
informator občine cerkno

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Tel: 05/373 46 40

obcina@cerkno.si, www.cerkno.si

informator.cerkno@gmail.com

brezplačna publikacija

naklada: 1.800 izvodov

str. 8, 10

• ŠOLSKI KOTIČEK
• AKTIVNOSTI NVO

str. 1

• ŠVICARSKI PRISPEVEK
• SUŠJE

str. 3, 5

• VODOOSKRBA
• SKRB ZA OKOLJE

str. 5, 7

• JAVNI RAZPISI
• EKO KMETOVANJE

9 / MAJ 2012

Projekt »Sanacija plazu Sušje«, na 
katerem stoji vodni rezervoar v lasti 
ETA – EGO skupine in ki je zajemal 
tudi ureditev grap in zalednih vod, 
smo navkljub stečaju izvajalca uspe-
šno zaključili.

V sanacijo je bilo vloženih skupno 
350.000 evrov, od katerih je tretjino 
prispevala Občina Cerkno, dve tre-
tjini pa pristojno državno ministr-
stvo. Kot smo že pisali, smo za sana-
cijo morali na Občini zaradi omeje-
nih državnih sredstev med štirimi 
projekti (Ličarjeva ulica, PB Franja, 
plaz Mostanija, plaz Sušje) določiti 

z navedbo vodstva našega največje-
ga podjetja, da bi oboji, občina in 
industrija, lahko upravičeno priča-
kovali od države ustrezno infrastruk-
turo in družbeno okolje, ki bo stimu-
liralo gospodarski in družbeni ra-
zvoj. Je pa seveda utopično čakati in 
pričakovati zgolj pomoč države, saj 
so znane finančne konstrukcije tovr-
stnih projektov, znotraj katerih je 
jasno, da znaten delež stroškov od-
pade na pleča lokalnih skupnosti. 
Zato še vedno velja tudi to, kar sem 
28. junija lani na našem zadnjem 
razgovoru dejal vodstvu koncerna, 

enega. Odločitvi za plaz Sušje so bo-
trovali naslednji razlogi:
• dolgoročna zaščita industrijskih 

objektov ETE pred hudourniškimi 
vodami,

•  zagotovitev tehnološke vode za in-
dustrijo,

• zagotovitev pitne vode za industri-
jo in prebivalstvo,

•  zagotovitev vode za čistilno na-
pravo in bencinsko črpalko.
Ob zaključku projekta moram ome-

niti, da sem pri sanaciji upravičeno 
pričakoval finančno sodelovanje la-
stnika rezervoarja. Sicer se strinjam 

da bom zapisal v svoj notes: »Kje lah-
ko župan pomaga koncernu, da bo 
koncern pomagal županu?«.

Ob zaključku te sanacije še vedno 
pričakujem konkreten odgovor v do-
bro obeh strani. 

Vesel sem vseh dobrih novic, ki jih 
na ulici slišim o povečanih naročilih 
v koncernu in prepričan sem, da so 
tudi v koncernu veseli, ko zapišemo 
zgodbo o majčkenem uspehu v dobro 
vseh. 

Vsem srečno.
Miran Ciglič, župan

Švicarski ambasador na obisku v Cerknem

V Sloveniji Švica prednostno podpira 
projekte s področja okolja in infrastruk-
ture, promocije zasebnega sektorja, 

družbenega in socialnega razvoja ter posame-
zne dejavnosti nevladnega sektorja. V s Švicar-
skim prispevkom podprtem projektu “Obno-
vljivi viri energije v primorskih občinah” sode-
luje tudi Občina Cerkno z investicijo celovite 
prenove kurilnice za potrebe širšega šolskega 
kompleksa. Dotrajano obstoječo šolsko kurilni-
co na kurilno olje bo nadomestil kotel na lesne 
sekance, s čimer se bo zagotovilo trajnostno 
upravljanje z obnovljivimi viri energije. 

 TRAJNOSTNI RAZVOJ S POMOČJO ŠVICARSKEGA PRISPEVKA

Švica s finančnim mehanizmom Švicarskega prispevka podpira projekte v dvanajstih državah, 
ki so se priključile EU v času od maja 2004 dalje. Osnovni namen sklada je zmanjševanje eko-
nomskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Sloveniji je za obdobje 2008–2012 name-
nila skoraj 22 milijonov švicarskih frankov oziroma dobrih 18 milijonov evrov.

 NAMESTO UVODNIKA

(nadaljevanje na strani 2)

V spremstvu predstavnikov novogoriške 
agencije GOLEA, ki nastopa v vlogi vodje pro-
jekta, in predstavnic nacionalnega koordinacij-
skega organa Švicarskega prispevka so 18. 
aprila Cerkno obiskali švicarski ambasador Ro-
bert Reich, njegova namestnica Annegret 
Zimmerman ter predstavnica Švicarskega pri-
spevka Barbara Busser. Ob prihodu jih je na 
sedežu Občine Cerkno sprejel župan Miran Ci-
glič, ki je ob tem poudaril, da “živimo v okolju, 
ki je bogato z gozdno maso, zato se z izvedbo nove 
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Investicija v skupno dobro
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1 – Temeljita sanacija po plazu. 2 – Predel, 
ki ga je zajel plaz. 3, 4 – Sanirano pobo-
čje tik nad industrijskim objektom ETE. 5 
– Novo urejena dovozna cesta služi tudi 
kot sprehajalna pot. 6, 7 – Zaradi uporabe 
naravnih materialov sanacija pobočja, 
posajenega z mladim drevjem, ne obre-
menjuje okolja. 8 – Najbližji sosed Srečko 
Nadiževec pravi, da izvajalci niso bili glu-
hi za predloge domačinov. 9 – Urejena je 
tudi bližnja grapa z zalednimi vodami.
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 OBVESTILO

SVET UPORABNIKOV 
JAVNIH DOBRIN OBČINE 
CERKNO
Člani sveta smo se sestali na svoji prvi seji 
in ugotovili, da nanj še ni prispela nobena 
pobuda ali pritožba s strani občanov občine 
Cerkno, kljub informaciji v občinskem gla-
silu, da ta svet v občini obstaja. Zato obča-
ne in občanke ponovno obveščamo, da lah-
ko na ta svet naslavljate pisne predloge, 
pobude, kritike in mnenja glede delovanja 
gospodarskih javnih služb v občini Cerkno 
in njihovih aktivnosti. Obvezne gospodar-
ske javne službe so:
•  oskrba s pitno vodo,
•  odvajanje in čiščenje komunalne in pa-

davinske odpadne vode,
•  zbiranje in prevoz komunalnih odpad-

kov,
•  odlaganje ostankov predelave ali odstra-

njevanje komunalnih odpadkov,
•  urejanje in čiščenje javnih površin,
•  vzdrževanje občinskih javnih cest,
•  gasilska služba ter druge gospodarske 

javne službe, če je tako določeno z zako-
nom.

Izbirne gospodarske javne službe so:
•  urejanje javne razsvetljave,
•  pokopališka in pogrebna dejavnost ter 

urejanje pokopališč,
•  upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
•  oskrba s toplotno energijo,
•  upravljanje z objekti in napravami za 

oglaševanje,
•  urejanje javnih sanitarij,
•  urejanje in čiščenje javnih tržnic.

Svet vse občane opozarja, da bo obrav-
naval samo gradivo, ki bo resnično argu-
mentirano in smiselno glede na zgoraj po-
dane vsebinske točke, s polnim naslovom 
in podpisom pošiljatelja. Anonimne pošte 
ne bo obravnaval in nanjo ne bo odgovarjal. 

Pošto naslovite na: Občina Cerkno, Bev-
kova 9, 5282 Cerkno, s pripisom “za Svet 
uporabnikov javnih dobrin”.
Viktor Kranjc, predsednik sveta uporabnikov 
javnih dobrin

 JAVNO VPRAŠANJE

OMEJENA GRADNJA 
ENOSTAVNIH OBJEKTOV
Kot član Občinskega sveta (OS) Občine 
Cerkno sem že večkrat podal pobudo za 
spremembo spremenjene 6. točke 7. člena 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za območje občine Cerkno. Ker na svoje 
vprašanje, zakaj pobuda za spremembo ni 
upoštevana, ne dobim pravega odgovora, 
postavljam javno vprašanje:
• zakaj je OS v letu 2010 spremenil obsto-

ječo zakonodajo z dodatnimi obremeni-
tvami pri gradnji enostavnih objektov 
(spremenjena 6. točka 7. člena), ki ome-
jujejo postavitev enostavnega objekta na 
kmetijsko gozdnem zemljišču ter

•  zakaj bi morale za cerkljanske občane ve-
ljati dodatne obremenitve, ki jih v večini 
slovenskih občin ne poznajo?
Vse bolj se mi dozdeva oz. sem prepričan, 

da je to namenjeno samo škodovanju neko-
mu, ki si želi na svojem ozemlju postaviti 
enostaven objekt (npr. čebeljnak, kozolec 
...). Sprašujem se, ali gre le za strankarsko 
zaostrovanje in ad hoc nasprotovanje vse-
mu, kar ne predlaga SLS (s čimer se vzbuja 
vtis, da člani stranke še vedno niso dojeli 
izgube na volitvah). Zavedati se moramo, 
da smo bili svetniki izvoljeni po demokra-
tični poti in da moramo ravno zato vsi po 
svojih najboljših močeh upoštevati potrebe 
in želje vseh občanov – strankarska pripa-
dnost pri tem ne bi smela biti pomembna.  

Sploh pa ne razumem, kakšna dodatna 
pojasnila bi moral podajati predsednici sta-
tutarne komisije, ki še vedno ugotavlja, da 
moj predlog ni dovolj utemeljen.
Vojko Zidarič, član OS Cerkno

(nadaljevanje s prve strani)

Ogled dotrajane kurilnice – investicija v novo kotlovnico naj bi se po ocenah povrnila v petih do 
sedmih letih, seveda ob nujnem predpogoju, da se bodo vsi postopki in prijave na razpis izvedli 
pošteno in da pri izvedbi ne bo prihajalo do prekoračitev predvidenih vrednosti. Foto: Ivana Ka-
cafura

kotlovnice odpira tudi priložnost vključevanja 
domačega prebivalstva v dobavo surovin. Poleg 
tega je z investicijo tesno povezano tudi nadalj-
nje urejanje celotnega šolskega kompleksa. La-
ni vgrajen nov kotel na kurilno olje bo deloval 
kot rezerva, Večnamenski center Cerkno pa se 
bo ogreval tudi s pomočjo geotermalne energije 
in toplotne črpalke. Izjemno zadovoljni bomo 
lahko, kar bomo poudarili tudi v pogovoru s 
švicarskim ambasadorjem, če se nam bo nad-
gradnja Švicarskega prispevka razširila v zaen-
krat potencialno možnost, da se dodatna sred-
stva nameni popolni energetski sanaciji stavbe 
Osnovne šole z zamenjavo zunanje izolacije, 
stavbnega pohištva, dela strehe in namestitvijo 
fotovoltaike. Z uspešnim nadaljevanjem pro-
jekta s švicarskim partnerjem pa bi se lahko 
načrtovani Večnamenski center Cerkno razširil 
tudi v izobraževalni center na področju energe-
tike.”

Poleg trajnostnega vidika je zamenjava fo-
silnih goriv z biomaso seveda pomembna tu-
di z vidika stroškov. Kot je povzel direktor 
agencije GOLEA Rajko Leban, se “spremem-
be ne bodo zgodile zaradi nekih politik ali na-

Izvajanje projekta 
Obnovljivi viri v primorskih 
občinah

V letih 2010-2013 se na Primorskem pod vod-
stvom Goriške lokalne energetske agencije GO-
LEA izvaja projekt Švicarskega sklada “Obnovljivi 
viri energije v primorskih občinah”. Gre za enega 
večjih projektov na področju obnovljivih virov v 
tem delu Slovenije, ki je vreden 3,2 mio evrov. V 
njem sodelujejo občine Cerkno, Šempeter-Vrtoj-
ba, Brda, Tolmin, Koper, Pivka, Ilirska Bistrica, Piv-
ka in Piran ter Triglavski narodni park.

Projekt je sestavljen iz treh aktivnosti:
•  aktivnost 1: postavitev fotovoltaične elektrar-

ne na protihrupni ograji hitre ceste A2 odsek 
Bazara–Vrtojba,

•  aktivnost 2: zamenjava dotrajanih kotlov na ku 
rilno olje s kotli na lesno biomaso ter dobava 
toplote za 15 let,

•  aktivnost 3: ozaveščanje in promocija.
Občina Cerkno sodeluje pri aktivnosti 2. Predmet 
investicije je obnova kotlovnice v OŠ Cerkno, ka-
tere vrednost znaša 427.200 evrov z DDV, prispe-
vek Švicarskega sklada pa bo 60 % investicije 
brez DDV. Gre za največjo in tudi najbolj komple-
ksno investicijo v okviru aktivnosti 2. S pomočjo 
nove kotlovnice se bodo ogrevali objekti OŠ Cer-
kno, vrtca, glasbene šole, večnamenskega centra 
Cerkno in muzeja. Dela naj bi se pričela takoj po 
koncu pouka in naj bi bila zaključena letošnjega 
septembra.
Vsi objekti bodo s kotlovnico povezani preko vro-
čevoda (daljinskega omrežja), ki je prav tako 
predmet investicije. Povedati je treba, da bo to 
prvi primer daljinskega ogrevanja v občini, hkrati 
pa tudi prvi korak do vzpostavitve daljinskega 
ogrevanja za celotno mesto. Moč novega kotla na 
lesno biomaso bo 500 kW. 
Na lokaciji OŠ Cerkno se bodo tako v času pole-
tnih počitnic izvajala obsežna gradbena dela. Iz-
graditi je namreč potrebno nov zalogovnik za 115 
m3 biomase – sekancev. Nad zalogovnikom bo 
zgrajen nov dostop do šole s krožnim prometom, 
kar bo dodatno olajšalo dostop do šole predvsem 
v jutranjih urah.
Investicija v novo kotlovnico naj bi se občini povr-
nila v nekaj letih. Občina bo za ogrevanje letno 
prihranila približno 40.000 evrov, kar v 15 letih 
pomeni dobrih 600.000 evrov, kar je ogromen 
prihranek.

Primož Ladava, vodja projekta pri agenciji GOLEA

čelnih nacionalnih programov, temveč zaradi 
ekonomike.”  Trenutni porabniki, ki bodo pri-
ključeni na novo kotlovnico, porabijo okrog 
60.000 litrov kurilnega olja letno, po Lebano-
vih besedah pa bi moralo biti ogrevanje z bio-
maso za polovico cenejše, kar kaže tudi pri-
mer dobre prakse iz Srednje gozdarske in le-
sarske šole v Postojni. Pri pripravi razpisa za 
izbor izvajalca so v agenciji vložili kar nekaj 
naporov za to, da vanj kot pomembni dejav-
nik vključijo dejanski prihranek – ne gre le za 
izbor izvajalca prenove kotlovnice, temveč 
tudi za dobavo toplote za nadaljnjih 15 let.

Pred odhodom na javno odpiranje ponudb, 
ki so prispele na razpis, si je delegacija ogle-
dala tudi obstoječo šolsko kurilnico, ki bo 
predmet prenove. Ravnatelj OŠ Milan Koželj 
in njegov pomočnik Mitja Dežela sta skupaj 
z županom goste popeljala po šolskem kom-
pleksu in jim podrobneje predstavila trenu-
tno stanje in delovanje šole, z vodjem projek-
ta pri agenciji GOLEA Primožem Ladavo pa 
so visokim predstavnikom opisali tudi vzpo-
redni izobraževalni program za ozaveščanje 
o pomenu trajnostne rabe energije.
NaB

Vir: www.swiss-contribution.admin.ch

Zbrana delegacija pred ogledom šolskega kompleksa. Foto: N. B.

Ukopditi je informativno glasilo Ob ine Cerkno, 
namenjeno obveš anju ob ank in ob anov. Brez-
pla no ga prejmejo vsa gospodinjstva v ob ini Cer-
kno. Izdajatelj in založnik: Ob ina Cerkno, Bevko-
va ul. 9, 5282 Cerkno. Za Ob ino Cerkno: župan Mi-
ran Cigli . Oblikovna realizacija in tisk: Gaya d.o.o. 
Naklada: 1.800 izvodov. Cerkno, maj 2012.
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1. 3. 2012 – Sestali smo se z zdra-
vstveno inšpektorico Renato Do-
lenc na temo zagotavljanja neopo-
rečne pitne vode na celotnem Cer-
kljanskem. Dogovorili smo se o 
programu ukrepov in investicij v 
letu 2012 ter zaključili in dokonč-
no dali z dnevnega reda problem 
vodovoda Zakojca, kjer se je name-
stila nova dozirna naprava. Zago-
tovili smo, da lahko tudi domačini 
z natančnimi inštrumenti spre-
mljajo prisotnost rezidualnega klo-
ra, tako kot je ta možnost dana v 
Lazcu in Zakrižu.

5. 3. 2012 – Gostili smo Rajka Le-
bana, direktorja Agencije Golea 
ter njihovega vodjo projekta Švi-
carskega sklada Primoža Ladavo 
na temo objave razpisa za izvedbo 
kotlovnice OŠ na biomaso, o po-
godbi, izvajanju energetskega me-
nedžmenta ter možni širitvi sode-
lovanja s švicarskim partnerjem 
tudi na področje energetske sana-
cije objekta OŠ Cerkno.

7. 3. 2012 – Obiskali smo Regio-
nalni razvojni center v Kopru, kjer 
smo se pogovarjali o izvedbi pro-
grama Interbike. Projekt v vre-
dnosti okrog 74.000 evrov na Cer-
kljanskem predvideva nakup ko-
lesarske in druge opreme, uredi-
tev sprejemnega centra, označbe 
kolesarskih poti, izdelavo ene poti 
in pripravo promocijske brošure. 
Program se bo odvijal v letih 2012 
do 2015. 

12. 3. 2012 – Obiskal sem direk-
torico agencije ICRA d.o.o. Jožico 
Lazar in njeno sodelavko Andrejo 
Trojar Lapanja. Govor je bil o iz-
vedbi naslednjih aktivnosti:
• organizacija posveta o 4. razvoj-

ni osi (Keltika, predor Kopačni-
ca, Davča);

• javni poziv za Večnamenski cen-
ter Cerkno, ki naj bi bil po za-
dnjih informacijah objavljen v 
maju, potem ko ga država na-
merno odmika že vse od jeseni, 
prek zime, do sedaj, ko se že bli-
žamo poletju;

• o ostalih vlogah na Ministrstvu 
za kmetijstvo (čakamo na rezul-
tat razpisa za javno otroško igri-
šče, za igrišče v Lazcu, pobrate-
nje z občino Cassacco);

• o nadaljnji organiziranosti in 
statusu agencije ICRA d.o.o. za-
radi spremenjene zakonodaje, 
ki določa organiziranost razvoj-
nih agencij le še v statusni obliki 
javnih zavodov;

• o problematiki neustreznega de-
lovanja kmečke tržnice v Idriji;

• o iskanju možnosti sofinancira-
nja mrliške vežice v Šebreljah.

12. 3. 2012 – Obiskal sem kolega, 
idrijskega župana Bojana Severja, 
s katerim sva se pogovarjala pred-
vsem o dveh temah:
• obliki delovanja ICRA d.o.o. po 

30. 6. 2012,
• oblikovanju medobčinskega in-

špektorata za obe občini, za ka-
terega bodo pripravile predlog 
idrijske strokovne službe.

19. 3. 2012 – Na Občini sem se se-
stal z direktorjem Zidgrada Igor-
jem Božičem; dogovorila sva se o 
pripravi idejnega osnutka za gra-
dnjo stanovanjskega objekta na 
lokaciji bivše policijske postaje v 
Cerknem.

NEKAJ 
TELEGRAFSKIH 
NOVIC

 IZ STEKLENEGA URADA

Poročilo o prekoračenih 
vrednostih prostega 
rezidualnega klora v pitni 
vodi vodovoda Zakojca
•  V HACCP načrtu upravljavca jav-

nega sistema za oskrbo s pitno vo-
do Zakojca je opredeljena kritična 
kontrolna točka (KKT) dezinfekci-
ja z avtomatskim odmerjanjem na-
trijevega hipoklorita. Kot metoda 
njenega nadzora je tako v HACCP 
načrtu opredeljena kontrola pro-
stega rezidualnega klora na omrež-
ju. Normativ za koncentracijo pro-
stega rezidualnega klora je dolo-
čen v mejah od 0,15 do 0,20 mg/l. 
Prav tako je s HACCP načrtom opre-
deljena pogostost spremljanja in 
sicer enkrat tedensko; ob vremen-
skih razmerah, ki imajo za posledi-
co spremenjene dotoke pa dvakrat 
tedensko;

•  V tednu od 23. 1. do 27. 1. 2012 so 
bile vremenske razmere stabilne. 
V tem tednu je bila meritev proste-
ga rezidualnega klora s strani vzdr-
ževalca opravljena v ponedeljek 
23. 1. 2012. Ob 13. 10 uri je kon-
centracija izmerjena na iztoku iz 
vodohrana Zakojca znašala 0,17 
mg/l, kar je razvidno tudi iz evi-
denčnega lista tedenske kontrole. 
Iz navedenega gre sklepati, da je 
bil na sistemu za oskrbo s pitno vo-
do Zakojca notranji nadzor vzpo-
stavljen; 

•  V petek 27. 1. 2012 dopoldne je bil 
upravljavec vodooskrbnega siste-
ma s strani uporabnikov vodovoda 
Zakojca telefonsko obveščen, da 
voda smrdi po kloru. Na teren sta 
takoj odšla vzdrževalca komunal-
nih sistemov. V objektu rezervoar-
ja je bilo z njune strani ugotovlje-
no, da je dozirna črpalka za dozi-
ranje dezinfekcijskega sredstva do-
zirala brez nadzora, displej in kon-
trolna lučka na dozirni črpalki pa 
nista delovali. Dezinfekcijska po-
staja je bila takoj odstranjena. Na 
iztoku iz rezervoarja je bila za tem 
izmerjena koncentracija prostega 
rezidualnega klora, ki je znašala 
0,74 mg/l. Nato se je vodo v rezer-
voarju z dovažanjem neklorirane 
vode iz vodovoda iz sosednje vasi 
razredčilo, tako da je izmerjena 
koncentracija na iztoku iz rezervo-
arja ob 16.10 znašala 0,23 mg/l. 
Uporabnikom je bilo na terenu 
ustno naročeno izpiranje interne-
ga hišnega omrežja;

•  Zaradi izpiranja internega vodovo-
dnega omrežja v objektih v petek 
27. 1. in zelo majhnega dotoka v 
rezervoar se je nivo vode v rezer-
voarju do naslednjega dne znižal 
na minimum. Meritve prostega re-
zidualnega klora opravljene na iz-
toku iz rezervoarja ter na hidrantih 
v soboto dopoldne niso pokazale 
prisotnosti preostanka dezinfekcij-
skega sredstva, zato je bil izdan 
ukrep obveznega prekuhavanja vo-
de z izpiranjem hišnega vodovo-
dnega omrežja;

•  Vodooskrbne objekte (rezervoar in 
oba raztežilnika) ter omrežje se je 
očistilo in sistem ponovno napolni-
lo z dovažanjem vode;

•  V soboto 28. 1. 2012 je bil upravlja-
vec preko centra za obveščanje ob-
veščen, da  sta dva vaščana vasi 
Zakojca iskala zdravniško pomoč, 
domnevno zaradi zastrupitve s pi-
tno vodo zaradi povišanih koncen-
tracij prostega rezidualnega klora;

 VODOOSKRBA

Poročili o vodovodih Zakojca 
in Dolenji Novaki

•  Upravljavec se je o morebitnih po-
sledicah na zdravje pri izmerjenih 
koncentracijah pozanimal na ZZV 
Nova Gorica in dobil informacije, 
ki so zabeležene na spletni strani 
Inštituta za varovanje zdravja RS: 
»Kloriranje je najpogosteje upora-
bljen postopek dezinfekcije pitne 
vode. Klor uniči bakterije in neka-
tere viruse, v običajno uporablje-
nih koncentracijah pa ne uniči pa-
razitov. Postopek kloriranja vode 
naj traja vsaj 30 minut. Po zaključ-
ku postopka dezinfekcije mora v 
vodi v vodovodnem omrežju ostati 
nekaj prostega (preostalega oz. re-
zidualnega) klora in sicer od 0,3 
do 0,5 mg na liter, lahko pa je tudi 
nižja, če glede na okoliščine upra-
vljavec vodovoda zagotavlja stalno 
mikrobiološko skladnost oziroma 
ustreznost pitne vode. po stališču 
svetovne zdravstvene organitzacije 
je smerna zdravstvena koncentra-
cija prostega preostalega klora 5,0 
mg na liter vode. To pomeni, da če 
60 kg težak človek vsak dan zauži-
je 2 litra pitne vode s koncentracijo 
5 mg/l, to še ne predstavlja tvega-
nja za zdravje.«; 

•  Upravljavec se je na kraju dogodka 
srečal z zdravstveno inšpektorico 
in  policisti. Opravljen je bil ogled 
objekta vodohrana, kjer je name-
ščena dezinfekcijska naprava. 
Zdravstvena inšpektorica je pred-
stavnike upravljavca seznanila, da 
so bile pravkar opravljene meritve 
prostega rezidualnega klora prese-
žene pri dveh od treh kontroliranih 
uporabnikih (1,21 in 2,2 mg/l);

•  Upravljavec je skupaj z zdravstve-
no inšpektorico opravil meritve pri 
dveh drugih uporabnikih, izmerje-
ne vrednosti so bile 0,00 mg/l;

•  V ponedeljek 30. 1. 2012 je bil na 
to temo na občinski upravi sklican 
sestanek predstavnikov upravljav-
ca in civilne zaščite, na katerem je 
bilo dogovorjeno, da se gre v naba-
vo petih prenosnih merilnikov za 
merjenje klora, ki se jih bo razdeli-
lo med predstavnike uporabnikov 
za dodatno kontrolo;

•  V začetku meseca februarja je bil 
na sestanek povabljen dobavitelj in 
serviser naprav za dezinfekcijo -  v 
pregled, da se ugotovi vzrok okva-
re, mu je bila predana dezinfekcij-
ska postaja iz vodohrana Zakojca;

•  Pooblaščeni dobavitelj dozirnih na-
prav ob kontroli dozirne črpalke ni 
ugotovil nepravilnosti, kot verjeten 
vzrok nepravilnega delovanja so v 
poročilu navedene ekstremno niz-
ke temperature v objektu vodohra-
na daljše časovno obdobje in posle-
dično nepravilno delovanje napra-
ve; v poročilu je predlagana vgra-
dnja dozirne črpalke v zaščitno 
omarico z vgrajenim gretjem; 

•  V začetku meseca februarja je bil 
upravljavec s strani policijske po-
staje Idrija telefonsko obveščen, da 
v primeru prekoračenih vrednosti 
prostega rezidualnega klora v vo-
dovodu Zakojca ne gre za kaznivo 
dejanje in da so postopki proti upra-
vljavcu ustavljeni;

•  Februarja in marca je bilo na večih 
odvzemnih mestih sistema (zaje-
tja, vodohran, omrežje) opravljeno 
vzorčenje z namenom ugotavljanja 
kakovosti neobdelane vode; rezul-
tati so pokazali mikrobiološko ne-
skladnost odvzetih vzorcev;

•  5. marca 2012 je upravljavec s stra-
ni zdravstvenega inšpektorata pre-

jel odločbo, da mora do 25. marca 2012 
ponovno vzpostaviti in izvajati notra-
nji nadzor na osnovah HACCP sistema 
in zagotavljati skladno pitno vodo;

•  Pred predvideno montažo nove dez-
infekcijske postaje je bil na sedežu ob-
činske uprave organiziran sestanek z 
dvema predstavnikoma uporabnikov 
in upravljavcem;

• Konec marca je bila v vodohranu Za-
kojca nameščena nova dozirna črpal-
ka z zaščitno opremo (zaščitna omari-
ca z vgrajenim gretjem, vodomer pre-
toka); istočasno je bila zamenjana tu-
di ključavnica vrat vodohrana;

•  26. 3. 2012 je bil predstavniku upo-
rabnikov vodovda Zakojca v uporabo 
izročen prenosni kolorimeter za spre-
mljanje vrednosti prostega rezidual-
nega klora na omrežju;

•  29. 3. 201 je občina s strani Okrožne-
ga državnega tožilstva v Novi Gorici  
prejela poročilo Policijske postaje Idri-
ja, v katerem ni ugotovljenih znakov 
kaznivega dejanja oz. tuje krivde, kot 
vzroka za prekoračitev dovoljenih 
vrednosti klora v javnem vodovodnem 
omrežju v Zakojci;

•  S strani zdravstvenega inšpektorata je 
občina v vednost prejela kopijo in-
špekcijskega zapisnika zaslišanja priče 
Urške Močnik dr. med., spec. m.d.p.š. 
(dežurna v ZD Idrija 28. 1. 2012) iz 
katerega povzemamo zaključek: »Ne-
posredne povezave med zaužito klori-
rano vodo in zdravstvenim stanjem ob 
pregledu ni bilo mogoče potrditi.«

•  11. 4. 2012 je predviden odvzem vzor-
cev pitne vode iz vodovoda Zakojca z 
namenom ugotovitve učinka dezin-
fekcije oz. ugotovitve kakovosti pitne 
vode pred obdelavo in po pripravi na 
omrežju.

Zaključek:
Upravljavec je v obravnavanem pri-

meru posredoval takoj, ko je bil s strani 
uporabnikov seznanjen s problemom. S 
strani upravljavca so bili tako nemudo-
ma izvedeni vsi potrebni ukrepi, da se je 
nastalo stanje saniralo v čim krajšem 
možnem času. 

Glede na ugotovitve, da je do poviša-
nih koncentracij prišlo najverjetneje za-
radi tehnične napake pri delovanju do-
zirne naprave dezinfekcijskega sredstva, 
upravljavec vodooskrbnega sistema Za-
kojca, nastale situacije ne bi mogel pre-
prečiti.

Poročilo o izvedenih 
aktivnostih na javnem 
vodovodu Dolenji Novaki
• Zdravstveni inšpektorat RS je z odloč-

bo št. 06102/192/2008 z dne 19. 3. 
2009 Občini Cerkno kot upravljavcu 
sistema za oskrbo s pitno vodo Dolenji 
Novaki naložil vzpostavitev in izvaja-
nje notranjega nadzora na osnovah 
HACCP sistema. Rok za izvršitev na-
vedenega ukrepa je bil 30. 6. 2010;

• Upravljavec vodovoda Občina Cerkno 
je konec leta 2009 vse lastnike parcel 
na zavarovanem območju vodnih vi-
rov vodovoda Dolenji Novaki pisno 
obvestil o določenem režimu na varo-
vanem območju;

• Predlog za nadzor nad spoštovanjem 
režima na zavarovanem območju je 
bil v letu 2010 posredovan medobčin-
skemu inšpektoratu občin Cerkno in 
Železniki;

• Občina Cerkno je 30. 6. 2010 na 
zdravstveni inšpektorat vložila pro-
šnjo za podaljšanje roka za izpolnitev 
obveznosti iz navedene odločbe, katero 
pa je zdravstveni inšpektorat zavrgel; 

20. 3. 2012 – Z Lauro Birsa z Di-
rekcije RS za ceste sva obdelala 
teme:
• postavitev informacijskih la-

melnih tabel v Cerknem,
• oblikovanje stalnega transpa-

rentnega mesta,
• označitev avtobusnih postaja-

lišč,
• možnost izgradnje pločnika iz 

Cerknega proti Kladju idr.

22. 3. in 26. 3. 2012 – Sprejel 
sem predstavnike Avriga na temo 
prevoza šoloobveznih otrok, 
predstavnike lovskih družin gle-
de vračila koncesnine, z novo so-
delavko sem obiskal Center za 
socialno delo, sestal sem se s 
predstavnikom lastnikov parcel 
pri osnovni šoli (postavljena cena 
100 EUR/m2 onemogoča nadalj-
nji razvoj šolskega kompleksa na 
želeni lokaciji).

27. 3. 2012 – Skupaj z zunanjimi 
sodelavci smo prisostvovali otvo-
ritvi novega Centra šolskih in ob-
šolskih dejavnosti na Svetem du-
hu pri Mariboru in pri tem prido-
bili koristne informacije, ki nam 
bodo v pomoč pri izgradnji Več-
namenskega centra v Cerknem.

29. 3. 2012 – V Zdravstvenem 
domu Cerkno sem se sestal s stro-
kovno vodjo Urško Močnik in čla-
nom sveta zavoda ZD Marjanom 
Simoničem na temo praktičnega 
delovanja zdravstva, zobozdra-
vstva, pediatrije, lekarništva ipd. 
Podal sem pripombe občanov in 
zaprosil, da izkoristijo naš medij 
za objavo odgovorov. Poteza je na 
njihovi strani.
V kasnejšem terminu pa sem na 
Občini gostil direktorja Doma 
upokojencev Idrija Sama  Beriči-
ča s sodelavkami na temo pomoči  
na domu, koncesiji ter sodelova-
nju v bodoče. 
V večernih urah sem se udeležil 
sestanka s predsedniki različnih 
KS iz tolminske občine, predse-
dnikom KS Bukovo, občani in žu-
panom Občine Tolmin na temo 
urejanja cestne infrastrukture 
(Bukovo–Hudajužna, cesta na 
Bukovski vrh ipd).

6. 4. 2012 – Gostil sem direktori-
co Mestnega muzeja Idrija Ivano 
Leskovec, s katero sva pretehtala 
program za leto 2012 in opredeli-
la ukrepe za zagotavljanje ustre-
zne varnosti za obiskovalce ter 
infrastrukture v zaledju PB Fra-
nja. Del stroškov smo obljubili po-
kriti iz proračunske rezerve.

11. 4. 2012 – S sodelavko Jožico 
Lapajne sva obiskala OŠ Cerkno, 
kjer smo obdelali celo paleto 
vprašanj, od avtobusnih prevo-
zov, programa šole, do investicij-
ske problematike. 

18. 4. 2012 – Gostili smo švicar-
skega ambasadorja Roberta Re-
icha ter programsko direktorico 
SECO Barbaro Buser ter si skupaj 
ogledali lokacijo izvedbe projek-
ta kotlov na biomaso v OŠ Cer-
kno, ki ga sofinancira Švicarski 
sklad. Kasneje so visoki predstav-
niki iz Švice v Novi Gorici priso-
stvovali odpiranju ponudb, ki so 
prispele na javni razpis za izbor 
izvajalca izgradnje projekta. 

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno(nadaljevanje na strani 4)
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Predlogi sklepov za 
zagotavljanje čiste vode
V skladu z usmeritvami 7. seje občinskega sveta Občine Cerkno so sredi aprila župan, predstavniki občinskih strokovnih služb, čla-
ni občinskega sveta in Odbora za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo ter predsednik KS Cerkno na sestanku obravnavali 
poročila o kakovosti vodooskrbe v letu 2011, stanju na vodovodih v Zakojci in Dolenjih Novakih ter sprejeli smernice glede strate-
gije zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno, ki jih navajamo v nadaljevanju.

 STRATEGIJA ZAGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENO USTREZNE PITNE VODE

1. Nadzor nad izvajanjem režima na 
vodovarstvenih območjih

Z občinskimi odloki o zavarovanju vodnih 
virov, sprejetimi leta 2004, je občina Cerkno 
kot upravljavec javnih vodooskrbnih siste-
mov zavarovala večino vseh vodnih virov. 

V letih 2009 in 2010 je lastnike parcel na 
zavarovanih območjih obveščala o predpisa-
nih režimih na teh območjih ter izvajala re-
dne letne kontrole nad spoštovanjem le – teh. 
Ugotovljene kršitve so bile v nadaljnjo obrav-
navo predane medobčinskemu inšpektoratu 
občin Cerkno in Železniki.

V prihodnje se predvideva še večji pouda-
rek na nadzoru nad spoštovanjem režima na 
zavarovanem območju vodnih virov ter prija-
vljanje kršiteljev pristojnim republiškim in-
špekcijskim službam.

2. Zagotovitev zdravstveno 
ustrezne pitne vode iz vseh 
vodovodov v upravljanju

Za zagotavljanje mikrobiološke neoporeč-
nosti pitne vode so bili do letošnjega 1. aprila 
montirani klorinatorji na 15 vodovodnih sis-
temih (okoli 4000 uporabnikov oz. 80 % pre-
bivalstva v občini). Preostane še šest siste-
mov, na katerih mora občina do 1. 9. 2013 
vzpostaviti in izvajati notranji nadzor na 
osnovi HACCP sistema in zagotavljati zdra-
vstveno ustrezno pitno vodo. 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da se 
pred namestitvijo dezinfekcijske postaje, kjer 
je to potrebno, izvedejo temeljita sanacijska 
dela vodooskrbnih objektov (vodna zajetja, 
vodohrani).

Relief, kraški teren, razpoložljiva infra-
struktura, ekonomska upravičenost in hitrost 

OBVESTILO O OBVEZNEM 
PREKUHAVANJU PITNE VODE

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zago-
tavljati 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 na-
mene.

Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaen-
krat edini možni način zagotavljanja trajne oz. 
stalne mikrobiološke neoporečnosti pitne vode ta-
ko do preklica velja na naslednjih vodooskrbnih 
sistemih: Bukovo, Jesenica, Trebenče, Čeplez, 
Labinje, Jazne, Reka, Dolenji in Gorenji Nova-
ki, Orehek, Kojca in Žabže.

Na vodovodih Zakriž  in Zakojca so po uvedeni 
dezinfekciji mikrobiološke analize na vseh odvze-
mnih mestih dvakrat zapored potrdile zdravstve-
no ustreznost pitne vode. Uporabnikom vodovo-
dov Zakriž in Zakojca tako vode ni več potrebno 
prekuhati.

V primeru izrednih razmer, kot so obilno dežev-
je, 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 onesnaže-
nja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti 
posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v 
hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporablja-
mo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem 
odstraniti večino delcev. To dosežemo z useda-
njem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbo-
lje 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. dru-
gih napitkov.
Povzeto po priporočilih Inštituta za varovanje zdrav-
ja RS

OBVESTILO OBČANOM, KI SE 
S PITNO VODO OSKRBUJEJO 
IZ LASTNEGA ZAJETJA
Občani, ki imajo lastno vodooskrbo, lahko kvalite-
to 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, inter-

pretacijo rezultatov lahko dobijo pri strokovni 
službi občinske uprave, 

• občani sami nosijo samo stroške laboratorijske 
preiskave. 

POPRAVEK
V marčni številki 8 Ukopditi je na strani 4 v član-

ku Vodooskrba na Cerkljanskem v letu 2011 iz Ta-
bele 2 (vodovod Gorje) pomotoma izpadel poda-
tek o rezultatu mikrobiološke in fizikalno-kemij-
ske analize. 

Pravilni podatki so naslednji: št. vseh MB preiz-
kusov: 2, neustrezni: 1, fekalno onesnaženi:1; št. 
vseh FIZ.-KEM. preizkusov: 2, neustrezni: 0.

Vzrok za neskladnost je bila prenizka koncen-
tracija prostega rezidualnega klora ob odvzemu 
vzorca. 

• S sklepom zdravstvenega inšpektorata št. 
06190-86/2010 z dne 9. 8. 2010 je bil Obči-
ni Cerkno postavljen nov rok za vzpostavi-
tev in izvajanje notranjega nadzora na 
osnovah HACCP sistema za sistem za oskr-
bo s pitno vodo Dolenji Novaki, in sicer do 
30. 6. 2011;

• Aktivnosti za vzpostavitev HACCP sistema 
so bile v letu 2010 prekinjene zaradi lokal-
nih volitev. V letu 2011 se je na sistemu za 
oskrbo s pitno vodo Dolenji Novaki aktivno 
pristopilo k reševanju problematike; 

• Meseca marca 2011 je upravljavec skupaj z 
izvajalcem del planiral opraviti ogled re-
zervoarja in spodnjega zbiralnika Dolenji 
Novaki zaradi priprave načrta potrebne sa-
nacije (odrejena tudi z inšpekcijskim zapi-
snikom), vendar se s predstavnikom upo-
rabnikov, ki razpolaga s ključi objektov, ni 
bilo mogoče dogovoriti za ogled; 

• 16. 6. 2011 je bila članom Krajevne sku-
pnosti Novaki na seji predstavljena situaci-
ja na vodovodu Dolenji Novaki. Na seji kra-
jevne skupnosti je bilo dogovorjeno, da se 
navedeno predstavi vsem uporabnikom pi-
tne vode iz sistema Dolenji Novaki; 

• Že 24. 6. 2011 se je z uporabniki vodovoda 
Dolenji Novaki organiziral sestanek na te-
mo problematike vodovoda Dolenji Nova-
ki. Na sestanku so se vsi prisotni krajani s 
podpisom strinjali, da se na vodovodu na-
mesti dezinfekcijska postaja z natrijevim 
hipokloritom. Prav tako se je z dopisom 
pozvalo manjkajoče uporabnike pitne vo-
de iz sistema Dolenji Novaki, da podajo 
svoje strinjanje oz. nestrinjanje s sklepi 
sprejetimi na sestanku (od 6 pozvanih sta 
strinjanje izrazila dva uporabnika, štirje se 
niso odzvali);

• Po predhodnem terenskem ogledu (pred-

stavniki upravljavca in uporabnikov ter po-
oblaščeni monter naprav) konec meseca 
avgusta 2011 ter po usklajevanju med pred-
stavnikom uporabnikov in upravljavcem 
vodovoda  glede načina montaže dezinfek-
cijske naprave je bila 16. 9. 2011 po pred-
hodnem obvestilu predstavnika uporabni-
kov pri dobavitelju naročena naprava za 
kloriranje vode;

• 4. oktobra 2011 je upravljavec prejel dopis 
s podpisi uporabnikov proti namestitvi klo-
rirne postaje oz. za montažo UV naprave;

• glede na vse navedeno je bil za upravljavca 
veljaven dogovor s sestanka 24. 6. 2011, 
saj so bili podpisi proti klorirni postaji 
zbrani naknadno za hrbtom upravljavca; 

• Občina se je v zvezi s tem problemom po-
svetovala z zdravstveno inšpektorico, ki je 
predlagala, da upravljavec pri nameravani 
postavitvi dezinfekcijske postaje zaprosi za 
policijsko asistenco. Ker pa za zaprosilo za 
policijsko asistenco upravljavec javnega vo-
dovoda nima pravne osnove, se je občina 
(glede na pričakovan upor s strani uporab-
nikov) s policijo dogovorila, da jo o predvi-
denem terminu montaže dezinfekcijske 
postaje predhodno obvesti. Občina Cerkno 
je tako 22. 11. 2011 (predhodno je obvesti-
la tudi predstavnika uporabnikov) name-
ravala namestiti klorirno postajo. Kljub te-
mu upravljavcu ključi vodohrana Dolenji 
Novaki s strani predstavnika uporabnikov 
niso bili izročeni, zato je bil upravljavec ob 
planirani montaži v objekt vodohrana pri-
siljen vstopiti na silo. S strani predstavnika 
uporabnikov so bili na kraj klicani policaji;

• 27. 12. 2011 je Občina Cerkno na predho-
dno zaprosilo s strani Okrožnega državne-
ga tožilstva v novi Gorici prejelo poročilo 
PU Nova Gorica, PP Idrija o posredovanju z 

dne 22. 11. 2011, v katerem je navedeno, 
da dejanje vstopa s strani upravljavca vodo-
voda v objekt vodohrana nima kaznivega 
dejanja;

• Župan je na temo problematike vodovoda 
Dolenji Novaki  5. 1. 2012 ponovno sklical 
sestanek s predstavniki vodovoda, na kate-
rem je bilo dogovorjeno, da se z vsemi upo-
rabniki vodovoda Dolenji Novaki ponovno 
skliče sestanek na katerem se bodo odločili 
o načinu dezinfekcije. Sestanek je potekal 
24. 1. 2012 na katerem pa so se uporabniki 
s svojimi podpisi opredelili proti uporabi 
klora v vodi še preden se je razprava dobro 
začela;

• 16. 2. 2012 je občina s strani uporabnikov 
prejela strokovno oceno, ki jo je o možnosti 
uporabe UV naprave kot načina dezinfekci-
je pitne vode vodovoda Dolenji Novaki pri-
pravil Zavod za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica, v katerem je v zaključku navedeno: 
»Glede na kvaliteto vode v vodovodu Dole-
nji Novaki je uporaba UV žarkov za dezin-
fekcijo vode kar realna in možna.«;

• Iz navedenega gre razbrati, da je bil pri 
oceni upoštevan samo vidik kvalitete vode, 
ne pa tudi možnega vpliva omrežja oz. mo-
žnega sekundarnega oz. naknadnega one-
snaženja pitne vode med distribucijo po 
vodovodnem omrežju; dolžina primarnega 
omrežja od rezervoarja v Dolenjih Novakih 
do uporabnikov je cca 1800 m, poleg tega 
gre za razvejano omrežje;

• Upravljavec je pri izbiri načina priprave pi-
tne vode upošteval strokovno mnenje o 
možnosti uporabe UV svetlobe za dezinfek-
cijo pitne vode, ki ga je izdal Inštitut za va-
rovanje zdravja RS.

Vanja Mavri Zajc, Služba za urejanje prostora in 
varstvo okolja

reševanja problema glede na veliko število 
zelo majhnih vodooskrbnih sistemov, daje v 
prvem planu prednost obdelavi vode s po-
močjo natrijevega hipoklorita.

3. Oblikovanje cene storitve 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in 
čiščenja odpadne vode po novi 
metodologiji

Avgusta 2009 je bil sprejet nov Pravilnik o 
metodologiji oblikovanja cen obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, ki je še izpopolnil pravila za oblikova-
nje ločenih cen komunalnih storitev (omre-
žnina in cena za izvajanje), ki so bila predpi-
sana že s prejšnjim pravilnikom. Pravilnik je  
veljal do konca avgusta 2010, ko je vlada RS 
sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen ko-
munalnih storitev, s katero pa so bile cene 
veljavne na dan 28. 8. 2010 zamrznjene za 
šest mesecev. Ta ukrep je vlada nato ponovila 
še trikrat. Z zadnjo Uredbo o določitvi najviš-
jih cen komunalnih storitev so cene zamr-
znjene do 28. 8. 2012.

Ne glede na navedeno je v letu 2010 Občina 
Cerkno začela s potrebnimi aktivnostmi za 
oblikovanje cene vodarine. S strani pristojne-
ga cenilca so bile izdelane cenitve vseh vodo-
oskrbnih sistemov s pripadajočim omrežjem, 
vključno s kanalizacijskim.

V letošnjem letu ima občina v sodelovanju 
z izbranim ponudnikom v planu vzpostaviti 
potreben kataster vseh objektov v občini s 
pripadajočimi vodovodnimi priključki ter iz-
pustov odpadnih vod iz objektov. 

Vse skupaj predstavlja osnovo za oblikova-
nje cene vodarine z omrežnino in okoljskimi 
dajatvami na odpadne vode. 

Potrebno bo popraviti oz. sprejeti nov od-
lok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno ter 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunale od-
padne vode.

4. Uvajanje drugih načinov priprave 
vode ter modernizacija in obnova 
sistemov

Oblikovana in zaračunana cena vodarine 
bo osnova za uvajanje dodatnih načinov pri-
prave pitne vode na eni ter obnova vodoo-
skrbnih objektov in omrežja na drugi strani. 
Iz tega naslova se bo izdelal tudi dodaten 
nadzor vodooskrbnih objektov preko teleme-
tričnih povezav. 

Občinskemu svetu Občine Cerkno se bo 
predlagalo sprejetje naslednjih sklepov:
•  Sklep št. 1: Poostriti nadzor nad spoštova-

njem režima na vodovarstvenih območjih s 
prijavami ugotovljenih kršitev pristojnim 
državnim inšpekcijskim službam.

•  Sklep št. 2: S pomočjo dezinfekcije z natri-
jevim hipokloritom zagotoviti mikrobiolo-
ško neoporečno pitno vodo iz vseh siste-
mov v upravljanju, kjer drugi ukrepi niso 
zadostni (spoštovanje predpisanega reži-
ma na zavarovanih območjih; obnova ozi-
roma sanacija objektov in omrežja).

•  Sklep št. 3: Po oblikovanju in sprejetju 
enotne cene vodarine z omrežnino in pri-
padajočimi okoljskimi dajatvami uvajati 
druge ustrezne načine priprave pitne vode 
in modernizacijo nadzora preko teleme-
tričnih povezav ter obnove vodooskrbnih 
objektov.

Pripravila: Vanja Mavri Zajc, Služba za urejanje 
prostora in varstvo okolja

(nadaljevanje s strani 3)
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Očistimo Slovenijo 2012
24. marca 2012 smo v okviru vseslovenske prostovoljske akcije skupaj z vami, občankami in občani Občine 
Cerkno, uspešno zaključili čistilno akcijo.

 POROČILO O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI AKCIJE

Na dan akcije se je na celotnem 
območju Slovenije čiščenja 
udeležilo okoli 130.000 otrok 

in mladine iz 600 osnovnih in sre-
dnjih šol ter vrtcev. Za en cilj se je v 
enem dnevu povezalo več kot 4000 
društev, organizacij in podjetij. Od teh 
se je za dejavno soustvarjanje projek-
ta odločilo tudi prek 200 organizacij, 
zvez in podjetij. Ožja organizacijska 
ekipa projekta je štela 130 posame-
znikov ter prek 300 občinskih in regij-
skih koordinatorjev. Ključna za uspeh 
projekta so bila tudi vsa slovenska 
komunalna podjetja ter 207 občin.

V soboto smo se prostovoljci sku-
paj s 26 koordinatorji zbrali ob 9. uri 

v 26 cerkljanskih vaseh. Prostovolj-
cem smo razdelili zaščitne rokavice 
in vrečke ter jih seznanili z ločeva-
njem odpadkov, lokacijah divjih od-
lagališč in ravnanju v primeru najdbe 
nevarnih odpadkov.

V celotni občini Cerkno se je akcije 
udeležilo več kot 650 prostovoljcev. S 
skupnim ciljem odstraniti iz občine 
čim večjo količino odpadkov, smo na 
ta dan očistili 12 divjih odlagališč ter 
zbrali 106,22 ton odpadkov, od tega 
6 ton in pol embalaže, 8 ton in pol 
mešanih odpadkov, tono in pol gum, 
28,5 ton železa, 120 kg stekla in 100 
kg nevarnih odpadkov.

V sodelovanju s Komunalo d.o.o. 

V okviru projekta

Akcija je namenjena zbiranju odpadkov, ki se pojavljajo v gospodinjstvih 
in so okolju in našemu zdravju lahko zelo nevarni. Ker jih nikakor ne sme-
mo odlagati v zabojnike skupaj s ostalimi, organiziramo akcijo zbiranja 
nevarnih odpadkov, v kateri boste lahko oddali:
• ostanke lakov, barv, topil, smol, kitov, lepil, emulzij, kozmetičnih izdel-

kov (ličila, pršila) in čistilnih sredstev ter drugih odpadnih kemikalij 
(solna kislina, varekina ...),

• odpadna jedilna olja,
• izrabljena  motorna olja, hladilne tekočine,
• izrabljena EE oprema – TV in vse vrste računalniške  opreme,
• hladilno zamrzovalna oprema – hladilniki, zamrzovalne skrinje in oma-

re,
• Zdravila, škropiva in druge fitofarmacevtske  pripravke,
• Stare izrabljene akumulatorje in baterije,
• Živosrebrne termometre.

AKCIJA BO POTEKALA V SOBOTO, 2. JUNIJA 2012, NA NASLE-
DNJIH LOKACIJAH:

CERKNO od 7:30 do 8:30 Pred gasilskim domom v Cerknem

ŠEBRELJE od 7:30 do 8:00 Pred trgovino v Šebreljah

REKA od 8:30 do 9:00 Ob križišču za Bukovo

STRAŽA od 9:15 do 9:45 Ob  križišču za Cerkno

PLUŽNJE od 10:00 do 10:30 Pri gasilskem domu v Plužnjah

OPOZORILO:
Akcija je namenjena samo gospodinjstvom, vključenim v organiziran od-
voz odpadkov na območju občine Cerkno. Količina prevzetih odpadkov je 
omejena. Organizator akcije ni dolžan brezplačno prevzeti odpadkov, ki 
izhajajo iz pridobitne dejavnosti. 
Dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05/372 72 00 

NASVET: 
Vse tovrstne odpadke lahko sami tudi čez leto oddate v Zbirni center 
Cerkno (vsak četrtek od 11:00 do 14:00, ob sobotah od 7:00 do 
10:00).

NE ŠKODUJ SEBI IN DRUGIM – VARNO ODDAJ NEVARNE ODPADKE!

Komunala d.o.o. Idrija

ZBIRAJMO NEVARNE ODPADKE

 KOMUNALA IDRIJA ORGANIZIRA AKCIJO

Tudi v letošnjem letu na Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji RS za 
varnost prometa izvajamo preventivno akcijo Hva-
la, ker voziš zmerno. V letošnjem letu bo medijska 
kampanja usmerjena predvsem na spodbujanje 
ustreznega ravnanja v prometu in zmerno vo-
žnjo.

Vozniki žal še vedno pogosto podcenjujemo 
manjše prekoračitve hitrosti. Vrsta raziskav je 
dokazala, da že 10 km/h hitrejša vožnja od 
omejitev pomeni bistveno večje tveganje za pro-
metno nesrečo, posledice pa so neprimerljivo hujše. Pri 10 
km/h hitrejši vožnji nad omejitvijo je 20 odstotkov večja verjetnost, da bo 
prišlo do nesreče, če do nje dejansko pride, pa je verjetnost za hudo po-
škodbo 35 odstotkov večja in za smrt 50 odstotkov večja, kot če bi vozili po 
predpisih. 

Zato bi vas posebej radi opozorili, da pri vožnji, še posebej v naseljih, 
prilagodite hitrost vožnje, saj tako ogromno prispevate k večji prometni 
varnosti šibkejših udeležencev v prometu, pešcev in kolesarjev, otrok in 
starejših.

Hvala, ker vozite zmerno. 
Več informacij lahko najdete tudi na spletni strani www.avp-rs.si ter na 

Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri AVP tel. 01/400 88 70 
ali prek elektronske pošte (barbara.weber@avp-rs.si).

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

HVALA, KER VOZIŠ ZMERNO

 VOZIMO PAMETNO

Idrija se je na pobudo župana Mirana 
Cigliča na ta dan vzporedno uspešno 
zaključila tudi akcija Odstranimo az-
best. Količina odpeljanega azbesta je 
bila razveseljujoča s podatkom 61 ton. 

Akciji se je več kot uspešno priklju-
čila tudi Osnovna šola Cerkno, kjer 
sicer skozi vse leto skrbijo za okolico 
šole, v stalni akciji, za katero gre za-
hvala plodovitemu dogovoru med 
lokalno skupnostjo in komunalnim 
podjetjem, pa so od začetka šolskega 
leta zbrali že 16 ton papirja. Več o so-
delovanju osnovnošolcev na osrednji 
čistilni akciji si lahko preberete na 
strani 8.

Ponovno smo torej stopili skupaj 
ter prostovoljno naredili veliko za 
dobro nas in naše narave. Hvala vsa-
kemu posamezniku posebej, koordi-
natorjem, društvom, krajevnim sku-
pnostim, osnovni šoli ter Komunali 
d.o.o. Idrija za sodelovanje, pomoč 
pri organizaciji in izvedbi akcije.
Valerija Močnik, KS Cerkno
Stanko Močnik, Gasilska zveza Cerkno

 JAVNI RAZPISI – HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE

1. Naziv in sedež naročnika: 
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 
Cerkno, ID št. za DDV: SI54677696. 

2. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranja dejavnosti na področjih socialne-
ga, zdravstvenega in invalidskega varstva 
in sicer: 
• reševanje ogroženih ljudi in življenj,
• lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk 

in težav,
• izboljšanje socialnega položaja,
• krepitev zdravja,
• preprečevanje poslabšanja socialnega 

položaja,
• preprečevanje poslabšanja zdravstve-

nega stanja oseb s kronično boleznijo,
• ustvarjanje možnosti za čimbolj kako-

vostno in samostojno življenje oseb s 
kronično boleznijo,

• uveljavljanje človekovih pravic invalidov,
• vključenost invalidov v družbo in sode-

lovanje v vsakdanjem življenju,
• nediskriminacija invalidov,
• vzpodbujanje invalidov za opiranje na 

lastne moči in sposobnosti,
• avtonomnost invalidov kot uporabnikov 

storitev,
• ekonomsko, socialno, zdravstveno in 

pravno varstvo invalidov,
• socialna pravičnost in enake možnosti 

invalidov.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za 
sofinanciranje programov redne, zakonsko 
obvezne dejavnosti organizacij, za katere 
so zagotovljena sredstva iz drugih virov ter 
sredstva za sofinanciranje investicij. 

3. Upravičenci: 
Na javni razpis za sofinanciranje dejavno-
sti humanitarnih in invalidskih organizacij, 
ki delujejo na območju Občine Cerkno v 
letu 2012, se lahko prijavijo humanitarna 
društva ter zveze društev, v katerih njihovi 
člani po načelih nepridobitnosti in prosto-
voljnosti opravljajo humanitarno dejavnost 
na področjih socialnega in zdravstvenega 

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju 
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2012, (Uradni list RS, št. 
16/12), Občina Cerkno objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE CERKNO V LETU 2012

varstva, društva ali zveze društev, ki de-
lujejo na področju invalidskega varstva 
in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opra-
vljanje humanitarnih oz. invalidskih dejav-
nosti. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upra-
vičenci:
• da imajo sedež v Občini Cerkno, 
• da imajo organizacije, ki nimajo sedeža 

v Občini Cerkno in delujejo na podro-
čju več občin, regije ali države, vpisane 
tudi člane oz. uporabnike iz Občine 
Cerkno (v tem primeru se financiranje 
izvaja po številu članov iz Občine Cer-
kno),

• da so registrirani za opravljanje predla-
gane humanitarne oz. invalidske dejav-
nosti ter da s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kakovost,

• da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske 
možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti,

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
plačani članarini in ostalo dokumenta-
cijo, kot to določa zakon o društvih in 
so registrirana vsaj eno leto (društva),

• da organizacije, ki pridobijo sredstva, 
občinski upravi vsako leto do 31. marca 
redno dostavljajo poslovno poročilo za 
preteklo leto.

5. Višina razpisanih sredstev: Višina 
razpisanih sredstev za sofinanciranje de-
javnosti humanitarnih in invalidskih organi-
zacij v letu 2012 znaša 2.726,00 EUR.

6. Razpisni rok: 
Razpis rok prične teči 24. 4. 2012 in se 
zaključi  23. 5. 2012.

7. Razpisna dokumentacija: 
Razpisno dokumentacijo lahko izvajalci v 
razpisnem roku dvignejo na sedežu Ob-
čine Cerkno ali na spletni strani: http://
www.cerkno.si/ 

8. Oddaja in dostava vlog: 
Prijava na razpis mora biti izdelana na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.
Vloga mora biti poslana ali dostavljena 
na naslov: Občina Cerkno, Bevkova uli-
ca 9, 5282 Cerkno najkasneje do 23. 
05. 2012 do 12. ure oziroma najpozneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. Vloga mora biti predložena v za-
prti ovojnici, na prednji strani označeni z 
napisom »NE ODPIRAJ – razpis humani-
tarna«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
polni naslov pošiljatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

9. Obravnava vlog: 
O odpiranju vlog bo strokovna komisija 
vodila zapisnik.Vloga, ki je ne bo vložila 
upravičena oseba ali vloga, ki ne bo pra-
vočasna, bo zavržena. Če vloga ni popol-
na, občinska uprava obvesti predlagate-
lja, ki mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, v 
nasprotnem primeru bo vloga zavržena. 

10. Postopek obravnavanja vlog: 
Ob upoštevanju pogojev in meril za vredno-
tenje dejavnosti občinska uprava pripravi 
predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, 
ki jih za sofinanciranje v ta namen zagota-
vlja proračun občine za tekoče leto.
Predlog razdelitve sredstev obravnava in 
sprejme Odbor za društvene in interesne 
dejavnosti. Izvajalci programov bodo z od-
ločbo obveščeni o izidu razpisa. 
Župan bo z izbranimi izvajalci programov 
sklenil pogodbe o sofinanciranju dejavno-
sti v letu 2012. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Občini Cerkno, kontaktna 
oseba Jožica Lapajne, tel.: 05/ 373 46 
47, e-pošta:  jozica.lapajne@cerkno.si.

Št.: 410•0021/2012•01 / 24. 4. 2012 
Župan Miran Ciglič  l.r.
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 JAVNI RAZPISI – LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 16/12), Občina Cerkno objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJIH LJUBITELJSKE 
KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2012 SOFINANCIRALA OBČINA CERKNO

(v nadaljevanju: razpis) 

1. Naziv in sedež naročnika: 
Občina Cerkno, Bevkova ulica 
9, 5282 Cerkno, ID št. za DDV:  
SI54677696.

2. Predmet razpisa, programi kul-
turnih dejavnosti in vsebina sofi-
nanciranja: 
Predmet razpisa je sofinanciranje  
programov na področjih ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 
2012 sofinancirala Občina Cerkno. 
Občina bo sofinancirala programe 
pevskih zborov; vokalnih in instrumen-
talnih skupin; ljudskih pevcev; folklor-
nih skupin, mažoretk; dramskih, gle-
daliških in lutkovnih skupin; likovnih, 
fotografskih, video in filmskih skupin, 
recitacijskih, literarnih skupin in zalo-
žništva; programe ohranjanja kulturne 
dediščine, orkestrov ter javnih radij-
skih in TV nastopov ter prireditve.
Sofinancirala se bodo naslednje vse-
bine, ki so nekomercialnega značaja:
• dejavnost društev in njihovih sekcij 

ter drugih organizacij, ki so registri-
rani za izvajanje kulturne dejavno-
sti,

• dejavnost drugih organizacij, ki 
imajo registrirano tudi kulturno de-
javnost,

• izobraževanje vodstvenih kadrov 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

• sodelovanje na občinskih, regij-
skih, državnih prireditvah in na pri-
reditvah v tujini, 

• kulturne prireditve, ki so vsakole-
tne, bienalne oz. tradicionalne,

• kulturna dejavnost predšolske in 
osnovnošolske populacije – iz-
ključno le v delu, ki presega šolske 
obvezne izbirne vsebine.

Sofinanciranje profesionalne kulture 
ter vzdrževanje in investicije v prostore 
in opremo za kulturno dejavnost niso 
predmet tega razpisa. 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
prijavitelji na javni razpis: 
• imajo sedež na območju Občine 

Cerkno,
• so registrirani za izvajanje kulturnih 

dejavnosti in s svojim dosedanjim 
delom izkazujejo pričakovano ka-

kovost,
• imajo zagotovljene materialne, kadro-

vske in organizacijske možnosti za ure-
sničitev načrtovanih aktivnosti na podro-
čju kulture,

• za članske organizacije: da imajo ure-
jeno evidenco o članstvu, plačani čla-
narini in ostalo dokumentacijo, kot to 
določa zakon o društvih, 

• dejavnost opravljajo na neprofitni osno-
vi, kar izkažejo s finančnim poročilom,

• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi 
in statutom,

• občinski upravi vsako leto redno pre-
dložijo poročilo o realizaciji programov, 
poročila o doseženih uspehih na ob-
činskih, regionalnih in državnih tekmo-
vanjih, če so se jih udeležili, ter načrt 
aktivnosti za prihodnje leto,

• imajo izpolnjene pogoje iz meril in krite-
rijev, ki so sestavni del Pravilnika o izbiri 
in vrednotenju programov ljubiteljskih 
kulturnih programov, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 112/07), v nadaljevanju: pravil-
nik.

4. Merila in kriteriji:
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpol-
njevali pogoje javnega razpisa ter merila in 
kriterije iz pravilnika. Prijava na razpis mora 
biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj 
prijavlja več podobnih ali različnih progra-
mov, mora za vsak posamični program iz-
polniti svoj obrazec. Kot popolna vloga se 
bo upoštevala prijava, ki bo vsebovala vse 
potrebne podatke, zahtevane na prijavnih 
obrazcih ter ustrezne priloge, na osnovi 
katerih bo mogoče opraviti točkovanje. 
Sestavni del prijave na razpis je tudi poro-
čilo o realiziranih programih v letu 2011.

5. Višina razpisanih sredstev: 
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofi-
nanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v letu 2012 je:
•  za programe ljubiteljske kulturne dejav-

nosti: 16.301 EUR, 
•  za prireditve: 6.986 EUR.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2012, 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 

proračuna. 

7. Razpisni rok: 
Razpisni rok prične teči 24. 4. 2012 in se 
zaključi 23. 5. 2012. 

8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega besedilo 
javnega razpisa in prijavne obrazce. Celo-
tno besedilo razpisa se objavi na spletni 
strani Občine Cerkno, povzetek razpisa 
pa na Radiu Odmev in v časopisu Uko-
pditi. Kandidati lahko dokumentacijo v 
razpisnem roku dobijo na sedežu Občine 
Cerkno ali na spletni strani: http://www.
cerkno.si/.

9. Oddaja in dostava vlog:
Podpisana in žigosana vloga mora biti pre-
dložena na naslov: Občina Cerkno, Bevko-
va ulica 9, 5282 Cerkno do 23.05.2012 
do 12. ure oziroma najpozneje ta dan od-
dana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Na prednji strani zaprte ovojnice mora biti 
izpisano: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KUL-
TURA«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naved-
ba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja). 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

10. Obravnava vlog: 
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vo-
dila zapisnik.
Vloga, ki je ne bo vložila upravičena oseba 
ali vloga, ki ne bo pravočasna, bo zavrže-
na. 
Če vloga ni popolna, občinska uprava 
obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih 
dneh dopolniti, v nasprotnem primeru bo 
vloga zavržena. 

11. Dodatne informacije: 
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobi-
te na Občini Cerkno, kontaktna oseba je 
Jožica Lapajne, telefon: 05/ 373 46 47, 
e-naslov: jozica.lapajne@cerkno.si

12. Obveščanje o izboru: 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati 
obveščeni z odločbo v 30 dneh od potrdi-
tve predloga razdelitve sredstev.
Župan bo z izbranimi izvajalci sklenil po-
godbo o sofinanciranju programov v letu 
2012.

Št.: 410-0020/2012-02 / 24.4.2012
Župan Miran Ciglič  l.r.

 JAVNI RAZPISI – MEDNARODNE KULTURNE PRIREDITVE

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07  - UPB1, 56/08, 4/10 
in  20/11) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS št. 43/10) ter na podlagi  Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 16/12), Občina Cerkno objavlja 

JAVNI  POZIV ZA SOFINANCIRANJE TRADICIONALNIH KULTURNIH PRIREDITEV Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO  V LETU 2012

1. Predmet  poziva in pogoji za so-
delovanje na pozivu 
Predmet poziva je sofinanciranje tradi-
cionalnih  kulturnih  prireditev, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
• prireditev je bila organizirana že naj-

manj 3-krat,
• na prireditvi nastopajo najmanj trije 

posamezniki/skupine iz tujine.
Kot  »prireditev« se smatra po vse-
bini, zasnovi in obsegu zaključena 
programska celota, ki je v celoti in v 
posameznih programskih delih dosto-
pna javnosti.

2. Upravičenci za sodelovanje na 
pozivu
Na javni poziv se lahko prijavijo pravne 
osebe zasebnega prava ali samostoj-
ni podjetniki, registrirani za opravlja-
nje kulturno-umetniških dejavnosti 
ter posredovanje kulturnih dobrin s 
sedežem v Občini Cerkno, ki zadnja 
tri leta na območju Občine Cerkno 
nepretrgoma tudi delujejo. Prijavitelj 
ali prijavljena prireditev ne sme biti 
sofinancirana  iz drugih proračunskih 
virov Občine Cerkno. 

3. Cilj poziva
Cilj poziva je omogočiti izvedbo tradi-
cionalnih kulturnih prireditev z medna-
rodno udeležbo, ki pozitivno vplivajo 
na promocijo in prepoznavnost Obči-
ne Cerkno.

4. Okvirna vrednost poziva znaša 
25.470 evrov.

5. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena  sredstva morajo upravičenci 
porabiti v proračunskem letu, za katerega 
bodo odobrena in v plačilnih rokih, kot jih 
določa veljavni zakon o izvrševanju prora-
čuna. 

6. Rok za prijavo na poziv
Rok za prijavo na poziv prične teči  24. 
04. 2012 in se zaključi 23. 05. 2012.

7. Kriteriji

Kriterij Št.točk

trajanje prireditve 1 dan 1 točka

trajanje prireditve 2 dni 2 točki

trajanje prireditve 3 dni in več 5 točk

vsak mednarodni dogodek 
(nastopajoči iz tujine)

2 točki

prireditev ima več kot 50% 
sredstev zagotovljenih iz drugih 
virov

10 točk

predvidena dostopnost – število 
obiskovalcev

do 15 
točk

prireditev pomembno vpliva k 
bogatitvi kulturnega življenja v 
občini

do 15 
točk

prireditev ima pozitiven vpliv na 
promocijo in prepoznavnost 
občine

do 20 
točk

8. Obravnava prijav
Prijave bo presojala strokovna komisija na 
podlagi podatkov iz vloge z uporabo pogojev 
in kriterijev tega razpisa ter po postopku, 
ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa, v okviru vrednosti, 
določenih v dokumentaciji tega poziva.

9. Oddaja in dostava vlog
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti 
kuverti na naslov: Občina Cerkno, Bev-
kova ulica 9, 5282 Cerkno. Na sprednji 
strani kuverte mora biti označena s pripi-
som: Javni poziv  za sofinanciranje tradici-
onalnih kulturnih prireditev z mednarodno 
udeležbo v letu 2012 – NE ODPIRAJ, na 
zadnji pa morajo biti navedeni podatki vla-
gatelja: naziv in poštni naslov.

10. Informacije
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobi-
te na Občini Cerkno, kontaktna oseba je 
Jožica Lapajne, telefon: 05/ 373 46 47, 
e-naslov: jozica.lapajne@cerkno.si.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva je na voljo na spletni 
strani www.cerkno.si in na sedežu Občine 
Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno.

12. Obveščanje o izboru
Občina  Cerkno bo  obvestila prijavitelje o 
izboru ali zavrnitvi predvidoma v 30 dneh 
od izteka pozivnega roka.

Št.: 410-0022/2012-01 / 24. 4. 2012
Župan Miran Ciglič  l.r.

»Vsak v `ivljenju kaj zamudi. 
Najve~ zamudi tisti, ki se boji, da bo kaj zamudil.« 

Ne zamudite majskega koncerta Pihalnega orkestra Eta 
Cerkno. Skupaj z dirigentom Andrejem Zupanom vas 

bomo popeljali čez lužo. Koncert Amerikanec v Cerknem bo 
v dvorani Osnovne šole, v soboto, 26. maja, ob 20.30.

Àla, na ulice, tudi letos

 AGENCIJA LARS VABI

Če lahko festival diši, vam povem, 
da v moji pisarni že pošteno diši po 
letošnji ÀLI. Tuje gledališčnike, ki jih 
je težje angažirati, saj so ta dobri, lo-
gično, precej zasedeni, Cerkno pa tudi 
ni pet metrov iz avtoceste, je treba re-
zervirati dosti prej, temu pa še dodati 
malo prepričevanja à  la pri nas vam 
bo lepo in se boste dobro počutili, da se 
odločijo za nastop pri nas. In k sreči 
smo ta del že precej dodelali, v nasle-
dnjem mesecu se osredotočimo še na 
pridobivanje sredstev, promocijo in 
vsebino delavnic za ÀLČKE, zato še 
vedno sprejemamo ideje naših obi-
skovalcev, staršev in, seveda, ÀLČKOV, 
ki po njihovih besedah sodeč že komaj 
čakajo na pogostejša poletna druže-
nja na ÀLI.

5. ÀLA se bo začela 22. julija z ani-
macijo za otroke, nadaljevala pa julija 
s cirkusom osmih akrobatov VOSA 
PROJEKT iz Češke, nastopom artista 
Otta iz Italije, ÀLINIM DNEVOM na 
Črnem vrhu 15. julija, kjer bo nastopi-
la novozelandska zračna artistka iz 
Theakra Von Ziarno. Zaradi manjšega 
proračuna festivala bo avgustovski 
del okrnjen, zagotovo pa lahko priča-
kujete nastop Klauna Ludeka iz Hrva-
ške in kot sicer skozi vse poletje delav-
nice za ÀLČKE. Lokacije festivala na 
Cerkljanskem bodo tri in sicer pred 
Hotelom, pred restavracijo SC Cerkno 
ter v Gasi Špasa.

Ker je ulično gledališče zelo  prilju-
bljena in zabavna kulturna izkušnja, 
so ÀLO povabili tudi v dve drugi sose-

Kresovanje v Navin

 LAZEC 2012

Kot že mnogo let v preteklosti je tu-
di na letošnji zadnji aprilski dan v Laz-
cu zagorel mogočen kres, ki je privabil 
domačine in ostale goste na druženje 
ob glasbi, hrani in pijači.

Letos po dolgem času tudi vreme ni 
nagajalo in je prireditev ob prazniku 
dela lepo uspela. Že drugo leto je naša 
tradicija, da na ta dan na prizorišču 
spečemo odojka, za kar poskrbi Pavle. 
S tem še dodatno privabimo različne 
goste, kot so Angleži in tudi gostje iz 
štajerskega konca. 

Sedaj ko so prazniki mimo, pa člani 
društva Stari meh iz Lazca že razmi-
šljamo o novih druženjih in obiskih, 
ter seveda o našem največjem projek-
tu letos, praznovanju desete obletnice 

Pogled na kres pred zažigom

dnji občini. Po tem, ko so jo leta 2010 
prvič gostili Sovodenjčani, je letos 5. 
maja prvič pokazala, kaj zna, tudi v 
Dolenji Trebuši, kjer bo gostovala tudi 
julija. V septembru se bo srečala tudi z 
Idrijčani. 

Vesela sem, da se ideja ÀLE kot 
sklopa vedrih dogodkov na ulici širi 
tudi drugam, še bolj pa sem vesela, 
ker je v Cerknem že tako domača, da 
je postala del poletja in me že sprašu-
jete, kdaj se bomo srečevali na pred-
stavah. Hvala vam za tako podporo, 
Cerkljani. In ne morem si kaj, da ne bi 
spet zapisala: Cerkno je fajn, anede?

Za to poletje ne kaže nič drugega, 
kot ÀLA, NA ULICE!
Livija Rojc Štremfelj

delovanja društva, ki bo tretji vikend 
v avgustu na novi lokaciji, kjer je v pri-
hodnjih letih načrtovana izgradnja 
vaškega središča.
Miran Kofol

Theaker Von Ziarno

MAJ 2012
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Ekološko kmetovanje 
“Dobro za naravo, dobro zate”
16. in 17. aprila sta bila v Hotelu Cerkno organizirana okrogla miza na temo ekološkega kmetijstva in predavanje o strokovnih in finanč-
nih vidikih ekološkega kmetovanja. Aktivnosti je vodil KGZS - Zavod GO, vključene pa so v projekt z naslovom Podeželje ima več. Ome-
njeni projekt se izvaja v okviru programa LEADER, LAS za razvoj, NIP - 2011.  Nosilec projekta je Občina Cerkno, partnerji pa Občina 
Idrija, Kmetijsko gozdarski zavod iz Nove Gorice, Občina Kanal ob Soči in Sadjarsko društvo Cerkno - Idrija. Sofinanciran je s pomočjo 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje. Projekt je nadgradnja predhodnega dela glede razvoja in trženja lokalno tipičnih produktov na območju. 
V Ukopditih vam bomo v nadaljevanjih predstavili strokovne članke o ekološkem kmetijstvu, ki so jih pripravili strokovnjaki iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Nova Gorica.

 PODEŽELJE IMA VEČ

Ekološko kmetovanje predstavlja obli-
ko in način kmetovanja, ki pridobiva 
na pomenu tako v Sloveniji kot tudi v 

EU. Statistika kaže, da veliko porabnikov v 
EU pri vsakdanjem nakupovanju živil ali na-
ročanju jedi išče izdelke z oznakami za ekoži-
vila in ekološke blagovne znamke. Po ocenah 
študij se trg za ekoživila poveča od 10 do 15 
% letno. Zaradi tega obstajajo dobre možno-
sti za razvoj takšnega kmetovanja, ki po-
membno prispeva k zagotavljanju javnih do-
brin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, 
ohranjanju oziroma izboljšanju biotske ra-
znovrstnosti, varstvu virov pitne vode in 
sploh varovanju celotnega okolja ter razvoju 
podeželja.

Ekološko kmetovanje v največji možni meri 
vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobno-
vljivimi naravnimi viri. Pri ekološkem kmeto-
vanju se v celoti dopolnjujeta rastlinska pri-
delava in reja živali, kar zagotavlja kroženje 
snovi v naravi. Ekološko kmetovanje uvelja-
vlja načelo dobrobiti živali oziroma živalskim 
vrstam, pasmam in kategorijam prilagojeno 
rejo. Stalen in transparenten nadzor nad pri-
delavo in predelavo zagotavlja varnost potro-
šnikom, ki se odločajo za nakup tako pridela-
nih ali predelanih pridelkov. Ekološko kme-
tovanje obenem zagotavlja pridelavo visoko 
kakovostne in varne hrane, z bogato prehran-
sko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitami-
nov, mineralov in antioksidantov. Ker je upo-
raba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično 
sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev, 
gensko spremenjenih organizmov in proizvo-
dov, pridobljenih iz teh organizmov ter raz-
ličnih regulatorjev rasti, pri tem načinu kme-
tovanja strogo prepovedana, praktično ni 
pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali 
živilih in posledično v naših organizmih.

Prednosti okusa ekoloških pridelkov so bolj 
ali manj subjektivne, vendar je za ekološke 
kmete znano, da na svojih kmetijah skrbijo za 
večjo pestrost rastlinskih in živalskih vrst. To 
porabnikom nudi priložnost za uživanje v no-
vih okusih in kulinaričnih doživetjih. Ob tem, 
da zagotavlja okusna in pristna živila, si eko-
loško kmetijstvo prizadeva pridelovati tudi 
živila, ki odražajo raznolike kulinarične želje 
in veščine sodobnega porabnika. To pomeni, 
da med sodobnimi ekološkimi živili niso le 
sveži pridelki neposredno s kmetije, ampak 
tudi vsakodnevni izdelki, kot so vina, testeni-
ne, jogurti, pripravljene jedi, siri itd. Upora-
bljajo se inovativni  predelovalni postopki, 
spremljajo prehranske smernice, s čimer je 
poskrbljeno za to, da ekološki izdelki sledijo 
spremembam okusa in zahtevam potrošni-
kov. 

Ekološko kmetijstvo daje prednost kratkim 
razdaljam prevoza na trg, zato zelo poudarja 
pridelavo sezonske hrane. Tržne poti so lah-
ko zelo krajevne, kot je npr. kmetija, kjer so 
bila živila pridelana, krajevne kmečke tržni-
ce ali stojnice ob cesti. Na policah velikih tr-
govskih verig je mogoče kupiti tudi ekološki 
pridelek, ki je prepotoval veliko kilometrov. 
Kilogram ekološko pridelanega avokada, ki 
je bil pripeljan iz Južne Amerike, je za to, da 
ga imamo na domači mizi, povzročil 2.341kg 
CO2 izpusta. Toliko ga človek izdiha v 7 letih 
življenja! Z nakupom tega pridelka smo po-
zabili na trajnostno gospodarjenje z naravni-
mi viri, ki je eden temeljev trajnostnega ra-
zvoja.

Seveda ta načela in koristi, ki iz njih izvira-
jo, podpira sistem znaka in označevanja za 

ekološko kmetijstvo ter ustrezen sistem certi-
fikacije. Označevanje EU v sedanji obliki se 
uporablja od julija 2010 tudi v naši državi. 
Znak za ekološko kmetijstvo nudi zagotovilo 
porabnikom o izvoru in kakovosti hrane in 
pijače, ki jo kupijo, saj njegova navzočnost na 
katerem koli proizvodu jamči skladnost proi-
zvoda z uredbo EU o ekološkem kmetijstvu.

V Sloveniji se ekološko kmetovanje izvaja 
že od poznih 80. let. Pridelovalci so finančno 
podporo prvič prejeli v letu 1999, v obliki ne-
posrednih plačil na hektar za pridelavo raz-
ličnih kultur. Število ekoloških kmetij oziro-
ma pridelovalcev oziroma predelovalcev ter 
obdelovalnih površin v Sloveniji iz leta v leto 
narašča. V letu 1998 je bilo v kontrolo vklju-
čenih le 41 kmetijskih gospodarstev, v letu 
2010 pa že 2.218 (kar je predstavljalo 2,9% 
vseh kmetij v Sloveniji) z 30.695 ha kmetij-
skih zemljišč v uporabi (6,5% od vseh kmetij-
skih zemljišč v uporabi v letu 2010). Od teh je 
1.897 kmetij že zaključilo preusmeritveno 
obdobje (pridobilo eko certifikat), ki traja 
najmanj 24 mesecev od prve prijave v kontro-
lo. 

Struktura in obseg (v ha) obdelovalnih površin, 
vključenih v kontrolo ekološke pridelave v Slo-
veniji:

Kultura - način rabe 2000 2010

Travinje 4.900 27.041

Njive 320 2.354

Vinogradi 22 296

Oljčniki 76

Sadovnjaki (IS+TSA) 20 798

Vrtnine (na prostem + 
v zaščitenem prostoru)

18 122

SKUPAJ 5.446 30.688

Leta 2001 je Slovenija sprejela Slovenski 
kmetijsko-okoljski program (SKOP), v okviru 
katerega so bili ekološki kmetje upravičeni 
do neposrednih plačil za uveljavljanje ukre-
pov tega programa. Plačila, namenjena eko-
loškemu kmetovanju, so bistveno višja od 
ostalih. Enake vsebine, ki so se nanašale na 
možnost dodeljevanja pomoči ekološkim 
kmetom, je Slovenija podpirala v skupnem 
programskem dokumentu Slovenije in Evrop-
ske komisije Programu razvoja podeželja 
(PRP) 2004-2006 in podpira tudi v PRP 
2007–2013. 

V sklopu finančnih podpor oziroma ukre-
pov za razvoj podeželja in na podlagi javnih 

razpisov, ki jih pripravlja Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje (MKO) za pridobitev finanč-
nih sredstev za investicije na kmetijska go-
spodarstva, obnovo obstoječih trajnih nasa-
dov in postavitev novih, obnovo pašnikov 
ipd., lahko kandidirajo tudi ekološki pridelo-
valci oz. predelovalci, pri čemer so prav ti do-
datno višje točkovani in ocenjeni kot ostali. 
Obstajajo tudi druge oblike finančnih vzpod-
bud, kot so podpore posameznim društvom 
oz. združenjem, promocijskim in izobraže-
valnim programom (predstavitve na sejmih, 
za tisk zloženk ipd). 

V okviru 1. osi PRP 2007 - 2013 so ekološki 
kmetje glede podpor pri naložbah v nekoliko 
boljšem položaju. To velja zlasti za ukrep 
121- posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 
ukrep 112 - podpore mladim kmetom za pre-
vzem kmetij ter pri ukrepu 123 - dodajanje 
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvo-
dom. Ekološki kmetje pri ocenjevanju vlog 
pridobijo višje število točk oz. delež pomoči 
glede na ostale.

Posebne finančne priložnosti imajo ekolo-
ški kmetje tudi pri ukrepih s področja shem 
kakovosti, kot so: ukrep 132 - podpora kme-
tom, ki sodelujejo v shemah kakovosti (kritje 
stroškov kontrole; stroškov analiz, potrebnih 
za dokazovanje zahtev za ekološko predela-
vo; administrativnih stroškov - letna članari-
na, vodenje evidenc, tiskanje materiala za 
označevanje); ukrep 133 - podpora  delujo-
čim skupinam proizvajalcev pri dejavnostih 
informiranja in pospeševanja prodaje za pro-
izvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hra-
ne za delno kritje informiranja potrošnikov, 
oglaševanje in pospeševanje prodaje na no-
tranjem trgu, ter ukrep 142 - podpore za 
ustanavljanje skupin proizvajalcev, kjer eko-
loški kmetje pri ocenjevanju vlog pridobijo 
večje število točk oz. tudi višje plačilo.

Z novim programskim obdobjem od 2014 
do 2020 integrirana pridelava v trenutni 
obliki ne bo več obstajala, ker se bodo neka-
teri splošni pridelovalni standardi zvišali in 
se bo tako zahtevnost konvencionalne pride-
lave precej približala zahtevam, ki se morajo 

izvajati v sedanji integrirani pridelavi. Ukrep 
ekološkega kmetijstvo pa se bo v novem pro-
gramskem obdobju zagotovo izvajal še na-
prej. Zaradi tega je pristojno ministrstvo že z 
letom 2012 ponudilo višja plačila tistim kme-
tijam, ki so v obdobju preusmeritve v ekolo-
ško pridelavo oziroma predelavo. 

MKO želi kmete, ki so vključeni v integrira-
no pridelavo in so se že navadili slediti ustre-
zni zakonodaji in nadzoru, z višjim plačilom 
v obdobju preusmeritve dodatno spodbuditi, 
da se preusmerijo v ekološko pridelavo. Na ta 
način bi se odprla tudi dodatna tržna per-
spektiva, saj bi tako lahko v večji meri zado-
stili potrebam po ekoloških pridelkih in živi-
lih. Povpraševanje po slovenskih ekoloških 
proizvodih narašča tudi v vzgojno izobraže-
valni zavodih, saj se vedno več vrtcev odloča, 
da otrokom ponudi ekološki zajtrk, malico ali 
kosilo. Dodatna spodbudo za možnost pro-
daje pa predstavlja decembra 2011 sprejeta 
Uredba o zelenem javnem naročanju, kjer se 
zahteva, da mora pri vsakem javnem naroča-
nju živil, pija , kmetijskih pridelkov za prehra-
no ali gostinskih storitev do konca leta 2013 biti
najmanj 5% živil pridelanih na ekološki na in,  z 
letom 2014 pa bo zahteva, da mora biti najmanj 
10% živil pridelanih na ekološki na in.

Razvoj ekološkega kmetovanja je tudi po-
memben del Strategije razvoja kmetijstva 
(SRK), ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja 
kmetijstva v Sloveniji v naslednjem srednje-
ročnem obdobju do leta 2020. V analizi ra-
zvojnih možnosti in ovir je razvoj ekološkega 
kmetovanja opredeljen kot prednost pred-
vsem zaradi ugodnih okoljskih razmer. Pou-
darjeno je, da je razvoj ekološkega kmetijstva 
potrebno podpreti tudi z zagotavljanjem pod-
por za naložbe v kmetijska gospodarstva ali 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Še vedno se kaže nujna potreba po večjih 
količinah pridelkov in organiziranem nasto-
panju na tržišču z osveščanjem potrošnikov 
in tudi pridelovalcev. V pridelavi sicer prevla-
duje živinoreja, čeprav je povpraševanje po-
trošnikov največje po svežih vrtninah, sadju 
in nemesnih predelanih živilih (mlevski in 
mlečni izdelki). Večji prihodek in več dodane 
vrednosti na svojih kmetijskih gospodarstvih, 
ob na primer še nekaterih neizkoriščenih pri-
ložnostih v tako imenovanem eko-turizmu 
oz. turizmu na ekoloških kmetijah, je adut, ki 
ga v današnjem času premorejo v redkih go-
spodarskih panogah.

Glede na navedeno in na vse večje povpra-
ševanje potrošnikov po ekoloških pridelkih in 
živilih ter vse večji obseg prometa s temi živi-
li, ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropi 
in ostalem svetu, ima ekološko kmetovanje 
kar nekaj realnih, odprtih možnosti za na-
daljnji razvoj.

Pripravil: Jože Vončina, univ. dipl. inž. zoot.,
vodja oddelka za kmetijsko svetovanje, Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica

Viri:
•  www.mkgp.gov.si/si/
•  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl
•  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/fi les/eu-

policy/data-statistics/facts_en.pdf

Logotipa za označevanje ekoloških izdelkov – le-
vo evropski, desno slovenski

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

OB PRAZNOVANJU KRAJEVNEGA PRAZNIKA SV. IVANA

14:00  Pričetek kmečke tržnice 

15:00  Otvoritev športno zabavnih iger s sodelo-
vanjem okoliških društev in nastop plesne 
skupine Tince iz Deskel

18:00  Komedija »Večer na vasi« v izvedbi KUD-a  
 Zarja iz Zakriža

19:00  Zabava z ansamblom Zapeljivke

Čez celotno popoldne bo možen ogled razstave o 
Divjih babah in voden oged jame.
Bogat srečelov. Vstop prost

Vabi Športno društvo Texas Šebrelje

Športno zabavna prireditevŠportno zabavna prireditev
Šebrelje,Šebrelje,  23. 6. 201223. 6. 2012
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Dobrodošli in učinkovito 
izrabljeni nadstandardi

 IZPOD PERESA UČENCEV

V začetku leta 2009 pa je šola v sodelova-
nju z občino v okviru teh nadstandardov 
uvedla varstvo vozačev, oziroma podalj-

šano bivanje tudi za starejše učence vozače. 
Kdor pozna organizacijski utrip na zavodu po 
pouku, ve, da je le ta vpet v skrb za 60–70 od-
stotkov vseh vozačev na naši šoli, saj je Cer-
kljanska pač dežela, ki »diha« zelo na široko. Za 
varstvo učencev do 5. razreda je že ves čas skr-
bela država s financiranjem podaljšanega biva-
nja, v katerega so se vozači obvezno vključevali, 
z letom 2009 pa sta šola in občina sprejeli tudi 
obvezo vključevanja starejših učencev vozačev 
v organizirano varstvo do 14.00 ure, ko odpe-
ljejo avtobusi. Do tega leta so se razpuščene 
skupine starejših učencev po pouku potikale po 
kraju, med njimi pa so si posamezniki umislili 
marsikatero mladostno razposajenost, od van-
dalizmov na osrednji avtobusni postaji, namer-
nega nadlegovanja stanovalcev, razmetavanja 
smetnjakov, kajenja po prikritih kotičkih … 
predvsem pa je bila ogrožena in mladini prepu-
ščena prometna varnost ob vstopanju v avtobu-
se. V na novo uvedenem podaljšanem bivanju, 
ki je šolskemu kolektivu prineslo mnogo doda-
tnih nalog in odgovornosti, pa se vodi eviden-
ca, kje se učenci v določenem času nahajajo, 
organizirano se pišejo domače naloge, učen-
cem pa sta na voljo tudi šolska knjižnica in ob 

lepem vremenu šolsko igrišče, kadar niso zapo-
sleni z izbirnimi predmeti ter interesnimi in 
sprostilnimi dejavnostmi (pevski zbor, čipkar-
ska šola …). Vsi učenci vstopajo na šolske avto-
buse na postajališču pred šolo v spremstvu uči-
teljev. Nekaj utrinkov iz podaljšanega bivanja 
so učenci zbrali pod mentorstvom učiteljice 
Barbare Derenda.

Na začetku leta 
V podaljšanem bivanju je po navadi zelo za-

bavno. Dobro je, ker se v tem času lahko dru-
žim s svojimi prijatelji.

Po končanem pouku se javimo pri gospe uči-
teljici, da nas vpiše v dnevnik, nato se odpravi-
mo na kosilo. Po kosilu napišemo domačo nalo-
go, ki je običajno zelo težka. Učitelji nam dajejo 
veliko domačih nalog, ampak učenci jih uspe-
šno rešimo.

Po končanem delu se z dovoljenjem lahko 
odpravimo v Bevkovo ali šolsko knjižnico. V po-
daljšanem bivanju veliko časa preživimo na 
prostem. Nekateri igrajo nogomet na šolskem 
igrišču, drugi se pogovarjamo, rišemo, beremo 
… Učenci v času po pouku obiskujemo različne 
krožke, izbirne predmete in druge dejavnosti: 
robotiko, zdrav življenjski slog, modelarstvo, 
verouk, pevski zbor, čipkarsko ter glasbeno šo-
lo. Včasih pomagamo učiteljem pri vrtnarjenju. 

Ogledamo si tudi kakšen zanimiv film in se ob 
tem nasmejimo.

Ker čas hitro teče, se moramo kmalu odpravi-
ti domov oziroma na avtobus. Učiteljem smo 
hvaležni, da se nam posvetijo, in zavedamo se, 
da smo v njihovi bližini varni.
Nika Kokelj, 6. B

Nogometna liga prvakov
Spet prišla je sreda,
ko se nogomet gleda.
Messi danes bo dal tri gole
in pokazal malo nogometne šole.
Xavi zopet preigrava
in se ob tem zelo zabava.
Valdes odbija žoge kot za stavo,
Iniesta trese gole kar s svojo glavo.
David Villa je poškodovan,
Pique pa igra, kot da bi bil zaspan.
Pod vodstvom trenerja Guardiole
tudi S`anchez daje gole.
Barca se je danes izkazala
in Milan domov poslala.
Nika Poljanšek, 6. B

Pevski zbor
Pevski zbor obiskujeva že mnogo let. Tam 

prepevamo lepe pesmi. Letos smo bili zelo 
uspešni na reviji v Idriji, kjer so nas in šolski 
mladinski pevski zbor izbrali za revijo najbolj-
ših zborov Primorske, ki bo potekala 22. 5. 

2012. Najini vzorniki so Carmina Slovenica in 
nekatere vrhunske pevke ter pevci.
Tanja in Nuša, 6. A

Čipkarska šola
Rada hodim v čipkarsko šolo in k taborni-

kom. Pri čipkarskem krožku klekljamo različne 
čipke. V mesecu februarju smo začeli tudi z ri-
sanjem in načrtovanjem. Ob delu se sprostim in 
se pogovarjam s prijateljicami. Čipkarsko šolo 
obiskujemo dekleta od drugega do devetega 
razreda osnovne šole. Sama sem začela kleklja-
ti pred petimi leti.
Doroteja Podobnik, 6. A

Nogomet v podaljšanem bivanju
Fantje v podaljšanem bivanju najraje odidejo 

na igrišče in igrajo nogomet. Ta jim predstavlja 
zabavno igro s prijatelji in prav tako se radi po-
govarjajo o svojih najljubših nogometnih klu-
bih ter nogometaših, ki so njihovi vzorniki.
Tina Peternelj, 7. A

Zdrav življenjski slog rada obiskujeva in tam 
največkrat igramo nogomet. Zdaj treniramo, 
ker bomo imeli kmalu povratno tekmo proti 
učencem Osnovne šole Idrija. Obljubiva, da bo-
mo na tej tekmi, ki bo potekala v Cerknem, 
zmagali, saj smo za okrepitev pridobili tudi tri 
nove igralce. Najini vzorniki so: Cristiano Ro-
naldo, Iker Casillas in Lionel Messi.
Gregor Derlink in Nik Hadalin, 6. A 

Čistilna akcija množična in poučna
Na razredni stopnji so učenci v okviru akcije 

OČISTIMO SLOVENIJO že predhodno pripra-
vili preproste načrte čiščenja ter literarne in li-
kovne refleksije na temo koristnega zbiranje 
odpadkov, urili pa so se tudi v izdelovanju upo-
rabnih izdelkov iz odpadnega materiala. Tudi 
učenci podaljšanega bivanja tretjega triletja na 
predmetni stopnji so že 22. marca temeljito oči-
stili vhode v šolo, stopnišče nad parkiriščem in 
šolsko igrišče. V akcijo čiščenja okolice vrtca se 
je naslednjega dne vključilo 98 predšolskih 
otrok, v akcijo čiščenja okolice šole na razredni 
stopnji pa 115 mlajših učencev. Na šoli je ta 
dan, 23. marca, stekel tudi modelni zagon 
STALNE ČISTILNE AKCIJE »skrbimo za okolico 
šole«, v okviru katere se bodo po letnem učnem 
načrtu kontinuirano organizirale občasne či-
stilne akcije na šolskem prostoru. Na dan akci-
je, 24. marca, so se starejši učenci  prijavili v 
okviru projekta ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG za 
sobotno čiščenje, ki se ga je udeležilo 36 starej-
ših učencev v svojih krajevnih skupnostih in v 
Cerknem, 48 učencev različnih starosti pa se je 
sobotne akcije dodatno udeležilo sporazumno 
s šolo v okviru taborniških odredov v Ravnah 
pri Cerknem, Novakih, Bukovem, Jesenici, Oreh-
ku ... Nabrane odpadke so pridno ločevali po 
vrečkah ter jih sortirali pred zbirališča za smeti. 

Podružnične šole so »pljuča 
odmaknjenih zaselkov«

Konec meseca marca so naši šolarji v Šebre-
ljah in Novakih že po tradiciji priredili kvalite-
tna in odmevna praznovanja materinskega 
dneva za svoje mamice. V Šebreljah jim pod 

Občina Cerkno je že vse od svoje ustanovitve po osamosvojitvi staršem in otrokom preko 
šole zagotavljala določene dejavnosti, ki jih država šoli ne financira. Med njimi jutranje 
varstvo in dodatna spremstva za mlajše učence, podaljšano bivanje za starejše učence, ure 
plavalnega opismenjevanja, podporo pri kulturnih in športnih dejavnostih …

Novice in novičke

vodstvom učiteljic in učitelja Helene Prezelj, 
Petre Mlakar in Ervina Florjančiča, nikdar ne 
zmanjka originalnih idej. Zbrane je z besedo in 
pesmijo nagovorila predsednica Turističnega 
društva Šebrelje, Jana Slabe, spodbudno pa 
jih je nagovoril tudi ravnatelj Milan Koželj ter 
jim položil na srce, naj se enotno, trmasto in 
brezkompromisno še naprej borijo za svojo po-
družnično šolo, ob čemer jim bo vodstvo, tako 
kot doslej, odločno stalo ob strani. Njegove be-
sede je ob svojem nagovoru zbranim krajanom 
potrdila tudi predstavnica Sveta staršev OŠ 
Cerkno, Katja Lapanja in se vodstvu šole ter 
vsem učiteljem iskreno zahvalila za njihovo 
kvalitetno pedagoško delo. Glavno besedo pa 
so v dobri uri pestrega in raznolikega programa 
prevzeli učenci sami z gledališkimi skeči, pe-
tjem, plesom ter zabavnimi recitacijami. Ob tej 
priliki pa je letos ponovno izšel tudi predstavi-
tveni bilten s prigodnim imenom “Ta devji caj-
tng”. V Novakih so pisan prireditveni program 
koordinirale učiteljice Tatjane Prezelj Kene, 
Tatjana Slabe, Vanja Lampič in Nives Boga-
taj Černič. Dodatno so ga popestrili mladi čla-
ni domačega turistično - kulturnega društva s 
satiričnim uvodom ter flavtistka, osmošolka 
Alenka Eržen, ki je osvojila pomembno glasbe-
no mednarodno priznanje. 

Zima je – zime ni …
Konec marca smo prisostvovali otvoritvi li-

kovne razstave naših učencev v prostorih cer-
kljanskega muzeja. Razstava je nastala ob ak-
tivnem sodelovanju z muzejem in Foto klubom 
Cerkno, ki je navdahnil našo mladino s svojo 
zimsko razstavo digitalne fotografije. Sodelo-

vali so učenci 6., 8. in 9. razredov in prav vsi 
njihovi izdelki so bili v čudovitih barvah ter raz-
ličnih izraznih likovnih tehnikah na ogled v na-
šem muzeju do začetka maja. 6. razred se je 
uril v svetlostnih in barvnih odtenkih, 8. razred 
je spoznaval komplementarni barvni kontrast, 
9. razred pa predvsem tonsko slikanje in kolori-
zem. Pod budnim vodstvom naše uspešne li-
kovne pedagoginje Ane Vončina, uspeh tudi 
tokrat ni izostal.

Energetsko razreševanje šolskega 
kompleksa

Že konec marca je novogoriška firma GOLEA 
(Goriška lokalna energetska agencija) pričela s 
postopki tehnične zasnove načrtovanega ogre-
vanja na biomaso celotnega kompleksa od mu-
zeja, glasbene šole, vrtca in centralne šole, ki bi 
ga načeloma že v teh poletnih počitnicah sfi-
nancirali in izvedli pod okriljem sredstev švi-
carskega sklada, ki je namenjen evropskim 
vlaganjem v obnovljive energetske vire. Stroške 
ogrevanja bi na ta način zmanjšali na polovico, 
sledila pa bi celostna sanacija šolske stavbe v 
okviru dolgoročne celostne zasnove razreševa-
nja šolskega kompleksa (poleg izgradnje nove 
kurilnice in energetske prenove tudi predšol-
ska vzgoja, prometna varnost, igrišča in večna-
menska dvorana). Predstavnika vlagateljev 
Ivana Kacafura in Primož Ladava sta v mese-
cu aprilu učiteljem in učencem nazorno de-
monstrirala delovanje novega didaktičnega 
pripomočka, »energetske hišice«, ki jo bo šola 
pridobila v trajno last, iz sklada pa se bodo lah-
ko financirali tudi drugi interesni izobraževalni 
programi s področja energetike, fizike in tehni-

ke. Nov pripomoček bo našim učencem omogo-
čil kontinuirano spremljanje različnih energet-
skih pojavov v naravi ter prostorih zavoda.

Domače sadjarstvo
V sredo, 11. aprila smo šesti razredi imeli na-

ravoslovni dan. Prvo uro smo si ogledali žga-
njekuho pri Štravsovih v Mostaniji. Videli 
smo, kako se kuha žganje. Nato smo se odpra-
vili k sadjarju Jožetu Kosmaču. Tam smo si 
ogledali, kako se naredi jabolčni čips, kako se 
cepi drevo in pokazal nam je, kako se obrezu-

je drevesa. Nato smo se vrnili v šolo in šli  na 
malico. Naslednji dve uri pa smo imeli pouk na-
ravoslovja. Tudi tam smo se veliko naučili. Re-
ševali smo naloge v delovnem zvezku in se na-
učili vse o sadjarstvu, alkoholnem vrenju in ra-
stlinah. Ta dan je bil poučen in zanimiv.
Andreja K., Tjaša R., Nika P., Anja Š.

»Pridelajmo sami« in »Šolski vrt«
V četrtek, 19. aprila, je bila na Osnovni šoli 

Cerkno organizirana strokovna okrogla miza 
ob dveh začetnih projektih, Pridelajmo sami  
Občine Cerkno in Šolski vrt Osnovne šole Cer-
kno. Namenjena je bila strokovni izmenjavi ter 
praktičnim napotilom na podlagi legitimnih 
mnenj eminentnih strokovnjakov, pa tudi različ-
nih praktikov na področju tradicionalne pride-
lave hrane. Pobudniki teh projektov, ki se v ce-
loti zavedajo, da so na Cerkljanskem temelji teh 
prizadevanj postavljeni in nadgrajevani že vrsto 
let, vabijo k sodelovanju tudi vse druge strokov-
njake in številne lokalne pridelovalce z bogatimi 
izkušnjami, naj se pobudi pridružijo v čim večjem 
številu ter prispevajo svoje bogate izkušnje. 
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Posveta sta se udeležila tudi strokovnajka, ki 
do podrobnosti poznata tematiko, dr. Jože 
Bavcon, direktor slovenskega botaničnega vrta 
in Mojca Rot, predstavnica Kmetijsko-gozdar-
skega zavoda Nova Gorica. 

Projekt  Občine Cerkno Pridelajmo sami 
vključuje:
•  Možnost samooskrbe na Cerkljanskem z 

zdravo, doma pridelano hrano po dostopnih 
cenah,

•  ohranitev in obuditev tradicionalnih nači-
nov in postopkov obdelave zemlje kot turi-
stično – promocijsko komponento ohranjanja 
etnoloških značilnosti in kulturne krajine,
o aktualizacijo pomena trajnostnega nači-
na kmetovanja kot skrbi za zdravo hrano in 
zdravje ljudi, pa tudi skrbi za okolje (naravna 
gnojila, kompostiranje, izogibanje kemičnim 
sredstvom za zatiranje škodljivcev, zbiranje 
in uporaba deževnice …), 

•  skrb za pridelavo semena, zbiranje starih 
vrst kmetijskih in okrasnih rastlin,

•  pomen partnerskega kmetijstva (potrošnik 
in kmet se neposredno povežeta pri planira-
nju potreb po hrani ter direktna dobava (brez 
posrednikov ter cenovnih obremenitev); Mo-
žnosti na Cerkljanskem …

•  možnosti urejanja okrasnih mestnih zele-
nic z avtohtonimi vrstami rastlinja.
Projekt Šolski vrt je sestavni del občinske-

ga projekta in vključuje:
•  trajnostno obuditev in medgeneracijsko 

prenašanje tradicionalnih navad, poveza-
nih z načinom življenja, etnološkimi značil-
nostmi in domačo pridelavo hrane;

•  nove praktične učne vsebine za izvajanje 
doživljajskih vsebin v okviru izbirnega 
predmeta, interesnih dejavnosti ali razvija-
nja specifičnih nadarjenosti;

•  dodatne možnosti interdisciplinarnega iz-
vajanja pouka (botanika, zoologija, fizika, 
tehnična vzgoja, matematika, zgodovina, li-
teratura …); 

•  samooskrba kot pomemben element traj-
nostnega ozaveščanja mladine ter posre-
dno tudi staršev ob vprašanju, kaj se splača 
pridelovati ter da se ob tem ne upošteva sa-
mo cena, temveč tudi dolgoročni vplivi, ki jih 
ima hrana na zdravje ljudi; 

•  didaktična možnosti sodobnih trendov 
vključevanja eko pridelave in permakulture  
ter novejše oblike pristopa h kmetijskim ob-
delavam površin
Glavna pobudnica srečanja, članica sveta 

Občine Cerkno Marta Deisinger, je na okrogli 
mizi uvodoma nanizala vrsto zablod globalnih 
razsežnosti v zvezi s pridelavo hrane, ki so smo 
jim žal podlegli tudi v naših lokalnih sistemih. 
Rešitev je seveda v domači državni pridelavi, 
največ, kar lahko storimo za svoje zdravje pa je, 
da zelenjavo in sadje pridelamo na domačem 
vrtu, saj bomo le tako natančno vedeli, s čim se 
prehranjujemo. V prihodnjih letih pa strokov-
njaki, zaradi podnebnih sprememb, podražitve 
naftnih derivatov, povečanja števila prebival-
cev ter zmanjšanja obdelovalnih površin, priča-
kujejo tudi občutno povečanje cen hrane na 
globalnem trgu. Rešitev je prehranska samoo-
skrba z nekaterimi občutnimi prednostmi: veri-
ga med pridelovalcem in končnim potrošnikom 
je kratka, odpadejo stroški transporta, zmanj-
šajo se emisije, ohranjanje domačih delovnih 
mest, zmanjšana potreba po uvozu ... 

Vsi prisotni aktivno podpirajo oba projekta, 
pohvalili so tudi dosedanje delo pedagoškega 
kadra in učencev pri pripravi osnovne površine 
šolskega vrta ter oba vložka tako občine kot za-
voda v operativno pripravo didaktične površi-
ne šolskega vrta.

Osnovni cilj skupnih prizadevanj ob obeh 

Bravo mi!
ANGLEŠČINA – kmalu po novem letu se je odvi-
lo tudi tekmovanje iz angleščine. Na regijskem 
so nas zastopale devetošolke Marjana Bevk, Tin-
kara Černič, Tina Ozebek in Katjuša Poljanšek. 
Prve tri so osvojile srebrno priznanje pod men-
torstvom učiteljice Sanje Turk.
NEMŠČINA – na državnega tekmovanja v zna-
nju nemščine, ki je potekalo februarja, se je z 
naše šole na državni nivo uvrstil devetošolec Be-
njamin Tušar, ki je pod mentorstvom učiteljice 
Anice Svetik dosegel odličen rezultat in osvojil 
srebrno priznanje.
TABORNIŠTVO – V začetku marca so člani do-
mačega taborniškega rodu Aragonitni ježek na 
rednem občnem zboru podelili plaketo Zveze 
tabornikov Slovenije Osnovni šoli Cerkno, Kot 
so poudarili, je prav naša šola tista, ki bistveno 
pripomore k večjemu uveljavljanju njihove orga-
nizacije v lokalni skupnosti. V vseh letih njihove-
ga delovanja jim je nudila prostore za izvedbo 
različnih akcij ter jih podpirala pri pridobivanju 
novih članov. 
KEMIJA – Na državno tekmovane iz znanja ke-
mije, ki je marca potekalo v Ljubljani, se je uvr-
stilo sedem osmošolk in devetošolk. Dosegle so 
odlične rezultate: Melita Velikanje, 9.a, ZLATO 
PREGLOVO PRIZNANJE, Tina Ozebek, 9.a, in 
Sonja Mavri, 8.a, SREBRNO PREGLOVO PRI-
ZNANJE. Čestitke tudi Urši Ambrožič, Katji De-
žela, Nežki Močnik in Sari Mlakar in zahvala 
mentorici Aniti Močnik Dovnik.
FIZIKA – Konec marca je v Ljubljani potekalo 
področno tekmovanje iz fizike. Srebrno  Stefa-
novo priznanje so prejeli naši učenci: Jana 
Štremfelj, Sonja Mavri in Matevž Kovač iz 8. ra-
zreda ter Anže Hadalin, Katja Dežela in Tina 
Ozebek iz 9. razreda.
Na državno tekmovanje, ki je potekalo aprila na 
Pedagoški fakulteti, pa sta se uvrstila Jana 
Štremfelj in Anže Hadalin. Oba sta bila pri reše-
vanju nalog zelo uspešna, Jana Štremfelj pa je 
dosegla tudi zlato Stefanovo priznanje. Vsem 

li le s svojimi glasovi, pač pa iskreno iz globine 
srca. Marsikatera solza in ovacije iz dvorane so 
potrdile, da je iskrenost pretoka glasbe med 
mladimi in poslušalci stkala vez, ki se ne bo ni-
koli pretrgala.
Mladim pevcem želimo uspešno predstavitev 
na  reviji NAŠA POMLAD, vse starše in ljubitelje 
zborovskega petja pa vabimo na VEČERNI 
KONCERT ŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV, KI 
BO V SOBOTO, 2. JUNIJA 2012 OB 19. URI. 
Rezervirajte si ta večer za nas in seveda  zase, 
saj vam bomo dali veliko, veliko lepega. 

»VRTOVČKARJI« POZIVAJO
tekmovalcem čestitke za dosežene rezultate, po-
sebna zahvala pa tudi prizadevni mentorici Ma-
riji Urh Lahajnar.
VESELA ŠOLA – Državno tekmovanje iz vesele 
šole, ki meri znanje na področju splošne razgle-
danosti, je potekalo 11. aprila je v Idriji. Udeleži-
la sta se ga tudi dva učenca iz naše šole, Nika 
Lapajne in Matevž Kovač, ki sta dosegla srebrno 
priznanje, bronasta pa so prejeli: Neža Mavri, 
Katja Klemen, Marjeta Mavri in Jana Štremfelj. 
Čestitamo vsem tekmovalcem, posebna zahvala 
pa tudi mentorici, Andreji Lapajne.  
PLAVANJE – Sredi aprila so se naši plavalci pod 
mentorstvom športne pedagoginje Ane Hadalin 
udeležili državnega prvenstva v plavanju, ki je 
potekalo v olimpijskem bazenu v Kranju tako za 
nekategorizirane kot za kategorizirane plaval-
ce. Cerkljani so se domov ponovno vrnili z na-
slovom državnega prvaka. Iskrene čestitke vsem 
učencem, ki so se tekmovanja udeležili in so 
odlično predstavljali šolo tako z rezultati kot s 
športnim in kulturnim vedenjem na tekmova-
nju. Čestitke pa še posebej devetošolkama Man-
ci Serženta in Tinkari Černič, ki se poslavljata od 
šolske ekipe, saj letos zaključujeta šolsko obve-
znost.
ROBOTIKA – Konec aprila je na Tehniškem šol-
skem centru Nova Gorica potekalo regijsko tek-
movanje iz robotike – ROBObum 2012 v organi-
zaciji Fakultete za elektrotehniko in računalni-
štvo Univerze v Mariboru, namenjeno pa je 
spodbujanju osnovnošolcev za naravoslovje in 
tehniko, in sicer v dveh kategorijah - LEGObum 
in ROBOsled. 
V kategoriji LEGObum sta Dani Bratuž in Adri-
jan Jesenko zasedla četrto mesto, Jana Štremfelj 
in Tomi Štucin pa tretje mesto. V kategoriji RO-
BOsled je Primož Eržen zasedel četrto mesto, 
Jure Bavcon pa odlično prvo mesto. Jana Štrem-
felj, Tomi Štucin in Jure Bavcon so se tako uvr-
stili na državno tekmovanje, ki bo 15. maja 2012 
na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v 
Mariboru. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem 
ter zunanjima mentorjema Bogu Rejcu ter Ro-
bertu Primožiču.

KULTURNA ŠOLA – Na začetku maja pa smo 
prejeli tudi spodbudno obvestilo ocenjevalne 
komisije za podelitev naziva KULTURNA ŠOLA, 
in sicer, da nam je JAVNI SKLAD RS ZA KUL-
TURNE DEJAVNOSTI na podlagi javnega razpi-
sa ta status za obdobje 2012-2015 tudi podelil. V 
razpisni dokumentaciji je bilo potrebno z doku-
mentacijami, utemeljitvami in argumenti po-
drobno poročati o različnih kulturnih dejavno-
stih (literarnih, likovnih, glasbenih, gledaliških, 
založniških, video …), ki potekajo na naši šoli 
zadnje desetletje. Svečane podelitve se bomo 
udeležili 1. junija 2012 v Vačah pri Litiji, v geo-
metričnem središču Slovenije.
ZBOROVSKO PETJE – Po uspešnih nastopih 
treh mlajših zborov v začetku aprila na naši šoli 
(prvič so na koncertnem odru stali mali pogu-
mni pevci otroškega pevskega zbora »Metuljček« 
iz vrtca), se je revija Naša pomlad 2012 za zbo-
rovske skupine OŠ Cerkno nadaljevala 24. aprila 
v Idriji, kjer sta se še posebej izkazala otroški 
pevski zbor 5. in 6. razreda ter Mladinski pevski 
zbor Iskrice, ki ju je selektor Matej Penko izbral 
tudi za zaključno revijo.  Oba omenjena zbora 
sta na reviji izvedla  izjemno lep in kvaliteten na-
stop z izbranim programom, ki publike ni pustil 
hladne. Otroški pevski zbor 5. In 6. razredov se 
je predstavil s štirimi pesmimi, pri katerih so 
lahko izkazali vso svojo interpretacijsko sposob-
nost, saj so bile pesmi med seboj značajsko in 
vsebinsko povsem različne. V tretji skladbi sta 
spremljavo na klavirju podprla izjemna mlada 
glasbenika, Nuša Rejc na violini in Uroš Mene-
gatti na harmoniki. Vsem znana ponarodela 
»Navzgor se širi rožmarin« je zazvenela v poseb-
no sveži in doslej še nikoli slišani interpretaciji. 
Najštevilčnejši pevski zbor izmed vseh šol, kate-
re so se predstavile na obeh revijah, naš mladin-
ski pevski zbor Iskrice, pa se še posebej ni izne-
veril pričakovanjem poslušalcev. Najbolj občute-
no so pevci predstavili skladbo skladatelja Boba 
Chilcotta z naslovom »Ali slišiš me?«. Interpre-
tacija  te pesmi, ki nosi v sebi izjemno lepo spo-
ročilo, z uporabo znakovnega jezika gluhih, je 
občinstvo globoko ganila, saj je pevci niso poda-

projektih  je ozavestiti domačega potrošnika, 
da bo domačim pridelovalcem odprl možnost 
sonaravne ponudbe ter sebi izbire zdravih iz-
delkov. 

V večjih mestih je sicer lažje zagotoviti po-
rabnike za domače proizvajalce, prednost 
manjših lokalnih skupnosti pa je boljša mo-
žnost samooskrbe. Cerkljanska je bila v zgodo-
vini priznana kot  oskrbovalec  s sadjem. Stati-
stično je tudi dokazano, da je danes prav na 
Cerkljanskem največji odstotek ekoloških pri-
delovalcev v Sloveniji, samooskrba pa je dose-
gljiva predvsem s spremembo mentalitete pre-
bivalstva.

Zaradi premalo domišljenih načinov posega-
nja države, se domači proizvajalci znajdejo v 
podrejenem položaju. HACCP in sisteme javnih 
naročil pri nabavi živil si največkrat sami po ne-
potrebnem otežujemo in birokratiziramo. Tra-
dicionalne metode gre uporabiti tudi pri orod-
jih - nove kosilnice na nitko ogrožajo mlada 
drevesa, ki so se jim morali tradicionalni kosci 
izogibati.

Obstoječi (dokaj natrpani) osnovnošolski uč-
ni načrti naravoslovnih predmetov sicer dopu-
ščajo manevrski prostor tovrstnim vsebinam, 
načini in didaktični pristopi doživljajskega uče-
nja med katere spada tudi šolski vrt, pa so pred-
vsem v pristojnosti učiteljev, prepuščeni njihovi 
iznajdljivosti ter dodatnemu trudu (dnevi de-
javnosti, izbirni predmeti, interesne dejavnosti 
…). Mladino je pomembno predvsem ozavesti-
ti, da sta hrana in zdravje povezana. Šolski vrt 
je s tega stališča odmevna priložnost, da se tudi 
družine začnejo o tem pogovarjati. Veliko mla-
dine se spontano trajnostno ozavesti o izvirnih 
naravnih danostih ob delu v vrstah tabornikov 
in katoliških skavtov. Uspeh projekta Pridelaj-
mo sami pa je odvisen predvsem od aktualiza-
cije teh prizadevanj na različnih družbenih po-
dročjih in v medijih. 

Ocean z Lucijo
Tradicionalna in uspešna prizadevanja za 

boljšo bralno kulturo na našem zavodu so v le-
tošnjem šolskem letu na pobudo profesorice 
slovenščine Mojce Lipužič Moravec porodila 
nov, izjemno domiseln in najstniško aktualen 
projekt. Vsi se še spominjamo časov pred več 

desetletji, ko smo pisatelje, ki so nas obiskovali 
na šoli, doživljalo kot težko dostopne »sive emi-
nence«, četudi so z mladimi bralci znali prija-
zno in sproščeno komunicirati. Danes so pisa-
telji mladim bralcem, ki jih obiskujejo in spod-
bujajo na šolah, mnogo bliže, tako starostno, 
kot po tematiki prebranih del. Prav gotovo pa 
vsi mladi bralci nimajo prilike, da bi lahko so-
delovali le z nekaj let starejšo uspešno pisatelji-
co, ki je, še ne tako dolgo nazaj, izdala prvo 
knjigo že na Osnovni šoli. Govorimo seveda o 
Šebreljki Luciji Rejc in njenih dveh prvencih, 
Dilema iz leta 2007 in Ocean, ki je izšel letos.

V petek, 4. maja, se je šolski dan prelevil v 
vikend. V popoldanskih urah smo se zbrali in se 
veselili srečanja z Lucijo in Leo, njeno sestro ter 
ilustratorko novejše knjige. Zbralo se nas je nad 
dvajset ljubiteljev knjige, osmošolcev in deve-
tošolcev skupaj z ekipo šolske radiotelevizije. 
Spomladanski dan nam je nudil prijetno zave-
tje v šolskem atriju, kjer smo posneli nekaj od-
lomkov iz romana Ocean, ki je poln domiselnih 
in kvalitetnih dialogov, Učenke so se izkazale v 
gledališki igri, čeprav smo se na trenutke tudi 
nasmejali, saj smo posneli nekaj filmskih spo-
drsljajev.

V večernih urah pa se je učilnica slovenščine 
spremenila v spalnico. V sproščenem pogovoru 
z Lucijo in Leo smo izvedeli, kdaj je Lucija priče-
la s pisanjem, zakaj piše, kako in koliko časa je 
pisala … pa tudi to, ali še piše in kaj si želi pisa-
ti v prihodnje. Sproščen pogovor je stekel tudi o 
srednješolskem življenju, tako devetošolci kot 
tudi osmošolci so pred velikimi odločitvami in 
prav radi slišijo spodbudne besede tistih, ki so 
bili pred to odločitvijo pred kratkim.  

Šolski vrt bo služil predvsem kot didaktični pripo-
moček privzgajanja in ohranjanja tradicionalnih ve-
ščin domače pridelave hrane. V okviru zavoda ga bo 
projektna skupina učiteljic ob podpori lokalne sku-
pnosti uporabljala za izvajanje interesne dejavnosti, 
pa tudi kot možnost izbirnega predmeta. 

V svetu, kjer je promet vse bolj pomemben in 
naokrog nas ves čas »brenčijo« najrazličnejša 
vozila, živijo tudi naši otroci vseh starosti. 
Gledajo, poslušajo, se čudijo in se učijo … Nji-
hova varnost je na prvem mestu, vendar tudi 
skrb za okolje ne sme zaostajati, saj naše usta-
ljene in največkrat neprimerne navade v pro-
metu močno vplivajo na zdravje in življenjski 

prostor otrok.

V projektu »DOBIMO SE NA POSTAJI« se je 
z akcijo »TEDEN V VRTEC BREZ AVTOMO-
BILA« vključil tudi naš vrtec, tako da v 
tednu med 14. in 18. majem 2012 POZI-
VAMO VSE STARŠE, DA PO SVOJIH NAJ-
BOLJŠIH ZMOŽNOSTIH PRIPELJEJO OTROKA 
V VRTEC PEŠ, S KOLESOM ALI JAVNIM PO-

TNIŠKIM PROMETOM. 

Vrtovčkarji in njihove vzgojiteljice

MAJ 2012
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L eta 1957 je v Cerknem, v Elek-
tro gospodarski šoli (EGŠ), 
takrat mlad orodjar Viktor 

Kravanja s svojimi prijatelji ustano-
vil radio klub, ki je do razpada Jugo-
slavije obdržal pozivni znak YU3IXY. 
Na podstrešju današnje upravne 
zgradbe podjetja ETA Cerkno so 
zgradili majhno sobico, čez dvorišče 
napeli prvo žičnato anteno in kupili 
rabljeno radijsko postajo. V tistih ča-
sih je bilo vzpostavljanje radijskih 
zvez s tujino nekaj neobičajnega in 
eden redkih načinov komuniciranja s 
tujci. Člani kluba so nato pričeli sami 
graditi radijske postaje in antene. 

S selitvijo EGŠ v Novo Gorico se je 
aktivnost radioamaterjev precej 
zmanjšala, ponovno obudila pa s pri-
hodom Srečka Grošlja. Pod vod-
stvom ing. Franca Tušarja so zgradi-
li lokalno radijsko postajo, ki se je v 
etru oglasila 3. januarja 1971 in delu-
je še danes pod imenom Radio Od-
mev v sklopu Primorskega vala.

Naslednja prelomnica v delovanju 
radio kluba je leto 1978, ko vajeti 
prevzame Miran Vončina, ki uprav-
nemu odboru kluba predlaga nove 
prijeme in cilje, predvsem pri delu z 

 HOBI

Sierra Five Five Cerkno
Ko ste na Črnem vrhu smučali ali pa se sprehajali, ste ob zgornji postaji sedežnice Brdo opazili visoke anten-
ske stolpe in na vrhu antene, ki kljubujejo hudim vremenskim razmeram. Če ste imeli srečo ste morda opazi-
li, da se vsake toliko zavrtijo v drugo smer, ali pa ste morda iz koče pod njimi slišali »Sierra Five Zero Echo« 
ali po slovensko »Soča Pet Nič Evropa«. Ne, to ni kakšna vesoljska postaja, vojaška baza ali bazna postaja 
mobilnega operaterja. To so radioamaterji. In to že 55 let!

RADIOAMATERSTVO
Radioamaterstvo je ljubiteljsko ukvar-
janje z radijskimi zvezami in radio-
tehniko. Hkrati je radioamaterstvo 
še mnogo več: aktivnost, gibanje, 
organizacija, izobraževanje in druže-
nje. Lahko rečemo, da je celo način 
življenja ter tehničnega mišljenja sko-
raj treh milijonov ljudi obeh spolov, 
različnih starosti, poklicev, ver, ras, 
političnih nazorov  v vseh državah 
sveta. Za nekatere je to nepoklicno 
ukvarjanje z radijsko in drugo poveza-
no tehniko, za druge je radioamater-
stvo teorija in praksa vzpostavljanja 
amaterskih radijskih zvez.
Radioamaterstvo v ožjem smislu 
pojmujemo kot organizirano dejav-
nost, katere namen je izobraževanje, 
tehnično raziskovanje in vzpostavlja-
nje amaterskih radijskih zvez med 
radioamaterji - ustrezno usposoblje-
nimi osebami, ki se s to dejavnostjo 
ukvarjajo ljubiteljsko, izključno iz 
osebnih pobud in brez pridobitniških 
namenov.
Poudariti je treba še eno, izredno 
pomembno karakteristiko radioama-
terstva oziroma organizirane radio-
amaterske dejavnosti. Radioamaterji 
morajo po mednarodnih predpisih 
opraviti ustrezen izpit, kar pomeni, da 
imajo določeno tehnično (elektronika 
in radiotehnika) in operatorsko zna-
nje (pravila in predpisi za amaterske 
radijske komunikacije). Značilnost 
radioamaterjev je njihova želja po 
neprestanem eksperimentiranju, razi-
skovanju in proučevanju vseh vrst ra-
dijskih komunikacij v širokem spektru 
frekvenc. Gre za ogromno znanje in 
sposobnost množice ljudi, ki se s tem 
ukvarjajo.

mladimi. Število članov naraste, ak-
tivnost kluba pa močno poveča. Re-
zultati so vidni v izvrstnih dosežkih v 
mednarodnih tekmovanjih, zgraje-
nih postojankah na Črnem vrhu, Bu-
kovskem vrhu, Gorskem vrhu, Krni-
cah in na Vojskem. Klub je postal 
prepoznaven tako v slovenskem me-
rilu kot po celem svetu. Njegovi bivši 
in sedanji člani so priznani strokov-
njaki na področju elektrotehnike, ro-
botike, strojništva, računalništva…

Največji zalogaj kluba je bila prav 
izgradnja in vzdrževanja postojanke 
na Črnem vrhu oz. na smučišču Cer-
kno. Štirje antenski stolpi, nešteto 
anten, urejeni bivalni prostori, doma 
izdelan ojačevalec in kup druge opre-
me so večinoma plod znanja in eks-
perimentiranja članov. 

Dejavnost kluba pa ni samo vzpo-
stavljanje zvez ampak tudi povezova-
nje radijske tehnike z drugimi dejav-
nostmi. Na primer z računalništvom. 

Marsikatera hiša v Cerkljanskem hri-
bovju še danes ne bi vedela, kaj je to 
hitri internet, če jim ne bi radioama-
terji s svojim znanjem omogočili 
brezžične internetne povezave z do-
lino. V samem Cerknem imajo svoj 
strežnik, ki oskrbuje radioamaterje s 
svežimi informacijami o aktivnostih 
radioamaterjev, povezan pa je z dru-
gimi podobnimi strežniki po celem 
svetu. Vsaki dve minuti pošlje tudi 
sveže podatke na tri podstrani tele-
texta TV Slovenija pod številko 597.

V času sodobnih komunikacij se 
zdijo zgoraj omenjene dejavnosti mal-
ce čudaške, prišle pa bi še kako prav, 
če bi sodobna tehnika odpovedala. Za-
to radio klub s člani sodeluje tudi pri 
aktivnostih civilne zaščite in vojske.

V letu 2012 praznuje klub 55. oble-
tnico, ki jo bodo obeležili s posebni-
mi pozivnimi znaki S55CERKNO in 
S555E. Z njima bodo opravili več kot 
10.000 zvez in jih potrdili s tako ime-
novanimi QSL karticami. Na karticah 
bodo podatki o zvezi, o klubu in o 
prelepi Cerkljanski.

Ko boste spet hodili po Črnem vrhu 
in boste opazili, da se v postojanki 
Radio kluba kaj dogaja, stopite na-
prej in z veseljem vam bodo razložili 
kaj pomeni CQ, DX, QSL. Vsekakor 
pa si oglejte spletno stran Radio klu-
ba http://www.s50e.si. 

Pa lep »Sedem Tri«!
Jože Kranjc, S52JK

P o že 17. mednarodnem festi-
valu Jazz Cerkno, ki nas bo 
doletel prav v kratkem, se lah-

ko Cerkljani nadejamo še enega pre-
cej velikega in pomembnega glasbe-
nega dogodka – Bendologije Cer-
kljanske, ki ji bomo priča 15. junija v 
dvorani v Počah in 16. junija na sta-
rem placu v Cerknem. Odgovoren 
zanjo je glasbenik, organizator in po-
nosen Cerkljan Tomaž Lapanja.

Tisti, ki smo Bendologijo Cerkljan-
ske že doživeli v njeni prvi verziji 
morda že slutimo, kaj lahko pričaku-
jemo, tisti  pa, ki te izkušnje nimate, 
verjemite, da gre za dogodek, ki ga 
ne smete zamuditi. Sem vas že ogre-
la, da pridete poslušat? No, velika 
možnost je, da večino glasbenikov 
poznate, saj so domačini, ki pač svoj 
prosti čas radi preživljajo v družbi 
svojega inštrumenta. In prav je, da 
pokažemo podporo njihovemu delu 
in trudu. Velika možnost je tudi, da 
vam bo program zanimiv, saj nas bo 
vsak bend posebej popeljal v svoje 
glasbeno obdobje. Ne pozabimo, da 
so prav na Cerkljanskem našli najsta-
rejši inštrument na svetu. Igra zgo-

 BENDOLOGIJA II.

Tud litas prtisnma an štempl tel dalin
dovine in glasbe se je pri nas začela 
že davno in se očitno nadaljuje. 

To, da je v krvi Cerkljanov, da se 
glasbeno udejstvujejo, kaže tudi 
vztrajnost določenih glasbenikov, ki 
so kdaj igrali v drugih zasedbah in se 
zdaj predstavljajo v povsem novih. 
Hkrati se je v zadnjih šestih letih raz-
vilo kar precej novih bendov, kot so: 
Steal Life, Kowk, Nart, Joko in Domc 
s prijatelji, Ikeebo in Poltrona 
Express. Od bendov, ki so nastopili 
leta 2006, bomo žal pogrešali Anione 
in Vaško Subkulturo, ki pa se mogoče 
vrnejo ob tretji izvedbi Bendologije.  

Ups, nazaj k verziji 2.0. Bendologi-
ja Cerkljanske II bo na petkov večer, 
15. junija v dvorani v Počah, gostila 
tiste ta bolj ‘šundraste’ bende – Steal 
Life, Kowk, Memory Lane, Dog Dr-
yer, Barehanded, Bretones in Not Yet. 
V Poče pridete s kombijem, ki bo vo-
zil od 19. pa do 20. ure na relaciji 
Cerkno–Poče. Po končanih koncertih 
od 2. do 3. ure pa ravno tako. 

V soboto od 15. ure popoldan bo-
ste na starem placu lahko uživali v 
glasbi iz inštrumentov in ust nasle-
dnjih skupin: Nart, Joko in Domc s 

prijatelji, America, Kar Češ Brass 
Bend, Poltrona Express, No name, 
Night Riders, Ansambel Zarja, Rivali, 
Dih, Tequila Band, Ikeebo in Ex Po-
sadka.

Zakaj je Bendologija Cerkljanske 
tako pozitivno naravnan projekt? Pr-
vič, gre za vztrajen prostovoljni an-
gažma vodje projekta Tomaža, ki se 
na projekt pripravlja že leto dni. Več-
plastnost dela, ki zajema organizaci-
jo prostora, dovoljenj, komunikacijo 
z vsemi zasedbami, organizacijo vaj 
(kjer urno priskoči na pomoč tudi 
mladinski center C.M.A.K.), pogosti-
tev, financiranje projekta in promoci-
jo, predstavlja Tomažu svojevrsten 
izziv. 

Drugič, ker Tomaž niti slučajno ni 
novinec v tem, že dobro pozna nači-
ne, kako spodbuditi k sodelovanju 
toliko ljudi. Tako je tudi letos, po šest 
letnem premoru na kup spravil več 
kot 100 glasbenikov. Kapo dol! 

Tretjič, prav vsi, ki igrajo v več kot 
20 zasedbah, so se odpovedali nagra-
dam v prid projekta, ki ne opravlja le 
funkcije obujanja cerkljanske glasbe-
ne tradicije, temveč še bolj utrjuje 

njen ugled. Kapo dol tudi pred glas-
beniki, lepo prosim!

Tega se zavedajo tudi vsi drugi so-
delujoči in vsi podporniki, ki vodji 
ponosno stojijo ob strani. Tako oni 
kot bendi Tomažu zaupajo in vedo, 
da bo prireditev zaradi svoje unika-
tnosti dobro obiskana, zato v svojih 
bendplacih ali pa v C.M.A.K.u že me-
sece preigravajo strune, tresejo opne, 
ubirajo tipke, raztegujejo mehove in 
trenirajo glasilke. Tomaž je kot prvič 

tudi tokrat poskrbel, da bo projekt 
ustrezno promoviran in dokumenti-
ran, kjer bosta pomembno vlogo 
opravila člana KUD Cerkno, snema-
lec Gašper Uršič in oblikovalec Peter 
Lahajnar. 

Če bi rekla, da je ostalo še nedore-
čeno, bi se grdo zlagala. V resnici bi 
raje videla, da vse ostalo izveste na 
kraju samem, ali pa ko se znova bere-
mo na temo cerkljanskih dogodkov.  
Livija Rojc Štremfelj

Rivali

Ex posadka

Barehanded Night Riders

MAJ 2012
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K o nekdo iz Slovenije vidi vašo foto-
grafijo, lahko vidi, da ne nosite veli-
kih perjanic kot jih nosijo ameriški 

domorodci, prikazani v hollywoodskih fil-
mih. Nam lahko povesta od kje ste ter mogo-
če kaj o vaši kulturi?

Jeneda (J): Hollywood je ustvaril svojo idejo o 
tem, kdo ameriški staroselci so in kdo bi morali 
biti. Žal so te ideje postale del stereotipov, ki 
omogočajo, da rasizem in zatiranje obstajata še 
dandanes. V Združenih državah je še vedno več 
kot 500 plemenskih ljudstev (ang. Tribal Nati-
ons), ki jim je uspelo preživeti in ki se razlikujejo 
tako v jeziku kot v kulturi. Moja družina prihaja 
iz ljudstva Dine’, ki je bolj znano pod imenom 
Navajo. Kot ljudstvo, ki šteje več kot 300 tisoč 
ljudi, imamo največje ozemlje znotraj Amerike.

Clayson (C): Dandanes smo kot staroselci del 
svetovne skupnosti, ki je pod vplivom pop kultu-
re, masovnih medijev in drugih podobnih vpli-
vov zahodnjaškega načina življenja, za katere 
sem prepričan, da jih vidijo tudi ljudje v Sloveni-
ji. Kot ljudstvo Dine’ smo srečni, da imamo še 
vedno svoj jezik in kulturo in kot boste lahko vi-
deli pri nastopu The Jones Benally Family, so 
naši obredni načini še vedno nedotaknjeni.

Aktivna sta v dveh različnih projektih: Siha-
sin in The Jones Benally Family. Z obema bo-
ste nastopili tudi v Cerknem. Nam lahko oba 
projekta na kratko predstavita? 

J: The Jones Benally Family je naša tradicio-
nalna plesna skupina. Z vami bomo delili plese, 
pesmi in tradicionalno zgodovino ljudstva Dine’ 
oz. Navajo. Ko nastopava kot Sihasin, za petje 
sodobnih pesmi o upanju in opolnomočenju iz-
koriščava sodobna orodja.

C: Sihasin je najin novi projekt. Pred kratkim 
sva posnela nov album, ki vsebuje zvok basa, ki 
je res edinstven. Nekaj pesmi lahko slišite na na-
jini strani www.sihasin.com (lahko jih slišite tudi 
na spletišču tabora Karajžewc, op.p.). Zadnjih 21 
let smo po svetu potovali kot Blackfire, post pun-
kersko oz. alternativno rockovsko skupino s so-
cialno političnimi besedili. Sihasin vsebuje po-
polnoma novo energijo, ki je zares razburljiva in 
ki združuje naše tradicionalne pesmi z glasbo, ki 
te navdihne k gibanju in dejanjem. Ko bomo na-
stopili kot The Jones Benally Family, boste lahko 
videli naše plese, ki so nespremenjeni že od nek-
daj. Eden od njih je ples obročev, ki je eden od 
naših najbolj spektakularnih plesov.

V bližini Cerknega se nahaja arheološko naj-
dišče Divje babe, kjer so našli verjetno naj-
starejše glasbilo na svetu – neandertalčevo 
piščal. Ni presenetljivo, da je glasba že dolgo 
človekova sopotnica. Kaj glasba pomeni vama? 
Jeneda, nekoč si rekla, da lahko otrok v ma-
ternici sliši glasbo, saj posluša mamino srce. 
Kakšen pomen ima po vajinem glasba v člo-
vekovem življenju (ali kulturah) na splošno?

J: Glasba je sveti del našega obstoja. Ko smo 
še v maternici, prvič slišimo materino srce, to 
srce pa ima ritem, ki nas seznani z glasbo. Glas-
ba je univerzalni jezik, s katerim se lahko vsi po-
istosvetimo. V naši kulturi petje uporabljamo za 
zdravljenje in prenašanje tradicionalnega zna-
nja. Glasbo dojemamo kot naraven del našega 
obstoja, ne le kot umetnost. 

Igrata tudi v zelo poznani punk rock skupini 
Blackfire. Kako to, da sta se odločila za nov 
projekt z imenom Sihasin?

J: Sihasin je drugačen projekt kot Blackfire. 
Včasih je dobro iskati nove izzive. V meni živi 
upanje za prihodnost našega ljudstva in ta ču-
stva želim izraziti skozi glasbo, ki jo ustvarjava. 
V našem jeziku Sihasin namreč pomeni Upanje.

Kaj želita kot glasbeni duo doseči? V predsta-
vitvenem tekstu sta namreč napisala, da vaji-
na glasba ljudi navda z občutkom kot je »vsta-
ni, dvigni se, uporabi svoj glas in NAREDI!«

J: Upam, da najina glasba občinstvu da obču-
tek opolnomočenja. Ljudem, zemlji, našim kul-
turam se dogaja toliko krivic. Vsepovsod, v vsaki 

 INTERVJU

“Glasba ni le umetnost, 
je naraven del našega obstoja!”
Duo Sihasin, katerega glasba je zmes sodobne glasbe in tradicionalnega petja severnoameriškega ljudstva Dine’, prihaja iz mesta Flag-
staff v Arizoni. Sestavljata ga sestra in brat, Jeneda in Clayson Benally, ki skupaj s svojim očetom Jonesom in otroci nastopata tudi v 
plesni skupini The Jones Benally Family. Pogovarjali smo se o glasbi, kulturi ljudstva Dine’ in situaciji, v kateri se dandanes nahajajo sta-
roselska ljudstva v ZDA. Poleg koncerta bosta na te teme imela tudi predavanje, in sicer v okviru 5. tabora Karajžewc, ki bo tudi letos po-
nudil pestro bero zanimivih dogodkov, ki jih ne gre zamuditi. Intervju je potekal s pomočjo svetovnega spleta.

skupnosti, lahko vidimo tako okoljske kot social-
ne krivice, zato upam, da bo najina glasba omo-
gočila ljudem, da začutijo skupno vez, se pove-
žejo in ustvarijo skupnost, polno spoštovanja.

Glasba skupine Sihasin je edinstvena tudi v 
tem, ker vključuje tradicionalno petje ljud-
stva Navajo, prav tako pa, kot je bilo že ome-
njeno, nastopate kot The Jones Benally Fa-
mily. Zakaj menita, da je potrebno poznati in 
spoštovati svojo lastno kulturo in tradicijo 
ter spoštovati druge kulture?

J: Bistvo vseh staroselskih kultur je preprosta 
filozofija, ki se imenuje »spoštovanje«. Je pre-
prosta beseda, ki pa pusti močan vtis na naše 
okolje in nas same. Nauki vseh staroselskih ljud-
stev iz vsega sveta vedo povedati, kaj pomeni ži-
veti v harmoniji z našo Materjo Zemljo. Če te kul-
ture izginejo, seveda z njimi izginejo tudi ti nauki.

Kaj počneta poleg ustvarjanja glasbe?
J: Veliko energije vložimo v delavnice, ki po-

magajo našo mladino naučiti, da svojo jezo upo-
rabijo kot sredstvo za kreativno ustvarjanje in jih 
spodbujajo, da za svojo skupnost naredijo nekaj 
pozitivnega. Sem tudi tožnica v tožbi, s katero 
želimo zaščititi naše otroke, prav tako pa tudi 
goro San Francisco Peaks, kjer se že od nekdaj 
nahajajo naši sveti kraji, pred uporabo odpadne 
vode za umetno zasneževanje tamkajšnjega 
smučišča. Seveda pa ima materinstvo prednost.

C: Večina dela, na katerega se osredotočamo 
skupaj z našo družino, je osnovanih na kultur-
nem preživetju. To pomeni, da se udeležujemo 
obredov v naši skupnosti, delamo z ovcami, 
vzrejamo konje, kmetujemo na tradicionalen 

način ter izdelujemo izdelke iz srebra. Znotraj 
naših skupnosti v indijanskih rezervatih se soo-
čamo z mnogimi izzivi, vendar ima delo z našo 
mladino in vrstniki prednost. Kulturni viri, ki jih 
imamo, lahko namreč kljubujejo in rešujejo 
mnoge probleme, s katerimi se soočamo.

Omenila sta tudi kulturni genocid nad tradi-
cionalnim življenjem vašega ljudstva. Na ka-
kšen način se to dogaja?

J: Kot ameriški staroselci se tudi dandanes so-
očamo s kulturnim genocidom. Še vedno se na-
mreč borimo za ohranitev naših svetih krajev 
(ang. sacred places), ki so temelji našega kultur-
nega obstoja, po katerih hlepijo korporativni in-
teresi in zvezni zakoni. Borimo se za ohranitev 
naših pravic do čiste vode, proti korporacijam in 
skorumpiranim ali zavedenim politikom. Močno 
se trudimo, da bi naša mladina ohranila zani-
manje za svojo kulturo.

C: Vlada ZDA je že od nekdaj poskušala iztre-
biti naše ljudi. Ko jim to ni uspelo, so nas posku-
šali nasilno asimilirati. Temu so rekli »ubij Indi-
janca, reši človeka«. Dandanes se še vedno soo-
čamo z isto politiko. Pravzaprav se razen njihove 
taktike ni spremenilo nič.

Verska svoboda je ena izmed temeljnih člove-
kovih pravic. To drži tudi v ZDA, glede na bo-
je, ki jih bijete tamkajšnji staroselci?

J: Pred kratkim je sodišče odločilo, da kar se 
tiče svetih krajev na zveznih ozemljih, ameriški 
staroselci nimamo verske svobode. Trenutno se 
Navaji na sodišču tožimo z Gozdno službo ZDA.

Izvajate pesem American Indian Movement 
Song (Pesem o Vseameriškem Indijanskem gi-

The Jones Benally Family bo na povabilo 5. tabora Karajžewc osnovnošolcem OŠ Cerkno predstavila 
tradicionalno kulturo severnoameriškega ljudstva Dine’, bolj poznanega kot Navajo, njena člana, so-
govornika Jeneda in Clayson, pa bosta predavala in kot zasedba Sihasin koncertirala tudi na prizorišču 
tabora na Straži/Želinu pri Cerknem v nedeljo, 27. maja, od 17. ure dalje. Foto: arhiv skupine

Slovo od zimskih športov in pozdrav poletni rekreaciji

 ŠPORT

V Ljudskem domu v vasi Križe v Italiji je 22. 
aprila potekala sklepna prireditev s podelitvijo 
nagrad za smučarski čezmejni Primorski po-
kal sezone 2011/12. V minuli zimski sezoni se je 
štirih tekmovanj udeležilo trinajst klubov iz Ita-
lije in Slovenije. Potekale so na smučiščih Forni 
di Sopra v Italiji in Bodental v Avstriji po ena in v 
Smučarskem centru Cerkno dve tekmi. Za sku-
pni seštevek so štela tri najboljša mesta. Tekmo-
valci Smučarskega kluba Idrija so dosegli odlič-
ne rezultate in sicer skupno drugo mesto ekipno; 
zmagala je ekipa SK Kalič Postojna, tretja pa  je 
bila ekipa SK Pivka. Posamično so dosegli sedem 
prvih, štiri druga in pet tretjih mest v skupni 
uvrstitvi. 

Prvak Primorskega pokala v svoji kategoriji je 
postal tudi Samuel Borovinšek iz Cerknega in 
tako okronal letošnjo uspešno sezono.

***
Začela se je nova balinarska sezona na pros-

tem. Članice in člani Balinarskega kluba Cerkno 
so že začeli z aktivnostjo na domačem igrišču. V 
pripravah na novo sezono so se zbrali na rednem 
letnem občnem zboru, ki se ga je udeležilo 14 
članov in 9 članic. Sklenili so, da bodo izvedli 
približno enak plan dela kot v letu 2011, od 
vzdrževalnih del pa imajo namen zamenjati za-
ščitne mreže ob igrišču. Prvi interni klubski tur-
nir so odigrali v petek, 11. maja, starejši članice 
in člani pa so že odigrali dva turnirja v okviru 

banju). V čem se je od nastanka do danes to 
gibanje spremenilo? Koliko ljudi je del tega 
gibanja oz. kolikšen vpliv ima na staroselske 
skupnosti?

C: Vseameriško Indijansko gibanje (AIM) je 
bilo, tako kot gibanje Črnih panterjev (gibanje za 
enakopravnost črnskega prebivalstva v ZDA, op. 
p.), v sedemdesetih in osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja sistematično infiltrirano s strani 
FBI-ja. FBI je za to imel poseben program, ime-
novan Cointelpro, s katerim so tovrstna gibanja 
poskušali oslabiti in uničiti. Danes je večina gi-
banj razbitih, politično nasprotovanje pa je še 
vedno kriminalizirano. Vseameriško Indijansko 
gibanje je še vedno simbol, gibanje, ki je za ve-
dno spremenilo naš pogled in vrednotenje tega, 
kaj pomeni biti ameriški staroselec. AIM ima 
skozi zgodovino obstoja različna poglavja, ven-
dar resnična moč leži v naših starešinah ter 
zdravilcih in zdravilkah oz. vračih. Naši duhovni 
vodje so pravi vodje, ki pri ljudeh izpodrinjajo od 
drugod vsiljene plemenske vlade.

V nekem intervjuju sta rekla, da vaju ljudje 
označujejo bolj kot anarhista kot pa Dine’ 
tradicionalista, saj naj trenutne politične 
oznake ne bi vsebovale vajinih tradicionali-
stičnih pogledov. Kako gredo tradicije ljud-
stva Dine’ z roko v roki z anarhizmom? Imajo 
sploh kaj skupnega?

C: Verjamem, da je veliko idealov staroselskih 
ljudstev videnih kot anarhističnih, ne pa tudi kot 
temelj ustave ZDA, ki tvori sistem, na katerem so 
ZDA ustanovljene. Ta temelj je bil ustanovljen s 
strani šestih staroselskih ljudstev, povezanih v 
Irokeško konfederacijo. Demokracija je starosel-
skega izvora. To ni evropejski koncept. Je bil pa 
pri tem izpuščen najpomembnejši, matriarhalen 
del: »Matere klana«! To se pri kulturnih prilago-
ditvah pogosto dogaja. Staroselci gledamo na 
stvari na krožen način. Vsi elementi so nujni in 
pri tem gre za spoštovanje do vsega stvarstva. 
Navaji to imenujemo Hoozhooji, Način lepote 
(ang. The Beauty Way). To so principi, po katerih 
se ravnamo.

Jeneda, poleg igranja v glasbeni skupini igraš 
tudi v filmu Šesti svet (ang. The 6th World). 
Je to tvoja prva tovrstna izkušnja? Nam lahko 
razkriješ zgodbo filma? Bomo lahko ta film 
videli tudi v Sloveniji?

J: Šesti svet je znanstveno fantastičen film, ki 
prenaša tradicijo Navajov v daljno prihodnost, 
da bi kolonizirali Mars. Posredno govori o na-
šem pogledu na Stvarjenje, ki nas uči o prejšnjih 
svetovih. Kot ljudstvo Dine’ živimo v Tretjem 
svetu, ta film pa govori o Šestem svetu. Film si 
lahko ogledate na spletnem naslovu http://fu-
turestates.tv./episodes/6th-world. Na tej strani 
lahko zanj tudi glasujete, za kar vas tudi lepo 
prosim. Drugače pa je bila to moja prva tovrstna 
izkušnja in upam, da ni zadnja, kajti pri tovr-
stnem kreativnem izražanju sem res uživala.

Bi za zaključek rada še kaj dodala?
C:  Res se veselim nastopa v Sloveniji, saj tam 

še nisem bil. Zame je namreč zelo pomembno 
povezovanje in mreženje. Vemo, da v svojih bo-
jih nismo sami.

J: Vsi, ki berete ta intervju, imate moč, da v 
svoji skupnosti naredite pozitivne spremembe. 
Imate moč, da ustvarite zdravo skupnost, ki je 
osnovana na spoštovanju in enakopravnosti. Kaj 
še čakate?

Pripravil: Matjaž Peternelj

Celoten intervju, več informacij in povezav na: http://
karajzewc.wordpress.com. Program tabora na str. 12.

srečanj ekip društev upokojencev.
***
V Cerknem se nadaljuje spomladanski del 

Cerkljanske malonogometne lige. Že 13. krog 
je prinesel naslednje rezultate: 
•  Podmornica : Agencija Pavlin 2:4
•  C.M.A.K.: FC Bosna  1:3
•  Bar Pr’ Albinc :  POG 2:1
•  ŠD Otalež : Texas 0:3
•  Agencija Pavlin : FC Bosna 3:12

Na lestvici vodi Fonex, ki je zbral 30 točk, dru-
gi so FC Bosna Granema s 27 točkami, na tretje 
pa se z 20 točkami uvršča C.M.A.K.

Do konca tekmovanja je še sedem krogov.
Franci Ferjančič
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NAPOVEDUJEMO
17. JAZZ CERKNO 2012

četrtek, 17. maj, ob 19.00
glavni oder

petek, 18. maj, ob 19:30
glavni oder

sobota, 19. maj, ob 11:00
terasa Hotela Cerkno
sobota, 19. maj, ob 17:00
Glasbena šola Cerkno
sobota, 19. maj, ob 19:30
glavni oder

14.–20. maj

Cerkno letos že sedemnajstič gosti tridnevni mednarodni festival 
jazza, ki ponuja deset nastopov zasedb z glasbeniki iz 18 držav s 
široko pahljačo jazzovskih smernic – od naslanjanja na tradicijo 
do modernih tendenc in eksperimenta.  Program:
•  Vanilla Riot (SLO, NOR, NIZ)
•  Royal Improvisers Orchestra (NIZ, BRA, ... )
•  Uwe Kropinski / solo (NEM)
•  Vandeweyer / Van Hove / Blume / Lovens Quartet (BEL, NEM)
 projekcija dokumentarnega filma “Jazz Cerkno 2011”
•  Fernández / Guy / López Trio (ŠPA, VB)
•  Christian Lillingers Grund (NEM, Ĺ VE, FRA, VB, ITA)
Koncert udeležencev glasbene delavnice

•  Havard Wiik / solo (NOR) – dodatni koncert

•  Doneda / Kocher / Sambolec / Grom (FRA, ŠVI, SLO)
   projekcija dokumentarnega filma “Jazz Cerkno 2011”
•  Joseph Tawadros / Jean-Louis Matinier Duo (AVS, FRA)
   pavza za nogomet
•  Atomic (NOR, ŠVE)
Spremljevalni program: • razstava in otvoritveni performans Ke-
rakustika / Katarina Štucin, Jaka Berger, Anže Kristan, • glasbe-
na delavnica Iz smeti v vaša ušesa / Blaž Celarec, Boštjan Gom-
bač, • delavnica glasbene fotografije Jazzy-ga! / Žiga Koritnik, • 
delavnica Divja hrana Dario Cortese
(več na www.jazzcerkno.si)

VABLJENI NA PRIREDITVE MESTNEGA MUZEJA IDRIJA V MESECU MAJU

15.–22. maj
od 9. do 18. ure
na gradu Gewerkenegg 
v Idriji

18. maj

MEDNARODNI TEDEN DRUŽINE: 3D RAZSTAVA ILUSTRACIJ IRENE 
GUBANC Vrabček Firbček odkriva stare poklice. Nekoliko dru-
gačna razstava je namenjena otrokom vseh starosti. Cikel 10 ilu-
stracij predstavlja stare slovenske rokodelske mojstrske poklice, 
ilustracije pa v zgodbo povezuje prikupni vrabček Firbček, ki leta 
od mojstra do mojstra in predstavlja njihovo delo. Spremna bese-
dila je napisala Dušica Kunaver. Posebnost razstave je v njeni 3D 
zasnovi – potiskanih kvadrih iz pene – ki malim obiskovalcem 
omogoča ne le gledanje, temveč tudi dotikanje razstavljenih 
objektov, možnost soustvarjanja muzejske postavitve in prepro-
sto – igranje. Ogled razstave je brezplačen.

MEDNARODNI DAN MUZEJEV: BREZPLAČEN OGLED VSEH STAL-
NIH RAZSTAV IN ZBIRK Mestnega muzeja Idrija na Idrijskem in 
Cerkljanskem:
• Grad Gewerkenegg, Idrija, od 9. do 18. ure: stalna razstava Pet 

stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije, stalna razstava 
Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina,

• muzejske zbirke na drugih lokacijah v Idriji: Idrijsko rudarsko 
hišo (etnološka zbirka), Frančiškov jašek (zbirka obnovljenih 
rudniških strojev in naprav) in Idrijsko kamšt (rudniška črpal-
na naprava) si lahko ogledate v spremstvu vodnika iz Mestne-
ga muzeja Idrija od 9. do 16. ure,

• Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem: od 9. do 16. ure,
• Cerkljanski muzej, Cerkno, od 9. do 15. ure: stalna razstava 

Cerkljanska skozi stoletja, stalna razstava Pust je kriv! – pripo-
ved o cerkljanskih laufarjih,

• Partizanska bolnica Franja v Dolenjih Novakih pri Cerknem: 
od 9. do 18. ure,

• Domačija pisatelja Franceta Bevka v Zakojci (spominski mu-
zej): v spremstvu vodnika iz Cerkljanskega muzeja ali lokalne-
ga vodnika (pri Flandru, Zakojca 1) od 9. do 16. ure.

Brezplačna vstopnica na gradu Gewerkenegg in v Partizanski 
bolnici Franja ne vključuje vodenja.

Dogajalo se je…

 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki 
ga praznujemo 2. aprila po celem svetu, so v 
Bevkovi knjižnici potekale prireditve za otroke 
višje stopnje OŠ Cerkno. Mladini smo skušali 
prikazati knjižnico kot prijeten prostor preži-
vljanja prostega časa in jih spodbuditi k branju 
kakovostne knjige. Prireditev sta z literarnim 
potepom po Indiji oz. Belgiji popestrili gostji 
Katja Florjančič in Benedicte Cellebaut. Naš 
namen je bil s primerom potopisnega predava-
nja predstaviti popoldanske knjižnične dejav-
nosti, na katere so vedno vabljeni tudi mlajši 
bralci. Od 30. marca do 14. maja nas je obiska-
lo osem razredov višje stopnje. 

Obiskali so nas tudi najmlajši bralci. Njih so v 
Bevkovi knjižnici pričakale pravljice in pravljič-
na bitja od Čarovnice Vilme, Muca Mjava pa do 
Mojce Pokrajculje. V aprilu smo podelili bralna 
priznanja najmlajšim, ki so sodelovali pri bral-
ni znački. Otroci pa so nam v zahvalo in ogled 

ostalim otrokom pripravili razstavo risbic na 
temo Moja najljubša pravljica.  

27. marca smo gostili domačo pesnico An-
drejko Jereb, ki je predstavila svojo novo pe-
sniško zbirko Na šahovnici. To je že njena druga 
knjiga pesmi, kjer igro besed in smisel življenja 
odigrava na črno belih poljih, kjer so možnosti 

neskončne, čeprav se zdijo končne, kjer je vsa-
ka poteza, čeprav se zdi naključna, odločilna, 
kjer je dotik obraz dvojine ali odmik v samoto.

17. aprila je potekala predstavitev knjige Nic-
ka Vujicica z naslovom Življenje brez omejitev. 
Knjigo je v slovenskem prevodu leta 2011 izda-
lo društvo Zaživi življenje, v Bevkovi  knjižnici 
pa sta jo predstavila predsednik društva Steve 
Telzerow in njegova žena Barbara. Nick Vuji-
cic je svetovno priznan motivator, ki navdušuje 
množice povsod, kjer nastopa. Iz lastnih izku-
šenj govori o upanju in veri v življenje, saj se je 
rodil brez rok in nog, pa vseeno prekipeva od 
življenja.

V aprilu smo v knjižnici pripravili še razstavo 
ročnih del. Izdelke so naredile članice društva 
upokojencev Cerkno iz sekcije za ročna dela. 
Razstava je bila zelo odmevna in dobro obiska-
na. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali prosto-
voljne prispevke za nakup knjig v Bevkovi knji-
žnici. S tem denarjem smo kupili knjigo Jožeta 
Pirjevca Fojbe in roman Prepričevanje, prilju-

bljene pisateljice Jane Austen.
Zaradi nižjih denarnih nakazil za nakup knji-

žničnega gradiva s strani Občine Cerkno in Mi-
nistrstva za šolstvo, znanost, kulturo in šport 
skušamo primanjkljaj nadomestiti in na pobu-
do župana gospoda Mirana Cigliča iščemo še 
druge vire financiranja. S prošnjo za donacijo 
sredstev za nakup knjig v Bevkovi knjižnici smo 
se 26. marca 2012 obrnili na 160 naslovov firm 
in samostojnih podjetnikov na Cerkljanskem. 
Upamo, da  v letošnjem letu le dobimo poziti-
ven odgovor tudi s teh naslovov.

Napovedujemo…
Vse člane, starejše od 15 let, tudi letos vabi-

mo, da sodelujete pri projektu Primorci bere-
mo. Knjige vas že pričakujejo na naših policah, 
pravila sodelovanja pa ostajajo enaka kot prej-
šnja leta. Tisti, ki boste do 10. novembra 2012 
prebrali pet proznih del in eno pesniško zbirko, 
boste ob zaključku akcije prejeli priznanje Pri-
morci beremo in knjižno nagrado.
Pripravili: Brigita Smolnikar in Marinka Rojc Grum

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

20. maj Vabljeni na DAN ŠMARNIC NA LAJŠAH, ki se bo, kot običajno, za-
čel okrog 14. ure in trajal do poznega popoldneva. Odvijal se bo 
le v primerno lepem vremenu.
Sicer pa Planinsko društvo vabi NA POREZEN, saj je planinska ko-
ča na Poreznu odprta ob sobotah in nedeljah, če je lepo vreme. 
Stalno pa bo koča odprta od 15. junija dalje.

FOTO KLUB CERKNO

25. maj ob 19. uri
Cerkljanski muzej

Vabljeni na ODPRTJE SAMOSTOJNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
DRAGA KURALTA Utrinki iz narave z diaprojekcijo etnološke pri-
reditve v Davči Od lanu do platna.

5. TABOR KARAJŽEWC

Straža/Želin pri Cerknem

petek, 25. maj

sobota, 26. maj

nedelja, 27. maj

Mladinski center C.M.A.K. Cerkno vabi na peto izdajo eko-etno 
tabora Karajžewc s programom:
ob 15:00: Delavnica Cerkljanska hrana po divje (Dario Corte-
se); ob 18:00: Delavnica Izdelava domačega pralnega sredstva 
(Katja Florjančič), ob 21:00: Koncert: Ana Pupedan (Slo)
ob 12.00: Delavnica Izdelovanje lesenih piščali (Marko Čelik), 
ob 13.00: Delavnica Polstenje volne (Ester Komar), ob 15.00: 
Otroške delavnice Pravljična dežela lutk (Lara Sedej in Sara 
Štefančič), ob 17.00: Delavnica Žonglerske vragolije (Cirko-
krog), ob 19.00: Predavanje Novi svetovni red (Janez Vuk), ob 
21.00: Koncert: Najoua (Slo), Adanna (Slo) in Perkakšns (Slo), 
ob 23.00: Jam Session na akustične inštrumente
ob 16.00: Film Naša zgodba (avtor: Miha Mihelič), ob 17.00: 
Predavanje Ljudstvo Navajo nekoč in danes (Jeneda in Clayson 
Benally), ob 21.00: Koncert: Sihasin (ZDA)
Spremljevalne dejavnosti: strateške, miselne, dramske igre (Ajda 
Erznožnik), Kino Klop, delavnice mednarodnih prostovoljcev.
(več na http://karajzewc.wordpress.com, http://cmak.cerkno.net)

PREDSTAVITEV KNJIGE

22. junij ob 20. uri
Osnovna šola Cerkno

Pred praznikom Dneva državnosti vabljeni na predstavitev knji-
ge OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE in pogovor z avtorico dr. Rosvito 
Pesek. (Informacije: Viktor Kranjc)

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 (piz-
ze, baguette, bruschette, 

sendviči …)

Vabljeni!

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si
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