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Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta
 14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

Članice in člani Občinskega sveta Občine Cerkno so se na svoji 14. redni seji sestali 20. junija 2013. 

Na dnevnem redu je bilo deset 
točk, Občinski svet pa je pri 
posameznih točkah dnevne-

ga reda sprejel naslednje sklepe:
 

3. točka
Program varnosti Občine Cerkno – 
podatki o oceni ogroženosti.
Občinski svet Občine Cerkno je so-
glasno potrdil Program varnosti Ob-
čine Cerkno.

4. točka
Odlok o ustanovitvi javnega podje-
tja Regijski center za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica d.o.o. – dru-
ga obravnava.
Občinski svet Občine Cerkno je v 
drugi obravnavi soglasno potrdil Od-
lok o ustanovitvi javnega podjetja 
Regijski center za ravnanje z odpadki 

Nova Gorica d.o.o..

5. točka
Odlok o spremembi odloka o pro-
računu Občine Cerkno za leto 2013 
– hitri postopek.
Občinski svet Občine Cerkno je potr-
dil Odlok o spremembi odloka o pro-
računu Občine Cerkno za leto 2013.

6. točka
Mnenje lokalne skupnosti o kandi-
datih za ravnatelja Osnovne šole 
Cerkno.
Občinski svet Občine Cerkno je za 
ravnatelja Osnovne šole Cerkno so-
glasno potrdil Milana Koželja.

7. točka
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja:

• Imenovanje nadomestnega čla-
na Nadzornega odbora Občine 
Cerkno.

Občinski svet Občine Cerkno je so-
glasno potrdil predlog komisije, da 
se za nadomestno članico Nadzorne-
ga odbora Občine Cerkno imenuje 
Danica Rojc, Mostaniška c. 1, Cer-
kno.
• Imenovanje enega predstavnika 

ustanoviteljice in enega pred-
stavnika uporabnikov oz. zain-
teresirane javnosti v Svet zavoda 
mestne knjižnice in čitalnice 
Idrija.

Občinski svet Občine Cerkno je so-
glasno potrdil predlog komisije, da 
se v Svet zavoda mestne knjižnice in 
čitalnice Idrija kot predstavnico usta-
noviteljice imenuje Antonija Daksko-
bler, Gorenjska c. 27, Cerkno ter kot 

predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti imenuje San-
dra Oblaka, Platiševa ulica 11, Cer-
kno.
• Imenovanje predstavnika Obči-

ne Cerkno v Svet zavoda Glasbe-
ne šole.

Občinski svet Občine Cerkno je so-
glasno potrdil predlog komisije, da 
se za kot predstavnika Občine Cer-
kno v Svet Glasbene šole Idrija ime-
nuje Iztok Kacin, Gorenjska cesta 27, 
Cerkno. 

8. točka 
Radio Cerkno d.o.o. – predstavitev 
stanja in predlog ukrepov za sana-
cijo poslovanja podjetja.
Občinski svet Občine Cerkno se je se-
znanil z zelo težkim poslovnim sta-
njem ter predlogi ukrepov za sanaci-

jo poslovanja Radia Cerkno d.o.o. ter 
sprejel sklep, da se radiu zagotovijo 
likvidnostna sredstva.

9. točka 
Poslovno poročilo za leto 2012 in 
finančni plan za leto 2013 LTO La-
ufar Cerkno.
Občinski svet Občine Cerkno je potr-
dil Poslovno poročilo za leto 2012 in 
finančni plan za leto 2013 LTO Lau-
far Cerkno.

Seja se je brez razprave zaključila ob 
23.uri.

Povzetek sklepov 14. redne seje je pripravila 
Katja Lapanja, tajništvo Občine Cerkno.

Celotni zapisnik 14. redne seje OS bo po 
potrditvi na naslednji seji Občinskega sveta 
objavljen na spletni strani Občine Cerkno 
www.cerkno.si

Občina Cerkno bo kot vodil-
ni partner izvedla nasle-
dnje naloge:

• vodenje projekta, koordinacijo 
vseh projektnih aktivnosti, skrb za 
redno komunikacijo s partnerji, fi-
nančno vodenje, zbiranje podatkov 
in pripravo končnega poročila;

• imenovanje odgovornih oseb za iz-
vedbo aktivnosti;

• animiranje za udeležbo na dogod-
kih (društva, posamezniki, stro-
kovnjaki);

• izvedbo vseh potrebnih aktivnosti 
za pripravo in organizacijo okrogle 
mize, skupnega nastopa, skupne 
tržnice, predstavitve društev, otro-
ških delavnic, predstavitev OŠ, 
ogleda znamenitosti ...);

• zagotovitev vsaj enega strokovne-
ga prispevka na okrogli mizi;

• zagotovitev vsaj pet predstavnikov, 
ki bodo na skupni tržnici predsta-
vljali tipične lokalne produkte;

• zagotovitev predstavitvenega pro-
grama na spoznavnem srečanju 
sodelujočih občin ter sodelovanja 
dveh kulturno-umetniških skupin 
na skupnem kulturnem dogodku 
(predlagana sta Društvo godbeni-
kov ETA Cerkno in Ženski pevski 
zbor Cerklanke); 

• informiranje in obveščanje javno-
sti (izdelava zgibanke, spletne pod-

Evropa za državljane
Občina Cerkno je bila uspešna na razpisu Evropa za državljane in tako nadaljuje s svojo dejavnostjo v medna-
rodnem prostoru. Letošnjega 28. in 29. septembra bo v skladu s prijavljenim programom gostila skupno 278 
udeležencev (180 domačinov, 68 iz pobratene italijanske občine Cassacco ter 25 iz Krapine in 5 iz Novigra-
da na Hrvaškem).

 PROJEKT EU TRADITIONS – SKUPAJ USTVARJAMO NOVE TRADICIJE

strani, priprava posebnih radijskih 
oddaj, časopisni prispevki v lokal-
nih tiskanih medijih, priprava no-
vinarske konference ali informaci-
je za medije o projektu in načrtova-
nih dogodkih); 

• priprava evalvacijskega vprašalni-
ka za udeležence dogodkov, prido-
bitev zadostnega števila anketiran-
cev, analiza odgovorov – na njihovi 
osnovi se bo pripravilo priporočila 
in usmeritve za snovanje novih 
projektov sodelovanja, posredova-
nje le-teh vsem projektnim par-
tnerjem;

• uskladitev repertoarja med sode-
lujočimi – pihalni orkester, pevski 
zbori ...

Udeleženci srečanja v Cerknem 
bodo poleg gostujočih občin:
• občani, združeni v društvih,
• strokovnjaki s področja arheologi-

je,
• lokalni pridelovalci in predeloval-

ci,
• otroci in mladostniki (iz Cerkna),
• občinski odborniki, svetniki, ob-

činska uprava (te zadnje skupine 
ne sme biti več kot polovica vseh 
udeležencev).

Načrtovane aktivnosti glede in-
formiranja in obveščanja javnosti:

• informativna zgibanka – publika-
cija s programom in vabilom k ude-
ležbi, namenjena občanom, dru-
štvom, politikom, strokovni javno-
sti, staršem ... v tiskani nakladi 
1.000 izvodov ter v elektronski 
obliki (za nalogo odgovorna Obči-
na Cerkno);

• priprava in pošiljanje vabil z oseb-
no pošto: predstavnikom Evropske 
komisije, veleposlaništvom Italije 
in Hrvaške, določenim javnim 
ustanovam (za nalogo odgovorna 
Občina Cerkno);

• predstavitev na spletni strani par-
tnerjev: izdelati podstran na sple-
tni strani Občine Cerkno – predsta-
vitev projekta, program, opis par-
tnerjev, tudi v hrvaškem in italijan-
skem jeziku (za nalogo odgovorna 
Občina Cerkno, za objavo na svojih 
straneh pa tudi ostali partnerji);

• priprava posebnih radijskih oddaj 
na lokalni radijski postaji (za nalo-
go odgovorna Občina Cerkno);

• objava časopisnih prispevkov v lo-
kalnem tiskanem mediju, name-
njeno predvsem domači splošni 
javnosti z namenom povabiti k 
udeležbi na dogodkih čim več lo-
kalnega prebivalstva (za nalogo 
odgovorna Občina Cerkno);

• odnosi z javnostmi – vsak partner 
pripravi teden dni pred dogodkom 

novinarsko konferenco ali infor-
macijo za medije o projektu in na-
črtovanih dogodkih.

Pri operativni izvedbi bodo aktiv-
no sodelovali: 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agen-

cija, Mestni muzej Idrija, Zveza prija-
teljev mladine, OŠ Cerkno, Pihalni 
orkester ETA Cerkno, Ženski pevski 
zbor Cerklanke, Društvo klekljaric 
idrijske čipke, pevski zbor in pihalni 
orkester iz Italije ...
Občina Cerkno

Občini Cerkno se po pobratenju s furlansko občino Cassacco obeta tesnejše sodelo-
vanje tudi s hrvaškima občinama Krapina in Novigrad. S prvo nas povezuje bogata 
arheološka dediščina (na fotografiji zgoraj utrinek iz krapinskega muzeja neandertal-
cev), z Novigradom (spodaj) pa usmerjenost v turizem. Foto: Wikimedia
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29. 3. 2013 – S kolegom Bojanom 
Severjem in Stankom Močnikom smo 
obiskali generalnega direktorja Upra-
ve za zaščito in reševanje Darka Buta 
na temo sofinanciranja nakupa gasil-
ske opreme in problematike izloče-
nosti obeh občin iz programa »Kras«. 
Ker je nacionalni program sprejet za 
obdobje 2009–2015, sprememb ni 
moč pričakovati. Uradno smo pozva-
ni, da predložimo vlogo za spremem-
bo zakonodaje, ko bo rok za to.
8. 4. 2013 – Sestanek z novo direkto-
rico Zdravstvenega doma (ZD) Idrija 
dr. Urško Močnik na temo izvajanja 
dogovorjenega programa investicij 
ter reševanja odprtih problemov iz 
naslova pediatrije, referenčnih am-
bulant, zobozdravstva ipd. Ob tem mi 
je bilo posredovano vabilo na okro-
glo mizo Dan zdravja, ki se je odvija-
la 17. 5. 2013. Dogovorjeno je bilo, 
da si skupaj z domačimi zdravniki 
ogledamo Zdravstveno postajo Cer-
kno ter opredelimo aktivnosti za ob-
dobje 2014–2020.
9. 4. 2013 – Sestanek s predsedni-
kom uprave ETA Cerkno Zorkom Go-
lobom na temo gasilstva, nakupa 
znaka »VI VOZITE« s strani ETE, var-
stva in varnosti otrok, problematiki 
turizma in ostalih odprtih vprašan-
jih. Dogovorjeno je bilo, da nadalju-
jemo s srečanji vsaj na vsake dva me-
seca.
11. 4. 2013 – Sestanek z direktorjem 
družbe Hidrotehnik Srečkom Judar-
jem na temo izvajanja nalog koncesi-
onarja na vodotokih na Cerkljan-
skem. Ker denar ni zagotovljen, v letu 
2013 ni pričakovati kakršnihkoli del 
na urejanju vodotokov.
18. 4. 2013 – Obiskal sem novega di-
rektorja družbe E3 Darka Pahorja, 
predvsem na temo aktiviranja geo-
sond pri starem dijaškem domu in 
nakupu toplotne črpalke za geoter-
malno ogrevanje bodočega večna-
menskega centra. Pripravi se novo 
pogodbeno razmerje za zagotavlja-
nje toplotne energije v 10–15 letno 
obdobju.
18. 4. 2013 – Obiskal sem direktorja 
urada Agencije RS za okolje v Novi 
Gorici Igorja Podobnika. Obdelala 
sva vrsto vprašanj:
• vzdrževanje vodnih zemljišč, vo-

dne infrastrukture in večjih objek-
tov (za 2013 slabo kaže),

• sanacijo škod v zvezi s poplavami 
2007, 2010 in 2012 (vlada zaen-
krat še ni dodelila sredstev),

• vodni sklad – projektiranje in ure-
ditev vodotoka Oresovka (izdelan 
je projekt sanacije, sredstev ni),

• samo naselje Cerkno ima status po-
plavnega območja, kar naj bi po-

NEKAJ 
TELEGRAFSKIH 
NOVIC

 IZ STEKLENEGA URADA

menilo, da to področje ureja nepo-
sredno država,

• zaledje Partizanske bolnice Franja 
je bilo sanirano, ni pa še bil urejen 
prevzem objektov; dogovorjeno je, 
da se zaradi opaznih poškodb opra-
vi ogled sedanjega stanja objektov.

24. 4. 2013 – Z Andrejo Trojar Lapa-
nja sva obiskala Jožka Fornazariča 
na Agenciji za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja, kjer smo ugotovili, da 
sta bili vlogi na razpis za sofinancira-
nje igrišča v Lazcu ter javnega otro-
škega igrišča v Cerknem popolni ter 
opozorili, da tokrat računamo na 
podporo, saj je bila pri predhodnem 
razpisu izbrisana celotna severnopri-
morska regija.
8. 5. 2013 – Sestanek s predsedni-
kom uprave ETA Zorkom Golobom in 
direktorjem Hotela Cerkno Vasilijem 
Sedejem na teme:
• regijski razvojni program 2014–

2020,
• cestni program Direkcije RS za ce-

ste (DRSC) – Davča, 4 ROS, Kladje, 
Počivalo – koča – in sestanek s po-
slancem Samom Bevkom,

• delovanje LTO in program »Marka-
cija«,

• problematika zimske službe (odlič-
no izvedena, toda z 200.000 EUR 
več stroški kot minulo sezono),

• OPN in problematika SC Cerkno.
13. 5. 2013 – Sestanek s poslancem 
Samom Bevkom, ki sta se ga udeleži-
la tudi Zoran Golob in Vasilij Sedej. 
Obdelali smo sledeče teme:
• Pomoč poslanca pri urejanju ce-

stne problematike v odnosu do vla-
de in DRSC. Pobuda poslanca Bev-
ka o umeščanju 4. Razvojne osi je 
bila posredovana vladi.

• Dana pobuda poslancu o vplivu na 
oblikovanje sistemske pomoči slo-
venskemu žičničarstvu.

• Nacionalni reformni program in 
program stabilnosti ter zakon o re-
ševanju podjetij v težavah (te po-
moči bo deležen tudi ILES).

• Govorili smo tudi o programu kul-
turne in naravne dediščine ter o 
70-letnici Partizanske bolnice Fra-
nja (PBF) in obnovitvi njene kandi-
dature za UNESCO, o opredelitvi 
Laufarije Cerkno za živo mojstrovi-
no ter programu in načrtu glede 
arheološkega najdišča Divje babe 
in pobudi Sama Bevka, da se zago-
tovi nadaljnje izkopavanje in sis-
temski denar.

28. 5. 2013 – Sestanek s predsedni-
kom Uprave ETE Zoranom Golobom 
glede:
• stanja in ukrepov v tovarni,
• stanovanjski gradnji,
• načinu aktivnega pristopa do po-

sameznih ministrstev,
• lokalnem radiu in težavah pri nje-

govem poslovanju,
• obnovi vrtca in sodelovanju ETE 

pri tem,
• problematiki pitne vode ipd.
28. 5. 2013 – Na sedežu agencije 
GOLEA v Novi Gorici smo se sestali s 
predstavniki Golee, projektanti Pro-
arca in predstavnico agencije ICRA 
na temo izvedbe javnega naročila 
(razpisa) za Večnamenski center 
Cerkno. Pričakovano odpiranje po-
nudb bo v drugi polovici julija 2013, 
predviden začetek gradnje pa v sep-
tembru 2013.
31. 5. 2013 – Ponovno srečanje z di-
rektorico ZD Idrija dr. Urško Močnik 
na temo aktualne problematike v 
zdravstvu in zagotavljanja tekočih 
prilivov za odplačilo nakupa novega 
reševalnega vozila.
3. 6. 2013 – Župani občin Cerkno, 
Tolmin, Laško in Hrastnik smo se se-
stali z ministrom za infrastrukturo in 
prostor Samom Omerzelom in sekre-
tarjem Bojanom Kumerjem v zvezi z 
nekorektnim sklepom Janševe vlade, 
ki je občino Cerkno in ostale občine 
prisilil v tožbo na Upravnem sodišču 
zaradi politične izločitve programa 
Energetske sanacije OŠ Cerkno ter 
postavitve na led realizacije progra-
ma 4. Razvojne osi in predora Nova-
ki–Kopačnica.
17. 6. 2013 – S kolegom županom 
Občine Železniki Antonom Luznar-
jem s sodelavci ter direktorjem Hote-
la Cerkno Vasilijem Sedejem smo 
obiskali direktorja DRSC Gregorja 
Ficka, predvsem na temo dokončanja 
rekonstrukcije davške ceste do zim-
ske sezone 2013–2014, kar bi omo-
gočilo normalno poslovanje SC Cer-
kno.
18. 6. 2013 – sestanek s predstavni-
cami agencije ICRA na temo razpisa 
Evropa za državljane in počastitve 
občinskega praznika 20.–29. 9. 2013, 
ko bi na dvodnevno prireditev pova-
bili predstavnike pobratene občine 
Cassacco ter delegaciji mestne obči-
ne Krapina in občine Novigrad. Sre-
čanje bi spremljal bogat kulturni pro-
gram, ki bi ga oblikovali vsi navede-
ni.
27. 6. 2013 – Opravljen inšpekcijski 
nadzor vodovodnega sistema Dolenji 
Novaki, ki je pokazal zanemarjeno 
stanje sistema, ki so ga upravljali do-
mnevno samozvani upravljavci in s 
tem ogrožali zdravstveno stanje upo-
rabnikov.
27. 6. 1013 – Sestanek z direktorjem 
Hotela Cerkno Vasilijem Sedejem ter 
predstavniki podjetja Markacija na 
temo enovite turistične podobe celo-
tnega cerkljanskega turizma ter obli-
kovanju načina celovite promocije in 
tržnih pristopov (novi prodajni kana-
li).
27. 6. 2013 – Sestanek predstavnic 
Zveze prijateljev mladine (ZPM) Idri-
ja, predstavnikov OŠ Cerkno in obči-
ne ter zainteresirane javnosti, na ka-
terem smo se dogovorili, da bo vlogo 

Župani primorskih občin so se na neformalnem sreča-
nju strinjali, da je skupno delovanje nujno potrebno. 
Foto: arhiv Občine Komen

 NEFORMALNO SREČANJE

PRIMORSKI ŽUPANI V 
ŠTANJELU

V Štanjelu je 1. julija potekalo neformalno 
srečanje županov primorskih občin, ki ga je 
sklical komenski župan Danijel Božič. Sreča-
nja so se udeležili župani Marjan Poljšak (Ob-
čina Ajdovščina), Siniša Germovšek (Občina 
Bovec), Franc Mužič (Občina Brda), Miran Ci-
glič (Občina Cerkno), Drago Božac (Občina 
Divača), Zvonko Benčič – Midre (Občina Hr-
pelje – Kozina), Emil Rojc (Občina Ilirska Bi-
strica), Andrej Maffi (Občina Kanal ob Soči), 
Zlatko Martin Marušič (Občina Miren - Kosta-
njevica), Matej Arčon (Mestna občina Nova 

predsednice društva ZPM Cerkno 
prevzela Petra Jenko in poskrbela za 
oživitev delovanja te organizacije na 
Cerkljanskem.
1. 7. 2013 – Srečanje županov sever-
no- in južnoprimorskih občin, ki so 
se posvetili predvsem:
• Regijskemu centru za ravnanje z 

odpadki (RCERO) Nova Gorica ter
• zagotavljanju denarja za izvedbo 

prireditev Priključitev Primorske 
matični domovini ter Primorska 
poje.

2. 7. 2013 – Sestanek s projektantom 
in predstavniki Elektro Primorske na 
temo postavitve razsvetljave na zu-
nanjem igrišču in posodobitve elek-
tro inštalacije ter umiku zračnih vo-
dov v zemljo na področju bodočega 
javnega otroškega igrišča.
5. 7. 2013 – V zvezi s turističnim pro-
jektom Blanovec – Novaki smo se na 
občini s sodelavcema Martinom Ra-
spetom in Gašperjem Mohoričem sre-
čali z investitorjema iz Italije (Blaso-
ni, Mistruzzi) in projektantom Mi-
rom Božičem. Ugotovili smo sledeče:
• Italijanski partner ima interes za 

izvedbo investicije v turistični 
kompleks Blanovec.

• Občina Cerkno je sprejela OPN, ki 
omogoča izvedbo omenjene inve-
sticije.

• Investitor je dolžan narediti OPPN 
(občinski podrobni prostorski na-
črt), rok je 10–12 mesecev.

• Občina Cerkno podpira izvedbo 
projekta, ne prevzema pa obvezno-
sti iz naslova infrastrukture.

• V kolikor bo investitor zagotovil 
neposredno sofinanciranje EU skla-
dov, bo občina kot partner v pro-
jektu predstavljala dodano vre-
dnost v tem projektu, sodelovala 
pa samo v okviru lastnih razpolo-
žljivih možnosti.

5. 7. 2013 – V zdravstveni postaji 
Cerkno sem se sestal z direktorico ZD 
Idrija dr. Urško Močnik in domačimi 
zdravniki dr. Nino Kokalj Oblak ter 
dr. Djordjem Fenjvešijem. Ugotovili 
smo, da je objekt skrbno vzdrževan 
ter kvalitetno opremljen z ustrezno 
zdravstveno opremo, kar omogoča 
nudenje zdravstvenih storitev na re-
snično kakovostni ravni. Dogovorili 
smo se, da se do jeseni pripravi pred-
log investicij za nov proračun 2014. 
Beseda je tekla tudi o reševanju pro-
blematike pediatrije, sistematskih pre-
gledih otrok, zobozdravstvu. Ugoto-
vili smo, da je na Cerkljanskem zago-
tovljenih dovolj defibrilatorjev, bolj 
skrbijo stroški za njihovo vzdrževa-
nje, pri čemer se pričakuje pomoč ob-
čine. Še večjo pozornost bi bilo po-
trebno posvetiti obnovljivemu izo-
braževanju na temo prve pomoči in 
uporabe defibrilatorjev. ZD Idrija bo 
pripravil novo ponudbo za zdravni-
ške preglede gasilcev. Občina Cerkno 
preveri na Inštitutu za sodno medici-
no, zakaj so stroški za obdukcije in 
mrliške oglede tako skokovito nara-
sli. V prijetnem vzdušju se je srečanje 
v zgodnjih popoldanskih urah zaklju-
čilo.

8. 7. 2013 – Na sedežu Občine Cer-
kno smo gostili Vivodo z MKO, Po-
dobnika in Košuto z ARSO Nova Go-
rica ter Batičevo iz podjetja Hidro-
tehnik. Beseda je tekla o problemati-
ki urejanja vodotokov ter sanaciji za-
ledja Partizanske bolnice Franja 
(PBF). Dogovorili smo se naslednje:
• Občina Cerkno na podlagi ponud-

be Hidrotehnika sanira vtočni 
objekt v zaledju PBF. Izvede se te-
snjenje in podbetoniranje ter sani-
ra cevovod za odvajanje vode med 
vtočnim objektom in Čerinščico. 
Geološko poročilo govori o mo-
žnem premiku velike mase plazu, 
na kar kaže novi odlomni rob pla-
zu. Scenarija ni moč napovedati.

• V zvezi z izvedeno sanacijo in ob-
novo PBF bo potrebno, zaradi po-
zitivnejšega pogleda v prihodnost, 
najprej realizirati pogodbene ob-
veznosti iz leta 2009 ter realizirati 
upravljavski načrt. V kolikor bi že-
leli nadaljevati program izgradnje 
sprejemnega centra PBF, bi bilo 
najprej treba izdelati OPPN ter pri-
dobiti ustrezno soglasje ZVKD.

• V letu 2013 je predvidena sanacija 
brežine ob cesti v Poljane ter sana-
cija struge Jegrščica v Zakrižu.

• Sredstva za poplavne sanacije 
2010 so v celoti rezana.

• Za sanacijo Oresovke bo potrebno 
pristopiti k pridobivanju zemljišč, 
predvsem v zgornjem delu vodoto-
ka.

9. 7. 2013 – Župan občine Tolmin 
Uroš Brežan je bil gostitelj 5. Seje 
Programskega sveta 4. Razvojne osi, 
na kateri sta direktor DRSC Gregor 
Ficko ter direktor Direktorata za in-
frastrukturo in prostor Dejan Heren-
da podala najnovejše stanje na posa-
meznih odsekih med severno Pri-
morsko in Gorenjsko regijo. Informa-
cije so sledeče:
• Ponovno se uvede postopek pri-

prave državnega prostorskega na-
črta za državno cesto Cerkno–Ho-
tavlje. Izvede se optimizacija vari-
ante S1 (skrajšanje dolžine tunela) 
in pripravi vizualizacija projekta.

• Rekonstrukcija cestnih odsekov 
Bača–Dolenja Trebuša in Dolenja 
Trebuša–Želin poteka dobro. Pro-
jekt bi moral biti dokončan v roku 
4–5 let.

• Rekonstrukcija ceste Cerkno–Že-
lin; idejni projekt za pripravo PGD 
se realizira do konca leta 2013.

• Državna turistična cesta Cerkno–
Novaki; načrtovana gradnja v letu 
2014.

• Davška cesta; rekonstrukcija pote-
ka pospešeno in velika verjetnost 
je, da bo do zimske sezone odprta 
za ves promet.

• S strani Sveta regije Severne Pri-
morske je bila podana pobuda, da 
se pri prostorskem urejanju obmo-
čja SBO 59-4 Srednje Brdo–Toplice 
upošteva DPN za izgradnjo ceste 
Hotavlje–Cerkno.

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

Gorica), Davorin Terčon (Občina Sežana), 
Milan Turk (Občina Šempeter Vrtojba), 
Uroš Brežan (Občina Tolmin) in Ivan Prin-
ces (Občina Vipava).

»Primorska je področje skupne zgodovine, 
identitete in prav zaradi tega tudi skupnih te-
žav in potreb. Zato so srečanja županov za 
čim bolj učinkovito in hitrejše reševanje sku-
pnih zadev nujno potrebna.« je župan Dani-
jel Božič odprl srečanje, katerega namen so 
bili druženje, povezovanje, izmenjava izku-
šenj in skupni pristop do učinkovitega reše-
vanja problemov.

Največ časa so župani namenili proble-
matiki odlaganja odpadkov in delovanju 
odlagališč, kar je pereč problem mnogih ob-
čin. Župani so bili mnenja, da država s svo-
jim delovanjem na področju odlaganja od-

padkov izkazuje premalo posluha za potrebe 
občin, kar ima neposreden in negativen vpliv 
na okolje. O težavah na tem področju bodo žu-
pani s skupnim pismom obvestili pristojno Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in okolje.

Župani so se dogovorili, da so skupne teme 
številne in raznolike, zato je nujno potrebno 
dogovarjanje in skupno delovanje.Dogovorili 
so se, da bodo občine letos in v prihodnje za-
gotavljale primerna sredstva za tradicionalne 
primorske prireditve kot so Primorska poje in 
Priključitev Primorske matični domovini. Stri-
njali so se, da se bodo v takšnem neformalnem 
in prijetnem vzdušju srečali vsaj enkrat ali 
dvakrat letno in že določili naslednje srečanje,  
ki bo 15. oktobra letos  v občini Miren - Kosta-
njevica.
Občina Cerkno
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 JAVNI RAZPISI – MALO GOSPODARSTVO

1. PREDMET RAZPISA
Oblika spodbujanja malega gospodar-
stva, ki je predmet razpisa so nepovratne 
finančne vzpodbude v obliki delnega 
sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo se 
z namenom pospeševanja in razvoja ma-
lega gospodarstva na območju občine 
Cerkno. Višina sredstev, namenjena ne-
povratnim finančnim vzpodbudam v obliki 
nepovratnih sredstev, je 8.000 EUR.
Nepovratne finančne vzpodbude se do-
deli za naslednje namene:
a. Odpiranje novih delovnih mest,
b. Zavarovanje kreditov oz. pokritje 

stroškov odobritve leasinga, 
c. Pridobivanje projektne dokumen-

tacije za poslovne prostore,
d. Strokovno izobraževanje in uspo-

sabljanje,
e. Pridobitev standardov kakovosti.

2. MERILA IN POGOJI
a. Splošni in posebni pogoji za prija-

vitelje
Do vzpodbud iz tega razpisa so upravi-
čeni:
•  gospodarske družbe,
•  fizične osebe, ki imajo status samo-

stojnega podjetnika posameznika,
•  občani, ki so pri pristojnem organu 

vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti oziroma na pri-
stojnem sodišču vložili priglasitev za 
vpis v sodni register in priložili zahtevi 
vse predpisane dokumente za ustano-
vitev gospodarske družbe. 

Sedež upravičenca ali lokacija poslovne 
enote oz. kraj investicije mora biti na ob-
močju Občine Cerkno.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem po-
stopku ali postopku prisilne poravnave.
Fizične osebe morajo biti državljani Re-
publike Slovenije.
Gospodarske družbe morajo izpolnjeva-
ti pogoje za majhna podjetja iz 3. člena 
Uredbe o namenih in pogojih za dode-
ljevanje državnih pomoči, pri podjetnikih 
posameznikih se ti pogoji smiselno upo-
števajo.
V skladu s tem razpisom se pomoč do-
deljuje po pravilu »de minimis«. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu preje-
mniku na podlagi pravila »de minimis« ne 
sme presegati 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR).
Upoštevati se tudi načelo o kumulaciji 
pomoči. Skupaj s pomočjo »de minimis« 
se za iste upravičene stroške ne sme do-
deliti še državna pomoč, če bi takšna ku-
mulacija povzročila intenzivnost pomoči, 
ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po 
pravilih o državnih pomočeh.
Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na 
podlagi tega pravilnika, niso upravičena: 
•  podjetja, ki delujejo na področju ri-

biškega in ribogojnega sektorja, ka-
kor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 
104/2000; 

•  podjetja, ki delujejo na področju pri-
marne proizvodnje kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti; 

•  podjetja, ki delujejo na področju pre-
delave in trženja kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti v 
primeru, če je znesek pomoči določen 
na podlagi cene ali količine zadevnih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg ali če je pomoč pogojena s 
tem, da se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce; 

•  podjetja, ki delujejo na področju sek-
torja premogovništva, kakor so opre-
deljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002; 

•  podjetja, ki opravljajo cestne prevoze 
blaga za najem ali plačilo, in sicer za in-
vesticije v nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora; 

•  podjetja v težavah.
Prednost pri dodeljevanju finančnih sred-
stev imajo prosilci, ki še niso prejeli sred-

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju 
vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03 in 84/11) ter Odloka o proračunu Občine 
Cerkno za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/13), objavlja Občina Cerkno 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH VZPODBUD V OBLIKI 
DELNEGA SOFINANCIRANJA STROŠKOV ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V 
OBČINI CERKNO V ČASU OD 3. 11. 2012 DO 4. 11. 2013

stev za namene iz Pravilnika Občine Cer-
kno o dodeljevanju vzpodbud za področje 
malega gospodarstva. V primeru večjega 
števila upravičencev se lahko delež sofi-
nanciranja oziroma pomoči sorazmerno 
zniža. V kolikor pa bo prispelo manjše 
število vlog kot je razpisanih sredstev, se 
lahko finančne vzpodbude v obliki nepo-
vratnih sredstev sorazmerno zvišajo.
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na 
podlagi pravilnika, jih morajo porabiti za 
namene, za katere so jim bila dodeljena.

b. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo 
sredstva in prednostni kriteriji:

Za namen a):
• Vzpodbude za odpiranje novih delov-

nih mest se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva pri samozaposlitvi ali zaposli-
tvi delavcev za določen ali nedoločen  
čas, če še niso bili zaposleni (prva 
zaposlitev), so ostali brez zaposlitve 
(brezposelni) ali so v postopku izgublja-
nja dosedanje zaposlitve. Zaposlitev 
oz. samozaposlitev mora biti realizirana 
v času od 3.11.2012 do 4.11.2013.

• Delodajalec je upravičen do nepo-
vratnih sredstev, če zaposli osebo v 
skladu z določili prejšnje alineje, ki je 
državljan RS.

• Prednostno se nepovratna sredstva za 
zaposlovanje dodeljujejo za zaposlitev 
oseb s stalnim bivališčem na območju 
občine Cerkno ter visoko kvalificirane-
ga kadra in samozaposlitvam.

• Višina finančne vzpodbude v obliki nepo-
vratnih sredstev je največ do 1.000 
EUR na zaposlitev, v primeru samoza-
poslitve pa največ do 1.200 EUR.

• Novo odprta delovna mesta in samo-
zaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti 
po prejeti pomoči za ta namen. 

• Izpolnjevanje kriterija novih delovnih 
mest se ugotavlja na osnovi dodatnih 
delovnih mest v primerjavi s celotnim 
povprečjem zaposlenih v podjetju leto 
pred odobritvijo pomoči za razvoj.

Za namen b):
• Sredstva se dodeljujejo za kritje stro-

škov zavarovanja najetih kreditov za 
nakup osnovnih sredstev pri bankah v 
času od 3.11.2012 do 4.11.2013 oz. 
za kritje stroškov odobritve finančne-
ga leasinga v času od 3.11.2012 do 
4.11.2013.

• Prednost imajo prosilci za zavarovanje 
kredita za kreditiranje projektov male-
ga gospodarstva v občini Cerkno, ki 
ga v sodelovanju z bankami razpisuje 
Občina Cerkno.

• Višina finančne spodbude je do 50% 
stroškov zavarovanja kredita oz. odo-
britve finančnega leasinga, vendar 
ne več kot 500 EUR na prosilca.

Za namen c):
• Sredstva se dodeljujejo za delno so-

financiranje stroškov projektne do-
kumentacije, pridobljene v času od 
3.11.2012 do 4.11.2013. Višina finanč-
ne vzpodbude znaša do 800 EUR oz. 
do 50% upravičenih stroškov na po-
sameznega  prosilca.

Za namen d)
• Sredstva se dodeljujejo za delno sofi-

nanciranje stroškov strokovnega izo-
braževanja za pridobitev strokovnih 
znanj po verificiranih programih ter 
programih za pridobitev permanentnih 
znanj pomembnih za ohranitev, razvoj 
in novo dejavnost.

• Občina bo subvencionirala šolnine oz. 
kotizacije kandidatom, ki so v času od 
3.11.2012 do 4.11.2013 že vpisani v 
izobraževalni program.

• Višina finančne vzpodbude znaša do 
45% upravičenih stroškov (šolnina 
v tekočem letu oz. kotizacija), ven-
dar ne več do kot 500 EUR na po-
samezno izobraževanje.

Za namen e):
• Sredstva se dodeljujejo za delno so-

financiranje stroškov za pridobivanje 
sistema kakovosti po standardih ISO 

9001, 2000, ISO 14000, EN 45000 
in oznake CE ter druge mednarodno 
priznane sisteme kakovosti. Sredstva 
se dodeljujejo tudi za delno subvencio-
niranje stroškov, ki so nastali v postop-
ku recertifikacije (obnovitvene presoje 
na 3 leta).

• Sredstva se dodeljujejo za delno so-
financiranje stroškov standardov ka-
kovosti in recertifikacije, pridobljenih 
v času od 3.11.2012 do 4.11.2013. 
Višina finančne vzpodbude znaša do 
1.000 EUR oz. do 50% upravičenih 
stroškov na posameznega prosilca.

3. VSEBINA VLOGE in priložena doku-
mentacija
Za vse namene:
• Izpolnjen obrazec.
• Fotokopija dokazila o registraciji dejav-

nosti:
- samostojni podjetniki priglasitveni list,
- nosilci obrtne dejavnosti obrtno do-

voljenje,
- gospodarske družbe vpis v sodni re-

gister,
- ali potrdilo o vlogi za opravljanje dolo-

čene dejavnosti pri pristojnem organu.
• Podpisano izjavo, da prosilec ni v stečaj-

nem postopku (priloga 1 k obrazcu).
• Podpisano izjavo, da se prosilec strinja 

z razpisnimi pogoji (priloga 2 k obrazcu).
• Za fizične osebe potrdilo o državljan-

stvu na vpogled.
• Pisno izjavo o že prejetih »de minimis« 

pomočeh, vključno z navedbo, pri ka-
terih dajalcih in v kakšnem znesku je v 
relevantnem obdobju še kandidiral za de 
minimis pomoč (priloga 3 k obrazcu).

• Pisno izjavo o drugih že prejetih (ali za-
prošenih v kakšni višini in pri katerem 
dajalcu) pomočeh za iste upravičene 
stroške (priloga 4 k obrazcu).

Dokazila glede na namen:
Za namen a): zaposlitev oz. samozapo-
slitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o 
prijavi-odjavi za pokojninsko in invalidsko 
ter zdravstveno zavarovanje (obrazec 
Obr. M1). Zaposlitev visokokvalificirane-
ga kadra se dokazuje s fotokopijo diplo-
me zaposlenega, brezposelne osebe s 
potrdilom Urada za delo ter prvo zaposli-
tev s fotokopijo delavske knjižice. Doka-
zilo o številu zaposlenih se dokazuje na 
podlagi uradne evidence Zavoda RS za 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje. 
Za namen b): fotokopija pogodbe z ban-
ko o najemu kredita za nakup osnovnih 
sredstev in fotokopija potrdila o plačilu 
stroškov zavarovanja najetega kredita ali 
fotokopija pogodbe o sklenitvi leasinga 
ter dokazilo o nastalih in poravnanih stro-
ških za odobritev leasinga.
Za namen c): pridobljeno upravno do-
voljenje ter račun in potrdilo o plačanih 
stroških projektne dokumentacije.
Za namen d): potrdilo o vpisu v verifici-
ran program izobraževanja in potrdilo o 
plačilu šolnine oziroma potrdilo o plačani 
kotizaciji ter potrdilo o uspešnem zaključ-
ku izobraževanja.
Za namen e): fotokopija pridobljenega 
standarda kakovosti oz. recertifikacije ter 
račun in potrdilo o plačanih stroških.

4. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DO-
LOČBE
Prosilci pošljite ali osebno prinesete vlo-
ge na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 
ulica 9, 5282 Cerkno.
Rok za prijavo je odprt od objave javne-
ga razpisa do 4.11.2013. Vse pravočasno 
vložene vloge bo obravnaval Odbor za malo 
gospodarstvo in turizem pri Občini Cer-
kno. Župan bo s sklepom pisno obvestil 
prosilce v roku 8-ih dni od obravnave vlog. 
Vloge prispele po roku za oddajo prijav 
bodo zavržene.
Obrazce in dodatne informacije intere-
senti dobijo na Občini Cerkno, Bevkova 
ulica 9, tel. 37 34 640.
Obrazci s prilogami so dosegljivi tudi na 
spletnih straneh Občine Cerkno (http://
www.cerkno.si).

Župan Občine Cerkno Miran Ciglič

 JAVNI RAZPISI – BEVKOVO PRIZNANJE IN NAGRADE

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga pra-
znuje v spomin na rojstvo dr.Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slo-
vitega matematika in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB Janka Pre-
mrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za 

priznanja in nagrade podelila:
eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno
in

do tri Bevkove nagrade
za posamezne dosežke na različnih področjih

družbenega življenja.

Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.
Podeljuje ga občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za 
posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki po-
membno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.
Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
združenjem, skupinam ter drugim organizacijam in skupnostim za po-
samezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na 
različnih področjih družbenega življenja in dela.
Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in 
občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične 
stranke ter druge organizacije in skupnosti.
Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko 
utemeljene. Vsebujejo naj:
• osnovne podatke o predlagatelju,
• navedbo ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,
• podrobno utemeljitev predloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cer-
kno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, označene z napisom: »Ne odpi-
raj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.
Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravoča-
sno opravila izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in 
nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji 
rok za dostavo pobud 28. avgust 2013.
Komisija za priznanja in nagrade

OBČINA CERKNO
OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 64/95, 75/00 in 74/04), Komisija za priznanja in 

nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA 
PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE 

CERKNO ZA LETO 2013

 JAVNI RAZPISI OBČINE CERKNO

POROČILO O RAZDELJENIH SREDSTVIH
V času od 24. aprila do 23. maja so bili v teku naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih 
organizacij, ki delujejo na območju občine Cerkno v letu 2013. Na razpis je 
pravočasno prispelo deset popolnih vlog. Med humanitarna društva je bi-
lo razdeljenih  2.508,00 EUR. 
2. Javni poziv za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih prireditev z med-
narodno udeležbo v letu 2013. Na poziv je prispelo pet vlog, razdeljenih 
pa je  bilo 23.432,00 EUR.
3. Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju 
športa v občini Cerkno v letu 2013. Nanj se je prijavilo šestnajst društev, 
med katera je bilo razdeljenih 34.553,50 EUR.
4. Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in 
mladino v občini Cerkno v letu 2013, je bil letos objavljen prvič. Prijavilo 
se  je šest  organizacij, med katere je bilo razdeljenih 8.245,00 EUR.
5. Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Cerkno. Nanj je 
pravočasno prispelo sedemnajst popolnih vlog društev, med katere je bilo 
razdeljenih 21.424,00 EUR.
6. Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obre-
stno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš. Prija-
vilo se je šest prosilcev. Odobrenih je bilo za 24.700 EUR sredstev s sub-
vencionirano  obrestno mero, z dobo vračanja 5 let in za 73.500 EUR sred-
stev z dobo vračanja 10 let.

NAPOVED JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V  NAJEM
Vse zainteresirane občanke in občane obveščamo, da bo predvidoma v 
mesecu avgustu 2013 Občina Cerkno objavila Javni razpis za dodelitev ne-
profitnih stanovanj v najem. Celotno besedilo razpisa bo objavljeno na 
spletni strani Občine Cerkno. Kandidati lahko razpisno dokumentacijo v 
razpisnem roku dobijo na sedežu Občine Cerkno ali na spletni strani: 
http//www.cerkno.si.
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Samo s spoštovanjem režimov vodovarstvenih 
območij lahko ustrezno varujemo vodne vire

 VAROVANJE VODNIH VIROV IN ZAGOTAVLJANJE USTREZNOSTI PITNE VODE

Glavni namen uvedbe vodovarstvenih območij in varovalnih režimov je preventivna zaščita kakovosti podze-
mne vode, ki se odvzema za vodooskrbo. Obseg zavarovanih območij in potrebne ukrepe, ki se na teh obmo-
čjih izvajajo, je na podlagi terenskih raziskav določila hidrogeološka stroka, z odlokom pa sprejel Občinski 
svet Občine Cerkno.

Na ta način je bila v letih od 
1999 do 2002 zavarovana 
velika večina vodnih virov 

javnih vodovodov v naši občini. O 
predpisanih režimih na zavarovanih 
območjih so bili v letih 2010 in 2011 
pisno obveščeni vsi lastniki parcel na 
varovanih področjih posameznih vo-
dnih virov.

Pri varovanju vodnih virov je torej 
izredno pomembno spoštovanje pred-
pisanih ukrepov na teh varovanih ob-
močjih. Zato lastnike parcel na vo-
dovarstvenih območjih posame-
znih vodnih virov ponovno poziva-
mo k upoštevanju predpisanega 
režima na teh območjih. 

Upoštevajoč geološke, hidrogeolo-
ške in morfološke razmere terena ter 
količinske in kakovostne parametre za-
jetih izvirov, se kvaliteta in vodne ko-
ličine vodovodnih zajetij zavaruje s:
•  širšim varstvenim območjem –

vplivna vodovarstvena cona (3. 
cona) s sanitarnim režimom varo-
vanja,

•  ožjim varstvenim območjem – zu-
nanja vodovarstvena cona (2. co-
na) s strogim režimom varovanja,

•  najožjim varstvenim območjem 
(cona 1.a – območje zajetja) z naj-
strožjim režimom varovanja.

1. Širše varstveno območje - vpliv-
na vodovarstvena cona (3. cona) s 
sanitarnim režimom varovanja
Prepovedano:
•  odlagati nevarne, industrijske in 

komunalne odpadke,
•  graditi odlagališča in pretovorne 

postaje komunalnih in posebnih 
odpadkov in začasna skladišča po-
sebnih odpadkov,

•  graditi nove industrijske, energet-
ske, obrtne in servisne obrate, ki 
predstavljajo nevarnost za podze-
mne in pitne vode,

• graditi skladišča, pretakališča ali 
cevovode lahkotekočih naftnih de-
rivatov, nevarnih in škodljivih sno-
vi, ki so večja kot 5 m3,

• graditi nove komunalne čistilne 
naprave,

•  graditi objekte, ki bi zmanjševali 
količino vode vodnih virov,

•  ponikanje okolju škodljivih snovi,
•  graditi stanovanjske in druge 

objekte brez kanalizacije oziroma 
čiščenja odpadnih voda,

•  graditi odprta gnojišča in poniko-
valnice za odpadne vode,

•  izvajati tranzitni promet nevarnih 
snovi brez varstva,

• izkop v peskokopih in gramozni-
cah,

•  širiti obstoječe ceste in kolovoze 
ter izvajati druga zemeljska grad-
bena ter gozdarska dela brez pred-
hodno podanega hidrogeološkega 
mnenja s pogoji za izvedbo del,

•  gradnja novih pokopališč,
•  opredeljevati nova ureditvena ob-

močja naselij.
Obvezno:
•  bodoče ceste morajo biti zgrajene 

z vodotesno kanalizacijo, izpusti v 
teren pa morajo biti urejeni preko 
maščobolovilcev,

•  opremljati nove stanovanjske in 
druge objekte z urejenimi sanitari-
jami in neprepustno kanalizacijo 
(greznica na praznjenje ali izpust 
kanalizacije zunaj vodovarstvene-
ga območja).

2. Ožje varstveno območje (2. co-
na) s strogim režimom varovanja

Glede na sedanjo izrabo površja 
oziroma dejavnosti, ki se v bodočno-
sti lahko razvijejo, veljajo v drugem 
varstvenem območju poleg režima, 
ki je predpisan za 3. varstvenem ob-
močju, še naslednji varstveni ukrepi:
Dovoljene dejavnosti:
•  dovoljena je samo gradnja manjših 

poti in kolovozov,
•  košnja obstoječih travnikov,

•  adaptacija obstoječih stanovanjskih 
hiš in gospodarskih poslopij s po-
gojem, da so izvedeni vsi ustrezni 
zaščitni ukrepi – varen odvoz od-
padnih snovi in urejen odtok odpa-
dnih voda.

Prepovedane dejavnosti:
• v tem pasu velja splošna prepoved 

gradnje (stanovanjske, industrijske, 
novogradnje, hlevi),

• sprememba namembnosti in de-
javnosti obstoječih objektov in po-
vršin, če se s tem povečuje nevar-
nost za vodni vir,

• uporaba fitofarmacevtskih sred-
stev, izdelanih na osnovi svinca, 
živega srebra, arzena, cianovodi-
kove kisline, kreozola in drugih 
škodljivih snovi,

• gnojnična jama mora biti vodote-
sna na izpraznjevanje,

• glede na 5. člen uredbe o vnosu 
nevarnih snovi in rastlinskih hranil 
v tla mejna vrednost letnega vnosa 
dušika na območju vodovarstvene-
ga pasu ne sme presegati 170 kg 
N/ha,

• prepoved gnojenja z gnojnico in 
gnojevko na zemljiščih z zeleno 
odejo od 15. 10. do 31. 3.,

•  prepovedano je gnojenje z gnojni-
co in gnojevko na tleh nasičenih z 
vodo, prekritih s snežno odejo, na 
velikih strminah in na zamrznjenih 
tleh,

• paša drobnice in govedi, razen v pri-
meru, kadar ustrezna hidrogeolo-

ška in agronomska stroka predpiše 
poseben režim uporabe pašnika,

•  skladiščenje naftnih derivatov in 
nevarnih tekočin, razen za potrebe 
ogrevanja obstoječih objektov,

• izgradnja novih cest,
• izdelava novih kaptažnih vrtin ali 

drugih zajemov podzemne vode, 
razen za potrebe vodovoda.

Obvezno:
• na obstoječih cestah urediti mete-

orno kanalizacijo, izpusti v teren 
pa morajo biti speljani izven vodo-
varstvenega območja,

• opremiti obstoječe stanovanjske in 
druge objekte z urejenimi sanitari-
jami in neprepustno kanalizacijo 
(greznica na praznjenje ali izpust 
kanalizacije zunaj vodovarstvene-
ga območja); hlevska gnojišča mo-
rajo biti urejena tako, da ni nevar-
nosti pronicanja v podtalnico.

3. Najožje varstveno območje (ob-
močje vodarne – cona 1.a) z naj-
strožjim režimom varovanja

V tem območju so prepovedane 
vse dejavnosti razen tistih, ki so po-
trebne za vzdrževanje vodovodnega 
objekta.

Nadzor nad izvajanjem režima v 
vodovarstvenih območjih izvaja pri-
stojni inšpekcijski organ Občine Cer-
kno.

Občina Cerkno, Služba za urejanje prostora 
in varstvo okolja

Inšpekcijski pregled razkril 
porazno stanje

 VODOVOD DOLENJI NOVAKI

Vabilu na obravnavo, ki je potekala 
27. junija 2013, so se odzvali: To-
maž Vladimir Razpet, župan Obči-

ne Cerkno Miran Ciglič, odgovorna oseba 
za kakovost pitne vode v občinski upravi 
Vanja Mavri Zajc ter direktor občinske 
uprave Martin Raspet. Vabilu zdravstve-
nega inšpektorata se ni odzval Franc Čer-
nilogar, ki svoje odsotnosti inšpektorici 
tudi ni opravičil.

Ker tako osebe, ki razpolaga s ključi, ni 
bilo, je inšpektorica odredila, da se ji 
omogoči vstop na silo, torej z odstranitvi-
jo ključavnice. Narejeni so bili notranji in 
zunanji posnetki rezervoarja, pri čemer 
se je ugotovilo:
•  objekt ni primerno higiensko tehnično 

vzdrževan,
•  rezervoar nima gladkih sten,
•  v razpokah je umazanija,
•  prisotnost organskega materiala ter žu-

želk,
•  železni dotok je zarjavel,
•  okolica rezervoarja je zaraščena in ne-

vzdrževana. 
Po pripombi župana tudi drugi objekti 

niso bili v boljšem stanju. 
V postopku se je ugotovilo, da izvidi 

odvzetih vzorcev v obdobju od 27. 9. 2011 
do 18. 6. 2013 niso bili skladni s predpisi. 
Na sistemu je uveden trajni ukrep preku-
havanja vode. Programa čiščenja in vzdr-
ževanja sistema Občina Cerkno ne izvaja, 
ker ji posamezni krajani to onemogočajo. 
Navedeni članek je povzetek zapisnika o 
inšpekcijskem pregledu.

Županov zaključek:
•  zoper Občino Cerkno že teče izvršilni 

postopek 0619-86/2010,
•  Občini Cerkno se nalaga, da v roku do 

15. 3. 2014 inšpekciji poda pisno poro-
čilo – Sanacijski program vodopreskrb-

Pregled vodnega rezervoarja v Dolenjih Novakih je pokazal, da objekt ne zagotavlja varne vodooskrbe. Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

nih objektov sistema Dolenji Novaki,
•  kako daleč lahko privede manipulacija 

občanov s stani posameznikov, ki jo ne-
odgovorno podpre določena politična 
opcija, je več kot jasno razbrati iz zapi-
snika inšpekcije,

•  občankam in občanom se ni prikazalo 
dejansko, na moč porazno stanje objek-
tov sistema Dolenji Novaki s strani ne-
katerih neodgovornih posameznikov, 
kar pomeni neposredno ogrožanje 
zdravja uporabnikov vodovoda.
Za zaključek župan javno poziva svet 

Krajevne skupnosti (KS) Novaki, da se se-
stane in obravnava zapisnik inšpekcijske-
ga pregleda ter za sanacijo v svojem prora-
čunu predvidi svoj del sredstev za leto 2014. 
Ta naj vključujejo tudi sredstva, ki naj bi 
se že vrsto let zbirala na naslovu, katere-
ga naj KS Novaki prav tako ugotovi.
Miran Ciglič

 PGD NOVAKI

DRAGOCENA 
PRIDOBITEV NOVAŠKIH 
GASILCEV

Svečano predajo novega vozila PGD Novaki je spremljala slove-
snost z gasilsko parado, s slavnostnimi nagovori, podelitvijo odliko-
vanj, priznanj in zahval ter z glasbenim programom. Foto: Stanko 
Močnik

Prostovoljno gasilsko društvo Novaki  je v soboto, 22. 
junija, na Počivalu Smučarskega centra Cerkno prevzelo no-
vo gasilsko vozilo GCGP2 na podvozju Iveco Eurocargo  ML 
150E28W 4X4. Vozilo ima štirikolesni pogon z zaporo dife-
renciala na zadnji in prednji osi. Skupna dovoljena  masa vo-
zila je 15 ton. Motor je EURO 5 z 280 (KM).

V vozilu je nameščena oprema za reševanje ljudi ob nesre-
čah, gašenje vseh vrst požarov ter za razsvetljavo okolice vo-
zila ter požarišča, rezervoar pa je primeren za prevoz pitne 
vode.

Za nakup vozila je dobršen del sredstev prispevala Občina 
Cerkno, ob podpori Gasilske zveze Cerkno pa so sredstva do-
dali tudi PGD Novaki, seveda s pomočjo krajanov.
Stanko Močnik, GZ Cerkno

JULIJ 2013
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Poročilo za zimsko sezono 
2012/2013
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega pro-
meta v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in 
drugo) lahko ogroženo nemoteno odvijanje prometa.

 ZIMSKA SLUŽBA NA OBMOČJU OBČINE CERKNO

Zimska sezona praviloma traja 
od 15. novembra tekočega leta 
do 15. marca naslednjega leta. 

V kolikor vremenske razmere brez 
izvajanja zimske službe ne dovoljuje-
jo prevoznosti cest in javnih poti, pa 
se čas delovanja zimske službe po-
daljša. 

Način opravljanja, organizacija in 
izvajanje zimske službe na območju 
občine Cerkno je določen v Odloku o 
ureditvi zimske službe v Občini Cer-
kno (Uradni list RS, št. 33/07). 

Zimska služba se opravlja na lokal-
nih javnih cestah, javnih poteh in po-
vršinah za pešce, intervencijskih po-
teh in drugih podobnih objektih. Iz-
vajalci zimske službe morajo pri izva-
janju pluženja in posipanja upošteva-
ti naslednje prioritete: 
1. prioriteta: šolske in delavske av-
tobusne proge, dovozi k zdravstvene-
mu domu, vzgojno-izobraževalnim 
ustanovam, gasilskim domovom in 

Pogodbeni delavci so skupaj opra-
vili 3730 delovnih ur, kar je 2810 ur 
več kot v zimski sezoni 2011/2012. 
Od tega je bilo 2912 ur namenjenih 
pluženju, 818 ur pa posipanju cestišč. 
Največ opravljenih ur je bilo na rela-
cijah Zgornje Jazne–Pirhova luknja, 
Podpleče, Podlanišče, Jagršče, Ce-
rkljanski Vrh–Kladje–Nova Oselica–
Ravan, Laharn–Police, Reka, Žabže–
Černilogar, Robidensko Brdo–Mro-
vljev grič–Podpleče–Dolenji Novaki. 

Skupni strošek za zimsko sezono 
2012/2013 je znašal 339.377,70 EUR, 
v sezoni 2011/2012 pa 153.066,02 
EUR. 

V zimski sezoni 2012/2013 je bilo 
porabljenih 770 ton soli, 504 m3 pe-
ska in 54,5 m3 mešanice. Podjetje CPG 
d.d. Nova Gorica je posipne materiale 
dobavljalo samo, za posipanje je po-
rabilo 211 ton soli in 135 ton peska. V 
lanski zimski sezoni 2011/2012 je bi-
lo porabljenih 498 ton soli, 490 m3 

za udeležence v prometu.
V marcu je bil na seji Skupnosti ob-

čin Slovenije in Združenja občin Slo-
venije sprejet sklep, skladno z njim 
pa sta bila posredovana obseg in spe-
cifikacija stroškov, ki so Občini Cer-
kno nastali v zvezi z zimsko službo, 
saj je mogoče pričakovati, da bo del 
sredstev za odpravo posledic nesreč 
zagotovljen iz državnega proračuna.

Posledice zime se kažejo v negativ-
ni luči tudi v bistveno nižjem načrto-
vanem znesku, ki bo v letošnjem letu 
na voljo za:
•  krpanje udarnih jam: 30.000 EUR
• obcestna košnja: 5.000 EUR
• dežurstva CPG d.d.: 17.000 EUR
• čiščenje cest: 7.000 EUR
• pogodbeniki za vzdrževanje cest: 

13.000 EUR
• intervencije (beton, pesek …): 

12.000,00 EUR
•  SKUPAJ: 84.000,00 EUR

Navedena sredstva so od lanskih 

Skupaj
(v evrih)

Popust
(v evrih)

Končni znesek 
(v evrih, z DDV)

vsi pogodbeniki 262.119,10 3.465,17 258.653,93

posipni material 60.725,57 0,00 60.725,57

GPS naprave 1.521,90 0,00 1.521,90

material za zimsko službo 18.476,36 0,00 18.476,36

Skupaj 342.842,94 3.465,17 339.377,77

PORABA SREDSTEV ZA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V SEZONI 2012/2013

ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR – POGODBENIKI V ZIMSKI SEZONI 2012/2013

drugim javnim ustanovam, 
2. prioriteta: ostale pomembne ob-
činske poti, 
3. prioriteta: druge javne poti in jav-
ne površine. 

Prevoznost na cestah prve priorite-
te mora biti zagotovljena do 5. ure ob 
delovnih dneh, ceste druge prioritete 
pa se praviloma usposobijo do 14. ure. 

Storitve pluženja in posipanja se 
izvajajo na skupaj 254 km cest, od 
tega 105 km lokalnih cest, 140 km 
javnih poti in 9 km uličnega sistema. 
V zimski sezoni 2012/2013 je na 
območju občine Cerkno opravljalo 
storitve pluženja in posipanja 35 po-
godbenih izvajalcev, na relaciji Cerk-
no–Gorje–Poče–Zakriž–Vrh Križa–Spo-
dnje Ravne–Jesenica–Kojca–Bukovo–
Zakojca–odcep Grahovo–Kojca–Reka 
je storitve izvajalo podjetje PGT Pe-
ternelj d.o.o., na relacijah Orehovška 
grapa, Poljane in stara cesta Zakriž–
Cerkno pa je zimsko službo izvajalo 
podjetje CPG d.d. Nova Gorica. V pri-
merjavi s preteklo zimsko sezono 
2011/2012 so storitve pluženja in po-
sipanja opravljali štirje pogodbeni 
izvajalci manj, velik del odsekov, za 
katere je v prejšnji sezoni skrbelo po-
djetje CPG d.d. Nova Gorica pa je pre-
vzelo podjetje PGT Peternelj d.o.o.. 

peska in 88 m3 mešanice. 
Akcije pluženja so se izvajale veči-

noma v začetku decembra, preko ce-
lotnega januarja, februarja in konec 
marca. Nekaj akcij je bilo izvedenih 
tudi še v začetku aprila. 

Kontrola nad izvajanjem zimske 
službe se je tudi letos izvajala s po-
močjo GPS naprav. Beležilo se je ča-
sovni okvir izvajanja pluženja oz. 
posipanja in relacije, na katerih se iz-
vaja zimska služba. 

Zaradi velikih temperaturnih spre-
memb in večje količine padavin, so 
se po končani zimski sezoni zaradi 
izvajanja vzdrževanja cest pojavile 
poškodbe na cestiščih. Odražajo se 
predvsem kot udarne jame, poseda-
nje vozišča, poškodovana prometna 
signalizacija in druge poškodbe, ki 
predstavljajo potencialno nevarnost 

skoraj za polovico nižja.
V okviru modernizacije pa se bo 

izvedlo samo asfaltiranje v vaseh Ja-
gršče in Reka, iz naslova 23. člena pa 
cesta Reka–Bukovo v znesku 321.200 
EUR. 

To je za leto 2013 vse, kar Občina 
Cerkno zmore ob upoštevanju ne-
zmanjšanih prilivov s strani države.
Anja Golob

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkno, Ob-
čina Cerkno ter Osnovna šola Cerkno se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo gospodu Zoranu Golobu za pomoč in podporo pri za-
gotavljanju večje prometne varnosti v kraju.

 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

V OKVIRU ZAKONODAJE IN 
FINANČNIH MOŽNOSTI

 INTER BIKE

UREDITEV KOLESARSKE POTI

Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPVCP) Občine 
Cerkno je v letu 2012 in 2013 aktiv-
no sodeloval pri vseh dejavnostih 
za izboljšanje prometne varnosti v 
kraju ter okolici. V septembru 2012 
je v sodelovanju z Osnovno šolo 
(OŠ) Cerkno, Policijsko postajo 
Idrija ter Zvezo šoferjev in avtome-
hanikov (ZŠAM) Cerkno zastavil 
ter udejanil zahteven projekt nove 
šolske poti ob spremembah ter ote-
ženih razmerah zaradi izgradnje 
nove kurilnice.

 V sodelovanju z ZŠAM se je Svet 
za preventivo tako kot vsa prejšnja 
leta vključeval v varnostni nadzor 
okolice šole in vrtca v začetku šol-
skega leta, pri akcijah zbiranja pa-
pirja v OŠ Cerkno na izpostavljenih 
prometnih lokacijah ter ob zahtev-
nem opravljanju kolesarskega izpi-
ta. Članom SPVCP se za njihovo 
prostovoljno pomoč najlepše za-
hvaljujem.

 Za potrebe vrtca je SPVCP zago-
tovil deset skirojev s ščitniki in čela-
dami za lažje zgodnje pridobivanje 
osnov prometne vzgoje in vožnje 
ter začetnih obvladovanj ravnotež-
ja za poznejšo boljšo vožnjo koles in 
motornih koles. Za šolo je bilo z is-
tim namenom nabavljenih osem 
kompletov rolerjev ter ščitnikov in 

čelad za pridobivanje osnov ravno-
težja ter izkušenj obvladovanja hi-
trosti v zahtevnejših prometnih 
okoliščinah. Nabavljene so bile rut-
ke in odsevni trakovi za vse otroke 
vrtca in za učence do 4. razreda, 
odsevni trakovi pa so bili posredo-
vani tudi Društvu upokojencev – 
starejšim občanom za varnejše 
vključevanje v promet.

V okviru šolskega kurikuluma pa 
se vsebine vzgoje in preventive v 
prometu dejavno vključujejo in po-
vezujejo s projektom Zlati sonček 
ter Krpan (Zavod Planica), kjer 
učenci prve in druge triade pridobi-
vajo osnove pravil pohodništva, 
orientacije, spretnosti v vožnji s ski-
roji, rolerji in kolesi. Na šoli se izva-
jajo tudi vse akcije Agencije za var-
nost v prometu, ob katerih učenci 
pridobijo informativna propagan-
dna gradiva, ki so jim predstavljena 
skozi različne vsebine pouka.

V decembru 2012 pa je vodstvo 
SPVCP v sodelovanju z vodstvom 
Osnovne šole in vrtca pridobilo so-
glasje podjetja ETA za sofinancira-
nje opozorilnega merilnika hitrosti, 
ki je že nameščen na Platiševi ulici, 
ter soglasje za začasno uporabo po-
možnega parkirnega prostora na-
sproti vrtca. 
Anamarija Hvala

S pomočjo podjetja ETA Cerkno nov opozorilni merilnik hitrosti na Platiševi ulici 
zagotavlja večjo prometno varnost v kraju. Foto: arhiv Ukopditi

V okviru projekta Inter Bike, ki se izvaja znotraj Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, sofinanciranega iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, je bila v 
juniju urejena kolesarska pot  PB Franja–Poljane. Kolesarski  navdušenci  
vabljeni, da progo preizkusite in jo seveda s pridom uporabljate.

V okviru projekta je v teku tudi Javno naročilo male vrednosti za iz-
gradnjo objekta »Kolesarnica«. Razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si.
Občina Cerkno, Služba za družbene dejavnosti

Urejena kolesarska pot za še večje športne užitke. Foto: Aleš Makuc
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Osnovni cilj projekta Življenje ponoči je 
dolgoročno zmanjšati negativne učin-
ke na nočne živali, ki jih povzroča 

osvetljevanje cerkva in ostalih spomenikov kul-
turne dediščine. To bo pripomoglo k izboljša-
nju naravovarstvenega statusa teh skupin živali 
in ohranjanju biotske raznovrstnost. Pomem-
ben cilj je tudi povečanje energetska učinkoviti 
nove osvetljave. V projekt je vključenih 21 cer-
kva po Sloveniji, kjer sodelavci projekta tri leta 
zapored spremljajo odziv nočnih metuljev in 
netopirjev na različne barve in intenzitete sve-
tlobe. Na podlagi teh rezultatov bodo v sodelo-
vanju z Unescom izdelane tehnične smernice 
za naravi prijaznejšo in energetsko učinkovitej-
šo osvetljevanje kulturnih spomenikov, ki bodo 
lahko pomenile prvi korak k mednarodni stan-
dardizaciji na tem področju. 

Novi reflektorji za naravi prijazno osvetljeva-
nje cerkva imajo posebno zaslonko, ki je prila-
gojena obliki stavbe, s čimer se zmanjša svete-
nje mimo fasade v nebo za od 50 do 90 %.. Za-
slonka senči tudi preletne odprtine netopirjev. 
Nova svetilka je opremljena s filtri, ki skoraj ne 
prepuščajo UV svetlobe, saj UV svetloba najbolj 
privlači nočne žuželke. Poleg tega je v njej na-
meščena šibkejša sijalka, še vedno dovolj moč-
na, da lepo osvetljuje cerkev, a prispeva k od 40 
do 90 % zmanjšanju stroškov za električno 
energijo.

Po besedah dr. Rudija Verovnika z Biotehni-
ške fakultete Univerze v Ljubljani bodo zaključ-
ki raziskav znani šele konec leta 2013, pa ven-
dar lahko rečemo, da nova, živalim in cerkvam 
prilagojena razsvetljava kaže pozitivne učinke. 
Nočni metulji, ki so pomembni opraševalci in 
hrana drugim nočnim živalim, v veliko manj-
šem številu, tudi do 10-krat manj priletavajo na 
manj intenzivno osvetljene fasade cerkva in se 
v bistveno manjšem številu zbirajo okoli reflek-
torjev. To je razvidno tako iz števila opaženih 
osebkov, kot tudi iz števila vrst. Znano je na-
mreč, da se žuželke ujete v snop svetlobe ne 
prehranjujejo in ne razmnožujejo, poleg tega 
pa so osvetljene veliko bolj izpostavljene plenil-
cem. Oboje je tudi razlog, da njihova številč-
nost iz generacije v generacijo upada, kar po-
sredno vpliva na žužkojede živali (ptice, dvo-
živke, netopirje), ki imajo zato vedno manj 
hrane.

Netopirji so med najbolj ogroženimi sesalci 
pri nas in mnoge cerkve so poleti pomembna 
zatočišča netopirjev, kjer skupine sa mic v zave-
tju podstrešij in zvonikov skrbijo za mladiče. V 
projektu se skupina strokovnjakov za netopirje, 
ki jo vodi dr. Maja Zagmajster z Biotehniške fa-
kultete posebej posveča vrsti mali podkovnjak, 
ki so pri nas poleti skoraj izključno vezani na 
podstrešja stavb. Študije kažejo, da osvetlitev 
cerkve in preletnih odprtin zakasni večerni čas 
izletavanja netopirjev, kar pomeni, da gredo 
kasneje na lov. S tem lahko zamudijo večerni 
vrhunec aktivnosti žuželk, kar se pozna na sla-

Bolj prijazna osvetlitev 
slovenskih cerkva

 ŽIVLJENJE PONOČI

Tretja menjava razsvetljave na 21 cerkvah, vključenih v evropski projekt Life+ projekt Ži-
vljenje ponoči (Life at Night), je zaključena. Razsvetljava je bila zamenjana tudi na dveh 
cerkvah v občini Cerkno. Začela se je zadnja sezona raziskav, s spremljanjem odziva noč-
nih metuljev in netopirjev na različno osvetlitev tudi na cerkvah v Otaležu in v Trebenčah. 
Obstoječo razsvetljavo cerkva so sodelavci projekta zamenjali z reflektorji, ki so posebej 
prilagojeni za osvetljevanje cerkva in bolj prijazni ljudem in živalim.

bši prehranjenosti samic, preko njih pa tudi 
mladičev, ki so v prvih dneh odvisni od materi-
nega mleka. Poleg tega, da zunanja razsvetlja-
va zdesetka populacije žuželk in tako vpliva na 
manjšo količino hrane za netopirje, se svetlobi 
izogibajo tudi na letalnih poteh do prehran-
jevalnega okolja. »Na podlagi dosedanjih 
opažanj«, pravi Zagmajstrova, »ugotavljamo, 
da netopirji na isti cerkvi v večji meri izletavajo iz 
manj osvetljenih odprtin. Ugotovili smo značilne 
razlike med staro in prilagojeno osvetlitvijo.« 
Študija, ki jo je pod mentorstvom dr. Zagmaj-
ster izdelala študentka biologije Klara Hercog, 
je pokazala da male podkovnjake na testnem 
območju v osrednji Sloveniji pogosteje najde-
mo v cerkvah, ki ponoči niso osvetljene in ima-
jo zunanje preletne odprtine velike  vsaj 5 x 15 
cm.

Na zaključke projekta bo treba počakati do 
konca leta 2013, ko bodo končane vse analize.

Z novo osvetlitvijo cerkva so zadovoljni tudi 
vaščani. Predvsem tisti, ki živijo v neposredni 
bližini cerkve, saj jim premočna svetloba ne sili 
več v spalnice. Svetloba ponoči namreč lahko 
dolgoročno negativno vpliva na zdravje in po-
čutje človeka. Presenečeni so tudi nad tem, ko-
liko zvezd lahko ob novi osvetlitvi vidijo s svoje-
ga dvorišča. 

Projekt Življenje ponoči (www.lifeatnight.
si), ki traja od septembra 2010 do februarja 
2014, sofinancirata Evropska komisija v okviru 
programa Life+ ter Ministrstvo RS za okolje in 
prostor. Partnerske organizacije, ki sodelujejo 
pri projektu so podjetje Euromix d.o.o., Univer-
za v Ljubljani, Društvo Temno nebo Slovenije, 
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev 
Slovenije, Slovensko društvo za proučevanje in 
varstvo netopirjev in Baza Media 2.1 d.o.o..
Barbara Bolta Skaberne, vodja projekta

Skupaj, za čistejšo 
Cerkljansko

 ZNEBIMO SE NEVARNIH AZBESTNIH ODPADKOV

Nekajkrat sem se tudi v vašem časopisu že oglasil s prispevki na temo varovanja okolja 
in ljudi, pri čemer sem vas v predzadnjem opomnil tudi na zdravju nevarne odpadke, ki 
se nahajajo neposredno v vašem bivalnem okolju. Ker so nekatera potencialno nevarna 
žarišča še vedno prisotna, sem se odločil, da z novim prispevkom ali prispevki pripomo-
rem k izboljšanju stanja v vašem okolju. Do tedaj pa lahko pri ozaveščanju sodelujete 
vsi, ki vam je mar za čisto in zdravo okolje, v katerem živimo.

Uspešno so bile izpeljane že tri zapore-
dne čistilne akcije, kjer ste očistili veli-
ko divjih odlagališč in druge nesnage 

v okolju. Ne smete pa pozabiti na vaše nepo-
sredno bivalno okolje, ki se nahaja tik ob va-
ših domovih, delovnih mestih, vikendih … V 
predzadnji številki časopisa sem vas tako za 
uspehe, ki ste jih dosegli v čistilnih akcijah, 
pohvalil, vendar, kot že rečeno, s pristavkom: 
»... tudi nevarni azbestni in drugi odpadki se ne 
nahajajo samo na divjih odlagališčih v naravi, 

Sprehod od Cerknega proti Logu, po priljubljeni rekreativni relaciji domačinov, še vedno razkriva števil-
na žarišča smrtonosnih odpadkov. Svoje fotografije takšnih ali drugačnih anomalij oz. nevarnih odpad-
kov v bivalnem okolju, s pripisom njihove natančnejše lokacije, nam lahko posredujete na elektronski 
naslov ocistimo.cerkljansko@gmail.com.

nosti. Nad sliko smo bili zgroženi, saj smo na 
tej relaciji našteli več kot deset različnih odla-
gališč in tudi ponovno uporabljenih smrtno 
nevarnih odpadkov – salonitnih azbestnih 
plošč. Fotografije govorijo same po sebi.

Pri pobiranju in premeščanju tovrstnih od-
padkov je potrebna skrajna previdnost, do 
nadaljnjega pa se jih lahko odda tudi v zbirni 
center. Zbirni center za odpadke Cerkno, ki se 
nahaja na lokaciji čistilne naprave Cerkno, je 
namenjen vsem občankam in občanom Obči-
ne Cerkno. Urnik obratovanja Zbirnega cen-
tra Cerkno, kjer lahko brezplačno oddate od-
padke, je  ob četrtkih od 11. do 14. ure in ob 
sobotah od 7. do 10. ure. S tem korakom 
skuša  Občina Cerkno v sodelovanju s Komu-
nalo Idrija pomagati občanom in občankam 
pri trajni odstranitvi teh nevarnih odpadkov 
iz vašega bivalnega okolja. 

Ekološki pozdrav!
Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj 
Slovenije – ZEG

Kljub jutranjemu dežju se je v soboto 13. 
aprila, tekom celega dne odvijala čistilna 
akcija v sedmih krajevnih skupnostih, ostale 
krajevne skupnosti pa so zaradi zimskih 
razmer čistilno akcijo prestavile na soboto, 
27. aprila. 22 koordinatorjev ter več kot 200 
prostovoljcev je ponovno odlično opravilo 
svoje delo. Iz občine se je v dneh po čistilni 

 POROČILO

AKCIJA »OČISTIMO CERKLJANSKO 2013« 

akciji odpeljalo 1,8 tone embalaže, 
2,6 tone mešanih odpadkov ter 4,1 
tone kosovnih odpadkov. V okviru 
akcije pa so se občani odzvali tudi 
na odvoz azbestnih salonitnih plošč 
v skupni količini 22,7 tone.
Dokazali smo, da znamo stopiti 
skupaj in prevzeti odgovornost za 

svoj kraj.
Hvala vsakemu posamezniku pose-
bej, koordinatorjem, društvom, kra-
jevnim skupnostim, osnovni šoli ter 
podjetju Komunala d.o.o.  Idrija za 
sodelovanje, pomoč pri organizaciji 
in izvedbi akcije.
Krajevna skupnost Cerkno

pač pa nam samo sprehod po naseljenih delih 
samega kraja Cerkno in Cerkljanske razkrije, 
da le-ti, predvsem smrtonosno nevarne azbe-
stne kritine, ležijo tudi okoli nekaterih naselje-
nih hiš, kjer, čeprav je to tudi zakonsko nedopu-
stno,  prekrivajo drva in druge predmete, ogra-
jujejo vrtove ali pa kar tako ležijo naokoli sta-
novanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Torej 
sprejmite to tudi kot namig za naslednjo čistil-
no akcijo, da se bo tudi v vašem neposrednem  
življenjskem okolju zmanjšala vaša izpostavlje-
nost  tem smrtonosno nevarnim odpadkom«. 

Torej, naredimo nekaj skupaj v  smeri, da v 
bodoče s strani nepristranskih opazovalcev 
ne bo več takšnih ali podobnih opazk. Odločil 
sem se, da bomo fotografije smrtno nevarnih, 
zlasti azbestnih, odpadkov pričeli objavljati v 
teh prispevkih, z namenom, da se bodo tisti, 
ki na takšen način ogrožajo okolje, predvsem 
pa svoje zdravje in zdravje nas vseh, zavedli 
svojih nedopustnih početij, ter smrtno nevar-
ne odpadke odstranili. Naj samo omenimo, 
da je tudi skladno z našo zakonodajo in naši-
mi predpisi azbestne odpadke, kar so tudi sa-
lonitne azbestne plošče, prepovedano ponov-
no uporabiti, torej jih je strogo prepovedano, 
ko jih na primer odstranimo z naših streh, 
uporabiti še za kak drug namen. Po natančno 
predpisanih postopkih jih je potrebno odstra-
niti na točno določena odlagališča. Taka rav-
nanja torej ne pomenijo samo hude malomar-
nosti in ogrožanja zdravja sokrajanov in dru-
gih ljudi, pač pa so tudi s predpisi prepoveda-
na in imajo lahko tudi kazenskopravne posle-
dice. 

Naše aktivnosti bomo seveda stopnjevali, 
saj bomo v primeru, da naše pobude po od-
stranitvah in sanaciji ne bodo uspešne, kasne-
je poleg fotografij objavili tudi lastnike ze-
mljišč, kjer se ti smrtno nevarni odpadki na-

hajajo. Veseli bomo, če nam boste tudi vi, 
bralci in bralke, pošiljali fotografije takšnih 
ali drugačnih anomalij oz. nevarnih odpad-
kov v našem bivalnem okolju, s pripisom nji-
hove natančnejše lokacije. Vaše fotografije in 
morebitne predloge nam lahko pošljete na 
elektronski naslov ocistimo.cerkljansko@
gmail.com. 

Za prvič smo se sprehodili po regionalni ce-
sti od Cerknega do Loga, ki je med Cerkljani 
že dolgo priljubljena relacija za fizične aktiv-

Novi reflektorji so prilagojeni obliki stavbe. Foto: 
Radovan Štanta
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K omunala d.o.o. Idrija bo v sodelovanju 
s podjetjem Zoltan d.o.o. iz Škofje Loke 
namestila nove zabojnike za zbiranje 

odpadnega, a še zmeraj uporabnega odpadne-
ga tekstila in sicer na lokacijah:
•  Gasilni dom Cerkno,
•  Zbirni center Cerkno,
•  EKO otok na Reki.

Zabojniki  za oddajo so namenjeni vsem ob-
čanom, ki imajo doma izrabljen tekstil in ga ne 
morejo oddati znancem ali dobrodelnim orga-
nizacijam.

ZAKAJ ZBIRAMO ODPADNI TEKSTIL?
• 70 % svetovne populacije nosi ponovno upo-

rabljena oblačila,
• tekstil predstavlja 3–5 % gospodinjskih od-

padkov,
• vsako zavrženo oblačilo je v povprečju odslu-

žilo le 1/3 svoje vrednosti,
• v povprečju vsak Slovenec letno zavrže okoli 

14 kg oblačil,
• bombaž je drugi s pesticidi najbolj prežet pri-

delek na svetu – takoj za kavo in pred toba-
kom,

• za 1 kg novih oblačil porabimo 3,6 kg emisij 
CO2, 6000 l vode, 0,3 kg gnojil, 0,2 kg rabe 
pesticidov,

• par kavbojk v fazi nastajanja prepotuje 
16.000 km.

KAKO SE ZAVRŽENA OBLAČILA IN OSTALI 
TEKSTIL PONOVNO UPORABI?
• 60 % se jih uporabi za ponovno uporabo,
• 15 % se jih razreže in se jih uporabi v indu-

striji kot krpe za brisanje,
• 15 % se jih reciklira in uporabi v tekstilni, pa-

pirni in avtomobilski industriji (odlagalne 

Zbiranje odvečnega tekstila iz 
gospodinjstev v občini Cerkno

 NOVI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE ODPADNEGA TEKSTILA

Foto – vir: 4.bp.blogspot.com

police, predpražniki, toplotna in protihrupna  
izolacija …)

• 10 % je odpadkov in končajo na odlagališčih 
oziroma se jih sežge.
Ločujmo odpadke preudarno in gospodarno. 

Zavedati se moramo, da je mogoče 2/3 vseh 
odloženih odpadkov predelati ali znova upora-
biti. Recikliranje je ključni sestavni del sodob-
nega upravljanja z odpadki. Dobro bi bilo, da bi 
med ljudmi pričelo veljati nekakšno pravilo: 
zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj in spo-
štuj (reduce, reuse, recycle, respect). 

ZBIRAMO ☺:
• moška/ženska/otroška uporabna oblačila – 

tisto, kar imate v omarah ali na policah,
• čevlje v parih,
• hišni tekstil (prti, posteljnina, zavese, brisa-

če),
• pokrivala, spodnje perilo, torbice, pasovi.

Prosimo vas, da prinesete čista in suha obla-
čila, obutev v parih, vse pa zapakirate v plastič-
ne vrečke.
Navodila za zbiranje so napisana tudi na 
zabojnikih!

NE ZBIRAMO :
• prešitih odej,
• vzglavnikov,
• preprog,
• raznih polnil,
• umazanih/raztrganih oblačil,
• manjših krojaških odpadkov, tekstilnih od-

rezkov.
Te odpadke lahko oddate v zbirnem centru, 

majhne količine pa tudi pri rednem odvozu 
mešanih komunalnih odpadkov.

Marko Leoni, Komunala d.o.o. Idrija

Foto – vir: www.interiorholic.com

 ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

 PREVENTIVNA AKCIJA

OB ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA TUDI 
ZAKLJUČEK TEKMOVANJA 
»ZA ČISTE ZOBE OB 
ZDRAVI PREHRANI«

Zdravstveni dom Idrija je v sodelovanju s 
šolami v občinah Idrija in Cerkno v šol-
skem letu 2012/2013 uspešno pristopil 
k izvedbi preventivne akcije »Za čiste 
zobe ob zdravi prehrani«. Gre za vseslo-
vensko akcijo, ki poteka pod okriljem 
Stomatološke sekcije Slovenskega zdrav-
niškega društva.

Tekmovanje za čiste zobe, katerega začet-
ki sicer segajo v leto 1983, se je do danes 
razširilo na skorajda vse osnovne šole po dr-
žavi. Je redka oblika učinkovitega preven-
tivnega ukrepa, ki prispeva k izboljšanju 
ustne higiene in upadanju zobnega kariesa 
pri otrocih. Na območju občin Idrija in Cer-
kno so bili v preventivno akcijo »Za čiste zo-
be ob zdravi prehrani« v letošnjem šolskem 
letu (2012/2013) vključeni otroci od 1. do 
6. razreda na osnovnih šolah Idrija (s po-
družnicama Godovič in Zavratec), Spodnja 
Idrija (s podružnico Ledine), Cerkno (s po-
družnicama Novaki in Šebrelje) in Črni Vrh 
nad Idrijo, kjer je sodeloval tudi 7. razred. V 
tekmovanje so bili vključeni tudi otroci iz 
prilagojenega programa OŠ Idrija. 

Razveseljiv je podatek, da je v letošnjem 
šolskem letu skupaj tekmovalo 869 otrok in 
11 otrok iz oddelka s prilagojenim progra-
mom, uspešno pa je akcijo zaključilo 300 
učenk in učencev (ter 2 iz prilagojenega 
programa).

S koncem šolskega leta se je tekmovanje 
na šolah zaključilo, zmagovalni razredi pa 
so ob podelitvi spričeval prejeli priznanja. 
Večina zmagovalnih razredov prihaja iz 
centralnih šol – 1.a razred OŠ Idrija, 1.b ra-
zred OŠ Cerkno in 1. razred OŠ Črni Vrh, 
zmagovalni razred pa je 6.a razred OŠ Spo-
dnja Idrija, v tem razredu so namreč doka-
zali, da v večini zmorejo poskrbeti za zdrav-
je svojih zob.

V Zdravstvenem domu Idrija se ob tej pri-
ložnosti zahvaljujejo vsem mentorjem na 
šolah ter vsem, ki se trudijo, da bi bila moti-
vacija otrok v skrbi za čistočo zob tekom ce-
lega šolskega leta čim večja. Končni cilj zo-
bozdravstvene vzgoje ZD Idrija je otroke 
motivirati in usposobiti za samostojno in 
pravilno skrb ter nego svojih zob. Le tako je 
mogoče privzgojiti odgovoren odnos do la-
stnega zdravja. 
Maja Filipič, tajništvo ZD Idrija

OBVESTILO ZA STARŠE
Starše predšolskih otrok, ki so opre-
deljeni pri pediatrinji Sabini Marš 
Kogej, obveščamo, da zdravnica od 
1. julija letos ni več zaposlena v ZD 
Idrija. 
Novega pediatra, ki bi prevzel zdra-
vljenje predšolskih otrok, zaradi po-
manjkanja pediatrov v Sloveniji v 
zdravstvenem domu še niso uspeli 
pridobiti. 
Kljub temu želijo zagotoviti nemo-
teno delo v pediatrični ambulanti. 
Zdravljenje predšolskih otrok bo do 
nadaljnjega prevzel zdravnik Miloš 
Simov, sistematske preglede pa bo 
izvajala upokojena pediatrinja, Neda 
Krapš Petek. Izvedeni bodo vsi po 
zakonu predpisani sistematski pre-
gledi, pri čemer bodo imeli prednost 
pregledi novorojenčkov in dojenčk-
ov v posvetovalnici.
Starše (in njihove malčke) vljudno 
prosijo za potrpežljivost in razume-
vanje. 
Vodstvo ZD Idrija

Okrogla miza in Dan zdravja
 PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Prvi dogodek je bil v petek, 17. maja, ko je 
idrijski zdravstveni dom v sodelovanju s 
koncernom pripravil zanimivo okroglo 

mizo, na kateri so sodelujoči poiskali ključne 
izzive na področju zdravja prebivalstva občin 
Idrija in Cerkno ter ustrezne rešitve zanje. 
Okrogle mize so se poleg osrednjih gostiteljev, 
direktorice Zdravstvenega doma Idrija Urške 
Močnik in predsednika uprave koncerna Kolek-
tor Stojana Petriča, udeležili tudi župana občin 
Idrija in Cerkno, Bojan Sever in Miran Ciglič, 
vodstvo podjetja Ascom, ravnatelji osnovnih 
šol in vrtcev na Idrijskem in Cerkljanskem ter 
Gimnazije Jurija Vege Idrija, strokovno vodstvo 
Psihiatrične bolnišnice Idrija, direktorica Idrij-
sko-cerkljanske razvojne agencije in predstav-
niki druge zainteresirane javnosti.

Osrednji dogodek, namenjen širši javnosti, 
pa je potekal v soboto, 18. maja, na idrijskem 
Mestnem trgu.

Letošnji »Dan zdravja« je bil pripravljen na 

Zdravstveni dom Idrija je tudi letos pripravil prireditev »Dan zdravja«, katere osnovni na-
men je promocija zdravega načina življenja. Ker je letošnja prireditev potekala v letu pra-
znovanja pomembnega jubileja – 50 letnice delovanja Koncerna Kolektor – je ta potekala 
dva dni.

temo »Skrb za zdravje občank in občanov občin 
Idrija in Cerkno«, z bogatim programom pa je 
na Mestni trg privabil prenekaterega obisko-
valca. Zdravstveni delavci, ki so prireditev pri-
pravili, so v program vključili predstavitev na-
čel zdravega življenjskega sloga, programa 
SVIT, spregovorili so o temeljnih postopkih oži-
vljanja ter o skrbi za zdrave zobe, obiskovalce 
pa so seznanili tudi z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja. Ker je bil letošnji svetovni dan 
zdravja namenjen problematiki zvišanega krv-
nega tlaka, so si številni obiskovalci tega lahko 
izmerili na licu mesta, kakor tudi sladkor in ho-
lesterol v krvi. Kar je bila sicer novost v progra-
mu dneva zdravja. Najbolj razveseljivi so rezul-
tati testiranja vrednosti krvnega sladkorja: med 
136 testiranimi jih je imelo zvišan krvni slad-
kor le 3,5 odstotka. Zvišano vrednost skupnega 
holesterola je imelo 44 odstotkov testiranih.

Obiskovalcem so merili tudi krvni tlak. Vre-
dnosti tlaka višje od 140/90 mmHg je imelo 61 

odstotkov izmed 117 pregledanih oseb, vendar 
je tu potrebno poudariti, da tlak ni bil merjen v 
optimalnih pogojih.

»Dnevu zdravja« so se letos prijazno odzvale 
tudi šole in vrtec – Osnovna šola Spodnja Idrija, 
Cerkno, idrijski vrtec in Gimnazija Jurija Vege 
so namreč nastopili v kulturnem programu do-
godka, potekala pa je še razglasitev najboljših v 
natečaju »Zdrav Kolektor«. Tega je koncern v 
sodelovanju z zdravstvenim domom pripravil 
na šolah in vrtcih na območju občin Idrija in 
Cerkno, otroci pa so se nanj odzvali nad priča-
kovanji.

Najboljše risbice na temo zdravja, ki so na-
stale v natečaju, so narisali: Sara Revan in Neža 
Gnezda z Osnovne šole Idrija ter zmagovalci - 
učenci Podružnične OŠ Godovič, ki so ustvarili 
skupinsko sestavljanko »Za zdravje naredimo 
vse«. Na literarnem delu so si prva tri mesta 
razdelili: Gašper Gantar, Arian Sedej in Urban 
Čefarin z idrijske OŠ. Najboljšo idejo za masko-
to »Zdravko« pa so prispevali Janez Rudolf, 
učenec enote s prilagojenim programom na OŠ 
Idrija, Patricija Bolčina s Podružnične OŠ Go-
dovič in Kristina Brglez, učenka OŠ Idrija.
Zdravstveni dom Idrija

JULIJ 2013
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Še se bomo srečali
 OSNOVNA ŠOLA CERKNO

SLOVO OD LETOŠNJE USPEŠNE GENERACIJE DEVETOŠOLCEV 

oddelka. Prva je s filmom »Nunc«  
tehnično dovršeno, žanrsko avten-
tično ter scenografsko neoporečno 
uporabila motiviko mafijskih filmov; 
druga pa se je domiselno kronološko 
poigrala s posameznimi obdobji pre-
hoda skozi devetletko. Ob koncu je 
sledilo tudi prisrčno slovo od obeh 
prizadevnih in priljubljenih razredni-
čark, Mojce Lipužič Moravec ter Ire-
ne Novak. Ravnatelj Milan Koželj je v 
nagovoru učencem, učiteljem in star-
šem naglasil:

Vaša generacija je prispevala resnič-
no bogato dediščino. Pri pouku ste se 
trudili in učiteljem zagotavljali uspe-
šno sodelovanje z vami ter na ta način 
omogočili vrsto zglednih uvrstitev na 
tekmovanjih ter v odmevnih projek-
tih… Ustvarili ste celo vrsto domisel-
nih izdelkov, prikazov in nastopov, s 
katerimi ste navdušili ter razveselili 
množice ljudi. Najbolj razveseljivo je, 
da niste bili zgolj togi igralci na prizo-
rišču: ob nastopih ste znali spontano 
razveseliti starko v domu upokojencev 
za njen rojstni dan, na koncertih pev-
skih zborov ste znali priklicati solze v 
oči poslušalcev; na nastopih za naj-
mlajše pa ste znali v njihove oči prikli-
cati iskrice iskrenega otroškega veselja 
…
LITERARNE REFLEKSIJE ODHA-
JAJOČIH DEVETOŠOLCEV

Vsak konec šolskega leta je tudi 
začetek nečesa novega. Vsako leto se 

V imenu obnovljivih virov
NA DNEVU ODPRTIH VRAT OŠ CERKNO

Na OŠ Cerkno smo v soboto, 6. aprila, 
odprli vrata učilnic ter dovolili, da v 
naše ustvarjalne kotičke pokukajo so-

rodniki, prijatelji in znanci. Na uvodni priredi-
tvi smo se predstavili s pestrimi točkami. Reci-
tirali smo pesmice, peli, plesali ... ter predsta-
vili prihajajoče modne smernice. Po prireditvi 
pa so v učilnicah po naših glavah švigale eko 
zamisli na temo obnovljivih virov energije. Iz-
delovali smo vetrnice, mline, ptičje hišice, me-
sta ... in se čudili, na koliko načinov lahko reci-
kliramo odpadno embalažo. Tudi v podružnič-
ni šoli Novaki in na predmetni stopnji, je Dan 

na šoli poslovimo od devetošolcev, 
veselimo pa se novih znanja željnih 
učencev. Vsak po svoje na novi poti, 
na novi prelomnici v življenju, a pol-
ni upanja v nove uspehe in dosežke. 
Z mislijo, kaj jih v življenju še čaka, 
so se od nas poslovili devetošolci, ki 
so nekaj tednov pred valeto pri pou-
ku slovenščine v spisih ob pesmi Joh-
na Lennona Imagine zapisali takole.
• Kakorkoli hočete, ampak mislim, 

da živimo v dobrem in lepem oko-
lju, kakor je že John Lennon rekel: 
»Lahko mi rečeš sanjač,« vendar 
sanje se lahko tudi uresničijo. 

• Lepi dnevi nas zagotovo še čakajo, 
saj smo še mladi, veliko pa smo jih 
tudi že doživeli. Ti lepi spomini so 
zakoreninjeni globoko v naših sr-
cih in se jih bomo vedno spominja-
li. 

• Človek mora v življenju uživati, 
včasih tudi malo »zažurati« ter po-
zabiti na stare ter slabe reči, ker je 
življenje brez njih res lepo, vendar 
se moramo vseeno naučiti živeti s 
svojimi napakami. 

• V življenju so nekateri bolj uspe-
šni, drugi malo manj, a vsi imamo 
napake in tudi dobre lastnosti. Pa 
še nekaj, v življenju ni pomembna 
samo tvoja frizura, tvoja postava 
ali tvoj stil oblačenja, pomembno 
je, da se imaš v življenju lepo in da 
uživaš.

• Karkoli boš v življenju naredil do-

brega, bodi ponosen na to.
• Naše življenje je dolga črta, za ka-

tero ne vemo, kdaj in kje se bo kon-
čala. 

• Kljub temu da je v svetu polno te-
žav, ni vse tako slabo. Poglejte nas, 
kako smo se imeli »fajn« teh devet 
let.

• Vsi ljudje ne bomo nikoli imeli 
enakega mnenja, tudi mi smo se 
velikokrat skregali, pa se imamo še 
vedno radi.

• Mislim, da s svetom ni nič narobe, 
le z ljudmi, ki mu vladajo. 

• Lažje je kriviti svet, politiko, vero, 
kot pa prevzeti odgovornost nase. 

• Naučeni smo, da je biti »uspešen« 
in bogat največ, kar lahko doseže-
mo v življenju. Mi pa pravimo dru-
gače, imeti se lepo s prijatelji, biti 
to, kar si, se včasih skregati in hitro 
nazaj pobotati, biti iskren, čeprav 
te to včasih stane veliko, držati 
skupaj, povedati svoje mnenje, lju-
biti, se smejati in imeti rad, je bilo 
tisto, kar nas je skozi vsa leta pove-
zovalo. 

• Ne pustimo, da bi nas malenkosti 
uničile in nas pokopale, bodimo 
močni in se upirajmo ter se ne 
vdajmo usodi. 

• Zaradi napak, ki jih delamo ljudje, 
nam ni treba obupati nad ustvar-
janjem svata, v kakršnem hočemo 
živeti. 

• Vendar slejkoprej se moraš vrniti v 

realnost, ki ni briljantna, je gren-
ka in slaba, ne da vsakemu smisla 
za življenje, zato si moramo sami 
ustvariti realnost, ki bo lepa in pri-
stna. 

• Dandanes je za mnoge denar po-
membnejši kot prijateljstvo, ven-
dar mi nismo eni izmed mnogih. 

• Med ljudmi želim širiti pozitivno 
energijo in biti nekdo, ki se ga člo-
vek razveseli.

• Vsak dan izkoristi za nova dožive-
tja in izzive, resnično velika deja-
nja in odkrite sanje, ki jih ni nikoli 
preveč.

• Človek lahko kupi vse, kupiti ne 
mora le dvoje stvari, sreče in ljube-
zni.

• Če bi bili med seboj bolj odprti in z 
veseljem dajali, bi bili bolj srečni in 
tudi svet bi bil lepši.

• Srce ni kamen, le nekateri se mora-
jo spomniti, kako se ga uporablja.

• Skupaj smo močnejši in lahko na-
redimo veliko zase in za svet. 

• Če bi imeli enako radi vse ljudi, 
nobenega bolj kakor drugega, no-
benega tako, da bi zanj ubijali ali 
umrli, ali ne bi bilo to dolgočasno. 

• Na usta si nadenimo nasmeh in ga 
podarimo bližnjemu, saj je nasmeh 
najlepše darilo, ki ga lahko prej-
meš.

• Za konec pa lahko povem še to, da 
srce ni kamen in tudi ne bo, vse do-
kler bomo z njim čutili. 

Tudi letos smo se na tradici-
onalnih valetnih prireditvah 
poslovili od letošnje, izjemno 

uspešne in prijetne populacije deve-
tošolcev. Na dan osrednje prireditve, 
je najbolj uspešne nagradil ter se jim 
za prizadevno delo zahvalil župan 
Miran Ciglič, izbrani pa so bili po že 
znanih kriterijih iz Vzgojnega načrta 
OŠ Cerkno:
• Pozitiven prispevek k dobrim med-

sebojnim odnosom med učenci, 
učitelji in starši ter k zagotavljanju 
delovnih pogojev pri izvajanju uč-
nih dejavnosti.

• Nadpovprečen učni uspeh ob upo-
števanju etičnih načel solidarnosti 
in medsebojne pomoči.

• Dosežki na državnem nivoju pri 
vseh šolskih tekmovanjih in pro-
mocijskih srečanjih.

Svečanega sprejema se je udeležilo 
kar 23 učenk in učencev generacije 
1998:

9. A:
Matevž Kovač, Jaka Lapanja, So-

nja Mavri, Sara Mlakar, Nežka Moč-
nik, Eva Novak, Ana Peternelj, Žan 
Peternelj, Alenka Pirih, Deja Prapro-
tnik, Manca Prezelj, Teja Tušar

9. B:
Jan Bevk, Dani Bratuž, Tjaša 

Cvek, Alenka Eržen, Nika Koder, 
Nika Lapajne, Matevž Magajne, Žan 
Mavrič, Nina Prezelj, Neža Sedej, 
Jana Štremfelj

Na večerni kulturni prireditvi iste-
ga dne so devetošolci starše in učite-
lje popeljali skozi pisano paleto spo-
minov, uspehov in prijetnih trenut-
kov njihovega devetletnega druženja 
v cerkljanski šoli. Z domiselno pove-
zavo prireditve, s kvalitetnimi pev-
skimi ter glasbeno instrumentalnimi 
vložki, s tradicionalno nostalgično 
»babyprojekcijo« in z veliko pozitiv-
ne energije, so učenci navdušili zbra-
no publiko. Vrhunec pa sta bili prav 
gotovo digitalni filmski upodobitvi 
življenja na šoli z dodano umetni-
ško vrednostjo, ki sta ju posnela oba 

odprtih vrat  presegel vse zastavljene cilje. 
Učenci in učitelji so obiskovalce pritegnili z re-
snično zanimivimi in domiselnimi prikazi, 
med katerimi je bila najbolj obetavna maketa 
»Brunarice obnovljivih virov«, ki bo pred šolo 
zgrajena s švicarskimi sredstvi. Dneva odprtih 
vrat se je udeležil tudi župan Miran Ciglič, z 
vsem prikazanim pa je bila še posebej zado-
voljna častna gostja, ddr. Barica Marentič Po-
žarnik, priznana slovenska pedagoginja in 
psihologinja, ki se je aktivno vključila tudi v 
pouk novaških učencev, ki sta ga domiselno 
pripravili učiteljici Tatjana Prezelj Kene in Ta-
tjana Slabe.

OB SNEMANJU ŠVICARSKEGA FILMA
Od torka, 23., pa do petka, 26. aprila, je bila 

naša šola prizorišče snemanja švicarskega 
promocijskega filma na temo obnovljivih ener-
getskih virov. Film posnela priznana švicarska 
ustvarjalca, scenarist in režiser Hans-Urs Ba-
chmann ter snemalec Valentin Bärlocher. Na 
predvečer prvega snemalnega dne, sta si pro-
fesionalca ogledala vsa snemalna mesta na 
šoli in v kraju, nakar je sledilo snemanje šol-
skega utripa, glavni posnetki pa so nastali v 
četrtek, 25. aprila, ob spremljanju tehničnega 
dneva, ki so ga na šoli skupaj z devetošolci res 

profesionalno izvedli devetošolci s svojimi uči-
teljicami. Rdečo nit celotne predstavitve ob-
novljivih virov so ohranili “PROMOTORJI” 
naše šole, učenci, ki so se za to usposobili že 
pred letom dni: Žan Peternelj, Dani Bratuž, 
Jan Bevk in Jaka Lapanja, pridružila pa se jim 
je tudi mlajša vrstnica, Nika Poljanšek. 

NA DNEVU OBNOVLJIVIH VIROV 
ENERGIJE V NOVI GORICI

V sredo, 5. junija, smo se množično udeležili 
Dneva obnovljivih virov in učinkovite rabe 
energije, ki jo je v Novi Gorici pripravila GO-
LEA, agencija za evropske povezave na tem 

področju, s katero zadnje leto tesno sodeluje-
mo. Devetošolci so si v okviru tehničnega dne-
va lahko ogledali številne razstavljene projek-
te javnega razpisa, naši mlajši učenci pa so 
nastopili tudi kot udeleženci z vozili na veter, 
domiselnimi igračami, ki se premikajo s po-
močjo elastike, poleg tega pa so bili na gori-
ških stojnicah predstavljeni tudi uporabni 
predmeti (ptičje hišice, okrasni predmeti ter 
makete), izdelani iz eko odpadnih materialov. 
Organizatorji so obiskovalcem pripravili zani-
miv in pester izobraževalno – zabavni pro-
gram z nastopom ustvarjalne ekipe Nori znan-
stveniki ter kulturnimi točkami. Osnovna šola 
Cerkno pa je bila njen pomemben sestavni del 
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»POTOČKI« IN »VALOVI« POSEBEJ 
POHVALJENI
Ocene zborovske selektorke, gospe Erike 
Bizjak, ki je po nastopu na medobčinskih 
revijah v aprilu kar dva naša pevska zbora 
po kvaliteti uvrstila v visoko drugo katego-
rijo, dokazujejo, da bomo lahko podobnim 
predstavitvam naših pevskih zborov pri-
ča tudi v prihodnjih šolskih letih, saj se za 
podmladek kvalitetnih pevcev sploh ni bati. 
Uvrščena sta bila otroški pevski zbor “Potoč-
ki” ter mladinski pevski zbor “Valovi”. Kon-
certe so pomembno dopolnili tudi glasbeni 
gostje, harmonikar Pavel Magajne ter tolka-
list Matija Purgar. V soboto, 25. maja, pa se 
je na naši šoli ponovno prepevalo iz vsega 
srca. Nabito polna dvorana osnovne šole je 
v dveh uricah zaključnega koncerta šolskih 
pevskih zborov dihala, se veselila in prepe-
vala z mladimi pevci, katerih se je na odru v 
petih pevskih zborih zvrstilo skoraj dvesto. 
Tudi letošnji koncert pa predvsem ni pustil 
ravnodušnih poslušalcev, za kar gre seveda, 
najiskrenejša zahvala zborovodkinji Vanji 
Lampič ter korepetitorki Teji Ličar Močnik. 

tudi tokrat s predstavitvijo »Brunarice obno-
vljivih virov«

NA DNEVU DRŽAVNOSTI IN OB SLOVESU 
OD ŠOLSKEGA LETA 2012/13

V ponedeljek, 24. junija, smo se še zadnji-
krat v tem šolskem letu zbrali v našem večna-
menskem prostoru, da bi se ob dnevu držav-
nosti poslovili od uspešnega šolskega leta. 
Udeležba učencev je bila kar nekoliko okrnje-
na, saj je veliko družin izkoristilo ugodne cene 
predpočitniških paketov za podaljšan vikend 
pred prazničnim dnem. Vseeno je bilo veselo 
in svečano na obeh prireditvah, tako za razre-
dno kot predmetno stopnjo in tudi ta dan smo, 
v maniri celotnega šolskega leta, zaznamovali 
z obnovljivimi energetskimi viri. Po izvedbi 
himne Osnovne šole Cerkno in nagovoru rav-
natelja, smo si namreč na obeh prireditvah, 
poleg že tradicionalnega ŠRTV Obzornika, 
premierno ogledali švicarski film o obnovlji-
vih energetskih virih, ki je večinoma posnet 
na naši šoli. Učenci razredne stopnje so ga po-
pestrili s svojim originalnim programom, obe 
prireditvi pa sta, tako kot znajo le one, ople-
menitile plesalke skupine »Cheer dance«. Na 
drugi prireditvi sta nas nagovorila tudi gosta, 
predstavnika GOLEJE, direktor Rajko Leban 
in Alenka Palian, ki sta zaslužnim učencem, 
pa tudi mentorjem, razdelila priznanja in na-
grade za sodelovanje v preteklem letu. Najbolj 
odmevno nagrado, tedenski izlet v Švico, je 

POMLADANSKE ARHITEKTURNE 
DELAVNICE V CERKNEM

ZA KOORDINATORKO DEJAVNOSTI ZPM 
NA CERKLJANSKEM, UČITELJICA PETRA 
JENKO

prejela skupina učencev, ki je največ prispeva-
la k predstavitvam obnovljivih energetskih vi-
rov preko energetske hišice ter k snemanju 
švicarskega filma: Nika Poljanšek, Žan Peter-
nelj, Jaka Lapanja, Jan Bevk in Dani Bratuž.

BRUNARICA OBNOVLJIVIH VIROV OŠ 
CERKNO

Predstavnika Goleje sta naše učence nagradila z 
enotedenskim potovanjem v Švico)

V javnosti ter ob različnih prikazih na šoli 
je brunarica obnovljivih energetskih virov 
Osnovne šole Cerkno večkrat omenjena. Ker 
je to eden večjih didaktičnih projektov naše 
šole nasploh, naj pojasnimo, da gre za neke 
vrste UČILNICO NA PROSTEM, ki bi stala na 
jasi blizu šolskega vrta in bi ga smiselno do-
polnjevala z različnimi prikazi, namenjenimi 
generacijam vseh starosti ter jih ozaveščala o 
neizbežnosti rabe obnovljivih energetskih vi-
rov, da bomo lahko zanamcem prepustili lepši 
in prijetnejši svet. Financer cerkljanske bruna-
rice obnovljivih virov je švicarski sklad.

V živo bi prikazovala: delovanje peči na bi-
omaso, rabo sončne in vetrne energije, zaliva-
nje šolskega vrta s pomočjo obnovljivih ener-
getskih virov, tradicionalno sušilnico sadja, 
pridelavo avtohtonih rastlin na šolskem vrtu 
…

Upravljali bi jo učenci sami v okviru naravo-
slovnih dejavnosti, služila pa bi kot učni pripo-
moček vsem prihodnjim generacijam, pa tudi 
skupinam obiskovalcem in turistom iz tujine. 
Projekt brunarice obnovljivih energetskih vi-
rov na naši šoli koordinira učiteljica Irena Zajc. 

Iz šolske kronike

Tudi letos smo se na končnem koncertu zahvalili 
pevkam, ki so zbor obiskovale vsa leta)

DAN ZDRAVJA DVEH SOSEDNJIH 
OBČIN
Zdravstveni dom Idrija je v petek in sobo-
to, 18. in 19. maja pripravil prireditev »Dan 
zdravja« za promocijo zdravega načina živ-
ljenja. Letošnji dan zdravja je pod sloganom 
»Skrb za zdravje občank in občanov občin 
Idrija in Cerkno«, z bogatim programom 
privabil prenekaterega obiskovalca. Prvi do-
godek se je odvijal v petek, 18. maja, ko je 
idrijski zdravstveni dom pripravil zanimivo 
okroglo mizo, na kateri so sodelujoči poi-
skali ključne izzive na področju zdravja pre-
bivalstva občin Idrija in Cerkno ter ustrezne 
rešitve zanje. Poleg eminentnih predstavni-
kov obeh občin, so se razprave udeležili tudi 
ravnatelji vzgojno – izobraževalnih zavo-
dov. Tudi ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj 
je v imenu zavoda iskreno čestital podjetju 
jubilantu, ki že pol stoletja igra pomembno 
vlogo pri ohranjanju perspektivnih delovnih 
mest za mlade strokovnjake obeh občin, kar 
je prvi predpogoj za ohranitev mentalnega 
in fizičnega zdravja občanov. 
Naslednjega dne se je na idrijskem trgu za 
občane odvijala predstavitev načel zdravega 
življenjskega sloga, programa SVIT, zdrav-
stveni delavci so ob prikazih spregovorili 
o temeljnih postopkih oživljanja ter o skrbi 
za zdrave zobe, obiskovalce pa so seznanili 
tudi z uporabo avtomatskega defibrilator-
ja. Ker je bil letošnji svetovni dan zdravja 
namenjen problematiki zvišanega krvnega 
tlaka, so si številni obiskovalci tega lahko iz-
merili na kraju samem, kakor tudi sladkor in 
holesterol v krvi. Na ogled je bilo tudi najno-
vejše reševalno vozilo zdravstvenega doma. 
S kulturnim programom pa so se v vesel in 
sončen utrip vključili tudi mladi kulturni 
ustvarjalci idrijskega vrtca, Osnovne šole 
Spodnja Idrija ter naše šole. Naši učenci pe-
tošolci so pod mentorstvom učiteljice Mar-
te Florjančič navdušili zbrano množico na 
glavnem idrijskem trgu z zabavnim avtor-
skim skečem na temo zobozdravstva. Poželi 
so obilo pohval in aplavzov, tako da so skeč z 
odobravanjem ponovili tudi na končni šolski 
prireditve ob dnevu državnosti, 24. junija.

Deset ustvarjalnih bodočih snovalcev stavb in 
prostora, študentov arhitekture, si je izbralo 
Cerkno kot pomemben študijski izziv. V tednu 
od 27. do 31. maja je naša šola v dogovoru s 
hotelom Cerkno organizirala ustvarjalno am-
bientalno arhitekturno delavnico pod okriljem 
fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. 
Pod mentorstvom priznanega univerzitetnega 
profesorja dr. Aleša Vodopivca ter izkušenih 
asistentov Anje Planišček in Gašperja Medveška 
so na pobudo ravnatelja OŠ Cerkno teden dni 
proučevali, kako v šolskem kompleksu pridobi-
ti prostor za večnamensko dvorano in stavbno 
prenovitev vrtca, v hotelskem kompleksu pa 
izboljšati možnosti infrastrukturne ponudbe, 
da bodo bliže in prijaznejše turistom privabile 
v Cerkno več obiskovalcev. Študentje in nji-
hovi mentorji so bili nad lepotami cerkljanske 
krajinske in kulturne dediščine navdušeni, 
kot tudi nad izzivom mesta samega, četudi se 
mesto Cerkno, kot so sami ugotovili, srečuje z 
različnimi omejitvami urbanega razvoja, napri-
mer finančne omejitve ali lastništva. Tudi za te 
izzive po mnenju mladih arhitektov obstajajo 
rešitve, a je za njihove dovršitve teden dni dela 
premalo. Dr. Aleš Vodopivec je s svojo ekipo in 
ravnateljem Milanom Koželjem dal pobudo za 
redno letno organizacijo »POMLADANSKIH 
ARHITEKTURNIH DELAVNIC V CERKNEM«, ki 
bi lahko vključevale tudi okoliške vasi v podpo-
ro lokalnim turističnim društvom, Svoje stva-
ritve bo arhitekturna delavnica na OŠ Cerkno 
javnosti predstavila z izidom biltena in študije 
ustvarjalnih rešitev predvidoma oktobra 2013.

PISATELJ IVAN SIVEC NAGRADIL MLADE 
BRALCE

Na posebni prireditvi smo nagradili in pohvalili 
naše tekmovalce, ki so v letošnjem letu tekmo-
vali za Bevkovo bralno značko. Skupaj je tek-
movalo 212 učencev pod mentorstvom priza-
devnih učiteljih mentoric. Za angleško bralno 
značko je tekmovalo 118, za nemško 42, za 
francosko pa 5 mladih bralcev.
V petek, 7. junija, pa smo gostili priznanega 
slovenskega pisatelja Ivana Sivca, plodovite-
ga avtorja številnih zvrstno zelo pestrih bese-
dil, od otroških slikanic, pa preko priljubljene 
najstniške pustolovske literature do različnih 
romanov, izmed katerih so najbolj znani nje-
govi biografski romani slovenskih narodnoza-
bavnih ustvarjalcev. Prireditev so na poseben 
način oplemenitili učenci 2.a oddelka pod 
mentorstvom učiteljice Andreje Lapajne, s pri-
kazom lutkovne dramatizacije Sivčeve zgodbe 
za mlajše otroke »Petelinja drsalna šola«, nad 
katero je bil avtor navdušen in se je mladim 
gledališčnikom še posebej zahvalil. V nadalje-
vanju pa nas je popeljal na zanimivo popoto-
vanje ter dogodivščine, ki jih je sam doživel ter 
nato opisal v potopisu Izgubljen na Aljaski. S 
svojim prepričljivim in neposrednim nastopom 
je pri naših učencih zagotovo spodbudil nekaj 
dodatne bralne energije ter jim razdelil zaslu-
žena priznanja.

V četrtek, 27. junija, je bila na pobudo članov 
Sveta občine Cerkno v občinskih prostorih  or-
ganizirana okrogle miza na temo delovanja 
ter razvojnih možnosti ZPM na Cerkljanskem. 
Koordinacijo okrogle mize je prevzela šola, ki 
ima kot osrednja izobraževalna organizacija v 
občini najboljši pregled nad pedagoškimi ka-
dri celotnega območja, sklicala pa sta jo župan 
Miran Ciglič ter ravnatelj Milan Koželj. Okrogle 
mize sta se udeležili tudi predsednica ZPM Idri-
ja Zdenka Šturm, profesionalna organizatorka 
dejavnosti na Idrijskem in Cerkljanskem Sabina 
Vidmar ter poleg predstavnikov Sveta občine 
in Odbora za družbene in društvene dejavno-
sti, pa predstavnikov vrtca in šole, tudi mlade 
študentke s Cerkljanske, zainteresirane za iz-
vajanje tovrstnih dejavnosti. Uvodna razprava 
se je ponovno dotaknila nekaterih specifik, ki 
na Cerkljanskem otežujejo kontinuiteto ter ce-
lostni pristop k izvajanju programov Zveze pri-
jateljev mladine. Mednje vsekakor spada raz-
pršenost potencialnih uporabnikov na številne 
krajevne skupnosti. Ravnatelj je ponovno orisal 
situacijo utripa osnovne šole, ki z veliko težavo 
koordinira številne obvezne ter prostovoljne 
šolske dejavnosti do odhoda šolskih avtobu-
sov, v popoldanskem času pa bi bilo potrebno 
spodbuditi tudi dejavnost večjega števila pro-
stovoljnih društev tako za delo v Cerknem kot 
v krajevnih organizacijah, predvsem ob koncu 
tedna. Praksa glede organizacije javnih priredi-
tev pa nas uči, da je potrebna za njihov mno-
žični obisk večletna tradicija in kontinuirana 
praksa. Ob zaključku razprave je koordinacijo 
dejavnosti na Cerkljanskem prevzela učiteljica 
razrednega pouka na OŠ Cerkno, Petra Jenko, 
ob obljubi vseh prisotnih, da ji bodo ob izvaja-
nju aktivnosti zvesto stali ob strani. 

OBNOVLJENO IGRIŠČE
Cerkljanski občinski svet je na redni seji 25. 
aprila potrdil, da se iz sredstev presežka bilance 
vrtca Cerkno dokončno uredi in nadgradi tudi 
igrišče med obema stavbama vrtca. Lokalna 
skupnost je v sodelovanju z vodstvom zavoda 
legitimno izbrala najugodnejše izvajalce, tako 
da so že v mesecu juniju na znanih površinah 
»zrasla« nova, sodobna igrala v veliko veselje 
»vrtovčkarjev« in njihovih staršev. Dela še niso 
zaključena, saj je legitimni tehnični pregled 18. 
junija razkril še celo vrsto tehničnih napak in 
pomanjkljivosti, ki se v času izida glasila že ak-
tivno odpravljajo. V skladu z zakonskimi pred-
pisi na novo opremljeno igrišče zaradi strogih 
higienskih normativov vrtca ne bo na razpola-
go popoldanskim sprehajalcem, ki imajo v po-
poldanskem času na razpolago druge naravne 
danosti našega kraja, primerne za igro in rekre-
acijo. V kolikor bodo razvojne možnosti finanč-
no dopuščale, bo javno igrišče za najmlajše v 
prihodnosti zgrajeno na lokaciji  »ob Štruklju«.
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JULIJ 2013

Bravo mi!
NARAVOSLOVNA TEKMOVANJA…
• Srebrno Proteusovo priznanje iz znanja bi-

ologije (Sara Mlakar, Sonja Mavri, Nika 
Lapajne, Nežka Močnik, Katja Klemen)

• Srebrno Stefanovo priznanje iz znanja 
fizike (Sonja Mavri, Matevž Kovač, Nežka 
Močnik, Jana Štremfelj, Uroš Bevk)

• Srebrno Vegovo priznanje iz znanja matema-
tike (Sara Mlakar, Matevž Kovač, Neža 
Mavri, Tilen Klinc, Iztok Hadalin)

JEZIKOVNA TEKMOVANJA…
• Srebrno Cankarjevo priznanje iz znanja 

slovenščine (Sonja Mavri, Marjeta Mavri)
• Srebrno priznanje iz znanja angleščine (Sara 

Mlakar, Teja Tušar, Sonja Mavri, Nežka 
Močnik, Jaka Lapanja, Matevž Magajne)

• Srebrno priznanje iz znanja nemščine (Jaka 
Lapanja, Teja Tušar, Žan Mavrič) 

• Srebrno priznanje iz znanja francoščine 
(Alenka Pirih)

UMETNIŠKA TEKMOVANJA IN NATEČAJI …
•  47. srečanje mladih raziskovalcev (Sonja 

Mavri, uvrstitev na državno tekmovanje z 
domoznansko literarno nalogo »Povedke 
pod Kojco«)

• Literarni natečaj »Evropa v šoli« (Sonja Ma-
vri, 1. mesto; Teja Tušar, 2. mesto; Deja 
Praprotnik, 3. mesto)

• Fotografski natečaj »Evropa v šoli« (Sara 
Mlakar, 1. mesto; Tilen Močnik, 2. mesto; 
Jana Štremfelj, 3. mesto)

• Literarni natečaj »Moja rodna domovina« 
(Tilen Klinc, uvrstitev na državno pr-
ireditev)

• Medobčinska srečanja otroških in mladin-

skih pevskih zborov, uvrstitev v visoko drugo 
kategorijo (OPZ »Potočki« in MPZ »Valovi)

DRUŽBOSLOVNA TEKMOVANJA…
• Srebrno priznanje iz znanja zgodovine (Son-

ja Mavri, Nika Lapajne, Lucija Mrzlikar, 
Matevž Magajne)

• Uvrstitev na državno tekmovanje iz Vesele 
šole (Nika Lapajne, Katja Klemen)

ŠPORTNA TEKMOVANJA…
• 17. kraški tek za pokal Primorskih novic 

(Petra Klasič, 1. mesto; Lara Zlatoper, 3. 
mesto)

• Partizanske smučine (Žan Slabe, 2. mesto; 
Petra Klasič, 3. mesto; Nejc Mlakar, 3. 
mesto)

• Državno prvenstvo v smučanju in bordanju 
(Deja Praprotnik, 1. mesto; Žan Peternelj, 
3. mesto)

• Področno prvenstvo v plavanju (Nika Podo-
bnik Bogataj, Neven Tušar, Nik Tušar, Anja 
Sedej, Matevž Kovač, Ekipa OŠ Cerkno 1 
- 1. mesto; Žan Slabe, Anja Gabršček, Uroš 
Bevk, Katja Uršič, Žan Mavrič – 2. mesto; 
Nejc Mlakar, Petra Klasič, Ekipa OŠ Cer-
kno 2 – 3. mesto)

• Področno prvenstvo v atletiki (Jaka Lapan-
ja – tek na 60 m – 2. mesto; Tadej Jeram 
– skok v višino – 2. mesto)

NAJSLASTNEJŠE TEKMOVANJE …
• Zlata kuhalnica (Katja Uršič, Tjaša Dakić, 
Uroš Menegatti; 1. mesto)

Morda je kakšen »bravovec« posameznik v 
množici uspehov pomotoma izpadel. Bravo 
tudi njemu in iskreno opravičilo. Napako 
naj javi na šolo in bo odpravljena v naslednji 
številki.

URNIK TRŽNICE CERKNO V JULIJU 
IN AVGUSTU 2013

JULIJ

PO TO SR ČE PE SO NE

1 2 3 4 5
6

KMEČKA 
TRŽNICA

7

8 9 10
TITANIC

11
ARČON 12

13
BOLŠJI 
SEJEM

14

15 16 17
TITANIC

18
MESEČNA 

KMEČKA TRŽNICA
ARČON

19 20 21

22 23 24
TITANIC

25
ARČON

26
KMEČKA 
TRŽNICA

27
28

ANIN 
SEJEM

29 30 31
TITANIC

AVGUST

PO TO SR ČE PE SO NE

1 2 333 4

5 6 7
TITANIC

8
ARČON 9 10

BOLŠJI SEJEM 11

12 13 14
TITANIC

15
ARČON 16 17 18

19
KMEČKA 
TRŽNICA

20 21
TITANIC

22
ARČON 23 24 25

26 27 28
TITANIC 29

ARČON
30

31 
KMEČKA 
TRŽNICA

V primeru najave dodatne ponudbe, se urnik dopolnjuje dnevno.

MLADI EVROPEJCI Z OGLEDOM EU 
PARLAMENTA V BRUSLJU

sila Ukopditi se je prošnji mladih Evropejcev 
odzvala tudi lokalna radijska postaja Pri-
morski val ter Primorske novice in Idrijske 
novice.

BLEGOŠ SO ZAVZELI JEŽKI
Ježki imajo radi naravo, radi pa jo imamo 
tudi otroci iz skupine JEŽKI cerkljanskega 
vrtca. Skozi celotno šolsko leto smo projektu 
VESELO IN KORAJŽNO V NARAVO posve-
čali poseben pomen. Na vseh področjih na-
ših pedagoških programov (gibanje, jezik, 
glasba, narava, družba, matematika …), 
smo doživljali in spoznavali naravo ter se se-
znanjali z zdravim načinom življenja. V so-
glasju s straši smo se že od jeseni veselili 
dvodnevnega skupnega druženja v bližnjih 
planinah, vzgojiteljici pa sva se v ta namen 
tudi posebej izobraževali ter izmenjali izku-
šnje z vrtci, ki to dejavnost že prakticirajo.
Skozi celo šolsko leto smo spoznavali okoli-
ške vasi, kjer živijo nekateri »ježki«. Pot nas 
je vodila v Planino, kjer je doma naša Tjaša, 
pa v Trebenče k Juretu in Janovi babici, pa 
nato korajžno naprej v “gradiše” (Trebenče) 
na Jasnino domačijo. Nazadnje pa smo se 
podali na pot v Labinje - tam živita naša Ja-
nja in Mihova babica. 
Z veseljem smo se odzvali  vabilu staršev in 
nekatere “ježke” spotoma obiskali na njiho-
vem domu. Pripravili so nam prisrčne dobro-
došlice s pogostitvami, ki nam bodo vedno 
ostale v lepem spominu.
Napočil je težko pričakovani petek, 21. juni-
ja, ko smo se v polni opremi podali novim 
pustolovščinam naproti, da bi v planinskem 
duhu zaključili »vrtovčkarsko« leto. Z avto-
busom smo se odpeljali do Gorenjih Nova-
kov, na to pa peš nadaljevali do koče na Ble-
gošu. Spotoma smo v bližnje mokrišče nase-
lili tudi našega žabce Srečka, ki nam je spo-
mladi pridno delal družbo v igralnici ter nas 
krepil s prav posebno »žabjo« energijo. S 
težkim srcem smo se od njega poslovili z že-
ljo, da kmalu najde družico in oplemeniti 
svet z množico repkajočih paglavcev.
Nočevanje na Blegošu smo si oplemenitili z 
vrsto zabavnih druženj ter igric, še posebej 
so bile zanimive lovske igre ter nočna igra z 
lučkami. Naslednjega dne pa so nas svojim 
delom seznanili gorski reševalci, skupaj s 
starši pa smo se čisto potiho odpravili na 
»lov za divjim petelinom«. Čas je kar prehitro 
minil in polni novih doživetij smo se tisto so-
boto skupaj s straši odpravili nazaj v dolino. 
Veliko smo se od spremljevalcev in od otrok 
naučile tudi vzgojiteljice, tako da bomo po 
takih dogodkih, v sodelovanju s starši, tudi v 
prihodnje še posegale.
Vzgojiteljici Adrijana Mavri in Bernarda Tušar 

 Projekt je bil prvič realiziran aprila 2011 za 
skupino 25 obiskovalcev, učencev 8. razreda s 
spremljevalci. Tega je finančno podpira EU po-
slanka Tanja Fajon in je obsegal aktivno vsebin-
sko predpripravo (delovanje EU in parlamenta) 
za ciljno skupino udeležencev ter štiridnevni 
poučni obisk središča EU, na katerem se učen-
ci  podrobneje, s pomočjo celostnega učenja 
uvajajo v sistem delovanja EU ter pridobivajo 
osnovna znanja in veščine, kako dejavno poi-
skati svoje mesto v mladi evropski skupnosti. 
Projektna skupina (20 – 30 starejših učencev 
tretjega triletja) se vsako šolsko leto na novo 
oblikuje s pomočjo osnovne kriterijev:  obvla-
dovanje znanja prvega tujega jezika (angle-
ščina) in izbirnih jezikov (francoščina, nem-
ščina); sposobnost ustvarjalnega sodelovanja 
z učitelji med rednim poukom; obvladovanje 
veščin in odgovornosti potovalnega protoko-
la ter protokola bivanja v tujini, pa tudi redno 
obiskovanje in vključevanje v delo  posebnega 
pripravljalnega tečaja znotraj zavoda, ki vse-
buje pridobivanje znanj o delovanju EU, pri-
pravo poročil za lokalne medije ter utrjevanje 
znanja tujih jezikov. Zaključni del usposablja-
nja pa vsebuje štiridnevno ekskurzijo s tremi 
nočitvami, ki obsega voden ogled Atumiuma, 
Mini Evrope, voden obisk EU parlamenta 
in komisije ter ogled mesta Bruges. Projekt 
učenci zaključijo z obvezno pripravo kronikal-
nih zapisov in poročil za Dan odprtih vrat šole 
ter lokalna sredstva javnega obveščanja. 
V šolskem letu 2012/13 je bila realizirana že 
druga tovrstna projektna ekskurzija (od 22. do 
26. aprila), ki jo je ob podpori staršev financi-
rala pisarna za ekskurzije na Generalnem 
direktoratu za komunikacije v Bruslju. Pri-
zadevne in visoko profesionalna koordinatorka 
teh zahtevnih potovanj je  naša učiteljica Nives 
Bogataj Černič. Da si bo šola še ohranila mo-
žnost financiranja iz tega vira, se bodo učenci 
in šola dodatno potrudili za odmevnost poto-
vanja v različnih medijih. Poleg lokalnega gla-
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Cerkljanski muzej – 35 let
Že v prejšnji številki informatorja smo napovedali razstavo, ki jo pripravljamo ob letošnji  35. obletnici delovanja Cerkljan-
skega muzeja. V teh dneh potekajo intenzivne priprave. V muzeju zbiramo spomine, pričevanja, fotografije, filmsko gra-
divo in predmete, s katerimi bomo predstavili življenje v 70. letih  prejšnjega stoletja na Cerkljanskem. Člani Foto kluba 
Cerkno pridno beležijo njen današnji utrip.

 OHRANJAMO SLEDI NAŠIH SKUPNIH POTI

Zanimivo bo pogledati, 
kako se je v štirih deset-
letjih spremenila zuna-

nja podoba Cerknega in vasi 
na Cerkljanskem, kakšen sko-
kovit razvoj je v tistih letih do-
živela naša ETA, kaj vse smo z 
njeno pomočjo takrat ustvari-
li, čeprav z veliko odrekanja in 
prostovoljnega dela, kako bo-
gato je bilo društveno življenje 
in ne nazadnje, kako so se Cer-
kljani rojevali, živeli in umirali. 

Našemu vabilu so se že od-
zvali številni posamezniki, pri-
družite se nam tudi vi. Zaupaj-
te nam kakšno dogodivščino 
iz tistih let. Pobrskajte po svo-
jih omarah in podstrešjih, kjer 
hranite zanimive fotografije, 
dokumente (osebni dokumen-
ti, gradbeno dovoljenje …) ali 
predmete in jih prinesite v mu-
zej. Še posebej veseli bomo 
oblek in čevljev iz zgodnjih se-
demdesetih, tudi otroških obla-
čil in igrač, razglednic iz takra-
tnih dopustniških krajev (Por-
torož, Piran, Novigrad … ) ali 
iz različnih koncev Jugoslavi-
je, kjer so fantje služili vojsko, 
embalaže različnih prehramb-
nih izdelkov iz tistega obdo-
bja, izdelkov lokalnih podjetij, 
simbolnih predmetov (pionir-
ske rutke in kape, značke …), 
športne opreme in drugih pred-
metov z znakom ETE, koledar-
jev, časopisov … Za kakšen 
dan bi z veseljem ponudili par-
kirni prostor tudi vašemu vete-
ranskemu jeklenemu konjičku, 
najraje »fičotu«, ali mopedu. 

Ustvarimo to zgodbo sku-
paj!
Vaš Cerkljanski muzej

Na pobudo Športnega društva Texas in Občine Cerkno je v 
soboto, 22. 6. 2013, v Šebreljah potekal sestanek glede za-
ključnih del v jami Divje babe ter načrtih za prihodnost. Po-
leg domačinov Jožefa Rejca, Marja Mlakarja, Draga Polaka 
in Štefana Lapanje so v razpravi sodelovali tudi župan Obči-
ne Cerkno Miran Ciglič, vodja območnega Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine (ZVKD) iz Nove Gorice Ernesta Drole, po-
slanec v državnem zboru Samo Bevk, direktorica Mestnega 
muzeja Idrija Ivana Leskovec ter kustosinja Milojka Magajne, 
direktorica družbe Komunala d.o.o. Idrija Vesna Miklavčič in 
Peter Črnilogar.

Po uvodni besedi župana in opisu izvedenih del v jami, ki 
so bila pod vodstvom Petra Črnilogarja odlično izpeljana na 
podlagi smernic ZVKD in Zavoda za varstvo narave (ZVN), je 
sledila razprava. V nadaljevanju povzemamo ugotovitve.
•  V jami in njeni okolici ni moč izvrševati nikakršnih del brez 

soglasja ZVKD ter ZVN.
•  Že v letu 2004 bi morala Občina Cerkno popisati vse jame 

na njenem območju, ki so takrat prešle v last države. Ker 
tako naša kot tudi veliko drugih občin te naloge niso izvrši-
le, lahko pričakujemo zahtevo s strani Ministrstva za kme-
tijstvo in okolje (MKO), da se popis ponovi, nakar bi se s 
strani MKO razpisale koncesije. Pričakovati je, da bo kon-
cesija podeljena tistim občinam, ki imajo jasno definirane-
ga upravljavca ter primerno urejeno dokumentacijo.

•  Po ugotovitvi ZVKD od leta 1999 ni bilo prave volje v po-
polnosti slediti restavratorskemu načrtu za Divje babe.

•  Vsa zgodba naj ima center dogajanja na Šebreljski planoti.
•  Kar se tiče dodatnih finančnih prilivov, bi bilo potrebno is-

kati povezave na Ministrstvu za kulturo, Norveškem skla-
du ipd..

•  Izrečena je bila pohvala vsem, ki so do sedaj delali in dela-
jo pri zagotavljanju varnega dostopa in urejeni okolici. 

•  Poslanec Samo Bevk je obrazložil svojo pobudo vladi in 
pristojnemu ministrstvu za nadaljevanje izkopavanj ter 
uvrstitve arheološkega najdišča med spomenike nacional-
nega pomena.

 ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE DIVJE BABE

KAKO NAPREJ? 

Udeleženci sestanka v Šebreljah so začrtali načrte za prihodnost 
arheološkega najdišča Divje babe. Foto: Ivan Seljak

Gasilska tombola v Cerknem leta 1974, tudi takrat je bil glavni dobitek osebni avto Škoda.

Na levi nekdanja občinska stavba, porušena leta 1977.

Na osnovi razprave je sledil zaključek, da je prvi pogoj do-
ločitev upravljavca. Za najprimernejšega je ocenjen Mestni 
muzej Idrija, ki pa bi ga bilo potrebno nujno okrepiti z arheo-
logom. V naslednjem koraku bi se pristopilo k predlogu uvr-
stitve najdišča med spomenike nacionalnega pomena in sko-
zi ta naslov zagotoviti sistemsko financiranje tako kadra kot 
tudi morebitnega nadaljnjega izkopavanja ter vzdrževanja. 
Pri tem pa bi bilo nujno potrebno spoštovati restavratorski 
načrt še iz leta 1999. Nadaljnji koraki bodo začrtani na julij-
skem sestanku na Ministrstvu za kulturo.

Ob koncu srečanja so se udeleženci podali še na ogled ja-
me in si skupaj s predstavniki izvajalcev, idrijsko Komunalo, 
ogledali zaključena dela.
Miran Ciglič

KRVODAJALSKA AKCIJA
RKS Območno združenje Idrija obvešča, da bo 

POLETNA KRVODAJALSKA AKCIJA 
v prostorih Osnovne šole Cerkno in Idrija 

potekala po naslednjem urniku:
 CERKNO:  TOREK  27. 8. vpis od 7. do 13. ure
 IDRIJA:  SREDA  28. 8. vpis od 7. do 14. ure
  ČETRTEK  29. 8. vpis od 7. do 14. ure
  PETEK  30. 8. vpis od 7. do 14. ure

 Vljudno vabljeni vsi naši zvesti krvodajalci med 18 in 
65 letom ter novi, da se pridružite veliki družini krvo-

dajalcev. 
Letos obeležujemo 60 let krvodajalstva v Sloveniji pod 

sloganom Kri rešuje življenja. 
Iskreno hvala vsem darovalcem!

 RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE IDRIJA

Na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji smo v sodelovanju 
z Zvezo prijateljev mladine Idrija in ob finančni pomoči Mini-
strstva za kulturo v prvi polovici julija uspešno izpeljali poletna 
tečaja slovenščine za otroke tujce v Idriji in Cerknem.

Poletje je za otroke eno izmed najlepših obdobij, je čas poči-
tnic, brezskrbne zabave in čas, ki ga preživljajo v krogu družine 
ter prijateljev. Otroci, ki so se v naše okolje priselili iz drugih dr-
žav so letos lahko počitniške julijske dopoldneve preživljali tudi 
ob učenju in spoznavanju slovenščine, enega redkih svetovnih 
jezikov z dvojino. Zanje smo pripravili brezplačna poletna tečaja 
slovenskega jezika, ki sta jim na zanimiv, zabaven, igriv in 
ustvarjalen način približala slovenski jezik, hkrati pa so otroci 
koristno in v družbi preživljali svoj počitniški čas. Tečaja, ki sta 
potekala v Idriji in Cerknem od 1. do 12. julija, se je udeležila 
ciljna skupina šolskih otrok, starih od 6 do 15 let. Otroci, ki pri-
hajajo iz Bosne, Makedonije, Kitajske in  Japonske so se s pomo-

 BREZPLAČNI POLETNI TEČAJI

MED POLETNIMI POČITNICAMI JE ČAS TUDI ZA UČENJE SLOVENŠČINE

čjo učiteljice Vanje Jež Strel pridno učili osnov slovenskega jezi-
ka in bogatili svoje jezikovno znanje. Otroci so bili pri učenju de-
javni ter so se aktivno vključevali v potek tečaja, učili so se skozi 
igro, uporabljali so različna barvna gradiva, ki so jih zelo pritegni-
la, peli so tudi pesmice, podali so se na ogled akvarija, muzeja in 
razstave. Vzdušje v skupini je bilo zelo sproščeno in spodbudno. 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija že več let izvaja tečaje 
slovenščine za odrasle, tečaja za otroke pa sta novost, ki je letos 
prvič popestrila tudi vsakoletno počitniško dogajanje, ki ga za 
otroke izvaja ZPM Idrija. Z izvedbo tečajev smo želeli opozoriti 
tudi na to, da naše okolje postaja vedno bolj multikulturno, 
otrokom tujcem pa na ta način olajšamo vključevanje v družbe-
no in šolsko okolje v katerega so se priselili. Verjamemo, da bo 
vsem otrokom, ki so se udeležili tečaja, le-ta ostal v prijetnem 
spominu.
ICRA in ZPM Idrija

JULIJ 2013
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Še v pomladnih mesecih so se v Bevkovi knjižnici dogajale različne 
prireditve, namenjene otrokom, pa tudi odraslim obiskovalcem.

23. aprila nas je v drugo obiskal gospod Dario Cortese, strokov-
njak za divje rastline in oboževalec divje hrane. Poznamo ga po različnih 
člankih, ki jih objavlja v raznih revijah in številnih knjigah. Še sam ne ve 
točno, koliko jih je napisal, pravi pa, da se približuje številki 20. Dario nas 
je opozoril na zdravo hrano, ki raste povsod okoli nas, le prepoznati in 
nabrati jo je treba. Spregovoril je o nabiranju in uživanju teh rastlin in 
poskrbel za prijetno presenečenje v obliki prigrizka z nečim divjim.

Učenci iz podružnične šole Novaki pa so razveselili najmlajše s pravljico 
Nekoč je živela bela roža. Popestrili so jo z likovno, glasbeno in plesno 
uprizoritvijo. Ponovno so jo zaigrali ob podelitvi bralnih priznanj ob za-
ključni prireditvi, ki jo namenimo otrokom iz vrtca.

Tako je počasi prišlo poletje, ki se tu in tam kar malo premočno razboho-
ti, že v naslednjem trenutku pa ponovno skrije in nam dela skomine po 
soncu, morju in brezskrbnem uživanju. In ker so počitnice in dopusti kljub 
muhastemu vremenu že tukaj, smo vam pripravili nekaj predlogov za po-
čitniško branje.

Prav gotovo se boste nasmejali ob najzabavnejšem 
romanu letošnje pomladi STOLETNIK, KI JE ZLEZEL 
SKOZI OKNO IN IZGINIL. Pripoveduje o starčku, ki na 
svoj stoti rojstni dan pobegne iz doma za ostarele in se 
odpravi na napeto potovanje, posejano s kriminalci, 
kovčkom denarja in spomini na najpomembnejša zgo-
dovinska prizorišča dvajsetega stoletja.

ZA VEDNO TVOJ je nov roman 
avstrijskega pisatelja, ki je pred 

dvema letoma ob slovenskem prevodu dveh 
priljubljenih povezanih romanesknih zgodb (Proti se-
vernemu vetru in Vsakih sedem valov), gostoval tudi v 
Ljubljani, nadaljuje v svojem popularnem pisateljskem 
slogu. Ona je osamljena prodajalka svetil, on pa arhi-
tekt. Ko se njune poti prvič križajo, vse kaže na to, da 
sta se našli dve duši, ki sta si kot usojeni. Po nekaj te-
dnih romance se znajdemo v srhljivem zapletu, ki 
bralca ne spusti do velikega razkritja.

NOVOROJEN je pretresljiva zgodba o ljubezni, bole-
čini in upanju, ki nas popelje v Sarajevo, kamor se Gem-
ma poda iz Rima, da bi sina Pietra poučila o deželi nje-
govega rojstva. Čaka jo osupljivo razkritje, ob katerem 
bo spoznala vso razsežnost svoje izgube, srhljivo grozo 
vojne in odrešilno moč ljubezni. Po romanu je bila po-
sneta tudi filmska uspešnica s Penelope Cruz v glavni 
vlogi.

OB TEBI je roman, ki vas počasi, a zanesljivo stisne 
za grlo in vam ne da miru niti po tem, ko ga preberete 

do konca. Angleška avtorica romantičnih romanov, Jojo Moyes, začne 
pred nami spletati labirint nenavadnega približevanja med zlovoljnim 
Willom, ki je s svojo nemobilnostjo izgubil tudi voljo do življenja in njego-
vo negovalko Lou Clark, ki jo Will sicer spravlja ob pamet, a si sčasoma 
zada za življenjsko poslanstvo, da bo za vedno preo-
brazila njegovo fatalistično razpoloženje.

Sredi blesteče igralske kariere se je Žarku Lauše-
viću zgodil lastni film: v samoobrambi je ubil dva fan-
ta in pristal v zaporu. Da bi preživel, je začel pisati o 
vsem kar je doživljal in tako so nastali zaporniški za-
piski z naslovom LETO MINE, DAN NIKOLI.

ČLOVEŠKO TELO je rahločutno in domiselno na-
pisan roman o vojnah našega časa in o bitkah, ki jih 
človek bije s samim seboj. Roman je napisal popula-
ren italijanski pisatelj Paolo Giordano, ki je tudi av-
tor uspešnice Samotnost praštevil.

Čeprav velja Pištalov  roman o Tesli, z naslovom POR-
TRET MED MASKAMI za najprepričljivejšo biografijo 
edinega gromovnika med ljudmi, ni biografski roman. 
Tudi zgodovinski roman ni, čeprav ga beremo kot kro-
niko časa, v katerem se je spremenilo več kot kdajkoli 
prej. Kaj pa je potem? Preverite.

Kakšna je razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo? 
Se lahko odločimo, da bomo nekoga vzljubili, in ali je 
res, da se nasprotja usodno privlačijo? Zakaj pride do 
prevare in ali jo je mogoče preboleti? To je samo nekaj 
od vprašanj, ki jih postavlja in na katera natančno od-

govarja Bruno Šimleša, vodilni hrvaški avtor duhovne literature v svoji 
novi knjigi LJUBEZNOSLOVJE.

SLASTNE  JEDI  Z  ZELENJAVO je temeljna kuharska knjiga z bogatim 
izborom receptov, ki ga bodo veseli začetniki in zahtevnejši kuharji. Tudi 
ljubitelji mesa bodo lahko popestrili svoj jedilnik. Vsem receptom so doda-
ni uporabni podatki o količini kalorij, hranilni vrednosti in zahtevnosti 
priprave. Na koncu pa je uporaben slovarček z razlago pojmov.

Mogoče pa bo kdo posegel po vodniku SLOVENSKA PISATELJSKA POT, 
ki nas vodi po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev.

Tako, upam, da je namigov za dobro poletno branje dovolj in je zadošče-
no različnim okusom. Pridite v knjižnico, pokukajte v različne kotičke in 
zagotovo se bo za vsakega bralca našla zanimiva knjiga. Pa ne pozabite, v 
juliju in avgustu je knjižnica odprta po poletnem urniku.

Poletni urnik Bevkove knjižnice Cerkno:
• torek, četrtek in petek od 7. do 14. ure,
• sreda od 12. do 19. ure.

Brigita Smolnikar

 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

OD POMLADI DO POLETJA

V prihodnjih mesecih vas vabimo na BOLŠJI SEJEM 
13. julija, 10. avgusta in 14. septembra.

 DRUŠTVO PRIJATELJI CERKNEGA

NOVO IME, NOVE IDEJE, VEČ ZA CERKNO

L ansko poletje se je v Cerknem 
registriralo Društvo Prijatelji 
Cerknega, kateremu predse-

duje Andrej Ličar. Člane društva že 
poznate, saj vsako leto organizirajo 
tradicionalni Ženski turistični rally, 
ki bo letos 14. septembra že trinajstič 
voznice iz vse Slovenije popeljal po 
Cerkljanski. 

Društvo Prijatelji Cerknega je dru-
štvo za razvoj kraja. Je prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno združenje 
ljudi, ki se trudijo pospeševati razvoj 
Cerkljanske občine na področju tu-
rizma, podjetništva in trajnostnih 
projektov ter prirejati dogodke za 
promocijo Cerknega. V svoje vrste 
sprejema tudi prostovoljce, ki bi žele-
li prispevati k razvoju našega kraja. 
Če se bi nam radi pridružili že pri or-
ganizaciji letošnjega rallyja, nas kon-
taktirajte na info@zenskirally.si.

Eden od trajnostnih projektov, ki 
spodbujajo razvoj kraja, druženje 
krajanov in hkrati izkorišča infra-
strukturo v centru Cerknega – nove 
stojnice, ki smo jo Cerkljani dobili na 
trgu pred fontano, je vsekakor bolšji 
sejem, ki bo vsaj do konca leta pote-
kal vsako drugo soboto v mesecu. 

Prvi je bil organiziran v soboto, 8. 
junija, dopoldan in člani smo bili nad 
obiskom navdušeni. Že prvič nam je 
uspelo napolniti večino stojnic, pro-
dajala so se oblačila, obutev, kvačka-
rije, keramika, starine in še mnogo 
stvari, ki ne komu ne služijo več, pa 
so za nekoga drugega še kako upo-
rabne. Cene so se gibale od 10 centov 
do 15 evrov in prodajalci so bili s pro-

dajo zadovoljni. Tudi komentarji kup-
cev so bili spodbudni. Res je, da ideja 
potrebuje še nekaj časa, da dozori, 
vendar verjamemo, da bo v priho-
dnjih mesecih vedno več prodajalcev 
kot tudi kupcev. 

V pravilniku, ki ga objavljamo, si 
lahko preberete pod kakšnimi pogoji 
se ga lahko udeležite kot prodajalec 
in kaj vse lahko prodajate. Ker je in-
frastruktura brezplačna, se ne zara-
čunava najema stojnic za prodajalce. 
Prijavnice vedno lahko oddate na 
LTO Laufar ali elektronsko. Vsa na-
vodila si lahko preberete tudi na 
spletni strani www.zenskirally.si
mag. Livija Rojc Štremfelj
Foto: Andrej Ličar

PRIJAVNICA NA BOLŠJI SEJEM V CERKNEM

Priimek in ime: .....................................................................................

Naslov: ...............................................................................................

Telefon: ..............................  e-mail: ....................................................

Blago, ki ga nameravam prodajati (obkrožite ustrezno):

- Rabljena otroška oprema - Manjše naprave

- Igrače - Knjige

- Otroška obutev - Ročna dela

- Oblačila - Slike in drugi umetniški izdelki

- Kolesa - Semena

- Drugo (dopišite) ______________________

S podpisom se kot prijavitelj strinjam,da sem seznanjen s pravili in se z njimi 
tudi strinjam.

V ..........................., dne: ......................... Podpis: ..............................

Prijavnico lahko oddate na na LTO Laufar ali se prijavite prek e-pošte: 
bolsjak@prijateljicerknega.si

PRAVILNIK O POSLOVANJU 
BOLŠJEGA SEJMA NA TRGU 
PRED FONTANO V CERKNEM
Bolšji sejem v Cerknem poteka vsako 
drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure, 
v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu. 
Odvija se na trgu pred fontano v za ta 
namen postavljenih stojnicah.
Bolšji sejem je namenjen prodaji rablje-
ne otroške ali druge opreme, rabljenih 
oblačil, obutve, koles, strojev, knjig in 
prodaji ročnih del, slik in drugih umetni-
ških izdelkov.  Možna je tudi prodaja do-
ma pridelanih semen.
Na Bolšjem sejmu lahko prodaja vsak 
občan (fizična oseba), ki upošteva navo-
dila organizatorja, se je nanj prijavil 3 dni 
pred dogodkom, upošteva določila tega 
pravilnika, predpise in odgovarja za izvor 
in kakovost prodajanih izdelkov. Izdelki 
naj imajo označeno okvirno ceno, prodaja-
lec jamči, da je lastnik robe, ki jo prodaja.
Prodajni prostor predstavlja ena stojnica, 
ki si jo v primeru velikega povpraševanja 
lahko delite s prodajalcem s sorodnimi 
izdelki. 
Dostava blaga je dovoljena z vozili le od 
7.30 - 8.30 ure, odvoz blaga z vozili pa 
po končanem sejmu po 12. uri. Prodajal-
ci so dolžni takoj po končani dostavi svo-
ja vozila odstraniti in jih parkirati na parki-
riščih v okolici sejemskega prostora. 
Oprema: Prodajalci smejo uporabljati 
samo organizatorjevo opremo (stojnice), 
ne smejo posedati po prodajnih stojnicah, 
obešati blaga nanje ali kakorkoli drugače 
poškodovati inventarja Občine Cerkno. 
V primeru poškodovanja ali uničenja inven-
tarja so materialno in kazensko odgovorni. 
Prodajalci so dolžni prodajo in razstavo 
blaga opravljati tako, da s tem ne motijo 
ostalih udeležencev in stanovalcev. Vsi 
prodajalci so dolžni po zaključku poslov-
nega časa temeljito očistiti svoj prodajni 
prostor in ga zapustiti. Za kakršnokoli 
povzročeno škodo, poškodbe in odtujitev 
blaga posameznih prodajalcev organiza-
tor ne odgovarja. 
Stranke, ki vsak mesec prodajajo na isti 
stojnici, jo imajo primarno pravico zasesti 
med 7.30 in 8.00 uro. Stojnice, ki do 
8.00 ure niso zasedene, se oddajo dru-
gim najemnikom po vrstnem redu glede 
na čas prihoda na sejem. 
V izjemnem primeru, glede na vremenske 
razmere, praznike ali na željo sodelujo-
čih, lahko sejem tudi odpade. 
Cerkno, maj 2013
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Letos bomo v Cerknem priča 6. 
različici mednarodnega festi-
vala ÀLA, ki kot vedno prina-

ša vedrino na ulice Cerknega. Poleg 
delavnic za ÀLČKE, ponuja tudi 
predstave tujih in slovenskih gleda-
lišnikov, ki vas bodo spravile v smeh 
in dobro voljo. 

ÀLA letos za svoj začetek pred-
stavlja nastop ÀLČKOV, ki so sode-
lovali v mÀLI GLEDALIŠKI ŠOLI ter 
privabila k sodelovanju tudi cer-
kljanske učenke in učence, ki so vse 
leto obiskovali Plesno šolo Urška. 
Trideseterica nastopajočih na otvo-
ritvenem dogodku je nekaj poseb-
nega tako za nas kot organizatorje 
kot za kraj, ki se je od vedno na kul-
turne dogodke domačih avtorjev 
dobro odzval. Dodatna spodbuda 

 AGENCIJA LARS

POLETJE S FESTIVALOM ÀLA

Mr. Quirk. Foto – vir: www.aadvanvliet.nl

in priznanje, da je kulturna vzgoja 
otrok pomembna, je tudi podpora 
mÀLE gledališke šole iz sredstev 
Sklada za najmlajše Občine Cer-
kno. 

Z ÀLČKI se bomo to poletje ob ju-
lijskih petkih družili pred Hotelom 
Cerkno, ki ÀLO podpira že od nje-
nih prvih korakov. Ustvarjali bomo 
najrazličnejše umetnine, strigli, re-
zali, lepili, krasili, kvačkali, skakali 
in rajali, kot smo tega že vajeni. V 
sodelovanju z LTO smo letos najve-
čji poletni prireditvi pri nas dodali 
pet predstav japonske artistke Mi-
mi in italijanskega uličnega ume-
tnika Daria Marodina, ki si jih boste 
lahko ogledali v petek zvečer in so-
boto zjutraj. 

 Po pasjih dneh pa ÀLA spet vzni-
kne predzadnji vikend avgusta, 23. 
in 24. 8., ko za vas pripravljamo cir-
kuško predstavo francosko-poljske-
ga umetniškega tandema Perestroi-
ka, klovnsko predstavo Avstralca 
Mr. Quirka in njegove nemške prija-

teljice Bikerine, ki vam bo predsta-
vila, kaj vse lahko naredijo balerine 
na BMX kolesu. V petek, 23. 8. bo-
sta cirkuška umetnika iz Perestroi-
ke imela tudi triurno delavnico za 
vse, ki vas zanima cirkus, na katero 
vas vabimo, da se prijavite že sedaj. 
Pišite na ala@agencija-lars.si. 

V sodelovanju z Društvom Prija-
telji Cerknega pa bomo gostili tudi 
Striptizerja Miha, novo predstavo v 
produkciji slovenske klovnese Eve 
Škofič Maurer.

V teh šestih letih smo se navadili, 
da pred začetkom festivala trdimo, 
da je začrtan program vse, kar bo-
ste doživeli na ÀLI. Dobro veste, da 
se veliko zelo lepih presenečenj po-
javi kar samih od sebe, zato naj bo 
tudi letos tako.

Že sedaj pa lahko povemo, da se 
ÀLA dobro počuti tudi v sosednjih 
občinah, kjer jo sprejemajo s široki-
mi nasmehi. Začutili pa smo tudi, 
da je dobro ÀLO dati spoznati tudi 
našemu podeželju in zato bomo v 
jeseni začeli izvedbo programa ÀLA 
NA VASI, kjer bomo ustvarjali z 
malčki po naših vaseh.

Dovolite, da se za podporo naše-
mu projektu zahvalimo najprej na-
šim družinam, Občini Cerkno, vsem 
zgoraj omenjenim sodelujočim or-
ganizacijam ter zvestim podporni-
kom naše dejavnosti podjetju Infrax 
d.o.o., Hotelu Cerkno, M. Lapanja 
d.o.o., Pat d.o.o. ter g. Petru Debe-
ljaku, ki je podprl cirkuško delavni-
co z mednarodnima mentorjema. 
Zahvaljujemo se tudi mnogim obi-
skovalcem, ki nam izražajo podpo-
ro vsak na svoj način. Hvala, ker 
nam dajete vedeti, da je ÀLA vedno 
bolj del vseh nas.

ÀLA,  GREMO NA ULICE!
mag. Livija Rojc Štremfelj

Težko pričakovane poletne 
počitnice so tu in ZPM Idri-
ja je tudi letos poskrbela za 

pestro paleto aktivnosti, ki bodo 
popestrile poletno dogajanje. Šte-
vilne športne, izobraževalne, 
ustvarjalne in zabavne aktivnosti 
se bodo odvijale skozi celo pole-
tje.

Za otroke od prvega do četrtega 
razreda je bilo že s prvim delov-
nim dnem po zaključku šole orga-
nizirano »Počitniško varstvo«. 
Predvideno je bilo tudi v Cer-
knem, a smo ga zaradi premajh-
nega števila prijav žal morali od-
povedati.

Otroci iz počitniškega varstva 
se bodo poleg tekočih aktivnosti 
priključili tudi nekaj aktivnostim 
v okviru »Počitnikarije«, ki pote-
ka v juliju in avgustu. Pripravili 
smo izjemno pester program. Ob 
julijskih ponedeljkih bomo plavali 
na odprtem bazenu v Ajdovščini, 
dvakrat bomo  obiskali konje in se 
preizkusili v ježi. V sklopu Geo-
parka Idrija bomo izdelali okvir 
za sliko, igrali se bomo Igre brez 
meja, obiskali Antonijev rov, 
ustvarjali iz filca in papirja, ter is-
kali zaklad. V Domu upokojencev 
bomo ustvarjali na medgeneracij-
skih delavnicah, odpeljali se bo-
mo na izlet v Deželo pravljic ter se 
posladkali v Čokoladnici Olimje. 
Preizkusili se bomo tudi v pleza-
nju in plesu, ter se zabavali ob 
druženju v Mejci. Zaključek leto-
šnje Počitnikarije bodo zaznamo-
vale pestre delavnice v sklopu 
Čipkarije.

Letovanje bo tudi letošnje po-
letje potekalo v Seči pri Portorožu 
in v Poreču v naselju Špadiči. Na-
menjeno je vsem otrokom, vseka-
kor pa omogočamo ugodnejšo ce-
no letovanja socialno šibkim in 
otrokom z zdravstvenimi težava-
mi.

Pripravljamo tudi enourna dru-
ženja »Pod dežnikom« v Cer-
knem, kjer bodo otroci ustvarjali 
in se igrali družabne igre.

Vsi aktualni programi in pri-
javnice na posamezne aktivno-
sti so objavljeni na spletni stra-
ni www.zpm-idrija.si.
Daša Troha

 ZPM IDRIJA

POLETNI 
OTROŠKI 
PROGRAM Društvo je bilo ustanovljeno 

na ustanovni skupščini 15. 2. 
2003 za območje dežele idrij-

ske čipke, kjer se lahko uporablja ge-
ografska označba idrijska čipka (ob-
močje občin Idrija, Cerkno, Logatec, 
Vrhnika, Horjul, Dobrova Polhov 
Gradec, Tolmin, Kanal, Nova Gorica, 
Ajdovščina).

Temeljni cilj društva je povečati 
ugled idrijskih čipk, izboljšati njiho-
vo kvaliteto, vplivati na cenovno po-
litiko in ostale pogoje, ki vplivajo na 
trženje čipk. V ta namen izvaja aktiv-
nosti, ki so vezane na ohranjanje pre-
mične kulturne dediščine idrijske 
čipke, išče zgodovinske vire o njej, 
išče stare papirce in organizira raz-
stave. Poleg tega skrbi za izmenjavo 
informacij med klekljaricami, orga-
nizira izobraževanje zanje, načrtuje 
in koordinira izvajanje razvojnih pro-
gramov za ohranjanje, obnovo in ra-
zvoj čipke. Organizira družabna sre-
čanja za klekljarice, izvaja promocijo 
in prodaja svoje izdelke. 

V društvo je včlanjenih 110 kleklja-
ric., ki v Idriji, Cerknem, Spodnji Idri-
ji in v Dolah delujejo po principu sek-
cij in skupin. V idrijski sekciji delujejo 
tri skupine, v cerkljanski sekciji sta dve  
in v sekciji Spodnja Idrija ena skupi-
na. Že takoj na začetku svojega delo-
vanja so se srečevale dvakrat meseč-
no v prostorih Čipkarske šole (kasne-
je v Centru idrijske čipke), v Cerknem 
in Spodnji Idriji pa v osnovni šoli. V 
letu 2010 se je organizirala skupina v 
Jeličnem vrhu. Na srečanjih so nav-
zoče učiteljice klekljanja oziroma 
mentorice.

Že takoj v prvem letu delovanja je 
društvo v okviru Čipkarskega festiva-
la Idrija organiziralo odmevno razsta-
vo z naslovom »Bala moji hčerki«. Tu-
di cerkljanska sekcija, z imenom Mar-
jetica, vsako leto pripravlja razstavo v 
okviru »Poletja v Cerknem«. Poleg 
zahtevnega projekta izdelave replike 
»Jovankinega prta«, je društvo orga-

 JUBILEJ

DESET LET DRUŠTVA 
KLEKLJARIC IDRIJSKE ČIPKE

niziralo v letu 2005 še potujočo raz-
stavo v Idriji in dvakrat v Ljubljani. 
Pripravljene so bile še razstave: čipke 
iz lanene niti, nekoč so klekljale tako, 
čipke s širokim risom, čipke v cvetlič-
nem vrtu, pogrinjki na praznični mizi 
... Članice sekcije Spodnja Idrija so 
prikazale tudi klekljan nakit.

Leta 2007 so bile v okviru razstave 
»Kreativnost v čipki« na gradu 
Gewerkenegg razstavljene čipke, ki 
so jih izdelale članice  v okviru sode-
lovanja s študentkami Tekstilne fa-
kultete. To sodelovanje se nadaljuje 
vse do danes pod mentorstvom prof. 
Marjete Godler in prof. Vere Sešlar 
ter prinaša nove vidike uporabe idrij-
ske čipke.

Uspešno sodelujemo z Ministr-
stvom za kulturo in Ministrstvom za 
šolstvo in šport. Društvo se  odzove 
na razne razpise teh ministrstev v 
sklopu projekta izobraževanja odra-
slih. Sredstva pridobljena na teh raz-
pisih so nam v pomoč pri izvajanju 
naših programov. Redno sofinancira-
ta delovanje društva tudi Občini Idri-
ja in Cerkno. 

Pomemben projekt, ki so ga pred 
leti izvajale idrijske klekljarice, je bi-
la poskusna izdelava 180 čipk za pri-
dobitev geografske označbe idrijske 
čipke.

Članice sodelujejo pri realizaciji 
programa Festivala idrijske čipke. 

 V letu 2012 je predsedstvo društva 
prevzela Dora Gnjezda po desetletem 
uspešnem delu Anice Uršič, strokovno 
pa vseskozi pomaga Andra Marinko.

Svoje spretnosti klekljanja članice 
prikazujejo na raznih sejmih, turi-
stičnih prireditvah, tekmovanjih, sre-
čanjih, na TV … Izdelke so razsta-
vljale tudi na Pagu, Splitu, Lepoglavi, 
Ronkih, večkrat v Ljubljani. Spre-
mljamo pa tudi novosti v razvoju 
evropske čipke.

Ob desetletnici delovanja pripra-
vljamo razstavo in zloženko društva.
Irena Mohorič

 USTANOVLJEN RAZVOJNI SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJE

PO NOVEM V REGIJSKEM RAZVOJNEM SVETU 
GLAS TUDI NEVLADNIKOM

S evernoprimorska mrežna re-
gionalna razvojna agencija 
(MRRA) je sporočila, da je od 

19. junija 2013 ustanovljen Razvoj-
ni svet Severno Primorske (Goriške 
razvojne) regije (v nadaljevanju:
RSR), saj je listo predlaganih kandi-
datov potrdila večina občinskih sve-
tov v regiji. 

Severnoprimorska MRRA je v letu 
2012 pričela z aktivnostmi ustana-
vljanja RSR, ki je predpisan z Zako-
nom o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja ZSRR-2 (Ur. l. RS, 
št. 20/2011) in Zakonom o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalne-

ga razvoja ZSRR-2A (Ur. l. RS, št. 
57/2012, v nadaljevanju zakon).

V prvi polovici leta 2012 so obči-
ne Goriške razvojne regije na me-
stnem in občinskih svetih sprejele 
Odlok o ustanovitvi Razvojnega 
sveta Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije (v nadaljevanju: 
odlok). Skladno z določbami zako-
na in odloka je bila oblikovana 
skupna lista kandidatov, ki je bila 
potrjena na 59. seji Sveta Severne 
Primorske (Goriške statistične) re-
gije, dne 18. 3. 2013.

Skladno z 10., 11., 12. in 13. čle-
nom odloka je Severnoprimorska 
MRRA v aprilu posredovala obči-

nam gradivo za izvedbo volitev. 
Skladno z zakonom so bili 19. 6. 
2013 izpolnjeni pogoji za ustanovi-
tev sveta – svet je ustanovljen, ko 
skupno listo kandidatov potrdi veči-
na občinskih / mestnega svetov, ki 
predstavljajo večino prebivalk in 
prebivalcev vseh občin v regiji.

Ustanovna seja RSR je bila 12. ju-
lija v Novi Gorici. Predstavniki ne-
vladnih organizacij v RSR naše regi-
je so: Metka Belingar, Tadej Beo-
čanin, Boris Blažko, Nataša Brati-
na, Dejan Koglot, Janez Leban in 
Igor Miljavec.
Polona Kante Pavlin, koordinatorka 
projektov, BIT Planota

 8. SREČANJE PEVSKIH DRUŽIN “PRI NAS JE PESEM DOMA”

POZIV K SODELOVANJU NA 
KONCERTU LJUDSKE GLASBE

Kulturno prosvetno društvo 
Planika Vojsko vabi k sodelo-
vanju na prireditvi “Pri nas 

je pesem doma”, ki se bo odvijala 8. 
septembra 2013 od 15.ure dalje pod 
prireditvenim šotorom pri lovski koči 
na Vojskem nad Idrijo.

Glasbena prireditev “Pri nas je pe-
sem doma 2013” je 8. srečanje pev-
skih družin. Prireditev je zasnovana 
kot koncert slovenske ljudske glasbe. 
K sodelovanju na prireditvi vabijo 
družinske pevske sestave, ki po svo-
jih domovih še ohranjate petje slo-
venske ljudske pesmi.

Letos vas vabijo, da občinstvu 
predstavite ljudske pesmi na temo 
Cvetje. Predstavite pesmi, ki so na 
kakršenkoli način povezane z roža-
mi. Izbira je velika. Posebej so dobro-
došle slovenske ljudske pesmi, ki so 
značilne za območje s katerega pri-
hajate, pesmi ki širši javnosti niso 
znane, ter še posebej pesmi, ki ste jih 
morda iztrgali pozabi. Vsaka skupina 
bo na nastopu izvedla dve pesmi.

Izvedba je lahko vokalna ali vokal-
no-instrumentalna, pri čemer se in-

strumentalna spremljava razume kot 
uporaba tradicionalnih ljudskih glas-
bil s področja, od koder prihaja na-
stopajoča skupina.

K sodelovanju še posebej vabijo 
družine, kjer je zbranih več rodov 
(otroci, starši, stari starši). Nastopa-
joče skupine naj bi bile sestavljene iz 
najmanj dveh in največ dvanajst pev-
cev oz. godcev. Prireditev ni tekmo-
valnega značaja.

Prijave sprejemajo do petka, 9. av-
gusta 2013, s prijavnico na e-naslov: 
kudplanika@gmail.com in poštni 
naslov društva: KPD Planika Vojsko, 
Vojsko 16, 5280 Idrija.

Organizator za nastopajoče zago-
tavlja:
• pogostitev in enega spremljevalca 

vsake skupine,
• vsaka skupina prejme simbolično 

darilo,
• prostor za pripravo skupine na na-

stop.
Več informacij: www.vojsko.si ali 

na Facebook strani KUD Planika Voj-
sko ali na e-naslovu kudplanika@
gmail.com ter na tel. številki: 041 
957 279 (Barbara Makuc). 



14 | informator.cerkno@gmail.com

 ŽEPZ CERKLANKE

OD GORIŠKE DO ZASAVJA

 PLAVALNI KLUB CERKNO

POKAL GORIŠKA
Mednarodnega plavalnega mitin-

ga v Novi Gorici se je udeležilo deset 
plavalcev. Med 220 plavalci iz Italije 
in Slovenije so dosegli nekaj zelo do-
brih rezultatov in tudi nekaj uvrstitev 
na stopničke.

Žan Mavrič je osvojil dve srebrni 
kolajni in sicer v disciplinah 50 m 
hrbtno in 200 m prosto ter še brona-
sto na 200 m hrbtno. Anja Sedej  je 
bila srebrna na 100 m prsno in dvakrat 
bronasta na 200 in 400 m prosto.

Katja Uršič je osvojila tretje mesto 
v disciplini 100 m prsno, Petra Klasić 
na 200 m hrbtno ter Matevž Kovač na 
50 m delfin.

Gal Trost in Lana Trost sta bila na-
uspešnejša v hrbtni tehniki, Blaž Kla-
sić in Tine Majdič pa v prsnem plava-
nju.

Plavalci so se po tekmovanju od-
pravili na priprave v Moravske Topli-
ce, kjer so ostali do 29. junija in se še 
isti dan udeležili 44. Lučkinega mi-
tinga v Trbovljah.

VI. MIŠOV MEMORIAL
Mednarodnega mitinga, ki je pote-

kal na bazenu Ilirija v Ljubljani, se je 
udeležilo 365 plavalcev iz devetnaj-
stih plavalnih klubov, ki so prihajali 
iz Bosne in Hercegovine, Italije, Rusi-
je, Srbije in Slovenije. Tekmovanaja 

se je udeležilo tudi šest cerkljanskih 
plavalcev, ki so se domov vrnili z do-
brimi rezultati.

Blaž Klasić je osvojil bronasto odli-
čje v disciplini 50 m prsno in bil še 
sedmi na 100 m prosto. V disciplini 
50 m prsno sta navdušila mlada pla-
valca Nejc Gatej (l. 2004) z enajstim 
mestom in An Primožič (l.2005) z 
dvanajstim mestom. Manja Leban je 
osvojila dvanajsto mesto v isti disci-
plini. Petra Klasić je bila sedma na 
200 m mešano, Rebeka Klemenčič pa 
dvajseta. Obe dekleti je potrebno po-
hvaliti tudi za ostale rezultate.

LUČKA 2013
Plavalnega tekmovanja v Trbo-

vljah, ki je organizirano v poklon tra-
gično preminuli plavalki Lučki Vodu-
šek iz Trbovelj, se je udeležilo pet 
plavalcev kluba in vseh pet se domov 
vrača s odličji. 

Žan Mavrič je  v svoji kategoriji na 

 PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

Smo sredi glavne planinske sezone 
in dogajanje v Planinskem društvu 
Cerkno bo v naslednjih mesecih še 
posebno živahno. 

• Planinsko šolo, v katero se je vklju-
čilo 10 mladih planincev in se je 
teoretično in praktično izvajala v 
spomladanskih mesecih, bomo 
nadgradili še z vzponom na Tri-
glav. Za ta veliki dogodek smo si 
določili dva dneva koncem julija, 
seveda le v primeru, če se bodo 
udeleženci tudi kondicijsko dobro 

ŽePZ Cerklanke smo z zadnjim junijskim petkom zaključile uspešno pev-
sko sezono, v kateri so se zvrstili številni nastopi. Sodelovale smo na različ-
nih priložnostnih prireditvah na območju Občine Cerkno pa tudi izven nje: 
udeležile smo se medobčinske revije »Revija pevskih zborov Idrijske in 
Cerkljanske«, tako kot vsako leto smo nastopile na reviji »Primorska poje«, 
letos v Hrvatinih, odzvale smo se  povabilu Vokalne skupine Cantabile iz 
Poljanske doline in nastopile na njihovem letnem koncertu, s pesmijo smo 
se podale tudi na obisk v Psihiatrično bolnišnico Idrija ter v Dom upokojen-
cev Idrija in Spodnja Idrija.

Uspešna pevska sezona

Cerkljanski plavalci na mednarodnem plavalnem mitingu Pokal Goriška ...

PLANINSKE AKTIVNOSTI V JULIJU IN AVGUSTU

DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO

Ob otvoritvi razstave

ŽePZ Cerklanke na odru prireditve Primorska poje v Hrvatinih. Foto: Jernej Perdan

Kljub krajšim počitnicam, ki si ji bomo privoščile, smo z mislimi in novi-
mi idejami že v novi, jubilejni sezoni, ki jo bomo z decembrskim letnim 
koncertom – obletnici primerno – tudi obeležile.
ŽePZ Cerklanke

... in na plavalnem tekmovanju Lučka 2013 v Trbovljah.

100 m prosto postal zmagovalec in 
osvojil pokal, saj je to disciplina, v 
kateri je bila Lučka najboljša. Matevž 
Kovač je osvojil tretje mesto. V isti di-
sciplini je bila Anja Sedej druga.

Poleg tega so dekleta osvojila še 
kolajne na 800 m prosto. Anja Sedej 
je bila tretja v svoji kategoriji, Petra 
Klasić druga in Rebeka Klemenčič 
tretja. V plavalnem maratonu na 
1500 m prosto je bil Žan Mavrič dru-
gi. Matevž Kovač pa je osvojil še sre-
brno kolajno na  400 m mešano in 50 
m prosto.

Plavalce čakajo še tri državna pr-
venstva – mlajši dečki in deklice za-
čenjajo v Kranju od  19. in 20. julija, 
od 25. do 27. julija bo potekalo pr-
venstvo za dečke in deklice v Kamni-
ku, od 1.do 4. avgusta pa bo na Rav-
nah na Koroškem še državno prven-
stvo za kadete, mladince in člane.
Ana Hadalin

Barve spremljajo človeka od dav-
nine, ko si je z njimi lepšal svoje te-
lo, svoja svetišča in kasneje tudi 
svoja bivališča. Barve vplivajo na 
počutje človeka, na njegovo dušo in 
njegovo telesno zdravje. Včasih so 
barve odraz našega notranjega po-
čutja, včasih z njimi zakrivamo no-
tranji jaz. 

Leta 2010 je bila v okviru kultur-
ne dejavnosti Društva upokojencev 
Cerkno, kjer sta že več let delovala 
mešani pevski zbor in ročna dela, 
ustanovljena skupina za likovno in 
fotografsko dejavnost. Vedeli smo, 
da je na Cerkljanskem kar nekaj 
upokojenih amaterskih slikarjev, ki 
smo jih povabili na prvi sestanek. 
Vzklila je ideja, da bi upokojence, ki 
imajo željo po likovnem ustvarja-
nju, nimajo pa znanja, povabili na 
delavnico, kjer bi se spoznavali z 
osnovami risanja in slikanja. In ta-
ko se je začelo. Mentorja, g. Vinko 
Peternelj in g. Edo Dežela, sta nas 
usmerjala ter z ustvarjalno, dobro-
namerno kritiko vzpodbujala, da 
smo počasi napredovali. 

Začeli smo s skicami s svinčni-

kom, barvicami in voščenkami, na-
redili nekaj slik z akvarelom, nekaj 
z akrilnimi barvami pa tudi risali s 
tušem in ogljem.

Od 5. do 21. aprila letos smo se 
javnosti predstavili s tretjo razsta-
vo, kjer je opazen napredek avtor-
jev. Njihovo število se je v preteklem 
letu povečalo na deset. 

Razstavljene slike so nas poboža-
le z lepoto barv in pestrostjo moti-
vov.

Zadovoljstvo v delu likovne sku-
pine je dobro zagotovilo, da bo sku-
pina  ustvarjala tudi v prihodnje. 
Valerija Peternelj

Foto: Blaženka Miholić

 DLG STARI MEH LAZEC

Z vso naglico se bliža tretji vikend 
v avgustu (16.–17. avgust 2013) in z 
njim naša osnovna društvena priredi-
tev, Laški sejem. Prav je, da nanj že 
sedaj spomnimo našo zvesto publiko. 
Tudi letos bomo domačini poskrbeli 
za to, da bo vsem, ki nas boste obi-
skali, prijetno in domače.

Laški sejem 2013
Letos bo dogodek že tretjič potekal 

na novi lokaciji na vrhu vasi, in vsi v 
našem koncu že zelo težko čakamo, 
da bi se nam uresničile želje in bi na 
tem mestu zraslo urejeno vaško sre-
dišče. S tem ne bi bilo potrebno več 
takšnih naporov domačinov za pri-
pravo naše osnovne društvene prire-

ditve. 
Podatek, da smo lani v pripravo 

prireditve vložili preko 300 delovnih 
ur, pove vse, zato je tudi želja po tem 
objektu, za katerega tudi sami že dol-
go zbiramo sredstva, res velika.
DLG Stari meh Lazec

Ansambel DLG Stari meh na lanskem srečanju ljudskih godcev in pevcev. Foto: Miran Kofol

pripravili. 

• Izletniška sezona je na višku. Julija 
imamo v programu vzpon na 
Monte Peralbo, 2694 m visoko go-
ro nad izvirom Piave v Karnijskih 
Alpah ter  na Rombon. 
V avgustu pa bomo obiskali vse 
gore nad Kriškimi podi, od Pihav-
ca, Razorja, Planje pa do Križa, 
Stenarja in Gamsovca. Podali pa se 
bomo tudi v Zahodne Julijske Al-
pe ter se povzpeli na Špik nad No-
som.

• Še posebej pa vabimo na TRA-
DICIONALNO SREČANJE PLA-
NINCEV NA POREZNU, ki bo v 
nedeljo, 18. avgusta 2013 pred 
planinsko kočo na Poreznu.
Sicer pa je planinska koča na 
Poreznu stalno odprta in dobro 
oskrbovana, zato vsi prav lepo 
povabljeni na ta lep, razgleden 
in lahko dostopen vrh.

Damjana Čadež, predsednica PD 
Cerkno

JULIJ 2013
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Četrtek, 25.7.2013
Ob 19h: Odprtje razstave čipk »Čari polpremeta« / Cerkljanski muzej / cerkljanska klekljarska sekcija Marjetica

Petek, 26.7.2013
Od 9h dalje: Kmečka tržnica / »star plac« pri fontani v Cerknem
Ob 10h: Sveta maša ob prazniku sv. Ane, blagoslov župnišča / cerkev sv. Ane, gostuje škof Jurij Bizjak
Ob 19h: Razstava članov Fotografske skupine PD Tolmin / Cerkljanski muzej / Fotografska skupina PD Tolmin / Foto klub Cerkno
Popoldne: CMAKov malonogometni turnir / igrišče pri OŠ Cerkno / C.M.A.K.
Festival ÀLA / pred Hotelom Cerkno / Agencija LARS
Ob 18h: delavnica za Àlčke
Ob 20h: Dario – El bechin, Mimi – sanjski mehurček
Od 21h dalje: COVERLOVER, NINA PUŠLAR / pred Hotelom Cerkno
Ob 22h: Mimi - Fireshow

Sobota, 27.7.2013
Ob 8h: Moški balinarski turnir / balinišče Cerkno / ŠD Cerkno – Balinarski klub
Ob 16h: Ženski balinarski turnir / balinišče Cerkno / ŠD Cerkno – Balinarski klub
Ob 16h: 3. Tekmovanje v kuhanju »cerkljanskega smukavca« / pred Hotelom Cerkno / Hotel Cerkno
Festival ÀLA /»star plac« pri fontani v Cerknem / Agencija LARS
Ob 10h: Mimi – sanjski mehurček, Dario – El bechin
Popoldne: CMAKov malonogometni turnir / igrišče pri OŠ Cerkno / C.M.A.K.
Ob 20h : Antonio – nastop čarodeja / Glavni trg
Od 21h dalje: POP DESIGN, A-ni-ta / Glavni trg

Nedelja, 28.7.2013
Od 9h dalje: Anin sejem / “star plac” pri fontani v Cerknem s spremljevalnim programom
Ob 10h: Sveta maša / cerkev sv. Ane
Od 13h dalje: Konjeniške igre / v maneži v Počah (cesta Poče–Labinje) / Konjeniško društvo Cerkno

PRIREDITEV SO OMOGOČILI:

• Občina Cerkno 

• Krajevna skupnost Cerkno 

• LTO Laufar Cerkno 

• Agencija LARS 

• Hotel Cerkno 

• Klekljarsko društvo Marjetica 

• Foto klub Cerkno 

• C.M.A.K. 

• ŠD Cerkno-balinarski klub 

• Konjeniško društvo Cerkno 

• Župnija Cerkno 

• Cerkljanski muzej 

• Cerkljanski gostinci

JULIJ 2013
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NAPOVEDUJEMO
MESTNI MUZEJ IDRIJA IN CERKLJANSKI MUZEJ 

do 1. septembra
vsak dan od 9. do 18. ure
Razstavišče Nikolaja 
Pirnata na gradu 
Gewerkenegg

25. 7. ob 19. uri
Cerkljanski muzej

grad Gewerkenegg

22. september

Vabimo vas na ogled stalnih razstav na gradu Gewerkenegg v 
Idriji in v Cerkljanskem muzeju ter ostalih muzejskih objektov na 
Idrijskem in Cerkljanskem. V poletnih mesecih pa  vas še posebej 
vabimo na naslednje občasne razstave:
• Razstava študentov Katedre za oblikovanje tekstilij in obla-

čil – Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani z naslovom »OKO, SRCE, DREVO,…«. 
Vstop prost.

• Odprtje razstave čipk ČARI POLPREMETA članic Cerkljan-
ske klekljarske sekcije Marjetica. Cerkljanske klekljarice letos 
praznujejo 15. obletnico delovanja svoje sekcije.

Razstava v Cerkljanskem muzeju bo na ogled do 1. septembra 
2013: TO-PE 9.00–15.00, SO, NE, PR 10.00–13.00 in 14.00–18.00 
(vstop prost).
Vabimo vas tudi k ogledu filma Z NITJO POVEZANE, ki je nastal 
v produkciji Mestnega muzeja Idrija v  okviru projekta Razvoj 
idrijske čipke in tržne znamke IDRIA LACE. Polurni film je na 
ogled na stalni razstavi Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina na 
gradu Gewerkenegg! 
Etnološki film o idrijski čipki ter klekljaricah z Idrijskega in Cer-
kljanskega prinaša zgodbe mnogih klekljaric, ki ohranjajo dedi-
ščino klekljanja »živo« v današnjem času, preko njihovih spomi-
nov pa oživijo tudi zgodbe klekljaric iz preteklosti.
Lepo vabljeni tudi na DAN ODPRTIH VRAT BEVKOVE DOMAČI-
JE v Zakojci, ki bo potekal v nedeljo, 22. septembra v okviru leto-
šnjih Bevkovih dnevov (20. do 22. september 2013). Pripravlja-
mo tudi bogat program ob letošnjih slovenskih DEKD, ki bodo 
potekali od 28. septembra do 5. oktobra 2013.

LIKOVNA DELAVNICA

12. in 13. 7. 
od 17. do 20. ure
mladinski 
center C.M.A.K. Cerkno

LIKOVNA DELAVNICA: Ilustracija na temo sanje je namenjena 
popolnoma vsem. Posebej so povabljeni učenci, ki obiskujejo 
osnovno šolo. Zakaj? Ali ni užitek, ko znaš nekaj narisati? »Večina 
nas je začela, mislim končala, z risanjem pri štirinajstih, zato se 
bom jaz udeležila dogodka in se pretvarjala, da sem stara 14 let.« 
(V. O.). Kontakt: anita.sarkezi@gmail.com ali 040 633 513.

KONCERT BARA GABRIJEL

13. 7. ob 21.30
»Star plac« Cerkno,
v primeru dežja v baru 
Gabrijel

TEQUILA BAND – »OD 0 DO 20« (Cerkno) – rock z bluesom v 
vseh kombinacijah. Po koncetru bo za vzdrževanje vzdušja poskr-
bel DJ SAKIN (Straža). Zasedba: Tomaž Lapanja – vokal, Anita 
Kunaver – vokal, Borut Čelik – kitara, Aleš Mlakar – kitara, Mati-
ja Purgar – bas kitara, Borut Purgar – bobni, Mladnen Dopudja – 
tolkala. Na posebnem koncertu bo zasedba, ki igra rock in blues 
na sebi lasten način, praznovala 20 let delovanja. Tequila Band so 
redno nastopali vse do neuradnega prenehanja delovanja v letu 
2000. A vendar se glasbeniki ob pravi priložnosti radi znova zbe-
rejo in z užitkom »zažgejo« lastno različico poznavalsko odigra-
nega rocka, ki ga prepletajo v vseh mogočih in sočnih kombinaci-
jah ter variantah. Več na www.jazzcerkno.si

18. KELTIKA 2013 / MEDNARODNI FESTIVAL

19. 7. ob 21. uri
»Star plac« Cerkno

WORLDLY SAVAGES (KAN, POR, VB, Škotska) – angažirani mul-
tikulturni gypsy-punk. Zasedba: Erik – glavni pevec, akustična 
kitara, Britton – električna kitara, spremljevalni vokali, Ivo – bas, 
Ursula – violina, Henry – harmonika, Ben – bobni.
Multikulturna gypsy-punk zasedba Worldly Savages igra razpo-
sajeno mešanico raznolikih tradicij iz Vzhodne Evrope in drugih 
kotičkov sveta, ki se je lotevajo s punkovsko ostrino in udarno-
stjo. Z vseh koncev in krajev zbrana glasbena druščina ponuja 
nalezljivo folk-punk energijo z začimbami ljudskih godb različnih 
tradicij. Zasedba po svoje preigrava tradicije Vzhodne in Zaho-
dne Evrope ter Severne Amerike. O njihovem nastopu so v Cana-
da Arts Connect Magazinu zapisali: »Worldly Savages se ne hecajo. 
Njihov ognjeviti gypsy punk vam od prve note zleze pod kožo in ne 
preostane vam drugega kot da skupaj s pevcem in kitaristom Eri-
kom Mutom plešete in vriskate.« Vstop prost! 
Več na www.jazzcerkno.si

SEJEM V JAZNAH 2013

19. in 21. 7.
Jazne

V Jaznah bo tudi letos potekalo praznovanje sejma v Jaznah ob 
godu svetega Jakoba. V petek, 19. 7., nas bo od 20.00 dalje zaba-
val DJ-MAZGONE. V nedeljo, 21. 7., pa bo že dopoldne potekal 7. 
GORSKI TEK IN POHOD NA BEVKOV VRH. Tek šteje za točke 
Primorskih gorskih tekov. NEDELJSKI PROGRAM: • 8.00-9.30 
prijave na gorski tek in pohod, • ob 10.00 start gorskega teka, • 
od 11.30 dalje kosilo za tekače in pohodnike, • ob 12.30 razglasi-
tev rezultatov teka, • ob 14.00 sveta maša v vaški cerkvici, • od 
15.00 dalje zabava z ansamblom Zvita feltna, • v popoldanskem 
času sledi še nastop NEČ-BAT-TEATRA iz Sovodnja in nastop 
dramske skupine turističnega društva Sovodenj. Dodatne infor-
macije na www.jazne.net ali info@jazne.net. V Jazne vas lepo 
vabi Društvo za oživitev podeželja Jazne.

POLETJE POD KOJCO

20. in 21. 7.
Zakojca

Turistično društvo pod Kojco vas vabi na že 23. KULTURNO-
ETNOLOŠKO PRIREDITEV POLETJE POD KOJCO. V soboto od 
21. ure dalje se nam pridružite na zabavi z ansamblom The Bill-
hillies, v nedeljo pa bo od 15. ure dalje potekal kulturno-etnolo-
ški program ter nastop ansamblov Briški kvintet in Argonavti. 
Lepo vabljeni!

AGENCIJA LARS

26. 7. do 14. 9. FESTIVAL ÀLA. Več na strani 13.

FOTO KLUB CERKNO

26. 7. ob 19. uri
Cerkljanski muzej

Foto Klub Cerkno vas vabi na ODPRTJE GOSTUJOČE FOTO-
GRAFSKE RAZSTAVE dvanajstih članov Foto skupine Planinske-
ga društva Tolmin. Razstava bo na ogled do 31. avgusta 2013. 
Vabljeni!

18. KELTIKA 2013 / MEDNARODNI FESTIVAL

9. 8. ob 21. uri
»Star plac« Cerkno

HOTEL PALINDRONE (AUT) – World music oz. etno z vseh kon-
cev Evrope. Zasedba: Albin Paulus – klarinet, dude, dromlja, sre-
dnjeveške piščali, frulice, petje, jodlanje, John Morrissey – man-
dola, chitarra battente, petje, Peter “Nag” Natterer – bas, saksofo-
ni, klaviature, Stephan “Stoney” Steiner – violina, viola, hurdy 
gurdy, diatonična harmonika, nyckelharpa, petjein KVINTET 
HARMONIK GLASBENE ŠOLE IDRIJA (Slo) – mladi virtuozi s 
prvo ploščo. Zasedba: Aleš Rejec, Jernej Štremfelj, Jaka Kenk, 
Sara Menart, Peter Rupnik, mentor: Pavel Magajne. 
Prvič v Sloveniji, in sicer samo v Cerknem na 18. izdaji festivala 
Keltika, boste lahko prisluhnili izzivalnemu spoju srednjeveškega 
transa in duhovite interpretacije tradicije. Glasbeno poslastico 
poletja vam bo postregla ena najvidnejših avstrijskih zasedb, ki se 
posveča stari ljudski in srednjeveški glasbi iz različnih evropskih 
držav. Našo koncertno poslastico poletja bo s pisano paleto glas-
be popestril Kvintet harmonik GŠ Idrija z izborom glasbe od kla-
sike do tanga. 
Nori Avstrijci iz zasedbe Hotel Palindrone aktualizirajo starodav-
no ljudsko izročilo do te mere, da premoščajo in povezujejo zelo 
staro in zelo novo glasbo v zelo samostojno celoto. Naj gre za raz-
lična glasbena izročila ali lastne zvočne vizije skupine, je spoj tra-
dicije in njene interpretacije vedno duhovit in več kot poslušljiv.  
Vstop prost! Več na www.jazzcerkno.si

DRUŠTVO LJUDSKIH GODCEV STARI MEH

16. in 17. 8.
Lazec

LAŠKI SEJEM. Tudi letos bomo domačini poskrbeli za to, da bo 
vsem, ki nas boste obiskali, prijetno in domače. Vabljeni!
Več na strani 14.

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

18. 8.
Porezen

TRADICIONALNO SREČANJE PLANINCEV NA POREZNU pred 
planinsko kočo na Poreznu. Več na strani 14.

Ukopditi je informativno glasilo Občine Cerkno, namenjeno obveščanju občank in občanov, ki ga brezplačno prej-
mejo vsa gospodinjstva v občini Cerkno. Izdajatelj in založnik: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Za 
Občino Cerkno: župan Miran Ciglič. Oblikovanje, tehnična priprava in tisk: Gaya d.o.o.. Naklada: 1.800 izvodov. 
Cerkno, julij 2013.

Prebudite se z izvrstno kavo 
Illy, osvežite z veliko izbiro 
najrazličnejših pijač in na-
pitkov, okrepčajte s slastni-
mi prigrizki in ohladite s sla-

doledom ...

Vsak teden nova akcijska 
ponudba - preverite jo tudi 

na Facebooku!

Vabljeni!

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si

Ob ogledu športnih dogodkov v živo se lahko 
preizkusite tudi v biljardu, pikadu in namiznem 
nogometu.
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