na finalnem spustu vre-
me zdržalo, kar je pomenilo večje 
število gledalcev in bučno navijanje 
ob celotni progi. Od tekmovalcev do-
mačega kluba Pedal Cult Team  je te-
žak teren delal najmanj preglavic 
Gašperju Klemenčiču, ki je dosegel 
svojo najboljšo uvrstitev v karieri,  5. 
mesto v elitni kategorji. Zelo uspešni 
so bili tudi ostali člani, saj je Aljaž 
Štenkler med amaterji stal na najvišji 

stopnički, le mesto za njim pa si je 
med mlajšimi mladinci U17 privozil 
Jan Štucin. Najboljši čas dneva je po-
stavil Miran Vauh iz Kluba Črn Trn, 
takoj za njim pa so sledili Žiga Pan-
dur, Aleš Virtič in Nejc Rutar. Ravno 
tako so se na spustu pomerila tudi 
dekleta, med njimi pa je bila najbolj-

ša Kranjčanka Zarja Černilogar. 
Organizator se zahvaljuje vsem  

tekmovalcem, gledalcem, sponzor-
jem, lastnikom zemljišč ter vsem 
ostalim, ki so omogočili izvedbo še 
enega super dogodka!
Aleš Makuc
Foto: Klemen Humar

rekreativna vadba
za vse starostne skupine
URNIK OD OKTOBRA 2012 DALJE:

O R G A N I Z A C I J A :  M L A D I N S K I  C E N T E R  C . M . A . K .  C E R K N O

KONTAKT: 
• GSM: 031 327 125 
• e-pošta: vesna.obid@gmail.com

S seboj prinesite: 
športna oblačila in obutev 
(pred vstopom v telovadnico se je 
treba preobuti), pijačo in brisačo.

Pri vseh vadbah, še posebej pri 
pilatesu, se dela vaje za lepo držo, 
proti boleèinam v križu in ostalih 
sklepih in mišicah. Vse vaje so 
podobne fizioterapevtskim vajam, 
ki se izvajajo po različnih poškodbah.

V MALI TELOVADNICI OŠ CERKNO:

 TOREK: PILATES 1  19:00–20:00
  PILATES 2 20:15–21:15

 ÈETRTEK:  AEROBIKA  19:00–20:00
  PILATES 2  20:15–21:15
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NAPOVEDUJEMO
CERKLJANSKI MUZEJ IN MESTNI MUZEJ IDRIJA

3. oktober, ob 16. uri 
Cerkljanski muzej

16. oktober, ob 18. uri
OŠ Idrija

do 25. novembra
grad Gewerkenegg Idrija

sezona 2012/2013
Cerkljanski muzej

V času gostovanja Razstave ekslibrisov Bevkove knjižnice je Cer-
kljanski muzej pripravil dve spremljajoči prireditvi. 27. 9. se je v 
sklopu Muzejskih srečanj odvilo predavanje dr. Rajka Pavlovca: 
Ekslibris – izraz lastništva knjige, pred nami pa je še MUZEJSKA 
DELAVNICA: IZDELAJ SI SVOJE KNJIŽNO KAZALO. Delavnico smo 
uvrstili v program prireditev, ki jih slovenski muzeji pripravljamo 
v tednu otroka pod skupnim imenom Z igro do dediščine.

MUZEJSKI VEČERI: prof. dr. Milena Horvat – Živo srebro v Idrij-
skem okolju po zaprtju rudnika.

RAZSTAVA IDRIJA – ZIBELKA NARAVOSLOVJA. Razstava predsta-
vlja izbrane predmete iz zakladnice idrijske geološke dediščine 
in biotske raznovrstnosti. Spoznali boste zanimive življenjske 
zgodbe pionirjev evropskega in slovenskega naravoslovja, ki jih 
je v Idrijo privabljal sloviti rudnik živega srebra, ter po njih ime-
novane rastlinske in živalske vrste. Na ogled so tudi po Idriji ime-
novani fosili in mineral idrialit.

ŠTUDIJSKI KROŽEK ZA ODRASLE. V sezoni 2012/2013 v Cerkljan-
skem muzeju uvajamo študijski krožek za odrasle. Vas zanima 
zgodovina, še posebej tista iz domačega okolja? Morda tudi sami 
hranite zanimive fotografije, dokumente, predmete … Bi se žele-
li srečevati z ljudmi podobnih zanimanj, deliti znanje, izkušnje, 
sodelovati pri različnih muzejskih projektih, se naučiti kaj nove-
ga? Veseli bomo vašega odziva. Pokličite nas na 05 37 23 180 
ali pišite na naslov: info@muzej-idrija-cerkno.si.

BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

do 7. oktobra
Cerkljanski muzej

RAZSTAVA EKSLIBRISOV, ki so jih v šolskem letu 1980/81 izdelali 
osmošolci pod mentorstvom Rafaela Terpina v spomin pisatelju 
Francetu Bevku in v popotnico novim prostorom Bevkove knji-
žnice. (Več v prispevku zgoraj)

ZAVOD GABRIJEL FEST

4. oktober ob 21. uri
Bar Gabrijel

12. oktober ob 21. uri
Bar Gabrijel

17. KELTIKA 2012 MEDNARODNI FESTIVAL:

TRIO LEIMGRUBER / DEMIERRE / PHILLIPS (ŠVI, ZDA)(U. Leim-
gruber saksofon, J. Demierre klavir, B. Phillips kontrabas). Medna-
rodni, švicarsko-ameriški trio sicer postavke jazzovske improvi-
zacije ne cepi na art in alter rock (kot to počnejo Lean Left), a je 
njihova vizija improvizirane godbe enako eklektična, energična 
in nepredvidljiva. Jamstvo za sočen špil ob dveh mlajših švicar-
skih muzičistih (Leimgruber in Demierre) je tudi starosta impro-
scene, legendarni basist Barre Philips, ki je dejaven od začetka 
60. let in je mdr. snemal z velikani, kot so Eric Dolphy, Jimmy 
Giuffre ali Archie Shepp. Vstop prost.
SAMO ŠALAMON QUARTET (SLO, FRA, ITA). (D. Pifarely violina, 
S. Šalamon kitara, B. Chevillon kontrabas, R. Dani bobni). Kvartet 
sestavljajo nekateri trenutno najbolj priznani jazz glasbeniki v 
svetu. Zasedbo vodi slovenski kitarist Samo Šalamon, ki ga je re-
vija Guitar Player razglasila za enega izmed 10 najbolj vročih ki-
taristov na svetu. Na violini in kontrabasu sta francoska glasbeni-
ka Dominique Pifarely in Bruno Chevillon, ki sta že dobro uvelja-
vljeni in znani imeni, zasedbo pa zaokroža eden najbolj iskanih 
evropskih bobnarjev Roberto Dani iz Italije. Vstop prost.
Več informacij o koncertih na: www.jazzcerkno.si

KMEČKA TRŽNICA

6. oktober, 8.–12. ure
Mestni trg Idrija
Občini Cerkno in Idrija, 
ICRA d.o.o.

Predstavitev lokalnih kmetov ter izdelovalcev domače in ume-
tnostne obrti. Program bodo popestrila podeželska društva, otro-
ške delavnice ... Prireditev bo obarvana na temo krompirja – pra-
žilo se bo krompir idrijskih in cerkljanskih kmetov, različne sorte 
krompirja bo predstavil KGZ iz Nove Gorice, izbirali bomo »naj-
težji krompir na Primorskem«, razstavljene bodo tudi zanimive 
oblike krompirja. (Več na strani 7)

FOTO KLUB CERKNO

12. oktober ob 18. uri
Cerkljanski muzej

Odprtje klubske FOTOGRAFSKE RAZSTAVE SVET OD BLIZU.

C.M.A.K. CERKNO

do 5. oktobra
Pr Mick

6. oktober ob 17. uri
MC C.M.A.K.

6. oktober ob 21. uri
MC C.M.A.K.

28. oktober ob 20. uri
MC C.M.A.K.

RAZSTAVA BELI SLADOLED – Baje se v prvih dveh tednih v vrtcu 
naučimo dosledno ločiti med delom in igro. Pri tem za delo pre-
poznamo vodene dejavnosti z natančnimi pravili in navodili. 
Spoznamo, da je dobro opravljeno delo tisto, ki dosledno sledi 
pravilom in navodilom in da je delo pomembnejše od igre. Za 
beli sladoled je igra edino pravo delo; delo ki osvobaja. (SBD)

DELAVNICA SAE INSTITUTA – Ableton Live je popularno RAČU-
NALNIŠKO ORODJE ZA PRODUKCIJO GLASBE in namenjen 
predvsem tistim, ki želijo ustvarjati znotraj žanra elektronske 
glasbe. Namen delavnice je predstaviti in razširiti znanje o nači-
nih uporabe programa Ableton Live ter predstaviti bolj dovršene 
tehnike uporabe programa. Prijave na: cmak2@siol.net ali 051-
828-028 (Matjaž), do četrtka, 4. 9. 2012. Predznanje in računal-
niška oprema nista potrebna, če pa bosta prisotna, ne bo nič na-
robe. Delavnica bo potekala v okviru Klubskega maratona Radia 
Študent.

KLUBSKI MARATON RADIA ŠTUDENT:

TRUS! – Sveža zasedba preizkušenih odrskih ljudi, ki ima svoje 
korenine v sproščenih, neobveznih improviziranjih in džemanjih 
z lastnih vaj. Glasbene ideje, ki se raztezajo od trash garažnega 
popa, minimala, punka, alternative in rocka, so se sčasoma delo-
ma strukturirale in materializirale na no-budget demo posnetkih. 
Škrip Orkestra, Nubira, The Origin of Pain, Vanilla Riot in Kombo 
Zlatka Kaučiča so reference, ki povejo veliko in hkrati nič o tej 
nepredvidljivi druščini, ki jo druži predvsem neizmerna želja po 
ustvarjanju. Njihova glasbena izraznost kipi od silnih izbruhov 
moči, obenem pa se skozi njo kaže tudi ženstvena plat zasedbe.
ROK ZALOKAR TRIO – Člani ljubljansko-novomeške zasedbe sku-
paj ustvarjajo dobro leto dni. Glasbeno-zvrstni diapazon tria je 
precej širok in se vselej spretno izmika enoviti oznaki. Rdeča nit 
zasedbe je krmarjenje med razpoloženji. Osnovne kompozicijske 
skice vključujejo elemente jazza, neposrednost rocka ter liričnost 
klasične glasbe. Da bi ohranili živost skladb, dobršen del prosto-
ra v svojih glasbenih povestih prepuščajo tudi improvizaciji. V 
njihovem repertoarju sicer prevladuje avtorska glasba, mestoma 
pa interpretirajo tudi kakšen že obstoječ napev.

DOKUMENTARNI FILM NAŠA ZGODBA avtorja Mi he Miheliča nam 
v kratkem zgodovinskem pre gledu ustanavljanja rezervatov 
predstavi po gled na sodobno zahodnjaško družbo skozi oči sta-
roselcev Lakota iz rezervata Pine Ridge. Predstavljena je tudi 
pod preprogo pometena pol pretekla zgodovina prisilnega vklju-
čevanja staroselskih otrok v tako imenovane »šole za In dijance«. 
Kakšno je (bilo) resnično ozadje asimi liranja staroselcev v nove 
družbene strukture? Snemanje filma je potekalo od leta 2009 do 
2011 v rezervatu Pine Ridge – zvezna država Južna Dakota, ZDA, 
v Rimu ter Ljubljani. Dolžina filma: 55 minut

SIMBIOZ@ – RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE STAREJŠIH

15.–19. oktober
MC C.M.A.K.

Vseslovenski projekt SIMBIOZ@ povezuje generacije – mladi pro-
stovoljci se bodo spremenili v učitelje starejših in jih poučili o 
praktični uporabi računalnika, interneta in elektronske pošte. 
(Več na strani 10)

KUD ZARJA ZAKRIŽ

21. oktober ob 15. uri
Zakriž

JEJDAW SOMN – • sv. maša, • kulturni program, ki bo potekal v 
centru vasi: - predstavitev nove kulturno-informativne table vasi 
Zakriž, - nastop Cerkvenega mešanega pevskega zbora Cerkno, 
- nastop KUD Zarja Zakriž z dramsko igro Majenca, - ličkanje in 
testament, - pogostitev in zabava z Duom Pino in Tom. Vabljeni!

1. OKTOBER 2012

Po dolgem vročem poletju, ki je bilo tudi v 
knjižnici bolj dopustniško obarvano, smo 
takoj začeli z različnimi prireditvami za 

odrasle in otroke.
V sodelovanju s Cerkljanskim muzejem smo 

pripravili razstavo ekslibrisov Bevkove knjižni-
ce Cerkno, ki so jih v šolskem letu 1980/81 ob 
odprtju novih prostorov Bevkove knjižnice Cer-
kno (na današnji lokaciji) ustvarili učenci OŠ 
Cerkno pod mentorstvom Rafaela Terpina. Ek-
slibrisi so bili izdelani v spomin pisatelju Fran-
cetu Bevku in v popotnico novim prostorom 
Bevkove knjižnice. V tehniki linoreza so jih na-
tisnili takratni osmošolci, ki so pod dobrim 
vodstvom učitelja ustvarjali prave umetnine. 

Razstava bo na ogled do 7. oktobra 2012  po 
naslednjem urniku: tor.–pet. od 9. do 15. ure, 

Po dolgem vročem poletju
 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

sob.–ned. od 10. do 13. ure in od 14. do 18. ure.
Sodelovali smo tudi pri drugih prireditvah 

ob praznovanju Bevkovih dnevov.  Člani KUD 
Cerkno so v naše prostore povabili literarno 
ustvarjalko Nežo Maurer.

Za najmlajše smo pripravili bibliopedagoške 
ure, in sicer z naslednjimi leposlovnimi vsebi-
nami: rusko pravljico Maša in medved; Julia 
Donaldson: Hiška majhna kot miška; Anja Šte-
fan: Bobek in barčica; Julie Sykes: Dorina jajca; 
Angela McAllister: Fuj, to sploh ni pošast; pri-
povedka Kako je nastala Idrija; brata Grimm: 
Rdeča kapica.

Cilj teh obiskov je seznanjanje s knjižnico in 
knjigo. Lahko je povsem informativne narave. 
Kadar ob obisku želite naše sodelovanje, se je 
zanj potrebno predhodno dogovoriti.

Ure pravljic, ki imajo že dolgoletno tradicijo, 
bomo še vedno izvajali ob torkih popoldne ob 
16. uri,  in sicer po naslednjem razporedu: 
•  2. oktober 2012 (prva pravljica)
•  20. november 2012 (druga pravljica)
•  29. januar 2013 (tretja pravljica)
•  2. april 2013 (četrta pravljica) 

Prva pravljica, ki bo v torek,  2. oktobra, ima 
naslov Ob srebrnem studencu in govori o na-
stanku mesta Idrija.  Oživili in priredili smo sta-
ro idrijsko pripovedko o tem, kdo je odkril živo 
srebro in kako je začela nastajati Idrija. Pravlji-
ca je namenjena otrokom od četrtega do petega 
leta.

Najmlajše vabimo v knjižnico tudi v petek, 5. 
oktobra ob 17. uri, ko bo potekal pravljični te-
den, ki je skupni projekt Mestne knjižnice in 

čitalnice Idrija in Univerze za tretje življenjsko 
obdobje v okviru evropskega leta aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti. Pra-
vljice bodo izvajale prostovoljke Univerze za 
tretje življenjsko obdobje.

Za konec pa dodajamo še prijetno zahvalo: v 
septembru smo v Bevkovi knjižnici Cerkno hva-
ležno sprejeli izjemno dragocen dar iz bogate 
knjižne zapuščine Slavice Makuc, s katerim 
smo dopolnili domačo in tujo leposlovno zbir-
ko ter domoznanski fond. Čas, ki je do kulture 
nasploh ter do knjige in knjižničarstva znotraj 
nje izrazito mačehovski, taki darovi osvetlijo in 
otoplijo. Tako kot prostovoljni prispevki in po-
darjene knjige vseh vas – članov in simpatizer-
jev Bevkove knjižnice Cerkno.
Brigita Smolnikar


