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Skupaj ustvarjamo nove tradicije

V današnjem globaliziranem svetu ni več 
mesta za lokalno zaprte skupnosti. Da 
je vsestranski razvoj mogoč le s pomo-

čjo izmenjave informacij in izkušenj, s povezo-
vanjem in sodelovanjem na mednarodni ravni, 
se zaveda tudi Občina Cerkno. Projekt pobrate-
nja z italijansko občino Cassacco izpred dveh 
let je zato letos nadgradila s prijateljsko nave-
zavo z dvema hrvaškima občinama, Novigra-
dom in Krapino.

 EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Odločitvi za navezavo stikov z omenjenima 
občinama so botrovala zgodovinska dejstva, saj 
nas z občino Novigrad povezuje dolgoletno so-
delovanje na področju turizma, z občino Krapi-
na pa arheološka dediščina. Z izmenjavo izku-
šenj, dobrih praks in z vključevanjem civilnih 
pobud se bo lahko spletla trdna osnova vzpod-
bujajočega partnerstva, ki bo povezanim lokal-
nim skupnostim omogočala nove poti za ra-
zvojno naravnano prihodnost.

Dvodnevno srečanje, ki ga je podprla Evrop-
ska unija v okviru omenjenega programa EZD, 
je potekalo pod nazivom EU traditions – Skupaj 
ustvarjamo nove tradicije. Po sprejemu in spo-
znavanju udeležencev so predstavniki vseh šti-
rih občin projekt predstavili javnosti na novi-
narski konferenci, popoldan pa so se udeležili 
slavnostne seje Občinskega sveta Občine Cer-
kno ob občinskem prazniku.

Med poglavitnimi cilji programa EZD so 
mednarodno povezovanje ter krepitev medse-
bojnega razumevanja med evropskimi drža-
vljankami in državljani ob spodbujanju njihove 
kulturne in jezikovne raznolikosti. Tako je bil 
tudi v Cerknem precejšnji del srečanja name-
njen kulturnemu programu, ki so ga soobliko-

štirih občin javnosti ponudili svoje tradicional-
ne lokalne pridelke, izdelke in domačo obrt, 
predstavilo se je društvo Stari meh iz Lazca, v 
organizaciji Zveze prijateljev mladine Idrija pa 
je potekala otroška ustvarjalna delavnica. 

Strokovni del srečanja je bil posvečen obno-
vljivim virom energije. Predstavniki vseh štirih 
občin so se udeležili okrogle mize na temo iz-
koriščanja biomase in udeležencem predstavili, 
kako se v njihovih občinah soočajo z zahtevami 
po energetsko varčnem ravnanju na vseh rav-
neh družbe. Direktor agencije GOLEA Rajko 
Leban je pripravil uvodno predavanje o proble-
matiki in izzivih obnovljivih virov energije, žu-
pan Novigrada Ante Milos je predstavil primer 
dobre prakse iz njihove občine, učenci Osnovne 
šole Cerkno pa so pripravili zanimivo demon-
stracijo delovanja njihove hišice obnovljivih vi-
rov energije.

Za zaključek srečanja si udeleženci zaradi 
slabega vremena sicer niso uspeli ogledati ene 
od naših največjih turističnih atrakcij – Parti-
zanske bolnice Franja, so se pa zato z zanima-
njem seznanili s tukajšnjo zgodovino in dedi-
ščino, predstavljeno v zbirkah Cerkljanskega 
muzeja. 

Zadnji septembrski konec tedna je Cerkno 
gostilo srečanje štirih občin iz treh partner-
skih držav – Slovenije, Hrvaške in Italije. 
Druženje je potekalo v sklopu programa 
Evropa za državljane (EZD), ki je namenjen 
spodbujanju aktivnega državljanstva ter 
udeležbi prebivalcev lokalnih skupnosti in 
organizacij civilne družbe v procesu evrop-
skega sodelovanja.

vali Ženski pevski zbor Cerklanke in Pihalni 
orkester ETA Cerkno ter Mešani pevski zbor 
Gotis di Notis in Pihalni orkester Banda Parro-

chiale iz furlanskega Cassacca.
Naslednji dan se je srečanje nadaljevalo s 

skupno tržnico, na kateri so ponudniki iz vseh 
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19. 9. 2013 – Začela so se dela pri ob-
novi starega dijaškega doma v Večna-
menski center Cerkno (VCC). Na ta 
dan je bil organiziran prvi koordina-
cijski sestanek, na katerem je bil do-
govorjen terminski plan izvedbe ter 
izvajanje koordinacije vsak četrtek, 
ki se je redno udeležujejo predstav-
nik investitorja, izvajalec, gradbeni 
nadzornik ter nadzornik varnosti pri 
delu. Nekaj dni za tem je bil defini-
ran tudi finančni plan in usklajen z 
izvajalcem.
25. 9. 2013 – Na Ministrstvu za in-
frastrukturo in prostor sem obiskal 
državnega sekretarja mag. Bojana 
Kumerja zaradi sodbe upravnega so-
dišča, ki je odločitev o končni usodi 
energetske sanacije Osnovne šole 
(OŠ) Cerkno vrnila v ponovno odlo-
čanje omenjenemu ministrstvu. Kot 
je znano, nam je minula vlada na 
osnovi politične odločitve odvzela ta 
projekt, razgovor pa je tekel v smeri 
sporazumne rešitve problema. Mini-
strstvo sem zapustil z mešanimi ob-
čutki in z obljubo, da bodo zadevo 
temeljito proučili.
28. 9. in 29. 9. 2013 – Uspešno je bil 
izveden dvodnevni mednarodni pro-
jekt Evropa za državljane v okviru 
občinskega praznika. Gostili smo po-
brateno občino Cassacco ter k med-
sebojnemu sodelovanju povabili tudi 
hrvaški občini Novigrad in Krapino, s 
katerima nas vežeta turizem in arhe-
ološko najdišče neandertalca. Obči-
na Cerkno je v ta namen pridobila 
evropska sredstva v višini 13.000 
EUR.
6. 10. 2013 – Udeležil sem se prosla-
ve Otalež skozi čas ob praznovanju 
častitljive starosti tega kraja (prek 7 
stoletij).
8. 10. 2013 – Obiskali smo podjetje 
E3, kjer smo se pogovarjali o realiza-
ciji pogodbenih obveznostih še iz 
davnega leta 2006. Gre za nerealizi-
rane obveznosti iz naslova geosond 
in toplotne črpalke, kar predstavlja 
osnovo za ogrevanje in hlajenje no-
vega objekta VCC. Zadeva je zaplete-
na, ker smo nedavno  tega v OŠ prešli 
na ogrevanje na biomaso, ki je daleč 
najcenejša oblika ogrevanja ob upo-
števanju vložka švicarske vlade. Sku-
šali smo poiskati ustrezne rešitve za 
predvideno uporabo geotermalne 
energije.
16. 10. 2013 – Obiskal sem Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje, kjer sem 
se s sekretarko mag. Jano Vidic pogo-
varjal o Zakonu o varstvu podzemnih 
jam (iz leta 2004), ki je podržavil vse 
jame in vhode vanje, kar se je zgodilo 
tudi z Divjimi babami. V prihodnje 
bo potrebno imenovati upravitelja 
(sam na tem mestu vidim Mestni mu-
zej Idrija), pridobiti koncesijo in na-
rediti upravljalski načrt. Uradni obisk 
je predviden konec aprila 2014.
17. 10. 2013 – V skladu z utečenimi 
postopki so nas obiskali predstavniki 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) ter izvedli kon-
trolo vseh dokumentov v zvezi z in-
vesticijo Večnamenski center Cer-
kno.
23. 10. 2013 – Gostili smo ekipo ča-
sopisa Dnevnik in se dogovorili, da 
podpremo akcijo Dnevnikova izvi-
dnica, ki bo v zimskem času promovi-
rala našo zimsko turistično ponud-
bo.
25. 10. 2013 – Gostili smo ruskega 

NEKAJ 
TELEGRAFSKIH 
NOVIC

 IZ STEKLENEGA URADA

vojaškega atašeja Mihaila Glagazina, 
ki je omogočil financiranje obnove 
spomenika v Novakih. 
28. 10. 2013 – Udeležil sem se skup-
ščine agencije ICRA d.o.o.. Njeni ve-
činski lastnici, Občini Idrija in Cer-
kno, želita od družbenikov pridobiti 
njihove deleže in tako postati edini 
lastnici.
29. 10. 2013 – S predstavniki Hotela 
Cerkno in Certe d.d. smo se na loka-
ciji Davške ceste sestali z direktorjem 
Direkcije RS za ceste mag. Gregorjem 
Fickom z željo, da se cesta do zimske 
sezone usposobi za normalen pro-
met. Glede na trenutno stanje smo se 
dogovorili za pospešitev del ter po-
novno snidenje v začetku decembra.
5. 11. 2013 – Sestali smo se s pred-
stavnicama agencije ICRA d.o.o. in 
obravnavali:
• pripravo končnega poročila o pro-

jektu Evropa za državljane (EZD),
• pripravo dopolnil glede na zahteve 

MGRT,
• pripravo javnega razpisa za ureja-

nje površin na podeželju (Lazec, 
Otroško igrišče Cerkno)

• pripravo projekta na razpis Funda-
cije za šport.

6. 11. 2013 – S predstavniki Doma 
upokojencev Idrija smo se pogovarja-
li o:
• oskrbi na domu,
• zakonu o oskrbi starejšega prebi-

valstva,
• pomoči pri nabavi vozila za oskrbo 

na domu,
• nadaljnjem razvoju institucional-

nega varstva.
Na ta dan smo gostili še:
• predstavnika azilskega mesta za 

živali,
• namestnico ravnateljice Mestne 

knjižnice in čitalnice Idrija,
• predstavnika Zavoda za gozdove,
ter obiskali župana Občine Idrija. 
11. 11. 2013 – Na sedežu družbe E3, 
d.o.o. smo usklajevali dokončne po-
drobnosti v zvezi s pogodbo o oskrbi 
s toplotno energijo za obdobje 2014–
2029.
18. 11. 2013 – Udeležil sem se se-
stanka Partizanske smučine.
19. 11. 2013 – Skupaj z odvetnikom 
sva obiskala v. d. direktorja Direkto-
rata za energijo Danijela Levičarja na 
Ministrstvu za infrastrukturo in pro-
stor na temo energetske sanacije OŠ 
Cerkno. Kot je znano, nam je bil pro-
jekt odvzet iz političnih razlogov, 
upravno sodišče pa je naši pritožbi 
ugodilo in vrnilo odločanje istemu 
ministrstvu. Ministrstvo se je nato 
spet odločilo, da projekta ne podpre, 
zato nam ni prestalo drugega, kot da 
zadevo ponovno, tako kot veleva 
sklep, predamo v končno odločanje 
upravnemu sodišču. 
Rezultata minule vlade torej sta:
• odpadla energetska sanacija OŠ 

Cerkno,
• odpadlo umeščanje 4. razvojne osi 

v prostor prek državnega prostor-
skega načrta. Gre za odsek na 4. 
ROS – Želin–predor Novaki–Ko-
pačnica in navezava na obvoznici 
Gorenja vas in Škofja Loka.

Ob tem lahko zgolj zaključim, da od 
konca časov Marije Terezije pa do no-
vejše slovenske zgodovine Cerkljan-
ski še ni bila povzročena večja ško-
da.

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

Že pred časom je Občina Cerkno 
vložila vlogo na razpis Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
za pridobitev sredstev iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj in si-
cer za rekonstrukcijo starega dija-
škega doma. Zgrajen večnamenski 
center bo v 57 odstotkih namenjen 
za potrebe kulturnih dejavnosti in 
društev, preostali delež pa za go-
stinsko – hotelsko dejavnost, za ka-
tero bo morala občina pridobiti naj-
ugodnejšega najemnika. 

Od podpisa pogodbe z izbranim 
izvajalcem SGP Zidgrad Idrija teče 
že drugi mesec obnove, v tem času 
pa je Občina pridobila 924.000 
evrov evropskih sredstev. Po opra-
vljeni kontroli, ki je zajemala pre-
gled celotne dokumentacije, inve-
sticijskega programa, gradbenega 
dovoljenja ter javnega razpisa za 
pridobitev izvajalca, je Občina 19. 
novembra prejela sklep, da je vsa 
dokumentacija v skladu s predpisi. 
Prvi zahtevek bo izplačan skoraj v 
celoti, preostanek pa bo urejen z 
zahtevki v naslednjem letu. 

Občina Cerkno redno spremlja 
gradnjo in je z realizacijo zadovolj-
na. Zaposleni na Občini so s svojim 
vestnim delom prispevali ogromen 
in neprecenljiv delež, da celoten 
projekt poteka po načrtu. Zaključek 
gradnje je predviden do 31. maja 
2014.  

 VEČNAMENSKI CENTER CERKNO

Izgradnja se uspešno nadaljuje

Članice in člani Občinskega sveta 
Občine Cerkno so se na svoji 16. redni 
seji sestali 21. novembra. Pod tretjo 
točko so po hitrem postopku sprejeli 
odlok o spremembi odloka o prora-
čunu Občine Cerkno za leto 2013.  

 OS OBČINE CERKNO

16. REDNA SEJA

V oktobru je bila zaključena obnova spomenika NOB na Kladju. Po-
trebno je bilo očistiti kamnite bloke, jih pozidati na prvotno mesto, ob-
noviti napise na plošči in spomenik zaščititi z ustreznimi materiali. 
Občina Cerkno

 SPOMINSKA OBELEŽJA

Obnovljen spomenik 
NOB na Kladju

Ukopditi je informativno glasilo Občine 
Cerkno, namenjeno obveščanju občank in 
občanov, ki ga brezplačno prejmejo vsa go-
spodinjstva v občini Cerkno. Izdajatelj in 
založnik: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 
5282 Cerkno. Za Občino Cerkno: župan 
Miran Ciglič. Oblikovna realizacija in tisk: 
Gaya d.o.o. Naklada: 1.800 izvodov. Cerkno, 
november 2013.

Informator 
Ukopditi tudi 
v elektronski 
obliki:
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Del ekipe službe pomoč družini na domu, Doma upokojencev Idrija, d.o.o.

 KO SAMI NE ZMOREMO

Pomoč družini na domu
Spoštovani občani in občanke!

Več kot leto je že, kar smo se 
vam nazadnje oglasili. Kljub 

temu, da se o nas ne sliši veliko, osta-
jamo aktivni v občini Cerkno in dnev-
no prihajamo v vaše okolje, kjer po-
magamo uporabnikom storitve po-
moč družini na domu pri opravilih, 
ki jih sami ne morejo opraviti. Stori-
tev pomoč družini na domu je name-
njena različnim kategorijam uporab-
nikov, v praksi pa so to najpogosteje 
osebe, starejše od 65 let, ki potrebu-
jejo različen obseg pomoči. Storitev 
obsega nabor različnih opravil, ki se-
ga od pomoči pri temeljnih dnevnih 
opravilih (pomoč pri umivanju, obla-
čenju, slačenju, hranjenju), gospodinj-
ske pomoči (prinašanje pripravljene-
ga obroka hrane, pomivanja posode, 
čiščenja, postiljanja), do pomoči pri 
ohranjanju socialnih stikov, za katere 
vemo, da so prav v času starosti ali 
bolezni pogosto lahko okrnjeni. 

Dom upokojencev Idrija, d.o.o. je 
izvajanje storitve pomoč družini na 
domu prevzel v začetku leta 2012. 
Število uporabnikov storitve v občini 
Cerkno v tem času ostaja dokaj stal-
no. Trenutno socialne oskrbovalke s 
svojim delom pomagajo 12 občanom 
občine Cerkno, ki s tovrstno pomočjo 
lahko odložijo odhod v institucijo in 
kakovostno podaljšajo čas bivanja v 
domačem okolju. 

Seveda ne gre prezreti pripravlje-
nosti Občine Cerkno, da s subvencijo 
cene storitve omogoča njeno finanč-
no dostopnost občanom. Uporabniki 
lahko storitve koristijo skladno s svo-
jimi potrebami, vendar največ 20 ur 
tedensko. Trenutno v občini Cerkno 
storitev izvajamo ob delavnikih od 
ponedeljka do petka. V letni analizi 
zadovoljstva s storitvijo bomo upo-
rabnike med drugim povprašali tudi, 
ali bi potrebovali izvajanje storitve 
tudi ob vikendih in praznikih. Glede 

na izid ankete bomo po potrebi prila-
godili način izvedbe storitve. Naš cilj 
vseskozi ostaja kakovostna, po meri 
uporabnika oblikovana storitev, ki 
omogoča boljše in varnejše življenje 
v domačem okolju. 

Če vas v zvezi s storitvijo pomoči 
na domu karkoli zanima ali pa bi ta-
ko pomoč v prihodnje potrebovali, 
smo vam na voljo na telefonski števil-
ki 051 413 148, naslovu e-pošte: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si, 
lahko pa se tudi osebno zglasite v Do-
mu upokojencev Idrija d.o.o., na Ar-
kovi 4 v Idriji.

Priložnost, da smo s pomočjo glasi-
la vstopili v vaš dom, bi izkoristili tu-
di za to, da se zahvalimo Občini Cer-
kno za podporo pri našem delu, upo-
rabnikom ter njihovim svojcem pa za 
zaupanje, ki nam ga s sprejemom v 
svoje domove dnevno izkažejo.
Klavdija Kobal Straus, 
Dom upokojencev Idrija, d.o.o.

 1. DECEMBER – SVETOVNI DAN AIDSA

Govori o HIV-u. Testiraj se!

Aktivnosti podpirajo Komi-
sija za AIDS pri Ministr-
stvu za zdravje, Inštitut 

za varovanje zdravja in območ-
ni zavodi za zdravstveno var-
stvo, Zdravniška zbornica Slove-
nije ter nevladne organizacije, 
ki pokrivajo problematiko 
okužbe s HIV.

Neprepoznane okužbe 
s HIV ostajajo velik izziv 
za zdravstveno skupnost 
na ravni celotne Evrope. 
Najmanj vsaka tretja oseba od 
2,3 milijona okuženih s HIV v Evropi 
ne ve, da je okužena,  polovica oku-
ženih je obsojena na pozno diagno-
zo. V Sloveniji je v primerjavi z drugi-
mi evropskimi državami relativno 
malo testiranih na okužbo s HIV. Tu-
di zato se mnoge okužbe odkrijejo 
prepozno, predvsem pa je za zagoto-
vitev zgodnejšega zdravljenja po-
membno, da se poveča obseg testi-
ranj pri tistih ciljnih skupinah, ki 
imajo večjo možnost za okužbo s 
HIV.

Po podatkih Inštituta za varovanje 
zdravja število okuženih s HIV v Slo-
veniji narašča. V obdobju zadnjih de-
setih let (2003–2012) je bilo prepo-
znanih 377 okužb s HIV, medtem ko 
je umrlo 18 bolnikov z aidsom. Leta 
2012 je bilo prepoznanih 45 prime-
rov novih diagnoz okužbe s HIV 
(21,9/milijon  prebivalcev),  42   med   
moškimi (41,3/milijon moških) in 
trije med ženskami (2,9/milijon žen-
sk). To je v primerjavi z večino držav 
Evropske Unije še vedno relativno 
nizka incidenca. Ker je veliko dia-
gnoz okužbe s HIV postavljenih rela-
tivno pozno, podatki o prijavljenih 
novih diagnozah okužbe s HIV pod-
cenjujejo dejansko breme.

Leta 2012 je bilo  na 100 prebival-
cev opravljenih 1,6 testa, 11 odstot-
kov manj kot v letu 2011. Na 1000 
opravljenih diagnostičnih testiranj 
na okužbo s HIV v letu 2011 sta bila v 
povprečju 2 pozitivna rezultata. V le-
tu 2012 je bila diagnoza okužbe s 
HIV postavljena pozno pri 29 osebah 
(64 odstotkov). Pri desetih od enaj-

Od 22. do 29. novembra je prvič potekal Evropski teden promocije testiranja na okužbo s HIV*, ki smo se mu pri-
družili tudi v Sloveniji. Namen projekta je združiti Evropejce pri osveščanju prebivalstva in zdravstvenega osebja 
o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja. Geslo tedna testiranja je bilo “Govori o HIV-u. Testiraj se!”.

stih bolnikov, ki so zboleli za 
aidsom v letu 2012, je bila tudi 
okužba s HIV prepoznana šele 
v letu 2012. Breme poznih dia-
gnoz je predvsem posledica 
številnih poznih diagnoz med 

moškimi, ki imajo spolne od-
nose z moškimi, zato je za-

nje testiranje na okužbo s 
HIV še posebej pomemb-
no. 

Zaradi destigmatizacije 
in normalizacije testiranja 

na okužbo s HIV je skladno z na-
cionalno strategijo najbolj priporo-
čljiv način testiranja zaupno testira-
nje pri izbranem zdravniku, ki je za 
pacienta brezplačno, za zdravnika 
pa ne predstavlja dodatnega finanč-
nega bremena.

Skladno s strokovnimi smernicami 
se testiranje na okužbo s  HIV pripo-
roča še posebej:
•  vsem odraslim, mladostnikom in 

otrokom, ki imajo znake in bole-
zenske težave ali bolezenska sta-

nja, ki bi lahko kazali na okužbo s 
HIV ali aids. Poleg bolezni, ki so 
značilne za aids (npr. tuberkuloza, 
Pneumocistis carinii pljučnica, B-
celični limfom, kandidoza požiral-
nika itd.), je testiranje priporočlji-
vo tudi pri drugih boleznih, ki so 
lahko (ne pa nujno) povezane z 
imunsko pomanjkljivostjo (npr. 
pasovec, oralna kandidoza, sin-
drom infekcijske mononukleoze, 
nejasna trombocitopenija, poveča-
ne periferne bezgavke, serozni me-
ningitis, periferna nevropatija, hu-
da diseboreja pri odrasli osebi, 
analni karcinom itd.),

•  pacientom z znaki in bolezenskimi 
težavami spolno prenosljivih 
okužb,

•  moškim, ki imajo spolne odnose z 
moškimi,

•  injicirajočim uživalcem drog,
•  osebam, ki se ukvarjajo s prostitu-

cijo, in njihovim strankam,
•  partnerjem oseb, pri katerih je bila 

prepoznana okužba s HIV,

•  vsem, ki menijo, da so se izpostavi-
li tveganju okužbe s HIV, če za te-
stiranje zaprosijo.
Testiranje na HIV pri skupinah z 

večjim tveganjem za okužbo zmanj-
šuje zdravstvene posledice za paci-
enta, prispeva k preprečevanju na-
daljnjega prenosa in zmanjšuje fi-
nančne posledice za zdravstveni sis-
tem. 

AIDS, ki ga z leti povzroči okužba s 
HIV, v razvitem svetu ni smrtna bole-
zen, če se okužba pravočasno prepo-
zna in zgodaj prične z zdravljenjem. 
S pravočasnim testiranjem in pravo-
časnim zdravljenjem lahko ljudje z 
nedavno pridobljeno okužbo priča-
kujejo skoraj enako dolgo življenje 
kot tisti, ki niso okuženi.

Kje se testirati?
Testiranja izvajajo po vsej Sloveni-

ji. Predhodno naročanje načeloma ni 
potrebno, vendar se postopki v raz-
ličnih ustanovah razlikujejo, zato je 
priporočljivo pred odhodom vseeno 
poklicati in preveriti, kdaj poteka te-
stiranje, kakšen je način testiranja in 
ali je potrebno predhodno naročanje. 
Zaupno testiranje v breme zavaroval-

STRAH PRED STIGMATIZACIJO ŠE VEDNO PREDSTAVLJA VELIKO TEŽAVO

nice (brez doplačil) je na zahtevo pa-
cienta mogoče tudi pri izbranem 
družinskem zdravniku.

TESTIRNA MESTA
Nova Gorica: 
•  Zavod za transfuzijsko dejavnost, 

Šempeter pri Novi Gorici, Ulica pa-
dlih borcev 13 a (Center za trans-
fuzijsko dejavnost – stara stavba, 1. 
nadstropje). 
Informacije: 05/330 11 73. 
Urnik: ob ponedeljkih od 8h do 
12h. 
Rezultati: ob ponedeljkih. 
Način: anonimno in samoplačni-
ško (15,85 evrov)

Ljubljana:
•  Klinika za infekcijske bolezni in vro-

činska stanja, Japljeva 2, mimo ur-
gentnega bloka za kliničnim cen-
trom (ambulanta za spolno preno-
sljive bolezni).
Informacije: 01/522 26 22. 
Urnik: ob ponedeljkih, ob 13h. 
Rezultati: ob četrtkih v isti ambu-
lanti. 
Način: anonimno in brezplačno. 
Izvajajo tudi brezplačno in anoni-
mno testiranje na hepatitise.

•  Zavod RS za transfuzijsko medicino, 
Šlajmerjeva 6 (poleg porodnišni-
ce). 
Informacije: 01/5438-100. 
Urnik: od ponedeljka do petka od 
8h do 14h. 
Rezultat: naslednji delovni dan, 
osebno. 
Način: anonimno in samoplačni-
ško (16 evrov).
Ostala mesta za testiranje po Slo-

veniji so objavljena na spletni strani 
www.stop-aids.si/sl/testiraj-se/kje-
se-testirati.
Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica

Opomba: * Neposredni prevod projekta je 
“Evropski teden testiranja na okužbo s 
HIV”. Da v javnosti ne bi prihajalo do na-
pačnega razumevanja, da se spodbuja 
testiranje v tem tednu, ali da v tem tednu 
veljajo kakšni posebni pogoji za testira-
nje, smo se v Sloveniji odločili za uporabo 
izraza “Evropski teden promocije testira-
nja na okužbo s HIV”, saj je osnovni na-
men osveščanje o potrebi po povečanju 
števila testiranih v skupinah, ki imajo ve-
čjo možnost za okužbo, in ne povečati 
obseg testiranj v tem tednu.

Skladno z nacionalno strategijo obvladovanja okužbe s hivom je najbolj priporočljivo testiranje pri osebnemu 
zdravniku. To je za bolnika brezplačno, saj ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. A na posvetu pred sve-
tovnim dnevom boja proti aidsu so mnogi opozorili na strah okuženih, da bodo pri svojemu zdravniku naleteli 
na stigmo.

Predstavnik društva informacijski center Legebitra in vodja programa Testiraj se Miha Lobnik je opozoril, da 
imajo težave pri testiranju na hiv pri osebnem zdravniku predvsem tisti, ki se bojijo razkriti svojo spolno usmer-
jenost ali spolno obnašanje, zato so letos začeli tudi s spletno promocijo testiranja na hiv, saj se na spletu ljudje 
počutijo bolj varne, predvsem pa imajo zagotovljeno anonimnost.

Gejevski aktivist Mitja Blažič je dodal, da je stigma največja ovira tudi pri preventivi. Pri tem je opozoril na 
primere diskriminacije, ki jo nad okuženimi s hiv izvajajo tudi zdravstveni delavci. Tako predlaga, da bi Legibitra 
pripravila predavanja študentom medicine na temo stigmatizacije MSM in okuženosti s hiv.

Tudi Janez Tomažič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je opozoril, da je medici-
na na področju zdravljenja hiv in aidsa v preteklih 30 letih naredila ogromen napredek, medtem ko je stigma 
pogosto ostala, čeprav se tudi to izboljšuje. 

Predstavnica odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Nena Kopčavar Guček se je stri-
njala, da so vse dodatne možnosti testiranj dobrodošle, a je začudena nad razpravo, da ljudje ne zaupajo svojim 
osebnim zdravnikom. Opozorila je, da so osebni zdravniki pod isto Hipokratovo zaprisego kot ostali zdravstve-
ni delavci.

Tomažič je ob tem dodal, da sta le dva odstotka bolnikov s hiv okužbo, ki se zdravijo na infekcijski kliniki, 
zamenjala osebnega zdravnika, saj niso želeli razkriti svoje diagnoze. Vsekakor pa si želi večje vloge osebnih 
zdravnikov pri testiranju na hiv, saj ti dobro poznajo svoje bolnike in tudi dosežejo tiste skupine, ki jih morda 
ostali ne morejo. 
Povzeto po: ZIB bilten, št. 3492 (Zdravstveno informacijski biro, 28. november 2013)
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RKS OZ Idrija in podporniki občanke Beti Rupnik organiziramo humanitarno akcijo 
zbiranja zamašov in prispevkov za nakup nožne proteze, ki bo Beti olajšala gibanje. 
Beti, mama dveh otrok, po poklicu vzgojiteljica, je postala invalidka po hudi bolezni, 
ki pa ji ni vzela vere v življenje in njej lastnega optimizma, ki ga razdaja tudi drugim. 
Ker želi kljub invalidnosti biti čimbolj neodvisna, potrebuje našo pomoč. Vsi, ki želite 
pomagati, lahko oddate zamaške v posebnem zabojniku na Komunali Idrija oz. se pri 
večji količini dogovorite za prevzem, oddaja zamaškov pa je možna tudi v osnovnih 
šolah in vrtcih. Vabimo vas, da nas v ta namen obiščete 18. DECEMBRA NA 
STOJNICI V CERKNEM NA TRŽNICI. 
Prispevke zbiramo na račun: 
RKS Območno združenje Idrija, Rožna ul. 15, 5280 Idrija, 
TR: SI56 0510 0801 0754 188 • sklic: 00 100-2013 • namen: Beti Rupnik
Tanja Tominec, RKS OZ Idrija 

HUMANITARNA AKCIJA ZBIRANJA 
ZAMAŠKOV IN PRISPEVKOV ZA NAKUP 
NOŽNE PROTEZE

Za
 va

ren
 ko

rak
 – 

hv
ala

 vs
em

, k
i p

om
aga

te!
Za

 va
ren

 ko
rak

 – 
hv

ala
 vs

em
, k

i p
om

aga
te!

Upokojene strokovnjakinje Slo-
venske filantropije, Združenja 
za promocijo prostovoljstva 

in Zveze društev upokojencev Slove-
nije so pred 10 leti pričele razvijati 
projekt medsebojne pomoči starej-
ših, da bi lahko čim dlje ostali v do-
mači oskrbi. V letošnjem letu je k pro-
jektu v sodelovanju z Društvom upo-
kojencev Cerkno pristopila tudi Obči-
na Cerkno.

Dogovor o začetku izvajanja pro-
jekta na območju naše občine je bil 
sprejet v začetku februarja, ko so se-
dež Občine obiskali predsednica Zve-
ze društev upokojencev Slovenije dr. 
Mateja Kožuh Novak s sodelavcem 
Aldom Ternovcem ter predsednik 
Društva upokojencev Cerkno Pavel 
Praprotnik s prostovoljkami. Cilji 
projekta so:
• spoznati potrebe starejših, ki živijo 

doma,
• poiskati tiste, ki ne znajo/ne more-

jo/nočejo iskati pomoči,
• vzpostaviti stalen kontakt z javni-

mi službami in drugimi nevladni-
mi organizacijami (RKS, Karitas) 
in jim posredovati podatke o po-
trebah, če se seveda obiskani stri-
njajo,

• organizirati pomoč v lastnih vrstah 
(servisna dejavnost, delavnice, 
obiski osamljenih),

• seznanjati lokalno skupnost o kva-
liteti življenja in potrebah starejših, 
ki živijo doma, ter

• vzpostaviti nadzor civilne družbe 
nad delom vseh, ki se ukvarjajo s 
pomočjo na domu.
Od začetka projekta do danes so 

prostovoljke in prostovoljci opravili 
več kot 450 tisoč obiskov pri vrstni-
kih, starejših od 69 let, in jim nudili 
ali pa organizirali pomoč ter v skoraj 
100 tisoč primerih poskrbeli, da so 
dobili pomoč.

Prostovoljke in prostovoljci skušajo 
najti vsakogar, ki potrebuje pomoč 
okolja, pa naj bo to član društva upo-
kojencev ali ne. V svojem kraju obi-

 DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO VABI K SODELOVANJU

Starejši za starejše
Vsi starejši si želijo preživeti starost doma, v svojih lastnih gospodinjstvih. 
Odhod v dom je v veliki večini primerov izhod v sili, ko doma ni več moč 
zagotavljati dovolj pomoči.

KAKO SE VKLJUČITI V 
PROJEKT STAREJŠI ZA 

STAREJŠE NA OBMOČJU 
OBČINE CERKNO?

Več informacij o tem, kako 
projekt deluje na območju 
občine Cerkno oziroma kako 
se vanj vključiti, lahko dobite 
po telefonu 05/37 75 171 
med uradnimi urami Dru-
štva upokojencev Cerkno ob 

ponedeljkih in petkih 
od 9. do 11. ure.

ščejo vse vrstnike, starejše od 69 let, 
zapišejo njihove potrebe in skušajo 
najti pomoč, če jo obiskani potrebuje 
in se z njo strinja. Pomoč poiščejo v 
javnih ustanovah – v centrih za soci-
alno delo in v osnovnem zdravstve-
nem varstvu, pri patronažni službi in 
na lokalni skupnosti. Humanitarno 
pomoč skušajo zagotoviti z vključe-
vanjem Rdečega križa in Karitasa. 
Druženje, vključevanje v interesne 
skupine starejših, laično pomoč (pri-
našanje iz trgovine, prevoz do zdrav-
nika, urejanje vrta, branje, redno 
obiskovanje) pa nudijo prostovoljci v 
društvih upokojencev.

V mnogih občinah so župani in 
svetniki veseli organizirane medse-
bojne pomoči starejših, podpirajo jo 
in pomagajo kriti stroške, ki nastaja-
jo pri tem. Po navedbah dr. Kožuh 
Novakove jih je tako poklical tudi žu-
pan Cerknega in lokalnemu društvu 
upokojencev ponudil pomoč ob 
vključitvi v projekt.

Starejši lahko naredijo veliko za iz-
boljšanje kvalitete življenja vrstnikov 
in njih samih. Prostovoljno delo člo-
veka oplaja, mu daje občutek kori-
stnosti in lastne izpolnitve.
Povzeto po poročilu Zveze društev upo-
kojencev Slovenije
Vir: http://www.zdus-zveza.si

 NAKUP ZA DOBER NAMEN

Koledarji, prilagojeni 
za slepe in slabovidne
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je s pomočjo Li-
ons Kluba Nova Gorica in Mestne občine Nova Gorica oblikoval in izdelal 
koledar za leto 2014, ki je prilagojen tudi za slepe in slabovidne, s pove-
čanim tiskom in brajico. Gre za prvi tovrstni koledar v Sloveniji.

Lions Klub Nova Gorica bo po-
magal z odkupom koledarjev, 
katerega izkupiček bo Med-

občinsko društvo slepih in slabovi-
dnih Nova Gorica namenilo progra-
mom, za katere jim primanjkuje 
sredstev za uspešno in kakovostno 
izvedbo ter so temeljnega pomena 
pri poslanstvu društva.

Gre za individualno pomoč sle-
pim in slabovidnim na območju ce-
lotne Severne Primorske, v okviru 
programa Rehabilitacija kasneje osle-
pelih in slabovidnih oseb na osebnem 
nivoju. Rehabilitacija je zelo po-
membna, da oseba z okvaro vida 
sprejme novo nastalo situacijo, pri-
dobi ustrezne veščine in se usposobi 
za opravljanje osnovnih življenjskih 
potreb ter se ponovno integrira v so-
cialno okolje. 

 14. NOVEMBER – SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI

Pomembni preventivni pregledi

Zanimanje občanov in občank 
je bilo veliko, saj je k meri-
tvam pristopilo 78 ljudi, sta-

rih med 35 in 86 let. Nekateri udele-
ženci so prišli na meritve na tešče, 
nekateri po obroku. Nekaj izmerje-
nih vrednosti je bilo v območju pred 
diabetesom. Pri eni osebi smo izmeri-
li vrednost, ki bi lahko kazala na od-
krito sladkorno bolezen, zato bo v 
nadaljevanju usmerjena na preiskave.

Vrednosti krvnega tlaka so bile v 
večini primerov nekoliko zvišane, v 
neoptimalnih pogojih merjenja. 
Osebam s povišanim krvnim tlakom 
smo svetovali kontrole pri izbranih 
zdravnikih/zdravnicah. 

Dejstvo je, da se številni bolniki za-
radi visokega sladkorja v krvi sploh 
ne počutijo slabo, kar pomeni, da 
nikoli nimajo značilnih težav. Te se 
pokažejo samo, kadar je krvni slad-
kor dlje časa zelo visok – pojavijo se 
žeja, hujšanje, občutek suhih ust, in 
podobno. Te težave hitro odpravi-
mo z znižanjem krvnega sladkorja. 

Ko spoznamo, kaj je glavna gro-
žnja bolezni, zlahka razumemo, da 
je dobro počutje, čeprav je seveda 
želeno in je tudi med cilji zdravlje-
nja, veliko manj pomembno od tega, 

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki je bil v četrtek, 14. 11. 2013, smo v prostorih Zdravstvenega doma 
Idrija občanom in občankam omogočili brezplačno merjenje sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Ob tem pa so se 
lahko posvetovali tudi s zdravnico – Ano Ogrič Lapajne, dr. med.

ali in kdaj bo prišlo do kroničnih za-
pletov bolezni.

In ravno to je po zdravnikovem 
mnenju težava, saj trajno zvišan 
krvni sladkor, za katerega sploh ni 
nujno, da je toliko visok, da bi pov-
zročal slabo počutje, v letih bolezni 
lahko povzroči kronične zaplete. Pri 
tem ne smemo prezreti dejstva, da 
ne gre samo za krvni sladkor. Visoke 
maščobe v krvi, posebno holesterol, 
in visok krvni tlak močno pripomo-
rejo k nastanku kroničnih zapletov. 

Debelost pa vse te tri dejavnike tve-
ganja še poslabša. 

Zato je pomembno, da se vsake 
toliko časa odločimo za preventivne 
preglede ali merjenja. Eno teh smo 
v ZD Idrija uspešno izvedli ob sve-
tovnem dnevu sladkorne bolezni. 
Zahvala gre vsem zaposlenim, ki so 
sodelovali pri dogodku, kakor tudi 
javnosti, ki se je odzvala našemu po-
vabilu.
Maja Filipič, tajništvo Zdravstvenega 
doma Idrija

Del izkupička pa bodo namenili 
delavnicam osveščanja predšolskih 
in osnovnošolskih otrok o okvarah 
vida, specifičnih potrebah slepih in 
slabovidnih ter pravilnem pristopu 
do slepe in slabovidne osebe. V okvi-
ru teh delavnic otroci pridobijo pri-
stno izkušnjo slepote in slabovidno-
sti, jo ozavestijo in prenašajo na 
svoje svojce in bližnje. Na ta način 
zmanjšujemo predsodke in stereoti-
pe o slepoti in slabovidnosti ter pri-
pomoremo k večji enakopravnosti 
slepih in slabovidnih v okolju.

Kako do koledarja?
Do koledarja lahko pridete s pla-

čilom donacije v višini 10 evrov/iz-
vod ali več in tako pomagate Med-
občinskemu društvu slepih in slabo-
vidnih Nova Gorica pri kakovostnem 
izvajanju njihovih aktivnosti.

Koledarje lahko naročite na na-
slov: igor.miljavec@guest.arnes.si, 
sredstva pa donirate na transakcij-
ski račun Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih Nova Gorica 
št. 05100-8010758941, odprt pri 
Abanki Vipa d.d, za namen: donaci-
ja za MDSSNG.

Za dodatne informacije smo vam 
na voljo na številkah: 05/333 46 50 
ali 041 485 430, Medobčinsko dru-
štvo slepih in slabovidnih Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 33, Nova 
Gorica.

Igor Miljavec, predsednik 
Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Nova Gorica
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Treba je izvedeti pravočasno
 OSNOVNA ŠOLA CERKNO

PETOŠOLCI RESNO O SPOLNI VZGOJI 

Kot vsako leto smo na šolo poklicali pooblaščeno medicinsko sestro, ki 
je naše vrle petošolce seznanila s pojmi spolnega odraščanje in puber-
tete. Nastalo je nekaj zanimivih refleksij izpod njihovega peresa.

Jesenske novice

NA DEBELEM RTIČU
Tudi na letošnji obmorski šoli v na-

ravi za petošolce, ki je potekala od 
23. do 27. septembra v zdravilišču 
Debeli rtič, je bilo lepo. Posebna po-
hvala gre seveda letošnjim petošol-
cem za pridnost, zavzetost in prija-
teljsko sodelovanje, pa tudi ekipi uči-
teljev spremljevalcev v zasedbi: Kar-
men Nedižavec (vodja), Andreja 
Rijavec, Petra Jenko, Blaž Golob, 
Ervin Florjančič ter zunanja sode-
lavka, prostovoljka Bernarda Med-
ved.  

Petošolcem so s pestrim progra-
mom delavnic, iger in socialnih sti-
kov omogočili celo paleto nepozab-
nih spominov na prvo daljše druženje 
oddelka izven domačega kraja. Na-
slednja generacija petošolcev pa bo 
po dogovoru s starši šolo v naravi 
predvidoma preživela v enem od 
centrov CŠOD. 

19. TEKI SOBOTE
V soboto, 21. septembra, je po eno-

letni prekinitvi zaradi lanskih grad-
benih del na kurilnici, v Cerknem 
ponovno potekal tek po cerkljanskih 
ulicah kot zadnja tekma šolarjev za 
točkovanje za PPT. Med 136 mladimi 
tekači so bili najuspešnejši člani eki-
pe TK Kobarid s petimi zmagami.

Med Cerkljani pa so se na stopnič-
kah letos znašli: Petra Klasić in Uroš 

Šturm – zmagovalca v svojih katego-
rijah; Špela Zorjan, Domen Lahaj-
nar – drugouvrščena; Maja Močnik, 
Lara Zlatoper, Tadej Likar ter Nik 
Hadalin – tretje mesto. Za pomoč pri 
izvedbi iskrena hvala tudi cerkljan-
skim gasilcem.

nar domiselno in prepričljivo pred-
stavili hiško obnovljivih virov energi-
je. Uvodno predavanje pa je udele-
žencem pripravil direktor agencije 
Golea Rajko Leban. Na okrogli mizi 
se je vsem skupaj posebej zahvalil žu-
pan istrske obmorske občine Novi-
grad Ante Milos ter OŠ Cerkno pova-
bil k sodelovanju z njihovo osnovno 
šolo, ki je tudi že nabrala precej di-
daktičnih izkušenj pri seznanjanju z 
obnovljivimi viri energije. 

POKLON OSAMOSVOJITELJEM
27. septembra je ob pročelju hiše 

Adele Pagon, soproge že pokojnega 
in zelo spoštovanega učitelja mate-
matike ter bivšega ravnatelja Osnov-
ne šole Cerkno, Maksa Pagona, po-
tekalo svečano odkritje spominske 
plošče Združenja Sever. Naša šola se 
je v domoljubno zastavljeno svečanost 
vključila s skupino mladih pevk, ka-
tere so pod vodstvom Vanje Lampič 
dopadljivo začele prireditev s sloven-
sko himno, recitatorja Nika Poljan-
šek in Tilen Klinc pa sta v recitalu 
kronikalnih in liričnih besedil priča-
rala vzdušje časov osamosvojitve, kot 
so ga doživljali starši učencev ter do-
mača pesnica Sabina Eržen. Sveča-
nost je glasbeno oplemenitil tudi har-
monikaš Matevž Kovač, gojenec Glas-
bene šole. Odkritju spominske plošče 
je poleg ostalih udeležencev prisostvo-
vala tudi častna četa policijskega 
združenja Sever skupaj s predstavni-
ki Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB, ki jo je po pozdravu župana Mi-
rana Cigliča nagovoril predsednik 
severno-primorskega združenja Se-
ver Angel Vidmar.

Vrhunec svečanosti, odkritje plo-

šče, pa je pripadal Marjanu Lainšč-
ku, komandirju cerkljanske milice v 
času, ko je bila odtujitev orožja nek-
danji JLA izjemno hrabro dejanje, ter 
narodno zavedni aktivistki Adeli Pa-
gon, ki je kljub tveganju pod svojo 
streho sprejela uporniško zalogo orož-
ja. Združenje se je ob iskreni zahvali 
naši šoli za pomoč pri izvedbi sveča-
nosti z donacijo domoljubne kroni-
kalne literature za šolsko knjižnico 
posebej zahvalilo tudi ravnatelju Mi-
lanu Koželju, ki je darilo sprejel kor 
posebno obvezo, da se osamosvoji-
tvene tradicije ohranijo prihodnjim ro-
dovom učencev.

S HIŠKO OBNOVLJIVIH VIROV V 
NOVIGRAD

Konec septembra so naši učenci 
popestrili okroglo mizo na temo ob-
novljivih virov energije, ki je poteka-
la v Hotelu Cerkno v dopoldanskih 
urah ob prazniku Občine Cerkno ter 
prijateljskih povezav s tremi bližnjimi 
občinami: pobrateno občino Cassac-
co in novima hrvaškima evropskima 
občinama, Novigradom ter Krapino, 
v projektu Evropa za državljane.

Predstavnikom vseh naštetih občin 
so Nila Poljanšek, Jan Švigelj, Tilen 
Klinc in Tine Venko pod mentor-
stvom učiteljice Marije Urh Lahaj-
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V VRTCU PRENOVLJENA IGRALA
Na začetku oktobra so malčki, ki obiskujejo 

vrtec pri Osnovni šoli Cerkno, obeležili domi-
selno, prisrčno ter nadvse pomembno sveča-
nost ob otvoritvi prenovljenjih igral na igrišču 
našega vrtca. Leta 2008 so bile prenovljene sa-
nitarije v zidani stavbi, nato so po vrsti sledile 
investicije poleg rednih vzdrževanj: prenova “ma-
le”, rezervne kurilnice za potrebe vrtca v stavbi 
muzeja še pred izgradnjo nove kurilnice na bio-
maso, namestitev tovornega dvigala v zidani 
stavbi za potrebe kuhinje, nabava pomivalnega 
stroja v montažni stavbi vrtca ter prenova oken-
skih rolet in talnih oblog v igralnicah.           

Z navdušenjem in otroškim vrvežem opleme-
niten program srečanja, za katerega gredo vse 
pohvale vzgojiteljicam, spremljala pa ga je pri-
jazna množica zadovoljnih staršev, je bil neke 
vrste “jagoda na torti” celotnega prispevka, ka-
terega je delovni kolektiv ob koncu vročega po-
letja vložil v operativna dela po prenovi igral na 
igrišču ter zamenjavi oken v zidani stavbi. Po 
odločitvi Sveta občine konec aprila, da se sred-
stva spomladanskega preostanka bilance na-
meni izključno za vlaganje v vrtec, sta vodstvi 
občine in zavoda legitimno izbrali izvajalce, 
zahtevno nalogo koordinacije in komunikacije 
z izvajalci in podizvajalci 45 000 EUR vrednih 
investicij pa je v sodelovanju z nadzornimi služ-
bami odgovorno prevzela Adelka Vončina, po-
močnica ravnatelja za vrtec. Še posebej težavna 
je bila primerna ureditev dostopnih površin ter 
vhodov na področju vrtca, v izjemno hudi pole-
tni vročini pa so imeli izvajalci nič koliko težav 
s predpisano zatravitvijo med igrali. Tudi peda-
goški kolektiv vrtca je po opravljenih osrednjih 
delih prizadevno “zavihal rokave” ter v krat-
kem času poskrbel za dodatno čiščenje, smisel-
no reorganizacio prostorov brez dodatnih stro-
škov po gradbenih posegih ter za prijazno li-
kovno okrasitev stavb ob igrišču. Prenovljeno 
igrišče bo po diktatu strogih predpisov sanitar-
ne zdravstvene inšpekcije  ostalo zaprto za po-
poldanske zunanje obiskovalce, katerim se se s 
strani lokalne skupnosti obeta javno otroško 
igrišče v neposredni bližini “štrukljeve” hiše. 

 

DOKTORJA FRANCA MOČNIKA ŽIVO 
OHRANJAMO V SPOMINU

9. oktobra je naša šola po tradiciji že trinaj-
stič obeležila praznik občine Cerkno z večpred-
stavnostnim matematičnim kvizom ob spomi-
nu na slavnega matematičnega rojaka, viteza 
nekdanje Avstro - Ogrske in zavednega Sloven-
ca, dr. Franca Močnika. Jubilej bomo namreč 
praznovali čez leto dni, ob 200-letnici Močni-
kovega rojstva (1814–1992). Ob tej priložnosti 
bomo v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija, 
enota Cerkno, in drugimi zainteresiranimi or-
ganizacijami pripravili vrsto dogodkov (razsta-
va, okrogla miza cerkljanskih matematikov, 
spletna aplikacija, medšolsko matematično 
tekmovanje ...). Naša šola je v letih po osamo-
svojitvi zgledno skrbela za tradicijo in promoci-
jo slavnega rojaka. Na pobudo naše bivše učite-
ljice Cirile Močnik so se od leta 1996 naprej 
redno letno vrstili matematični kvizi, s šolo so 
sodelovali matematični strokovnjaki, danes že 
univerzitetni profesorji, ki so jo nekdaj obisko-
vali kot osnovnošolci, v okviru teh prizadevanj 
je imela naša šola med prvimi najsodobneje 
opremljeno računalniško učilnico. Šola je s te-
mi dejavnostmi izkoristila tudi dodatna finan-
ciranja iz razpisov za inovativne didaktične 
pristope, ki so bila v tistem času še na razpola-
go (Oder življenja, Skriti zaklad). Leta 2004 so 
bila ta prizadevanja s strani učiteljice Irene Zajc 
uspešno predstavljena Slovenski Znanstveni 
fundaciji v Ljubljani in od takrat naprej so naši 
tradicionalni kvizi sestavni del vseslovenskih 
matematičnih Festivalov znanosti. Letošnji je 
bil posebno doživetje, ne toliko zaradi selitve v 
primernejše in tehnično bolje opremljene dvo-

rane ljubljanskega Koloseja, kot zaradi izjemno 
domiselnega scenarija Irene Zajc na temo pre-
živetja v naravi ob obnovljivih virih energije, ki 
so ga sodelujoči učenci (večinoma sedmošolci 
in osmošolci) vzeli za svojega ter ga posrečeno 
nadgradili z mladostnimi improvizacijami. Za 
pomoč pri scenografiji in snemanju pa gre letos 
posebna zahvala tudi lokalnemu taborniškemu 
odredu Aragonitnih ježkov. Brane Brelih, ne-
pogrešljivi mentor Šolske radiotelevizije, ki s 
svojo ekipo učencev našim kvizom zagotavlja 
posebno atraktivnost in tehnično brezhibnost, 
pa je sporočilo kviza spretno prepletel z nagra-
dnimi vprašanji, ki so jih timsko pripravile uči-
teljice matematike Marija Urh Lahajnar, Mija 
Bavcon Venko ter Barbara Carli. S posebno 
ekipo učencev organizatorjev pa je tudi letos 
skrbela naša knjižničarka Ksenja Miklavčič, da 
so bili odgovori učencev v publiki pravočasno 
pobrani in nagrajenci pravilno izžrebani. Zanje 
smo pripravili sponzorske nagrade, ki jih je pri-
spevala partnerska agencija naše šole, novogo-
riška Golea, zmagovalcem pa jih je v sodelova-
nju z ravnateljem podeljevala njena predstav-
nica Alenka Palian. Kviz bomo z nekoliko spre-
menjenimi nalogami ponovili na OŠ Cerkno v 
četrtek, 5. decembra ob 18.00 za domačo jav-
nost ter ob tem tudi zbirali prispevke za šolski 
sklad. VabljenI!

OSNOVNA ŠOLA CERKNO VABI VSE 
CERKLJANE IN OKOLIČANE 

da se udeležite 

tradicionalnega 
matematičnega kviza 

z naslovom
Z MATEMATIKO NAZAJ K NARAVI

v četrtek, 5. decembra, 
ob 18. uri 

v dvorani Osnovne šole Cerkno

Na prireditvi bomo zbirali prispevke 
za šolski sklad, prav vsi obiskovalci 

pa se boste lahko vključili v 
reševanje nalog za sponzorske 

nagrade.

INKLUZIVNA DELAVNICA, PREPOZNAVNA 
POSEBNOST NAŠE ŠOLE 

Sredi oktobra se je le nekaj manj kot 50 obi-
skovalcev iz Varstveno-delovnega centra Idrija, 
Doma upokojencev Idrija – enota Marof ter po-
sebnega programa vzgoje in izobraževanja na 
OŠ Idrija udeležilo že sedmega tradicionalnega  
inkluzivnega srečanja, ki na naši šoli potekajo 
od jeseni 2007 na pobudo učiteljic Ladke Obid 
in Anke Hvala skupaj z društvom Sožitje ter 
skupino Vera in luč. Srečanja vsako leto prese-
nečajo s svojo odmevnostjo, odprtostjo in pri-
srčnostjo ter kvalitetnimi programi. Gostitelji 
so, tako kot vsako leto, pripravili zanimive in 
kvalitetne didaktične delavnice, na katerih se 
učenci šole družijo z obiskovalci, se z njimi po-
govorijo ter jim pomagajo pri izvajanju delav-
niških opravil. Ob tem pridobivajo posebne 
vzgojne veščine, ob katerih spoznavajo svet 
oseb s posebnimi potrebami, njihovo neizmer-
no odprtost do etičnih vrednot, njihovo sposob-
nost za preprosto in neposredno komunikacijo, 
njihovo širino ob navezovanju prijateljstva ... 
Tudi učenci naše šole obiskovalcem vračajo s pi-
sano paleto osebnih izkušenj ter pridobljenim 
znanjem, katerega nesebično delijo z njimi.  

Vsi gostje so ob sprejemu prejeli lična, a pre-
prosta simbolična darilca, ki sta jih pripravili 
pobudnici srečanja, učiteljici Ladka in Anka. Po 
pozdravnem nagovoru ravnatelja Milana Ko-
želja so si obiskovalci najprej ogledali lutkovno 
predstavo četrtošolcev o premetenem Veverič-
ku pod vodstvom mentorice, učiteljice Petre 
Jenko, ki  je za delavnice pripravila tudi domi-
selno ritmično igrico. Kot vsakič doslej je bila z 
odprtimi rokami sprejeta naravoslovna delav-
nica učiteljice Karmen Nedižavec, ki jo pope-
strijo ljubki puščavski skakači, želve, prijazni 
ščurki in pajki ter nadvse prijateljska psička Bo-
ra. Tretjo, nadvse domiselno delavnico za spo-
znavanje angleškega jezika je v sodelovanju s 
petošolci izvajala učiteljica Nives Bogataj Čer-
nič, tudi ob atraktivni podpori gledališča pr-
stnih lutk. V tehnični delavnici, ki sta jo vodili 
Irena Zajc in Andreja Rijavec, pa je za vsake-
ga udeleženca sredi jeseni vzklil pisan cvet. Iz-
delali in pobarvali so ga iz recikliranih materia-
lov udeleženci sami ... za spomin na prijetno 
druženje in v zagotovilo, da ni bilo zadnje.

angleškem jeziku, nova učiteljica pa je ob 
obravnavi posameznih učnih gradiv poskrbela 
tudi za predstavitev svojega maternega jezika 
– portugalščine. Filipa, ki je postala med naši-
mi učenci priljubljena gostja na šoli, pa je sode-
lovanje z njo popestrila tudi na področju Šolske 
radiotelevizije ter se v začetku novembra po-
drobneje seznanila z njenim delom. Prisostvo-
vala je informativnemu sestanku in predstavi-
tvi ter snemanju prizorov, ki jih prizadevna 
ekipa že pripravlja za obeležitev 20. obletnice 
delovanja ŠRTV OŠ Cerkno na osrednji občin-
ski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazni-
ku februarja 2014. V delo ekipe se je vključila z 
nasveti na temo digitalnega filmanja ter pripra-
ve režijske knjige ter sodelovala v zanimivem 
intervjuju za novoletni ŠRTV Obzornik.

SLOVENSKI ZAJTRK POPESTRILI DOMAČI 
PRIDELOVALCI

15. novembra smo na šoli obeležili dan slo-
venske hrane s tradicionalnim slovenskim zaj-
trkom, ki so ga sestavljala zgolj živila, pridela-
na ter predelana v Sloveniji, oziroma na ožjem 
lokalnem območju. Otrokom v vrtcu in šolar-
jem smo tako ponudili med, maslo, mleko, pol-
nozrnat kruh ter jabolko lokalne pridelave. Če-
belarja sta v vrtcu z malčki in vzgojiteljicami 
delila zanimive zgodbe in znanje ter jim omo-
gočila, da so lahko vonjali, tipali satnice, spo-
znali satovje ... Dopoldan je bil pestrejši tudi 
zaradi ogleda filmov Čebelarska zveza Sloveni-
je: S čebelo do medu in Kranjska sivka.

Ves dopoldan so potekale spremljevalne ak-
tivnosti, v katere so bili vključeni vsi učenci, 
tudi na šoli. Najmlajši učenci podaljšanega bi-
vanja so pripravili pano v obliki čebelnjaka s 
slovenskimi pregovori, slikami in risbicami na 
temo tradicionalnega slovenskega zajtrka ter 
narodnih jedi. Predsednik društva, lokalni če-
belar Teodor Likar, je otrokom pokazal panj s 
satovjem, razložil nastanek medu, predstavil 
različne vrste medu in čebelje pridelke ter pou-
daril pomen medu kot živila in zdravila. 

Pridružila se je tudi Judita Demšar s Kmetije 
na Ravan iz Cerkljanskega Vrha, kjer na nara-
ven in ekološki način pridelujejo mlečne izdel-
ke. Predstavila je starinski način pridelave ter po-
kazala pripomočke za izdelavo masla. Učenci so 

PAMETNI MOBITELI SO LAHKO TUDI 
NEVARNI

V mesecu oktobru je strokovnjak informacij-
ske tehnologije Tilen Dominko, vodja ekipe 
Varnega interneta, na naši šoli v okviru vsebin 
naravoslovno tehničnega dne pripravil preda-
vanje za učence od 6. do 9. razreda ter za starše 
na temo Varno z mobilnikom na splet.

Danes ima že skoraj vsak učenec mobilni te-
lefon, ki je pomemben pripomoček, s katerim 
ostaja v stiku s svetom. Ta naprava pa prav go-
tovo terja tudi dodatno odgovornost in pred 
učenca najstnika postavlja nezaželene izzive. 
Današnji pametni telefoni namreč zmorejo ve-
liko več kot samo telefoniranje in pošiljanje 
SMS sporočil. Prav zato je pomembno, da učen-
ci ter starši pravočasno pridobijo uporabne na-
svete, kako varno, etično in odgovorno upora-
bljati pametne mobilne telefone.

PORTUGALKA ZA KATEDROM
Mlada študentka prostovoljka s Portugalske, 

Filipa Oliveira, ki se na Cerkljanskem mudi v 
okviru programa Evropska prostovoljna služba 
(European Voluntary Service – EVS) pod okri-
ljem lokalnega mladinskega centra C.M.A.K., 
se dejavno vključuje tudi v šolske aktivnosti. Fi-
lipa je tako v oktobru sodelovala pri pouku zgo-
dovine. Učitelj Mitja Dežela jo je povabil, da 
sta za osmošolce pripravila zelo zanimivo učno 
uro na temo Evropa in svet v 15. in 16. stoletju. 
Ob uporabi sodobne informacijske učne tehno-
logije je Filipa predstavila Portugalsko, ki je bi-
la v obravnavanem zgodovinskem obdobju ena 
največjih svetovnih kolonialnih velesil. Učenci 
so pobližje spoznali pomembne portugalske 
raziskovalce, ki so Evropejcem odpirali vrata v 
do takrat še neznana prostranstva Južne Ame-
rike, Indije …Učna ura je v celoti potekala v 

lahko preizkusili domač sir, različne okuse jo-
gurtov, sirni namaz z drobnjakom in namaz iz 
bučnega olja. Pomen zajtrkovanja za zdravje, 
prednosti lokalno pridelanega sadja ter pomen 
uživanja sadja pa je učencem s svojim bogatim 
znanjem in izkušnjami približal sadjar Franci 
Rutar, predstavnik Sadjarskega društva Cer-
kno Idrija.

PEPELKA V ANGLEŠČINI SE IMENUJE 
SINGARELA

Naši osmošolci so pod mentorstvom učitelji-
ce angleščine Nives Bogataj Černič svoje mlaj-
še vrstnike na razredni stopnji konec novembra 
razveselili z gledališko predstavo o vsem znani 
Pepelki. Tako znani, da je ni bilo težko spre-
mljati tudi v angleščini, ki znani lik iz pravljice 
imenuje Singarela. Mlada igralska ekipa v za-
sedbi: Neža Trček, Lara Makuc, Neža Mavri, 
Nika Poljanšek, Tanja Močnik, Tine Venko in 
Miha Koblar, so navdušili z ustvarjalnim ža-
rom ter odličnim znanjem angleščine; Jan Švi-
gelj in Tadej Rudolf pa sta mentorici nudila 
solidno tehnično podporo. 

V BOJ ZA DRŽAVNO PRVENSTVO
V sredo, 20. novembra, je v Idriji  potekalo 

medobčinsko  tekmovanje osnovnih šol v nogo-
metu za učence letnik 1999 in mlajše. Tekmo-
vanja so se udeležile OŠ Črni Vrh nad Idrijo, OŠ 
Spodnja Idrija, OŠ Idrija in OŠ Cerkno. Vse štiri 
ekipe so se borile za prvi dve mesti, ki vodita v 
nadaljnje področno tekmovanje.
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Na pot proti Idriji se je junaško odpravila ekipa v 
zasedbi: Nik  Hadalin, Maj Florjančič,  Kristjan 
Cvek, Alexander Stožinič, Vanč Florjančič, Žak 
Obid, Dejan Klemenčič, Jan Švigelj ter trenerja 
Kristjan Eržen s prizadevnim trenerjem Ervinom 
Florjančičem.

Cerkljani so se najprej zoperstavili OŠ Črni Vrh 
nad Idrijo ter jih suvereno nadigrali z rezultatom 
7:0, sledil je dvoboj proti OŠ Spodnja Idrija, katero  
smo premagali z rezultatom 5:2, za posladek dne-
va pa je sledil še zadnji dvoboj  proti gostiteljem  
prvenstva  OŠ Idrija. Všečna igra z obeh strani, ve-
liko priložnosti in pošten ter pravičen medsosedski 
rezultat 2:2. Pohvaliti velja tudi organizatorja pr-
venstva, idrijskega učitelja Leona Piska za dosle-
dno in kakovostno izvedbo tekmovanja. Naša eki-
pa se bo tako skupaj z idrijsko pomerila na medob-
činskem obračunu v Tolminu.

ČLOVEKOLJUBNI KONCERT PEVSKIH 
ZBOROV V KVALITETNI IN DOMISELNI 
ORGANIZACIJI NOVAČANOV

V soboto, 23. novembra, je na naši šoli potekal 
že četrti prednovoletni dobrodelni koncert v iz-
vedbi pevskih zborov, ki delujejo na območju obči-
ne Cerkno, tokrat v organizaciji Mešanega pevske-
ga zbora Novaki, katerega vodi Eva Lahajnar. 
Resnici na ljubo je treba Novačanom pod vod-
stvom predsednice zbora, Jasmine Špik, priznati 
izjemno kvalitetno in domiselno organizacijo z 
okusno oblikovano zahvalno deščico ter cvetom za 
vse udeležence, z izjemnim gledališkim povezo-
valnim parom Milene Mlakar in Urše Ambrožič 
ter s posebnim posluhom do vseh organizacijskih 
podrobnosti.

Iskrenih zahvalnih besed so bili na množično 
obiskanem koncertu deležni tudi njegovi podpor-
niki: Primorski val, Lesarstvo Darko Gatej, Kenda-
les, Računovodski servis Karmen Kenda ter cvetli-
čarna Rožca. Ravnatelj Osnovne šole Cerkno Mi-
lan Koželj, pa je v uvodnem pozdravu tako publiki 
kot organizatorjem zagotovil, da bo šola za tovr-
stne prireditve, tako kot doslej, še naprej na široko 
odprta, njihove pozitivne vrednote pa bo z zgle-
dom in kvalitetnim delom prenašala na prihodnje 
rodove.

Tudi izkupiček prireditve, človekoljubno name-
njen socialno ogroženi družini na Cerkljanskem 
preko humanitarne organizacije Karitas, je prese-
gel 1000 EUR. Koncert je izvajalo nad sto pevcev, 
ki se na Cerkljanskem še vedno družijo v šest kva-
litetnih pevskih zborov. Vokalna skupina Lira je 
pod taktirko Vojke Svetičič pričela z Živkovićevo 
Igrale babe, ljudsko Pojdem v Rute ter Sepetovo 
Brez besed. Sledil je nastop Cerkvenega mešanega 
zbora sv. Ana Cerkno z Mokranjčevo Tebi pojem, 
Fleišmanovo Luna sije ter priredbo narodne Karo-
la Pahorja Pa se sliš’. Izkazal se je zborovodja Pavel 
Magajne. Nato je zborovodkinja Vojka Svetičič 
predstavila ženski pevski zbor Iris z Bukovega, ki 
je kvalitetno zapel ljudsko Jutranjico v priredbi 
Emila Adamiča, sledila je pesem neznanega avtor-
ja iz 16. stoletja La violetta ter sodobna Robežni-
kova Na vrhu nebotičnika. Ista zborovodkinja je 
nato nadaljevala z Mešanim pevskim zborom Dru-
štva upokojencev Cerkno ter njeno priredbo ljud-
ske Le še luna mila. Sledili sta Mihelčičeva prired-
ba ljudske pesmi Pa ta jutranja zarja in Temna noč 
se je storila Lojzeta Slaka. Ženski pevski zbor Cer-
kljanke se je pod taktirko Vanje Lampič izkazal s 
kvalitetnimi interpretacijami koroške Travniki so 
že zeleni, Mihelčičeve priredbe ljudske Roža na vr-
tu ter Vilharjeve Po jezeru.

Prizadevni organizatorji letošnje prireditve, Me-
šani pevski zbor Novaki, pa so po kvalitetni inter-
pretaciji Lahajnarjeve Rožici in Mihelčičevi Dan že 
zapira oči, v svoje vrste povabili tudi Novaško mla-
dino ter ob spremljavi zborovodkinje Eve Lahajnar 
skupaj zapeli pesem o soncu in lepoti življenja.

Na koncu prireditve pa je iz grl vseh nastopajo-
čih pevcev enoglasno zazvenela Foersterjeva me-
lodija z naslovom Pevec, v pozdrav zimi in njenim 
praznikom ter v obet prijateljstvu, razumevanju in 
solidarnosti med ljudmi, saj je, kot se je glasil tudi 
slogan prireditve, pesem tista, ki odpira dobroto 
srca.Be
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Po začetku novega šolskega leta so, kot 
bi mignil, nastopile jesenske počitnice. 
Mnogi otroci so jih preživeli v družbi 

ZPM Idrija. Za otroke občin Idrija in Cerkno 
smo organizirali tri aktivnosti, ki so bile vse 
zelo dobro obiskane. Najprej smo se odpeljali 
na izlet v Žiri, kjer smo si v tovarni Alpina 
ogledali, kako nastajajo čevlji. Ker se je pra-
znični december bliskovito približal, smo v 
Idriji pripravili ustvarjalno delavnico izdelo-
vanja novoletnih voščilnic. Pod pridnimi ro-
kami so nastajale res lepe praznične voščilni-
ce. Da pa je bilo še bolj pestro, smo izdelovali 

 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA

Od jesenskih počitnic 
do Veselega decembra

KDAJ KJE KAJ ZA KOGA

sobota, 7. 12.
ob 15.00
ob 15.00 do 17.00
ob 16.00

OREHEK - šola
CERKNO - šola
BUKOVO - dom krajanov

Miklavževanje
Novoletne delavnice
Miklavževanje in predstava SVETI MIKLAVŽ IN 
GOLOB PISMONOŠA (KŠD Šeškarji)

Za vse otroke
Za vse predšolske otroke
Za otroke KS Bukovo

torek, 10. 12.
ob 8.00, 9.00, 
10.30

CERKNO - glasbena šola Vesele note Za vrtec in učence 
OŠ Cerkno

sreda, 11. 12.
ob 9.30

ob 10.30

CERKNO - vrtec

CERKNO – vrtec

Predstava POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 
(strokovne sodelavke)
Predstava POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 
(strokovne sodelavke)

Za otroke vrtca

Za otroke vrtca in izven

četrtek, 12. 12.
ob 9.30 CERKNO - vrtec Obisk DEDKA MRAZA Za otroke vrtca

sreda, 18. 12.
ob 10.15 CERKNO - šola Predstava POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM Za učence 1. triletja 

OŠ Cerkno

četrtek, 19. 12.
ob 15.30
ob 17.30

NOVAKI - šola
ŠEBRELJE - šola

Praznični program in prihod DEDKA MRAZA
Praznični program in prihod DEDKA MRAZA

Za otroke KS Novaki
Za otroke KS Šebrelje

petek, 20. 12.
ob 17.00 CERKNO - pred Fontano 

(v primeru dežja v glasbeni šoli)
Rajanje z ANDREJO ZUPANČIČ  in prihod DEDKA 
MRAZA (obdarovanje otrok rojenih od 2007 do 
2012)

Za vse otroke

sobota, 21. 12.
ob 17.00 OTALEŽ - šola Predstava ZAČARANI PRAZNIKI in prihod 

DEDKA MRAZA
Za otroke KS Otalež

nedelja, 22. 12.
ob 17.00 BUKOVO – dom krajanov Predstava SVETI MIKLAVŽ IN GOLOB 

PISMONOŠA (KŠD Šeškarji)
Za vse obiskovalce

ponedeljek, 23. 12.
ob 10.00 

ob 18.00

IDRIJA - Gimnazija Jurija Vege Idrija

IDRIJA - Gimnazija Jurija Vege Idrija

Predstava MAVRICA GENERACIJ (predšolski, 
osnovnošolski otroci, dijaki, starostniki, 
varovanci VDC)
Predstava MAVRICA GENERACIJ (predšolski, 
osnovnošolski otroci, dijaki, starostniki, 
varovanci VDC)

Za dijake Gimnazije Jurija 
Vege, in učence od 6. do 
9. razreda OŠ Cerkno
Za vse obiskovalce

petek, 27. 12.
ob 16.00 IDRIJA - kinogledališče Animirani fi lm: TURBO Za vse obiskovalce

VABLJENI, VSE PRIREDITVE SO BREZPLAČNE! Program prireditev v občinah Idrija in Cerkno so pripravili: Zveza prijateljev mladine Idrija v sodelovanju 
z društvi prijateljev mladine, osnovne šole in Gimnazija Jurija Vege Idrija, Dom upokojencev, vrtci, krajevne skupnosti, župnije, Glasbena šola Idrija in Podru-
žnična glasbena šola Cerkno, Kulturno športno društvo Šeškarji Bukovo, MD Vidaunk, RŽS Idrija –Antonijev rov v sodelovanju z Geopark Idrija – Center za 
idrijsko dediščino, TD Fara, KUD Sloga Črni Vrh. SREČNO IN RAZIGRANO 2014!

VESELI DECEMBER 2013

še praznične rože iz krep papirja. Otroci v 
Cerknem so ustvarjali na temo »kuhalnice 
oživijo«. Iz lesenih kuhalnic, volne, blaga, in 
drugih materialov so nastali različni zanimi-
vi liki in figure. Od strašil, do punčk…

Sedaj je pred vrati Veseli december. Pripra-
ve na dogodke so že v polnem teku. V sodelo-
vanju s šolami, društvi, KS in drugimi smo 
pripravili pester program, zato ste vsi otroci 
in odrasli lepo vabljeni na vse prireditve, ki 
bodo potekale v tem prazničnem mesecu.

Vse, ki že vrsto let finančno podpirate našo 
dejavnost, nasmeh in žar v očeh otrok prepri-

čata, da ste donirali sredstva za plemenit na-
men. Zato vas vabimo, da ostanete naši prija-
telji še naprej, ter skupaj z nami ustvarjate 
čarobne dni za vse otroke. 

Obveščamo vas, da lahko donacije vplača-
te brez stroškov provizije v poslovalnicah No-
ve KBM, ki je naš dolgoletni sponzor. Podatki 
za donacijo: ZPM Idrija, Mestni trg 1, Idrija, 
TRR: 0475 2000 0296 288 odprt pri NKBM, 
Namen: donacija

Iskreno se zahvaljujemo Rotary klubu Idri-
ja, ki nam je ob 15-letnici delovanja doniral 
sredstva za celoletno botrstvo 15 otrokom. 
Daša Troha, ZPM Idrija
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 AGENCIJA LARS

 TRŽNICA CERKNO

URNIK 
Tržnice Cerkno

DECEBER 2013

PO TO SR ČE PE SO NE

1

2 3
4

RIBARNICA 
TITANIC

5
RIBARNICA ARČON

MIKLAVŽEV SEJEM 
(pred Hotelom 

Cerkno)

6 7 8

9 10
11

RIBARNICA 
TITANIC

12
RIBARNICA 

ARČON
13 14 15

16 17

18
KMEČKA TRŽNICA

RIBARNICA 
TITANIC

19
RIBARNICA 

ARČON
20 21 22

23/30 24/31
25

RIBARNICA 
TITANIC

26
RIBARNICA 

ARČON
27

28
PRAZNIČNA TRŽNICA 

med 8. in 12. uro
29

V primeru najave dodatne ponudbe, se urnik dopolnjuje dnevno.

Društvo sva zastopali članici 
Upravnega odbora Dragica 
Boškin in Majda Albreht. Na 

sejmišču sva postavili razstavo idrij-
skih čipk z najrazličnejšimi tehnika-
mi klekljanja. Prikazali sva tudi iz-
delavo idrijske čipke in poskrbeli za  
promocijo Slovenije.

Svoje obrtne izdelke je predsta-
vljalo 31 držav. Največ je bilo doma-
činov, in to kar na 35 razstavnih 
prostorih. Srečanja so se udeležile 
še dežele: Libanon, Malezija, Črna 
gora, Slovenija, Hrvaška, Albanija, 
Kosovo, Bolgarija, Argentina, Portu-
galska, Indonezija, Francija, Tahiti, 
Tanzanija, Južna Koreja, Kitajska, 
Japonska, Madžarska, Poljska, Slo-
vaška, Uzbekistan, Gruzija, Tunizi-
ja, Švica, Mali,  Mehika, Tajska, Kir-

 DRUŠTVO KLEKLJARIC IDRIJSKE ČIPKE

IDRIJSKA ČIPKA SE JE PREDSTAVILA V TURČIJI
Društvo klekljaric idrijske čipke se je na povabilo organizacije CIOFF Slovenija udeležilo 9. tradicionalnega 
mednarodnega obrtnega sejma v Turčiji v občini Pendik - Istanbul med 21. in 29. septembrom 2013.

Obisk župana Pendika z ženo na našem razstavnem prostoru. Foto: Slobodan Starčević

gizija, Ukrajina in ZDA.
Vse udeleženke so razstavljale 

svoje značilne izdelke: nakit, pre-
proge, slike, spominke, narodne no-
še, maske, keramiko, vezenje, kvač-
kanje ...

Najin razstavni prostor je bil lično 
urejen. Poželi sva veliko pohval, če-
stitk in začudenja ob klekljani  čipki, 
ki je v Turčiji povsem neznana. Obi-
skali so naju tudi župan Pendika z 
ženo in drugi visoki gostje občine in 
cerkve. Bili sva ponosni, da sva lah-
ko demonstrirali naše delo in s tem 
predstavili Idrijo in našo deželo Slo-
venijo, ki jo mnogi še vedno zame-
njujejo s Slovaško.

Zaključni večer se je odvijal v pri-
jetni turški restavraciji, kjer nas je s 
svojim obiskom počastil župan obči-

ne Pendik dr. Kenan Šahin. Vsaka 
država oziroma skupina razstavljal-
cev mu je izročila darila, ki so v 
glavnem predstavljala države, iz ka-
terih smo prišli. Midve sva mu poda-
rili sliko s klekljano čipko rudarske 
družine, zbirko znamk z motivi 
idrijske čipke in čudovito knjigo, ki 
umešča Idrijo v slovenski prostor. 

Obiskovalci, ki so Slovenijo že po-
znali, se je spominjajo kot čudovito 
zeleno deželo. Bili sva ponosni, da 
sva zastopali našo državo in kultur-
no dediščino, ki jo je gostujoča drža-
va šele spoznavala. Navezali sva 
mnogo novih poznanstev, ki lahko v 
prihodnje odprejo nove oblike sode-
lovanja. 

Majda Albreht

Agencija LARS nadaljuje z nizom dogodkov, namenjenim otrokom tudi 
v prihodnjih mesecih. Medtem ko je festival ÀLA namenjen družinski 
publiki, je projekt ÀLA NA VASI namenjen predvsem najmlajšim. Po 

prvi seriji delavnic, ki jih je vodila ga. Urška Purgar, smo videli, da radi sode-
lujejo tudi starši, ki nas vedno hvaležno sprejmejo. Veseli nas, da se krepijo 
vezi med vsemi nami, ki se na ÀLI srečamo. 

Po sklopu plesnih delavnic, ki smo jih izvedli v Počah, Novakih in Bukovem, 
decembra pripravljamo nov niz ustvarjalnih delavnic, kjer bomo izdelovali 
okraske za naše novoletne jelke. Vabljeni torej v družbo naših prostovoljk Ines 
in Betke. 

Če bi želeli, da vas o naših dogodkih obveščamo, nam pišite na 
agencija-lars@siol.net ali prek SMS na 031 508 734. Če bi gostili 
ÀLO NA VASI, pa prav tako uporabite zgornje kontakte.

mag. Livija Rojc Štremfelj, Agencija LARS

ÀLA NA VASI TO ZIMO 
POŽIVLJA TUDI PODEŽELJE

ÀLA na Bukovem

Oktobra je v Ajdovščini pote-
kalo drugo Srečanje zbirate-
ljev sredstev v organizaciji 

Agencije LARS, svetovalnega zavoda 
iz Cerknega. 

Srečanje zbirateljev sredstev je izo-
braževalni dogodek za ljudi, ki se pri 
svojem poklicu srečujejo z zbiranjem 
sredstev za programe. Letošnje sre-
čanje je bilo nadaljevanje lanskega, 
bolj uspešno pa je bilo predvsem za-
to, ker je ob podpori Ameriškega ve-
leposlaništva v Ljubljani gostilo ame-
riškega strokovnjaka Kena Phillipsa s 
polstoletnimi izkušnjami pri delu v 
nepridobitnih organizacijah.  Udele-
žilo se ga je 23 predstavnikov nepri-
dobitnih organizacij, tako kulturnih 
kot invalidskih, zagovorniških, oko-
ljevarstvenih, mladinskih in dobro-
delnih organizacij. 

Srečanja so se udeležili tudi štu-
dentje, ki se želijo seznaniti s temi 
znanji, ki jih slovenskim nepridobi-
tnim organizacijah vsekakor primanj-
kuje, in si tudi tako povečati možno-
sti za zaposlitev v prihodnje. 

Srečanje je potekalo v Hiši mladih, 
ki je tri dni tudi zaradi prizadevne 
ekipe, ki jo vodi Matej Likar, predsta-
vljala dom tistim, katerih poslanstvo 
je pomagati drugim, pripravljati pro-
grame glede na potrebe družbe ter s 
tem delati svet boljši. Na srečanju je 
bilo veliko izmenjave znanj in dobrih 
praks, kar je zelo koristno pri delu v 
nepridobitnih organizacijah. Poleg 
tega so vsi prisotni sodelovali v Tol-
kalnem krogu s Francijem Krevhom 
iz Društva SToP, ki je udeležence še 
dodatno povezal. Popoldne pa je bila 
vsem predstavljena zanimiva in učin-

ZBIRATELJI SREDSTEV ODSLEJ 
ŠE BOLJ IN BOLJE POVEZANI

kovita ideja zbiranja sredstev s peko 
raznovrstnih palačink, s katero sta 
Tina in Aljaž Deu iz Palačinkomata 
že marsikateremu vrtcu in šoli poma-
gala zbrati sredstva za opremo vrt-
cev.

Udeleženci srečanja so na pobudo 
Evropskega združenja za fundraising 
– European Fundraising Association 
v soboto popoldan ustanovili Zdru-
ženje za razvoj nepridobitnih organi-
zacij – ZRNO, katerega poslanstvo je 
predvsem doprinos k novim znanjem 
za vodenje in zbiranje sredstev v ne-
pridobitnih organizacijah, s tem pa k 
razvoju in profesionalizaciji njegovih 
članov. Da bo ZRNO vzkalilo, bo kot 
izvoljena predsednica združenja skr-
bela Livija Rojc Štremfelj.

Prisotne organizacije: Ekologi brez 
meja, Transparency International 
Slovenija, Združenje univerzitetnih 
izobraženk Slovenije, FIHO, Sonček 
– Mariborsko društvo za cerebralno 
paralizo, Združenje za opolnomoče-
nje človeka – Gibanje JA, MI LAHKO!, 
Zavod Pelikan – Karitas, Zveza dru-
štev vojnih invalidov Slovenije, Dru-
štvo gluhoslepih Slovenije DLAN, 
Rdeči noski, Klub romanistov SOFIE, 
Agencija LARS, Prostovoljno gasilsko 
društvo Novaki, Zavod Iskreni.net, 
Glasbeno društvo NOVA, Združenje 
proti spolnemu zlorabljanju, Zavod 
Nefiks, Muzej za arhitekturo in obli-
kovanje, Društvo SOS telefon za žen-
ske in otroke – žrtve nasilja, Mladin-
ski center Hiša mladih, Športno dru-
štvo GIB, Zavod za kulturo Šoštanj, 
Društvo SToP.
mag. Livija Rojc Štremfelj, 
Agencija LARS
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Od septembra dalje se je v 
prostorih Bevkove knjižni-
ce odvila pestra paleta lite-

rarnih prireditev za otroke in odra-
sle. Pričeli smo z Bevkovimi dnevi 
in gostili prvo triado učencev iz 
Osnovne šole, poslušali so pravljico 
o Petru Klepcu. Bevkov teden se je 
zaključil z literarnim večerom s pi-
sateljem Ferijem Lainščkom v or-
ganizaciji KUD-a Cerkno.

V začetku oktobra smo gostili fi-
zioterapevtko in raziskovalko novih 
pogledov v človeka Anito Kejžar 
Škulj. Spregovorila je o svojih izku-
šnjah, ki jih je ponovna povezava 
prinesla v njeno življenje.

Ob tednu otroka smo gostili pro-
stovoljko iz Zveze prijateljev mladi-
ne Slovenije, učiteljico Petro Jen-
ko, ki je za otroke pripravila čudo-
vito pravljično urico s čaranjem in 
branjem pravljic. Otroci so bili nav-
dušeni nad čarovnijami pravljičar-

 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

DOGAJALO SE JE …
ke in so ugotovili, da se te veščine 
lahko nauči prav vsak otrok. V me-
secu novembru so si otroci ogledali 
še gledališko predstavo Leteči kov-
ček v izvedbi gledališča Smejček.

V teh dneh in tudi še v naslednjih 
mesecih si v Bevkovi knjižnici lahko 
ogledate likovno razstavo Društva 
upokojencev Cerkno. Skupina za li-
kovno dejavnost pod vodstvom Vin-
ka Peternelja in Eda Dežele se je 
javnosti že predstavila s tremi raz-
stavami v prostorih Društva upoko-
jencev Cerkno. Po slikarskih delih 
Blaženke Miholič bodo v naslednjih 
mesecih na ogled še dela ostalih li-
kovnih umetnikov: Dragice Gruden 
in njenega pokojnega moža Franca 
Grudna, ki mu je razstava tudi po-
svečena, Lidije Ličar, Mire Lain-
šček, Milana Zajca, Sonje Simonič, 
Marije Sorč, Danice Rojc, Cirile 
Metode Šavli in Silve Pavlin.
Marinka Rojc Grum

Mladinski center C.M.A.K. Cerkno vse ustvarjalce in ustvarjalke 
vabi k sodelovanju pri projektu Cmakov štant, ki bo 
potekal od 23. do 28. decembra 2013 na »starem placu« 
pri fontani v centru Cerknega.

Cmakov štant je tradicionalni večdnevni projekt, katerega na-
men je predstavitev in spodbujanje mladih ustvarjalcev in ustvar-
jalk, ki delujejo na različnih področjih, kot so likovna, glasbena in 
druga umetnost, rokodelstvo, zeliščarstvo idr. Ustvarjalci in 
ustvarjalke tekom Štanta predstavljajo svoje dejavnosti in izdel-
ke, možna je tudi prodaja slednjih mimoidočim zainteresiranim.

Tekom Štanta bo v mladinskem centru C.M.A.K. potekal tudi pe-
ster spremljevalni program, sestavljen iz predavanj na različne 
teme, delavnic in glasbenih dogodkov. Podrobnosti sledijo na le-
takih, plakatih in v medijih javnega obveščanja  ...

Vsi/-e zainteresirani/-e se k sodelovanju lahko do 20. decembra 
prijavite preko e-pošte cmak2@siol.net ali telefonske številke 
051-828-028 (Matjaž), kjer dobite tudi več informacij o načinih 
sodelovanja.

MC C.M.A.K. Cerkno

 MLADINSKI CENTER C.M.A.K. CERKNO

VABILO K SODELOVANJU 
NA CMAKOVEM ŠTANTU

Fizioterapevtka in raziskovalka Anita Kejžar Škulj

Na zadnji strani kartice so podatki o Radio klubu Cerkno

Letošnji, že tretji koncert z do-
brodelno noto, je lepo uspel, 
tako programsko z odličnimi 

gosti, kot pri povezovanju dogodka, 
pri čemer je Damjana spet dokazala 
svojo vrhunsko kakovost pri vodenju 
takega dogodka, seveda pa so se od-

 DOBRODELNI KONCERT

DEFIBRILATOR V LAZCU

Za konec pa vsi na oder. Foto: Mirko Peternelj

rezali tudi domači in ostali donatorji 
ter sponzorji. 

Rezultat je nakup novega defibri-
latorja, ki bo še letos postavljen v vasi 
Lazec. Še pred montažo pa bo pote-
kalo usposabljanje za uporabo; da-
tum tega dogodka bo objavljen na 

naši spletni strani www.lazec.si.
Vsem, ki ste pomagali pri izvedbi 

te akcije, se iskreno zahvaljujemo, 
hkrati pa si tudi želimo, da te napra-
ve nikoli ne bi potrebovali.

DLG Stari meh Lazec

 RADIO KLUB CERKNO

NA EUROBASKETU 2013 PREKO 8.000 TOČK

Posebna QSL kartica bo poslana na preko 8.000 naslovov po vsem svetu

Društvo upokojencev Cerkno tudi letos organizira 

TRADICIONALNO SREČANJE UPOKOJENCEV – 
ČLANOV DRUŠTVA, STAREJŠIH OD 80 LET.

Srečanje bo V SOBOTO, 7. DECEMBRA OB 15. URI v društvenih prostorih. Po kulturnem programu 
se bomo malo pogovorili in poveselili. Vabimo vse člane, starejše od 80 let, da se udeležijo srečanja.

Društvo upokojencev Cerkno

Toliko kot je košarkarjem na Eu-
robasketu 2013 pomenil vsak 
dosežen koš, toliko je članom 

Radio kluba Cerkno pomenila vsaka 
vzpostavljena zveza v času največje-
ga športnega dogodka v samostojni 
Sloveniji. Zveza radioamaterjev Slo-
venije je z namenom promocije tek-
movanja in Slovenije organizirala po-
sebne klicne znake, s katerimi smo 
radioamaterji obeležili ta pomemben 
dogodek. V času od 4. do 22. 9. so tu-
di člani Radio kluba Cerkno vzposta-
vljali zveze z radioamaterji vsega sve-
ta preko dveh posebnih klicnih zna-
kov S546EB in S561EB. Zanimanje 
kolegov po celem svetu je bilo izje-
mno. Ko smo zaključili z delom, smo 
našteli 8.348 vzpostavljenih zvez na 
sedmih frekvenčnih področjih. Vsako 
zvezo bomo potrdili s posebnimi QSL 
karticami, ki vsebujejo podatke o 
tekmovanju in o Radio klubu Cerkno.

Nekaj statističnih primerjav:
•  Na Eurobasketu 2013 je sodelovalo 

24 držav, Radio klub je v tem času 
vzpostavil zvezo s 111 državami.

•  Na Eurobasketu je zmagala Franci-
ja, največ zvez je bilo vzpostavlje-
no z ZDA, od evropskih držav pa z 
Veliko Britanijo.

•  Najboljši košarkar prvenstva je bil 
Tony Parker z 209 točkami, člani 
Radio kluba Cerkno Miran, Tone, 
Janez in Danilo so vzpostavili v 
povprečju vsak po 2087 zvez. Iz 
naše postojanke na Črnem Vrhu 
smo v letu 2013 vzpostavili že več 
kot 22.000 zvez.

Jože Kranjc, S52JK
Več informacij je na spletni strani http://www.s50e.si.

 OBVESTILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKNO
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Novo sezono in to še ne po me-
secu dni mirovanja, smo to-
krat začeli malo drugače. 

Starši, plavalci ter trenerji smo se po-
dali na Blegoš. Pot nas je iz Slugove 
doline vodila do koče in nato tudi do 
vrha, kjer smo v prijetnem razgledu 
na okolico opazovali našo prelepo 
Slovenijo, naredili nekaj fotografij, 
ob druženju pri koči pa v prijetnem 
klepetu razmišljali o načrtih za pri-
hajajočo sezono.

Sezono v bazenu smo začeli s šolo 
plavanja, ki se jo je udeležilo 40 otrok 
iz Cerknega, Spodnje Idrije, Idrije, 
Godoviča in Gorenje vasi. Šola, ki se 
je slovesno zaključila konec oktobra, 
je dala zavidljive rezultate, saj je 30 
otrok letnika 2007 in mlajših prejelo 
zlate konjičke, sedem srebrne in trije 
čofotalčki  bronaste. Poleg diplome 
so bili otroci nagrajeni tudi z ročno 
izdelanimi ribicami, ki jim bo prvi 
spomin na plavalne začetke.

V drugem tednu je začela z delom 

 PESTER ZAČETEK SEZONE

NOVICE PLAVALNEGA KLUBA CERKNO

tudi športna šola plavanja, ki jo letos 
obiskuje 27 plavalcev in nekateri 
med njimi so se letos tudi udeležili 
tekmovanja.

Tekmovalna skupina, ki je imela naj-
manj odmora, je s treningi pričela v 
tretjem tednu septembra in glede na 
rezultate nekaterih posameznikov na 
dosedanjih tekmah upamo, da bomo v 
bodoče  še slišali za dobre rezultate.

Trenutno plavalci opravljajo le su-
he treninge, ker bazen ni v obratova-
nju in hkrati upajo, da bodo telova-
dnico zamenjali za vadbo v bazenu.

Biserov plavalni maraton  
PK Cerkno se je takšnega tekmova-

nja udeležil drugič (vrsto let nazaj so 
se plavalci udeležili maratona v Ko-
pru). Na stopničke sta se uvrstila Žan 
Mavrič in Janez Anže Kovačič
ter v svojih skupinah osvojila drugi 
mesti. Tudi ostali plavalci, Katja Ur-
šič, Anja Sedej, Petra Klasić, Anja Ga-
beršček in Ana Hadalin, so se uspe-

Blaž Klasić sta popravila svoje oseb-
ne rezultate, to pa ni v celoti uspelo 
Petri Klasić.

30. Špelin in Vesnin 
memorial

Mednarodnega plavalnega tekmo-
vanja na olimpijskem bazenu v Kra-
nju se je udeležilo 351 plavalcev iz 
Italije, Madžarske, Hrvaške, BiH in 
Slovenije. Tekmovanje je služilo tudi  
lovljenje norm za EP v Herningu.

Cerkljani so na tekmovanju nasto-
pili s petimi plavalci in po dopoldan-
skih predtekmovanjih in odličnih 
osebnih rezultatih, si je Žan Mavrič 
priplaval pet popoldanskih final, kjer 
je osvojil  peto mesto na 50 m delfin, 
šesti mesti na 50 m hrbtno in 200 m 
hrbtno ter sedmi mesti na 400 m pro-
sto in 100 m prosto. 

Matevž Kovač je v popoldanskem 
finalu na 50 m delfin za las zgrešil 
bronasto odličje; osvojil je torej četr-
to mesto. Anja Sedej pa je prav tako 
osvojila nehvaležno četrto mesto na 
100 m prosto, ter še peto mesto na 50 
m hrbtno in šesto na 50 m delfin.

Katja Uršič in Petra Klasić v popol-
danskih finalnih nastopih zaradi 
slabših rezultatov v predtekmovanju 
nista nastopili.
Ana Hadalin

Ob zaključku šole plavanja so bili otroci nagrajeni z diplomami in ročno izdelanimi ribicami, ki jim bodo v spomin na plavalne za-
četke.

Trenutno najboljši plavalec Plavalnega kluba Cerkno Žan Mavrič (levo) se je tudi s 
pokala Plavž 2013 vrnil z zlatim in bronastim odličjem.

šno spopadli z morjem in ostalimi 
plavalci.

Start 2013
Tekmovanja na otvoritvi se je ude-

ležilo 316 plavalcev iz Avstrije, Hrva-
ške, Italije, Bosne in Hercegovine, 
Srbije in Slovenije. Naših plavalcev je 
bilo sedem in med njimi je bil najbolj-
ši posameznik Žan Mavrič, ki je po-
stal tudi zmagovalec med kadeti na 
50 m hrbtno in je dobro odplaval tu-
di ostale discipline. Anja Sedej je 
kljub slabšemu času na 100 m delfin 
osvojila srebrno odličje.

Gal Trost je najboljši rezultat po-
stavil na 50 m prosto, Blaž Klasić na 
50 m hrbtno, Katja Uršič, Petra Klasić 
in Lana Trost na 400 m prosto.

MM Pokal Plavž 2013
Plavalnega tekmovanja na olimpij-

skem bazenu v Kranju se je udeležilo 
šestnajst plavalcev, od tega jih je bilo 
kar osem iz športne šole plavanja. Na 

tekmovanju je nastopilo 440 plaval-
cev iz Italije, Avstrije in Slovenije. 
Cerkljanskim plavalcem je to hkrati 
služilo za trening, saj se sedaj z zapr-
tjem bazena poslužujejo le suhega 
treninga.

An Primožič (letnik 2005) se razvi-
ja v odličnega plavalca prsne tehni-
ke; na 50 m prsno je osvojil šesto me-
sto, Nejc Gatej deseto, Manja Leban 
pa osmo. Anej Močnik je bil enajsti 
na 50 m prosto.

Poleg tega pa pohvale tudi ostalim, 
ki so se udeležili tekmovanja in so bi-
li uvrščeni do petindvajsetega mesta: 
Lari Filipič, Aneju Ozebku, Daši 
Štremfelj in Črtu Lahajnarju.

Ostali, izkušenejši tekmovalci, pa 
so se domov vrnili kar z nekaj odličji. 
Žan Mavrič je vse svoje discipline 
odlično odplaval in postal zmagova-
lec na 100 m hrbtno in osvojil še bro-
nasto kolajno na 200 m prosto. Ma-
tevž Kovač je osvojil z odličnim rezul-
tatom dve nehvaležni četrti mesti 
(100 m delfin in 50 m prosto). Katja 
Uršič je bila trikrat bronasta (50 m 
prsno, 100 m delfin in 50 m prosto), 
Anja Sedej pa je osvojila tretje mesto 
na 50 m prosto.

Pohvale gredo tudi Galu Trostu za 
rezultate, izstopal pa je na 50 m pro-
sto, kjer je bil enajsti. Lana Trost in 

Tudi gorski kolesarji smo po-
spravili sezono pod streho. 
Najbolj smo bili dejavni v Slo-

enduro seriji, ki je že prvo leto vzpo-
stavila dobro tekmovalno ogrodje v 
enduro pokalnem tekmovanju.

Najvidnejše rezultate smo poželi z 
Janom Štucinom (1. mesto) med 
mladinci in Sašo Bevk (2. mesto) 
med ženskami. Jan in Saša sta ena-
komerno oddirkala sezono in na ra-
čun tega osvojila stopničke vsak v 
svoji karegoriji. Tudi v najtežji kate-

 ŠPORTNO DRUŠTVO PEDAL

ZAGNANI V URESNIČEVANJE NOVIH IZZIVOV
goriji elite smo imeli odlično uvršče-
nega Tadeja Razpeta na 6. mestu. 
Med mlajšimi mastersi pa je solidno 
nastopal Martin Rupnik in osvojil 
končno 8. mesto. Poleg njega so izku-
šnje v mtb dirkanju nabirali še Bo-
štjan, Andrej, Kristijan, Luka, Aleš, 
Marko in Damijan. 

Naši načrti pa v naslednji sezoni ne 
bodo sloneli le na tekmovalni plati, 
saj se po letu premora vračamo v or-
ganizacijske vode. V Cerknem bo ta-
ko 17. maja 2014 potekala tekma Slo-

Saša Bevk (na prvi fotografiji levo) z drugim mestom med ženskami in jan Štucin (srednji na drugi fotografiji) s prvim mestom med 
mladinci sta poskrbela za najvidnejša rezultata ŠD Pedal v SloEnduro seriji. Foto: Nejc Bole/Kamplc.net , vir: sloenduro.com

enduro serije v točkovanju za pokal 
Slovenije. Najprej s prologom v cen-
tru, drugi dan pa še s štirimi etapami 
v bližnji okolici. Seveda že zdaj raču-
namo na bučno podporo domačih 
navijačev, podobno kot ste jo izkazali 
v dveh izvedbah DH Cerkno. 

Seveda pa peljemo naprej tudi tre-
ninge mladih kolesarjev z namenom 
pridobivanja kadra, ki bo v nasle-
dnjih letih osvajal dobre rezultate v 
gorskem kolesarstvu. Treningi pote-
kajo v naravi tudi v zimskem času, ko 

večinoma pridobivamo bazo za na-
slednje tekmovalno obdobje spomla-
di in poleti. Spomladi pa bomo pre-
sedlali na kolesa in poleg kondicije 
pridobivali tudi znanja o obvladova-
nju vožnje. Seveda lepo vabimo vse 
mlajše fante in dekleta, ki jih veseli 
gibanje v naravi in vožnja z kolesom, 
da se nam pridružijo na skupnih tre-
ningih ob torkih ob 15.00 pred knji-
žnico.

Smo pa tudi veseli, da smo z Obči-
no Cerkno zgledno sodelovali pri pro-

jektu Interbike. Interbike je Evropski 
projekt čezmejnih kolesarskih pove-
zav, v katerega je vključena tudi naša 
občina poleg šestih drugih. Spomladi 
2014 bo tako svojo ‘dušo’ dobila kole-
sarska info točka, v kateri si bo mo-
goče izposoditi kolesa, opraviti kole-
sarski servis ali pa pridobiti informa-
cije o kolesarjenju po Cerkljanski. 

V novo sezono zremo z veliko za-
gnanostjo in željo, da realiziramo no-
ve izzive! 
Aleš Makuc, ŠD Pedal

Na z jesenskim soncem obsijanem Škofju med tradicionalno, 8. turo Tour de Cerkno 
mountains (TDCM). Foto – vir: http://sdpedal.wordpress.com/
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KOŠARKA MED 
OSNOVNOŠOLCI V 
CERKNEM PONOVNO 
OŽIVELA

Že v prejšnji številki smo napisali, da skuša 
Košarkarski klub Cerkno po enoletnem premo-
ru ponovno organizirati košarkarski krožek – 
treninge košarke. To jim je pod vodstvom nove-
ga predsednika Jožeta Lipužiča tudi uspelo. 
Najprej so v svoje vrste povabili dečke in dekli-
ce od 1. do 6. razreda, kasneje pa še starejše. 
Sedaj vadita dve skupini z do 17 udeleženci 

 ŠPORTNE NOVICE

Starejša skupina osnovnošolskih košarkarjev v majicah z nedavnega evropskega prvenstva v košarki v Lju-
bljani, ki jih je podarila Košarkarska zveza Slovenije

Najmlajši člani in članice košarkarskega krožka v družbi predsednika Košarkarskega kluba Cerkno Jožeta 
Lipužiča in trenerja Tomaža Feltrina

dvakrat tedensko po uro in pol. Treninge vodi 
Tomaž Feltrin, ob njegovi odsotnosti pa poma-
gajo Simon Feltrin ali kdo drugi od bivših tre-
nerjev. V svoje vrste še vabijo tako dečke kot 
deklice vseh starosti.

ZIMSKA BALINARSKA 
LIGA 2013/14 V IDRIJI

Balinarski klub Kolektor Idrija je izvedel žre-
banje za zimsko ligo 2013/2014, ki bo potekala 
ob petkih ob 18. uri in ob sobotah ob 15. In 18. 
uri v Balinarski dvorani v Idriji. Letos bo nasto-
palo 11 ekip in sicer šest iz Idrije, tri iz Logatca 
in po ena iz Cerknega in Spodnje Idrije. Ekipa 

Pr Albinc BK Cerkno bo prvo tekmo odigrala 4. 
decembra.

CERKLJANSKA LIGA 
V MALEM NOGOMETU 
ZA SEZONO 
2013/2014

V Cerknem so bile na sporedu tekme sedme-
ga – zadnjega jesenskega kroga Cerkljanske li-
ge v malem nogometu za sezono 2013/2014. 
Doseženi so bili naslednji rezultati:
•  Texas: ŠD Sovodenj 2:7

•  Bar Pr’albinc: Podmornica 8:3
•  Agencija Pavlin : POG 2:5
•  ŠD Otalež : Podmornica 5:3
•  Prva vrsta.net : Bar Pr’albinc 5:3
•  CMAK : ŠD Sovodenj 5:4

Na lestvici po jesenskem delu vodi ekipa Prva 
vrsta.net s 24 točkami. Sledijo Otalež  s 16, 
Texas s 15, Bar Pr’albinc s 14, POG z 12, Sovo-
denj z 9, CMAK s 7, Agencija Pavlin s 5 in Pod-
mornica s 3 točkami.

Med strelci so bili najuspešnejši Aljaž Lahar-
nar (19), Blaž Laharnar (18) in Klemen Kuštrin 
(13) – vsi Prva vrsta.net.

Pričetek spomladanskega dela je predviden v 
začetku aprila 2014. 
Franci Ferjančič

ŠPORTNO AKTIVNI OD ROSNIH LET DALJE

Javno povabilo za IZBOR PROGRAMOV 
JAVNIH DEL za leto 2014
•  Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje.
•  Upravičeni prijavitelji: neprofitni deloda-

jalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registri-
rane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in 
izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. 
Neprofitni delodajalci v okviru tega javnega 
povabila ste vsi tisti, ki: • imate z zakonodajo 
ali v ustanovitvenem aktu določen neprido-
bitni značaj oziroma • imate v ustanovitve-
nem aktu določilo, da vračate dobiček v 
osnovno dejavnost in ga ne delite oziroma • 
je vaš ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski 
lastnik občina ali državna institucija oziroma 
• ste socialno podjetje.

•  Vrednost razpisa: 23,1 milijona EUR.
•  Rok prijave: 07.10.2014
•  Več informacij: www.ess.gov.si/delodajal-

ci/financne_spodbude/razpisi/
razpisi?aid=729 

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne 
finančne spodbude ZA UKREPE ZAGOTA-
VLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE pri konč-
nih odjemalcih
•  Predmet razpisa: podelitev nepovratnih fi-

nančnih spodbud za projekte, ki so usmerje-
ni v zagotavljanje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed na-
slednjih ukrepov: - vgradnja energetsko učin-
kovitih sistemov razsvetljave (ukrep A); - 
vgradnja sprejemnikov sončne energije, to-
plotnih črpalk in drugih naprav za proizvo-
dnjo toplote iz obnovljivih virov energije v 
javnem in storitvenem sektorju ter industriji 
(ukrep F); - zamenjava kotlov na vse vrste 
goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali ze-
meljski plin (ukrep J); - programi izvajanja 
energetskih pregledov (ukrep P); - programi 
informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

• Upravičeni prijavitelji: za finančne spodbu-

 JAVNI RAZPISI, POVABILA, NATEČAJI ...

de lahko kandidirajo poslovni subjekti s se-
dežem v Republiki Sloveniji: - občine, - po-
djetja, - drugi subjekti (javni skladi, javne 
agencije, ustanove, zavodi, društva, registri-
rane cerkve in druge verske skupnosti), ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje.

•  Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR.
•  Zneski in deleži financiranja: Skupna viši-

na nepovratne finančne spodbude v obliki 
nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne 
investicije lahko znaša, izraženo v odstotku 
vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
največ: 30 % za velika podjetja, 40 % za sre-
dnja podjetja, 50 % za mikro/mala podjetja 
ter občine in druge subjekte. Na tem javnem 
razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih 
višina sofinanciranja ne bi dosegla vsaj 
2.000,00 EUR. 

•  Rok prijave: 10. 12. 2013
•  Več informacij: www.e3.si/SPIDocument-

sList/e3Dokumenti/Razpisi/dokumentaci-
ja-e3ure-2013-2.zip 

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav 
in sodelovanje v PROGRAMU ZA SPODBU-
JANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH 
OD 2013 DO 2015 - RNP 2013 – spremem-
ba in dopolnitev

Objavljene so bile večje spremembe razpisa, 
zato preverite pogoje na www.spiritslovenia.
si/javni-razpisi-in-narocila. Osnovni podatki 
o razpisu:
•  Razpisovalec: javna agencija SPIRIT Slove-

nija
•  Predmet javnega razpisa:  Prijava posame-

znega razvojno raziskovalnega projekta 
vključuje  izvajanje aktivnosti eksperimen-
talnega razvoja z namenom ustvarjanja no-
vih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, 
materialov, naprav, sistemov in metod, 
vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripra-
vo prototipov, blagovnih znamk, procesov in 
storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvaja-
njem novih znanj, poslovnih praks in trženja 

razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe 
tehnološke značilnosti proizvodov in/ali pro-
izvodnje.

•  Upravičenci: pravna ali fizična oseba, ki je 
registrirana po ZGD-1 (podjetja, samostojni 
podjetniki) ali raziskovalno razvojne organi-
zacija oziroma njihova enota, ki je registrira-
na za opravljanje raziskovalno razvojnih de-
javnosti in se ukvarja z gospodarsko dejavno-
stjo.

•  Višina sofinanciranja:  je vezana na velikost 
podjetja in je lahko maksimalno 25 % za veli-
ka podjetja, 35 % za srednje velika podjetja 
in 45 % za mikro in mala podjetja.

•  Višina razpisanih sredstev: 30 milijonov 
EUR

•  Roki za oddajo: 16. 12. 2013, 15. 1. 2014 in 
14. 2. 2014, vsakič do 10. ure. 

Javni razpis za sofinanciranje projektov, 
namenjenih PREDSTAVLJANJU, UVELJA-
VLJANJU IN RAZVOJU SLOVENSKEGA JEZI-
KA v letu 2014  
•  Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo RS
• Predmet razpisa je sofinanciranje posame-

znih projektov, kot so: – tečaji, poletne šole, 
seminarji in druge oblike dopolnilnega jezi-
kovnega izobraževanja na področju jezikov-
nih virov in tehnologij, – tekmovanja in dru-
ge prireditve, s katerimi se popularizira, širi 
ali razvija znanje o uporabi jezikov, virov in 
tehnologij, – drugi projekti. Področje razpisa 
je predstavljanje, uveljavljanje in razvoj slo-
venskega jezika.Cilj razpisa je promocija slo-
venskega jezika, predvsem pa seznanjanje 
javnosti z uporabo jezikovnih priročnikov, 
drugih jezikovnih virov in tehnologij.

•  Splošni pogoji za sodelovanje: – Na razpis 
se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki so 
ustrezno registrirane za opravljanje dejavno-
sti, v katero sodi predlagani projekt, ter fizič-
ne osebe. – Prijavitelji morajo imeti v času 
prijave na razpis izpolnjene in poravnane vse 

obveznosti do ministrstva. – Posamezni pri-
javitelj se lahko na razpis prijavi z največ dve-
ma projektoma, ki bosta končana v prora-
čunskem letu 2014. – Prijavitelji ne morejo 
na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo 
zaključeni do 30. 11. 2014. – Prijavitelji ne 
morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so 
bili že izbrani na katerem od drugih razpisov 
ministrstva.

•  Razpoložljiva sredstva: 18.447 evrov. Za 
posamezni projekt se lahko dodeli največ do 
6000 evrov.

•  Rok prijave: 9. 12. 2013.  
•  Informacije: www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu
 /javne_objave/javni_razpisi/ 

Emzinov natečaj FOTOGRAFIJA LETA 2014
•  Razpisovalec: Emzin zavod za kreativno 

produkcijo
•  Razpisni pogoji: - natečaja se lahko udeleži 

kateri koli avtor s stalnim bivališčem v Slove-
niji; - tema natečaja je poljubna; - avtor pre-
dloži serijo fotografij z najmanj 3 in največ 10 
črno-belimi ali barvnimi fotografijami po-
ljubnega formata; - upoštevana bodo dela, ki 
so nastala v obdobju od vključno leta 2012 
do danes; - natečaj je anonimen, zato udele-
žence prosimo, da upoštevajo navodila za 
pripravo serij fotografij.

•  Sestava  mednarodne strokovne žirije: 
Darko Bandić, fotoreporter, Zagreb; Metka 
Dariš, art direktorica revije Emzin, Slovenija; 
Peter Granser, fotograf, Avstrija/Nemčija; 
Evžen Sobek, fotograf, Češka; Sarival Sosič, 
kustos in muzejski svetnik, Slovenija.
Razglasitev rezultatov natečaja in podelitev 
nagrad bo  20. februarja 2014  v Cankarje-
vem domu v Ljubljani.

•  Rok oddaje del: do vključno  14. 1. 2014  na 
naslov: Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljublja-
na s pripisom za foto natečaj.

•  Informacije: www.emzin.si/sl/photography-
of-the-year 



12 | informator.cerkno@gmail.com

NAPOVEDUJEMO
MESTNI MUZEJ IDRIJA IN CERKLJANSKI MUZEJ 

3. 12.

5. 12. ob 18. uri
Razstavišče Nikolaja 
Pirnata
11. 12. ob 16. uri
Cerkljanski muzej
17. 12. ob 18. uri
predavalnica OŠ Idrija
19. 12. ob 11. uri

20. 12. ob 18. uri, 
Cerkljanski muzej
21. 12. ob 14. uri, 
Partizanska bolnica 
Franja

TA VESELI DAN KULTURE:
• Dan odprtih vrat muzeja (grad Gewerkenegg, Cerkljanski mu-

zej: 9.–18. ure)
• Voden ogled po razstavi Podobe Cerkljanske ob 17. uri, Cer-

kljanski muzej. Poleg brezplačnih ogledov boste na ta dan dele-
žni tudi 50 % popusta pri nakupu muzejskih publikacij.

• Večer etnološkega filma ob 18. uri, dvorana gradu Gewerkenegg
RAZSTAVA ZVKD NOVA GORICA: Sto let v dobro dediščine

MUZEJSKA PRAZNIČNA DELAVNICA

MUZEJSKI VEČERI – Karla Kofol: Tolminska v času Velikega punta

NOVINARSKA KONFERENCA ob izidu angleške monografije o 
idrijski čipki: Idrija Lace, A History Written in Thread
ODPRTJE RAZSTAVE članov Rokodelskega društva DRIKLC Cer-
kno
Po poti prvih Franjevcev, SPOMINSKA SLOVESNOST ob 70-le-
tnici ustanovitve bolnišnice

Idrijski in cerkljanski muzealci se toplo zahvaljujemo vsem, ki nas 
obiskujete, ki spremljate in podpirate naše delo in nam pomagate 
pri oblikovanju in realizaciji programa. Hvala vsem in vsakemu po-
sebej. Voščimo vam lepe praznike in srečno v novem letu 2014.

MLADINSKI CENTER C.M.A.K. CERKNO

6. 12. ob 19. uri 
dvorana Glasbene šole 
Cerkno

13. 12. ob 22. uri
MC C.M.A.K. Cerkno

20. 12. ob 20. uri
MC C.M.A.K. Cerkno

PREDAVANJE Konoplja in zdravljenje. Predavata: Kristofer 
Bogdan Meško, avtor Predloga zakona o konoplji, in Jaka Bitenc, 
predsednik Slovenskega Konopljinega Socialnega Kluba (SKSK). 
Predavanje predstavi konopljo skozi zgodovino, njeno pomemb-
nost za človeka, o kanabinoidnem sistemu in o tem, zakaj kono-
plja ne bi smela biti uvrščena na seznam drog, pač pa na seznam 
zdravilnih zelišč. Govorili bomo o zdravljenju s konopljo in o iz-
kušnjah bolnikov, ki po takem zdravljenju posežejo. Ponavadi se 
predavanju pridruži tudi kateri izmed bolnikov, ki so svojo težko 
bolezen uspeli premagati protizakonito. 
CMAKONCERT: Bohemian Betyars (Madžarska). Zadnji kon-
cert 4. koncertnega cikla CMAKoncert bo za vse, ki radi plešete 
na Gogol Bordello ali Kultur Shock. Zase pravijo, da so folk freak 
punk band. Ustanovljeni so bili leta 2009 na pobudo pevca in ele-
ktro-kitarista, ki sta violinista, saksofonista, basista in bobnarja 
poiskala na trgih in v pivnicah madžarskega mesta Miskolc. Na-
stala je zmes med violinistovo in basistovo folklorno preteklostjo 
in alternativnimi stili preostalih članov, dodali so ji dinamiko 
punka in skaja ter jo začinili z melodijami Karpatske doline. Ob 
izdaji albuma Boros utca 1. so se podali na turnejo po Nemčiji, od 
takrat dalje pa so poleg domačih zasedli še odre od Baltskega 
morja do Altlantskega oceana, kjer so med drugim nastopali tudi 
z Manu Chao in Kultur Shock. Lanskih 115 in letošnjih previdenih 
150 koncertov pove, da se dobro počutijo na vsakem odru, zato-
rej te norije vsekakor ne gre zamuditi. http://bohemianbetyars.
hu/ ali https://www.facebook.com/bohemianbetyars. Vstop: 3 evre. 
PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV: Iniciativa za demokratični 
socializem (IDS). IDS je politična pobuda, katere cilj je vzposta-
vitev družbeno-ekonomskega sistema, utemeljenega na neposre-
dni demokraciji v politiki in ekonomiji ter na demokratičnem 
planiranju proizvodnje. Gre nam torej za sistem proizvodnje in 
delitve, ki bo v skladu s potrebami vsake posameznice in posame-
znika ter družbe kot celote in ki bo upošteval nosilne kapacitete 
in pogoje regeneracije okolja. Demokratičnega socializma ne ra-
zumemo kot utopično družbeno stanje v nedoločeni prihodnosti, 
ampak kot proces preseganja kapitalizma z demokratičnimi sred-
stvi, ki se ravna po večstoletni tradiciji emancipatornih bojev de-
lavcev, kmetov, žensk in drugih zatiranih družbenih skupin. 

KONCERTI BARA GABRIJEL

7. 12. ob 21. uri 
Bar Pr’ Gabrijelu

23. 12. ob 21. uri 
Bar Pr’ Gabrijelu
31. 12. ob 21. uri 
Bar Pr’ Gabrijelu

MARTIN RAMOVEŠ BAND (SLO) – blues-rock po kantavtorsko. 
Prvi preboj zasedbe se je zgodil leta 2009 s kompilacijo VAL 09, ki 
je nastala v produkciji Vala 202. V letih 2010 in 2011 je sledilo 
sodelovanje na dveh kompilacijah iz serije Rokerji pojejo pesnike, 
leta 2012 pa so pri založbi Subkulturni azil objavili prvenec Zvok 
dežele, na katerem je štirinajst avtorskih pesmi. Album je bil do-
bro sprejet tako pri publiki kot kritiki, bend pa je s številnimi kon-
certi potrdil svojo prisotnost na slovenski sceni ter nastopil tudi v 
oddaji Izštekani. Nadgradnjo bolj rudimentarnega zvoka iz za-
četkov delovanja je zasedba nakazala že na nastopu v oddaji Iz-
štekani. Pesmi so zdaj aranžmajsko bolj pisane, ohranjajo pa 
energičnost in neposrednost ter družbeni angažma. Album Neso-
jeni kavboji, ki bo izšel v prvi polovici naslednjega leta v sozalo-
žništvu Radia Študent ter Stripburgerja, bo pravcata posebnost 
in poslastica, saj bo šlo za dvojno, stripovsko-glasbeno objavo. V 
Cerknem stripa še ne bo, a bo kljub temu slikovito! Zasedba: Mar-
tin Ramoveš (glas, kitara), Marko Petrič (bas kitara), Luka Drob-
nič (bobni). Vljudno vabljeni! Vstop prost.
RAMBO AMADEUS (Srbija) – ob 18. obletnici bara Pr’ Gabrijelu. 
Vstop 6 evrov.
MM CHECKMAN (Trnovski pristan) – Novoletni žiu-žau.

Več na jazzcerkno.si.

BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

12. 12. ob 18. uri 
Bevkova knjižnica 
Cerkno

LITERARNI VEČER z Daretom Likarjem, avtorjem knjig Faca in 
Kovač je dec.

ŽENSKI PEVSKI ZBOR CERKLANKE

14. 12. ob 19. uri 
Osnovna šola Cerkno

Ženski pevski zbor Cerklanke vas prijazno vabi na JUBILEJNO 
OBARVAN LETNI KONCERT, na katerem bomo 10. obletnici pri-
merno obeležile delovanje našega zbora.

MLADINSKI CENTER C.M.A.K. CERKNO

23.–28. 12., Cerkno,
star plac pred fontano
28. 12.
MC C.M.A.K. Cerkno

CMAKOV ŠTANT. Več na strani 9.

ROVTRIP: Barehanded, Urborg in Valuk:
URBORG – Njihov žanr bi najbolje ponazorili kot Doomospheric 
Slug-Black Metal (Doomosphere). Zasedbe, ki so najbolj vplivale 
na njihov zvok, so Agalloch, Swallow the Sun, My Dying Bride, 
Immortal, Behemoth, Emperor, Type 0 Negative, Darzamat, Cra-
dle of Filth. Glasba ponazarja stik človeka z naravo in strahospo-
štovanje do nje. Prisotni so motivi minljivosti, ki jih vedno spre-
mlja mračna, dramatična atmosfera. Zasedba: Rok Gašparin (vo-
kal, kitara), Aljoša Rejc (kitara), Antonio Ivšak (kitara), Blaž Va-
lentinuzzi (bas), Peter Leban (bobni). http://www.urborg.net/, 
http://www.facebook.com/urborgofficial.
VALUK – Skupina se je začela oblikovati maja 2009 s tremi člani, 
Blaž Čuk na kitari, Martin Krivec je vihtel bobnarske palčke, Jaka 
Ogrič pa je igral bas. Pod imenom Mrtvo jezero so sprva ustvarja-
li pretežno instrumentalno glasbo. Leto kasneje se jim je na kitari 
pridružil Januš Rupnik in začel se je naporen ter dolgotrajen lov 
za vokalistom. Nazadnje je to vlogo prevzel Danijel Filipovič. 
Energijo so usmerili predvsem v ustvarjanje avtorskih pesmi. Na 
kresovanju 2011 v Swenaku so prebili led s koncertom pred do-
mačo publiko. V istem letu je sledilo še nekaj lokalnih koncertov 
in v novembru ponovna vrnitev v Swenak kot predskupina cer-
kljanskih Barehanded in skupine Father iz Rijeke. Vlogo basista je 
prevzel Blaž Tratnik (ex Banditi), kitarista Januša pa je nadome-
stil Marko Čuk (ex Temnava). Februarja 2012 so se v skupini od-
ločili, da zaradi velikih sprememb v zasedbi spremenijo tudi ime 
in nadeli so si ime Valuk. https://www.facebook.com/ValukBand
BAREHANDED – Bend sta leta 2001 ustanovila Gregor Selak in 
Matija Čuk in po nekaj menjavah imena so postali Barehanded. 
Originalno zasedbo so sestavljali Matija Čuk (bobni), Gašper Ur-
šič (bas kitara), Gregor Koželj (vokal) in Gregor Selak (el. kita-
ra). V letu 2004 je bend posnel prvi promo album Manipulator z 
11 skladbami. Naslednje leto je Gregorja Koželja zamenjal Andrej 
Valentinčič, bend pa se je usmeril v bolj agresiven in edinstven 
stil. V naslednjih letih so delali na novem materialu in veliko kon-
certirali. V letu 2009 je Gašperja Uršiča nadomestil Jure Obid. 
Konec leta nestrpno pričakujemo izid njihovega novega albuma 
Dam of thoughts, ki bo izšel prav v dneh koncerta v C.M.A.K.-u! 
https://www.facebook.com/pages/Barehanded
Vstop: 4 evre. Več na: http://cmak.cerkno.net

REKREATIVNA VADBA ZA VSE STAROSTNE SKUPINE

V mali telovadnici 
OŠ Cerkno

OB TORKIH
• od 17. do 18. ure – Aerobika za otroke (4–10 let)
• od 19. do 20. ure – Pilates
OB ČETRTKIH
• od 19. do 20. ure – Aerobika
• od 20.15 do 21.15 ure – Pilates
S seboj prinesite: športna oblačila in obutev, pijačo in brisačo. Pri 
vseh vadbah se dela vaje za lepo držo, proti bolečinam v križu in 
ostalih sklepih in mišicah. Vse vaje so podobne fizioterapevtskim 
vajam. Kontakt: • 031 327 125 • vesna.obid@gmail.com

Prebudite se z izvrstno kavo 
Illy, osvežite z veliko izbiro 

najrazličnejših pijač in 
napitkov, okrepčajte s 
slastnimi prigrizki ...

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.

NOVEMBER 2013


