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UVODNE MISLI

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
ponosen sem na vse, kar smo skupaj s sodelavci in z vami naredili v
minulem letu, še najbolj pa na uresničeno zavezo ob začetku mandata, da poskušamo v prvem letu sanirati največji podedovani finančni
greh iz prejšnjih let – odprte obveznosti do izvajalcev, dobaviteljev in
zavodov smo namreč uspeli znižati z 1.405.979 evrov, kakršno je bilo
stanje 31. 12. 2010, na 467.260 evrov konec leta 2011. Naši varčevalni
ukrepi, ki smo jih v lanskem letu občutili vsi, so dosegli željeni cilj – z
racionalnim delom in obljubljanjem samo tistega, kar je bilo realno
moč izvesti, smo privarčevali skoraj milijon evrov. Brez zdravih finančnih temeljev ne bi mogli razmišljati o razvoju, zato lahko sedaj
lažje zadihamo in se, kot sem napovedal v intervjuju pred vstopom v
novo leto, usmerimo k živahnemu in ustvarjalnemu letu 2012.
Nujno je, da tudi naša občina poskuša povečati doslej nizek delež
sredstev iz naslova različnih razpisov, zato bo moja energija močno
usmerjena v pridobivanje dodatnih finančnih virov in s tem lažjo realizacijo projektov, ki jih je s posebnim sklepom ali pa s sprejetjem letošnjega proračuna potrdil občinski svet na svoji 7. redni seji 22. 2.
2012:
• Večnamenski center Cerkno z okolico (1.997.813 EUR) – pridobili
smo gradbeno dovoljenje, izdelani so PZI ter prijavna dokumentacija (DIIP, IP), projekt je usklajen z regijskimi načrti. Na 6. javni poziv
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) se bomo prijavili, ko bo odprt.
• Javno otroško igrišče v Cerknem (82.650 EUR) – prijavili smo se na
razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP),
ukrep 322, čakamo na rezultat, projekt je izdelan.
• Vaško središče Lazec (238.288 EUR) – tudi ta projekt smo prijavili
na javni razpis MKGP, ukrep 322 in čakamo na rezultat.
• Mrliška vežica Šebrelje (cca 230.000 EUR) – pridobiva se gradbeno
dovoljenje, del sredstev je zagotovljen v proračunu 2012, preostali
delež pa je načrtovan v Načrtu razvojnih programov (NRP) 2013.
Išče se tudi možnost razpisa.
• Kotlovnica na biomaso (skupni regijski projekt) z dobavo energije
za dobo 15 let (delež občine 227.000 evrov od skupne vrednosti
430.000 evrov) – predstavniki Agencije Golea so na sestanku 5.
marca potrdili izvedbo med letošnjimi poletnimi počitnicami. Če zagotovilo ne bo uresničeno, bom predlagal občinskemu svetu, da za
projekt poiščemo drugo rešitev, ki bo morda celo ugodnejša.
• Gasilsko vozilo za PGD Novaki (okrog 200.000 EUR) – V akciji je
zbiranje sredstev. Cilj je, da v okviru načrta posodobitve gasilskega
voznega parka nakup za Novake izvedemo v letošnji jeseni.
• Obnova in asfaltiranje ceste Podpleče (190.000 EUR po 23.členu
Zakona o financiranju občin (ZFO-1)) – občina Gorenja vas - Poljane je obljubila, da bo svoj del asfaltirala v letu 2013.
• Obnova in asfaltacija ceste Reka–Orehek (150.000 EUR po 23. členu ZFO-1).
• Regijski center za ravnanje z odpadki R CERO Nova Gorica (107.000
EUR)
• Nakup reanimacijskega vozila (60.000 EUR, v letih 2012 in 2013)
Poleg tega bomo pripravili še kakšno presenečenje.
Na zadnji seji prisotni občinski svetniki so z glasovanjem za letošnji
proračun podprli tudi vse navedene projekte, razen največje opozicijske skupine, ki ni glasovala; ta je podprla le projekt kotlovnice na biomaso, ki se je pričel v prejšnjem mandatu. Zanimiv pristop, ki pove
marsikaj.
Politične igrice me zanimajo le toliko, kolikor me morajo zanimati.
Žal pa vse bolj ugotavljam, da pot, ki jo ubirajo nekateri soodločevalci,
ne vodi v smer iskanja skupnih imenovalcev. A v negotovih časih, ki se
nam obetajo tudi v širšem okolju, bi se morali vsi zavedati, da sta najpomembnejša sodelovanje in konstruktivno iskanje skupnih razvojnih
rešitev.
Velik del načrtovanih projektov je vezan na sredstva, ki jih mora
odobriti država. Če ta zaradi težkih razmer ne bodo zagotovljena, bodo tudi izvedbe vprašljive, zato je potrebno, da smo v vseh pogledih
pripravljeni.
Srečno, Cerkljanska.
Miran Ciglič, župan

7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

Sprejet občinski proračun
in z njim razvojni projekti
Članice in člani Občinskega sveta Občine Cerkno so se na svoji 7. redni seji sestali 22. februarja. Na dnevnem redu
je bilo deset točk, po glasovanju je bila z dnevnega reda umaknjena 9. točka – obvezna razlaga 6. točke 7. člena
Prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Cerkno (Uradni list RS, št. 102/03), hitri postopek. Občinski
svet je pri posameznih točkah dnevnega reda sprejel naslednje sklepe:
3. točka
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
• Imenovanje predsednika sveta zavoda LTO Cerkno.
Občinski svet se je soglasno strinjal, da se o imenovanju
predsednika sveta zavoda LTO Cerkno odloča na naslednji seji občinskega sveta, na podlagi usklajenega predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
• Predlaganje kandidata za člana Razvojnega sveta
regije.
Občinski svet je soglasno potrdil predlog komisije, da se
za člana Razvojnega sveta regije kot predstavnika občine
Cerkno imenuje Miran Ciglič, Platiševa ulica 13, Cerkno.
4. točka
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.
Občinski svet je soglasno potrdil navedeni odlok, po skrajšanem postopku v prvi in drugi obravnavi.
5. točka
Predstavitev in utemeljitev investicije Večnamenski
center Cerkno.
Občinski svet je z 10 glasovi ZA (ostali svetniki niso glasovali) potrdil investicijo Večnamenski center Cerkno.
6. točka
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2012 – druga obravnava.
Proračun Občine Cerkno za leto 2012 je občinski svet potrdil z 9 glasovi ZA (ostali svetniki niso glasovali).
7. točka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in
zastavi Občine Cerkno.
Občinski svet je po hitrem postopku soglasno potrdil navedeni odlok, s pripombami Statutarno pravne komisije.
8. točka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Cerkno.
Navedeni odlok v prvi obravnavi ni bil sprejet. 9 svetnikov
je glasovalo PROTI, ostali niso glasovali.
10.točka
Pobude in vprašanja svetnikov.
Marjo Mlakar, predsednik Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko, je podal poročilo o
6. seji odbora, ki je bila dne 21. 2. 2012. Odbor je sprejel
informacijo o problematiki mladinskega kluba C.M.A.K.
Cerkno, za katero bo odbor skupaj z županom postopno
iskal ustrezne rešitve.
V zvezi s predstavljeno problematiko Osnovne šole Cerkno je odbor zadolžil ravnatelja, da OŠ do naslednje seje
odbora pripravi gradivo o variantah za dodatni oddelek
vrtca s finančnimi podatki ter pridobi mnenje ministrstva,
o čemer bo nato razpravljal tudi občinski svet. Čimprej naj
se prične z izdelavo celostne podobe ureditve šolskega
kompleksa. Odbor je potrdil investicijo Večnamenski center Cerkno z 4 glasovi ZA ter Odlok o proračunu Občine

Cerkno za leto 2012 v drugi obravnavi z 1 glasom ZA.
Mlakar je podal še pobudo, da bi v prihodnje snemali
tudi seje občinskih odborov, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov pri zapisnikih.
Župan je predlagal, da se zapisnike odborov piše krajše,
tako da se zapiše bistvo razprave in natančno definira
sklepe. V kolikor bo potrebno, se bo kdaj kasneje nabavilo
opremo za snemanje sej odborov, zaenkrat pa se snemajo
le seje občinskega sveta.
Na vprašanje Marije Hvala, kako je z dogovori glede celostne rešitve upravljanja PB Franja, je župan odgovoril,
da na občini obstaja že precej gradiva o tem iz prejšnjega
mandatnega obdobja, ki ga bo treba predelati, vendar zadeva še čaka.
Hvalova je dodala, da je v roku enega meseca nujno potrebno skleniti dogovor z lastniki zemljišč pri bifeju PB
Franja, da se poseka veje dreves, ki se preveč razraščajo na
parkirišče, kamor prihajajo tudi dvonadstropni avtobusi.
Župan je odgovoril, da se bo to reševalo v okviru občinske
uprave.
Stanko Brezavšček je opozoril na problem treh lovskih
družin, ki delujejo na območju občine Cerkno, LD Porezen, Jelenk in Otavnik. Te morajo državi odvajati koncesnino za lovišča, od katere del sredstev dobi tudi občina.
Lovske družine so imele pred leti precej večje dohodke kot
zdaj, ko so cene za divjad majhne, velik problem pa predstavlja škoda, ki jo na zemljiščih povzroči divjad. Škodo
tudi do 5000 EUR letno morajo lovske družine pokrivati
same, člani plačujejo že članarino, opravljajo obvezne ure
ter solidarno popravljajo škodo. Mnenje navedenih lovskih družin je, da bi se na sestanku z županom dogovorili, da jim občina vrne del sredstev, lahko tudi v obliki plačila gnojil, trave ipd., da bi lažje pokrili škodo, ki je zadnja
leta velik problem.
Župan je pobudo za sestanek s predstavniki lovskih
družin sprejel.
Jernej Hadalin je opomnil, da pri izvajanju zimske službe pluženje vse bolj prevzema Cestno podjetje Nova Gorica, zato ga je zanimalo, ali so že znani stroški oziroma
koliko več to stane. Oprema nekaterim izvajalcem zimske
službe je bila kupljena tudi s strani občine, zato je vprašal,
ali obstaja evidenca o tem, ker nekateri pluženja ne izvajajo več. Npr. plug v Počah je bil last KS, po dogovoru so ga
dali v Žabže, od tam pa je šel v zasebne roke. Solnice so
bile kupljene s strani občine, zato bi bilo prav, da se jih da
kooperantom, ki bi delo izvajali ceneje kot CPG. Mnenja
je, da je bilo letos pri soljenju narejeno ogromno ur, tudi
po nepotrebnem. Kjer so odpovedali dosedanji izvajalci,
bi mogoče preko razpisa lahko dobili druge.
Župan je odgovoril, da zimsko službo v občini še vedno
izvaja veliko kooperantov, CPG jih ne izrinja in zimsko
službo izvaja le tam, kjer je domači kooperanti niso več
hoteli. Nadzor sistema je letos prvič zastavljen tako, da so
vsi izvajalci opremljeni z GPS napravami, zato bo konec
sezone jasna slika o relacijah izvajanja, opravljenih kilometrih in urah. Oprema izvajalcev je zavedena, občina je
v preteklosti tudi kupovala naprave za posipanje in pluženje, nekatere so ostale pri izvajalcih, vendar ne bi smelo
biti bojazni, kaj je kam šlo. Občina pri izvajanju zimske
(nadaljevanje na strani 2)
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(nadaljevanje s prve strani)
službe ohranja domače kooperante, razpis
pa ne bi bil boljša rešitev, ker bi v tem primeru prevladalo CPG.
Marko Čadež ocenjuje kot pozitivno, da
bo na naslednji seji občinskega sveta
obravnavana problematika vodooskrbe,
vendar predlaga celostno obravnavo, da
se istočasno obravnava tudi kanalizacijo
in zbiranje odpadkov, ki je na podeželju še
daleč od ločenega zbiranja in bo najprej
potrebno osveščanje ljudi pri tem. Do leta
2007 bodo na podeželju potrebne male čistilne naprave, ne verjame pa, da bodo tukajšnje vasi kdaj povezane s kanalizacijo,
zato bi morali glede tega narediti določeno strategijo. Sosednja občina tako na Ermanovcu že za naslednje leto planira pilotno rešitev za nekaj hiš, iz katere bi se mogoče lahko kaj naučili. Brez dotacije občine krajanom po vaseh pri urejanju odvajanja odpadnih vod ne bo šlo, zato bi bil pri
naslednjem proračunu potreben dogovor,
v kakšni meri. Po eni strani bi občane
obremenili s plačevanjem za pitno vodo,
vodovode so sami napeljali, nakar bi morali še sami vložiti nekaj tisoč evrov za čistilno napravo.
Ob določenem sofinanciranju občine za
izgradnjo malih čistilnih naprav je možna
prijava na evropski razpis in s tem bi ljudi
razbremenili, da bi se tudi ta problematika lažje urejala.
Župan je predlagal, da se kot posebna
točka na naslednji seji občinskega sveta
najprej obravnava oskrba s pitno vodo, ker
je že to dovolj obsežna zadeva. Na eni prihodnjih sej pa bi obravnavali še preostalo
problematiko, kot je kanalizacija in odvoz
odpadkov, na sejo bi povabili tudi ustrezne strokovnjake.
Marta Deisinger je dala pobudo, naj
strokovne službe občine pripravijo pregled vlaganj po posameznih krajevnih
skupnostih za preteklih deset let, po projektih (mrliška vežica, vodovod ali drugo).
KS Cerkno naj tak pregled izdela tudi za
vasi Čeplez, Planina, Labinje, Poljane.
Pisno je podala še naslednje pobude:
1. V letnih poročilih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Cerkno in letno
poročajo ustanoviteljici o premoženjskem
in finančnem stanju za posamezno poslovno leto, predlaga, da se poročila pripravijo
tako, da bodo prihodki in odhodki podrobneje specificirani (primerjalno za tekoče in preteklo leto). Predvsem se to nanaša na stroške materiala in storitev, ki so
bili v dosedanjih poročilih prikazani v skupnih zneskih.
2. Na Hotelu Cerkno je nameščena bazna postaja za mobilno telefonijo, ki je po
mnenju kritičnih in neodvisnih strokovnjakov škodljiva za zdravje ljudi v premeru 400 m. Daje pobudo, da se z lastnikom
postaje najde rešitev za prestavitev na območje, ki ne bo v naselju in neposredni
bližini šole, vrtca, občinskih prostorov in
ne nazadnje hotela.
3. Urejenost kraja je pogoj, da se kraj
opredeljuje kot turističen. Na tem področju se Cerkno ne more pohvaliti. Zato predlaga naslednje:
- Prouči naj se možnost, da občina občanom z uredbo naloži odgovornost za
vzdrževanje svojih objektov, predvsem
pa za vzdrževanje čistoče in urejenosti
ob objektih.
- Pri okrasni zasaditvi kraja naj občina
poskrbi za racionalnejše trošenje denarja tako, da daje prednost zasaditvi trajnih, po možnosti tudi koristnih rastlin in
ne enoletnicam, po možnosti še po izboru dobavitelja rož. Trenutna varianta je
predraga, poleg tega pa še neizvirna.
Na navedene pobude prosi za odgovor v
pisni obliki.
Antonija Dakskobler je opozorila na neurejen oz. že nevaren kozolec ob obvoznici pri odcepu za hotel, ki grozi, da se bo
podrl.
Marija Hvala je podprla pobudo glede
zelenic, kjer bi vsaj na nekaterih z zasaditvijo trajnic (npr. hortenzije) lahko kaj pri-

hranili. Pri objektih, ki ogrožajo okolico,
bi moral vsak lastnik nositi odgovornost,
mogoče bi občina lastnike z določenimi
sankcijami lahko prisilila k temu.
Župan je menil, da je veliko mogoče narediti tudi z lepo besedo, kot je npr. lastnik
uredil ograjo ob pločniku proti hotelu.
Jurij Kavčič je opomnil, da je bilo na
predzadnji seji občinskega sveta sklenjeno, naj LTO poda gradivo oz. strategijo
delovanja, kar naj bi občinski svet obravnaval. Rečeno je bilo, da občina tega gradiva ni prejela, vendar ugotavlja iz preverjenih datumov, da je bilo gradivo podano.
Občinskega sveta naj se zato okrog takih
zadev ne zavaja, zadeve okrog problematike LTO bi morali obravnavati, ne pa stvari na tak način odlagati in s tem tudi dela,
ki bi ga moral zavod že opraviti.
Kavčiču se zdi prav, da se bo obravnavala problematika glede vode, pri čemer naj
se naredi tudi celotno poročilo, kaj se je
dogajalo v Dolenjih Novakih in Zakojci, da
ne bi bili o teh dogajanjih svetniki obveščeni le preko medijev.
Branka Florjančič je dejala, naj se do naslednje seje pripravi kompletno poročilo o
stroških novoletne okrasitve naselja, saj iz
kartice finančnega knjigovodstva, ki je bila sedaj posredovana za 12.710 evrov ni
razvidna razlika do višine 18.000 evrov po
rebalansu.
Podala je še poročilo o obravnavi Obvezne razlage 6. točke 7. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
občine Cerkno na Statutarno pravni komisiji, ker je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda. Obvezna razlaga predpis lahko
samo razloži in na podlagi obsežne razprave ter ugotovitev je komisija sprejela
sklep, da razlaga ni utemeljena in se zato
potrjuje že sprejeta obvezna razlaga, ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS št. 25 z
dne 26. 3. 2010. Spremembe oz. razširitve
bodo možne samo s sprejemom novih prostorskih dokumentov občine.
Če bi sedaj sprejeli razlago v smislu kot
je bilo predlagano, bi kršili predpis in odprli možnost potencialnih tožb občine s
strani tistih, ki niso mogli graditi po predpisu, ki takrat ni dovoljeval določenih gradenj.
Marjo Mlakar je v zvezi z vabilom Radia
Odmev, ki je bilo svetnikom dano na mizo,
predlagal, da bi vsak od sejnine 7. seje prispeval 15 evrov za dobrodelno akcijo nakupa defibrilatorjev.
Branka Florjančič, ki je ta vabila svetnikom posredovala, je dejala, da ni bil namen dajanje od sejnine. Svetniška skupina
SLS se je odločila, da bodo v tem in podobnih dobrodelnih akcijah njeni svetniki sami prispevali denar, ne iz sejnin.
Marta Deisinger pa je podprla pobudo
kot lepo gesto, da se iz sejnine del sredstev
nakaže za nakup defibrilatorjev in pozdravlja organizatorje te akcije.
SKLEP:
Občinski svetniki, razen svetniške
skupine SLS, so se strinjali, da prispevajo po 15 evrov od sejnine 7. seje.
Župan je podal še informacijo o gradivu, ki je bilo svetnikom poslano za sejo.
Glede prevoza tovornih vozil s priklopniki
čez Kladje in posledično uničevanja ceste
občina stalno urgira na Direkcijo RS za ceste, ki je poslala odgovore v smislu, da se
nadzor vrši s strani Policije in so bile izrečene določene kazni. Ob nadaljnjih razgovorih z direkcijo bo ta problematika še izpostavljena, da se ukrepe zaostri.
Glede izvršbe upnika Enecon d.o.o. je
povedal, da je bil s to izvršbo poravnan celoten dolg v znesku 13.620 evrov, Nadzornemu odboru pa priporočil, naj svoje sklepe utemeljuje tako, da bodo zdržali tudi
na sodišču.
Povzetek zapisnika seje je pripravila Cirila
Tušar, tajništvo Občine Cerkno
Celotni zapisnik 7. redne seje OS bo po
potrditvi na naslednji seji Občinskega sveta
objavljen na internetni strani Občine Cerkno
www.cerkno.si

NEKAJ
TELEGRAFSKIH
NOVIC
24. 11. 2011 – Sestanek z direktorico Centra za
socialno delo Vojko Koder Hvalec na temo
delovanja centra v bodoče, prevzema kadra ter
prevzema opravil pomoči na domu za starejše
občane s strani Doma upokojencev Idrija.
24. 11. 2011 – Sestanek z ravnateljem Glasbene
šole (GŠ) Idrija Emilom Semcem na temo
delovanja zavoda ter potreb v letu 2012. Glavna
želja GŠ je nakup klavirja, ki bi ga izvedli v dveh
fazah. Želja obeh je izobraziti čimveč
godbenikov, ki bi popolnjevali pihalna orkestra
obeh občin.
24. 11. 2011 – Sestanek s predstavniki agencije
Golea glede lokalnega energetskega koncepta –
praktične izvedbe in potrditve s strani pristojnih
ministrstev, načrta javne razsvetljave, izvedbe
kotlovnice na biomaso ter celovite energetske
sanacije šolskih objektov.
25. 11. 2011 – Sestanek z agencijo ICRA d.o.o.
na katerem smo obravnavali razpis Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep
322, v povezavi z načrtovanim otroškim
igriščem, 6. javni poziv SVLR za Večnamenski
center Cerkno, pogodbo ICRA – Občina Cerkno
za leto 2012, problematiko skupnih nastopov na
turističnem področju, iskanje možnosti razpisa
za mrliško vežico v Šebreljah ter javna dela.
27. 11. 2011 – Predstavitev notranje revizije
poslovanja Občine Cerkno s strani inšpektorja
Aleša Veharja. Ena pomembnih sprememb bo
dokazovanje stroškov društev in zasebnih
zavodov z računi, ki bodo osnova za dotacije.
30. 11. 2011 – Sestanek na Ministrstvu za okolje
in prostor (MOP) v zvezi z zagotavljanjem
državnega denarja za delno sanacijo plazovitega
terena nad PB Franja in sanacijo plazu Sušje.
Dogovorjeno je bilo, da se pripravi nabor
projektov za izvedbo sanacije škod v letu 2012.
7. 12. 2011 – Sestanek z direktorico Mestnega
muzeja Idrija (MMI) Ivano Leskovec glede
zavarovanja rizikov za PB Franja, opravil, ki jih
mora izvesti koncesionar Hidrotehnik na zaledju
PB Franja, pogodbe MMI – Občina Cerkno za
leto 2012, infocentra PB Franja, razstave o Divjih
babah v prostorih Cerkljanskega muzeja.
13. 12. 2011 – Sestanek z vodstvom
projektantskega podjetja Stolna na temo
celovitega projekta ureditve šolskega kompleksa.
14. 12. 2011 – Sestanek z inšpektorico
Zdravstvenega inšpektorata RS Renato Dolenc
na temo postavitve klorinatorja na vodovodu
Dolenji Novaki.
9. 1. 2012 – Sestanek z direktorjem D.S.D.
dvigala d.o.o. Zmagom Senčurjem. Ogled
lokacije in priprava ponudbe za vgraditev
tovornega dvigala v prostorih vrtca.
12. 2. 2012 – Sestanek z Barbaro Pfeifer,
sekretarko Zveze prijateljev mladine Idrija, na
temo sodelovanja in pogodbe za leto 2012.
16. 1. 2012 – Sestanek z Leonom Kobetičem,
direktorjem firme Locus d.o.o., glede dopolnitve
občinskega prostorskega načrta in cilja potrditve
v letošnji jeseni. Dogovorila sva se za sestanek na
Agenciji RS za okolje (ARSO) zaradi pospešitve
izdaje mnenj in odločb ter posvetovala glede 60
ha varovalnega gozda na Lomu v zvezi z
načrtovano investicijo italijanskega investitorja
na območju Blanovca. Govorila sva tudi o
problematiki stavbnih zemljišč ter načinih, kako
omogočiti razvoj sprejemnega centra PB Franja.

Evigence Ocvirkom na temo študije svetlobnega
onesnaževanja in sprejetja odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje del na področju javne
razsvetljave.
23. 1. 2012 – Sestanek z agencijo ICRA d.o.o. na
temo sodelovanja in podpisa pogodbe za leto
2012. Glavni temi pa sta bili obstoj in oblike
delovanja agencije v bodoče zaradi novih zahtev
sprejete zakonodaje o lokalni samoupravi in
organiziranosti ter odprti razpisi.
23. 1. 2012 – Sestanek z idrijskim županom
Bojanom Severjem na temo prihodnjega
delovanja agencije ICRA d.o.o. (preoblikovanje v
javni zavod, možnosti povezave s Centrom
idrijske dediščine, Turistično informacijskim
centrom, muzejem ...), glede kmečke tržnice,
medobčinskega inšpektorata, 4. razvojne osi,
Keltike in cestne problematike nasploh, nakupa
reanimacijskega vozila ter zapiranja deponij
Ljubevč in Raskovec.
24. 1. 2012 – Sestanek s krajani Dolenjih
Novakov na temo montaže klorinatorja.
30. 1. 2012 – Sestanek z direktorjem podjetja
TerraGIS d.o.o. Janezom Avscem na temo
izdelave katastra vodovodne in kanalizacijske
infrastrukture, ki pomeni osnovo za izdelavo
Pravilnika o oblikovanju cen vodarine,
omrežnine, takse za odpadne vode ipd.
31. 1. 2012 – Sestanek z direktorjem podjetja
Kolektor Koling d.o.o. Tinetom Vadnalom glede
medsebojnega sodelovanja, izdelave celovitega
projekta za šolski kompleks in doma starih.
1. 2. 2012 – Sestanek z direktorico Komunale
Idrija d.o.o. Vesno Miklavčič in sodelavci glede
programa zapiranja odlagališč Ljubevč in
Raskovec, obrazložitve celotne politike za
odpadke, ekoloških otokov po KS ter akcijo
spomladanskega čiščenja. Predano je bilo
poročilo o delovanju podjetja v lanskem letu,
pregledali pa smo tudi proračun za leto 2012 ter
projekte v povezavi s Komunalo.
2. 2. 2012 – Sestanek z direktorjem
projektantske hiše Alfa Natura d.o.o. Matevžem
Vrhovnikom glede celovitega projekta ureditve
šolskega kompleksa in drugih oblikah
sodelovanja.
3. 2. 2012 – Sestanek z direktorjem KGZ Idrija z.
o.o. Francem Čukom in predsednikom UO
Matejem Gantarjem na temo problematike
odkupnih cen mleka in cen krme ter ostalih
odprtih problematik kmetijstva na Cerkljanskem.
6. 2. 2012 – Sestanek na sedežu podjetja E3 d.
o.o. in razgovor z odgovorno osebo Markom
Vetrihom na temo montaže toplotne črpalke v
Večnamenskem centru Cerkno, po še
nerealizirani pogodbi med podjetjem in Občino
Cerkno iz leta 2006.
13. 2. 2012 – Sestanek s predsednikom
Ustanove Fundacija BIT Planota Darijanom
Krpanom na temo razpisa LAS in sredstev ter
programa za Poletje v Cerknem 2012.

17. 1. 2012 – Obiskal me je direktor podjetja
Praetor d.o.o. Uroš Škufca, s katerim sva
spregovorila o pripravi javnih razpisov za
projekte, ki jih financira Občina Cerkno v letu
2012.

29. 2. 2012 – Srečanje z direktorico Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Alenko
Kovšca in njenim strokovnim sodelavcem za
investicije Slavkom Prelogom na temo izgradnje
Večnamenskega centra Cerkno (VCC).
Sogovornici sem predal investicijski program, jo
seznanil, da je projekt potrdil Občinski svet ter
da je v celoti pripravljen za prijavo na javni
poziv, ki bo predvidoma objavljen v marcu.
Predal sem ji tudi predlog finančnega
sodelovanja, na osnovi katerega bo lahko
vodstvo CŠOD sprejelo ustrezne sklepe. S strani
obeh gostov je bilo ponovno poudarjeno, da jim
je zaradi možnosti izvajanja programov
smučanja in plavanja cerkljanska lokacija
vsekakor zanimiva, zato je VCC vključen v
njihove razvojne programe in imajo tudi dovolj
lastnih sredstev za tekoče financiranje tovrstnih
objektov. Optimizem ima torej realno podlago.

19. 1. 2012 – Sestanek z direktorjem podjetja

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

16. 1. 2012 – Obisk Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti ter razgovor z direktorico Alenko
Kovšca na temo obnove nekdanjega dijaškega
doma in prijave na 6. javni poziv.
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OSREDNJA TEMA

Pitna voda na Cerkljanskem
Že kar nekaj časa v različnih medijih spremljamo premočno zavreto problematiko pitne vode na Cerkljanskem, ki v veliki meri ne odslikava dejanskega stanja. Marsikatero dejstvo se potvarja v želji po hlastanju za
senzacionalnostjo, s čimer se nadaljuje dobro utečena praksa, da je le slaba novica dobra novica. Te svoje
uvodne besede bom utemeljil z dejstvi.

O

bčina Cerkno je Odlok o
oskrbi s pitno vodo sprejela
konec leta 2004 in v končni
določbi zapisala, da morajo uporabniki in upravljavec izvesti prilagoditev zahtevam tega odloka v roku enega leta. Zakaj se to ni zgodilo, ne želim komentirati.
V Odloku piše:
Javni sistem za oskrbo s pitno vodo je
sistem, ki:
• zagotavlja več kot povprečno 10
m3 pitne vode na dan,
• s pitno vodo oskrbuje več kot 50
oseb,
• s pitno vodo oskrbuje javne objekte,
• s pitno vodo oskrbuje objekte za
proizvodnjo in promet z živili in
pitna voda je zdravstveno ustrezna,
kadar:
• ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik,
ki lahko predstavljajo nevarnost za
zdravje ljudi,
• ne vsebuje snovi v koncentracijah,
ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost
za zdravje ljudi,
• je skladna z zahtevami Pravilnika
o pitni vodi.
Zdravstveno ustrezno pitno vodo zagotavljamo tako, da:
• Varujemo vodovarstvena območja
in na njih ne izvajamo škodljivih
aktivnosti.
• Zagotavljamo čisto vodo od zajetja
preko vodohranov do pipe. V tem
primeru ni potrebna nobena obdelava. Tak potencialni vodovod je
na Cerkljanskem samo eden (Kojca).
• Če voda vsebuje mikroorganizme,
jo je potrebno ustrezno pripraviti.
To dosežemo s postopkom kloriranja ali drugimi možnimi postopki.
Do letošnjega 1. februarja so bili
montirani klorinatorji na 14 vodovodnih sistemih, ki pokrivajo potrebe
kar okoli 4000 uporabnikov, kar
predstavlja 80 % prebivalstva v občini Cerkno. Med temi sistemi naj ome-

tve pokazale, da je samo UV naprava
nezadostna. Relief, kraški teren, razpoložljiva infrastruktura, ekonomska
upravičenost in hitrost reševanja
problema daje prednost obdelavi vode s kloriranjem. Natrijev hipoklorit
pa je tudi edino sredstvo, ki s svojo
ustrezno prisotnostjo zagotavlja primerno varnost vode do pipe oz.
končnega uporabnika. Kjer pa se urejajo povsem novi vodovodni sistemi
od zajetja do domače pipe, pa obstaja možnost uvedbe tudi drugih sistemov za pripravo pitne vode (ultra
filtri, UV žarnice ipd.).
Vse navedeno je samo del domače
naloge, ki jo moramo narediti. Toda
treba je začeti po vrsti in sistematično. Najprej moramo zagotoviti neoporečno pitno vodo za celotno Cerkljansko, kjer ima velika večina vod
izgled kristalno čiste vode, v sebi pa
skriva fekalno onesnaženost, ki predstavlja potencialni vir okužbe in nevarnih bolezni. Sledi izdelava katastra vseh objektov v občini Cerkno s
pripadajočimi priključki za pitno vo-

nim tudi vodovodni sistem na SC
Cerkno, ki zagotavlja ustrezno pitno
vodo več kot 100.000 obiskovalcem
letno, upravlja pa ga občinski režijski
obrat. Preostane še 7 sistemov, ki jih
moramo v skladu z zakonodajo in
občinskim odlokom ustrezno opremiti do 1. 9. 2013, za tri sisteme pa je
rok že pretekel in posledice so jasne
(med temi je tudi skrajno razvpiti sistem v Dolenjih Novakih z 80 uporabniki in objektom podružnične OŠ).
Na koncu nam preostaneta še 2 sistema, ki pa sta potrebna temeljite sanacije.
Preverili smo tudi, kakšen je položaj v sosednjih občinah (Idrija, Tolmin, Železniki, Gorenja vas - Poljane)
in ugotovili, da se slika prav nič ne
razlikuje od naše. 95 % vodovodnih
sistemov pripravlja pitno vodo s postopkom obdelave z natrijevim hipokloritom. Na treh vodovodnih sistemih, na katerih je bila do sedaj urejena obdelava vode samo z UV napravo, bo potrebna dodatna priprava z
natrijevim hipokloritom, ker so meri-

do ter izpustov odpadnih vod. Vse
skupaj pa predstavlja osnovo za oblikovanje sistema za obračun vodarine
z omrežnino in taks na odpadne vode. Tak sistem bo v prihodnosti omogočal uvajanje novih tehnologij priprave vode kot tudi modernizacijo in
obnovo sistemov.
Omeniti moram, da ob težavah, ki
so se pojavile, tako sam kot sodelavci
in strokovnjaki nismo mogli ubrati
bolj demokratičnega, poštenega in
človeškega odnosa do krajanov. Večkratni osebni obiski, strokovne razlage, javnost in dostopnost vseh dokumentov, izvedenih meritev ter sodelovanje pooblaščenih inštitucij, vnaprej napovedani ukrepi, obiski ... –
vse to očitno ni bilo dovolj, saj že
prepričanim v svoj prav pač ni mogoče predstaviti realnih dejstev, ne glede na posledice in odgovornost.
Tako tudi na tretjem sestanku v
Dolenjih Novakih vse navedeno ni
zadostovalo. S krajani smo se srečali,
da jim predstavimo dejansko stanje.
Žal po vseh strokovnih mnenjih in
obvezah, ki nam jih predpisuje inšpektorat, brez namestitve klorinatorja do želenih rezultatov v tem trenutku ne moremo priti. Krajani naj bi
po predstavitvi dejstev in posledic na
listi prisotnosti označili, ali so za namestitev klorinatorja ali ne. Žal argumentirani razpravi niso pustili nikakršne možnosti, saj je bila njihova
zavrnitev klorinatorjev zapisana, še
preden se je predstavitev sploh začela. Ostal je le neprijeten občutek, da
je bil celoten sestanek zmanipuliran,
še posebej, ker obstaja lista podpisov
z drugega sestanka, na katerem pa
so se prisotni soglasno odločili za
klorinatorje.
Prav na tej občutljivi točki pa je
vloga medijev zelo pomembna, saj
ob profesionalnem pristopu in ne nasedanju na nepreverjene informacije
lahko bistveno pripomorejo k umirjanju razmer, ozaveščanju ljudi, izobraževanju ter nasploh bolj človeški
klimi v medsebojnih odnosih. Če pa
mediji hlastajo po senzacionalnosti
ali, bog ne daj, so v rokah manipulantov ali političnih botrov, potem se
nam pa res slabo piše.
Tak primer manipulacije je domnevna tehnična napaka na vodovodu Zakojca, kjer je šlo za veliko izkrivljanje resnice. V zvezi s tem so vsi

postopki zoper Občino Cerkno že
ustavljeni, pristojno tožilstvo je namreč ugotovilo, da ni znakov kaznivega dejanja.
Nedvomno je prišlo v vodi do prekoračitve vsebnosti natrijevega hipoklorita, nikakor pa ne do zastrupitve.
V zvezi s tem so se v medijih pojavljale informacije o neuradno izmerjenih
koncentracijah, ki naj bi bile 3,4 mg/
l. Inštitut za varovanje zdravja ima
na svoji spletni strani med drugim
objavljeno: »Po stališču Svetovne
zdravstvene organizacije je smerna
zdravstvena koncentracija prostega
preostalega klora 5 mg na liter vode.
To pomeni, da če 60 kg težak človek
vsak dan zaužije 2 litra pitne vode s
koncentracijo 5 mg klora na liter, to
še ne predstavlja tveganja za zdravje.«
Vsekakor obžalujem vse nevšečnosti, ki so ta dogodek spremljale, in se
zahvaljujem tistim krajanom, ki so
me o problemu takoj obvestili, da
smo lahko nemudoma posredovali.
Tudi sam, skupaj s sodelavci in predstavniki pristojnih organov, sem obiskal mesto nesrečnega dogodka in
krajane v Zakojci. Trdno sem prepričan, da bomo zahtevni nalogi kos in
nas ni niti malo strah spopasti se tako
z bakterijami kot z zakulisnimi igricami.
Kakšno vodo bomo pili v prihodnosti na Cerkljanskem, pa je v največji
meri odvisno prav od nas samih in
našega odnosa do narave, še posebej
pa od naših dejanj na vodovarstvenih
območjih. Naj še enkrat poudarim –
vse dosedanje analize kažejo, da do
oporečnosti vode in posledično zahtev po kloriranju prihaja zaradi fekalne onesnaženosti. Potrebo po obdelavi vode bi zato najbolj zmanjšali
prav z ustreznim ravnanjem na vodovarstvenih območjih.
Na koncu naj povem, da sem občinske svetnike na 7. seji občinskega
sveta obvestil, da bomo na naslednji
seji pod posebno točko obravnavali
problematiko vode, zavzeli stališče
in sprejeli sklepe, po katerih se bomo
nato tudi ravnali in bodo ustrezno
predstavljeni javnosti. Posebno pozornost bomo posvetili tudi ceni vode in temu, kaj smo doslej zaradi neurejenih razmer na tem področju izgubili.
Miran Ciglič, župan

Primerjava stroškov, povezanih z vodarino, med našo in sosednjimi občinami

1.

Ker vsaka občina zaračunava
različno opredeljene storitve, ki
jih je med seboj težko primerjati, tabela prikazuje celotni mesečni strošek, povezan z vodarino, za m3 porabljene vode. Cena za m3 porabljene
vode je razen v Občini Cerkno enaka
za fizične in pravne osebe.

KS CERKNO
Naziv storitve
vodarina + dajatve
vodarina + dajatve pravne osebe

OBČINA IDRIJA

OBČINA ŽELEZNIKI

OBČINA TOLMIN

EM

cena/EM v €

EM

cena/EM v €

EM

cena/EM v €

EM

cena/EM v €

mes/m3

0,5965

mes/m3

1,5407

mes/m3

0,4686

mes/m3

1,2800

mes

0,4654
mes

12,7000

mes

3,7125

mes

8,5300

omrežnina*

* omrežnina, ki vključuje omrežnino za vodo, kanalizacijo in čistilno napravo in je odvisna od DN priključka, je fiksni mesečni strošek na uporabnika, ne glede na število porabljenih m3
vode. Zgornji primer prikazuje priključek uporabnika z DN 20.

2.

Primer mesečnega stroška gospodinjstva s priključkom DN
20, ki porabi 13 m3 vode in je priključen na kanalizacijo in čistilno napravo:

3.

Spodnji primer prikazuje mesečni strošek pravne osebe s
priključkom DN100, ki porabi 100 m3
vode in je priključen na kanalizacijo
in čistilno napravo:

OBČINA CERKNO

OBČINA IDRIJA

Naziv storitve

EM

cena/EM v €

PORABA

KONČNI STROŠEK

Naziv storitve

EM

cena/EM v €

PORABA

KONČNI STROŠEK

vodarina + dajatve

m3

0,5965

13 m3

7,75

vodarina + dajatve

m3

1,54047

13 m3

20,03

SKUPAJ

7,75

omrežnina*

mes

12,7000

1 kos

12,70

SKUPAJ

32,73

OBČINA CERKNO

OBČINA IDRIJA

Naziv storitve

EM

cena/EM v €

PORABA

KONČNI STROŠEK

vodarina + dajatve

m3

0,4654

100 m3
SKUPAJ

Opomba: vse cene so z DDV.

Naziv storitve

EM

cena/EM v €

PORABA

KONČNI STROŠEK

46,54

vodarina + dajatve

m3

1,54047

100 m3

154,07

46,54

omrežnina*

mes

762,3690

1 kos

762,37

SKUPAJ

916,44
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OBVEZNO REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI PITNE VODE TER OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Vodooskrba na Cerkljanskem v letu 2011
Večinski delež mikrobiološko onesnaženih vzorcev pitne vode predstavljajo vzorci, odvzeti iz vodooskrbnih sistemov brez priprave vode.

K

akor vsako leto se je tudi v letu 2011 skladno z zakonodajo kakovost pitne vode
iz javnih vodooskrbnih sistemov v upravljanju občine spremljala na dva načina.
Ministrstvo za zdravje zagotavlja nadzor nad
kvaliteto pitne vode oziroma t. i. državni monitoring pitne vode iz vodooskrbnih sistemov, ki
oskrbujejo 50 ali več oseb. Neodvisno od državnega monitoringa upravljavec, Občina Cerkno,
izvaja notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode iz vseh sistemov v upravljanju. Oba nadzora
se izvajata s pomočjo laboratorijskih preiskav
vzorcev pitne vode.
V okviru notranje kontrole (Tabela 1) je bilo
v lanskem letu iz vseh sistemov skupno na
omrežju oz. na pipah pri potrošnikih odvzetih
92 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave. Večinski delež mikrobiološko in zdravstveno neustreznih vzorcev predstavljajo vzorci, odvzeti na omrežjih sistemov, kjer priprava
vode ni urejena.
Od 51 mikrobiološko neustreznih jih je bilo
23 fekalno onesnaženih oz. zdravstveno neustreznih. Za namen raziskovalnega dela (ugotavljanje vzrokov za onesnaženje) je bilo iz posameznih zajetij različnih vodovodov odvzetih
še 12 vzorcev za mikrobiološko analizo. Fizikalno-kemijsko vzorci so bili neustrezni zaradi
povišane motnosti.
Na sistemih Poče, Plužnje in Lazec so mikrobiološko neskladni tisti vzorci, ki so bili odvzeti
pred uvedeno dezinfekcijo.
V okviru notranjega nadzora so bili na vseh
sistemih, kjer se dezinfekcija pitne vode izvaja s
pomočjo natrijevega hipoklorita, odvzeti vzorci na prisotnost trihalometanov (THM). Če so v
vodi prisotne organske snovi, reagirajo z dezin-

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

fekcijskim sredstvom in tvorijo se THM. V vzorcih je bila določena skupna vsota THM od 0,5
do 5,1 μg/l, v treh vzorcih pa je bila njihova
koncentracija pod mejo detekcije laboratorijske
metode. Predpisana mejna vrednost vsote THM
v Pravilniku o pitni vodi je 100 μg/l. Pri tem velja poudariti, da so bili vsi vzorci za analizo na
prisotnost THM odvzeti v deževnem obdobju
meseca decembra, ko je možnost prisotnosti
organskih snovi oz. THM v vodi največja. Pri
tem gre upoštevati tudi dejstvo, da je na vseh
vodooskrbnih sistemih v upravljanju Občine s
HACCP načrtom določen normativ prostega rezidualnega klora 0,15–0,20 mg/l. Za primerjavo povejmo, da je bila ta vrednost v predhodni
zakonodaji predpisana, in sicer je morala znašati od 0,30 do 0,50 mg/l.
Na sistemih z urejeno pripravo vode se dezinfekcija vrši z avtomatskim konstantnim dodajanjem natrijevega hipoklorita (klorov pre-

parat v tekoči obliki). Najmanj enkrat tedensko
(ob povečanih dotokih pa dvakrat tedensko) se
na omrežju izvajajo meritve prisotnosti dezinfekcijskega sredstva v vodi, o čemer se vodijo
predpisane evidence oz. zapisi. Na podlagi izvedenih meritev se, če je potrebno, izvajajo korekcijski ukrepi doziranja dezinfekcijskega sredstva, o čemer se prav tako vodijo prepisane evidence.
V okviru državnega monitoringa (Tabela 2)
je bilo v letu 2011 na omrežju večjih sistemov
odvzetih 35 vzorcev za mikrobiološke in prav
toliko za fizikalno kemijske preiskave. Večina
vzorcev na sistemih brez priprave mikrobiološko ni bila skladna s pravilnikom.
Na sistemu v Otaležu je bila ob odvzemu zaradi povečanega dotoka izmerjena prenizka
koncentracija prostega rezidualnega klora. Po
opravljeni korekciji je bil odvzet vzorec skladen. Na sistemih Poče, Plužnje in Lazec so ne-

Tabela 1 : REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2011 – NOTRANJI NADZOR
VODOOSKRBNI
SISTEM
Cerkno

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI

MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
Št. vseh vzorcev

Neustrezni

Fekalno onesnaženi Št. vseh vzorcev

6
3

1

1

1

Otalež

2

2

Planina

1

1

Zgornje Ravne

1

1

Gorje

3

1

Zakojca

1

1

Spodnje Ravne

2

Smučarski center

4

1

Poče

10

5

1

4

2

Plužnje

7

5

3

2

1

Lazec

7

5

2

1

2
1

48

16

6

21

Jazne

3

2

1

1

ZAMENJAVA KOTLOV ZA
ČISTEJŠE OKOLJE

Zakriž

7

6

5

1

Občina Cerkno je vključena v projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ki
sledi načelom trajnostne energetske oskrbe.
Projekt v skupni vrednosti 3,4 mio evrov je
sofinanciran iz sredstev Švicarskega prispevka, delež pa prispevajo primorske občine. V
teku so številne aktivnosti:
• zamenjava 14 kotlov za 34 objektov v občinah Cerkno, Pivka, Ilirska Bistrica, Brda,
Tolmin, Piran, Koper in na območju Triglavskega narodnega parka;
• postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji avtoceste pri Bazari v občini Šempeter - Vrtojba;
• usposabljaja za učitelje ter vzgojitelje o
obnovljivih virih energije (OVE) ter učinkoviti rabi energije (URE) zato, da bodo v
šolskem letu 2012/2013 v šolah in vrtcih
pričeli z izvedbo krožkov in drugih dejavnosti na temo OVE in URE za otroke in
mladino;
• promocija obnovljivih virov energije ter
učinkovite rabe energije.
Projekt vodi in koordinira Goriška lokalna
energetska agencija GOLEA, ki kot izvajalska agencija v začetku marca 2012 objavlja
razpisa za izbor dobavitelja kotlov in toplote
ter izvajalca za vzpostavitev fotovoltaične
elektrarne.
Po izboru bodo izvajalci takoj začeli z delom, tako da bo letošnje poletje v Cerknem
delovno na območju Osnovne šole, Glasbene
šole, Vrtca in Večnamenskega centra Cerkno.
V teh objektih bodo tako od letošnje jeseni naprej ogrevali prostore in toplo vodo na
obnovljivi vir energije. Sekanci lesne biomase so energent lokalnega izvora ter ekološko,
trajnostno in ekonomsko primernejši od dosedanjega kurilnega olja.
GOLEA
Goriška lokalna energetska agencija

Neustrezni

Šebrelje

Labinje

4

2

1

1

Trebenče

5

5

1

1

Bukovo

4

3

1

1

Dolenji Novaki

3

3

2

1

Čeplez

4

4

2

1

1

Jesenica

2

1

Reka

3

1

Gorenji Novaki

3

3

3

ALI STE VEDELI?

1
1

2

2

Orehek

2

2

1

Kojca

2

1

1

Žabže

2

2

1

1

1

Skupaj

44

35

17

14

1

SKUPAJ

92

51

23

35

4

Tabela 2 : REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2011 – DRŽAVNI MONITORING
VODOOSKRBNI
SISTEM

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI

MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
Št. vseh vzorcev

Neustrezni

Fekalno onesnaženi Št. vseh vzorcev

Cerkno

4

4

Šebrelje

2

2

Otalež

2

1

1

1

Planina

2

2

Zgornje Ravne

2

2

2

Poče

2

MOTNA VODA
Občasno je možno, da se zaradi obilnega in močnega deževja pojavi motna
voda. Taka vodi ni pitna. Če se jo uporablja za pitje ali prehrano, jo je treba pred
uporabo prekuhati.

1

TRDOTA VODE
Voda v Cerknem in okolici je srednje
trda, kar pomeni, da se trdota vode giblje
v območju med 8 in 18 °N (nemške stopinje); 1 °N predstavlja 10 mg CaO na liter
vode.

2
2

2

1
1

Plužnje

2

2

2

2

Lazec

2

2

1

2

Skupaj

21

7

3

21

Jazne

2

2

1

2

Labinje

2

1

1

2

Trebenče

2

2

1

2

Bukovo

2

2

1

2

Dolenji Novaki

2

2

1

2

Čeplez

2

2

1

2

Jesenica

2

1

1

2

Skupaj

14

12

7

14

SKUPAJ

35

19

10

35

BELA VODA
Bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec, ni posledica prekomerne
koncentracije klora v vodi. Prisotnosti
klora v vodi vizualno ne moremo zaznati.
Bela obarvanost vode je fizikalen pojav številnih zelo majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, kadar je ta pod
pritiskom. Ko voda teče iz pipe se pritisk
sprosti, kar povzroči delno izločanje v
vodi raztopljenega kisika. Če »belo« vodo natočimo v kozarec, kjer se pritisk
razbremeni, se po nekaj sekundah zrak
samodejno izloči iz vode in ta postane
bistra.

Neustrezni

2

Gorje

Zakojca

Vanja Mavri Zajc, Občina Cerkno, Služba za urejanje
prostora in varstvo okolja

3

Cerkno-Sušje

Skupaj

skladni tisti vzorci, ki so bili odvzeti pred uvedeno dezinfekcijo. Fizikalno-kemijsko vzorci so
bili neustrezni zaradi povišane motnosti.
V letu 2011 je upravljavec izvedel več aktivnosti za izboljšanje vodooskrbe. Poleg rednih
vzdrževalnih del na vodooskrbnih objektih in
omrežju (čiščenje objektov in omrežja, druga
tekoča vzdrževalna dela) se je uredilo ustrezno
pripravo oz. dezinfekcijo na štirih od petih predvidenih sistemov in sicer Poče, Plužnje, Lazec
in Zakriž. Na sistemu Zakriž se bo poskusno začelo dezinfekcijsko sredstvo dodajati predvidoma v drugi polovici tega meseca.
Na vodovodu Bukovo se je izvedla sanacija
celotnega območja vodnega zajetja, na sistemu
Planina se je obnovilo vodni zajetji.
V letošnjem letu so v načrtu večje investicije
na dveh vodovodih in sicer celovita sanacija zajetij v Orehku in vodovoda Cerkno (vodohran
Maln s pripadajočim primarnim omrežjem do
Poti na Zavrte). V načrtu je tudi montaža treh
dezinfekcijskih naprav in sicer na vodovodih
Jesenica, Jazne in Dolenji Novaki.

3

NAMEN DEZINFEKCIJE
Dezinfekcija pitne vode je postopek s
katerim uničujemo bolezenske mikroorganizme. Glavni namen dezinfekcije pitne vode je torej preprečevanje širjenja
nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo patogeni mikroorganizmi, ki živijo in se
razmnožujejo v vodi. Zaradi tega je dezinfekcija večinoma nujen postopek v pripravi vode.
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POROČILO ZA LETO 2011 IN NAČRTI ZA LETO 2012

Ravnanje z odpadki
V letu 2011 je Komunala Idrija kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Cerkno dala velik poudarek na doslednejše ločevanje komunalnih odpadkov predvsem na izvoru pri povzročiteljih. Za
doseganje tega cilja, ki je predpisan tudi z obstoječimi zakoni in predpisi, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki, smo optimizirali notranjo organiziranost in logistiko zbiranja, posvetili pozornost povezovanju z lokalnimi
skupnostmi in osveščanju občanov.

P

OBVESTILO O OBVEZNEM PREKUHAVANJU
PITNE VODE
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije,
kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode,
je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene.
Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način
zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke neoporečnosti pitne vode tako do preklica velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih: Zakriž, Bukovo,
Jesenica, Zakojca, Trebenče, Čeplez, Labinje, Jazne, Reka, Dolenji in
Gorenji Novaki, Orehek in Žabže.
V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske
postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja
razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj
se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Navodila za prekuhavanje vode
Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti
naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno
jo za pitje uporabljamo 24 ur.
Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).
Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov.
Povzeto po priporočilih Inštituta za varovanje zdravja RS

OBVESTILO OBČANOM, KI SE S PITNO
VODO OSKRBUJEJO IZ LASTNEGA ZAJETJA
Občani, ki imajo lastno vodooskrbo, lahko kakovost vode iz svojega zajetja
preverijo na naslednji način:
• na sedežu občine dobijo ustrezno pripravljeno embalažo in navodila za
odvzem vzorca,
• po predhodnem dogovoru bo odvzet vzorec s strani občine oddan v laboratorij,
• o rezultatih so občani obveščeni po pošti, interpretacijo rezultatov lahko
dobijo pri strokovni službi občinske uprave,
• občani sami nosijo samo stroške laboratorijske preiskave.

PRIPOROČILA LASTNIKOM IN
UPRAVLJAVCEM OBJEKTOV ZA
VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA
OMREŽJA
Za stanje hišnega oz. internega vodovodnega omrežja je odgovoren lastnik
ali upravljavec stavbe.
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so
vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

Navodila za izpiranje hišnega vodovodnega omrežja
• Mrzla voda naj na vsaki pipi in sicer na vseh pipah hkrati teče nekaj minut (cca 15 minut) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi
ustali. Curek naj bo enakomeren, močnejše jakosti.
• Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja je priporočljivo izvesti enkrat
na teden ter tudi po končanih vzdrževalnih delih na vodovodnem omrežju in po daljši neuporabi (odsotnost zaradi dopusta ipd.).
• Vsak dan je priporočljivo pred prvo uporabo (ponavadi zjutraj) vodo pustiti teči vsaj dve minuti oz. toliko časa, da se njena temperatura ustali.
• Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali
druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu
in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
Povzeto po priporočilih Inštituta za varovanje zdravja RS
Pripravila Vanja Mavri Zajc, Občina Cerkno, Služba za urejanje prostora in varstvo
okolja

ovezovali smo se tudi z vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Imamo vzorčen in zelo pohvalen primer OŠ Cerkno, kjer smo
skupaj z vodstvom in učenci sodelovali pri akcijah zbiranja odpadnega
papirja. Samo v jesenskem času do
novega leta smo iz OŠ Cerkno odpeljali na predelavo 14 ton čistega odpadnega papirja.
Objavljali smo različne članke za
spodbujanje in osveščanje v lokalnih
časopisih (ABC in Ukupditi) ter na
lokalnem radiu. Nadaljevali smo širitev mreže pokritosti krajev, kjer je že
omogočeno ločevanje odpadkov. Poleg samega Cerkna, kjer sistem deluje uspešno že nekaj let, smo z rezultati zelo zadovoljni tudi v ostalih
okoliških krajih v krajevnih skupnostih (KS), kjer smo že vzpostavili ločevanje odpadkov.
Rezultati dokazujejo, da so občani
obeh naših občin ločevanje odpadkov vzeli zelo resno in zavzeto. Ločeno zbranih odpadkov je, če pogledamo celoten sistem, v letu 2011 že na
nivoju 40 %, kar nas tudi v slovenskem merilu uvršča v zgornjo polovico uspešnih občin. Prepričani smo,

da bomo v občini Cerkno v letošnjem
letu z načrtovanimi širitvami sistema
po še nepokritih predelih občine znatno povečali delež.
Zbirni center Cerkno je pokazal in
dokazal upravičenost postavitve in
ureditve. Občani so ga vzeli za svojega. V ustrezne, tam postavljene kontejnerje, so pripeljali in odložili kar
za 116 ton različnih vrst odpadkov.
Te odpadke je Komunala Idrija najprej odpeljala do Zbirnega centra
Ljubevč v Idriji, kjer jih je potrebno
pripraviti za prevzem pogodbenim
prevzemnikom.
Trenutno smo v fazi tik pred širitvijo ločenega zbiranja. Z Vanjo Mavri
Zajc, svetovalko v občinski upravi,
pripravljamo sestanek predsednikov
KS, katerim se bo predstavilo ločevanje odpadkov.
Naš skupen predlog je, da se po teh
KS – glede na zelo dobre izkušnje iz
KS Šebrelje –, uvede ločevanje odpadne PVC, PE in kovinske embalaže v
rumene vreče. Za odpadni papir in
karton ter odpadno stekleno embalažo pa se postavi na skupno dogovorjena mesta nove 1100 litrske PVC zelene zabojnike. Mesta postavitve se

Oistimo Slovenijo
za lepši svet!

bo kartiralo in vneslo v kataster po
dogovoru s KS. Rumene vreče se bo
po koledarju zbiralo istega dne in na
istem mestu, kjer so občani že do sedaj zbirali mešane komunalne odpadke. Vreče bodo občani dobili skupaj z navodili na svoj dom in tudi v
nadalje bodo dosegljive brezplačno.
Obenem bomo na različne načine
spodbujali domače kompostiranje bioloških kuhinjskih in vrtnih odpadkov v tistih gospodinjstvih, ki imajo
to možnost, in zbiranje v rjave zabojnike pri večstanovanjskih stavbah občinskega središča Cerkno v namenske rjave zabojnike. Brezplačne biorazgradljive vrečke za te občane so
na voljo tudi v Zbirnem centru Cerkno.
V letu 2012 bomo nadaljevali z dosedanjim uspešnim sodelovanjem z
OŠ Cerkno, kjer bomo z vodstvom
poiskali najprimernejše načine za
osveščanje otrok na področju ravnanja z odpadki, načrtujemo pa tudi
nadaljevanje osveščanja naših občanov preko lokalnih medijev in naših
pripravljenih letakov ter zgibanke z
navodili.
Komunala Idrija d.o.o.

V okviru projekta

www.očistimo.si

Spoštovani!
Pričeli smo s pripravami na ponovitev velike prostovoljske okoljske akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki
bo potekala 24. marca 2012, v šolah in vrtcih pa 23.
marca 2012. Tokrat ne bomo čistili samo Slovenije.
Milijoni prostovoljcev bomo del največje okoljske akcije v zgodovini človeštva, akcije, ki bo združila svet,
World Cleanup 2012. Skupaj bomo očistili naš planet milijonov ton odpadkov. Na ta dan se bo pisala
zgodovina.
Verjamemo, da boste tudi vi z nami krojili čisto
zgodbo o uspehu.
Akcija bo potekala po uspešnem zgledu projekta
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, v katerem se je
17. aprila 2010 združilo več kot 270.000 prostovoljcev. Podobne velike prostovoljske čistilne akcije je izvedlo še 11 držav s skupno več kot 1,5 milijona sodelujočimi prostovoljci. Od vseh je bila Slovenija daleč
najbolj uspešna.
Lanskemu čiščenju Slovenije so se pridružile prav
vse slovenske občine. V nekaterih je udeležba dosegla
skoraj polovico občanov. Akcija se je izkazala za pozi-

tivno ne le z okoljevarstvenega, temveč tudi ekonomskega in socialnega vidika. Nastal je prvi vseslovenski
register divjih odlagališč, velika odmevnost pa je pripomogla k višanju ozaveščenosti. Akcija je s svojo povezovalno noto močno vplivala na krepitev vezi med
občani. Vse to viša kvaliteto našega življenja.
Tudi v naši občini smo takrat pokazali, da znamo
stopiti skupaj in prevzeti odgovornost za svoj kraj, da
si želimo v skrbi za čistejše okolje pokazati, da lahko
skupaj marsikaj ustvarimo, spremenimo, dvignemo
ozaveščenost.
Lanske izkušnje so pokazale, kaj smo naredili dobro
in kje bi se dalo kaj izboljšati. Tokrat imamo lažjo nalogo, saj smo se nekaj že naučili. Ob ponovitvi čistilne
akcije lahko razmislimo tudi o drugih, predvsem dolgoročnih rešitvah, ki bodo reševale področje odpadkov in čistosti kraja.
Verjamemo, da boste del največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva tudi vi in da si boste 24.
marec označili v vašem koledarju že sedaj!
Veselimo se skupnega sodelovanja tudi tokrat!

Na podlagi uvodnega sestanka 1. 3. 2012, pozivamo vse občanke in občane, društva ter druge
organizacije, ki bi bile pripravljene sodelovati oz. sprejeti koordinatorstvo, da nam pišete ali
pa pokličete koordinatorja aktivnosti v Občini Cerkno:
• Valerija Močnik, 05/37 75 068, ks.cerkno@cerkno.si
• Stanko Močnik, 05/ 37 75 068 ali 041 636 583, gzc@cerkno.si

24. marec 2012
Koordinator projekta:
Društvo Ekologi brez meja, E: info@ocistimo.si, T: 040 255 433, www.ocistimo.si, www.ekologibrezmeja.si
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ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI TER SOCIALNO POLITIKO

Povzetek poročila
Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko (v nadaljevanju Odbor) pri Občinskem svetu
Občine Cerkno se je od zadnjega poročanja sestal dvakrat in sicer 19. decembra 2011 na 5. seji in nato še
21. februarja 2012 na svoji 6. seji.

5. SEJA ODBORA
Predstavnik Občine v Svetu zavoda
Zdravstvenega doma (ZD) Idrija Marjan Simonič je predhodno posredoval
pisno pojasnilo glede stališča o proračunu, na predlog župana pa je bil dnevni red dopolnjen še s predlogom potrditve investicije javnega otroškega igrišča
in rekonstrukcije kotlovnice OŠ Cerkno. Sprejete sklepe in stališča predstavljamo v nadaljevanju.
Občinski proračun 2012
Prvi predlog Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2012 je predvideval nekaj čez 8 mio evrov prihodkov
ter nekaj več odhodkov, kar pomeni, da
se bo občina po potrebi morala zadolžiti. Sprejem proračuna še ne pomeni, da
je ta absolutno veljaven, saj se bo po
vsej verjetnosti potrebno prilagajati
obetajoči se krizni situaciji in sprejemati rebalans. Izpostavljena je bila postavka Spodbujanje stanovanjske gradnje v
višini 120.000 evrov, ki bi ji po možnosti dodelili še 100.000 evrov, da bi Občina lahko odkupila katero od stanovanj, če bo prišlo do realizacije gradnje
stanovanjskega objekta na mestu bivše
policijske postaje.
Glede odnosov z vodstvom ZD Idrija
je bila s strani župana javno izražena
želja po čim boljšem medsebojnem sodelovanju, vendar pravega odziva še
ni. Izpostavilo se je vprašanje reakcije
prebivalcev odročnih vasi, če tudi v letu 2012 ne bo nabavljeno reševalno vozilo, saj je po obrazložitvi župana nabava predvidena v načrtu razvojnih programov v naslednjih letih. Ob tem je bil
izražen pomislek, da 150.000 evrov ob
pravem interesu in volji ne bi smela biti
težava, če se nabavlja tudi gasilsko vozilo, saj obstajajo tudi krediti. Nekateri
od prisotnih so bili mnenja, da bi morali nekaj sredstev za ta namen rezervirati že v letu 2012, kar bi bil dober zgled
tudi morebitnim donatorjem.
Sprejet je bil sklep, da se v zvezi z
nabavo reševalnega vozila zadolži Marjana Simoniča za organizacijo sestanka, na katerem bi bili prisotni še župana Občin Cerkno in Idrija, direktor ZD
Idrija in predsednik Odbora.
Po predstavitvi dela proračuna za
področje športa, kulture in knjižnične
dejavnosti je bil sprejet sklep, da se
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija pošlje
priporočilo, naj direktorica v sodelovanju z Občino Cerkno izpelje postopke
za pridobitev sredstev iz naslova »kulturnega tolarja« za potrebe dela v Bevkovi knjižnici Cerkno, saj je že kar nekaj časa glasno izražena želja župana,
naj se javni porabniki tudi sami trudijo
za pridobivanje sredstev.
Podrobno je bil pojasnjen tudi proračun sredstev za umetniške programe,
ljubiteljsko kulturo, podporo skupinam. Pri notranji reviziji je bila ugotovljena pravilnost delovanja Občine v
zvezi z javnimi razpisi, prisotne pa je
zanimalo, zakaj so se sredstva za kulturo zmanjšala vsaj za polovico. Župan je
zagotovil, da številke še niso dokončne
in da se bo iskalo dodatne načine zagotavljanja denarnih virov. Pri športnem
programu so zadeve še odprte zaradi
nameravane gradnje javnega otroškega
igrišča, ki bi prav tako obogatilo šolski
prostor. Pri tem se je pojavilo vprašanje, kje bo potem prostor za vrtec. Po
splošni pripombi na način vodenja politike izdelave proračuna in na nejasnost,
kaj in kako bo z vrtcem, je župan povedal, da bo javno otroško igrišče namenjeno tudi vrtcu. Prisotni so poudarili,
da bi bilo bolj smiselno prej imeti načrt
oziroma preveriti, kaj od že izdelanih
in plačanih projektov bi se z dopolnitvami lahko uporabilo, da ne bi ponovno ustvarjali stroškov z novimi.
Predstavljeni so bili tudi predlogi
proračuna na področju varstva in vzgo-

je predšolskih otrok. Veliko sredstev
zahtevajo prevozi šolskih otrok, glede
varstva otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, pa je za iskanje rešitev in izdelavo
predloga zadolžen ravnatelj Osnovne
šole.
Ravnatelj Glasbene šole Idrija je izrazil potrebo po nabavi še enega klavirja
za Cerkno, glede zagotavljanja kadra
za pihalni orkester pa bo kmalu organiziran sestanek.
Pri parkirišču pod Osnovno šolo je
predvidena ureditev varnega prehoda
otrok do stopnic v šolo, ki ga sedanja
izvedba ne omogoča.
Po obširni obrazložitvi predloga proračuna na področju socialnega varstva
se je razvila širša razprava okrog Večnamenskega centra Cerkno (VCC). Izraženo je bilo obžalovanje, da se zaradi
dolgotrajnega vodenja postopkov vse
bolj pojavlja vprašanje pridobitve državnih sredstev. Razpravljavci so bili
prepričani, da bi morali najprej zgraditi
vrtec in se šele nato podati v projekt
CŠOD, ne glede na zagotovilo župana,
da bodo določena sredstva predvidena
tudi za vrtec.
Sprejet je bil sklep, da se podpira
Odlok o proračunu Občine Cerkno za
leto 2012 v prvi obravnavi.
Večnamenski center Cerkno, otroško igrišče in kotlovnica
Gradbeno dovoljenje za Večnamenski center Cerkno (VCC), ki je osnova
za prijavo na 6. javni poziv SVLR, je pridobljeno. Vse aktivnosti tečejo na nivoju Sveta regije in agencije ICRA kot koordinatorke. Investicija bi se izvajala
dve leti, s Centrom šolskih in obšolskih
dejavnosti (CŠOD) je podpisano pismo
o nameri, objekt pa bi pokrival še topografsko središče, prostore za šport in
kulturo ter za podjetniški inkubator, torej vrsto potreb, ki so bile izražene v
preteklih letih, do novih delovnih mest
in dodatnih kapacitet za turizem. Tudi
za kotlovnico OŠ je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan Dokument
identifikacije investicijskega programa
(DIIP), razpisni postopki pa bodo potekali prek agencije Golea. Rešeno bo
ogrevanje z geosondo in toplotno črpalko, v pripravi pa sta tudi prijavi na
razpis za izvedbo javnega otroškega
igrišča v Cerknem in za ureditev Vaškega središča Lazec. Če bo prijava projekta VCC na razpisu uspešna, bi z izvajanjem lahko začeli jeseni 2013, saj so
postopki dolgotrajni, lahko pa pride tudi do proračunskih težav, ker Občina
sredstva iz javnih razpisov pridobi na
podlagi zahtevkov po že plačanih situacijah. Po mnenju razpravljavcev je še
vedno vprašljivo vlaganje v objekt, v
katerega CŠOD nima namena investirati, in da pismo o nameri ni obvezujoč
dokument. Za CŠOD sta zanimiva programa plavanje in smučanje, obšolski
program centra zagotavlja 250 dni polne zasedenosti objekta, odpirajo pa se
še dodatne možnosti nočitev. Če odločitev ne bo sprejeta, bodo že pridobljena sredstva izgubila svojo vrednost, kar
bo seveda javnosti potrebno argumentirati.
Sprejeti so bili sklepi, da se potrdi
investicije javnega otroškega igrišča v
Cerknem, kotlovnice OŠ Cerkno in Večnamenskega centra Cerkno.
Pomoč družini na domu
Izvajanje javne službe pomoči na domu se iz Centra za socialno delo (CSD)
prenaša na koncesionarja predvsem
zaradi kadrovskih težav CSD. Pojasnjeno je bilo tudi, da v letu 2014 zagotovo
še ne bo prišlo do gradnje doma starejših občanov v Cerknem zaradi velikih
težav s strani državnih organov, pa tudi
s Certo zaenkrat še ni uspelo zbližati in
uskladiti interesov glede možnih lokacij.

Sprejeta sta bila sklepa, da Odbor
predlaga Občinskemu svetu sprejem
Odloka o koncesiji za izvajanje javne
službe pomoči družini na domu v Občini Cerkno ter da izvajanje podeli Javnemu zavodu Doma upokojencev Jožeta
Primožiča Miklavža Idrija.
Pobude in vprašanja
• Možnost ureditve kolesarske poti od
Želina do Cerknega se po pojasnilu
župana kaže znotraj projekta Interbike, izvedba pa je vprašljiva predvsem zaradi težavnih dogovarjanj z
lastniki zemljišč.
• Rezultati ankete podaljšanja obratovalnega časa vrtca Cerkno niso podprli, zato bo ostal nespremenjen, kar
podpira tudi župan, saj bi sprememba prinesla vrsto problemov, Občina
pa že tako pomaga z 20 % boniteto
pri ceni vrtca.
• Za zasedbo delovnega mesta svetovalca za družbene dejavnosti je potreben predpisan postopek, ki zahteva svoj čas, zato bo realizirana najhitreje v mesecu februarju.

6. SEJA ODBORA
Poleg stalnih članov so seji 21. februarja letos prisostvovali še predsednik in
podpredsednik mladinskega centra C.
M.A.K. Cerkno Matjaž Peternelj in Simon Kenda ter ravnatelj Osnovne šole
Cerkno mag. Milan Koželj.
Mladinski center C.M.A.K. Cerkno
Predstavnika centra sta predstavila
delovanje in finančno strukturo centra
ter podala priporočilo Odboru oz. Občini s poudarkom, da gre za eno najaktivnejših društev z zelo širokim spektrom delovanja. Prisotni so pohvalili
pripravljeno gradivo, predvsem pa dejstvo, da so člani sami zelo angažirani
pri pridobivanju finančnih sredstev.
Župan je obljubil vso možno pomoč pri
odpravi pomanjkljivosti in stvari, ki
centru onemogočajo še kvalitetnejše
delo (npr. zamakanje vode). Prisotni so
bili mnenja, da je centru zaradi njegove
aktivnosti treba pomagati, vendar ne
na račun sredstev drugih društev in
klubov, kar bi se ob njihovem smelo zastavljenem načrtu pač moralo zgoditi.
Obnova stavbe bi morala imeti za posledico vsaj 10-20 letno nadaljnje delovanje, v obratnem primeru se sredstva
»izgublja« brez pravega učinka, zato je
potrebno iskati trajnejšo rešitev. Na
podlagi izdelave DIIP bi v poštev lahko
prišla stara osnovna šola ali stari gasilski dom, lahko bi predvideli tudi določeno parcelo za novogradnjo. Predstavnika sta poudarila, da poleg vodenja in
izvajanja programov mladinski center
zahteva tudi javno dostopnost vsaj 30
ur tedensko, kar je ob vseh drugih obveznostih težko zagotavljati prostovoljno. V večjih občinah je praksa sofinanciranje zaposlenih v mladinskih centrih, pri nas pa to še ne pride v poštev,
ker je stvari potrebno gledati obširneje
in jih zaradi lažjega pregleda dela, podvajanja in seveda nižjih potrebnih sredstev združevati.
Sprejet je bil sklep, da Odbor sprejema informacijo o problematiki mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno, skupaj z
Odborom pa bo župan postopno iskal
ustrezne rešitve.
Osnovna šola Cerkno
Problematiko Osnovne šole (OŠ)
Cerkno je obširno razložil ravnatelj
mag. Milan Koželj. Pohvalil je občinsko
investicijo v obnovo kurilnice, brezplačni odvoz papirja s strani Komunale,
ki šoli za zbrane količine nakaže nekaj
finančnih sredstev …, kot nujnost pa je
izpostavil, da se čim prej naredi celostna zasnova urejanja šolskega kompleksa, vključno z večnamensko dvorano.

Pojavlja se vprašanje smiselnosti popravljanja in investiranja (zamenjava
oken, parketa, dela strehe, pokvarjen
pomivalni stroj v vrtcu).
V zvezi s problematiko sprejema
otrok v vrtec je povedal, da so zdaj le še
štirje otroci, ki nimajo urejenega varstva. Slikovno in finančno je predstavil
tri možnosti za 10. oddelek vrtca: prostor v Hotelu Cerkno, kjer je premalo
sončne svetlobe, zato ostaja le kot rezerva, v zadnji učilnici centralne šole,
kjer je največji problem dovoz, ali v podružnični šoli v Novakih. Ravnatelj je
najbolj naklonjen tej varianti, zato je
predlagal, da bi se v obeh podružničnih
šolah, v Novakih in Šebreljah, ocenilo
možnost oddelka vrtca. Če bi otroci
obiskovali vrtec v svojem kraju, bi se
sprostile kapacitete v Cerknem. Največja težava so starši, ki ne želijo, da bi
otroci obiskovali podružnični šoli.
Razprava je pokazala na težave zaradi krčenja sredstev na vseh ravneh, kar
Občino sili k zelo racionalnemu obnašanju. Župan apelira na starše, naj tudi
sami čim bolj angažirano iščejo ustrezne rešitve. Poudarjeno je bilo, da mora šola iskati prostor, občina pa sredstva, če bodo stroški previsoki, pa obstoj dodatnega oddelka seveda ni nujen. Glede rešitve se mora opredeliti
tudi ministrstvo.
Sprejet je bil sklep, da Odbor zadolži
ravnatelja OŠ Cerkno, naj za razpravo
na občinskem svetu pripravi gradivo o
možnostih za dodatni oddelek vrtca ter
pridobi mnenje ministrstva. Čim prej
naj se prične tudi z izdelavo celostne
podobe ureditve šolskega kompleksa.
Večnamenski center Cerkno
Večnamenski center so si posamezni
člani odbora in ostala strokovna struktura ogledali 16. februarja. Nameravana gradnja rešuje načrtovane prostore
za CŠOD in kulturne dejavnosti ter prometno ureditev. Cilj investicije je oživitev objekta, ki od leta 2003 ni imel namembnosti. S CŠOD je podpisano pismo o nameri, na sestanku konec meseca naj bi se dogovorili o trdnejših zagotovilih sodelovanja ter o višini najemnine, po petih letih pa bi center odkupil svoj delež. Objekt naj bi pričel obratovati 1. 1. 2014. Prisotni so bili opozorjeni na izredno nizko ceno predlagane

najemnine, potrebno pa se bo tudi izogniti pogostim nameram projektantov,
da predvidijo opremo prav določenih
firm. Poudarjeno je bilo, da je glavna
naloga objekt spraviti v življenje, če pa
bi stroški prešli v breme občine, investicija ne bo začeta oz. bo o tem odločal
občinski svet. Z investicijo se namreč
ne rešuje samo turističnega dela, kjer je
CŠOD garancija za zasedenost objekta,
vanjo se vključujejo tudi šola s topografskim središčem in ostali akterji. Pri
določanju vsebine preostalega dela v
lasti občine je treba stremeti k temu, da
se trženje omogoči tudi zasebni iniciativi ter da se vključi uporabnike, ki bi
podobno kot C.M.A.K. sami pridobivali
sredstva za svoje delovanje.
Odbor je ob zaključku razprave potrdil investicijo Večnamenski center Cerkno.
Proračun za leto 2012
Obširnejšo obrazložitev proračuna je
v drugi obravnavi podal župan Občine
Cerkno. Daljša razprava je bila o prenosu 30.000 evrov iz postavke ZD Idrija investicijsko vzdrževanje na postavko
nakupa reševalnega reanimacijskega
vozila, ki je res potrebno.
Društvom na področju športa in kulture so se v primerjavi z lanskim letom
zmanjšala sredstva za 10 %, pri čemer
je župan povedal, da so bila v lanskem
letu sredstva povečana, zato društva ne
bodo na slabšem, kot so bila prej.
V skladu s sklepom prejšnje seje in
dano zavezo županu, da izvede priprave za gradnjo vrtca, je potrebno določena sredstva za vrtec predvideti v Načrtu
razvojnih programov, kar je nujno tudi
zaradi različnih razpisov.
Prisotni so bili opozorjeni tudi na to,
da je potrebno izdelati in sprejeti ustrezne pravilnike za razdeljevanje sredstev na osnovi razpisov za kulturne in
mladinske dejavnosti. Trenutno veljavni pravilniki namreč za vrsto prijavljenih projektov ne zadoščajo več, zato se
to točko daje v premislek občinski službi za družbene dejavnosti.
Odbor je potrdil Odlok o proračunu
Občine Cerkno za leto 2012 v drugi
obravnavi.
Marjo Mlakar, predsednik Odbora za
družbene in društvene dejavnosti ter
socialno politiko

ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA ZA POIMENOVANJE
ŠOLSKE STRANI
V ožji izbor najboljšega naziva šolske strani v občinskem glasilu
Ukopditi je komisija učencev (skupina, ki je šolo letos uspešno
zastopala na otroškem parlamentu) izbrala naslednje predloge:
RAZREDNA STOPNJA
Brlog zvedavosti – Melisa Rejc,
3.b
Šolski beračk – Mitja Selak, 2.a
Zvezek v roke – Nejc Gatej, 2. b
PREDMETNA STOPNJA
2+2 = 4 – Miha Serženta, 9.a
Šulske falauze – Alenka Eržen, 8.b
Wakul wawiunka če pred šula
– Anže Štremfelj, 7.b
Naš plac za ki pawidat – Miha
Bavcon, 7.a
Šulska škarpa – Teja Tušar, 8.a

Iz imen, ki sta ju predlagala ANŽE
ŠTREMFELJ, 7.b in TEJA TUŠAR, 8.a,
je komisija sestavila zmagovito
kombinacijo, ki bo v naslednjih
številkah občinskega glasila spremljala šolsko spletno stran:

WAKUL WAWIUNKA ČE PRED
ŠULSKA ŠKARPA
Do naslednje številke bodo učenci pripravili primerno likovno podobo za javno objavo, vsi našteti
pa bodo prejeli tudi praktične nagrade.

Komisija pri izbiri najboljšega predloga imena
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ŠOLSKI KOTIČEK

Prijetni spomini: CŠOD Spuhlja

S

edmega novembra 2011 smo se osmošolci ob pol osmih zjutraj zbrali na avtobusni postaji pod našo šolo, kjer smo nestrpno pričakali avtobus. Z manjšimi postanki
smo čez približno tri ure končno prispeli na cilj
– bili smo pred centrom šolskih in obšolskih dejavnosti blizu Ptuja. Tam so nas prijazno sprejeli in nam na kratko povedali nekaj stvari v zvezi
z bivanjem. Nato so nas razdelili v sobe, kjer
smo imeli čas, da smo svoje stvari pospravili v
omare. Ko smo končali, smo vsi odšli v jedilnico. Tam so nam razložili, kako bo potekal naš
program. Sledilo je kosilo, nato pa smo imeli
prosti čas. Lahko smo ostali noter in se igrali
družabne igre, učiteljem pa je bilo bolj všeč, če
smo šli ven na igrišče. Tam smo lahko igrali košarko, odbojko, nogomet in badminton, v manjši telovadnici, ki je bila poleg igrišča, pa smo
lahko igrali tudi pink ponk. Popoldne smo se
razdelili v dve skupini. Naš razred je šel kolesarit. Med vožnjo smo imeli kar nekaj manjših
težav. Ker smo se na začetku nekaj časa morali
voziti po poljski poti in makadamu, so nas zara-

di tresenja vse zelo srbele roke. Ko smo končno
prišli na cesto, je sošolec zgrmel v oljno repico,
čez nekaj časa pa mu je počila še guma. Ko smo
prišli nazaj, smo imeli večerjo, potem pa smo
šli v sobe in se lotili pisanja dnevnikov, ki naj bi
jih vsak večer nekaj učencev tudi prebralo. Sledil je večerni program (takrat smo vedno počeli kaj zanimivega), od devetih do desetih pa
smo imeli čas za umivanje, lahko pa smo poklicali starše.
Vsako jutro so nas zbudili ob sedmih. Takrat
smo se oblekli in utrujeni odšli na telovadbo, ki
na srečo ni bila preveč naporna. Ko smo s telovadbo zaključili, smo šli na zajtrk, potem pa
smo vzeli kolesa in se odpeljali do več kilometrov oddaljene mlake. Razdelili smo se v skupine – vsi smo dobili posodico in povečevalno
steklo, tako da smo lahko iz mlake zajeli vodo
in v njej iskali močvirske živalce. Ko smo imeli
zapisanih dovolj vrst, smo se sprehodili okrog
mlake in poskušali najti čim več vrst rastlin. Vsi
smo bili presenečeni nad njihovo pestrostjo.
Popoldne, ko smo bili spočiti, smo se z avtobu-

som odpeljali do tristo let stare panonske hiše.
Ogledali smo si notranjost in okolico. Izvedeli
smo veliko novega o življenju nekoč, znanje pa
smo zvečer utrdili z delovnimi listi.
Naslednji dan smo peš krenili proti Ptuju.
Profesorica Nataša nam je razkazala staro mesto in nam podrobno opisala mestne zanimivosti, ki smo si jih nato tudi ogledali. Nazaj smo
prišli čisto utrujeni, popoldne pa smo šli v panonski gozd. Tam smo podobno kot pri mlaki v
zemlji iskali živa bitja (nečlenarje menda). Ko
smo našli dovolj vrst, smo lahko šli nazaj, takrat so nas celo pot nazaj spremljali veliki roji
nadležnih mušic.
Zjutraj smo se spet razdelili v dve skupini. Šli
smo v telovadnico. Do malice smo plezali po
plezalni steni, kar je bilo zelo razburljivo in zabavno. Po malici smo imeli lokostrelstvo. Nekaterim je šlo zelo dobro in so pozneje tudi dobili
priznanje, nekaterim pa malo slabše, a vsem se
nam je zdelo zanimivo. Popoldne smo se z učiteljem telovadbe učili še nordijske hoje. S palicami smo nato šli na sprehod, ugotovili smo, da

je to kar precej napornen šport. Kasneje smo se
v eni od učilnic, kjer so imeli čisto pravi kostum
kurenta, pogovarjali o tej pustni maski. Zvečer
smo imeli večerni program, kjer se je vsaka
skupina predstavila s točko, ki smo jo pripravljali popoldne. Na splošno je bilo zelo smešno.
Na koncu smo se igrali različne igrice, peli in
igrali kitaro. Po končanem programu smo začeli pakirati.
Naslednji dan smo po telovadbi počistili sobe
in prtljago nesli na dvorišče. Malo prej kot ponavadi smo imeli kosilo, nato pa smo se odpravili na avtobus in se počasi poslovili od Ptuja, ki
nam je ostal v zelo lepem spominu.
Sara Mlakar in Deja Praprotnik

Novičke in novice
izjemno pomembno tako na lokalni, pa tudi na
državni ravni. Ob tem pa seveda ne gre pozabiti na promocijski prispevek domači občini.

Laufarji so nas obiskali tudi na šoli
Že teden pred zimskimi počitnicami so nas
na šoli obiskali člani laufarske družine “Ta
star”, “Ta hrastov” s harmoniko, “Ta žaklev”, “Ta krulev” in “Ta tierjest”. Prehodili
so vse oddelke na razredni stopnji, “Ta star”, ki
ima edini od njih pravico do govora, pa je učen-

Sredi januarja so se na že tradicionalnem ponovoletnem druženju pri ravnatelju v prostorih
šole sestali predstavniki lokalne organizacije
Zveze šoferjev in avtomehanikov ter policijske
postaje Idrija. Učiteljica in predsednica Sveta
za preventivo v cestnem prometu Občine Cerkno, Anka Hvala se je prisotnim tudi letos vljudno zahvalila za pomoč pri zagotavljanju varnosti učencev in izvedbi kolesarskega izpita za
petošolce, ravnatelj pa je v pozdravnem nagovoru spomnil na izjemne uspehe društva ter ob
najlepših novoletnih željah čestital za uspešno
opravljene volunterske naloge. Čestitkam se je
pridružil tudi predstavnik Policijske postaje
Idrija, Marko Tertinek.

Šebreljci navdušili bodoče
vzgojiteljice
Tudi na začetku letošnjega leta so nas že po
tradiciji obiskale dijakinje srednje vzgojiteljske šole Veno Pilon iz Ajdovščine, ki ima v
Cerknem organizirano šolo v naravi. Za mlajše
učence so vedno pripravile gledališki prikaz,
letos pa smo jih za nagrado kar mi povabili k
ogledu predstave, ki so jo pripravili učenci podružnične šole Šebrelje pod mentorstvom He-

lene Prezelj in Ervina Florjančiča. Tako dijakinje kot njihovi pedagoški spremljevalci so bili
nad programom Šebreljcev navdušeni, vodstvi
obeh šol pa sta se dogovarjali tudi o nadaljnjih
možnostih strokovnega sodelovanja srednje
vzgojiteljske šole z vrtcem in prvim triletjem
našega zavoda.

Partizanske smučine ostajajo
množična in odmevna prireditev
V začetku januarja so na SC Cerkno potekale

Partizanske smučine za cicibane, ki se jih je
udeležilo okoli trideset mladih smučarjev iz
osnovnih šol Železniki, Idrija in Cerkno, ki so
pokazali zavidljiva smučarska znanja. Pri fantih so vsa najboljša mesta zasedli smučarji iz
Železnikov, kot najboljši Cerkljan med fanti pa
se je odrezal Nejc Mlakar na petem mestu. Pri
deklicah je na tretjo stopničko stopila Petra
Klasić, četrta pa je bila Anja Štucin.
Celotno prireditev nekdanjih borcev, ki se jo
je tudi letos udeležilo kar 463 veleslalomistov različnih starosti in kategorij ter trije borci
tekači, smo konec januarja že po tradiciji popestrili tudi s kulturnim programom OŠ Cerkno
pod vodstvom Vanje Lampič in ob podpori
harmonikaša Pavla Magajne s klasično partizansko borbeno pesmijo, pa tudi s subtilno liriko upora iz ust recitatorjev. Vsem zbranim sta
slavnostno spregovorila polkovnik dr. Bojan
Potočnik in upokojeni, a še vedno neutrudni
organizator ter nagrajenec Občine Cerkno, polkovnik Miha Butara.

50 let šolskega literarnega glasila
Mlada rast
Ob letošnjem kulturnem prazniku, posvečenem 50. obletnici šolskega literarnega glasila
Mlada rast, je pred polno dvorano in eminentnimi gosti 7. februarja spregovoril tudi naš župan Miran Ciglič. Iskreno je čestital vsem prisotnim ob jubileju ter občanom vlil nekaj upanja v razvoj cerkljanskega šolskega kompleksa
ob možnosti odprtja Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti ter mladinskega centra in podjetniškega inkubatorja do leta 2014 v stavbi bivšega
dijaškega doma. Za trud pri pripravi jubilejne
številke Mlade rasti pa se je zahvalil številnim
učencem, ki so pri tem projektu sodelovali in
njihovi mentorici, profesorici slovenščine, Mojci Lipužič Moravec. V jubilejni številki Mlade
rasti, ki je ob tej priložnosti izšla, v njeno nastajanje pa je bilo vključenih nad 50 učencev, so
zbrani najznačilnejši prispevki, od samega začetka leta 1961, pa do leta 2000. Koordinatorka
je pred prireditvijo kontaktirala nad 130 nekdanjih piscev ter jih povabila na osrednjo prireditev. Dve proslavi sta bili za učence pripravljeni že v dopoldanskem času, posebej za razredno in za predmetno stopnjo, na obeh pa so
šolarji poleg zgodovine glasila spoznavali tudi
govorico ljudske glasbe. Večerno prireditev je

vodil Rok Kužel, ki je znal kulturni program
glasbene šole in vokalne skupine Lira domiselno in profesionalno povezati s spontanimi
razgovori, na katerih so se publiki predstavili
nekdanjih dopisniki Mlade rasti, ki so danes
eminentni predstavniki na svojih področjih: dr.
Dušan Pagon, univerzitetni profesor matematike v Mariboru, dr. Jože Bavcon, direktor Botaničnega vrta v Ljubljani in Mirjam Lapanja
Furlan, danes lektorica v časopisni hiši Delo.
Najtoplejši odziv publike pa so doživeli dolgoletni mentorji Mlade rasti: Sabina Eržen, Dragica Kravos in Rafeel Terpin.

Skupaj s Hotelom Cerkno v boj za
Zlato kuhalnico
V začetku februarja je na Srednji gostinski
šoli Radovljica potekalo regijsko tekmovanje za
Zlato kuhalnico. Naše učenke osmošolke Nežka Močnik, Manca Prezelj in Eva Novak so se
odlično odrezale z izvedbo predpisanega tekmovalnega programa, ki tokrat poleg pisnega
izdelka zajema še plakat, uvodno predstavitev,
praktično pripravo jedi, serviranje in pripravo
pogrinjka. Ekipe pa se letos merijo v pripravi
štajerske kisle juhe in pohorske omlete. Na
predstavitvi so naše učenke zanimivo in prepričljivo predstavile ekipo, našo šolo in turistično
podobo domačega kraja. Tudi delo v kuhinji
jim je šlo dobro od rok, zato uspeh ni izostal.
Osvojile so srebrno priznanje in se kot druge
najboljše med 12 ekipami uvrstile na državno tekmovanje, ki bo v mesecu oktobru v Radencih. Poleg prizadevnim učenkam gredo iskrene čestitke obema mentoricama, šolski učiteljici Stanki Močnik in hotelski kuharici Danijeli Rejc, ki že kar nekaj let zapored uspevata
animirati zagnane in uspešne ustvarjalne time
učencev za področje gostinstva, kar je razvojno

ce prijazno pozdravil, jim predstavil maske ter
jim položil na srce, naj se pridno učijo, da ne
bodo končali kot neuki in škodljivi Pust. Starejšim učencem na predmetni stopnji so prinašalci pomladi ob malici zaželeli dober tek, obiskali pa so tudi zbornico ter učiteljem svetovali, da
morajo biti pri svojem delu strogi in zahtevni.

»Z roko v roki« že osmič
18. februarja pa je na naši šoli potekal že tradicionalni dobrodelni koncert »Z ROKO V ROKI« v
organizaciji humanitarne skupine “Vera in luč”.
Letošnjo prireditev so prostovoljno oplemenitili “Štirje cerklanski pubi” v zasedbi Aleš in
Uroš Menegatti, Aleks Bevk, pridružil pa se jim
je tudi mladi klarinetist Tilen Mavri; šolski
pevski zbor petošolcev in šestošolcev pod
vodstvom Vanje Lampič, skupina Lira ter duo
skupine Ultra. Prireditev, že osmo po vrsti, sta
zelo kvalitetno povezovala Maja Filipič in Matej Kavčič ter se polni dvorani iskreno zahvalila za nad 1000 EUR zbranih donacij, na prav
poseben način pa jo je popestril KUD Cerkno z
originalnim gledališkim prikazom v spomin
Tonetu Pavčku in Lojzetu Slaku ter mladi gledališčnik Mitja Kumer z domiselno interpretacijo pesmi Zakrižana Vida Prezlja.

Besedila in foto: arhiv avtorjev in Osnovne šole Cerkno

Tradicionalna pogostitev
predstavnikov ZŠAM
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JAVNE OBJAVE IN RAZPISI

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV
DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA,
GOZDARSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI CERKNO V LETU 2012
Občina Cerkno obvešča, da bo tudi v letošnjem letu objavila javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v skupni višini 12.775 EUR in sicer za naslednje ukrepe:
UKREP

VIŠINA SREDSTEV (V EUR)

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

8.000

2. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov

2.000

Občina Cerkno na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE CERKNO
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9,
5282 Cerkno, tel. 05/37-34-640, faks 05/3734-649.

3. Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju

1.400

2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena:

4. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti

1.375

a) Zemljiška parcela št. 365/2 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 425 m2.
Izhodiščna cena: 10.520,00 EUR.

Za Ukrep pod zaporedno številko 1 državnih pomoči ni mogoče pridobiti za že izvedene investicije.
Razpis bo objavljen na spletnih straneh Občine Cerkno, v Umnem kmetovalcu in na lokalni radijski postaji Primorski val predvidoma v drugi polovici meseca marca 2012. Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo na
sedežu Občinske uprave pri Vanji Mavri Zajc ali na telefonski številki 05/37 34 648.

VPIS V VRTEC CERKNO
za šolsko leto 2012/13

Starše predšolskih otrok vabimo k vpisu otrok v vrtec.
Vrtec obratuje med 5.30 in 16.00 uro.
Za vse starostne skupine izvajamo:
• CELODNEVNI PROGRAM v trajanju devet (9) ur,
• POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM med sedmo (7.) in dvanajsto (12.) uro,
• POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA med sedmo (7.) in dvanajsto (12.) uro.

KATERE OTROKE LAHKO VPIŠEMO
V vrtec lahko vpišemo otroke od 11. meseca starosti (dopolnjena starost v septembru 2012),
do vstopa v šolo.

KJE POTEKA VPIS
Obiščete nas lahko v zidani stavbi vrtca.

KDAJ POTEKA VPIS
Zadnji teden meseca marca 2012:
• ponedeljek, 26. marca med 10.00 in 15.00 uro,
• torek, 27. marca med 10.00 in 15.00 uro,
• sreda, 28. marca med 10.00 in 17.00 uro,
• četrtek, 29. marca med 10.00 in 15.00 uro,
• petek, 30. marca med 7.00 in 12.00 uro.

b) Zemljiška parcela št. 365/3 k.o. Cerkno,
neplodno in gozd v izmeri 1704 m2.
Izhodiščna cena: 42.180,00 EUR.
c) Zemljiška parcela št. 370/1 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 902 m2.
Izhodiščna cena: 22.330,00 EUR.
d) Zemljiška parcela št. 370/7 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 236 m2.
Izhodiščna cena: 5.850,00 EUR.
e) Zemljiška parcela št. 370/9 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 182 m2.
Izhodiščna cena: 4.510,00 EUR.
f) Zemljiška parcela št. 370/11 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 232 m2.
Izhodiščna cena: 5.750,00 EUR.
g) Zemljiška parcela št. 370/13 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 191 m2.
Izhodiščna cena: 4.730,00 EUR.
h) Zemljiška parcela št. 370/15 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 295 m2.
Izhodiščna cena: 7.310,00 EUR.
i) Zemljiška parcela št. 370/17 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 417 m2.
Izhodiščna cena: 10.330,00 EUR.
j) Zemljiška parcela št. 370/19 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 325 m2.
Izhodiščna cena: 8.050,00 EUR.
k) Zemljiška parcela št. 370/21 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 256 m2.
Izhodiščna cena: 6.340,00 EUR.
l) Zemljiška parcela št. 370/24 k.o. Cerkno,
njiva v izmeri 184 m2.
Izhodiščna cena: 4.560,00 EUR.
m) Zemljiška parcela št. 370/26 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 478 m2.
Izklicna cena: 11.840,00 EUR.
n) Zemljiška parcela št. 370/27 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 112 m2.
Izhodiščna cena: 2.780,00 EUR.

Otroka vpišete z Vlogo za vpis v vrtec. Dobite
jo na sedežu vrtca ali na spletni strani OŠ
Cerkno - vrtec, http:/www.os-cerkno.si
Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti na
naslov OŠ CERKNO – ENOTA VRTEC, Bevkova
20, 5282 Cerkno, NAJKASNEJE DO 15. APRILA
2012.

R A Z P I S

VEČ INFORMACĲ:
tel.: 05 37 75 047
e-naslov: vrtec@os-cerkno.si

o) Zemljiška parcela št. 370/34 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 160 m2.
Izhodiščna cena: 3.970,00 EUR.
p) Zemljiška parcela št. 370/35 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 132 m2.
Izhodiščna cena: 3.270,00 EUR.
r) Zemljiška parcela št. 370/37 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 90 m2.
Izhodiščna cena: 2.230,00 EUR.
s) Zemljiška parcela št. 428/3 k.o. Cerkno,
travnik v izmeri 233 m2.
Izhodiščna cena: 5.770,00 EUR. Na predmetni
parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javne kanalizacije v korist občine.
t) Zemljiška parcela št. 2494 k.o. Šebrelje v deležu 16/64, gozd in travnik v izmeri 207.575 m2.
Izhodiščna cena za delež 16/64: 76.080,00 EUR.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO

RAZPISUJE PROSTO GARSONJERO V
DOMU DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da je oseba s statusom upokojenca,
• da je njeno zdravstveno stanje takšno, da omogoča samostojno bivanje
v stanovanju,
• da je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino
in ostale stroške, ki so vezani na najem stanovanja.

ROK PRIJAVE JE DO 30. MARCA 2012.
Društvo upokojencev Cerkno, Močnikova 8, 5282 Cerkno

Navedene cene vključujejo davek na dodano
vrednost oz. davek na promet nepremičnin.
3. Varščina:
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o
vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene.
Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Cerkno št. 01214-0100014833, sklicna številka: 00 2012, z navedbo »Plačilo varščine za
nepremičnino pod a), oziroma b), oziroma c)…«.
V primeru, da ista oseba izrazi interes za nakup
več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih posebej. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne
bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine:
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javnega zbiranja ponudb razvelja-

vljen, vplačana varščina bo zadržana. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Pisna ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati:
- firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov ponudnika,
- navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja za odkup,
- originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. računa za primer vračila varščine,
- kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v
originalu oziroma druge ustrezne evidence v
originalu, stare največ 30 dni,
- notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da
pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
- davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko
številko.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
zgoraj navedene sestavine.
6. Rok za oddajo in oblika ponudbe:
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti
ovojnici najkasneje do srede 4.4.2012 do 10.
ure, in sicer po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Javna ponudba – nepremičnina pod a), oziroma b), oziroma c)… – Ne odpiraj!«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku
se bo štela kot nepravočasna in bo zaprta vrnjena
pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet
dni od prejema poziva za dopolnitev.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 4.4.2012 ob 11.
uri, na naslovu: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9,
5282 Cerkno.
Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do
30.6.2012.
9. Drugi pogoji:
- Nepremičnina se prodaja po načelu »videnokupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
- Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali
višje od izhodiščne cene.
- Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb.
- Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
- V primeru, da je podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, se izvede javna
dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki
so ponudili enakovredno ponudbo. Najmanjši
dvig ponudbene cene je 200,00 EUR.
10. Ogled nepremičnine in ostale informacije:
Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/37-34-642, ogled nepremičnine pa je mogoč po predhodni telefonski
najavi na isti številki.
11. Ustavitev postopka:
Občina Cerkno lahko postopek javnega zbiranja
ponudb in začeti postopek prodaje nepremičnin
ustavi vse do podpisa prodajne pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Cerkno
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ZAHVALA

Pridobitev novega gasilskega vozila
za PGD Gorje Poče Trebenče
Začetki gasilskega delovanja v krajih pod Poreznom segajo v leto 1975, ko so bile osnovane vaške desetine,
ki so začele delovati pod okriljem PGD Cerkno. Leta 1988 so združili moči in ustanovljeno je bilo samostojno
Prostovoljno gasilsko društvo Gorje – Poče – Trebenče. Že leto zatem je bil zgrajen večnamenski objekt v
Počah, kjer je društvo dobilo svoje prostore za delovanje.

N

aše društvo spada pod okrilje
Gasilske zveze Cerkno in na
območju vasi Trebenče, Laznica, Gorje in Poče opravlja preventivne naloge varstva pred požarom,
naloge gašenja in reševanja ob požarih, poplavah, potresih in drugih naravnih nesrečah.
Ideja o novem gasilskem vozilu v
našem PGD je dozorevala že več let,
konec leta 2010 pa smo aktivno pristopili k projektu. Pri izbiri vozila
smo se opirali na priporočila Gasilske
zveze Slovenije, ki s predpisi natančno predpisuje vrsto gasilskih vozil, ki
naj bi se uporabljala v prostovoljnih
gasilskih društvih glede na kategorijo, v katero so uvrščena. S tem smo
tudi izpolnili pogoje za sodelovanje

na razpisu za sofinanciranje opreme,
ki ga razpisuje GZS.
Po ogledu več gasilskih vozil v bližnjih in daljnih gasilskih društvih, ki
so po velikosti in kategorizaciji primerljiva našemu, smo se zaradi tehnične ustreznosti in cenovne sprejemljivosti odločili za vozilo GVV-1 na
podvozju Iveco Daily 70C17D. V osnovi gre za manjše gasilsko vozilo z vodo, namenjeno gašenju požarov, opremljeno z visokotlačno gasilno napravo in prenosno motorno brizgalno
ter pripadajočo opremo, ki omogoča
moštvu samostojno taktično delovanje. Podvozje Iveco Daily je bilo izbrano, ker je cenovno sprejemljivo, z
močjo motorja 152 kW in nosilnostjo
6700 kg izpolnjuje zahteve tipizacije

gasilskih vozil, ima podaljšano kabino za moštvo sedmih gasilcev in mehanski odgon na menjalniku za pogon črpalke. Ustreznost podvozja za
izdelavo gasilskega vozila GVV-1
nam je potrdila tudi GZS. Podvozje
je dobavitelj, podjetje Dumida, poslal
še na predelavo na štirikolesni pogon
v Avstrijo, kjer je podjetje Achleitner,
ki je specializirano za tovrstne predelave, vozilu dodalo sposobnosti za
vožnjo po zahtevnih terenih, ki v naših krajih niso redkost.
Nadgradnja za vozilo je bila izdelana v podjetju Varkar iz Maribora, ki
nas je prepričalo s kakovostjo izdelave nadgradnje iz lahkih in nerjavečih
materialov. Priporočili pa so nam jih
tudi v PGD Cerkno, za katero so pred

letom že izdelali nadgradnjo za gasilsko cisterno. Na kar nekaj obiskih v
Varkarju smo usklajevali njihova priporočila in naše zahteve, tako da
ustrezajo predpisom GZS ter praktičnosti uporabe na intervencijah. Pri
projektu je sodelovalo tudi podjetje
Gasilska oprema, ki nam je dobavilo
manjkajočo opremo in nam z izkušnjami pomagalo pri izvedbi nadgradnje. Vozilo ima vgrajen rezervoar za
1000 l vode in visokotlačno črpalko s
pretokom vode 240 l/min. Motorna
brizgalna s pripadajočo opremo ter
ostala oprema za gašenje in reševanje omogočajo izvajanje vseh vrst intervencij, kot tudi izvajanje preventivnih in izobraževalnih nalog.
Finančno je bil projekt velik zalogaj. Vrednost investicije je znašala
dobrih 110.000 EUR. Od tega je bil
strošek podvozja 60.000 EUR, ki ga
je v celoti pokrila Občina Cerkno.
Sredstva za nadgradnjo vozila pa sta
prispevala GZ Cerkno in PGD Gorje
Poče Trebenče, ki je z različnimi ak-

tivnostmi v celem letu uspešno zbiral
finančna sredstva.
Konec januarja je ob lepem sprejemu članov prostovoljnega gasilskega
društva in ostalih krajanov vozilo
prispelo domov. Sodobno gasilsko
vozilo je velika pridobitev za celotno
krajevno skupnost, kot tudi za občino Cerkno. Slovesen prevzem novega gasilskega vozila pa bo organiziran 24. junija letos z veliko gasilsko
veselico.
Ob tej priložnosti bi se v prvi vrsti
zahvalili županu občine Cerkno Miranu Cigliču, ki nam je zaupal izvedbo projekta, poveljniku GZ Cerkno
Stanku Močniku, članom PGD Gorje
Poče Trebenče, krajanom vasi Gorje,
Poče, Trebenče in Laznica ter vsem,
ki so nam kakorkoli pomagali pri
uresničitvi naših »sanj«.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«
Simon Močnik, predsednik PGD Gorje
Poče Trebenče in Edvard Razpet,
poveljnik PGD Gorje Poče Trebenče

AKTIVNOSTI DO KONCA FEBRUARJA 2012

Vaško središče Lazec
Kot smo že poročali, v Lazcu na pobudo društva ljudskih godcev Stari
meh načrtujemo izgradnjo vaškega
središča z večnamenskim igriščem in
lesenim objektom. Živahne aktivnosti so do konca letošnjega februarja že
obrodile prve sadove:
• Odkupilo se je 1.000 m2 veliko zemljišče, za katerega sta sredstva
zagotovili Občina Cerkno in KS
Otalež.

• Za potrebe projektiranja sta bila
narejena geodetski posnetek in geološke izmere.
• Izbrana je bila projektantka za pripravo PGD – projekta za gradbeno
dovoljenje, Barbara Oblak s.p. Arhitektura.BO iz Idrije, ki je zelo aktivno pristopila k projektu in ga
tudi že zaključila.
• S projektantko je stalno sodeloval
tudi društveni 9-članski gradbeni

Naše rožice pred letošnjo pustno akcijo v Lazcu. Foto: Miran Kofol

odbor. Njegova naloga je bila posredovanje informacij, iskanje soglasij sosedov, sklepanje služnostnih pogodb, pomoč pri hitrem
pridobivanju projektnih pogojev in
soglasij (Telekom, Elektro, Občina
Cerkno …).
• Decembra je društvo pričelo z obsežno akcijo zbiranja donatorskih
sredstev. Prošnje za donacije smo
razposlali na 775 naslovov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na Idrijsko-Cerkljanskem,
pa tudi po Sloveniji. V prihodnje
bomo z akcijami zbiranja sredstev
še nadaljevali.
• V februarju je sledila prijava na 7.
javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre
za evropska sredstva iz naslova
ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi.
Sledi čakanje in upanje na ugoden
razplet.
Kljub zelo veliki intenzivnosti dogodkov pa nismo pozabili na naš
osnovni program delovanja. Tako
smo letos že izpeljali pohod na Bevkov vrh, občni zbor, eno gostovanje,
koledovanje po KS, otroško delavnico, nočni pohod in pogostitev deklet
in žena ob 8. marcu.
DLG Stari meh Lazec

Planinsko društvo Cerkno vabi na

37. TRADICIONALNI
POHOD NA POREZEN,
ki bo v nedeljo, 25. marca 2012
Glede na trenutne snežne razmere bo letos dostop na Porezen možen
po običajnih označenih poteh. Ker se situacija ob padavinah lahko
bistveno spremeni, se bodo vse dodatne informacije o razmerah na
poteh objavljale zadnje dni pred pohodom.
Pohod v zimskih razmerah je naporen, zato naj se na pot odpravijo le
telesno dobro pripravljeni in primerno opremljeni pohodniki. Poleg
toplih oblačil, dobre obutve, pohodnih palic so priporočljive vsaj male
dereze.
Ob 11. uri bo pri spomeniku na vrhu Porezna kratka
spominska slovesnost.
Udeležba na zimskem pohodu na Porezen se posebej evidentira, zato
ne pozabite pohodnih izkaznic. Članom planinskih društev priporočamo, da pravočasno poravnajo članarino za leto 2012, saj bodo tako
nezgodno zavarovani.
Udeleženci pohoda hodijo na lastno odgovornost!
Informacije:
PD Cerkno – tel.: 031 615 245, Damjana Čadež – tel.: 031 687 256
www.planinsko-drustvo-cerkno.si
Damjana Čadež, predsednica PD Cerkno
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MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKNO

KMEČKA
TRŽNICA IDRIJA

Ob petju so dnevi lepši
Lansko jesen je 5. obletnico obstoja praznoval Mešani pevski zbor Društva upokojencev
Cerkno. Zbor šteje 25 članov – 9 moških in 16
žensk iz Cerknega in okolice poje pod vodstvom
Vojke Svetičič.
V letu 2006 se je pokazala potreba po lastnem pevskem zboru, ki bi nastopal na proslavah in prireditvah, kot tudi želja, da se združijo
tisti, ki imajo petje radi. V sodelovanju z zborovodkinjo Vojko Svetičič nam je uspelo ustanoviti mešani pevski zbor. Enkrat ali celo dvakrat
tedensko vadimo in si nabiramo novih izkušenj. S petjem si tako lepšamo upokojenske dni,
hkrati pa pričaramo lepe trenutke tudi svojim
znancem, prijateljem in vsem tistim, ki jih doseže naše kulturno poslanstvo.
Pojemo na proslavah in prireditvah, se druži-

mo s sosednjimi društvi in pripravljamo skupne
koncerte. Prvi nastop v letu je ponavadi 27. januarja, ko se s pesmijo poklonimo sedeminštiridesetim padlim tečajnikom na Brcih. Nato
zapojemo na občnem zboru matičnega društva.
Sodelujemo na revijah upokojenskih pevskih
zborov; predlani je bilo tako srečanje v Bovcu,
lani pa smo zapeli v dvorani v Prvačini. Udeležili smo se tudi revije Primorska poje v Zavarhu
v Italiji ter Zlate jeseni v Kopru. Vsako leto sodelujemo tudi na taboru pevskih zborov v Stični.
V začetku oktobra smo nastopili v dvorani
glasbene šole v Cerknem na skupnem koncertu
z Ženskim pevskim zborom Društva upokojencev Idrija, ki ga vodi dirigent Ivan Rijavec.
MePZ DU Cerkno

AKTUALNA PONUDBA V MARCU 2012
SREDA, 14. 3., OD 14.00 DO 18.00 – Krompir, korenje, čebula, fižol, orehi, jajca, trdi sir
Krnčan, sveži sir za žar Škripavc, sadni jogurti, navadni jogurti, pinjenec, albuminska
skuta, sirotka, surovo kravje mleko.
SOBOTA, 17. 3., OD 8.00 DO 12.00 – Poltrdi sir, sir z dodatki, mleko, sirotka, sir Očanc,
dimljeni sir, mladi sir, sir za žar, kisla in sirarska skuta, sadni in navadni jogurti, maslo,
pinjenec, kisla smetana, sirni namazi, sir v darilni embalaži, kajmak, sirove kroglice s
česnom v sončničnem olju, kruh, potice, piškoti, krhki flancati, ocvirkova potica, rezanci,
gozdni, cvetlični in lipov med, propolis, cvetni prah in drugi čebelji pridelki, orehi, krompir,
korenje, čebula, koleraba, naravna oljčna mila, volnena mila, masažna olja, karitejevo
mazilo, kakavova rožica, šentjanževo olje, mazila za ustnice, parfumska mazila, mazila za
razne tegobe; smolnato, kostanjevo, ognji-čevo, gabezovo, kopalna krogla, srček—nožna
kopel, unikaten nakit iz volnenih kroglic.
SREDA, 21. 3., OD 14.00 DO 18.00 – Teran, teranov liker, kraško belo, teranovka—sok iz
grozdja, Kendov sir za žar, sir za žar Škripavc, skuta, probiotični jogurti (sadni in navadni),
kislo mleko, pinjenec, maslo, namazi, sirotka, mleko.
SOBOTA, 24. 3., OD 8.00 DO 12.00 – Poltrdi sir, sir z dodatki, mleko, sirotka, sir Očanc,
dimljeni sir, mladi sir, sir za žar, kisla in sirarska skuta, sadni in navadni jogurti, maslo,
pinjenec, kisla smetana, sirni namazi, sir v darilni embalaži, kajmak, sirove kroglice s
česnom v sončničnem olju, darilni mlečni izdel-ki,kruh, potice, piškoti, krhki flancati, ocvirkova potica, gozdni, cvetlični in lipov med, pro-polis, cvetni prah in drugi čebelji pridelki,
zelenjava, jabolka, ročna dela, naravna oljčna mila, volnena mila, masažna olja, karitejevo
mazilo, kakavova rožica, šentjanževo olje, mazila za ustnice, parfumska mazila, mazila za
razne tegobe; smolnato, kostanjevo, ognji-čevo, gabezovo, kopalna krogla, srček—nožna
kopel, unikaten nakit iz volnenih kroglic.
SREDA, 28. 3., OD 14.00 DO 18.00 – Trdi sir Krnčan, sveži sir za žar Škripavc, sadni
jogurti, navadni jogurti, pinjenec, albuminska skuta, sirotka, surovo kravje mleko.

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Cerkno. Foto: Drago Kuralt

Društvo upokojencev Cerkno

SOBOTA, 31. 3., OD 8.00 DO 12.00 – Poltrdi sir, sir z dodatki, mleko, sirotka, sir Očanc,
dimljeni sir, mladi sir, sir za žar, kisla in sirarska skuta, sadni in navadni jogurti, maslo,
pinjenec, kisla smetana, sirni namazi, sir v darilni embalaži, kajmak, sirove kroglice s
česnom v sončničnem olju, kruh, potice, piškoti, krhki flancati, ocvirkova potica, gozdni,
cvetlični in lipov med, propolis, cvetni prah in drugi čebelji pridelki, orehi, krompir, korenje,
čebula, fižol, orehi, jajca, naravna oljčna mila, volnena mila, masažna olja, karitejevo mazilo, kakavova rožica, šentjanževo olje, mazila za ustnice, parfumska mazila, mazila za razne
tegobe; smolnato, kostanjevo, ognjičevo, gabe-zovo, kopalna krogla, srček—nožna kopel,
unikaten nakit iz volnenih kroglic.

vabi vse svoje člane, da se udeležijo

(((

REDNEGA LETNEGA OBČNEGA ZBORA,

PRAZNUJEMO MATERINSKI DAN –
posebna ponudba v soboto, 24. marca:

ki bo v nedeljo 18. marca 2012 ob 15. uri

Kmetija Na Ravan: aranžirana darila z mlečnimi izdelki

v prostorih restavracije Hotela Cerkno.
Na zboru bomo obravnavali poslovanje društva v letu 2011
in program za leto 2012.
Po občnem zboru se bomo poveselili na družabnem srečanju.

Čebelarstvo Lapanja: degustacija medenjakov
Brezplačne čestitke – pobarvanke za mamice.

V Cerknem lahko kmečko tržnico obiščete
v ponedeljek, 19. marca.
Vse člane društva naprošamo,
da poravnajo članarino za leto 2012.
Še posebno opozarjamo člane vzajemne samopomoči pri ZDUS,
da obveznosti poravnajo čimprej, ker mora društvo to članarino
nakazati do konca aprila 2012.

EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Projekt z naslovom Podeželje ima več je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Občine Cerkno in Občine
Idrija. Za vsebino informacij je odgovorna Občina Cerkno. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Slovenska Karitas, Javna agencija za varnost prometa in Zavod Med.Over.Net

vabijo, da se pridružite preventivni akciji 40 dni brez
alkohola med 22. 2. in 7. 4. 2012. Vsak dan šteje.
V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so
posledica alkohola. Odločitev lahko simbolno potrdite na www.brezalkohola.si.
Organizatorji v času akcije vabijo k različnim oblikam solidarnosti: od osebne odpovedi alkoholu, do tega da doma ne postrežemo alkohola. Vabijo pa tudi društva, lokalne skupnosti in druge
organizatorje, da na svojih prireditvah v času akcije in če je mogoče tudi preko celega leta ne
strežejo alkohola. V ta namen lahko na naslovih organizatorjev kadarkoli dobijo zgibanke, ki jih
lahko postavijo na mizo v sklopu svojih prireditev.
V letu 2010 je bilo v Sloveniji zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov več kot 2.170
prometnih nesreč. Še vedno je zelo zaskrbljujoč delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih
nesreč s smrtnim izidom, kjer jih je skoraj tretjina pod vplivom alkohola. Alkohol se na cesti
pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18-im in 54-im letom. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2009 je bil alkohol v Evropi takoj za tobakom drugi izmed največjih
vzrokov za izgubljena leta zaradi bolezni ali prezgodnje smrti. Alkohol je v letu 2009 v Sloveniji botroval kar 3.722 hospitalizacijam, ki so skupaj trajale 84.693 dni. Zaradi alkoholne bolezni
jeter je v tem letu umrlo 624 oseb. (Vir: WHO, Inštitut za varovanje zdravja RS, www.zzv-lj.si)
• www.karitas.si • www.brezalkohola.si
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OD TRETJE DIMENZIJE TISKA DO MOBILNIH APLIKACIJ

PROMOCIJSKO BESEDILO

Tisti, ki ste v Cerknem s »placa« zavili med hiše na Pot na Zavrte, ste v zaÿetku leta gotovo opazili, da se Pr’ Lavrinu zopet nekaj
dogaja. Svetlobna tabla, ki povpreÿnemu potrošniku napoveduje deloma zagonetno dejavnost, vzbuja radovednost. Zato je prav,
da javnosti razložimo, kaj se za novimi stekli pravzaprav dogaja. V prenovljenih prostorih se podjetje Formias ukvarja z dejavnostjo
3D tiska, poleg tega nudi storitve servisa raÿunalniške opreme in prodajo raÿunalnikov, tu pa boste našli tudi posredniško mesto
mobilnega operaterja Debitel. Matjaž in David podrobneje pojasnjujeta:

lahko preverite in zakupite lastno domeno, v
kolikor je prosta.
Zaradi hitrega razvoja pametnih telefonov
je vse veÿ povpraševanje tudi po razvoju mobilnih aplikacij. Ali s svojo dejavnostjo posegate tudi na to podroÿje?
Da, v podjetju razvijamo tudi mobilne aplikacije za Android platformo, ki se veÿinoma uporablja na pametnih mobilnikih in tablicah. V
glavnem so naši naroÿniki veÿja tuja podjetja
ter nekatera domaÿa.

Povedala sta, da se ukvarjajejo lahko gibajoÿe dele, na- da gre za novo tehnologijo?
3D tisk omogoča
te s 3D tiskom. Obiÿajno s
klone, krivine. Pri oblikah je Postopek izdelave modela poteka z nanašatiskom povezujemo slike,
edina omejitev domišlija.
njem materiala. þe karikiramo, je to plastiÿna
izdelavo modelov
besedila, tretjo dimenzijo pa
»žica« ki se nanaša v plasteh do konÿnega iznajrazličnejših
si je težje predstavljati. Za
þe
nazorno
razložimo
–
komu
delka. Poslediÿno ni odpadnega materiala in
poljubnih oblik.
kaj toÿno gre?
lahko 3D tisk najbolj koristi? gre za okolju prijazno, ÿisto tehnologijo.
Edina omejitev je
Tehnologija 3D tiskanja je
Storitve 3D tiska so namenjedomišljija.
resda dokaj nova in malo razne razliÿnim ciljnim skupi- Dejali ste, da se pri vas da kupiti tudi raÿu- Ste pa tudi zastopniki za Debitel?
Res je, smo pooblašÿeni Debitelov posrednik.
širjena, omogoÿa pa izdelavo
nam. Kot prvi so to razvojni nalniško opremo?
V primeru, da ste že Debiteoziroma tako imenovano tioddelki, saj s pomoÿjo 3D Res je. Prodajamo tudi raÿulov naroÿnik, lahko pri nas
Oglasite se
skanje 3D predmetov. V poljubnem 3D pro- modelov že med nastajanjem novega izdelka nalnike in raÿunalniško oprespreminjate
naroÿniške pain preverite
gramu (Autocad, Pro Engineer, ZW3Cad ...) se lahko preverjajo njegovo obliko ter tako že v mo. Dobavni rok je praviloma
kete
ali
pa
kupite
nov mobilni
nariše model, ki se ga nato izdela na 3D ti- zgodnji fazi razvoja pripravijo veÿ konceptov 1–2 delovna dneva. Hkrati pa
Debitelovo
telefon
v
Debitelovi
akciji. þe
skalniku.
in se odloÿijo za najustreznejšega.
seveda strankam tudi svetuponudbo
pa
to
šele
želite
postati,
lahDruga veÿja skupina naroÿnikov so izdelovalci jemo pri nakupu ustreznega
naročniških
ko
pri
nas
sklenete
naroÿniKakšne oblike se da »natisniti«?
plastiÿnih izdelkov. Za izdelavo teh izdelkov je raÿunalnika glede na njihove
paketov in
ško razmerje.
Izdelati se da modele poljubnih oblik. Vsebu- potrebno narediti orodje, kar ni ravno poceni. potrebe.
telefonov.
Vedno veÿ strank se pred tem odloÿi, da nam
Za potešitev prve radovepošljejo naÿrt izdelka v elektronski obliki, na Kako pa je s servisom?
dnosti bodi dovolj. Podjetje
podlagi katerega jim izdelamo model. Tako se Nudimo servis raÿunalnikov
Formias,
ki
dokazuje,
da se sodobne poslovprepriÿajo, kakšen bo konÿni izdelek, hkrati in raÿunalniške opreme, servisiramo pa tudi
ne
ideje
lahko
razvijajo
tudi izven veÿjih srepa je tako izdelan model v pomoÿ tudi orod- mobilne telefone izven garancijskega popravidišÿ,
vas
vabi,
da
jih
obišÿete
in v njihovi
jarjem pri izdelavi orodij. Poslediÿno se izo- la (menjava zaslonov, tipkovnic, ÿišÿenje ...).
raznovrstni
ponudbi
izberete
to,
kar potregnemo dodatnim stroškom popravil orodij in
bujete
sami.
ÿasovnih zamud pri njihovi izdelavi.
Na vaši spletni strani piše, da se ukvarjate
Tretja veÿja skupina naroÿnikov so modelarji tudi s spletnimi storitvami in da ste regiin maketarji. Ker so naši izdelki iz ABS Plus strar za .si vrhnje domene. Kaj to pomeni?
Pri nas izdelujemo spletne
plastike, ki je okrog 40 %
strani, ki uporabljajo urejevalmoÿnejša od navadne ABS
Podjetje Formias
nik vsebin. S ciljem enostavplastike, so zelo primerni za
vam priskrbi ali
ne uporabe smo ga razvili
dele modelov letal, ladij ...
servisira tudi
sami. Vse spletne strani goVsem modelarjem nudimo
Formias inženiring d.o.o.
stujemo na lastnih strežnikih,
tudi dodatni popust.
računalnike in
Pot na Zavrte 6, 5282 Cerkno
Arnes pa nas je pooblastil kot
računalniško
registrarja za .si vrhnje domeKako pa je z odpadki in obreTel.: 05/377 55 77
opremo.
ne, kar pomeni, da pri nas
menitvijo okolja, glede na to,
E-pošta: info@formias.si
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Zimska balinarska liga Idrija 2011/2012
V Balinarski dvorani v Idriji se je po 13. krogih končalo tekmovanje v zimski balinarski ligi
2011/2012. Nastopalo je 14 ekip iz Idrije, Spodnje Idrije, Cerknega, Logatca in Žiri. Pomerile so se
po sistemu vsaka z vsako, tekme pa so bile ob petkih in sobotah popoldne. Iz Cerknega sta nastopile dve ekipi. Ekipo Pr Albinc je vodil Jernej Moravec s soigralci iz Idrije, v ekipi Cerkno pa se je
izmenjevalo 11 balinarjev in ena balinarka iz Balinarskega kluba Cerkno. Na eni tekmi so štirje
igralci in ena menjava.
Zap.
št.

Ekipa

Krogi Zmage

NeodloPorazi Točk Razlika
čeno

Razlika

Punt
Punt
razlika razlika

1

LOGATEC 2

13

10

3

0

23

80:24

567:337

+56

+230

2

ŽIRI

13

9

3

1

21

75:29

562:385

+46

+177

3

LOGATEC 1

13

10

0

3

20

73:31

540:364

+38

+176

4

UPOKOJENCI

13

9

1

3

19

69:35

544:412

+34

+132

5

PR’ ALBINC

13

7

4

2

18

61:43

487:431

+18

+56

6

BAR 1 A

13

6

2

5

14

59:45

495:414

+14

+81

7

MOSTIČER

13

5

2

6

12

51:53

466:473

-2

-7

8

KAVARNA BeeM

13

3

5

5

11

51:53

473:460

-2

+13

9

BAR KUNCL

13

4

3

6

11

48:56

411:467

-8

-56

10

CERKNO

13

3

2

8

8

41:63

368:495

-22

-127

11

LAMPE LOGATEC

13

3

2

8

8

36:68

356:471

-32

-115

12

LOGATEC 3

13

2

3

8

7

29:75

326:525

-46

-199

13

INVALIDI

13

2

3

8

7

37:67

424:501

-30

-77

14

KOLEKTOR Ž.

13

0

3

10

3

16:88

294:528

-72

-234

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in
življenje v družbi temelječi na znanju.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija vas vabi k vpisu v
50-urni program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih.
UDELEŽBA V PROGRAMU JE BREZPLAČNA.

MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA
Izobraževalni program je namenjen vsem, ki
razmišljate o samostojni podjetniški poti, ste z njo
pravkar pričeli, vsem, ki ste zaposleni in je vaša
zaposlitev ogrožena, vsem, ki iščete nove izzive
v življenju, brezposelnim, ki se želite samozaposliti, kmetom, ki bi želeli na kmetiji opravljati dodatno podjetniško dejavnost, ter študentom s
podjetniško žilico. K udeležbi vabimo tudi ženske s podeželja, ki niste zaposlene, bi pa rade
bile aktivne, predvsem na področju socialnega
podjetništva. Program omogoča pridobivanje temeljnih poslovnih znanj, razvoj podjetnih lastnosti in spretnosti ter potrebnih znanj za ustanovitev
in vodenje lastnega podjetja. Vsebine predvidoma obsegajo naslednje sklope in bodo tekom izobraževanja prilagojene potrebam udeležencev:
1. LASTNOSTI PODJETNIH OSEB
• Podjetniki v okolju in odločitev za podjetništvo
• Podjetništvo in sodobno tržno gospodarstvo
• Razvijanje in vrednotenje poslovnih zamisli
2. PODJETNIŠKI PROCES
• Koncept poslovnega načrta • Vzorčni poslovni načrt • Ustanovitev in razvoj podjetja
3. DILEME RASTI PODJETJA
• Podjetništvo in menedžment • Trženje in strategija trženja • Financiranje podjetja • Računovodstvo, menedžment in ravnanje z ljudmi

Izvajalci: program bo izvajala zunanja podjetniška svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na
tem področju. Pri izvajanju pa bodo sodelovali
tudi drugi strokovnjaki s področja računovodstva, trženja, socialnega podjetništva ter uspešni
podjetniki, ki bodo z vami delili svoje izkušnje.
Skupina: v skupino se vključi 15 udeležencev.
Pričetek: v četrtek, 22. marca 2012, ob
17.00. Tečaj bo potekal dvakrat tedensko, ob
torkih in četrtkih. Predvidevamo, da bo izvedenih 10 do 12 srečanj.
Kraj izvajanja: ob torkih: Center idrijske čipke, Prelovčeva 2, Idrija, ob četrtkih: Učilnica
ICRUM na ICRA, Mestni trg 2, Idrija.
Potrebna je predhodna prijava. Svojo udeležbo na tečaju nam lahko sporočite na telefonsko številko 05 37 43 913 ali po elektronski
pošti izobrazevanje@icra.si. Na tem kontaktu smo vam na voljo tudi za več informacij o
programu. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Ker je udeležba omejena, vas vabimo,
da se prijavite čim prej.
Vabljeni k vpisu.

4. PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE
IN VIRI FINANCIRANJA
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je sredstva za izvajanje programov pridobila na Javnem
razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014, ki ga je
razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

www.icra.si
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PRIREDITVE V BEVKOVI KNJIŽNICI CERKNO

Literarni večeri
V torek, 17. januarja, smo v Bevkovi knjižnici
Cerkno predstavili novo knjigo Ocean, mlade
ustvarjalke, pisateljice Lucije Rejc iz Šebrelj.
Lucija je osnovno šolo obiskovala v Cerknem,
bila je zelo pridna in nadarjena učenka, udeleževala se je različnih tekmovanj in sodelovala
pri bralnih značkah. Na prvi pogled je zelo mirna in tiha oseba, prav malce skrivnostna. Ob
takšnih ljudeh se nam vedno poraja vprašanje,
le kaj neki se skriva v njihovi notranjosti. Zdi se,
kot da v njej nenehno vrejo zgodbe. Tako pravi
o njej Milena Kumer, avtorica spremne besede
Lucijine prve knjige z naslovom Dilema, ki jo je
napisala že kot devetošolka. Pravi, da je začela
pisati bolj za šalo kot zares. V začetku so bile to
le drobcene ideje. In počasi se je iz njih razvila
čisto prava zgodba.
Voditeljica in moderatorka večera gospa,
Maja Filipič, se je z Lucijo pogovarjala o vsebini in nastanku romana, pa o osrednjih likih, ki
nastopajo v zgodbi. Poudarila je, da je osrednja
junakinja Živa izvrstna prvoosebna pripovedo-

S predstavitve nove knjige Ocean avtorice Lucije
Rejc, mlade ustvarjalke iz Šebrelj

Pesniško zbirko Marinke Hobič Moji nastopi je
predstavil njen sin Vojko Hobič.

valka, ki zelo naravno in prepričljivo vodi bralca skozi pravo kriminalno zgodbo, ki na momente kaže kanček trilerja. K pogovoru je povabila tudi ravnatelja Osnovne šole Cerkno,
gospoda Milana Koželja, ki je napisal spremno
besedo k Lucijini novi knjigi Ocean. Povedal je,
da je že v rosnih osnovnošolskih letih kazala
veliko zanimanje in znanje za pisanje. Večer je

z igranjem na kitaro popestril Jan Smolnikar.
V torek, 7. februarja, dan pred kulturnim
praznikom, je bila v Bevkovi knjižnici predstavljena pesniška zbirka Marinke Hobič Moji nastopi. Literarni večer so otvorili pevci Mešanega
pevskega zbora upokojencev Cerkno.
Marinka Hobič je bila poleg ljudske pesnice
tudi odlična improvizatorka in humoristka. Ro-

jena je bila v Poljanah, nazadnje je živela v Cerkljah, kjer je pred desetimi leti umrla. V njeni
zapuščini je ostal obsežen rokopis pesmi, ki jih
je napisala za različne nastope, in precej avdio
kaset s posnetki njenega glasu. Ostalo je nekaj
videoposnetkov, ko je nastopala in zabavala
občinstvo po različnih slovenskih krajih. Rada
je prišla tudi v Cerkno, kjer se Marinke nekateri
še vedno spominjajo. Gospa Fani Hvala, ki se je
zelo potrudila za izpeljavo večera, je gospo Marinko poznala osebno, saj jo je kot kulturna delavka in organizatorka različnih prireditev povabila v Cerkno že pred mnogimi leti. Povedala
je, kako se je ona spominja iz tistih časov.
Osrednji gost večera je bil gospod Vojko Hobič
iz Kobarida, ki je pesmi zbral in izdal v samozaložbi po smrti svoje mame. Kot posvetilo je napisal pesem Mami v spomin. Predstavil je njeno
pesniško zbirko in predvajal nekaj video posnetkov, ko je nastopala kot komedijantka. Literarni večer so poleg pevskega zbora popestrili še dijaki Nina, Matevž in Meta z branjem
pesmi iz knjige Moji nastopi.
Brigita Smolnikar

NAPOVEDUJEMO
VABLJENI NA MUZEJSKE PRIREDITVE V MESECU MARCU IN APRILU!

Cerkljanski muzej
TO–PE: od 9. do 15. ure,
SO–NE: od 10. do 13. in
od 14. do 18. ure,
PO: zaprto.

MEDNARODNA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ »MASKA 2012«
Izjemno razstavo fotografij si lahko ogledate v Cerkljanskem muzeju do 20. marca 2012. Na natečaj so prispela dela 288 avtorjev
iz 44 držav. 194 avtorjev je poslalo 753 posnetkov na temo Maska, v temi Prosto pa je sodelovalo 276 avtorjev s 1095 fotografijami. Na razstavi si lahko ogledate 55 fotografij na temo Maska in
62 fotografij na temo Prosto.

20. 3. 2012, ob 18. uri
v Osnovni šoli Idrija

MUZEJSKI VEČERI – Dr. Robert Brus: Je bukev na Idrijskem res
preživela ledene dobe?

27. 3.–18. 4. 2012
v Cerkljanskem muzeju

RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV UČENCEV OŠ CERKNO »ZIMA JE,
ZIME NI«. Razstava izdelkov, ki so nastali na likovni delavnici ob
fotografski razstavi Foto kluba Cerkno na temo Zima, pod mentorstvom Ane Vončina.

29. 3.–19. 4. 2012
v Cerkljanskem muzeju

Foto: arhiv Š. Rutarja

GOSTUJOČA RAZSTAVA NUK IN PREDAVANJE O DR. ANDREJU KOBALU »SVETOVNI POPOTNIK PRIPOVEDUJE«. Avtorica razstave je
gospa Helena Janežič, ki v NUK-u skrbi za zbirko tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije. Ob odprtju razstave, 29. marca
2012 ob 18. uri, bo pripravila tudi predavanje o dr. Andreju Kobalu, štirikratnem doktorju znanosti, ustanovitelju in uslužbencu CIE, novinarju, piscu dramskih besedil in pisatelju, ki se je leta
1899 rodil v Cerknem. Svetovni popotnik s slovensko dušo na
svoji bogati in zanimivi življenjski poti ni nikdar pozabil na dejstvo, da je Slovenec. Navdihoval ga je stavek, ki mu ga je v enem
od pisem zapisala njegova mati: »Ne odtuji se!«

4. 4. 2012 ob 16. uri
v Cerkljanskem muzeju

MUZEJSKA VELIKONOČNA DELAVNICA. Pod vodstvom Sanje Rejc
bodo otroci izdelovali velikonočne okraske iz filca.

5. 4.–6. 5. 2012,
v razstavišču Nikolaja
Pirnata na gradu
Gewerkenegg v Idriji

RAZSTAVA AKADEMSKE SLIKARKE MIRE URŠIČ

12. 4. 2012 ob 19. uri
v Cerkljanskem muzeju

MUZEJSKA SREČANJA – Dr. Jože Čar: Predstavitev geološke karte
Idrijsko - Cerkljanskega območja.

17. 4. 2012 ob 18. uri
v Osnovni šoli Idrija

MUZEJSKI VEČERI – Dr. Nada Praprotnik: Jurij (Georg) Dolliner
in njegovo botanično delovanje.

12. 4.–27. 5. 2012
v Prirodoslovnem muzeju
v Ljubljani

GOSTOVANJE RAZSTAVE »ANNO DOMINI 1511«

BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

19. marec

Otroci iz vrtca se bodo poigrali s pravljično junakinjo MOJCO POKRAJCULJO.

27. marec ob 19. uri

PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE Andre Jereb Na šahovnici.

Svetovni dan knjig za
otroke

Učenci petih, osmih in devetih razredov bodo OBISKALI KNJIŽNICO v tednu, ko 2. aprila praznujemo Svetovni dan knjig za otroke.

17. aprila ob 18. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE Nicka Vujicica Življenje brez omejitev in
društva Zaživi življenje.

sredi aprila

PODELITEV BRALNIH PRIZNANJ najmlajšim, ki so sodelovali pri
Bralni znački.

MLADINSKI CENTER C.M.A.K. CERKNO

11. marec, ob 20. uri

PROJEKCIJA FILMA ALEKSANDRINKE – Zgodba o Aleksandrinkah
je zgodba o boleči, skoraj izključno ženski emigraciji. Dojilja, varuška, sobarica, pa tudi prva spremljevalka egiptovske kraljice
Faride, najbogatejša tujka v Egiptu: vse so bile slovenske Aleksandrinke. Velike, včasih tragične zgodbe, v katerih se usodno
soočita ženska in svet, ko še nihče ni slišal za feminizem. Številne
so se vrnile prepozno, da bi lahko doživele svoje lastne otroke in
svoj dom, dobesedno svoj, saj je bil ta največkrat odplačan prav z
njihovim denarjem.

16. marec, ob 20. uri

CMAKONCERT: DAMIR AVDIĆ – predstavitev bibliografije in pogovor z avtorjem, sledi njegov koncert (vstopnina 3 €). Damir
Avdić je umetnik besede. Besede, ostre kot britev, neposredne
kot strel v glavo, iskrene kot srce. Damir Avdić alias Bosanski Psiho je vse v eni osebi – pevec, pesnik, kitarist, bend, kantavtor oziroma anti-kantavtor, igralec, pisec, mislec. Vse počne iz srca. S
trezno glavo. Zmeraj udari naravnost v jedro problema. Stopi
marsikomu na stari žulj. Do obisti razkrinka banalnost surove
vsakdanjosti. S psihotičnim, vampirskim pogledom, zareže pa z
grobim, močnim kitarskim rifom, ki prej pripada hardkorovski
šoli kot pa kantavtorskemu klubu.

17. marec, ob 20. uri

GVINEJA – PREDAVANJE SAMA KOŠNIKA. Že dobro znana faca Samo Košnik spet prihaja v prostore našega mladinskega centra.
Tokrat nam prinaša predstavo, sestavljeno iz dvanajstih kratkih
montiranih filmov, z nekaj animacije, super glasbe iz Gvineje ter
seveda njegovih zanimivih pripovedk, ki predstavljajo malce
drugačno podobo sveta od tiste, ki se jo prodaja turistom.

24. marec
30. marec, ob 20. uri

CMAKONCERT: OBNOUNCE in FEROCIOUS MIND
ANIMATEKA PO ANIMATEKI – Že peto leto se Animateka po decembrskem zaključku odpravlja na potovanje po Sloveniji. Predstavilo se bo dvanajst nagrajenih in izbranih kratkih animiranih
filmov. Program je primeren za starost od 15. leta naprej. Več o
festivalu Animateka na spletni strani: www.animateka.si
(več o C.M.A.K. programu na http://cmak.cerkno.net)

Vabljeni!
Pričakujemo vas z bogato
ponudbo.
Okrepčajte se z izvrstno
kavo Illy, vročo čokolado
Choco in drugimi toplimi
napitki. Na voljo so vam
tudi slastni prigrizki (pizze, baguette, bruschette,
sendviči …)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO

18. marec, ob 15. uri
v Hotelu Cerkno

REDNI LETNI OBČNI ZBOR
(več na strani 10)

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

25. marec

TRADICIONALNI ZIMSKI POHOD NA POREZEN
(več na strani 9)

Ukopditi je informativno glasilo Obýine Cerkno, namenjeno obvešýanju obýank in obýanov, ki ga brezplaýno prejmejo
vsa gospodinjstva v obýini Cerkno. Izdajatelj in založnik: Obýina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Za Obýino
Cerkno: župan Miran Cigliý. Oblikovna realizacija in tisk: Gaya d.o.o. Naklada: 1.800 izvodov. Cerkno, marec 2012.

