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Nikoli ti niso dane sanje,
ne da bi ti bila dana tudi moč,
da jih uresničiš.
(Richard Bach)

Spoštovani občanke in občani Občine Cerkno, podjetniki,
gospodarstveniki in poslovni partnerji!
Želimo vam mirne božične praznike in radosten prehod v novo leto.
Naj vas v letu 2013 vodi zaupanje vase in v tiste pristne medčloveške
vezi, iz katerih boste črpali moč za uresničitev vaših ciljev in želja!
Župan Občine Cerkno Miran Ciglič s sodelavci

INTERVJU Z ŽUPANOM

Iskanje ravnovesja med željami
in resničnostjo
Z županom Občine Cerkno,
Miranom Cigličem, smo se
pogovarjali v času vsesplošnega
nezadovoljstva državljank in
državljanov z vladajočo
politično elito, ki se je že dolgo
tega odmaknila od svoje volilne
baze in izgubila stik z realnostjo
prebivalk in prebivalcev.
Stanje države se neposredno
odraža tudi na lokalnem nivoju.
Leta največjih priložnosti, ki so
jih marsikatere občine s pridom
izkoristile za vsestranski razvoj s
pomočjo državnih in evropskih
sredstev, so definitivno minila.
In kakšna je današnja
resničnost?

Ukopditi je informativno glasilo Občine Cerkno, namenjeno obveščanju občank in občanov, ki ga brezplačno
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Cerkno. Izdajatelj in
založnik: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Za Občino Cerkno: župan Miran Ciglič. Oblikovna
realizacija in tisk: Gaya d.o.o. Naklada: 2.100 izvodov.
Cerkno, december 2012.

Informator Ukopditi v elektronski obliki:

Lansko leto je bilo v znamenju varčevanja.
Kakšno je finančno stanje Občine Cerkno letos? Za koliko se je zmanjšal priliv države?
Letošnje leto zaključujemo optimistično, s
stanjem, ki nam bo v letu 2013 dovoljeval začetek izvajanja finančno zahtevnih projektov. Privarčevali smo tudi sredstva za odkup stanovanj
v novem poslovno-stanovanjskem objektu na
mestu bivše policijske postaje. Seveda bo ob
vseh investicijah potrebno tudi zadolževanje –
predvidoma po 800.000 evrov v naslednjih
dveh letih –, Občinskemu svetu pa bomo predlagali, da v letih 2013 in 2014 sredstva iz 23.
člena Zakona o financiranju občin, ki smo jih v
preteklih letih vlagali predvsem v cestno infrastrukturo, preusmerimo v načrtovane projekte.
Pričakovati je namreč treba, da bo država varčevala tudi pri sredstvih lokalnih skupnosti – v
letošnjem letu je Občina samo iz naslova povprečnine že izgubila okrog 60.000 evrov. Poseben problem so poplavne škode, saj iz let 2007,
2010 in 2012 ostaja za kar okrog 3 milijone
evrov odprtih nesaniranih škod, v letu 2012 pa
nam država za te namene ni namenila niti enega evra in tudi za leto 2013 še ni zanesljivih napovedi. Prav tako so iz naslova popotresne sanacije izpadli vsi objekti v javni lasti, nekaj možnosti je ostalo le še za fizične osebe ter za sanacijo sakralnih objektov.
Razvojno naravnane občine iščejo priložnosti sofinanciranja projektov prek različnih
razpisov. Vemo, da Občina Cerkno v preteklosti ni dovolj izkoriščala danih možnosti,
predvsem glede črpanja evropskega denarja.
Se je tu zgodil kakšen premik – kolikšna sredstva je Občina uspela pridobiti letos?
Za vse večje investicije iščemo možnosti sofinanciranja skozi različne razpise. Se pa Slovenija trenutno nahaja v težkem finančnem položaju, zato pristojna ministrstva zavlačujejo z

izdajanjem pozitivnih odločb in prav neverjetno je, kako se stvari na državni ravni zaustavljajo in zapletajo. Od prestavljanja razpisnih
rokov, do sprememb meril že objavljenih pozivov. Tako se že več kot eno leto vleče zgodba o
Večnamenskem centru Cerkno (VCC), vloga na
javni poziv je vložena, gradbeno dovoljenje je
že dolgo na Občini. Objava rezultatov je sedaj
napovedana za februar 2013, sicer pa bo investicija vredna 1,9 mio evrov, od katerih pričakujemo sofinanciranje v višini 924.000 evrov.
Na EKO sklad smo prijavili projekt energetske sanacije Osnovne šole. Višina investicije je
skoraj 1,36 mio evrov, od tega pričakujemo sofinanciranje v višini 1 milijona.
Zaključili smo projekt prehoda ogrevanja na
biomaso v kotlovnici OŠ, ki je bil vreden
450.000 evrov, 200.000 evrov pričakujemo od
Švicarskega sklada, od česar smo v decembru
že prejeli skoraj 112.000 evrov.
Za cesti Podpleče in Orehek smo pridobili
266.000 evrov iz naslova sofinanciranja cestne
infrastrukture na osnovi t. i. 23. člena Zakona o
financiranju občin.
Žal pa smo bili že tretjič neuspešni na razpisu
Evropa za državljane (EZD), s pomočjo katerega bi lahko pridobili sredstva za širitev skupnih
aktivnosti s pobrateno občino Cassacco. Kljub
temu bomo s politiko postopnih korakov nadaljevali. Nekaj turističnih izmenjav je bilo že izvedenih, bi pa ob tem pozval tudi vso zainteresirano javnost, društva ... da podajo svoje predloge sodelovanja, ki bi jih lahko uresničili v
prihodnosti.
Prav tako sta bila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zavrnjena dva prijavljena programa, skupaj vredna 300.000 evrov – javno otroško igrišče v Cerknem in vaško središče Lazec.
Zaradi neživljenjske statistične ocene stopnje
razvitosti in brezposelnosti namreč izgubljamo
točke na razpisih in posledično možnosti za pri-

dobivanje sredstev. Izvedbo obeh projektov
smo zato morali prestaviti na naslednji dve leti,
saj bomo zanju morali prevzeti celotno obveznost. V teku pa je tudi izgradnja mrliške vežice
v Šebreljah.
S statistično oceno razvitosti so se pri točkovanju pri razpisih soočile vse severnoprimorske občine. Ali se je iz pobude za skupni protest pri pristojnih institucijah razvilo kaj
konkretnega?
Res je, razen Bovca, ki mu je dodatne točke
prineslo zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, so bile pri Ukrepu 322 s svojimi
projekti zavrnjene vse severnoprimorske občine. Svet regije je zato sprejel sklep, da na pristojna ministrstva pošljemo protest in svoj
predlog paketa meril, s katerimi bi v prihodnje
ocenjevali prijavljene projekte. Tu namreč ne
gre le za posamezne investicije. Težava nastopi
tudi kasneje, saj moramo neuspešno prijavljene projekte izvesti z lastnimi sredstvi, kar pa
nam zmanjša možnosti za prijavo novih, saj
nam enostavno zmanjka denarja za zagotavljanje lastnega deleža. Tudi sami smo skupaj z
agencijo ICRA prenesli pritožbo ob obisku na
ministrstvu, a je bil odziv tipično birokratski –
njihova pravna služba naj bi bila tako zasedena, da prej kot v štirih mesecih ne moremo pričakovati odgovora.
Finančno obdobje 2007–2013 se zaključuje,
začenjajo se priprave na novo finančno perspektivo 2014–2020, na katero so vezana tudi črpanja evropskih sredstev. Ali se na nivoju
regije že sprejema regijske razvojne načrte in
kako je z občinsko razvojno strategijo?
Najprej je na potezi država, ki v skladu z
evropskimi smernicami in prioritetami izdela
državni razvojni načrt. Na nivoju regije je nosilec projekta RRA Nova Gorica, ki je sicer že iz-
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delal osnutek regijskih načrtov, vendar ga Svet
regije ne more potrditi, dokler ni sprejet državni. Na koncu pa pride na vrsto strategija občine, saj jo je treba umestiti znotraj državnih in
regijskih okvirov, če želimo iz nje potegniti največ. Je pa v zraku bojazen, da je čas, ko so lahko posamezne občine prijavljale v sofinanciranje svoje lokalne projekte, minil, in da bo v prihodnjem obdobju levji delež podpor odpadel
na regijske projekte, kot je na primer regijski
center za ravnanje z odpadki.
V nekaterih, tudi sosednjih okoljih igrajo
močno vlogo razvojne agencije, ki so eden od
stebrov izdelave razvojnih strategij, neformalnega izobraževanja, pomoči pri pridobivanju sredstev ... Na Idrijsko-Cerkljanskem
deluje razvojna agencija ICRA, ki pa je na
Cerkljanskem skorajda ni čutiti in tukajšnji
prebivalci pogrešajo izvajanje programov v
svojem okolju. Ali razmišljate o tem, da bi povečali obseg njenega delovanja na Cerkljanskem, saj je Občina Cerkno njena soustanoviteljica?
V severno primorski regiji, ki združuje 13 občin, delujejo štiri razvojne organizacije: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (ICRA), ROD
Ajdovščina, Posoški razvojni center (PRC) in
RRA Nova Gorica, ki bo do konca leta 2013
imela vlogo vodilne agencije, katere glavna naloga bo priprava regijskega programa za obdobje 2014-2020.
V začetku decembra sem se sestal s kolegom,
idrijskim županom Bojanom Severjem, s katerim sva se v prisotnosti direktorjev obeh občinskih uprav odločila, da ICRA organizacijsko
ostane d.o.o., v kateri naj bi v bodoče obe občini imeli 50-odstotni delež. Del njenih zaposlenih in nalog se bo preneslo na Center za idrijsko dediščino (CID), del nalog ostaja nespremenjen, manjkajoče delo pa bo ICRA morala
poiskati na tržišču. Letošnje sodelovanje je bilo
dobro na področju priprave dokumentacije za
razpise (VCC, EZD, otroško igrišče, Lazec),
ostala področja pa niso bila najbolj srečno in
uspešno vodena, vsaj kar se tiče neposrednih
aktivnosti v občini Cerkno. Računam na pozitivne premike.
Letošnje leto so občinsko upravo zaznamovale tudi kadrovske spremembe?
Občinsko upravo sestavlja 10 uslužbencev ter
trije komunalni delavci. Letos smo res pridobili
tri nove sodelavke, kot nadomestilo za tiste, ki
so odšli. Naj izkoristim to priložnost in se na tem
mestu za dolgoletno delo v občinski upravi posebej zahvalim donedavni tajnici Cirili Tušar.
Kako pa ocenjujete delo občinskega sveta? Se
tudi na lokalni ravni odraža vzorec z državnega vrha, ko kaže, da je treba biti proti zaradi nasprotovanja samega in ne zaradi vsebine, ali pa vendarle prihaja do konstruktivnih pobud, predlogov, kompromisov?
Če je bilo prvo leto delovanja Občinskega
sveta v tej sestavi res v znamenju razčiščevanja
odnosov, sedaj ocenjujem, da delujemo v duhu
sodelovanja. Nenazadnje smo večino sklepov
sprejeli soglasno. Zdi se mi, da smo vsi skupaj,
z mano vred, dozoreli, kar je edino prav. Pot v
skupno dobro je samo ena – skupno prizadevanje in prevzemanje odgovornosti.
Z letom 2011 ste prvič razdelili 200.000 evrov
v neposredno upravljanje krajevnim skupnostim (KS). Kako ocenjujete rezultat, kako so
KS uporabila ta sredstva?
Vsako leto namenimo manjši znesek za nagrado predsednikom KS, posebej pa letno odvajamo desetim KS okoli 200.000 evrov sredstev, s katerimi razpolagajo same. Tak način delovanja je bil pozitivno sprejet in je vnesel določen stimulativni in konstruktivni premik v delovanju KS, sredstva pa namenjajo v glavnem
za vzdrževanje cestne infrastrukture, vodovode
in kanalizacijo, manjši del pa za aktivnosti znotraj KS. Menim, da le na tak način dobijo volitve v svete KS svoj praktični smisel. Kaj pomeni
imeti politično oblast, če nimaš v rokah sredstev?
Mnogi že dolgo čakajo na sprejem Občinskega prostorskega načrta (OPN), saj brez njega
ni mogoče načrtovati in izvajati gradenj.
OPN je izdelan in ustrezni Odlok sem želel
posredovati v potrditev na sejo Občinskega sveta 20. 12. 2012. Zaradi obsežnosti gradiva in
opozoril drugih občin, da prihaja pri realizaciji
OPN do določenih praktičnih težav na pristoj-

nih Upravnih enotah, sem se odločil, da potrjevanje odloka o OPN prestavimo na februarsko
sejo naslednje leto. Vmesni čas bomo koristno
uporabili za temeljit pregled in odpravo pomanjkljivosti.
Podjetništvo na Cerkljanskem nima pravega
zagona, uspešna zasebna podjetja se izseljujejo, nova pa se ne ustanavljajo. Se morda
kažejo kakšni obeti za podjetniško oživitev
prostorov bivše mizarnice?
Spodbujanju razvoja malega gospodarstva
Občina namenja letno okoli 10.000 evrov, kar
je malo, žal pa tudi večjih zahtev v tej smeri ni
bilo. Večji del podjetnikov je res že pred leti našel svoj izziv izven občine Cerkno. Za nekdanji
Celes pa je izklicna cena stečajne upraviteljice
preko 800.000 evrov, kar je za malo gospodarstvo in občino nezanimivo.
Z neperspektivnim okoljem se veča tudi nevarnost vse številčnejšega bega možganov, saj
se mladi ne vračajo v domače okolje. Anketa,
ki jo je med cerkljansko mladino opravil mladinski center je pokazala, da po mnenju 80 %
mladih pri nas ni zaposlitvenih možnosti,
kar slaba polovica pa bi se po študiju želela
vrniti v domače kraje, če bi to možnost imeli.

Bojim se, da bo v luči današnjih razmer potrebno bežati iz Slovenije, ne le iz Cerkljanske!
Ampak vseeno – možnosti za širšo razvojno politiko bi bile v sodelovanju med občino in največjim gospodarskim subjektom, vendar zaenkrat
v tej smeri ni pravih odgovorov. Ob dejstvu, da
75 % občinskega proračuna oklestijo že vnaprej
definirani stroški, je zelo težko razmišljati, da
bi bila Občina lahko sama podpornik in motivator večjega razvojnega podjetniškega preobrata.
Mimo tovarne ETA zagotovo ne moremo. V
preteklosti je bila gonilo razvoja tukajšnjih
krajev, v zadnjih letih pa se vse bolj odmika
od družbenega življenja. Sicer zagotavlja
kruh večini prebivalcev, ki vztrajajo v tem
okolju, po drugi strani pa ne ponuja priložnosti mladim izobražencem. Letos ste navezali stik s predsednikom poslovodstva skupine EGO – kakšen je vaš vtis glede nadaljnje
vloge tukajšnjega največjega gospodarskega
igralca? Lahko pričakujemo kaj več informacij o nadaljnjih načrtih, morebitnem razvoju,
novih delovnih mestih, sodelovanju z lokalno
skupnostjo?
Sodelovanje s tovarno ETA žal ni dobro, kar
zagotovo tudi ni dobro za obe strani, za turizem, kakor tudi ne za vse občanke in občane
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dejavnost občinskega sveta (okoli 6–8 sej letno), financiranje političnih strank,
občinski praznik in nagrade, delovanje nadzornega odbora

32.000

vsi stroški župana

54.000

občinska uprava

332.000

sistema za zaščito, reševanje in pomoč

190.000

kmetijstvo ter razvoj podeželja

180.000

zimska služba

180.000

letno vzdrževanje lokalnih cest, modernizacija in posodabljanje cest

260.000

obnova odsekov Podpleče ter Reka-Orehek

455.000

turizem

140.000

zbiranje in ravnanje z odpadki

85.000

ravnanje z odpadno vodo

130.000

oskrba z vodo (vzdrževanje hidrantne mreže, sanacija vodovodov in zajetij,
dezinfekcija in nadzor pitne vode ...)

130.000

zdravstveno varstvo

60–80.000

knjižničarstvo in založništvo

110.000

umetniški programi, ljubiteljska kultura, šport, lokalni radio

113..000

vrtec (oskrbnine, plače, investicije ...)

700.000

osnovno šolstvo

470.000

socialno varstvo (donacije novorojencem, socialno varstvo invalidov, pomoč na
domu, oskrbnine v socialnih domovih, RK, Karitas, pomoč otrokom

270.000

Če vse navedeno uokvirimo v realno vrednost proračuna, ki ne presega 6 milijonov evrov in v katerem je
že 75 % sredstev vnaprej opredeljenih kot fiksni strošek, je jasno, da je prostora za želeni razvoj premalo. Zato se bo morala Občina Cerkno za napovedane projekte zadolžiti v dveh letih za približno 1,6
milijonov evrov ter obenem skrčiti vložke v cestno infrastrukturo ter se na vseh opisanih programih racionalno vesti s kontrolo stroškov.

ter za razvoj kraja. Vedeti moramo, da se breme
realnega nižanja standarda prebivalcev pokriva iz davkoplačevalskih, torej občinskih sredstev – na primer sofinanciranje vrtca, oskrbe
starejših ..., hkrati pa se zaradi zaposlovanja
tujih delavcev prek agencij Občina sooča z izpadom prihodkov iz naslova dohodnine. S
predsednikom uprave sva kot poslovna človeka
uspešno rešila problem gasilskega vozila v PGD
Cerkno, potem pa je vse zamrlo, kljub temu, da
je Občina zagotovila sanacijo vodnega zajetja
Sušje, ki je sicer last tovarne ETA, in okolice v
vrednosti okrog 340.000 evrov. Umik tovarne
iz javnega življenja, zapiranje za zidove, skrivanje informacij, ki so pomembne tako za delavce
kot krajane, je do neba vpijoč problem. Je že
tako, da mora včasih nastopiti žgoč problem, ki
strani premakne z mesta. Sicer je bilo moje povabilo k sodelovanju podano že večkrat, tudi
poleti na sestanku z dr. Hauptom, toda pravega
odziva do danes še ni bilo. Vendar – upanje na
boljše umre zadnje. Morda bo ta dan 21. 12.
2012, ko se najodgovornejši končno srečamo.
Tako v slovenskem merilu kot v nekaterih sosednjih občinah beležijo povečan obseg turističnega obiska in zdi se, da Cerkljanska tega
vala ni ujela. Ni skrivnost, da vlečni konj zimskega turizma posluje z izgubo, poletna sezona pa temelji bolj na individualnih gostih in
programih nevladnih organizacij, kot na organiziranem trženju destinacije. Nedorečena
situacija delovanja lokalne turistične organizacije (LTO) zagotovo ne prispeva k razvoju.
Menite, da bi za trenutno stanje občinsko
vodstvo vendarle moralo prevzeti svoj del odgovornosti – tako župan kot Občinski svet?
Strinjam se, da turizmu trenutno ne gre dobro. Kot je znano, moja želja in pobuda, da bi se
LTO Laufar kot javni zavod ukinil, s strani Občinskega sveta ni bila podprta. Za namene reorganizacije je bil že pripravljen prostor, kjer bi
direktor LTO poleg nalog sedanje funkcije
opravljal še naloge evidentiranja in prodaje občinskega premoženja. Še vedno menim, da je
škoda, ker se ideja ni izšla pozitivno, saj po mojem mnenju sedanja organizacija ne prinaša
pravega učinka glede na vložena sredstva. Tudi
svet zavoda LTO vse do danes ni deloval, zelo
malo pa je bilo tudi tistih, ki bi se pozanimali,
kako LTO tekoče deluje. V letu 2013 pričakujem spremembe na bolje.
Sicer bo v okviru programa turizma za leto
2013 najbolj izstopal projekt Interbike v vrednosti skoraj 70.000 evrov, ki je podprt z evropskimi sredstvi. Gre za program razvoja kolesarstva na mednarodni ravni Italija–Slovenija.
Kot eden od turističnih produktov bi bilo zagotovo zanimivo svetovno znano arheološko
najdišče Divje babe. Se po ureditvi dostopa tu
odvijajo še kakšne aktivnosti?
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Trenutno se na Zavodu za varstvo narave
ureja dovoljenje za izvedbo del za zavarovanje
obstoječega stanja. O nadaljevanju aktivnosti
bomo odločali, ko bo znan izid dveh pobud poslanca Sama Bevka: glede uvrstitve najdišča na
seznam spomenikov nacionalnega pomena s
ciljem pridobitve sistemskih sredstev ter glede
dovoljenja za nadaljnja izkopavanja. Če bodo
izkopavanja dovoljena, potem bo jama zaprta.
Pomembna naloga pa bo definiranje načina
upravljanja, saj tudi na Zavodu ne vidijo možnosti, da bi teklo tako kot doslej. Najboljša rešitev bi bilo upravljanje s strani muzeja in pod
strokovnim vodstvom arheologa, kar pa s sabo
ponovno potegne dodatne stroške.
Cestna infrastruktura je bila vseskozi ena od
občinskih prioritet. Kako je na tem področju
danes?
Res je, v vsej zgodovini Občine Cerkno je področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij zasedalo posebno mesto in daleč
največjo pozornost. Tudi v letošnjem letu smo
namenili okrog 780.000 evrov za letno vzdrževanje, modernizacijo in posodabljanje cest, obnovo odsekov Podpleče in Reka–Orehek ter za
zimsko službo.
Občanke in občani ste zagotovo opazili, da
ob izteku leta nameščamo lamelne oznake, ki
označujejo pomembnejše javne ustanove, trgovine, turistične ponudnike ... v kraju Cerkno.
To je končna faza projekta vodenja voznikov
proti naši občini. Začne se s cestno-prometnimi
tablami ter dvema velikima turističnima tablama na avtocesti ter cestno-prometnimi znaki,
na katerih se s simboli Partizanske bolnice Franja in Smučarskega centra Cerkno označuje
smer za Cerkno, nato sledijo velike rjave turistične table (na primer na Reki in v Hotavljah),
table z oznako občine Cerkno ter nato v kraju
samem lamelne oznake. Projekt je bil izdelan
in dovoljen s strani Direkcije za ceste RS, financiran pa s strani Občine Cerkno.

Še naprej bomo skrbeli za delovanje obeh tržnic, za domačo, ki se zaključuje s pomočjo razpisa, in ono v Idriji, ki pa jo bo potrebno po petih letih končno postaviti na realna tla. V letu
2013 pa bomo začeli z izgradnjo že omenjenega vaškega središča Lazec in za ta namen dodelili okrog 95.000 evrov sredstev.
Letošnje leto je bila zelo aktualna problematika vodooskrbe. O težavah z vodnimi zajetji
na Bukovem in v Novakih je bilo precej napisanega, nepojasnjena pa za javnost ostaja poletna zastrupitev Cerknice in večji pogin rib.
Ali sta pojasnjena vzrok in odgovornost ter
kakšna so zagotovila, da do podobnih primerov ne bo več prihajalo? Ali bi lahko z ustreznimi ukrepi končno postali “dežela čiste vode”, kar je bila tudi ena od pobud na OS?
Občina Cerkno ima v upravljanju več kot 20
vodooskrbnih sistemov in med njimi so samo
trije neoporečni in niso deležni nobene obdelave. Problem priprave pitne vode z natrijevim
hipokloritom tako ostaja odprt, kajti v skladu s
predpisi ter zahtevami inšpekcije bomo morali
nadaljevati z nameščanjem klorirnih naprav
povsod tam, kjer je voda oporečna. Žal je voda
v veliki meri oporečna zaradi fekalnega onesnaženja od sedaj ali pa od včeraj, čeprav na pogled morda izgleda kristalno čista. Ker v Novakih
izvedba UV žarnice ni bila mogoča, se bo ta izvedla na vodovodnem sistemu Čeplez v letu 2013.
Pri zastrupitvi Cerknice smo se soočili z drugačnim problemom. Sredi avgusta smo bili
opozorjeni, da je bilo dan prej na čistilno napravo pripeljano 15 m3 grezničnega blata iz tovarne ETA Cerkno, čez vso mero onesnaženo s
trikloretilenom in težkimi kovinami. Na osnovi
našega opozorila je strupeno blato prevzelo
pooblaščeno podjetje, ki ga je naročila ETA in
seveda prevzela tudi stroške odvoza. Kakšni
dogodki so še spremljali odstranitev greznice
in kakšne posledice so temu sledile in zakaj je

prišlo do pogina rib, ugotavljajo za to pristojni
organi. Eno je gotovo – čistilna naprava ni bila
vzrok. Ker med tovarno in Občino ni prišlo do
sporazumne poravnave škode, primer rešujeta
odvetnika ene in druge strani. Sestanek odgovornih je napovedan za 21. december in o razpletu bomo v prihodnje še poročali, saj to ni bil
prvi primer nepravilne obremenitve čistilne
naprave v zadnjem času.
Posebno mesto pa zavzema tudi vzpostavitev
katastra vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki bo služil kot osnova za sistem oblikovanja cen v bodoče, kot to zahtevajo predpisi. Gre za močno kislo jabolko, v katero bo potrebno ugrizniti. Z realnejšim obračunavanjem
bodo Občina in krajevne skupnosti pridobile
dodatna sredstva, s katerimi se bo lahko financiralo tudi male čistilne naprave ter prijaznejšo
dezinfekcijo sistemov.
So torej v pripravi kakršnakoli povišanja cen
storitev v občinski pristojnosti, ki bi pomenila višje stroške za gospodinjstva?
Glede na to, da je bila cena pitne vode in ostalih komunalnih storitev zamrznjena več kot dve
leti in da se s 1. 1. 2013 pričakuje njihova sprostitev, je pričakovati določeno korekcijo cen. O
tem bo odločal Občinski svet na prvi seji prihodnje leto. Pitna voda je na Cerkljanskem najcenejša daleč naokoli, prav tako se ne realizira
obremenitve iz naslova odpadnih voda. Čeprav
ponavljam, naj ponovim primerjavo: naše največje gospodarsko podjetje plača za pitno vodo
letno okrog 20.000 evrov. Če bi to isto podjetje
imelo sedež v občini Idrija, bi plačalo 110.000
evrov. S tem je bolj ali manj povedano vse.
Urejenost kraja je njegova prva osebna izkaznica in v Cerknem lahko opazimo marsikaj
motečega – pajčevina električnih kablov, previsoki in neestetski pločniki, nelogičnosti glede prehodov za pešce (npr. s Cvetkove ceste

Večno vprašanje ostaja izvedba predora z naše na gorenjsko stran. Ali je bil v letošnjem
letu narejen kakšen premik bližje realizaciji?
V letošnjem letu se je zvrstilo vrsto sestankov
na temo 4. Razvojne osi, ki jo karakterizira najkrajša cestna povezava med Severno Primorsko
in Gorenjsko z načrtovanim predorom Dolenji
Novaki–Kopačnica. Gre za cestno povezavo od
Robiča do Kalc, bolj znano kot Keltika, s krakom preko Cerknega na Gorenjsko. Ker se je
hotel problem izgradnje in umeščanja predora
v prostor zreducirati na spor med županoma
Občin Gorenja Vas - Poljane in Cerkno, sem za
ta projekt pridobil podporo Sveta regije Severne Primorske. Pri razreševanju tega problema
prav tako veliko pomaga naš poslanec Samo
Bevk s postavljanjem vprašanj in pobud ministru Černaču. Direktor Direkcije RS za ceste
Gregor Ficko zagotavlja, da se bo z naslednjim
letom začela rekonstrukcija Keltike, najprej od
Idrije pri Bači do Dolenje Trebuše ter nato od
Dolenje Trebuše do Želina. Projekti so narejeni,
trenutno se odkupujejo zemljišča. Bil sem povabljen k županu Škofje loke, kjer so bili prisotni tudi župani ožje Gorenjske, s predlogom
nadaljevanja 4. Razvojne osi preko škofjeloške
obvoznice in preko Vodic na gorenjsko avtocesto, kar daje dodatno težo 4. Razvojni osi. Še
vedno pa ostaja nedorečena različica predora,
severna ali južna. Ker gre za evropski in državni projekt smo sklenili, da mora končno odločitev prevzeti vlada.
Kako pa je z razvojem kmetijstva? Kaj so njegovi resnični problemi?
Strukturnim ukrepom v kmetijstvu ter razvoju podeželja namenjamo posebno pozornost in
letno podporo v višini okrog 180.000 evrov. V
ta okvir sodijo programi LAS, naložbe v kmetijska gospodarstva, delovanje kmečke tržnice,
najem azilskega mesta za živali ter vzdrževanje
gozdnih cest. Posebej naj omenim razpise z
mehkim programom, torej aktivnosti izobraževanja, kmetijske dediščine, blagovne znamke
Grape, pridelano doma, ekološkega kmetovanja, podpore prireditvam ipd. Morda je na tem
področju manjkal večji nadzor nad tem, kam
vse se porazdeli denar, ki ga zagotavlja Občina,
realni problemi, s katerimi se sooča tukajšnje
kmetijstvo, pa so tudi delovanje KZ Idrija, problematika odkupnih cen mleka in cene krmil,
zakonito financiranje prevoznih stroškov mleka, nadaljnji razvoj ekološkega pridelovanja
hrane ...
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pešec ne more brez prekrška dostopati do Ceste
OF proti Labinjam), nestrokovno obrezovanje
dreves, asfaltacija vseh barv, pomanjkanje
parkovnih površin ... Če se želimo predstavljati kot turistična destinacija, bo potreben
bolj celosten pristop k urbanističnemu urejanju tako centra občine kot vaških jeder, saj so
gostje na to vse bolj občutljivi., da o prijaznejšem bivalnem okolju za domačine ne govorimo. Ali v občinski upravi oziroma znotraj
Občinskega sveta načrtujete tovrstne korake?
Kar se tiče celostnega pristopa k urbanističnemu urejanju kraja in okolice nas resnično čaka obilica dela in združitev intelektualnih moči
v kraju. Delamo majhne korake, kot so n. pr.
lamelne oznake, izgradnja klančin na glavnih
pločnikih, vsakoletno barvanje talnih oznak
ipd. Pločniki na glavnem trgu so res visoki, toda zgrajeni v skladu s predpisi. Cvetkova ulica
je res nesrečen primer, kjer nam posega ne dovoli Direkcija RS za ceste. Viseče žice ostajajo,
saj dlje od izmenjav dopisov z Elektro Primorsko nismo prišli. Na to temo nas resnično boli
glava, še posebno, ker sredstev primanjkuje.
Nekaj v tem času k turističnemu utripu pripomore posebna in lična novoletna okrasitev, za
čistočo in odstranjevanje snega tudi poskrbimo. Skušali bomo ujeti kakšen razpis na temo
urejanja krajevnih in vaških središč.
Naj pa na tem mestu omenim, da smo s skupnimi močmi zelo uspešno izpeljali dve akciji
čiščenja okolja. Naravnost fantastičen uspeh
pomeni to, da smo iz našega okolja odpeljali
najmanj 100 ton strupenih azbestnih kritin.
Hvala vsem, ki ste v akcijah sodelovali!
Dotaknimo se še nevladnega področja. Gasilska društva imajo izjemno vlogo pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Kako do
njih pristopa Občina?
Delovanju sistema za zaščito, reševanje in
pomoč ter civilno zaščito namenjamo posebno
pozornost in letno za ta namen usmerjamo
okoli 190.000 evrov. V zadnjih dveh letih smo
večino teh sredstev namenili za osebno zaščitno opremo, zdravstvene preglede, nabavo
opreme za gasilska vozila ter seveda nabavo
gasilskih vozil (PGD Poče – Gorje - Trebenče,
PGD Novaki). Gasilstvo je eden od redkih sistemov, ki deluje na prostovoljstvu, vse ekipe v
devetih PGD so kadrovsko popolnjene, zato gasilstvo zaseda posebno mesto v občinskem proračunu in ni doživelo finančnih prikrajšav. Občina podpira tudi nabavo rabljenega DEMO
kombiniranega gasilskega vozila za gašenje in
reševanje iz višin Multistar proizvajalca Iveco
Magirus z vgrajenimi tehničnimi sklopi, toda
pod pogojem, da bo pri nabavi sodelovalo tudi
lokalno gospodarstvo.
Cerkljanski dajejo poseben utrip društva in
druge nevladne organizacije (NVO), v katerih prostovoljno deluje lepo število prebivalcev. Kako ocenjujete njihovo delovanje in kako se bo Občina odzivala na njihove potrebe v
prihodnje? Varčevanje na tem področju bi zagotovo peljalo k slabitvi medsebojnega sodelovanja in k mrtvilu krajev?
Delovanje društev in drugih NVO na Cerkljanskem resnično pokriva najrazličnejša področja – od kulturnega, športnega, mladinskega, izvajajo se programi veteranskih organizacij, turističnih društev, društev s področja socialnega varstva ... Občina jih bo v prihodnje v
okviru svojih zmožnosti vsekakor podpirala in
jim pomagala tako pri sofinanciranju njihovih
programov, kakor pri zagotavljanju prostorov
za njihovo delovanje. Letos smo uspeli obnoviti
tudi športno igrišče v Cerknem, upamo, da ga
bomo v naslednjem letu opremili še z razsvetljavo.
Za leto 2013 je sicer za vse te dejavnosti predvideno 8-odstotno znižanje proračunskih sredstev, kot že rečeno pa nameravamo začeti z
adaptacijo stavbe Večnamenskega centra Cerkno, v kolikor bodo sredstva za regionalni razvoj zagotovljena. S tem se bo lahko rešil tudi
marsikateri prostorski problem za društvene
dejavnosti.

ZGORAJ: Obnova ceste Reka–Orehek se je izvedla v skupni dolžini 1.332 metrov. Zaradi preglednosti
in varnosti se je cestišče v povprečju razširilo na 3,5 m. Odvodnjavanje se je uredilo z robniki v dolžini 520 m in preko koritnic do propustov. Sanirali so se tudi pritoki in iztoki propustov. Skupna površina asfaltne prevleke je 5.350 m2.
SPODAJ: Lokalna cesta Kopačnica–Podlanišče je bila obnovljena v skupni dolžini 1.192 metrov. Vgrajenih je bilo 1.005 m robnikov, ki zagotavljajo ustrezno odvodnjavanje preko koritnic do propustov.
Sanirani so bili tudi pritoki in iztoki propustov. Cestišče se je razširilo na 4,5 m. Izvedena je bila asfaltna utrditev cestišča s skupno površino 5.786 m2.
Skupna vrednost obeh investicij je 454.614 evrov, od tega je država že nakazala 266.000 evrov.

Kaj bi ob koncu leta želeli sporočili občankam in občanom?
Ne glede na vse povedano, ne glede na vsa
razočaranja v naši kotlini in zapravljeni državi,
želim vsem občankam in občanom, gospodarstvu in javnim inštitucijam veliko optimizma,
veselja in zdravja, uspehov in vsega na moč dobrega v prihajajočem 2013.
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4. SEJA PROGRAMSKEGA SVETA 4. RAZVOJNE OSI (4. ROS)

Povezava Primorska–Gorenjska

NEKAJ
TELEGRAFSKIH
NOVIC
12. 7. 2012 – Gostili smo predstavnike Cestnega podjetja Nova Gorica z direktorjem Kristjanom Mugerlijem na čelu. Opredelili smo program dela v gradbeni sezoni, ki naj bi zajemal
krpanje cest, modernizacijo in druga vlaganja v
cestno omrežje. Naj omenim nekatere: asfaltacija Poče (okrog 20.000 evrov), sanacija in asfaltacija ceste v Dolenje Ravne (49.000 evrov),
obnova in asfaltacija ceste v Jazne (50.000
evrov), obnova in asfaltiranje ceste v Laharn,
Lutne skale (44.000 evrov ter delež, ki ga je
prispeval podjetnik Rado Raspet).
12. 7. 2012 – Podpis pogodbe za nabavo gasilskega vozila za PGD Novaki.
31. 7. 2012 – Sestanek s predstavniki družbe
Zidgrad na temo dokončanja idejnega projekta
za gradnjo 9-stanovanjskega bloka na lokaciji
bivše policijske postaje z željo in ciljem, da se
vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na
UE še v letu 2012.
1. 8. 2012 – Sestanek s predstavnicama agencije ICRA, direktorico Jožico Lazar in Andrejo
Trojar Lapanja, na teme:
• septembrska prijava na 6. Javni poziv za pridobitev sredstev za gradnjo večnamenskega
centra v stavbi bivšega dijaškega doma,
• preverba stanja prijave na razpis Ministrstva
za kmetijstvo in okolje za javno otroško igrišče ter center Lazec,
• ponovna prijava programa pobratenja na
razpis Evropa za državljane,
• uskladitev aktivnosti v zvezi s 4. razvojno osjo,
• oblika delovanja ICRE v bodoče – ali organizacijsko ostane d. o. o., ali se preoblikuje v
javni zavod,
• usmerjanje propagandnih aktivnosti prek radia Primorski val kot oblika njegovega dodatnega financiranja.
22. 8. 2012 – Sestanek na sedežu tovarne ETA
s predsednikom uprave glede na čistilno napravo dostavljenega s trikloretilenom močno onesnaženega grezničnega blata in reševanja posledic.
23. 8. 2012 – Z delegacijo Občine Cerkno smo
obiskali mesto Krapina, s katerim se Občina
Cerkno namerava pobratiti v prihodnjih letih.
Sprejel nas je tamkajšnji župan Josip Horvat.
30. 8. 2012 – V Idriji smo se v okviru Programskega sveta za ceste Severne Primorske sestali z
župani Severne Primorske in ožjega dela Gorenjske na temo izgradnje in umestitve v prostor
najkrajše povezave med Primorsko in Gorenjsko
– 4. razvojne osi ter etapni posodobitvi Keltike.
10. 9. 2012 – Obisk kolega župana Občine Gorenja vas - Poljane Milana Čadeža in podpis
skupne izjave, da župana občin nisva ovira pri
izgradnji 4. razvojne osi. Kar se tiče izvedbe
predora, pa naj dokončno sprejmeta odločitev
stroka in vlada.
15. 9. 2012 – Na sedežu Občine Idrija smo se
na pobudo poslanca Sama Bevka sestali z evropsko poslanko Mojco Kleva, ki nas je seznanila z
evropsko kohezijsko politiko 2014–2020.

Z

vske organizacije ter podaja poročila o vzdrževanju spomenikov NOB.
6. 11. 2012 – Sprejem delegacije Ljubljanskih
lekarn, ki jo je vodil direktor Marko Jaklič. Razgovor je potekal o možnosti prevzema cerkljanske lekarne po odhodu dosedanje koncesionarke v pokoj.
6. 11. 2012 – Sestanek s predsednikom Društva upokojencev Cerkno Pavlom Praprotnikom na temo programa Starejši za višjo kakovost življenja.
9. 11. 2012 – Pregled vgrajene tehnične opreme v kotlovnici na biomaso v OŠ Cerkno. S tem
datumom je ogrevanje dokončno v rokah pogodbenega partnerja, pričakovan prihranek pa
je najmanj 50 %. Dogovor, da slavnostno otvoritev pripravi OŠ.
13. 11. 2012 – Župan Občine Škofja Loka Miha
Ješe me je povabil na sestanek županov Gorenjske na temo priključitve podaljška 4. razvojne
osi na avtocestno omrežje preko Vodic. Ocena
je, da bo prostorska umestitev trajala vsaj 5 let.
14. 11. 2012 – Obiskali smo Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici in
se dogovorili, katera dela je letos še mogoče izvesti v Divjih babah. Usoda nadaljnjega razvoja
projekta Divje babe je v rokah vlade in pristojnega ministrstva, ki naj odločita o pobudi poslanca Sama Bevka, da se Divje babe uvrsti
med spomenike nacionalnega pomena in prouči možnost nadaljevanja izkopavanja. Cilj je pridobitev sistemske finančne podpore, kajti občina tako zahtevnega projekta sama ne zmore.
22. 11. 2012 – Obiskali smo Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje in se pogovarjali z dr. Marijo Markeš glede naše pritožbe na zavrnjeno sofinanciranje javnega otroškega igrišča ter vaškega središča Lazec. Odgovorili so, da bo odgovor dan v roku štirih mesecev ali celo kasneje. Še en primer nedelovanja državnih inštitucij.
22. 11. 2012 – Obiskali smo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kjer je tekla beseda o:
• urejanju vodotokov na Cerkljanskem (koncesionar Hidrotehnik),
• načrtu sanacije vodotoka Oresovka,
• sanaciji poplavnih škod 2007, 2010, 2012,
• odpravi škode v zaledju Partizanske bolnice
Franja.
V letu 2012 občini Cerkno niso bila namenjena
sredstva in odprtih ostaja za okrog 3 milijone
evrov nesaniranih škod. V letu 2013 lahko pričakujemo največ 200.000 evrov državnih sredstev.
30. 11. 2012 – Regijska razvojna agencija (RRA)
Severne Primorske je na sedežu Občine Gorenja
vas - Poljane organizirala sestanek županov in
Direkcije za ceste na temo 4. razvojne osi s poudarkom na najkrajši povezavi med Primorsko
in Gorenjsko. Dogovorjeno je bilo, da se etapne
izgradnje na osi pospešeno izvajajo, o predoru
pa naj odloči vlada, ker gre za državni projekt.

23. 10. 2012 – Prisostvovanje na otvoritvi Doma za starejše občane v Idriji.

4. 12. 2012 – Gostili smo idrijskega župana Bojana Severja in direktorico občinske uprave
Mojco Remškar Planinc. Obdelali smo teme:
• Komunala Idrija se preoblikuje v javno podjetje, v katerem Občina Cerkno obdrži 10 %
lastništva.
• ICRA ostaja gospodarska družba s ciljem, da
sta občini 50 % solastnici. ICRA tudi ostaja
ena od mrežnih organizacij na področju severne Primorske.
• Pokrita kmečka tržnica: išče se najemnika
oziroma se o sodelovanju pogovori s KZ Idrija. Jeseni naslednje leto se odloči o usodi tržnice od leta 2014 dalje.
• Dogovorili smo se o stroških in postopkih zapiranja odlagališč Ljubevč in Raskovec.
• Delitvena bilanca je tako rekoč zaključena.
• Beseda je tekla tudi o poslovanju OŠ in pokrivanju programov.
• Medobčinski inšpektorat – v Idriji bo odlok
obravnavan na naslednji seji Občinskega sveta, Občina Cerkno pa ga je že sprejela.
• Govorili smo tudi o našem radiu ter postopkih za umirjanje prometa v kraju.

29. 10. 2012 – Sestanek s predstavniki borče-

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

25. 9. 2012 – Sestanek z direktorjem agencije
Golea Rajkom Lebanom na temo oddaje prijave
energetske sanacije OŠ Cerkno na EKO sklad v
vrednosti okrog 1,5 milijona evrov.
30. 9. 2012 – Obisk delegacije Občine Cassacco ob 1. obletnici pobratenja.
1. 10. 2012 – Slavnostna seja Občinskega sveta
ob občinskem prazniku ter podelitev Bevkovega priznanja in nagrad.
8. 10. 2012 – Obisk delegacije NSi z ministrom
za obrambo Alešem Hojsom na čelu, ki smo mu
predstavili aktualno problematiko gasilstva, civilne zaščite ipd.
9. 10. 2012 – Sestanek z direktorjem Direkcije
RS za ceste Gregorjem Fickom v zvezi s perečo
cestno problematiko in vplivom zaprte davške
ceste na poslovanje smučarskega centra.

adnjega novembra je v sejni dvorani
Občine Gorenja vas – Poljane potekala
4. seja Programskega sveta 4. Razvojne osi, na kateri so bili prisotni predstavniki
Direkcije RS za ceste (DRSC) ter župani in
predstavniki razvojnih agencij območij, ki jih
načrtovana os povezuje.
Mag. Gregor Ficko, direktor DRSC, je prisotnim povedal, da se nekatere investicije v cestno infrastrukturo v okviru 4. ROS že odvijajo; trenutno je odprtih 13 etap. Več projektov
je tik pred začetkom izgradnje. Investicije v
okviru 4. ROS predstavljajo evropski projekt,
ki je zelo zahteven tako z vidika pridobivanja
sredstev kot z vidika izvajanja. Trenutno večjih težav pri izvajanju ni. Pregled investicij:
• Obvoznica Škofja Loka: v izvedbi je izgradnja ceste. Prihajalo je do nekaterih zastojev zaradi težav izvajalca, Primorja d.d..
Predviden zaključek investicije je do leta
2015.
• Gornjevaška obvoznica: pravno-premoženjske zadeve so rešene, pripravljena vloga je bila posredovana na Organ upravljanja, oddana je bila vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja, začetek izvajanja
investicije se pričakuje v letu 2013.
• Obvoznica Tolmin: poteka postopek umestitve v državni prostorski načrt (DPN), aktivnost je v zaključni fazi.
• Navezava na gorenjsko avtocesto: čaka
se na odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP), da pristopijo k umestitvi v DPN. Pridobiti je potrebno še soglasji Občin Kranj in Škofja Loka, ki trenutno
nimata skupnega interesa.
• Rekonstrukcija ceste Bača–Dolenja Trebuša: pridobiti je potrebno evropska sredstva. Rekonstrukcija ceste je razdeljena na
dva odseka, prvi odsek obsega 6,5 km. Zanj
je pripravljena projektna dokumentacija, v
višini 8,3 mio evrov so bila odobrena evropska sredstva. 10–15% zemljišč je še v pridobivanju, predvidoma do spomladi 2013 pa
bo izbran izvajalec del. Drugi odsek obsega
dolžino 2 km. Potekala je razgrnitev DPN,
potrebna je še izdelava DPN za predor. Gre
za zahtevno gradnjo v dolini med reko Idrij-
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co in hribovjem okoli nje. Izvedba se pričakuje med letoma 2015 in 2017.
Regionalna cesta Žaga–Kobarid: cesta je
v popravilu.
Cesta Dolenja Trebuša–Želin: projektna
dokumentacija je zaključena in je v recenziji. Izvajanje investicije se načrtuje v drugi
polovici leta 2013. Gradbeno dovoljenje bo
potrebno le za rušenje dveh hiš, ostala dela
spadajo med enostavna.
Rekonstrukcija ceste Cerkno–Želin: rekonstrukcija je bila zaključena. Za nedokončani odsek v dolžini 1,4 km ni zagotovljenih sredstev v državnem proračunu,
morda bo izveden v letu 2013, v kolikor bodo za ta namen rezervirana državna sredstva.
Spodnja Idrija–Godovič–Hotedrščica: poteka usklajevanje z ostalimi ministrskimi
resorji, gre pa za rekonstrukcijo obstoječe
ceste. V Spodnji Idriji bo potekala obvoznica s predorom. Konec leta 2014 se predvideva priprava projektne dokumentacije. Odsek Godovič–Hotedrščica ni problematičen.
Investicija v kolesarske navezave v Goriški regiji: je v državnem proračunu za leto
1013, narejen je DIIP. V zvezi z investicijami
v kolesarske povezave med Goriško regijo
in srednjo Primorsko se pričakuje sestanek
obeh regij.
Obvoznica Logatec: v kolikor bi občina
Logatec izrazila željo po investiciji v obvoznico, bi morala najprej opredeliti investicijo
v OPN.
Investicija Cerkno–Hotavlje: izdelana in
ovrednotena je bila študija variant. MZIP
mora sprejeti odločitev o ustrezni varianti.
Čaka se torej odločitev s strani Direktorata
za infrastrukturo in Direktorata za prostor.
DRSC je sprejel dopis od NSi ter od Sveta
Goriške regije za podporo investicijam v
okviru 4. ROS. Predor čez Kladje na dolgi
rok ni izvedljiv, ena od možnosti je celovita
rekonstrukcija stare ceste, ki je cenovno
najugodnejša in najhitreje izvedljiva. Pojavlja se tudi problem financiranja, trenutno
še ni podatka, kdo bo investitor.

Povzeto po zapisniku 4. seje Programskega sveta

EVROPSKI PROJEKTI

Kaj prinaša obdobje 2014–2020

P

redstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je v sodelovanju s Skupnostjo in
Združenjem občin v Sloveniji v novembru organiziralo izobraževalni seminar v
Bruslju, ki so se ga udeležili predstavniki
združenj, nekateri župani, direktorji občinskih uprav ter člani Delovne skupine SOS za
boljše črpanje EU sredstev. Namen izobraževanja je bil pridobivanje dodatnega znanja ter
pomembnih informacij, ki naj bi jih udeleženci posredovali širši lokalni skupnosti.
Udeležencem je bil najprej predstavljen Delovni program za leto 2013, s posebnim poudarkom na prihajajočem Evropskem letu državljanov. Program določa dolgoročno vizijo,
kakšna naj bi bila podoba Evropske unije z vidika ključnih področij politike. Glavni cilj in
najpomembnejša naloga, ki si jo nalaga, bo
izhod iz gospodarske krize in ponovna vzpostavitev rasti v EU. V ta namen je Komisija v
obravnavo že predložila širok izbor predlogov
za krepitev rasti, o katerih sedaj potekajo pogajanja s sozakonadajalci.
Ena izmed ključnih tem, ki je med udeleženci vzbudila veliko zanimanja, je bila nova
finančna perspektiva 2014–2020. Sredstva za
kohezijsko in strukturno politiko se v naslednjem finančnem okvirju na nivoju Slovenije
ne bodo zmanjšala. Še vedno torej ostajamo
neto prejemniki sredstev, kar je gotovo dobra
novica. Novost, ki jo novi finančni okvir prinaša, pa bo razdeljenost Slovenije na dve regiji;
vzhodna – manj razvita (BDP nižji od 75 %)
in zahodna – bolj razvita (BDP višji od 90 %),
kar bo vplivalo na višino sofinanciranja
evropskih sredstev. Vzhodna regija bo tako

kot v sedanjem finančnem okviru sofinancirana od 75 do 85 %, zahodna regija (ki že sedaj dosega BDP 116 %) pa do 75 %. Za zahodno regijo se predvideva tako imenovana zaščitna mreža, ki bo omogočala bolj postopen
prehod med razvite regije. Vlaganje bo vsekakor manj kohezijsko in bolj strukturno usmerjeno. Poudarek bo na vsebinah, ki bodo dajale
največjo dodano vrednost in ustvarjale nova
delovna mesta. Veliko zanimanje je spodbudila tudi tematika širjenja programa in območij Natura 2000, s posebnim poudarkom na
sožitju zaščite narave in hkratne možnosti razvoja za lokalne skupnosti.
Posebno težo je imelo srečanje z evropskim
komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom, ki je predstavil načrtovane novosti. Poudaril je, da v naslednji finančni perspektivi
Slovenija ne bo dobila nič več sredstev za odlagališča odpadkov ali sanacijo nekdanjih deponij. Spodbujalo se bo samo investicije v razvoj modernih sežigalnic s ciljem povečanja
deleža že predhodno ločenih odpadkov. Podprte bodo tudi investicije v zaščito vodnih virov ter pridobivanje alternativnih virov energije. Veliko je bilo vprašanj, ki so se nanašala
na biotsko raznovrstnost ter tuje agresivne vrste, ki se pojavljajo v naših okoljih. Cilj je
spodbuditi kmetovalce, da z naravnimi danostmi upravljajo racionalno in dolgoročno.
Vsi vodotoki so in bodo velika skupna skrb
vseh evropskih držav in zato bodo sanacijska
in investicijska sredstva za ta namen na razpolago tudi v prihodnjih letih.
Anita Manfreda, Občina Šempeter-Vrtojba in
Ivana Štrkalj, Mestna občina Koper, članici Delovne
skupine SOS za boljše črpanje EU sredstev
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PROJEKT VODENJA POMEMBNIH OBJEKTOV V NASELJU CERKNO

Usmerjevalne lamele

O

PRIORITETNI VRSTNI RED
PLUŽENJA

bčina Cerkno je v letu 2012 izdelala
elaborat vodenja pomembnih objektov
v naselju Cerkno – usmerjevalne lamele, ki obravnava celoten sistem označevanja na
državni cestni mreži v smereh proti naselju
Cerkno in v samem naselju Cerkno. V sklopu
projekta se zaključuje postavitev usmerjevalnih
lamel v naselju Cerkno, ki zajemajo označitve
objektov pomembnih za obiskovalce in krajane. Po končanem projektu bomo izdelali dopolnitev elaborata, ki bo interesentom dopuščala
možnost postavitve usmerjevalnih lamel za njihovo dejavnost na mestih, ki so še prosta.
Vse zainteresirane pozivamo, da oddajo vlogo za postavitev usmerjevalne lamele za njihovo dejavnost do torka, 15. 1. 2013 na naslov

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
ali preko elektronske pošte obcina@cerkno.si.
Za vse dodatne informacije (o ceni storitve,
prostih lokacijah za postavitev,…) smo na voljo
na telefonski številki 05/37-34-640.
Anja Golob, Služba za urejanje prostora in varstvo
okolja

NOVA PRIDOBITEV
ZA NASELJE CERKNO
1. PRIORITETA
• Glavni trg (avtobusna postaja)
• Sedejev trg (Hotel)
• Ličarjeva ulica (Zdravstveni dom)
• Trg Prekomorskih brigad
• Bevkova ulica (pošta, občina, osnovna šola)
• Pot na Zavrte (Celes)
• Parkirišče Eta, gasilski dom, pokopališče
• Jerebova ulica
2. PRIORITETA
• Vojkova ulica
• Platiševa ulica (Sigade)
• Cesta na Plužne
• pločniki nova Eta, Bevkova ulica, Platiševa ulica
• Cesta OF, Rožna ulica, Mostaniška cesta,
Pot v Strano, Pot pod bregom
• Labinje
• Poljane
• Pot v Čelo
• Gozdarska pot
3. PRIORITETA
• odcepi do posameznih hiš in odvoz snega
ZA LOKALNE CESTE
Potek ceste
1. PRIORITETA
Cerkno–Gorje–Zakriž–Bukovo–
Grahovo
Reka–Bukovo
Vrh Križa–Ravne
Bukovo–Zakojca–Hudajužna
Cerkno–Zakriž
Log–Franja
Počivalo–Črni vrh
Straža–Otalež–Jazne–Sovodenj
Stopnik–Šebrelje–Stan
2. PRIORITETA
Dolenji Novaki–Razpotje
Dolenji Novaki–Kopačnica
Maruškovec–Lazec
Straža–Jagršče–Šebreljski vrh
Šebrelje–Dol. vas
Sovodenj–Nova Oselica–
Cerkljanski vrh
Stara Oselica–Kladje
Hotavlje–Kopačnica–Planina
Kopačnica–Leskovica–Novaki
Razpet–Tuškov grič
3. PRIORITETA
Labinje–Poče
Golob–Jazne
Sp. Idrija–Boč–Stan–Oblakov vrh
Slap ob Idrijci–Šentviška gora–
Bukovo

Dolžina
v km
16,182
6,101
1,923
5,033
2,786
0,714
6,242
7,996
7,642
5,112
3,827
1,457
9,353
1,477
4,031
3,317
5,320
2,980
0,614
2,000
4,341
2,640
0,585

Strnjena območja naselij spadajo v 2. prioriteto, vse ostale poti pa v 3. prioriteto pluženja, razen odsekov do posameznih hiš, ki
spadajo v 4. prioriteto.
Občina Cerkno

Prevzeli novo podvozje za PGD Novaki

Č

lani PGD Novaki ter predstavnik GZ Cerkno kot naročnik smo 14. decembra
prevzeli novo podvozje za gasilsko vozilo. Kot najugodnejše na ponovljenem javnem
razpisu v mesecu juniju se je izbralo podjetje
Dumida d.o.o z vozilom Iveco Eurocargo ML
150E28W 4X4. Vozilo ima štirikolesni pogon z
zaporo diferenciala na zadnji in prednji osi.
Skupna dovoljena masa vozila je 15 ton. Motor
je EURO 5 z 280 (KM).
Stroške nakupa podvozja je v celoti pokrila
Občina Cerkno. Člani PGD Novaki se zahvaljujemo tako županu Miranu Cigliču kot tudi vsem
svetnikom Občine Cerkno za podporo.
Ob tem prevzemu pa intenzivno potekajo
priprave ter dogovori za izdelavo nadgradnje.
Predvideva se, da bi bila nadgradnjo izdelana
do konca poletja 2013.
Poleg projekta nabave vozila pa v Novakih
poteka tudi širitev gasilskega doma. Do sedaj
nam je uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje
ter izdelati podporni zid. Zaradi vremenskih
razmer smo bili primorani gradnjo ustaviti in jo
bomo nadaljevali spomladi, z dobaviteljem
podvozja pa smo se dogovorili, da nam ga bo
skladiščil v svojih prostorih, dokler ne dosežemo dogovora za nadgradnjo.
Doslej smo člani PGD Novaki zbrali že tretjino potrebnega denarja za nadgradnjo. Sred-

stva se trudimo zbirati na vse možne načine –
čistili smo cesto in prepuste, obsekovali cestišče, izvajali redarstva na raznih prireditvah ...
Člani PGD Novaki smo tako doslej opravili zelo
veliko prostovoljnih ur, ob tem pa apeliramo na

vse, ki nam lahko kakor koli pomagajo do uspešnega dokončanja našega skupnega projekta, ki
je v dobrobit nas vseh, da stopijo v stik z nami.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
PGD Novaki

PRIMER DOBRE PRAKSE

Javno-zasebno partnerstvo

O

bčina Cerkno že vsa leta vlaga precejšnja sredstva v obnavljanje cestne infrastrukture, pri čemer si pomaga tudi
z državnimi sofinanciranji. Kljub temu še vedno najdemo posamezne odseke, ki so potrebni temeljite obnove. Eden od takih je bila vsekakor cestna povezava med Reko in Bukovim.
Da gre za cesto, ki je bila v preteklosti med najmanj vzdrževanimi, kaže podatek, da je bila to
edina avtobusna trasa v občini, ki je bila prekrita z asfaltom še iz časov bivše Jugoslavije. Deklarirana življenjska doba asfalta je 10 let, zato
si lahko predstavljamo dejansko stanje ceste
pred obnovo.
Poleg domačinov, ki so se vsakodnevno prevažali po luknjastem vozišču, je na njegovo dotrajano stanje pristojne nenehno opozarjal tudi
podjetnik Rado Raspet, saj cesta vodi do kamnoloma, ki je v njegovem upravljanju. Raspet
poleg nadomestila za uporabo cest sicer že dolga leta plačuje tudi koncesnino, ki se steka tako
v državni kot občinski proračun. Lahko bi ji rekli tudi neke vrste odškodnina za obremenjevanje ceste s tovornjaki, zato naj bi bila namenjena obnavljanju cestišča, vendar se je v preteklosti preusmerjala v druge projekte, saj se v ta
namen ni nikoli uporabila.
Raspet je zato občinskemu vodstvu podal
predlog za izpeljavo skupne investicije – Obči-

na bi lahko poskrbela za plačilo izvajalca in asfaltno preplastitev, sam pa bi prispeval gramozni material za nasutje ter beton. Cestni odsek
je bil sicer prijavljen tudi kot poplavna škoda iz
leta 2007, ker pa je postalo jasno, da na državna sredstva za sanacijo ni več moč računati, je
župan z veseljem podprl idejo o partnerstvu.
Obnovo in asfaltacijo odseka proti zaselku

Laharn je tako Občina Cerkno financirala z dobrimi 40.000 evri, podjetnik Rado Raspet pa je
v investicijo vložil za okrog 3.500 evrov materiala. Tako Raspet kot župan sta po končani izvedbi obnove poudarila, da sta s sodelovanjem
Občine in zasebnega sektorja zadovoljna in da
bo s tovrstno prakso potrebno nadaljevati tudi
v bodoče.
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POPIS KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV OBJEKTOV

S pomočjo terenske
ankete do ustrezne
evidence
V prvih mesecih prihodnjega leta se bo na celotnem območju občine izvajal terenski popis
komunalnih priključkov objektov.

O

bčina Cerkno je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda (v nadaljevanju izvajalec).
Različni državni predpisi izvajalcu nalagajo
vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja
storitev obveznih gospodarskih javnih služb,
med drugim vzpostavitev katastra priključkov
objektov na vodovodno omrežje in načina odvajanja odpadne vode iz objektov.
Pridobljeni podatki bodo služili za letno poročanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje o
izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
Evidenca podatkov bo služila tudi kot podlaga za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v katerem bodo opredeljena območja, ki bodo glede na državne normative opremljena s potrebno infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje z malimi čistilnimi napravami) ter območja, ki z javno
kanalizacijo ne bodo opremljena ter način urejanja na teh območjih.
Pridobljeni podatki bodo podlaga tudi za kasnejši obračun cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. K temu izvajalca obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb prav tako zavezuje državna uredba.

Popis bodo na terenu izvajali predstavniki
krajevnih skupnosti. Vprašanja so vezana predvsem na tehnične karakteristike in lokacije posameznih priključkov. Spodaj je primer anketnega vprašalnika. Uporabnikom svetujemo,
da potrebne podatke pripravijo predhodno
pred prihodom popisovalca, tako bo popis potekal hitreje.
Lastnike objektov prosimo za sodelovanje,
omogočanje dostopa popisovalcem do hišnih
priključkov in greznic ter za korektne odgovore
oziroma podatke.
Vse uporabnike prosimo za razumevanje in
se jim zahvaljujemo za sodelovanje.
Občina Cerkno
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STANOVANJSKA GRADNJA

Odprta pot do novih stanovanj v Cerknem

P

red nekaj leti se je Občina Cerkno odločila za nakup stavbe stare policijske postaje s pripadajočimi zemljišči z namenom, da se v prihodnosti na tem mestu izvede
stanovanjska gradnja. V neposredni okolici pa
so se nahajale parcele v lasti podjetja Zidgrad,
med njimi tudi parcela, ki jo zasedata knjižnica
in park pred njo. Povsem logično je bilo, da se
gradnja lahko izvede samo na osnovi sporazuma z Zidgradom. Tako smo s tem podjetjem
sklenili menjalno pogodbo, s katero smo pridobili stavbno zemljišče knjižnice ter okoliške
parcele, Zidgrad pa je pridobil staro policijsko
postajo s pripadajočimi parcelami.
Tako se je odprla možnost za izdelavo idejne-

ga projekta za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta in vložitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na drugi strani
pa je Občina Cerkno pridobila popolno lastništvo nad knjižnico, kar pomeni, da se ji odpira
možnost prijav na morebitne razpise za posodabljanje stavbe.
Poleg navedenih pridobljenih koristi je pomemben vidik tudi ta, da je Občina Cerkno dolžna oblikovati proračunski stanovanjski sklad
in ga tudi polniti, kar v praksi pomeni imeti dejanski denar na konkretnem računu. V dveh letih je Občina Cerkno uspela v ta namen privarčevati 200.000 evrov in toliko nameravamo
prihraniti tudi do konca leta 2014. Takrat bo po

Podoba objekta bivše policijske postaje v Cerknem bo kmalu le še spomin.

načrtih stanovanjski blok zgrajen in Občina bi s
privarčevanim denarjem v njem odkupila štiri
stanovanja.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja namerava Občina podpisati z Zidgradom pismo o
nameri, pred pričetkom gradnje pa še pogodbo
o odkupu stanovanj. S tem bo Občina izpolnila
še eno od statutarnih obveznosti in osnovnih
razvojnih nalog.
Ostala stanovanja v objektu bodo grajena za
trg in ponujena zainteresiranim kupcem, ki se
lahko z osnovnimi karakteristikami načrtovanih stanovanj že seznanijo v spodnjem obvestilu izvajalca gradnje.
Občina Cerkno

SGP Zidgrad Idrija d.d. obvešča
vse zainteresirane kupce, da
načrtuje v Cerknem gradnjo
poslovno stanovanjskega
objekta PL3 na območju stare
policijske postaje.
Objekt bo ponujal različne velikosti stanovanj, vse bivalne enote pa se lahko
v fazi gradnje prilagodijo gibalno oviranim osebam. Bivalni prostori stanovanj
in poslovnega prostora v pritličju se odpirajo na teren – vrt, kar uporabnikom
omogoča dodatno kvaliteto in standard bivanja. Postavitev objekta v prostor
sledi geometriji ulic oz. prometnic v prostoru, tako da se objekt mehko umešča
v prostor.
Stanovanja so v velikosti od 40 m2 do 65 m2, tako da je omogočena izbira velikosti stanovanja glede na posameznikove potrebe in želje.
Objekt bo grajen skladno z vsemi predpisi o racionalni rabi energije, ustrezno
izolirana fasada, prav tako okna in vrata.
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GLAVNE ZNAČILNOSTI:
• V objektu bo 1 poslovni prostor ter 8 stanovanj. Vse enote imajo ustrezne pripadajoče prostore.
• Etažnost: K + P + 2 N
• Tehnični opis: Objekt bo grajen klasično. Nosilna konstrukcija je opečni zid z armirano-betoskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Temelji in kletne stene so iz
armiranega betona, prav tako nosilne medetažne konstrukcije – armiranobetonske
plošče.
• Objekt bo ogrevan s skupno kurilnico na pelete, v vseh enotah je predvideno radiatorsko ogrevanje iz centralne kurilnice. V vseh enotah bo izvedena predpriprava za hladilni sistem, prostor za posamezne hladilne enote je predviden v omari na balkonu.
• V objektu je predvideno osebno dvigalo, ki vodi iz kleti do vseh etaž vse do mansarde, kar dodatno poveča kvaliteto bivanja in omogoči tudi bivanje gibalno oviranim
osebam.

ja

• Parkiranje za 2 osebni vozili je predvideno na zadnjem dvorišču ob vhodu v objekt,
preostala parkirišča pa na ulični strani, kjer je predviden tudi servisni vhod v objekt.
Vsa parkirna mesta bodo ustrezno določena k stanovanju oz. poslovni enoti.

balkon

spalnica

gres
5,18 m2

parket
12,50 m2

ZA VSE MOREBITNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO:
• osebno v Idriji na Vojkovi ulici 8,
• po telefonu 05 37 27 800 ali
• po e-pošti: zidgrad@sgpzidgrad.si

soba
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8 | informator.cerkno@gmail.com

DECEMBER 2012

NEVIDNE PASTI

Mobilne bazne postaje močno škodujejo
zdravju otrok in odraslih v cerkljanski kotlini
Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG), nevladna okoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu (status NVO na področju varstva okolja), je pred kratkim ponovno javno opozorila tudi slovensko politiko in strokovne inštitucije na problem neioniziranih sevanj mobilnih
baznih postaj znotraj 1. cone varovanja (šole, vrtci, igrišča, stanovanjski objekti ...) po Uredbi o EMS iz leta 1996. Prav tako je ZEG zopet
oz. ponovno dala pobudo za spremembo oziroma novelo Uredbe o EMS v naravnem in življenjskem okolju, ki bo morala vgraditi tudi
načela enakosti pred zakonom in upoštevati načela Aarhuške konvencije, s čimer bodo ljudje lahko sodelovali v postopkih umeščanja
virov v prostor. Uveljaviti moramo prakso razvitih članic EU glede nizkih mejnih vrednosti, s čimer bo tudi največji dvom v zvezi z dolgotrajno izpostavljenostjo EM sevanjem lahko popolnoma ovržen (NIMBY, NIMET efekt).

Vse večje število študij v zadnjem obdobju
potrjuje nekajkrat povečano tveganje za nastanek rakavih in drugih obolenj zaradi nevarnega visokofrekvenčnega sevanja. Na podlagi teh
najnovejših študij je tako celo Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) v lanskem letu zaostrila stališče in visokofrekvenčno sevanje mobilnih telefonov uvrstila med potencialno kancerogene dejavnike. Med vire visokofrekvenčnega sevanja pa uvrščamo tudi mobilne bazne
postaje, ki utegnejo biti v nekaterih primerih
še veliko bolj usodne kot sevanje mobilnih
telefonov. Temu je tako, ker je določen del
prebivalstva stalno izpostavljen izredno visokim sevalnim obremenitvam mobilnih baznih postaj. Da zagotavljajo pokritost signala, se mobilne bazne
postaje povezuje v mrežo, ki
tako s pomočjo usmerjenih anten neprestano
oddajajo nevarno visokofrekvenčno elektromagnetno sevanje.

la v Cerknem, v
neposredni bližini osnovne šole
(približno 250
m), vrtca (približno 115 m)
in
občinske
stavbe (približno 80 m).
Kljub temu, da
bi bilo pričakovati, da bodo naj-

gradbene biološke smernice za spalna naselja
(Standard SBM 2008) določajo bistveno nižje
mejne vrednosti, kot jih vsebuje naša
podzakonska zakonodaja. Te so

Študije kažejo, da ljudje,
ki živijo v območju nekaj 100
m od mobilne bazne postaje pogosteje zbolevajo za rakavimi in drugimi obolenju. Mobilnim baznim postajam se
pripisuje tudi številne druge simptome, kot so
glavoboli, nespečnost, motnje koncentracije,
vznemirjenost, živčnost, dihalne težave in
mnoge druge. Tudi v Sloveniji se številni pritožujejo nad podobnimi simptomi, takoj ko jim
postavijo mobilno bazno postajo v bližino njihovih domov. In medtem ko v tujini zaradi prvih uspešnih tožb že odstranjujejo mobilne bazne postaje iz spalnih naselij, se jih v cerkljanski
kotlini postavlja celo v neposredno bližino šol
in vrtcev.
Za postavitev mobilne bazne postaje v Sloveniji velja le nekaj podzakonskih pravil in pravilnikov, pri čemer praviloma ne upoštevajo nekaterih dejavnikov, ki lahko posamično ali skupaj
vodijo do navedenih simptomov. Tako neodvisni strokovnjaki opozarjajo, da je potrebno pri
presoji škodljivosti vplivov in postavitve mobilnih baznih postaj upoštevati vsaj frekvenco sevanja, oddaljenost mobilne bazne postaje, položaj in usmerjenost glavnega snopa anten mobilne bazne postaje, ter tudi trajanje izpostavljenosti sevalnim obremenitvam in druge. Pri
nas naj bi te položaje urejala Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Ur.l. RS, št. 70/1996), ki pa neprimerno določa mejne vrednosti in ne upošteva najnovejših spoznanj o nevarnosti elektromagnetnega sevanja in mobilnih baznih postaj.
Neodvisni strokovnjaki so skladno z najnovejšimi spoznanji oblikovali alternativne smernice in priporočljive mejne vrednosti. Tako

Foto: ecochildsplay.com

Mobilne bazne
postaje in študije

Kot predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije moram na tem mestu posebej pohvaliti
čistilno akcijo, ki ste jo letos izvedli na Cerkljanskem. Čestitke gredo tako zelo sposobnim organizatorjem kakor tudi vsem pridnim udeležencem te akcije. Vendar ne pozabimo, da se odpadki in tudi nevarni azbestni in drugi odpadki ne nahajajo samo na divjih odlagališčih v naravi, pač pa nam samo sprehod po naseljenih delih samega kraja
Cerkno in Cerkljanske razkrije, da le-ti, predvsem smrtonosno nevarne azbestne kritine, ležijo tudi okoli nekaterih naseljenih hiš, kjer, čeprav je to tudi zakonsko nedopustno, prekrivajo drva in druge predmete, ograjujejo vrtove ali pa kar tako ležijo naokoli stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Torej sprejmite to tudi kot namig za naslednjo čistilno akcijo, da se bo tudi v vašem neposrednem življenjskem okolju zmanjšala
vaša izpostavljenost tem smrtonosno nevarnim odpadkom.
skladne tudi z najnovejšo prakso v tujini (Nemčija, Švica, Avstrija), kjer nameščajo antene
mobilnih baznih postaj visoko nad tlemi in več
sto metrov stran od najbližjih večstanovanjskih
stavb.
Ker v občini Cerkno še niso bile izvedene meritve visokofrekvenčnega sevanja, je Občina
Cerkno naročila tudi meritve tega sevanja, ki so
jih 20. aprila letos izvedle strokovno usposobljene osebe družbe TMINGRAD d.o.o..

Rezultati meritev
visokofrekvenčnega sevanja v
Cerknem
V Cerkljanski kotlini sta postavljeni dve mobilni bazni postaji, ena izmed teh na vrhu hote-

Priporočljivi ukrepi
Iz poročila, ki so ga sestavile pooblaščene
osebe družbe TMINGRAD d.o.o., in ki je dostopno tudi na sedežu družbe v Tolminu, izhaja,
da je področje s povečano sevalno obremenitvijo prav vzgojno varstveno območje, kar zahteva še posebno pozornost pri postavitvi mobilnih baznih postaj. Glede na izredno visoke sevalne obremenitve bi bilo potrebno razmisliti
o takojšnji odstranitvi in prestavitvi mobilne bazne postaje in usmerjenosti mobilnih
anten, tako da ne bodo več direktno ogrožale
najšibkejšega in sevanju najbolj ranljivega prebivalstva – otrok v vzgojno varstvenih institucijah.

višje vrednosti visokofrekvenčnega sevanja zabeležene na merilnem mestu v bližini občinske
stavbe, so bile nekajkrat višje vrednosti izmerjene na nekaterih merilnih mestih v osnovni
šoli. Tako so vrednosti visokofrekvenčnega sevanja pri 900 MHz dosegale, odvisno od lokacije meritev, tudi do 700, 900 in 1100 μW/m2.
Malenkost nižje, vendar še vedno izredno visoke in škodljive vrednosti so bile izmerjene tudi
na merilnih mestih v bližnjem vrtcu (tudi do
592 μW/m2). Najnižje vrednosti pa so bile izmerjene v spodnjih prostorih občinske stavbe
(4 μW/m2), ki je sicer najbližje mobilni bazni
postaji.
Rezultati so zelo zelo skrb vzbujajoči, sicer
pa še vedno znotraj mejnih vrednosti, določe-

Foto: www.merchantcircle.com

Visokofrekvenčno sevanje

nih z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št.
70/1996). Vendar pa te vrednosti še vedno nekaj tisočkrat presegajo priporočene vrednosti
gradbenih bioloških smernic za spalna naselja
(Standard SBM 2008), ki so jih izdelali neodvisni svetovni strokovnjaki.
Opozarja se, da je slovenska uredba stopila v
veljavo leta 1996 in zato ne ustreza najnovejšim spoznanjem strokovnih študij. Te pri ljudeh
odkrivajo povečano stopnjo glavobolov in drugih nevšečnosti že pri vrednostih 20 μW/m2,
medtem ko v Cerknem te vrednosti na enem
izmed merilnih mest v osnovni šoli dosegajo
tudi do 1100 μW/m2. Opozarja se, da so takšne
emisije visokofrekvenčnega sevanja izredno
škodljive in za več kot 10.000-krat presegajo
priporočeno vrednost 0,1 μW/m2 po standardu
SBM 2008.
Iz meritev jasno izhaja tudi, da ni vedno ključen dejavnik zgolj oddaljenost, ampak tudi
usmerjenost glavnega snopa anten mobilne bazne postaje, kar ustreza tudi ugotovitvam neodvisnih strokovnjakov. Tako v cerkljanski kotlini občinski funkcionarji niso izpostavljeni visokim sevalnim obremenitvam (razen v zgornjih prostorih, kjer se nahaja sejna soba), medtem ko so otroci v osnovni šoli in vrtcu nekaj
tisočkrat bolj obsevani in tako izpostavljeni izredno visokim in nezdravim sevalnim obremenitvam. Nevarnost je toliko večja, ker je Cerkno
strnjeno naselje v kotlini, tako da so nekateri
otroci v stanovanjskih domovih tudi v prostem
času ves čas neprestano izpostavljeni visokim
sevalnim obremenitvam. Kot da bi bil narobe
»obrnjen svet«. Mobilni operater namreč s signali iz kotline – središča kraja kjer je največja
in strnjena poseljenost – »pokriva« celo tudi
okoliške hribe.

Sklepno

PRISPEVAJMO EVRO ZA NAJMLAJŠE
Z veseljem vas obveščamo, da je pred dvema letoma oblikovani posebni sklad za pomoč otrokom, dodobra zaživel. S pomočjo
tega sklada smo: • podprli prednovoletna obdarovanja otrok, • pomagali pri realizaciji otroških festivalov, • soﬁnancirali udeležbo
OŠ Cerkno na svetovnem prvenstvu v orientaciji, • pomagali pri realizaciji dnevov pravljic za otroke, • zagotovili pomoč RK izven
proračunske postavke in drugo. Vsem se za donirana sredstva toplo zahvaljujemo!
Vse, ki ste tudi v bodoče pripravljeni pomagati otrokom, prosimo, da sredstva donirate na transakcijski račun Občine Cerkno št.
01214-0100014833, sklic 00 2011, s pripisom: za otroke.
Še enkrat najlepša hvala v imenu vseh otrok, vsem dosedanjim donatorjem in vsem tistim, ki to še boste.
Občina Cerkno

Poudarja se, da so v tujini (na primer v Franciji, Nemčiji …) v nekaterih šolah in javnih izobraževalnih institucijah že prepovedali uporabo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) in
mobilnih telefonov, medtem ko mobilnih baznih postaj sploh ne postavljajo več v bližino
vrtcev in šol. O podobnih ukrepih bi lahko začele razmišljati tudi pristojne vladne institucije
v Sloveniji. Kot je pri nas namreč praksa, se
stvari začno premikati šele takrat, ko je velikokrat za marsikoga že prepozno.
Ekološki pozdrav!
Karl Lipič, univ. dipl. ing.,
predsednik zveze ekoloških gibanj Slovenije
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S POMOČJO ŠVICARSKEGA SKLADA

Korak do višje kakovosti življenja

V

Osnovni šoli Cerkno se zaključuje ena
večjih investicij Občine Cerkno v letu
2012 in sicer gre za prenovo obstoječe
kotlovnice ter vzpostavitve daljinskega sistema
ogrevanja javnih stavb.
Investitor je Občina Cerkno, projekt izvaja
GOLEA, primorska energetska agencija v okviru projekta Švicarskega prispevka Obnovljivi
viri energije v primorskih občinah. Investicija je
nadaljevanje vizije občine v smislu trajnostnega razvoja in optimiziranja stroškov ter prihrankov in boljše kakovosti življenja občanov.
V poletnem in jesenskem času je stara kotlovnica v OŠ popolnoma spremenila svojo notranjost in izgled, delno pa spremenila tudi svoj
namen. Stari kotel na ekstra lahko kurilno olje
ali po domače “na nafto” sta zamenjala dva sodobna kotla na lesno biomaso – lesne sekance
vršne moči 250 kW avstrijskega proizvajalca
Froling. Kotla sta vezana kaskadno, kar pomeni, da se drugi kotel vklopi po potrebi, zaradi
česar je raba energije učinkovitejša. Poleg kotlovnice je bilo potrebno na novo zgraditi zalogovnik za lesne sekance, ki ima prostornino cca
50 m3 in ga je pri polnem obratovanju kotlov
potrebno polniti vsak teden. Polnjenje zalogov-

Stara šolska kotlovnica pred obnovo

nika poteka iz zgornjega parkirišča pri osnovni
šoli.
Izgradil se je tudi mikro sistem daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso, ki poleg OŠ ogreva še stavbe glasbene šole, muzeja, vrtca in
objekta družbenih dejavnosti.
Investicija v novo kotlovnico je 368.055,93
evrov brez DDV. Od tega je delež financiranja
Občine 40 % ter DDV, 60 % pa je doniral Švicarski prispevek.
S prehodom na novo tehnologijo ter obnovljiv vir energije bo Občina za ogrevanje veliko
prihranila. Poglejmo si številke.
Predvidena letna poraba toplote za vse stavbe je približno 587,3 MWh/leto. Strošek toplote za ogrevanje vseh stavb bo po novem v 15
letih znašal 356.168,09 evrov. Cena za MWh
toplote znaša 40,43 evrov. V tej ceni je vključeno vse: energent – biomasa in celotno vzdrževanje kotlovnice. Za primerjavo, če Občina ne bi
izvedla investicije, bi bil strošek za MWh toplote 138,34 evrov, kar v 15 letih pomeni
1.218.706,23 evrov. Neto prihranek Občine
znaša tako 862.538,14 evrov.
Kotlovnico bo 15 let upravljalo in šoli dobavljalo toploto podjetje Petrol d.d. Po tem obdo-

bju pa bo kotlovnica zopet prišla pod upravljanje šole oziroma občine.
Nikakor pa ne smemo zanemariti ekološkega
vidika izgradnje nove kotlovnice. S prehodom

na obnovljiv vir energije – lesno biomaso – so se
emisije CO2 letno zmanjšale za 212 ton, poleg
tega so se močno zmanjšale emisije žveplovih
oksidov, kar je značilno za kurjenje fosilnih goriv.
GOLEA je skupaj z Občino Cerkno v decembru izvedla tudi prijavo objekta OŠ Cerkno na
razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor
za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti. Izvedla bi se sanacija fasade stavbe,
zamenjave stavbnega pohištva ter prenove
strehe. Ocenjena investicija znaša dobrih 1,7
milijona evrov, razpis pa predvideva 100 % refundacijo sredstev za energetsko sanacijo
objekta. Rezultati razpisa bodo predvidoma
znani v decembru.
Primož Ladava, GOLEA

Pogled v zalogovnik lesnih sekancev

Kotel na kurilno olje sta nadomestila sodobna kotla na lesno biomaso

Tudi v letošnjem letu smo se trudili, da bi Vam z razstavami, predavanji, delavnicami in drugimi prireditvami ~im bolj na široko
odprli vrata v bogato zakladnico naše dediš~ine. Upamo, da so
Vas naša skupna muzejska sre~anja pritegnila in tako ali druga~e
obogatila. Lepo vabljeni v našo dru`bo tudi v naslednjem, za nas
jubilejnem, letu.
V prazničnih dneh, ki so pred nami, si vzemite čas zase in za svoje
najbližje, za drobne radosti in veselja. Novo leto pa naj vam bo čim bolj
naklonjeno, tako v osebnem kot v poklicnem življenju.
Kolektiv Mestnega muzeja Idrija
OBČINA CERKNO
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LOGOPED – STROKOVNJAK ZA PRAVILNO IZREKO

Cvetka Pavrič – logopedinja na Osnovni šoli
Cerkno: Preživimo z otrokom kar največ časa v
prijetnem vzdušju
Cvetka Pavrič, po poklicu logopedinja in specialna (socialna) pedagoginja, je na našem zavodu opravljala logopedsko delo kot dopolnilno dejavnost že od septembra 2009, ko je bila še zaposlena v idrijskem Centru za izobraževanje Nikolaj Pirnat. Z ukinitvijo tega zavoda
in njegovo priključitvijo k OŠ Idrija pa se je gospa Pavričeva (ki bi se lahko v okviru svojih poklicnih sposobnosti in izkušenj zaposlila
kjerkoli v Sloveniji) odločila, da ostane med Cerkljani, saj so ji tako otroci kot delovni kolektiv, kot sama pravi, nekako prirasli k srcu.
Tako da se je v šolskem letu 2011/12 na OŠ Cerkno tudi redno zaposlila.

G

ospa Cvetka že četrto leto orje ledino na
tem področju kot edini logoped v idrijsko-cerkljanski regiji in nudi dodatno
strokovno pomoč tudi drugim zavodom v okolici z maksimalno povečano delovno obveznostjo in marsikatero prostovoljno uro, kadar se
pri otrocih pokaže potreba. Je namreč tiste vrste človek, ki ji več kot denarno nadomestilo za
delo pomenita zadovoljstvo staršev in nasmeh
otrok ter njihov ponos, kadar uspejo pohvalno
opraviti naloge.
Delo je zelo raznoliko. Večinoma opravlja logopedinja dodatno strokovno pomoč (DSP) pri
učencih z motnjami v govorno-jezikovni komunikaciji, ki imajo odločbo Zavoda za šolstvo.
Pet ur tedensko pa imajo prav vsi otroci na razpolago za individualne logo delavnice, to so
vaje za korekcijo izreke, govora in svetovanje
staršem, kako otroku pomagati.
V septembru in oktobru je učiteljica Pavričeva izvajala test izreke in govora pri bodočih prvošolcih ter ponovno pregledala izreko prvošolcev, vključno s podružnicama Novaki in Šebrelje. Po končani detekciji je pričela s popoldanskimi tedenskimi individualnimi logo delavnicami za starše otrok petletnikov; v času
skupnih govorilnih ur na šoli pa z logo delavnicami za starše ostalih učencev. Še posebej ste
nanje vabljeni starši prvošolcev. Ob torkih dopoldne pa nato izvaja osnovno detekcijo v ostalih vrtcih v idrijski občini (od Črnega Vrha do
Spodnje Idrije). Delo logopeda torej obsega detekcijo (odkrivanje) in preventivne preglede
govorno-jezikovnih sposobnosti otrok, preprečevanje ter odpravljanje motenj v govorno-jezikovni komunikaciji; govorno in vzgojno svetovanje staršem ter aktivno vključevanje staršev v
proces pomoči otroku s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.
V predšolskem obdobju se otrok uči govora

počasi, predvsem s poslušanjem in posnemanjem odraslih, zlasti staršev. S sluhom intuitivno zaznava glasove materinega jezika. Postopno jih oblikuje, ponavlja, se jih uči uporabljati
v zlogih, besedah, povedih; se izraža, pove. Govor se najbolj intenzivno razvija v predšolskem
obdobju, izpopolnjuje pa celo življenje. Preživimo z otrokom kar največ časa v prijetnem
vzdušju. Z njim se veliko pogovarjajmo, mu berimo in skupaj z njim zapojmo. Vse to naj bo
čimbolj sproščeno, spontano. Dovolimo mu, da
nam pomaga pri naših opravilih. Igrajmo se z

LITERARNI UTRINKI Z RAZREDNE STOPNJE

njim. Dajmo mu igrače, ki zahtevajo delo in napor, igrajmo se z njim družabne igre. Z otrokom
se pogovarjajmo razumljivo in dovolj počasi,
da nas razume - brez pomanjševalnic in tujk,
izogibajmo se pačenju besed, ne oponašajmo
otroškega govora, razlagajmo mu nove, neznane besede. Potrebno je spodbuditi, prebuditi
potrebo po komunikaciji. Aktivnosti, ki mu jih
ponujamo, naj bodo preproste, da jih bo razumel, dovolj pogosto ponavljane, da jih bo osvojil. Spodbujajmo ga, da čim več sprašuje, pripoveduje, pravilno in razločno govori. S pogovo-

rom utrjujemo in dopolnjujemo otrokova spoznanja. Usmerjamo ga v samostojno razmišljanje in sklepanje. Otrokom pripovedujmo pravljice, sprva kratke in enostavne, kasneje daljše
in vsebinsko zahtevnejše. Skupaj z njim obnavljajmo vsebino ob ilustracijah v knjigi. Ob večkratnem branju si bo vtisnil besede v spomin in
tako širil besedni zaklad.
Govora se učimo s poslušanjem. Starši smo
otrokov največji govorni vzor, zato bodimo pozorni na lasten govor. V družini govorimo mirno, počasi, razločno, pravilno, brez prekinjanja
in vpadanja drug drugemu v besedo. Povedi
naj bodo kratke in enostavne. Vzemimo si čas
in poslušajmo svojega otroka. Čuti naj, da ga
poslušamo. Tako se bo tudi sam naučil slišati in
poslušati druge. Manj bo tudi govornih napak,
kot je mehčana izreka sičnikov in šumnikov,
razvito bo slušno razlikovanje med njimi. Bolj
kot bodo razgibana govorila, lažje bo korigirati
nepravilno, avtomatizirano izreko (glas R). V
predšolskem obdobju bi otrok moral osvojiti
kvaliteten govor, kot tudi kulturen način medsebojnega komuniciranja tako z odraslimi, kot
z vrstniki.
Nekatere govorne napake pri mlajšem otroku sprejmimo kot del njegovega razvoja. Če poenostavlja daljše besede, jih sami še enkrat pravilno ponovimo. Pomembno je, da sliši, kako se
beseda pravilno izgovori. Večkrat, ko jo bo slišal pravilno izgovorjeno, bolje se bo v pravilni
izreki izuril in hitreje se mu bo vtisnila v spomin. Ne nazadnje pa je priporočljivo izkoristiti
tudi strokovni nasvet in izkušnjo, ki jo logopedinja nudi preko organiziranih dejavnosti zavoda za starše. Resnici na ljubo je treba povedati, da sta imeli logo delavnici za starše s strokovnim predavanjem v prejšnjih letih zelo slab
odziv. Letošnja je predvidena kmalu po 15. januarju 2013 in upajmo, da bo množično obiskana. Nanjo ste še posebej vabljeni starši (bodočih) prvošolcev, kot tudi vseh mlajših otrok
prvega triletja. Le s skupnimi močmi bomo lahko podelali vse potrebno za uspešno delo v šoli
ter za naporno iskanje svojega mesta pod soncem v poznejšem življenju.
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PREDNOVOLETNA ŠOLSKA KRONIKA
BIOMASA GREJE DOBRO, A ZAENKRAT
ŠE POIZKUSNO

opazujemo barvno paleto, ki jo v tem letnem
času ponuja narava, ugotovimo, kako se različne barve zlivajo v skladno celoto.
Vse to smo ta dan opazili tudi na igrišču pred
vrtcem. V začetku novembra smo namreč na
igrišču ob vrtcu pripravili kostanjev piknik v
dopoldanskih urah, na katerega smo povabili
tudi stare starše. Ustvarjali smo izdelke iz divjega kostanja, pomerili smo se v igri “kostanjemet”, se igrali »kostanjeve skrivalnice« ter se
naučili jesenskega »kostanjevega pozdrava«.
Bil je svetel in barvit jesenski dan, mi pa smo na
njegovih krilih skupaj z babicami in dedki poleteli vanj.

tičič. Na dobrodelnem koncertu, ki je potekal v
tednu Karitas, katerega geslo je bilo letos »Veselje v sožitju«, pa je nastopilo sedem pevskih
sestavov, poleg omenjenega, Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Cerkno, še
Vokalna skupina Lira, Ženski pevski zbor Iris
Bukovo, Ženski pevski zbor Cerklanke, Cerkveni mešani pevski zbor sv. Ane Cerkno, Mešani
pevski zbor Novaki, prvič pa so na odru nastopili pevci Echo kvarteta, ki nadaljujejo tradicijo
Noneta France Bevk Otalež. Vrhunec h koncertu pa so prav gotovo dali že uveljavljeni učenci
Podružnične glasbene šole Cerkno – Aleš in
Uroš Menegatti, Tilen Mavri in Aleks Bevk s
kvalitetno interpretacijo narodno – zabavnih viž. Prireditev sta povezovala prostovoljca
Maja Filipič in Matej Kavčič.

TRADICIONALNI ZAJTRK Z DOMAČIM
MEDOM

Uspešno sodelovanje naše šole s švicarskim
skladom ter goriško hišo za obnovljive energetske vire Golea, se je nadaljevalo že konec septembra 2012, ko smo bili ponovno vabljeni na
otvoritev enega od projektov sodelovanja švicarskega sklada na Primorskem, in sicer sončne elektrarne v Vrtojbi pri Novi Gorici, ki z
več kot 600 sončnimi kolektorji, nameščenimi
na ograji avtoceste, oskrbuje vso okoliško javno
razsvetljavo ter gospodinjstva. Ekipa naših učencev je ponovno izvedla predstavitev “energetske hišice”, posebnega učila o različnih virih
obnovljive energije, tokrat za učence Podružnične šole Vrtojba. Priznati je treba, da so se
fantje pred mlajšimi vrstniki različnih starosti
odlično znašli ter jih znali pritegniti k sodelovanju in vprašanjem. Nato so se skupaj z ravnateljem in drugimi predstavniki primorskih občin ter izvajalcev udeležili svečanosti ob novi
sončni elektrarni pod avtocesto, na kateri je
spregovoril tudi veleposlanik države Švice,
od koder se projekti donacijsko financirajo, Robert Reich. 19. oktobra 2012 pa se je v okviru
strokovnih promocijskih prireditev obnovljivih
virov energije v prostorih Avditorija Portorož
odvijala vseslovenska podelitev priznanj občinam, ki so se v letu 2012 najbolj izkazale na
področju uporabe obnovljivih energetskih virov z naslovom En.občina 012. Kot zgleden
primer izobraževanja in ozaveščanja mladine
na področju obnovljivih virov energije so Dani
Bratuž, Jan Bevk, Jaka Lapanja in Žan Peternelj pred eminentno publiko ponovno zablesteli z nekoliko dopolnjenim konceptom predstavitve in tudi tokrat poželi bučen aplavz ter
splošno odobravanje.

V petek, 16. novembra, smo tudi na našem
zavodu organizirali tradicionalni slovenski
zajtrk na pobudo slovenskih ministrstev za
kmetijstvo, okolje ter izobraževanje. Pozivu
se je odzvalo približno 80% slovenskih šol
ter vsi vrtci. Za našo kotlino je pomembna
povezava teh dejavnosti s projektom “Pridelajmo doma” ter »Šolski vrt«. in naša šola s šolskim vrtom ter upoštevanjem načel zdrave prehrane v okviru predpisane zakonodaje, tako za
predšolske kot za šolske otroke. Na poziv ministrstva so se v naši občini, tako kot vsa leta doslej, odzvali lokalni čebelarji z donacijo medu k zdravi slovenski malici za vse otroke v
vrtcu in šoli. V vrtcu pa sta predstavnika cerkljanskih čebelarjev Teodor Likar in Jože Bizjak za malčke pripravila prikaz čebelarske dejavnosti s čisto pravimi orodji in pripomočki.
Na prireditvi se je malčkom pridružil tudi župan Miran Ciglič in se z njimi pomudil v prijaznem pogovoru.

V VRTCU KOSTANJEV PIKNIK
Jesen je. Obilje raznovrstnih plodov nas razveseljuje in nam nudi varnost v mrzlih zimskih
dneh. Radi ugotavljamo, da jeseni pobiramo
tisto, kar smo spomladi sejali in skozi poletje
obdelovali. Jesen diši po različnih sadovih in
treba je reči, da tudi po zimi in topli peči. Ko

DOBRODELNI KONCERT
CERKLJANSKIH ZBOROV
Že tretji prednovoletni dobrodelni koncert
so pevski zbori Cerkljanske izvedli v soboto,
1. decembra, in sicer v korist Medžupnijske
Karitas Cerkljanske, za katero je bilo v polni
dvorani OŠ Cerkno zbranih 764 EUR. Vsako leto organizacijo koncerta prevzame drug zbor,
letos je bil to Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Cerkno pod taktirko Vojke Sve-

Kje prihaja v šolo novo leto?
Skozi okna, skozi duri,
skozi čas v učni uri.
Kje prihaja v vrtec novo leto?
Iz igralnice v kotiček,
tam ga ujamemo v kotliček.

Zdravja, sreče in veselja v novem
letu 2013, vam iskreno voščimo iz
Osnovne šole Cerkno.

PAZLJIVO Z MEDMREŽJI
Živimo v času, ko brez interneta in mobilnih
telefonov kar ne zmoremo osnovnih komunikacij. Medmrežja so vsekakor dragocen vir informacij, znanja, pa tudi odlična priložnost za
zabavo in druženje s prijatelji, znanci ter drugimi ljubitelji “srfanja”. Nepremišljeno klikanje
po spletnih straneh in objavljanje žaljivih vsebin pa nas lahko privede tudi v težave. V okviru
naravoslovno – tehničnega dne smo zato za
učence od 6. do 9. razreda organizirali 90-minutne delavnice o varni rabi interneta ter ostalih sodobnih tehnologij. Zunanji izvajalki,
usposobljeni za vodenje delavnic v okviru projekta Safe.si, sta v začetku novembra učence
šestošolce seznanili z varovanjem osebnih podatkov na internetu ter varno uporabo družabnih omrežij, sedmošolce pa s spletnim nasiljem
in ustrahovanjem ter spletno etiko.

BRAVO MI!
NAŠI UČENCI OZAVEŠČAJO ŠIRŠO
JAVNOST

Novoletna šolska čestitka

Na septembrskem šolskem tekmovanju iz biologije je tekmovalo 14 učencev, od teh jih je
kar 11 osvojilo bronasto priznanje, deset tekmovalcev pa bo svoje znanje dokazalo še na
državnem tekmovanju: Nika Lapanje, Sonja
Mavri, Sara Mlakar, Ana Peternelj, Katja Klemen, Nika Koder, Nina Prezelj, Miha Bavcon,
Kristjan Cvek, Nežka Močnik.
22. novembra 2012 se je sedemnajst devetošolcev pomerilo v znanju angleščine, kar enajst
učencev pa je osvojilo bronasto priznanje (Sara
Mlakar, Nežka Močnik, Matevž Magajne, Sonja
Mavri, Teja Tušar, Jaka Lapanja, Nina Prezelj,
Deja Praprotnik, Alenka Pirih, Nika Lapajne,
Matevž Kovač), prvih osem naštetih pa je doseglo dovolj točk tudi za uvrstitev na regijsko tekmovanje.
Istega dne so se odlično odrezali tudi trije
tekmovalci v znanju nemškega jezika, Jaka Lapanja, Teja Tušar in Žan Mavrič, osvojili bronasto priznanje ter se uvrstili na državno raven
tekmovanja.

RAJANJE SREČE IN SOŽITJA

li čudovit predpraznični dan ter še enkrat dokazali, kako tesno sta povezani sreča in vsakdanja dobra volja.

NAŠE IZKUŠNJE SO MEDNARODNO
PRIZNANE
V petek, 8. decembra sta dve naši sodelavki
iz vrtca aktivno sodelovali v mednarodni znanstveni konferenci EDUVISION, ki je v teh dneh
potekala v Ljubljani. Vsebina je bila vezana tudi
na tehnike in metode predšolske vzgoje, in sicer kako v poučevanje uvajati novosti, ki nam
jih nudijo nove tehnologije. Adrijana Mavri in
Bernarda Tušar sta domačim in tujim strokovnjakom predstavili izvirno študijo z naslovom
»Interaktivna tabla v vrtcu Cerkno – socialna
kohezivnost, enake možnosti, participacija« ter
med njimi spodbudili dejavno razpravo o možnostih dodatnega izboljšanja kakovosti predšolske vzgoje na vsebinski in tehnični ravni.
Naši pedagoški delavki sta v svojem izvajanju
uporabili tudi izvirni slogan, katerega je iz ljudskega slovstva povzel pisatelj France Bevk, ki so
ga organizatorji konference izbrali za njeno zaključno vodilo:
»Petra Klepca si ni upal nihče več nadlegovati. A svoje moči ni rabil le zase, priskočil je
tudi drugim na pomoč, če so bili v stiski. In
tako je prav. Kdor ima moč, je ne sme imeti
le zase, temveč mora tudi drugim pomagati.
Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov Klepcev na svetu.«

V soboto, 8. decembra, so vzgojiteljice cerkljanskega vrtca pripravile že tradicionalno novoletno rajanje za najmlajše in njihove starše.
Kljub zimskemu vremenu je bila »rajalnica«
odlično obiskana in ponovno se je izkazalo kvalitetno sožitje med »vrtovčkarji«, pedagoškim
kadrom ter starši našega vrtca. Bilo je pestro in
veselo: plesali smo »jelenčkov ples«, izdelovali
ptičje krmilnice, obeske za novoletno jelko, novoletne škatlice, snežake, zvezdice …, se sproščeno pogovorili in poveselili. Zunaj so čarobno
naletavale snežinke, mi pa smo skupaj prežive-

NOGOMETAŠI DRUGI
Naši nogometaši so se na medobčinskem
mladinskem prvenstvu, ki je potekalo 7. decembra v Idriji, odrezali z odličnim drugim mestom. Šolsko reprezentanco Spodnje Idrije so
premagali s 4:0, Črnega Vrha nad Idrijo s 5:2,
nakar so klonili proti vrstnikom iz Idrije z rezultatom 2:4. Kljub temu čestitke za uvrstitev na
regijsko tekmovanje, ki bo kmalu po novem letu potekalo v Tolminu, predvsem pa za ferplej
in kulturno obnašanje.

Besedila in foto: arhiv Osnovne šole Cerkno

V mesecu novembru je pričela, tik pred vrhuncem kurilne sezone, dokaj solidno obratovati naša nova šolska kurilnica. Končno. Resnici na ljubo sta imeli vodstvo občine in šole precej operativnih preglavic v vseh fazah izgradnje, predvsem zaradi slabe usklajenosti izvajalcev ter zaradi nekaterih nepredvidenih gradbenih težav ter vdorov vode v prostor zalogovnika. 9. novembra 2012 je bil na širšem dogovoru, ki ga je sklical ravnatelj, s strani izvajalcev
končno tudi formalno postavljen upravljalec,
firma Biomasa iz Loč pri Mozirju, ki z novo kurilnico upravlja večinoma na daljavo, glavni izvajalec Petrol pa ohranja servisno in vzdrževalno službo v kurilnici ter se dogovarja za najugodnejše dobavitelje sekancev. Prizanesljivemu
vremenu v letošnjem oktobru in novembru gre
zahvala, da so bile zavodske stavbe vse dni pouka primerno ogrevane, saj je bila kurilnica
najmanj štiri dni blokirana iz različnih vzrokov,
tako da je bilo vodstvu šole in občine ves čas žal
vročega julija, ki so ga montažerji ter izvajalci
del zamudili. Četudi je ogrevanje zaenkrat zagotovljeno, pa se okrog kurilnice še opravljajo
finalna izvedbena dela, tako da bo tehnični
prevzem opravljen predvidoma kmalu po novem letu, v prihodnjih mesecih pa bo šola v sodelovanju s koordinacijsko firmo Golea pripravila svečano prireditev ob otvoritvi, katere se
bodo udeležili tudi predstavniki glavnega donatorja, Švicarskega sklada. Sodelovanje med
Goleo in OŠ Cerkno je tudi sicer dolgoročno zastavljeno z dodatno financiranim izobraževanjem o obnovljivih energetskih virih.
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RADIO KLUB CERKNO

Nagajivo sonce
Naše sonce je velikanska vrteča se krogla žarečih plinov. Sestavljena je iz vodika (73,5 %) in helija (24,9 %), sledov kisika, ogljika in drugih elementov. Sončeva površina ni gladka
ampak je podobna brbotajočem kotlu žarečih plinov. V središču Sonca je sredica, ki ima 15 milijonov stopinj Celzija. Sonce ogreva le tiste stvari, ki vpijajo svetlobo.

V

erjetno ste že slišali, da se na Soncu dogajajo čudne stvari: nevihte, izbruhi,
eksplozije, pege, da vročine sploh ne
omenjamo. V zadnjem času nas mediji svarijo
pred hudimi težavami na materi Zemlji, ki jih
povzročajo prav Sončeve aktivnosti oz. izbruhi.
Material, ki ga Sonce z veliko hitrostjo bruhne
proti planetu Zemlja, naj bi povzročil prekinitev dobave električne energije, avionom naj bi
odpovedovali krmilni sistemi, marsikdo bi obupano klikal po računalniku in preklinjal ponudnika interneta. Celo trije decembrski dobri
možje naj ne bi uspeli pravočasno in pravilno
razdeliti svojih daril zaradi motenj GPS signalov. Skratka: katastrofa. Kaj pa če je vse to
res!?
V predprejšnji številki Ukopditi smo vam
predstavili Radio klub Cerkno in poudarili, da
ne gre samo za vzpostavljanje zvez med radioamaterji ampak tudi za raziskovanje na različnih
področjih. Del naših aktivnosti je tudi spremljanje Sončevih aktivnosti. Iz prve roke vam lahko
potrdimo, da izbruhi na Soncu povzročijo spremembo obnašanja radijskih valov in celo “mrk”
radijskih komunikacij na nekaterih frekvencah.
Ampak takih katastrof, kot jih napovedujejo

Vabimo vas, da si ogledate posnetek predavanja Andreja Šterna o nastanku in vplivu Sončevih
aktivnosti, kjer boste dobili odgovore na zgoraj
zastavljena vprašanja. Fotografije in video posnetke dobite na spletni strani kluba http://
www.s50e.si v poglavju Multimedija.
oglas ukopditi 267x187,5 mm_tisk.ai

1

Predavatelj mag. Andrej Štern

mediji, pa vendarle še nismo doživeli.
V klubu smo izkoristili priložnost in ob 55.
letnici organizirali srečanje slovenskih radiomaterjev na Smučišču Cerkno, kjer ima klub
tudi svojo postojanko. V svojo sredino smo povabili predsednika Zveze radioamaterjev Slovenije, ki je podelil značke Oldtimer radioamaterjem, ki se že 25 let ukvarjajo s tem hobijem.
Posebej prijetno pa je bilo, ko je nekaj članov
Radio kluba Cerkno prejelo posebna priznanja
Zveze radioamaterjev Slovenije in s tem dobilo
potrditev njihovih uspehov in vzpodbudo za
12/7/12
naprej. 8:00 AM

LEKARNA LJUBLJANA

Nagrajenci Zveze radioamaterjev Slovenije

Drugi del srečanja je bil posvečen strokovnim
predavanjem. Bolj tehnično usmerjeno je bilo
predavanje našega člana dr. Marka Muniha in
Sineta Mermala o uporabi računalnikov orodij
v radioamaterskih tekmovanjih, pospremljeno
s praktično predstavitvijo. Drugo predavanje
pa je pripravil mag. Andrej Štern, ki je tudi radioamater, in na zelo razumljiv način predstavil nastanek in vpliv Sončevih aktivnosti.
Tretji del srečanja je bilo druženje radioamaterjev, ki se velikokrat poznamo le prek radijskih valov. Tisti dan je Sonce na Črni vrh poslalo veter, kot da bi vedelo, da se pogovarjamo o

Video posnetki s srečanja so na voljo na Youtube kanalu Radioclub Cerkno.
Za multimedijsko podporo se zahvaljujemo Video
produkciji BB.
njem. Verjemite mi, tudi pri lepšem vremenu bi
o Soncu govorili spoštljivo. Zato si tudi zasluži
veliko začetnico.
Jože Kranjc

TUDI V CERKNEM

Vabimo vas v Lekarno Cerkno, ki od decembra 2012
posluje kot nova enota Lekarne Ljubljana.
Nahajamo se na LiËarjevi ulici 7 in smo odprti:
• ob ponedeljkih od 9. do 18. ure,
• od torka do Ëetrtka od 9. do 17. ure,
• ob petkih pa od 9. do 16. ure.
PriËakujemo vas izkušeni strokovnjaki s strokovnimi
nasveti in široko ponudbo zdravil ter ostalih izdelkov
za zdravje in dobro poËutje.

Vzemite si »AS ZA svoje ZDRAVJE!
V Lekarni Cerkno vam nudimo:

V leka
rn
po da o tudi
rila!

100 % ORGANSKO
KARITEJEVO MASLO,
na voljo štiri vrste: navadno, s kakavom
in kokosom, s sivko ali z limonsko travo,
250 ml

• strokovno izdajo zdravil na in brez recepta s svetovanjem,

10
akcijska cena s
Kartico zvestobe

• široko paleto prehranskih dopolnil za ohranjanje zdravja in

10,99

dobro poËutje,

popust:

EUR

• raznovrstne medicinske pripomoËke,

20
akcijska cena s
Kartico zvestobe

• pestro ponudbo kakovostnih dermokozmetiËnih izdelkov,

6,99

• bogat asortiman izdelkov za otroke in malËke,
• izdelke za hišne ljubljenËke.

38,90 %

popust:

EUR

61,14 %

Akcijske cene iz darilnega kataloga ugodnosti
ugod
veljajo izključno
izključčno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in
veljajo
do 16. 1. 2013 oziroma do prodaje zalog.
zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer velja
eljajo
jo redne
redne cene. Ponudba velja d

VLJUDNO VABLJENI V LEKARNO CERKNO, LI»ARJEVA ULICA 7, 5282 CERKNO!
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AGENCIJA LARS

1. SREČANJE ZBIRATELJEV
SREDSTEV ZA NEPRIDOBITNE
ORGANIZACIJE
26. in 27. oktobra je v Cerknem potekalo prvo vseslovensko Srečanje zbirateljev sredstev,
ki se ga je udeležilo 19 ljudi. Na srečanju so bili
predstavniki dobrodelnih organizacij, ki se zavedajo pomena izobraževanja kadrov, v vodenju programov in projektov, ter predvsem zbiranju sredstev za svoj program. V družbi Europe Donne, Rdečih noskov, Slovenske filantropije, Amnesty International, Unicefa, DrogArta,
ZPMS, Agencije LARS, Društva Izhod, Zveze
Sonček, FIHO, Humanitarnega društva Adra,
Spominčice ter Fundacije Univerze v Novi Gorici so udeleženci začeli spletati zgodbo profesionalnega pristopanja k zbiranju sredstev za projekte v korist ljudem, ki bo v prihodnosti vplivala na to, da bodo profesionalizirane organizacije dosegle več uporabnikov oz. koristnikov z
izvajanjem kvalitetnejših programov. Udeleženci so poslušali predavanja o tehnikah pridobivanja sredstev, o pristopu sponzorjev do različnih prošenj za podporo, o začetkih dela na
nepridobitnih projektih, ter spoznali življenjsko pot zelo ugledne nepridobitne organizacije
Europe Donne.
Srečanje je v svoj program vključilo predstavitve treh zgodb o uspehu, ki so sodelovale v
pozivu Moja zgodba o uspehu, za katere so priznanja prejele Humanitarno društvo Adra, Amne-

sty International Slovenija ter Zveza Sonček.
Organizator Agencija LARS je ob pomoči članov Evropskega združenja zbirateljev sredstev
tako povezala 13 pomembnih slovenskih organizacij, ki se zavedajo pomena povezovanja,
izmenjave znanj in izkušenj ter etičnih načel na
tem področju.
Zaključki srečanja so, da je treba na razvoju
izobraževanja t.i. fundraiserjev narediti še
marsikateri korak naprej, da je treba v naši državi uveljaviti poklic fundraiserja, ki je specifičen in zelo vsestranski, hkrati pa tudi svojim
podpornikom dajati večjo vrednost, saj omogočajo, da z roko v roki izpolnjujemo svoja plemenita poslanstva. V prihodnosti se bo oblikovalo
tudi Združenje zbirateljev sredstev Slovenije,
ki bo poleg izmenjave znanj in izkušenj skrbelo
za stalno usposabljanje zbirateljev sredstev, povezovanje z mednarodnimi združenji zbirateljev sredstev ter pripravilo etični kodeks zbiranja sredstev.
Tokratno srečanje so podprli Občina Cerkno,
člani EFA, Hotel Cerkno, Editor studios Cerkno
in Mercator.
Prihodnje leto bo Kongres zbirateljev sredstev 11. oktobra v Ajdovščini, gostila pa ga bo
Fundacija Univerze v Novi Gorici.
mag. Livija Rojc Štremfelj, Fundraising.si

MOJ TRENUTEK ZA DOBRODELNOST
Splošna gospodarska kriza, brezposelnost,
varčevanje ter s tem povezana nova zakonodaja na področju socialnih prejemkov, so
mnoge ljudi pahnili na sam rob preživetja.
Vsi zaznavamo, da nič ni več tako, kot je bilo.
Še toliko bolj to občutimo tisti, ki se dnevno
srečujemo s stiskami in nemočjo prizadetih.
Pomoči potrebni občani iz občin Idrija in
Cerkno se obračajo na Območno združenje
Idrija zaradi potreb po živilih, higienskih
pripomočkih, rabljeni obleki in obutvi, posteljnini, beli tehniki in pohištvu. Do sedaj
je bilo razdeljenih 280 prehranskih paketov
Rdečega križa in vrečk pralnega praška ter
približno štiri tone hrane iz intervencijskih
zalog.
Finančno pomoč sta prejeli dve družini,
prizadeti v februarskem požaru, pomagali
pa smo tudi trinajstim otrokom pri nakupu šolskih potrebščin. Preko Rdečega križa
je brezplačno letovalo 17 osnovnošolskih

otrok in 8 starejših občanov, ki si počitnic
drugače ne morejo privoščiti.
Vse več ljudi prosi tudi za pomoč pri plačilu mesečnih položnic. Z željo, da bi lahko
pomagali v čim večji meri, smo na Rdečem
križu ponovno sprožili akcijo zbiranja sredstev iz dohodnine. Zakonodaja vsem, ki smo
zavezanci za dohodnino omogoča, da 0,5 %
dohodnine namenimo različnim upravičencem do donacij. Zakaj bi ta del denarja ostal
v državnem proračunu, če ga lahko podarite
OZ Idrija za lajšanje socialnih stisk občanov.
V decembru boste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in obrazec za namenitev dela
dohodnine za donacije z vsemi navodili.
Izpolnitev obrazca vam bo vzela le trenutek
vašega časa, vendar ne denarja. Vzemite si
trenutek za dobrodelnost! Veseli december
in božično-novoletni prazniki so pravšnji za
dobra dela in sočutje. Hvala za vaš svetel
utrinek na temnem nebu!
RKS – Območno združenje Idrija
Rožna ulica 15, 5280 Idrija
telefon: 05/377 49 10
e-pošta: rks_idrija@t-2.net
www.idrija.ozrk.si

MOJ TRENUTEK ZA DOBRODELNOST
RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE IDRIJA

AKCIJA MOJ TRENUTEK
ZA DOBRODELNOST

V soboto, 3. novembra 2012, se je 12 članic društva DLG Stari meh zbralo pri Lebanovih z namenom, da bi si izpopolnile znanje v peki pic. Ob 16. uri smo pričele z delom, naš vodja delavnice
pa je bil nekdanji pek pic, član društva, Henrik Ajdišek.
Najprej smo pričeli s pripravo testa. Vsaka udeleženka je iz 0,5 kg moke po navodilih vodje zamesila testo, ga razdelila na tretjine in naposled dala počivati. Sledilo je oblikovanje in izdelava
različnih pic. Pripravile, spekle in poskusile smo jih več vrst, zelenjavne, sirove, kraške, pivske itd.
Delavnice pa nismo zaključili kar tako, saj smo z našimi picami, ki jih je bilo preko 40, postregli
naše člane in druge goste, ki so se zbrali na kostanjevem pikniku. Popoldan ie bil poučen in zabaven, večer pa družaben, poln glasbe in smeha, zato se v imenu vseh sodelujočih na delavnici zahvaljujem društvu, predvsem pa našemu vodji.

V petek, 7. decembra 2012, je RKS – Območno združenje Idrija organiziralo predstavitev za
občane. Med obiskovalci so bili uporabniki storitev Rdečega križa, prostovoljci, člani ekipe prve pomoči ter člani območnega odbora. Z akcijo Moj trenutek za dobrodelnost nagovarjamo
občane občin Idrija in Cerkno, da podarijo 0,5 % dohodnine Območnemu združenju Idrija.
Vse, ki še niste namenili nobenemu od upravičencev 0,5 % dohodnine, vabimo, da izpolnijo
ustrezni obrazec in ga do konca letošnjega decembra vrnejo po pošti (poštnina je brezplačna).
Z dodatnimi sredstvi bomo lajšali stiske brezposelnim, družinam ter upokojencem z nizkimi
dohodki ter vsem, ki se obrnejo k nam po pomoč.
Ob tej priložnosti smo izvedli tudi skupno akcijo s podjetjem Almapek d.o.o., ki podarja več
rabljenih, a uporabnih računalnikov. Prvega je prejela družina Mujić iz Idrije, ki ima dva šoloobvezna otroka in bo v pomoč srednješolski hčerki pri seminarskih nalogah. Direktor Marjan
Gartnar je predsednici Rdečega križa Marti Pajer Šemrl obljubil nadaljnje sodelovanje.
Zahvaljujemo se Osnovni šoli Idrija, Krajevni skupnosti ter Komunali Idrija za pomoč pri izvedbi dogodka, Radiu Odmev in lokalnim časopisom za medijsko podporo ter vsem občanom,
ki ste pristopili k dobrodelnemu dejanju. Hvala za svetel utrinek na temnem nebu!
Srečno 2013!

Andreja Jereb

Tanja Tominec, sekretarka OZRK Idrija
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BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

NEVLADNI SEKTOR

Kratek pregled prireditev v letu 2012

O

b koncu leta se praviloma
spomnimo in razmišljamo o
tem, kaj smo počeli, naredili
in se naučili v preteklih 365 dneh. V
Bevkovi knjižnici smo letos vpisali 90
novih članov. Zabeležili smo neverjeten obisk gostujočega gledališča
Smejček, saj si je predstavo Ovčka, ki
je prišla na večerjo ogledalo okoli 70
otrok. Pripravili in izpeljali smo 4 ure
pravljic, ki so namenjene najmlajšim.
Pravljične ure smo izvajale knjižničarke. V okviru pravljičnega tedna v
knjižnici je najmlajše razveselila upokojena učiteljica Anica Močnik s pripovedovanjem zgodbic iz knjige Babica pripoveduje. Vse pravljice so bile
dobro obiskane in ker si otroci in nji-

hovi starši želijo še več pravljičnih ur,
bomo tudi v prihodnje zelo veseli sodelovanja z različnimi prostovoljci, ki
radi pripovedujejo pravljice ali na kakšen drug način razveseljujejo najmlajše. Kot vsako leto smo tudi letos
pripravili različne bibliopedagoške
vsebine za šolske in predšolske otroke. Obiskalo nas je kar 13 razredov
otrok iz Osnovne šole Cerkno in 4
skupine otrok iz cerkljanskega vrtca.
V tem mesecu pa pričakujemo še skupino Čebelic, ki smo jim pripravili
pravljico Fuj, to sploh ni pošast.
Prav tako smo poskrbeli za odrasle
bralce in obiskovalce Bevkove knjižnice. Pripravili smo 6 literarnih večerov ter sodelovali z zunanjimi or-

ganizacijami, društvi in ustvarjalci, s
starejšimi občani, osnovnošolci in
mladimi glasbeniki. Seveda si tovrstnih sodelovanj želimo še naprej, saj
nam popestrijo literarne prireditve.
Vabimo različne ustvarjalce, da svoje znanje, izdelke, literarna dela ali
potopise predstavijo v knjižnici širšemu krogu občinstva.
Dogajanje v prostorih knjižnice občasno popestrimo s priložnostnimi
razstavami, ki jih namenimo tako odraslim kot otrokom različnih starosti.
Teh razstav je bilo letos 19. Omenim
pa naj še večjo samostojno razstavo,
ki smo jo pripravili v sodelovanju s
cerkljanskim muzejem: Ekslibrisi
Bevkove knjižnice Cerkno. Bila je lepo

Dragi prijatelji
knjig,
v prihajajočem letu si
utrgajte čimveč
trenutkov zase in za
svojo najboljšo
prijateljico – knjigo.
Naj bo vsak dan za vas
poseben, imejte se radi,
pozabite na stare napake
in začnite delati nove.
Kolektiv Bevkove knjižnice Cerkno

obiskana, saj si jo je ogledalo kar 130
obiskovalcev.
6. decembra smo v idrijski Mestni
knjižnici in čitalnici uradno zaključili projekt Primorci beremo 2012. Letošnji gost je bil Ivan Sivec. Vsi, ki so
prebrali 5 proznih del in eno pesniško zbirko s priporočilnega seznama,
so prejeli priznanje in knjižno nagrado. V Bevkovi knjižnici je sodelovalo
31 članov, nagrajenih pa je bilo 23
sodelujočih.
Knjižnica brez bralcev in obiskovalcev ne more obstajati, zato nam
veliko pomeni vaše mnenje, ki ga
lahko izrazite tudi tako, da nam predlagate kakšno knjigo, časopis in podobno, kar bi si želeli na naših knjižnih policah. Vaše želje bomo preučili in v skladu z našo nabavno politiko
in dodeljenimi sredstvi ocenili, ali
lahko vaši želji ustrežemo.
Brigita Smolnikar

Utrinki z letošnje zaključne prireditve in podelitve priznanj Primorci beremo 2012. Foto: Tina Močnik

OBVESTILA DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKNO

upokojence), ki imajo smisel in veselje nuditi pomoč starejšim, ki živijo
doma in potrebujejo pomoč.
Vabimo vse, ki so pripravljeni
sodelovati v tej akciji, da se prijavijo pisno, ustno ali preko telefona
(05/37 75 171) na DU Cerkno do
konca leta.

O vsem navedenem bomo obrazložili ob prisotnosti prostovoljcev, ki to
akcijo že uspešno vodijo v sosednjih
občinah.
Upamo, da se boste k tej akciji odzvali v čimvečjem številu.
Društvo upokojencev Cerkno

LETOVANJE 2013
Društvo upokojencev Cerkno obvešča svoje člane, da bomo tudi v
letu 2013 organizirali letovanje
ob jadranski obali.
Letovanje je v letu 2013 predvideno NA OTOKU VISU v začetku
septembra. VPIS BO POTEKAL 7.
JANUARJA ob kotizaciji 50,00 €,
da si zagotovimo rezervacijo termina in popust.
Vsa nadaljnja navodila boste dobili ob vpisu.
Društvo upokojencev Cerkno

Svet nevladnih organizacij (NVO)
Severne Primorske – Goriške statistične regije se je konec letošnjega februarja vzpostavil z namenom, da se omogoči lažje medsebojno dogovarjanje ter zastopanje
skupnih interesov NVO na različnih nivojih oz. organizacijah.
Sredi decembra se je v Idriji sestal na svoji 3. seji. Osrednja tema
delovnega srečanja je bila razprava o normativni urejenosti javnih
razpisov za sofinanciranje NVO
na lokalni ravni. Kot je razvidno iz
Strategije NVO v regiji, so najpomembnejši in najbolj uporabljan
vir financiranja NVO lokalne skupnosti. Člani Sveta nevladnih oreganizacij v regiji so mnenja, da bi
večje poenotenje aktov, ki so podlaga za javne razpise za sofinanciranje NVO, zagotovo pripomoglo
k večji preglednosti pri delitvi javnih sredstev. Ker je krepitev civilnega dialoga z lokalnimi nosilci
odločanja ena od prioritetnih nalog Sveta, so se dogovorili, da v
naslednjem tromesečju:
• izdelajo primerjalno analizo aktov lokalnih skupnosti, ki so
podlaga za objavo Javnih razpisov za sofinanciranje NVO;
• na podlagi izsledkov analize
priporočijo lokalnim skupnostim ustrezne spremembe teh
aktov ter
• izdelajo analizo strukture finančnih virov in prostovoljnega
dela kot dodane vrednosti v nevladnem sektorju.
Več informacij: Regionalno stičišče NVO Planota, telefon:
05/307-40-40, gsm: 041-752-176
(Darijan Krpan).
Svet NVO Severne Primorske –
Goriške statistične regije

VABILO

PROJEKT STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST
ŽIVLJENJA DOMA
Društvo upokojencev Cerkno želi v
sodelovanju z Občino Cerkno organizirati prostovoljstvo v zvezi projekta
»starejši za višjo kakovost življenja
doma«, ki ga vodi in usmerja Zveza
društev upokojencev Slovenije. Ker
želi DU Cerkno pristopiti k tej akciji,
vabimo k sodelovanju vse (ne samo

Izjemno smo veseli in hvaležni, da je Občini Cerkno še
pred začetkom zime uspelo
izpeljati veliko in pomembno
investicijo – zamenjavo velikih
sprednjih oken in žaluzij. Tako
nam bo v cerkljanski knjižnici
še prijetneje in topleje. Prepričajte se sami.

ZA VEČJO
PREGLEDNOST
PRI DELITVI
JAVNIH
SREDSTEV

Društvo upokojencev Cerkno želi vsem svojim članom v
novem letu  veliko zdravja in medsebojnega razumevanja, z željo, da bi tudi v letu, ki prihaja, tako plodno
sodelovali v društvenih aktivnostih kot do sedaj.
Obenem vabimo vse nove upokojence, da se nam pridružijo
in dajo svoj prispevek k popestritvi družabnega življenja.
DRUŠT VO UPOKOJENCEV CERKNO

PRINESI IN SODELUJ ...
NA CMAKOVEM ŠTANTU
Tudi letošnji konec decembra vse ustvarjalce in ustvarjalke vabimo k
sodelovanju pri projektu Cmakov štant, ki se bo odvijal od 21. do 26.
decembra na starem placu pri fontani v Cerknem.
Cmakov štant je tradicionalni
večdnevni projekt, katerega namen
je predstavitev in spodbujanje tako
mladih kot starejših ustvarjalcev in
ustvarjalk na različnih področjih,

kot so likovna, glasbena in druga
umetnost, rokodelstvo, zeliščarstvo
idr. Ustvarjalci in ustvarjalke tekom
Štanta predstavljajo svoje dejavnosti in izdelke, možna je tudi njihova
prodaja mimoidočim zainteresiranim. Na Štant pa lahko prinesete
tudi rabljene knjige in druge uporabne predmete, ki bi jih radi podarili ali simbolično oddali.
Vsi/-e zainteresirani/-e se k sodelovanju lahko prijavite preko epošte cmak2@siol.net ali telefonske številke 051-828-028 (Matjaž),
lahko pa se oglasite tudi kar na mestu dogajanja pred fontano.
Tekom Štanta v mladinskem centru C.M.A.K. poteka pester spremljevalni program – več o njegovi
vsebini najdete v napovedniku na
strani 16 ali na naši spletni strani
http://cmak.cerkno.net.
Matjaž Peternelj, C.M.A.K. Cerkno
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PLAVALNI KLUB CERKNO

BOŽIČNI POHOD NA POREZEN

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO VABI V SREDO,
26. DECEMBRA 2012, NA BOŽIČNI POHOD NA POREZEN.
START bo ob 8. uri zjutraj izpred gasilskega doma v Počah.
PRIJAVE sprejema Katarina Filipič na telefon 031 615 245.
Koča na Poreznu je že tretje leto odprta tudi preko zimske sezone ob lepih vikendih
in praznikih. Informacije o odprtosti koče na Poreznu dobite na naši spletni strani
planinsko-drustvo-cerkno.si.

Planinsko društvo Cerkno vošči vsem
vesele božične praznike, srečno v letu 2013,
veliko užitkov v gorah, predvsem pa varen korak.

OD TEKMOVANJ DO
PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA
Na začetku nove plavalne sezone so se
plavalci Plavalnega kluba (PK) Cerkno udeležili prvega tekmovanja v sezoni in sicer
Mednarodnega mitinga Plavž 2012, ki ga je
organiziralo športno društvo Pingvinček iz
Železnikov. Na tekmovanju je sodelovalo
dvajset plavalnih klubov iz Avstrije, Bosne
in Hercegovine, Hrvaške, Italije in Slovenije. Cerkljani so na tekmovanju nastopali s
štirinajstimi plavalci in se vrnili domov s
sedmimi odličji – Katja Uršič s tremi bronastimi, Anja Sedej s srebrno in dvema bronastima, piko na i pa je dodal Žan Mavrič z
zlatom na 100 m hrbtno, kjer je postavil
odličen rezultat, poleg tega pa je bil tudi rezultatsko najboljši Cerkljan. Petra Klasić je
bila najbližja odličju na 50 m delfin, kjer je
osvojila četrto mesto, pohvale pa veljajo tudi Blažu Klasiću in Galu Trostu, pa Rebeki
Klemenčič in Lani Trost. Na koncu pa še čestitke najmlajšim; Tinetu Majdiču, Aneju
Močniku, Anu Primožiču, Lari Filipič, Daši
Štremfelj in Manji Leban, ki je že po enem

mesecu treniranja osvojila peto mesto na 50 m
prsno.
V mesecu decembru bo plavalni klub prisoten še na MM Miklavž v Ljubljani ter MM Špelin
in Vesnin memorial v Kranju.
Z veseljem tudi sporočamo, da se je prve letošnje plavalne šole udeležilo 29 otrok v starosti od 4 do 5 let in večina malčkov je osvojila
prvo plavalno opismenost, saj so otroci po zaključku tečaja osvojili zlate in srebrne konjičke.
Tisti najbolj vztrajni pa bodo svoje plavalno
znanje nadaljevali v decembru in sicer ob torkih in četrtkih. Morda se bo izmed njih ponovno razvil kakšen dober plavalec.
Športna šola plavanja svoje delo opravlja trikrat tedensko in sedem udeležencev se je že
udeležilo prvega tekmovanja. Med njimi je veliko dobrih plavalcev in pričakujemo, da se bo o
njih še slišalo.
Novembra in v prvem tednu decembra je bil
bazen zaprt, sedaj pa so vse skupine ponovno
začele s polnim treningom.
Ana Hadalin

Srečno 2013
vam želi Plavalni klub Cerkno

Planinsko društvo Cerkno

VOŠČILO
Na koledarju obračamo zadnji list, kar pomeni, da
bomo spet premlevali kaj nam je spodletelo. Upam,
da tega slednjega ni bilo preveč. Tudi v prihajajočem
letu želim vsem občankam in občanom občine
Cerkno, da bi z optimizmom zrli naprej in da bi bila
vsem naklonjena sreča ter zdravje.
Marjo Mlakar, občinski svetnik OOSDS Cerkno in
predsednik odbora za družbene dejavnosti ter socialno politiko

www.pkcerkno.net

FOTO: ANA HADALIN

V POMOČ

BREZPLAČEN
PSIHOLOŠKI NASVET
LE KLIK STRAN
Društvo za psihološko svetovanje Kameleon
je sredi novembra začelo s prvim brezplačnim
svetovalnim klepetom v Sloveniji. Na voljo vam
je 40 svetovalcev ustrezne izobrazbe, pri izobraževanju katerih sta sodelovala tudi priznana strokovnjaka mag. Miran Možina dr. med.
spec. psihiater, psihoterapevt in uni. dipl. psih.
Dušan Kuhar, uspešen družinski terapevt.
Potrebujete nasvet ali pa ga potrebuje kdo od
vaših znancev? Svetovalni klepet je odlična rešitev za vse, ki bi si želeli z nekom pogovoriti o
svojih težavah povsem anonimno in brezplačno. Več o e-svetovanju si lahko preberete
na www.svetovalnicakameleon.si.
Svetovalni klepet je za širšo javnost odprt vse
delovne dni v tednu po vnaprej objavljenih urnikih na zgoraj navedeni spletni strani, kasneje
bo deloval tudi tudi čez vikende.
Društvo Kameleon Slovenija je prvo v Sloveniji, ki ponuja tovrsten brezplačen svetovalni
klepet, izvajajo pa ga že kar nekaj let v nekaterih severnejših državah, med drugim na Danskem in na Nizozemskem.
V času, ko je Kameleonova e-svetovalnica zaprta, pa se lahko po strokovni nasvet obrnete
tudi na izkušene svetovalce preko elektronske
pošte info@svetovalnicakameleon.si in odgovorili vam bodo v roku 24 ur.
Darko Mihael Čibej, Društvo za psihološko
svetovanje Kameleon

Obisk Dedka Mraza v Cerknem
Po predstavi Medvedje sanje Gledališča Ku kuc se je 17. decembra med cerkljanske otroke izpod Porezna na trg pred fontano s kočijo pripeljal
pravi Dedek Mraz. Dogodek se je odvil v organizaciji ZPM Idrija, Občine Cerkno, LTO Laufar Cerkno in KS Cerkno. Foto: Blaž Jereb
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NAPOVEDUJEMO
CERKLJANSKI MUZEJ VABI

Cerkljanski muzej
odprtje: 21. 12. ob 18. uri
Razstava bo odprta
do 6. 1. 2013, vsak dan
od 10. do 13. ure in
od 14. do 18. ure

CMAKOV ŠTANT S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM
Cerkljanski muzej bo odprt tudi v času božično-novoletnih praznikov, ko si boste poleg stalnih razstav lahko ogledali tudi ROKODELSKO RAZSTAVO, ki jo pripravljajo člani ROKODELSKEGA
DRUŠTVA DRIKLC iz Cerknega. Predstavilo se bo okoli 30 članov
društva, ki bodo na ogled postavili zelo raznovrstne izdelke domače in umetnostne obrti. Izpostaviti velja letošnjo novost – intarzije. Z izdelavo le-teh se je spopadla skupina devetih članov
društva, ki so se udeležili posebne delavnice na to temo in izdelali vsak svoj portret. Tako so znova obudili eno od pozabljenih
dejavnosti. V preteklosti smo namreč na Cerkljanskem že imeli
posameznike, ki so izdelovali intarzije. Širše se je uveljavil Metod
Peternelj (1888–1956), ki je svoje intarzije tudi razstavljal, med
prvo svetovno vojno v Gradcu, po njej pa v Gorici, na Reki, v Milanu in Firencah, in prodajal v Severno in Južno Ameriko, Italijo,
Jugoslavijo. Le malo njegovih del pa je ostalo doma.
Na odprtju sodelujejo učenci podružnične glasbene šole Cerkno.

21.–26. december

CMAKOV ŠTANT na starem placu pri fontani. Vzporedno bo v
mladinskem centru C.M.A.K. potekal spremljevalni program:

22. in 23. 12. ob 10. uri

DELAVNICA KVAČKANJA – V mrzlih zimskih dneh si vsi želimo
tople kape, ki bi nam ogrela ušesa, in zabavno zaposlitev ob dolgih večerih, s katero bi si krajšali čas. Zato ponujamo delavnico
kvačkanja za vse začetnike in tudi za tiste, ki ste že kdaj prijeli
kvačko med prste. Izdelovali bomo nogavičke za telefon in kape.
Izdelki bodo prilagojeni vašemu znanju, saj bodo prikazane tako
najosnovnejše tehnike, kot tudi naprednejše za vse, ki bi se želeli
naučiti česa več. Če imate doma svojo kvačko, jo seveda prinesite
sabo (enako velja tudi za volno), v nasprotnem primeru pa bomo
za to poskrbeli mi. Vse, kar res potrebujete, je veliko dobre volje,
potrpljenja in navdušenosti nad kvačkanjem. Delavnico bo vodila Špela Ferjančič. Prijave na številko: 041 233 572 (Tjaša).

22. 12. ob 20. uri

PREDSTAVITEV PROJEKTA IZ-HOD – Gibanje Iz-hod opozarja na
zapiranje ljudi v institucije. Kakšna so ozadja gibanja, motivi in
primeri dobre prakse nam bo v uvodu, ki ga bo popestril tudi s
kitaro, predstavil Nejc Birsa. Sledila bo projekcija dokumentarnega filma Izhod, po filmu pa še odprta debata oziroma vprašanja na temo zapiranja norosti. Več informacij: www.iz-hod.info

22. 12. ob 22. uri

KLUBSKI VEČER: PLES NA RUŠEVINAH SVETA – Klubski večer, na
katerem se boste lahko zavrteli ob najrazličnejših plesnih muzikah, ki jih bosta spuščala hišna selektorja. Ne pozabite na primerno obutev!

23. 12. ob 17. uri

LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE »MURČI JE BIL« – Zgodba govori o dveh navihanih zajčkih. Sta zelo razigrana in navihana,
predvsem pa zelo rada kakšno ušpičita. Vedno znova pa se izgovarjata, da onadva nista ničesar kriva. Za vse potegavščine, ki jih
storita, je kriv namišljen zajec Murči. Kaj vse sta mu podtaknila
pa naj do predstave ostane skrivnost.

26. 12. ob 21. uri

KONCERT: ZSA ZSA BIZARRE – Na začetku poti so preigravali večinoma rock in blues, nakar so se navdušili nad funk glasbo in
zdaj igrajo funk-blues. Vsi v skupini so šolani glasbeniki, trenutno pa delajo na avtorskih pesmih, ki jih bodo v okviru Cmakovega štanta predstavili tudi pri nas. Zasedba: Urban Lutman – vokal, Matija Koritnik – solo kitara, Jošt Troha – bobni, Luka Brvar
– bas kitara, Nino Koritnik – saksofon, Jan Jelovsek – trobenta,
Vid Merlak –- pozavna, Peter Kuntarič – kongi. Vstopnina 3 evre.

V letu 2013, ko bo Mestni muzej Idrija praznoval 60-letnico
in Cerkljanski muzej 35-letnico delovanja, pripravljamo bogat program prireditev, ki se bodo zvrstile čez celo leto. Tokrat vabljeni na prireditve, ki se bodo zvrstile v januarju.

Razstavišče Nikolaja
Pirnata, Idrija
21. januar 2013
ob 18. uri

Odprtje RAZSTAVE O JANKU TROŠTU (1894–1975). Predstavljena
bo življenjska pot vsestranskega ustvarjalca, pedagoga, lutkarja,
glasbenika, slikarja, etnologa, konservatorja in muzealca. Bil je
utemeljitelj Ribniškega in Idrijskega muzeja, zato prav s to razstavo obeležujemo 60-letnico Mestnega muzeja Idrija.

Osnovna šola Idrija
22. januar 2013
ob 18. uri

MUZEJSKI VEČERI – Špela Spanžel, Ivana Leskovec: »Dediščina
živega srebra v Idriji na UNESCO Seznamu svetovne naravne in
kulturne dediščine«

Cerkljanski muzej
24. januar 2013
ob 18. uri

PREDSTAVITEV POSEBNE ŠTEVILKE IDRIJSKIH RAZGLEDOV, ki je v
celoti posvečena obnovi Partizanske bolnice Franja po katastrofalni povodnji 18. 9. 2007. S tem dogodkom bomo obeležili 50letnico muzejskega upravljanja s Partizansko bolnico Franja. Ta
je namreč prišla pod okrilje Mestnega muzeja Idrija s 1. 1. 1963.

TRŽNICA V CERKNEM

Trg pred fontano
22. 12., od 8. do 13. ure

PRAZNIČNA TRŽNICA

KONCERTI BARA GABRIJEL

Bar Pr` Gabrijelu:
23. 12., ob 21. uri

SREČNA MLADINA, koncert ob 17. obletnici bara Pr’ Gabrijelu.
Srečna Mladina v različnih inkarnacijah deluje od leta 1993. Ime
so povzeli po komadu benda Niet, saj so na začetku igrali punk.
Sčasoma so v glasbeni izraz začeli vnašati prvine številnih drugih
žanrov. Njihova energična in razgibana glasba tako danes predstavlja malone samosvojo zvrst, saj jo krasita nezgrešljiva zvok in
pristop Srečne mladine, obenem pa žanre iz pestre palete, kot so
rock, punk, novi val, progresiva, fusion, eksperimentalna glasba
in še kaj, na novo definira za današnjo rabo. Zasedba: Peter Dekleva – kitara, glas, Vladimir Mihajlović – kitara, glas, Gašper
Gantar – bas kitara, glas, Andrej Zavašnik – bobni. Vstop prost.

Več o Cmakovem štantu najdete na strani 14, o delovanju mladinskega centra C.M.A.K. pa na http://cmak.cerkno.net
18. KELTIKA 2013 – MEDNARODNI FESTIVAL, VABI ZAVOD GABRIJEL FEST

Bar Pr` Gabrijelu
18. 1. 2013, ob 21. uri

ORLEKI (v prodaji omejeno število vstopnic, predprodaja v baru
Pr` Gabrijelu od 10. januarja dalje, vstopnina 8 evrov).

Bar Pr` Gabrijelu
1. 2. 2013, ob 21. uri

STEVE KLINK TRIO (NEM, SLO). Zasedba: Steve Klink – klaviature, Robert Jukič – kontrabas, Aleš Rendla – tolkala. Vstop prost.
Več o dogodkih na www.jazzcerkno.si

30. in 31. 12., ob 21. uri

NOVOLETNI ŽIU-ŽAU z MM Checkmanom (Trnovski pristan).
Vstop prost.

8. in 9. 2., ob 21. uri

PUST Pr’ Gabrijelu – koncert.

Ekipa Bara Pr' Albinc se zahvaljuje vsem
strankam za zvestobo v letu 2012.
V novem letu pa vam želi sreče in zdravja!

SNEŽNA ZABAVA CERKNO

pred Hotelom Cerkno
29. 12., od 19. ure dalje

Na pragu leta 2013 in ob začetku smučarske sezone na naj smučišču SC Cerkno se bo zgodila prava zimska zabava. SNEŽNA ZABAVA CERKNO! Za zabavo bodo poskrbeli odlični Balkan Boy´s,
Dj Yoco (klub KMŠ), plesna skupina STEP in številna presenečenja. Odlična glasba, priznani DJ, plesne točke, animacija, bogata nagradna igra, odlično vzdušje. Vse to na najboljši zabavi v
mestu! Z malo sreče boste domov odšli z novim smučarskim
kompletom Toper, vikend paketom v Termah Čatež in seveda nagradami, ki jih poklanja naj smučišče – SC Cerkno. Se vidimo!
Več informacij na: http://skiparty.zarolaj.si/

Tudi v prednovoletnem času vas
pričakujemo z bogato ponudbo.
Okrepčajte se z izvrstno kavo Illy,
vročo čokolado Eraclea in drugimi toplimi napitki. Na voljo so
vam tudi slastni prigrizki (pizze,
baguette, bruschette, sendviči ...).

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si

