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»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če je delo dobro opravljeno
in če imaš nekoga rad.«
(Tone Pavček)

Naj čas pričakovanja novega leta
v vse domove naše občine prinese
prijetno razpoloženje, polno ljubezni
in iskrenih želja.
Župan Občine Cerkno Miran Ciglič

Praznična podoba našega kraja

K

ot bi trenil z očesom, se je leto 2013
zavrtelo k svojemu izteku. Tako kot
dan, ko se poslavlja z zavedanjem, da
se nikoli več ne vrne, ob sončnem zahodu
zasije v najlepši luči in napoveduje prihod
novega, ko si zaželimo, da nam prinese obilo dobrega. Tako se od starega leta poslavljamo s postavitvijo novoletne jelke na Glav-

nem trgu in z lučkami po posameznih ulicah
ter si v siju te svetlobe zaželimo, da našo dušo
in telo preplavijo lepe misli in tople želje za vse
ljudi dobre volje.
Še posebno so nam dragi naši otroci, ki še vedno iskreno sanjajo o prihodu Dedka Mraza in
mu z veseljem in velikim pričakovanjem po lepo okrašenem Cerknem želijo skočiti v objem,

po darilce, čeprav skromno, a pričakovano.
Da je novoletna jelka tako lepo okrašena in namenjena tako velikim kot malim otrokom, gre
zahvala g. Milanu Erženu, ki je poskrbel za nakup lučk in nas s tem močno razveselil.
V teh dneh turistično Cerkno počasi oživlja, prvi gosti so že prišli in preizkušajo pripravljenost
robnikov svojih smuči. Tudi njim je namenjena

novoletna okrasitev in lepo urejen kraj jim
pomeni našo toplo dobrodošlico. Zaznati je,
da se je nekdo močno potrudil. To so naši
zvesti spremljevalci pri projektu: strokovni
izvajalci ter avtorja zasnove, ki se jim za izvedeno strokovno pomoč najlepše zahvaljujemo.

NOVOLETNI INTERVJU Z ŽUPANOM

Ni razlogov za pesimizem, a za obetavnejšo
prihodnost se bo potrebno potruditi skupaj
December je lahko čas razposajenosti, odprtosti, prijetnih pričakovanj in veselega druženja, lahko pa tudi tesnobe, nelagodja, osamljenosti in negotove prihodnosti. Vse je odvisno od realnega stanja, v katerem se posameznik nahaja, od perspektive pogleda in od bilance,
ki se pokaže, ko ob koncu leta pod svoja dejanja, odločitve in okoliščine potegnemo črto. To velja tudi za lokalno okolje, v katerem živimo. O tem in onem, kar se je v naši občini v iztekajočem letu bodisi dogodilo in izpeljalo ali pa se iz takšnih ali drugačnih razlogov ni,
smo se v začetku decembra, ko je na plano že lezla slutnja predpraznične mrzlice, pogovarjali z županom Miranom Cigličem.
Mediji nas vsakodnevno zasipajo z množico
kriznih informacij, zaradi katerih se zdi, da
je celotno naše bivanje podrejeno zgolj reševanju finančnega stanja. Zato se kot prvo logično vprašanje zastavlja vprašanje finančne
kondicije naše Občine. Torej – ali je Občina
Cerkno ob koncu leta 2013 likvidna?
Občina Cerkno je absolutno likvidna. V skladu z odlokom ima župan pravico odrejati dinamiko črpanja sredstev iz proračuna. V prvem
polletju tako običajno pripravljamo dokumentacijo in izvajamo prijavljanje na različne razpise ter hkrati varčujemo, v drugem polletju pa
nastopi čas realizacije odobrenih projektov. V
skupno skoraj milijon evrov vredne letošnje investicije – Večnamenski center Cerkno, Interbike, kotlovnica, obnova cest ... – smo vstopili z

okrog 750.000 evri vezanih sredstev. Kljub temu pa se lahko zgodi zaradi dinamike izvajanja
investicij eventuelne zamude pri vračilu denarja s strani ministrstev in drugih nepredvidenih
dogodkov, da prilivi ne dohitevajo odlivov in je
zato potrebna pomoč v obliki zadolževanja. Pogoj za zadolževanje pa je sprejeti proračun za
leto 2014, ki mora biti pod streho do konca januarja. V letu 2014 načrtujemo za več kot 4 mio
investicij, za kar se bo potrebno zadolžiti, kar
pa ob siceršnjem stanju občine Cerkno ne bi
smelo predstavljati težav.
Ali predvideno zadolževanje pomeni zmanjševanje sredstev za druge porabnike proračuna,
na primer za krajevne skupnosti, zavode ...?
Ne. Krajevne skupnosti bodo, če bo predlog

proračuna sprejet, ponovno dobile v neposredno porabo 200.000 evrov. Ukrep neposrednega upravljanja s sredstvi je bil v vseh treh minulih letih pozitivno sprejet v KS, saj jim daje možnost, da se same odločajo o svojih projektih in
prioritetah. Veliko je tudi primerov, ko se ta
sredstva plemenitijo s prostovoljnim delom.
Zavedati pa se moramo, da se je evropska finančna perspektiva 2007–2013 zaključila, preden bo zaživela nova za obdobje 2014–2020 pa
bomo zagotovo kakšno leto v mrtvem teku, preden bodo pripravljeni novi razpisi, s pomočjo
katerih bomo lahko črpali sredstva. Zato bo v
letu 2014 kar nekaj tako imenovanih mehkih programov odpadlo – na primer možnost podobnih
projektov, kot so bili sofinancirani iz LEADER
sredstev prek programov LAS za razvoj ipd.

Omenili ste, da se bo v letu 2014 zaključila
izgradnja Večnamenskega centra Cerkno
(VCC). Ob zadovoljstvu večjega dela javnosti,
da se dolgoletna saga praznega bivšega dijaškega doma vendarle zaključuje, pa se pojavljajo vprašanja o njegovi namembnosti, saj
o načrtovani vsebini ni kaj dosti znanega.
S pomočjo 6. javnega poziva Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo je Občina
Cerkno pridobila pozitivni sklep za 924.000
evrov evropskih sredstev za 1,6 milijona vredno investicijo v VCC. Potrebno je opozoriti, da
je občina prek države v objekt starega dijaškega
doma za popotresno sanacijo v letu 2006 že
vložila 600.000 evrov, družba E3 pa v geosonde približno 200.000 evrov. Zato je bilo potrebno ta mrtvi kapital čim prej aktivirati ter obenem realizirati pogodbene obveznosti do družbe E3. Po razpisnih pogojih bo 57 % objekta
pripadalo kulturnim dejavnostim, ostalo pa gostinstvu in turizmu. Za slednjega nas čaka objava javnega razpisa za izbiro najustreznejšega
najemnika. Realne možnosti so, da se bo v iz-
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bor vključil tudi Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki ga zanimajo destinacije s
ponudbo zanje deficitarnih dejavnosti, kar Cerkno z možnostjo plavanja in smučanja vsekakor
je. Za kraj bi bil CŠOD zanimiv, saj ima kapacitete zapolnjene čez celo leto, vsebinsko pa bi se
dobro dopolnjeval tudi z načrtovanim šolskim
programom Topografskega središča in idejo izobraževalnega centra za obnovljive vire energije. Seveda pa je nujno, da se najemnika, ki bi
moral pet let plačevati najemnino z možnostjo
kasnejšega odkupa dela stavbe, izbere prek javnega razpisa.
Pomemben vidik urejanja novih javnih objektov, tako VCC kot javnega otroškega igrišča in
vaškega središča Lazec, je tudi zaposlitev ene
osebe, ki bo skrbela za njihovo upravljanje in
koordinacijo vsebinskega dela. Mnenja sem, da
bo prostore v VCC, namenjene kulturi, potrebno zelo premišljeno dati v uporabo nosilcem
tistih dejavnosti, ki bodo stavbo vsebinsko dopolnjevale. Vsekakor pa se bo prostorska stiska
društev s to investicijo skoraj razrešila.
Kako pa je z večjimi investicijami izven občinskega središča?
Z vaškim središčem v Lazcu, za katerega je
dalo pobudo Društvo ljudskih godcev Stari meh
Lazec, nato pa je bila usklajena še na ravni Krajevne skupnosti Otalež, bo celotna krajevna
skupnost pridobila prireditveni prostor s športnim igriščem in večnamensko brunarico. Gradnja naj bi se začela aprila in končala avgusta
naslednje leto.
Objekt smo skupaj z javnim otroškim igriščem v Cerknem prijavili na razpis Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo in zanju
uspeli pridobiti 163.000 evrov.
V Šebreljah pa se je zgradila mrliška vežica,
za katero ni bilo ustreznega razpisa, kamor bi
se lahko prijavili, zato pa je vanjo sredstva iz
naslova vračil v telefonijo vložila KS Šebrelje.
Objekt bo do konca leta v celoti plačan, predvidoma bo na začetku 2014 pridobljena vsa dokumentacija, spomladi pa bo objekt predan
svojemu namenu.
Očitki glede vrednosti investicije se pojavljajo
tudi v zvezi s projektom Interbike?
Prav je, da se je Občina Cerkno že pred mojim mandatom vključila v čezmejno sodelovanje. V začetku je bila sicer predvidena vzpostavitev kolesarske poti ob Cerknici proti PB Franja, ki pa se je žal zaradi velikih težav z lastništvom zemljišč izkazala za neizvedljivo, prej
načrtovani nakup 100 koles pa sem ocenil kot
nesmotrnega. Projekt smo zato naknadno vsebinsko spremenili. Vzpostavili smo kolesarsko
pot PB Franja–Poljane, nabavili 9 koles z opremo ter se odločili za izgradnjo tako imenovane
kolesarnice. Celotni projekt predstavlja po-
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memben prispevek Občine h krepitvi enega od
segmentov turistične ponudbe, hkrati pa tudi
obogatitev prostočasnih dejavnosti domačinov.
Kolesarnica bo delovala v funkciji izposoje koles, servisiranja in profesionalnega vodenja, od
česar ima gost mnogo več kot od GPS-a, ki mu
ga porineš v roke, potem naj se pa sam znajde.
Poudaril bi, da gre pri projektu Interbike za izjemno ugodno sofinanciranje – kar 95 % investicije bo namreč Občina pridobila iz razpisnih
sredstev.
Vzporedno pa gre tudi za urejanje centra kraja, saj se bosta ob kolesarnici uredila dvorišče
za Gabrijelom in oporni zid, v sodelovanju z župniščem bi si želeli urediti kapelico, hkrati pa
se bo dokončno uredil tudi prostor ob fontani,
od koder se bo med drugim premestil spominski
kip dr. Franceta Močnika na primernejše in za
to namenjeno mesto ob Cerkljanskem muzeju.
Na področju turizma se močno krešejo mnenja glede vloge zavoda LTO Laufar Cerkno, ki
je predmet debat tudi na skorajda vsaki seji
Občinskega sveta. Zdi se, da kljub veliko besedam ni pravih rezultatov ali pa so ti skriti
pred očmi javnosti. Ob sprehodu skozi Cerkno se ustvarja vtis, da so se tukajšnje turistične kapacitete prelevile v začasne domove
delavcev iz tujine.
Tako kot je država ujetnik političnega sistema in (kvazi)demokracije, tako je tudi Občinski svet politično polje. Še vedno menim, da je
bila moja ideja o priključitvi delovnega mesta
direktorja LTO k občinski upravi poštena. Ne
zdi se mi smotrno, da vzdržujemo poseben prostor za LTO, vodimo dvojno knjigovodstvo ipd.,
saj bi lahko vlogo informacijskega centra prevzel Hotel, ki je edini v kraju turistom dostopen
24 ur dnevno, sedanji direktor pa bi lahko kot
občinski uslužbenec poleg področja turizma
pokrival tudi urejanje spletne strani in druge
naloge. Občinski svet tega ni sprejel in ohranja
se status quo, ki ne vodi nikamor.
Želja je, da bi se preko konstruktivnega odnosa med predsednico zavoda, Hotelom Cerkno in Občino stvar razrešila. Za leto 2014 se
predvideva nekaj novosti – v občinskem proračunu je načrtovana povišana postavka za trženje, vrednost projektov se je dvignilo iz 5.000
na 13.000 evrov, skupaj z Občino Idrija se gre v
nadaljnje raziskave najdišča Divje babe, 25.000
evrov pa je predvidenih za sprejemni center
Partizanske bolnice Franja. Po mojem mnenju
bi tako za Divje babe kot za PB Franja upraviteljsko moral skrbeti Mestni muzej Idrija.
LTO naj bi pobiral turistično takso, ki pa se
kljub povečanemu številu nočitev niža. Zakaj
se kljub pobudam, da bi se bolj usmerjeno določilo vizijo razvoja turizma, to ne zgodi? Ali
lahko pričakujemo kakšno javno razpravo

Tako imenovana kolesarnica, izvedena v okviru čezmejnega projekta Interbike, bo delovala v funkciji izposoje koles, servisiranja in profesionalnega vodenja
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za področje turizma?
Nekoliko v šali bi dejal, da glede na to, da so
na drugi strani mlade glave, upam na najboljše.
Res je, da je žal komunikacija med direktorjem
zavoda in mano kot županom motena in očitno
bo tako ostalo do konca mandata. Se pa po drugi strani tudi od turističnih ponudnikov samih
pričakuje, da bodo k razvoju prispevali svoj delež z ustreznim plačevanjem takse, aktivno
promocijo, sodelovanjem itd.
Sicer pa se Občina po svojih močeh trudi za
vzpostavitev turistom atraktivnejšega okolja. V

sodelovanju s Hotelom Cerkno je v izdelavi celostna podoba naše turistične destinacije in
strategija trženjskih pristopov, svoj košček k
prepoznavnosti med potencialnimi gosti je doprinesel projekt Evropa za državljane, zimsko
službo izvajamo na način, da se lahko turistična dejavnost izvaja nemoteno, obiskujemo ministrstva v zvezi s cestno infrastrukturo, ki je
pomembna za turistični razvoj. Davška cesta je
tako tik pred odprtjem, kar bo za smučišče izjemnega pomena, saj je okoli 60 % gostov prihajalo iz osrednje Slovenije in Gorenjske.
Žal nekatere moje pobude v zvezi s Hotelom
tudi niso bile sprejete – na primer da bi Občina,
država in Certa skupaj poskrbele za asfaltacijo
ceste Počivalo–koča, ali da bi Hotel, ETA Cerkno,
stanovanjski bloki in Občina vstopili v skupni
projekt DOLB (daljinsko ogrevanje na biomaso).
Sicer pa bo tudi VCC pripomogel k povečanemu obisku Cerkljanske, Občina pa je zagotovila
tudi soglasje italijanskemu investitorju za gradnjo turističnega objekta na Blanovcu.
Kako se premika na področju stanovanjske
gradnje?
Že od začetka mandata si prizadevamo, da bi
po 20 letih Cerkljanska prišla do novih stanovanj. Z izpeljavo menjave zemljišč se je za to
ustvarila realna možnost. Investitor ima veljavno gradbeno dovoljenje in gradnja naj bi se pričela naslednje leto. Želja je, da bi Občina odkupila 4 stanovanja, za kar pa bo moral končno
odločitev sprejeti Občinski svet. Sam sem mnenja, da občina mora priti do novih stanovanj,
kajti prosilci zanje so. Objekt bo tudi prijazen
do invalidov.
Med javnimi zavodi je bilo največ aktivnosti
in sredstev vloženih v Osnovno šolo in Vrtec.
Je bila to posledica pregleda finančnega stanja,
po katerem se je pokazal presežek denarja?
Sodelovanje z vodstvom osnovne šole in vrtcem bi bilo morda lahko nekoliko bolj pristno.
Čisti računi, dobri prijatelji je prava osnova za
dolgoročno zaupanje in sodelovanje. In prav
slednje je ob pregledu finančnega poslovanja
omogočilo realizacijo sklepa Občinskega sveta,
da se cena vrtca zniža, presežek sredstev pa se
ne vrne v občinski proračun, temveč se namenja investicijam. Tako so se v vrtcu zamenjala
okna, prepleskalo se je stene, nabavilo nova
igrala ...
S pomočjo Švicarskega sklada se je v šoli
vzpostavila kotlovnica na lesne sekance in rezultat je več kot pozitiven, saj se pri kurjavi prihrani 60 % stroškov.
Na razpisu smo uspeli tudi s projektom energetske sanacije šolske stavbe, ki so nam ga kasneje po politični poti sicer odvzeli, vendar ne
bomo odnehali. S postopkom bomo nadaljevali
na Upravnem sodišču, prijavili pa se bomo tudi
na nov razpis.
S preplastitvijo in z razsvetljavo smo uredili
zunanje igrišče, na razpis Fundacije za šport pa

smo prijavili igrišče za odbojko, kjer bi lahko
uporabili uskladiščeno umetno travo, ki je bila
vnaprej kupljena za načrtovano novo igrišče.
Kakšno je sodelovanje Občine z drugimi javnimi zavodi?
Muzejski dejavnosti s predlogom proračuna
poleg dosedanjih sredstev namenjamo dodatnih 25.000 za ureditev sprejemnega centra
Partizanske bolnice Franja, precejšnja sredstva
pa gredo tudi v sanacijo zalednih voda. Moja
želja je, da bi Občinski svet podprl predlog, da
bi Mestni muzej Idrija določili za upravljavca
tako PB Franja kot najdišča Divje babe.
Zgledno je sodelovanje s knjižnico, kjer bo po
obnovi prostorov – menjavi oken, nastopil čas
za zamenjavo peči in kasneje tudi talne obloge.
Prav tako je zelo zgledno in tekoče sodelovanje z novo direktorico Zdravstvenega doma
Idrija. Občina Cerkno je v letošnjem letu poplačala vse obveznosti v zvezi z novim reševalnim
vozilom ter v proračunu zagotovila dodatna
sredstva za investicije.
Dobro sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo, Službo pomoči na domu, ki deluje v
okviru Doma upokojencev Idrija, institucionalnim varstvom, vseskozi pa ohranjamo tudi donacije za novorojence.
Kaj si lahko obetajo društva?
S predlogom proračuna namenjamo nekoliko več sredstev tako kulturi kot športu. Pri razpisu za mednarodne prireditve načrtujemo
spremembo. Podprli bomo programe za 2 in 4
leta, kar bo izvajalcem olajšalo načrtovanje
projektov. Poleg tega se bo zaključila izgradnja
Večnamenskega centra Cerkno, ki prav tako
pomeni dodatno investicijo v kulturo in društvene aktivnosti.
Občina veliko vlaga v razvoj gasilstva. Bo tako tudi v prihodnje?
Gasilstvo vsekakor ostaja prioriteta. Predlog
je bil, da bi že izvedene investicije nadgradili še
z nakupom vozila v vrednosti 300–400 tisoč
evrov, vendar pod pogojem, da bi svoj delež
prispevalo tudi gospodarstvo. To žal ni bilo
sprejeto, bomo pa kljub temu dobro podporo
gasilstvu nadaljevali v drugi smeri oziroma za
druge programe. Nenazadnje tudi civilna zaščita temelji na gasilski službi.
Kako pa je z investicijami v cestno infrastrukturo in zaustavljenimi načrti za izgradnjo
predora na gorenjsko stran?
Glede predora lahko v tem trenutku rečem
le, da se ta vlada trudi, da bi ga ponovno umestili v Državni prostorski načrt. Trenutno slabo
kaže.
Sicer pa smo v letošnjem letu skupaj z zimsko
službo v cestno infrastrukturo vložili okrog milijon evrov. Žal se z naslednjim letom 23. člen
Zakona o financiranju občin, prek katerega
smo zagotavljali sredstva za tovrstne investici-
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je, skoraj razpolavlja. Za 350.000 evrov vredno
modernizacijo ceste Reka–Laharn, ki se zaključi letos, smo na primer od ministrstva prejeli
262.000 evrov, naslednje leto jih bomo le okrog
130.000.
Lahko rečem, da je stanje cestne infrastrukture na Cerkljanskem v relativno dobrem stanju, vzdrževanje pa zaradi terena precej zahtevno in drago. V letu 2014 bo ena večjih investicij na relaciji Mrovljev grič–Robidensko brdo
v vrednosti 250.000 evrov, če jo bo Občinski
svet potrdil.
Omenim naj še zamenjavo 60 svetilk javne
razsvetljave, s čimer sledimo okoljevarstvenim
in energetskim smernicam. V naslednjih treh
letih predvidevamo nadaljevanje zamenjav v
enakem obsegu, najprej v Cerknem in nato še
po krajevnih skupnostih.
Kakšno pa je vaše stališče glede umestitve visokonapetostnega daljnovoda Okroglo-Videm, ki so ga v Bruslju potrdili kot enega od
prednostnih evropskih energetskih projektov,
njegova trasa pa naj bi potekala tudi čez občino Cerkno?
To je vsekakor težka tema in tudi sosednje
občine se predlagani umestitvi v svoj prostor
upirajo. Menim, da bo potrebno postaviti svoje
zahteve tako s strani Občine kot tudi civilne iniciative.
Eden od bolj razvpitih projektov, pri katerem
sodeluje tudi Občina Cerkno, je Regijski center za ravnanje z odpadki. Občinski sveti sodelujočih severnoprimorskih občin so bili časovno primorani sprejeti odločitev, če so želeli pridobiti evropska sredstva, pri načrtovanem projektu pa gre za precej nesodoben način ravnanja z odpadki?
Občine so v skladu z državnimi smernicami
sprejele odločitev, da gredo v projekt regijskega
centra, se pa zdaj že kaže, da bo zaradi vse večjega ločevanja že pri samih gospodinjstvih odpadkov za tak center začelo primanjkovati. Tudi izračuni cen za končne odjemalce še niso
narejeni in mnenja sem, da je bilo to področje
že s strani države neustrezno vodeno. Vendar
pa projekt podpiramo, saj bi s tem dolgoročno
rešili problem odpadkov. Upamo, da bo Mestni
občini Nova Gorica uspelo pridobiti gradbeno
dovoljenje, saj v nasprotnem projekt lahko pade, s tem pa tudi evropska sredstva.
Po analizah ima Cerkljanska tudi v primerjavi z drugimi primorskimi občinami zelo slabo vodo, ni pa opaziti celostnega pristopa k
reševanju te problematike. Po krajevnih skupnostih tudi ni čistilnih naprav, ki bi preprečevale onesnaževanje vodnih virov.

PRISPEVAJMO EVRO ZA NAJMLAJŠE

S pomočjo donatorjev v Občini Cerkno že četrto leto deluje poseben sklad za pomoč
otrokom. Sklad je bil oblikovan in je namenjen izključno otrokom. S sredstvi pomagamo
pri raznih dogodkih, prireditvah, festivalih ter prazničnem obdarovanju otrok. Tako smo
s pomočjo tega sklada v letošnjem letu podprli več kot 10 dogodkov, številne otroške
prireditve, festivale in prednovoletna obdarovanja najmlajših v Cerknem ter po posameznih Krajevnih skupnostih. Če ste se odločili, da tudi letos podprete naš poseben sklad,
lahko donacijo za otroke nakažete na TRR Občine Cerkno, št. 01214-0100014833, sklic:
00 2013, s pripisom: za otroke.
Prisrčna in iskrena hvala v imenu vseh otrok, vsem dosedanjim donatorjem in
vsem tistim, ki to še boste.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

Načrtujete tudi druge kadrovske okrepitve v
občinski upravi?
Občinska uprava je kadrovsko podhranjena.
Je ena najmanjših v Sloveniji, zato nujno potrebuje novo zaposlitev, ki izhaja iz načrtovanih
investicij, za ostali dve mesti pa gre za prerazporeditev ter zamenjavo osebe, ki je šla v pokoj.
Tudi za imenovanje podžupana se nisem odločil, kar je v treh letih prineslo prihranek najmanj v višini 75.000 evrov.
Verjetno dodatno zaposlitev zahteva tudi povečan obseg dela zaradi letos sprejetega Občinskega prostorskega načrta. Kako se je ta
izkazal v praksi?
Po sprejemu je bilo izdanih zelo veliko lokacijskih informacij, se pravi, da je bil Občinski
prostorski načrt zadetek v polno in da je omogočil gradnjo raznovrstnih objektov. Po enem
letu ga bomo prilagodili stanju na terenu ter pri
tem poskušali upoštevati čim več pripomb in
predlogov, ki jih občanke in občani naslavljajo
na nas po uveljavitvi.

Občina je podala pobudo, da bi na skupni tiskovni konferenci s predstavniki tovarne ETA
podali informacije o tem, kakšna sta stanje in
perspektiva lokalnega gospodarstva, a žal z
druge strani ni bilo odziva.
Sredstva v občinskem proračunu, namenjena
subvencijam malemu gospodarstvu, so občutno
premajhna, da bi lahko pomenila razvojni zamah. Razveseljivo pa je, da je oživela stavba bivše mizarnice, razmišlja pa se tudi o obrtni coni.
Kako pa ocenjujete letošnje delo Občinskega
sveta, ki je poglavitni center odločanja na občinski ravni? Skozi zunanji pogled lahko deluje precej mlačno, svetnice in svetniki pa občank in občanov tudi ne obveščajo o svojih pogledih in stališčih glede lokalnega dogajanja.
Delo občinskega sveta bi vsekakor bilo boljše, če se vzorec obnašanja iz slovenskega parlamenta ne bi prenašal na seje OS. Menim, da na
lokalni ravni ne bi smeli dopustiti politikantstva in predvsem politično zaukazanega enoumja. Tako gredo ozki politični interesi veliko
predaleč in potem se dogajajo nesmisli, da na
primer svetnik zaradi lojalnosti svoji stranki
glasuje proti obnovi ceste v svoji krajevni skupnosti, povrhu vsega pa je še predsednik te iste
KS. Občinski svetniki bi se morali v vsakem trenutku zavedati svoje odgovornosti, ki jo imajo
kot nosilci odločanja. Skupno dobro lahko
ustvarjamo samo s skupnimi močmi. Smo pa v
treh letih mojega županovanja vsi skupaj le
premogli toliko razumevanja, da je občinska
barka varno plula mimo čeri, ki jih je veliko tudi brez vmešavanja politike. Vse dobro opravljeno delo ne bi bilo realizirano, če bi zraven
ne bilo vidnega prispevka sodelavcev iz občinske uprave ter vseh drugih neimenovanih, ki
bogatijo kulturno, športno, socialno, družbeno
in društveno življenje v občini. Še posebno sem
vesel, da so tudi krajevne skupnosti na novo zaživele in se zato predsednikom na tem mestu
zahvaljujem za ustvarjalni pristop.
Dotaknimo se še dveh področij, o katerih se
govori že od ustanovitve Občine Cerkno dalje
– doma starejših občanov in trgovskega centra. Je njuno umestitev v naše okolje realno
pričakovati?
Glede doma starejših občanov bo potrebno
počakati na nov zakon, ki bo urejal to področje.
Do takrat ni možno pridobiti ne koncesije in ne
potencialnih investitorjev. Razgovori z Domom
upokojencev Idrija potekajo, toda ocenjujem,
da v naslednjih dveh letih ne bo premikov. Sicer je na območju Upravne enote Idrija na voljo
zadostno število prostorov v objektih institucionalnega varstva, poleg tega pa skušamo pomagati starejši generaciji še z organizirano pomočjo na domu ter drugimi programi, na primer s programom Starejši starejšim.
Za gradnjo trgovskega centra pa smo žal vlak
zamudili že pred leti, zato posebnih možnosti v
bodoče ne vidim. Grozi celo zapiranje trgovin,
kar bo zagotovo siromašilo ponudbo turističnega kraja, kar Cerkno hoče biti. Čakam odgovor
lokalnega gospodarstva o skupnem nastopu pri
ohranjanju tovrstnih storitev.

Obnova ceste Reka–Bukovo na odseku Laharn

Situacija ima lahko korenine precej let nazaj,
saj živimo na kraškem terenu, ki nima sposobnosti samoočiščevanja. Dejstvo je, da so številni
vodni viri fekalno onesnaženi, vendar stanje
ohranjamo pod nadzorom. Zaradi nasprotovanj na nekaterih zbiralnikih klorirnih naprav
nismo mogli namestiti, zato je vodo tam potrebno prekuhavati. Smo pa v Čeplezu namestili UV žarnico in sedaj bomo lahko pridobili
neposredne podatke o učinkovitosti tega načina dezinfekcije, kar bomo lahko aplicirali tudi
na druge lokacije.
Problem, ki smo mu priča danes, izvira tudi

IZ STEKLENEGA URADA

SKLAD ZA OTROKE

iz časa, ko se je vodovode gradilo in pri tem želelo ubiti dve muhi na en mah. Polagalo se je
namreč debele cevi, ki služijo tako za pitno kot
protipožarno vodo, vendar pa ob manjši porabi
v njih voda zastaja, kar spet povzroča njeno
slabšo kakovost.
Trenutno zaključujemo operativni program,
ki nam bo dal odgovor, po katerih krajevnih
skupnostih bi bilo smiselno izgraditi male čistilne naprave. Največjega pomena pa je, da se
prebivalci sami na vodovarstvenih območjih
obnašajo ustrezno in ne izvajajo aktivnosti, ki
bi dodatno obremenjevale skupne vodne vire.
Velikokrat je namreč največja težava neprimerno delovanje občanov, na primer spuščanje
gnojnice v vodotoke, na travnike ... Upam, da
bo k večjemu redu na tem področju prispeval
tudi inšpektor, ki bo z delom začel januarja.

Naše okolje močno občuti posledice vsesplošne krize, kar se kaže tudi skozi dodano vrednost na prebivalca, ki na Cerkljanskem
vztrajno pada. Na letošnjih sejah Občinskega
sveta so predvsem nekatere svetnice sprožale
vprašanja o možnostih obuditve gospodarstva. Ali se na tem področju kaj dogaja?
Zagotovo tudi občina Cerkno ni imuna na
krizno situacijo. Desetletja smo tu živeli brez
večjih pretresov, zato je trenutne okoliščine še
toliko težje sprejeti, še posebej zato, ker javnost
nima nobenih informacij o stanju in načrtih tukajšnjega največjega gospodarskega igralca.
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Da se vrnemo na začetek, v vzdušje predprazničnih dni. Kaj bi ob minevanju in ponovnem prebujanju sporočili občankam in občanom?
Leto 2013 se počasi izteka. Za marsikoga ni
bilo prijazno, marsikomu se želje niso izpolnile, a na koncu vedno ostaja upanje. Upanje na
boljše, lepše, prisrčnejše. V upanju, da nam bo
vsem skupaj končno le krenilo na bolje, Vam,
spoštovane občanke in občani, želim vesele božične praznike ter veliko sreče, zadovoljstva in
uspehov v novem letu 2014.
T. R.

NEKAJ
TELEGRAFSKIH
NOVIC
27. 11. 2013 – Sestali smo se s predstavnicami agencije ICRA in obdelali naslednja vprašanja:
• delovanje kmečke tržnice Idrija po petletnem obdobju,
• delovanje in program kmečke tržnice Cerkno,
• delovanje agencije ICRA v odnosu do Občine Cerkno v letu 2014,
• o organizaciji LAS za obdobje 2014–
2020,
• o domači hrani v OŠ Cerkno,
• končno poročilo programa Evropa za državljane,
• novelacija Investicijskega progama za
Večnamenski center Cerkno,
• upravljavski načrti in upravljavec za Večnamenski center Cerkno, Vaško središče
Lazec ter javno otroško igrišče.
29. 11. 2013 – Od ravnatelja OŠ Sp. Idrija
smo skupaj s predsednikom KS Otalež prevzeli v upravljanje objekt v Otaležu, v katerem sta delovala nekdanja podružnica OŠ in
vrtec. V bodoče bo KS Otalež morala sprejeti odločitev, čemu bo objekt služil, ki ima še
kar uporabno vrednost.
2. 12. 2013 – Obiskal sem energetsko agencijo Golea ter družbo E3 v Novi Gorici v zvezi s pripravo na tretji javni razpis za energetsko sanacijo OŠ, obdelali pa smo tudi ogrevanje Večnamenskega centra s toplotno črpalko – geotermalno energijo, kar je tudi
obveza iz pogodbe iz leta 2006. Odločili
smo se, da po drugi poti istočasno vodimo
aktivnosti preko upravnega sodišča zoper
MZIP, kjer so nas politično izločili iz progama energetske sanacije OŠ in vrtcev. Opredelili smo tudi aktivnosti na področju energetike v letu 2014 (centralni nadzorni sistem, energetsko knjigovodstvo, energetska
izkaznica ipd.).
2. 12. 2013 in 16. 12. 2013 – Sestanek z direktorico Zdravstvenega doma Idrija dr. Urško Močnik na temo:
• zobozdravstvo na Cerkljanskem,
• medsebojna pogodba 2014,
• proračun 2014 in investicije v zdravstvu,
• zaposlovanje v ZD Idrija.
4. 12. 2013 – V Hotelu sem se sestal s tamkajšnjim direktorjem Vasilijem Sedejem,
kjer sva obdelala sledeče teme:
• dokončanje Davške ceste,
• delovanje LTO in pričakovane aktivnosti
in rezultati,
• vloga Večnamenskega centra pri širitvi turističnih kapacitet, dodatnih storitvah,
zaposlovanju,
• zagotavljanje prostora za C.M.A.K.,
• ureditev parkirišča pri »Karuzu«,
• sejemski nastopi,
• skupni program promocije in trženja, ki
ga pripravlja podjetje Markacija,
• skupni sestanek med direktorjem Hotela
Cerkno, predsednico sveta zavoda LTO
Laufar Cerkno Zdenko Verbič in mano kot
županom.
9. 12. 2013 – Sestanek na temo dogodka
Partizanske smučine ‘45. Obdelali smo program, financiranje in predlagali imenovanje
novega organizacijskega odbora za naslednje 4-letno obdobje.
12. 12. 2013 – Sestanek s cerkljanskimi gostinci v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov v letu 2014 ter zagotavljanjem
reda pri izvajanju gostinske dejavnosti.
12. 12. 2013 - Na občini smo gostili polkovnika Cvetka Kravanjo, poveljnika teritorialnega polka 1. brigade s sodelavci. Pogovor
je potekal o medsebojnem sodelovanju in
pomoči pri pridobivanju vojaških kadrov,
podpori civilni zaščiti in strateški vojaški rezervi.
19. 12. 2013 – Seja Občinskega sveta z glavno točko dnevnega reda: Proračun 2014.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
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Zadnja letošnja seja Občinskega sveta
Vsem uporabnikom storitve
pomoč družini na domu,
stanovalcem Doma upokojencev
Idrija, d.o.o. ter svojcem naših
uporabnikov ŽELIMO SREČNO,
USPEŠNO IN PREDVSEM ZDRAVO
LETO 2014.
Zahvaljujemo se vam za izkazano
zaupanje in se veselimo sodelovanja
tudi v prihajajočem letu.

Članice in člani Občinskega sveta (OS) Občine
Cerkno so se na svoji 17. redni seji sestali 14.
decembra 2013. Na dnevnem redu je bilo šest
točk, pri katerih je OS sprejel naslednje sklepe:
3. točka
OS je soglasno potrdil organizacijski odbor
za pripravo in organizacijo Partizanskih
smučin ‘45 in sicer:
1. Miha Butara, predsednik – Zveza slovenskih
častnikov in predsedstvo GO ZZB NOB
2. Vasilij Sedej, podpredsednik – direktor Hotela Cerkno

3. Niko Zajc, član – vodja športnega dela prireditve (Trim klub Cerkno)
4. Miran Ciglič, član – župan Občine Cerkno
5. Andrej Marinc, član – Svet predsednika GO
ZZB NOB
6. Anton Pozvek, član – generalni sekretar,
Zveza policijskih veteranskih društev SEVER
7. Mitja Jankovič, član – generalni sekretar,
Zveza veteranov vojne za Slovenijo
8. Slavko Delalut, član – generalni sekretar,
Združenje vojaških gornikov Slovenije
9. Marija Hvala, članica – tajnica

4. točka
OS je soglasno potrdil navedeni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.
5. točka
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto
2014 – prva obravnava.
Župan Miran Ciglič je točko umaknil iz dnevnega reda.
Povzetek sklepov 17. redne seje je pripravila Katja
Lapanja, tajništvo Občine Cerkno.

Kolektiv Doma upokojencev Idrija, d.o.o.

NAČRTOVANJE ZA PRIHODNOST
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

ZOBOZDRAVSTVENA
SLUŽBA
Zdravstveni dom Idrija je javni zdravstveni
zavod, katerega osnovno poslanstvo je zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na primarni
ravni zdravstvenega varstva. Na primarno raven poleg nujne medicinske pomoči, pediatrije, družinske medicine in ginekologije uvrščamo tudi zobozdravstvo.
Zobozdravstvena služba je v občinah Idrija
in Cerkno zagotovljena deloma v ambulantah
ZD Idrija in deloma pri zobozdravnikih zasebnikih. ZD Idrija zaposluje tri zobozdravnice za
otroke in mladino do 19 let ter dve zobozdravnici za odrasle. V prostorih ZD Idrija imajo
svoje ordinacije tudi štirje zobozdravniki zasebniki, medtem ko ima ena zasebnica svoje
prostore zunaj stavbe ZD Idrija. Želimo si, da
bi čim več občanov imelo svojega izbranega
zobozdravnika, zato pospešeno opredeljujemo odrasle paciente pri zobozdravnicah v
Idriji. Obenem vabimo tudi starše otrok, da
svoje malčke, ki še niso bili pri zobozdravniku,
že zgodaj, najbolje v prvem letu starosti, vpišejo k zobozdravnicama Vesni Vončina v Cerknem in Meliti Gantar v Idriji.
Urniki zobozdravstvenih ambulant, tako tistih v ZD Idrija kot pri zobozdravnikih zasebnikih, so praviloma usklajeni, tako da omogočajo kar najboljše zagotavljanje nujnih zobozdravstvenih storitev. Prva pomoč v zobozdravstvu je namenjena predvsem osebam z akutnimi težavami. Med nujne storitve v zobozdravstvu sodijo: nujno puljenje zoba, zdravljenje
otekline, odprtje zoba, zaustavljanje krvavitve,
zdravljenje poškodb v ustih ali na zobeh ter
zdravljenje hudih vnetij ali bolečin. Mednje pa
ne sodijo: izpadla plomba, počena proteza,
izdaja napotnic in drugih obrazcev ipd.
V primeru težav je najbolje, da se posameznik posvetuje z izbranim zobozdravnikom.
Če le-ta določen dan ne dela, se otroci lahko
obrnejo na ambulanto takrat delujočega otroškega zobozdravnika ali na dežurnega zobozdravnika, odrasli pa na dežurnega zobozdravnika. Ambulante sprejemajo nujne primere
med tednom dopoldan do 11.00, popoldan pa
do 17.30, ob sobotah pa od 8.00 do 11.00. razporedi dežurnih zobozdravnikov so objavljeni
v recepciji in na spletni strani ZD Idrija.
Izbira osebnega zobozdravnika zagotavlja
zobozdravstvene storitve v okviru obveznega
in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Storitve, ki jih to zavarovanje ne krije, je mogoče dobiti v samoplačniških zobozdravstvenih ambulantah. V okviru ZD Idrija tako delujejo 3 samoplačniške ambulante: ob sredah
popoldan (Narcisa Miteva in Melita Gantar)
ter ob četrtkih dopoldan (Marjana Karčnik).
Naročanje na pregled je možno osebno v rednem delovnem času ambulant, po elektronski pošti ali po telefonu. Pri tem naše uporabnike prosimo za razumevanje. Če se vam ne
oglasimo, je to zato, ker v določenem trenutku delamo ob pacientu. Klic vam bomo v najkrajšem času vrnili in sicer enkrat na številko,
s katere ste klicali. Želimo, da bi komunikacija
z našimi uporabniki potekala kar najbolj tekoče, zato paciente prosimo, da v primeru spremembe osebnih podatkov (priimek, naslov,
telefonska številka) le-to čim prej sporočijo v
ambulanto. V primeru, da ste na dogovorjeni
termin zadržani, vas vljudno prosimo, da termin pravočasno prekličete.
Marjana Karčnik, dr. dent. med., vodja zobozdravstva

Predlog proračuna Občine Cerkno 2014 –
nekoliko drugače
(ODHODKOVNA STRAN: 8.389.570 EUR)
1. POLITIČNI SISTEM

4 seje OS, priznanje in nagrade občanom, društvom ipd, nadzorni odbor, občinski praznik, mednarodno sodelovanje Cassacco, HR

38.000 EUR

2. VOLITVE 2014

organizacija, volilna komisija

38.000 EUR

3. ŽUPAN

OD, materialni stroški, odvetniške storitve v zvezi s tožbo zoper državo zaradi politične
izločitve energetske sanacije OŠ

62.000 EUR

4. SPLOŠNE ZADEVE

obveščanje javnosti, financiranje objav v Uradnem listu, občinska spletna stran, protokolarni dogodki, nakup stavbe na Kladju

41.000 EUR

5. LOKALNA SAMOUPRAVA

članarina Skupnosti občin, delovanje ICRA, RRA Severne Primorske, projekt Podjetno
podjetništvo RRA, sofinanciranje administratvinih stroškov KS – 19.000 EUR
delovanje občinske uprave OD, prispevki, materialni stroški, tekoče vzdrževanje, oprema, najemnina za poslovne prostore – 340.000 EUR

359.000 EUR

6. OBRAMBA IN UKREPI OB
IZREDNIH DOGODKIH

civilna zaščita, gasilstvo

241.000 EUR

7. PROMETNA VARNOST

delovanje + oprema za svet za preventivo v cestnem prometu

8. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO

naložbe v kmetijsko gospodarstvo, izboljšanje vrednosti gozdov, kmečka tržnica Idrija,
Cerkno, razni projekti, lokalna hrana, Lazec + otroško javno igrišče, vračilo koncesnine
zaradi škod po divjadi, azilsko mesto za živali, vzdrževanje gozdnih cest

360.000 EUR

9. ENERGETIKA

javna razsvetljava, poraba elektrike v poslovnih prostorih, stroški lokalnega energetskega managementa
zimska služba – 280.000 EUR, letno vzdrževanje cest – 115.000 EUR, urejanje zelenic,
pločnikov – 7.000 EUR, deponija za sol – 25.000 EUR, modernizacije cest – 180.000 EUR,
razni projekti izboljšave, obnova ceste Mrovljev grič–Robidensko Brdo – 200.000 EUR,
cestne signalizacije – 12.000 EUR, javna razsvetljava – vzdrževanje – 12.000 EUR, zamenjava luči javne razsvetljave ipd. – 11.000 EUR

18.000 EUR

10. PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

4.500 EUR

886.000 EUR

11. GOSPODARSTVO

nepovratna sredstva zasebnikom JR, promocija turizma – 16.500 EUR, LTO – 28.000
EUR, Poletje v Cerknem – 6.000 EUR, projekt Divje babe – 20.000 EUR, projekt Interbike – 16.000 EUR, Partizanska bolnica Franja – projekt sprejemni center – 25.000 EUR

134.000 EUR

12. VAROVANJE OKOLJA IN
NARAVNE DEDIŠČINE

nakup zabojnikov – 6.000 EUR, čistilna akcija – 4.000 EUR, RCERO Nova Gorica – regijski center za odpadke – 141.000 EUR, odvoz azbestnih plošč – 2.500 EUR, ravnanje
z odpadno vodo – 15.000 EUR

312.000 EUR

13. PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

prostorsko načrtovanje – 61.500 EUR, oskrba z vodo – 136.000 EUR, druge komunalne
dejavnosti – 20.000 EUR, spodbujanje stanovanjske gradnje – 150.000 EUR, nakup zemljišč – 75.000 EUR

429.000 EUR

14. ZDRAVSTVENO VARSTVO

dejavnost zdravstvenih domov – 13.500 EUR, nujno zdravstveno varstvo – 27.500 EUR,
mrliška služba – 12.000 EUR

53.000 EUR

15. KULTURA, ŠPORT IN
NEVLADNE ORGANIZACIJE

ohranjanje kulturne dediščine – 18.000 EUR, knjižničarstvo – 105.000 EUR, umetniški
programi z mednarodno udeležbo – 35.000 EUR, kulturna društva – 23.000 EUR, Radio Odmev – 17.000 EUR, drugi programi v kulturi – 12.000 EUR, Večnamenski center
Cerkno – 1.300.000 EUR, podpora posebnim skupinam – 5.000 EUR, šport in odbojkarsko igrišče – 60.000 EUR, mladinski programi – 17.000 EUR

1.610.000 EUR

16. IZOBRAŽEVANJE

vrtec – 673.000 EUR, osnovno šolstvo – 90.000 EUR, energetska sanacija OŠ –
1.360.000EUR, širitev projekta OVE – 41.000 EUR, glasbeno šolstvo – 14.000 EUR, prevozi otrok – 275.000 EUR

2.463.000 EUR

17. SOCIALNO VARSTVO

donacije novorojenčkom – 9.500 EUR, socialno varstvo invalidov – 45.000 EUR, pomoč
na domu – 33.000 EUR, institiucionalno varstvo starejših DU – 160.000 EUR, pomoč na
domu – 33.000 EUR, druge pomoči RK, Karitas ipd. – 9.000 EUR

263.000 EUR

18. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

obresti, zadolževanje

19. INTERVENCIJE (PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI)

stalna rezerva občine – 58.000 EUR, poplavne sanacije – ob državni pomoči – 392.000
EUR, splošna proračunska rezervacija ali t.i. županov sklad – 22.000 EUR

20. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Idrija, Cerkno

Za izvedbo predlaganega proračuna bi se
Občina zadolžila takole:
• Sofinanciranje površin na podeželju (Lazec,
javno otroško igrišče) – 137.989 EUR
• Večnamenski center Cerkno – 486.322 EUR
• Nakup 4 stanovanj in 1 poslovnega prostora –
350.000 EUR
• Energetska sanacija OŠ – 243.128 EUR
SKUPAJ: 1.217.439,00 EUR

Te investicije bi v letu 2014 in 2015 prinesle
sledečo dobrobit za občino Cerkno in lokalno gospodarstvo:
• 10 novih delovnih mest,
• nove kvalitetne javne površine,
• prihranke pri porabi energije in manjše onesnaževanje okolja
• 30 % več nočitev, povečan obisk SCC in bazena
Energetsko sanacijo OŠ bomo skušali izvesti
na osnovi:

64.000 EUR
471.000 EUR
8.000 EUR
1. Tožbe na Upravnem sodišču proti Ministrstvu za infrastrukturo in prostor zaradi politične izločitve občine Cerkno in še sedmih
občin v Sloveniji, katerih župani niso ustrezali politični podobi odločevalca. Prvo tožbo
smo dobili, a je izvršna oblast ni upoštevala.
2. S ponovno prijavo na tretji razpis, kar pa ne
bo lahka naloga, kajti že pri prijavi mora biti
izbran izvajalec preko javnega natečaja.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
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Prednovoletne novice

Dan matematike

»PREDMIKLAVŽEV«
DAN MATEMATIKE
Na valovih Radia Primorski val je bila v začetku decembra objavljena matematična uganka, ki je prizadevne reševalce vabila na matematični kviz, in sicer na »predmiklavžev večer«,
5. decembra v prostore naše šole. V soglasju z
dobrodušnim možem je naša šola na ta dan pripravila celodnevne matematične dejavnosti, ki
so se že dopoldan pričele z dvema sklopoma
celostnega učenja matematike najprej za mlajše, nato pa še za starejše učence. Šlo je seveda
za ponovitev našega tradicionalnega večpredstavnega kviza, s katerim smo ob letošnjem prazniku Občine Cerkno navduševali mlado publiko
v ljubljanskem Koloseju. Strokovne pedagoške
organizatorke Irena Zajc, Mija Bavcon Venko,
Marija Urh Lahajnar ter Barbara Carli so prizadevno prilagodile vprašanja različnim starostnim stopnjam reševalcev, k reševanju pa so
bili, kot rečeno, pritegnjeni tudi poslušalci lokalne radijske postaje. Že dopoldanske prireditve
so med šolarji požele veliko spontane volje in motivacije za razreševanje matematičnih zagonetk,
domiselno vkomponiranih v zgodbo dveh skupin mladostnikov, ki skušajo v naravi bivati s
pomočjo obnovljivih virov energije. To zagotovo ni preprosta zadeva, najpomembnejše od vsega pa je, kar sovpada tudi s humanim sporočilom »predmiklavževega dne«, da na koncu zmagata sodelovanje in prijateljstvo. Tako kot je po
uspešno izvedenih treh prireditvah zmagalo dobro sodelovanje vseh izvajalcev, sponzorska pomoč agencije GOLEA iz Nove Gorice pri dobitkih
ter zadovoljstvo publike, ki je v šolski sklad prispevala skoraj 200 EUR prostovoljnih prispevkov.

KADAR IMA GLASBA DUŠO
Za bogato notranje doživljanje glasbe niso
potrebna znanja o glasbeni teoriji in zgodovini,
četudi so tudi ta izjemno dragocena. Glasba je
nepogrešljiv spremljevalec človeka, odkar človeštvo obstaja, o čemer konec koncev priča tudi
»neandertalčeva piščal«, ki se je pred več tisočletji znašla v divjini šebreljskega hribovja. Nikoli ne bomo zagotovo vedeli, ali je spretno
obdelana kost jamskega medveda v resnici glasbilo, a konec koncev je mnogo bolj pomembno
poslanstvo, ki ga prinaša s seboj v zgodovino
človeštva. Poslanstvo notranje potrebe po lepoti in plemenitost človeške duše, ki sega visoko

nad vsakdanje potrebe ter je sposobna ohranjati človeško dostojanstvo tudi v najbolj kritičnih
razmerah. Pomembno je to poslanstvo začutiti
čimprej v mladosti, pomembno je z njim oborožiti mladega človeka. A zgolj gola informacija
tu v resnici ne zadostuje, odločilno je doživetje.
Doživetje, kot so ga naši zborovski pevci s polnimi pljuči sporočili svetu v nedeljo, 8. decembra, ko so stali na odru velike dvorane Cankarjevega doma skupaj z več kot štiristo vrstniki iz
celotne Slovenije ter številno publiko zazibali v
izjemna zborovska sozvočja.
Priznani slovenski zborovodje Matjaž Vehovec, Damijan Močnik in Tomaž Pirnat so pripravili zgodovinsko in žanrsko resnično raznolik program, ki je pevce 15 najboljših mladinskih zborov postavil pred najrazličnejše izzive,
izmed katerih je bil gotovo največji doseči sozvočje tako velikega števila pevcev iz različnih
koncev Slovenije. Na tem področju pa se je v
celoti pokazal trud, neumorno delo in dolgotrajna tradicija zborovskega petja na sodelujočih šolah.
S podporo in zaupanjem smo spremljali vse
zahtevne priprave naših pevcev in za vse tiste,
ki jim je bilo dano spremljati koncert v Cankarjevem domu, je bil trud več kot upravičen.
Množica otrok v pisanih majicah je publiko z
izjemno kvaliteto, ubranostjo, igrivostjo in
sproščenostjo ponesla od hiše do hiše narodov,
križem kražem po Evropi, pa preko mladinskih
glasbenih novosti Slovenije, najbolj znanih melodij Wagnerja in Verdija, do dveh slovenskih
zimzelenih: V Ljubljano in Zemlja pleše. Učenci, zborovodje, glasbeni strokovnjaki, predvsem
pa navdušena publika … vsi so od množice
otrok na prizorišču prejeli poslanstvo glasbe, ki
ima dušo. Vdahnilo jim ga je življenje, ki ga živijo tukaj, doma, na Cerkljanskem …
Glasba pa je večna umetnost. Odpira vrata v
dušo skozi naporno delo, skozi subtilno učenje,
skozi strokovno pedagoško delo naše učiteljice
in zborovodkinje Vanje Lampič, ki so ji tudi ob
tej priložnosti priskočile na pomoč Metka Jereb, Teja Ličar Močnik in Damjana Vončina.

NOV SVET ZAVODA JE PRIČEL Z DELOM
V začetku decembra je na šoli potekala konstitutivna seja novoizvoljenega Sveta zavoda
Osnovne šole Cerkno za mandatno obdobje
2013–2017, ki so se je poleg dosedanjih udeležili tudi novi člani v sestavi:
• mag. Martin Raspet, Občina Cerkno
• dr. Franc Lahajnar, Občina Cerkno
• Domen Uršič, Občina Cerkno
• Maja Filipič, starši vrtec, predsednica
• Jasmina Špik, starši podružnice
• Danijel Mavri, starši centralna šola
• Maja Tušar, kolektiv vrtca
• Doris Kacin Bogataj, kolektiv 1. in 2. triletje
• Roman Eberlinc , kolektiv 3. triletje, namestnik predsednice
• Tatjana Prezelj Kene, kolektiv podružnic
• Gregor Ozebek, kolektiv režijskih služb

V počastitev svetovnega dneva zborovskega petja je pred razprodano Gallusovo dvorano Cankarjevega
doma skupaj nastopilo približno 500 mladih pevk in pevcev iz vse Slovenije. Projekt Potujoča muzika je
tako združil najboljše mladinske zbore, ki so se v zadnjih dveh letih še posebej izkazali.
Foto: Petra Jenko

Svet zavoda Osnovne šole Cerkno v novi sestavi

Devetošolci spoznavajo poklice

Dosedanji predsednik, Martin Raspet, ki je
kot predstavnik Občine ostal v Svetu tudi v naslednjem mandatu, je konstitutivno sejo pričel
s poročilom o postopkih imenovanja, nakar je
predsednica volilne komisije, dipl. vzgojiteljica
predšolskih otrok Adrijana Mavri, podala informacijo o rezultatu volitev, ki so bile v skladu
z veljavno zakonodajo izvedene 14. novembra
2013 za notranje člane zavoda osnovne šole ter
vrtca. Sledile so volitve novega predsednika, ki
so na odgovorno mesto glavnega organa šole
po dvanajstih letih moškega predsedovanja ponovno pripeljale nežnejši spol, tokrat predstavnico staršev vrtca, Majo Filipič. Za njenega namestnika pa je bil z veliko večino glasov izvoljen profesor geografije, zgodovine in državljanske vzgoje, Roman Eberlinc. Prvi je obema
imenovanima čestital ravnatelj Milan Koželj v
prepričanju, da bo tudi nova zasedba Sveta stala šoli ob strani ter ji nudila konstruktivno kritično, a vendar trdno podporo pri opravljanju
poslanstev v dobro otrok in razvoja lokalnega
ter širšega okolja.

predpogoj za opravljanje tega pomembnega in
odgovornega dela.
V začetku decembra pa je bila za devetošolce
organizirana predstavitev poklicne orientacije
kot sestavni del tehniškega dne. Učencem so se
predstavili profesorji in dijaki treh srednjih šol:
Gimnazije Jurija Vege Idrija, Biotehniškega
centra Naklo ter Šolskega centra Škofja Loka –
Srednje šole za strojništvo in Srednje lesarske
šole. Devetošolci so se seznanili z različnimi
programi: gimnazija, strojni tehnik, mehatronik – operater, pomočnik v biotehniki in oskrbi,
gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, pek,
slaščičar, živilsko-prehranski tehnik, kmetijskopodjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, tehniška gimnazija, pomočnik v tehnoloških procesih, avtoserviser, avtokaroserist, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, avtoservisni tehnik, obdelovalec lesa, tapetnik, mizar, lesarski tehnik.
Ob didaktično kvalitetno podprtih predstavitvah so devetošolci dobili veliko informacij o
predmetnikih, zaključku šolanja, možnostih
nadaljnjega šolanja ter zaposlitvah, o praktičnem izobraževanju, o organizaciji dela na šolah, materialnih pogojih, o možnostih vključevanja v dodatne aktivnosti, tekmovanja, interesne dejavnosti, strokovne ekskurzije, avtobusne
povezave, dijaški dom …. Pred informativnim
dnevom, ki bo letos 14. in 15. februarja 2014,
bomo na šoli organizirali še dve šolski uri predstavitev srednješolskih programov.
13. decembra pa se je vabilu naše svetovalne
službe prijazno odzval tudi »priženjeni domačin«, pilot slovenske vojske, ki prebiva v Cerknem, Janko Kene. Devetošolcem je na poučen,
zanimiv in atraktiven način prikazal kratek
zgodovinski razvoj slovenske aviacije ter najbolj aktualne dejavnosti, s katerimi se srečuje
ob opravljanju svojega odgovornega dela. Devetošolec Aleks pa mu je prijazno priskočil na
pomoč ob prikazu rokovanja s pravim pilotskim
kombinezonom.

ČEBELNJAK KOT POMEMBEN
SESTAVNI DEL ŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVALNEGA PARKA
Že na začetku šolskega leta smo bili na šoli
veseli pobude s strani lokalnega Čebelarskega
društva Cerkno o možnosti namestitve čebelnjaka v didaktične namene kot pomembnega
sestavnega elementa ekološkega in energetskega parka v bližini načrtovane brunarice energetskih virov. V začetku decembra so se predstavniki društva tudi dobrovoljno in prijazno
odzvali vabilu aktiva naravoslovnih učiteljic ter
dorekli osnovne cilje in možnosti sodelovanja,
ki bi učencem naše šole, pa tudi zunanjim obiskovalcem v okviru kontinuiranih šolskih dejavnosti, približali naravno dediščino te plemenite žuželke. Skupaj so si ogledali tudi prostorske možnosti namestitve.

ČIMVEČ IZVEDETI O RAZLIČNIH
POKLICIH
Ena od osnovnih nalog naše svetovalne službe, ki jo nadvse vestno opravlja socialna delavka Jolanda Bolarič, je poklicno svetovanje. Tudi
v letošnjem šolskem letu so bile doslej uspešno
organizirane že tri akcije v pomoč devetošolcem, ki se morajo odločiti za nadaljnjo življenjsko pot. Konec novembra se je osem zainteresiranih devetošolcev v spremstvu svetovalne delavke odpeljalo v Zdravstveni dom Idrija. Kvalitetno in vestno pripravljeni ogledi s strani vodstva in zaposlenih v ZD Idrija so postali že dobrodošla tradicija. Magda Gnezda – vodja medicinskih sester v tej ustanovi, je ponovno pripravila pester in zanimiv ogled vseh medicinskih služb (laboratorij, rentgen, fizioterapija in
reševalna služba). Najprej so si učenci ogledali
sodobno opremljen laboratorij in spoznali delo, ki ga opravljajo strokovno usposobljeni laboratorijski delavci, nato so si ogledali rentgen
ter prisluhnili predstavitvi dela v tej službi. Nato so se odpravili do oddelka fizioterapije, kjer
so jim fizioterapevtke pokazale različne možnosti terapij, katere so lahko tudi sami preizkusili. Ob koncu našega obiska pa so se seznanili tudi z ekipo reševalcev na reševalni postaji
ZD Idrija ter spoznali njihovo nadvse zahtevno
delo. V zelo kvalitetni predstavitvi poklicev je
sestra Magda ob slovesu posebej poudarila občutek za človeka v stiski ter skrb za zdravje, natančnost in druge lastnosti, ki so dejansko

ETNOLOŠKA TRADICIJA Z
UPORABNIM ZNANJEM
Zunaj je že pošteno mraz in diši po snegu,
prijetni zimski večeri v toplih domovih so kot
nalašč za družabne igre ob vročem čaju in prijetna druženja, ki jih prinaša čarobni december. Nekaj predpraznične čarobnosti smo na
OŠ Cerkno pričarali že v četrtek, 28. novembra,
ko smo v večnamenskem prostoru izdelovali
adventne venčke. V goste smo povabili simpatični Heleno in Mihaelo iz cvetličarne Rožca, ki
sta bili pripravljeni prostovoljno popestriti naše
popoldne in nam svetovati ter pomagati pri izdelavi najlepšega venčka. Pri osnovnih potrebščinah nas je finančno podprla Zveza prijateljev
mladine Idrija, zelenje in drugo okrasje pa so
pridno nabirale učiteljice in cvetličarki.
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IZ PREDNOVOLETNEGA VRTCA

Besedila in foto: arhiv Osnovne šole Cerkno (če ni posebej navedeno)

OBISKAL NAS BO PREDSEDNIK PAHOR

slastnem kruhu in človeški zavisti, ki lahko hitro prežene lepoto in dobroto. Kam so izginile
miške, pek Mišmaš, Jedrt, nevoščljivost, obrekovanje, je ostalo odprto vprašanje ... Če bo
kdo kaj slišali o njih, prišepnite našim vrtovčkarjem, saj bi radi živeli v slogi in spoštovanju
različnosti, brez obrekljivih Jedrt ter jedli kruh,
ki bi dišal po dobrem ...
Pa vendarle, v šolski kuhinji se je pojavil prijazni kuhar Mišmaš Gregor s svojimi posebnimi
pomočniki, vsi zbrani pa smo družno zavihali
rokave, zamešali in zgnetli testo, oblikovali slastne piškote in ustanovili novo Pekarno Mišmaš
vrtca Cerkno.

Domovino imamo vsi radi in se o njej v domačem vrtcu tudi učimo. O Dnevu samostojnosti in enotnosti se bomo še marsikaj naučili, v
vrtcu pa ljubezen do domovine utrjujemo tudi
z zanimivimi igricami. Tako smo v skupini »Ribice« za nekaj časa »odšli iz domačega kraja na
potovanje po Sloveniji«. Ob igri smo spoznavali:
• državne simbole (zastavo, grb, himno),
• jezik (narečja), naučili smo se tudi pesem o
naši zastavi,
• denar (pogovarjali smo se o stvareh, ki jih
lahko kupimo z denarjem in o tistih rečeh, ki
jih ne moremo kupiti),
• geografske in etnološke značilnosti, znamenitosti (mesta, vasi, jezera, morje, jame, hrano, pravljice, plese, narodne noše...),
• avtohtone živali v Sloveniji.
Obiskala nas je tudi mamica, ki je zaposlena
v Slovenski vojski. Ob njej smo simbole slovenske
države še pobliže spoznali in se z njo pogovorili
o njenem delu, za kar smo ji iskreno hvaležni.
Porodila pa se je ideja, da bi bilo lepo od blizu spoznati tudi našega predsednika Boruta
Pahorja. Napisali smo mu pismo in ga povabili
na obisk. Na vabilo se je že odzval ter ga hvaležno sprejel, tako da nestrpno pričakujemo njegov obisk v začetku prihajajočega leta.

Naši vrtovčkarji so se že ob jutranjem prihodu v vrtec, 11. decembra, čudili nenavadnim
glasovom, ki so prihajali od vsepovsod … kot
da bi po vrtcu plezale veverice, skakali zajci,
oprezale lisice in brundali medvedje.
Kmalu po jutranji malici pa so se zbrali v telovadnici, kjer se je izkazalo, da je naš vrtec obiskal pravi pravcati medved z dežnikom. In to
tak, ki je obiskoval plesno šolo. Obiskale so ga
tudi druge plešoče živali in vse peripetije so se
končale tako, kot se to v prednovoletnem času
najbolj spodobi – z nasmehom in prijateljstvom.

PEKARNA MIŠMAŠ VRTCA CERKNO

TUDI LETOS NAS JE OBISKAL

Pekarna Mišmaš je znana pravljica Svetlane
Makarovič o peku Mišmašu, ki je pekel najboljši kruh. Prav zaradi tega je bil med prebivalci vasi in sosednjih krajev zelo priljubljen.
Ljudje pa so bili radovedni, kako mu vse to
uspeva, ko pa nima nobenega pomočnika. Kadar so ga povprašali o tem, je samo pomigal z
brki in navihano pogledal, odgovoril pa ni. Zlasti je bila radovedna avšasta in nevoščljiva soseda Jedrt, a izvedel ni nihče ...
… takole so v soboto popoldan, 7. decembra,
na »vsevrtovčkarskem« srečanju v šolski dvorani naši malčki s svojimi starši z odprtimi usti in
iskrivimi očmi prisluhnili ter dobesedno vsrkali
vase domiselno zgodbo o skrivnostni pekarni,

Obisk Dedka Mraza je v našem vrtcu vsako
leto težko pričakovan dogodek.
Veselimo se ga, ker ga vsako leto težko pričakujemo, saj nam prinaša srečo in zdravje, prinaša nam veselje v srcu, na ta dan slišimo prijazne besede, ki nam jih nameni Dedek Mraz.
Seveda se veselimo tudi vseh daril, ki prispejo z
Dedkovo pomočjo v naše igralnice ter pod novoletne jelke.
V mesecu decembru pa smo prednovoletno
vzdušje ustvarili tudi s pomočjo smrečic.
Brez sodelovanja z občino in gozdarji nam to
ne bi uspelo. Hvala vsem.
Naj iz pričakovanj in želja raste lepo, dobro,
plemenito, nam vsem skupno!

POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

Neskončni vzorci so snežink,
neskončen je neba obok,
neskončne pesmi so srca,
neskončne so globine upanja.
Vsem občankam in občanom želimo
vesele praznike ter mnogo zdravja in
sreče v letu 2014, učenci ter zaposleni
Osnovne šole Cerkno.

AGENCIJA LARS

CERKNO ZNOVA DOKAZALO, DA ZMORE

Stojnica družine Podobnik ...

... in tete Eli

Drugi vikend v decembru je več organizacij
in posameznikov v Cerknem združilo svoje
moči ter uspelo zbrati 273,70 eurov za družini, ki jima je pred kratkim življenje pokazalo
svojo temnejšo plat.
V petek popoldan je ÀLA NA VASI pripravila delavnico izdelovanja novoletnih voščilnic
v Novakih, na kateri je sodelovalo nemalo
otrok in dve pridni mami. Material so nam
pomagali pripraviti v cerkljanski tiskarni GR
Grafika, prostor pa je zagotovila OŠ Cerkno,
ki je na naše presenečenje pripravila tudi prigrizek.
Voščilnice, ki smo jim pridali še drugo robo,
ki sodi na bolšjak, vključno s Kvačkarijami tete Eli in v za ta namen pripravljenimi darilci

pridnih cerkljanskih gospa, smo na Dobrodelnem bolšjem sejmu prodali in ves izkupiček
namenili za družini v stiski. Cilj, da zberemo
vsaj za dva rezervoarja goriva, je bil dosežen
že dosti pred koncem sejma, kar je sodelujoče
še kako motiviralo, da smo vztrajali na mrazu
in zbirali naprej.
Proti mrazu smo se uspešno borili tudi s pomočjo toplega in še kako okusnega čaja gospe
Ančke in Serdžota, ki kot vedno pri takih akcijah ne poznata besede ne.
Uspelo nam je tudi zaradi vseh vas, ki ste
kupovali. In dovolite, da se v imenu Društva
Prijatelji Cerknega še enkrat vsem zahvalim
za vaš prispevek. Cerkno je fajn, anede?
mag. Livija Rojc Štremfelj

»Če je sreča kapljica vode,
in je zdravje žarek sonca,
potem je ljubezen čudoviti svet!«

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE IDRIJA
ŽELI VSEM SREČNO 2014!
Zahvaljujemo se vsem podpornikom Rdečega križa, ki
sodelujejo v različnih akcijah ali na kakršen koli način
prispevajo v dobrodelne namene. Zvesti krvodajalci,
vidimo se na krvodajalski akciji v Idriji od 5. do 7. 2. 2014.
RKS – Območno združenje Idrija
Rožna ulica 15, 5280 Idrija
telefon: 05/377 49 10
e-pošta: rks_idrija@t-2.net
www.idrija.ozrk.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO
želi vsem svojim članom prijetne
božične praznike. V novem letu 2014
veliko sreče, zdravja, medsebojnega
razumevanja z željo plodnega
sodelovanja.
Nove upokojence pa vabimo, da se nam pridružijo
in dajo svoj prispevek k popestritvi družabnega
življenja.
Društvo upokojencev Cerkno

PRAZNIČNO VESELJE

CERKLJANSKE OTROKE OBISKAL DEDEK MRAZ

Obisk Dedka Mraza v Cerknem. Foto: Arhiv ZPM

Na trgu pred sv. Ano v Cerknem so se v
petek, 20. decembra, zbrali otroci, da bi
pozdravili enega izmed treh dobrih mož, ki
nas obiščejo v prazničnem decembru. Pred
prihodom Dedka Mraza so otroci rajali z
Andrejo Zupančič, nato pa s skupnimi močmi, navdušeni in polni pričakovanj, priklicali moža s sivo kučmo in belo brado. Povedal jim je, da je moral na poti zaradi pomanjkanja snega sani zamenjati za kočijo
in da je vesel, da mu je še pravočasno uspelo priti tudi med cerkljanske otroke. Najmlajšim je priklical nasmeh na obraz in jim
skupaj s svojimi pomočniki razdelil skromna darilca.
Otrokom, pa tudi odraslim, je zaželel, da
bi bilo leto, ki prihaja, povsod in prav za vse
dobro in uspešno. Torej SREČNO 2014!

Srečno 2014
NAJ BO PRIHAJAJOČE LETO
ZDRAVO IN USPEŠNO ZA VSE!
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ŽENSKI PEVSKI ZBOR CERKLANKE

Naših deset let
Življenje je nenehno prepletanje začetka, nadaljevanja in konca. Tako je tudi z nami, članicami Že PZ Cerklanke, ki smo pravzaprav nadaljevanje nekega prejšnjega zbora in obenem začetek in nadaljevanje novega – ženskega sestava.

O

koncu pa pevke danes še ne razmišljamo, saj ob obilici pevske vneme verjamemo, da bo trajalo in trajalo. Ob tem
velja pripomniti, da smo zlahka prestopile kritično sedmo leto in tako dosegle tudi prvo okroglo obletnico, deseto, na katero smo upravičeno ponosne, čeprav je tudi v naših vrstah včasih
zavalovilo in zapljuskalo, pa se je spet umirilo
in pevsko uravnovesilo. Tako smo zdaj skoraj v
enaki številčni zasedbi kot pred dobrimi desetimi
leti, čeprav se je naš sestav malo preoblikoval.
Pa se vrnimo na začetek:
Naš zbor je zaživel (prav kmalu po razpadu
nekega drugega zbora) 7. marca 2003 s prvimi
vajami. Takrat pevke še nismo bile Cerklanke,
kot se preprosto imenujemo danes, prepevale
pa smo pod dirigentskim vodstvom Vanje Lampič tako kot danes in vsa leta. Tudi nastopile smo
že v prvi sezoni, v juniju 2003 na prireditvi »Ko
pesem srca vname« – od Čedada do Lendave – v
Volčjem Potoku. Naslednje leto, vendar še v isti
sezoni, pa smo se javnosti že predstavile na
medobčinski reviji »Revija pevskih zborov Idrijske in Cerkljanske«, ki je ocenjevalnega značaja, in na reviji Primorska poje. Teh revij smo se
udeleževale tudi vsa naslednja leta, prve v Idriji, Črnem Vrhu nad Idrijo ali v Cerknem, druge
v različnih primorskih krajih, tudi v zamejstvu
(Dobrovo v Goriških brdih, Izola, Lopar, Nabrežina pri Trstu, Postojna – dvakrat, Kobarid, Trenta, Vrtovin, Hrvatini). Z veseljem smo se odzvale tudi povabilu za nastop na prireditvi »Koncert slovenskih pevskih zborov« v Monoštru ok-

tobra 2004. Ta dogodek, ko smo zapele s slovenskimi in zamejskimi zbori, nam je ostal v
prelepem spominu.
Tudi v nadaljevanju naše zborovske dejavnosti moramo, poleg že omenjenih vsakoletnih
medobčinskih in primorskih revij ter večletnih
prireditvah z zamejskimi in slovenskimi zbori v
Arboretumu Volčji Potok, poudariti nastope na
prireditvah v OŠ Cerkno ob različnih proslavah
in dogodkih, tako ob kulturnem prazniku, 80-letnici skladatelja Jakoba Ježa in 120-letnici rojaka Franceta Bevka, dobrodelnih koncertih in
od sezone 2004–2005 dalje tudi na svojih koncertih, sprva z gosti, nato samostojnimi. Prav v omenjeni sezoni smo pevke že nastopile kot Cerklanke in ne več kot S’Cerklan’ke, ker so to ime mnogi napačno razumeli. Kot gostje smo nastopile
v Otaležu na letnem koncertu tamkajšnjega
Noneta »France Bevk« (2007), prejšnje leto pa
so oni nastopili na našem prvem (2006).

Nastop ob 100-letnici Planinskega društva Cerkno,
2. oktober 2004. Foto: Marko Derlink

BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

LITERARNA URICA V BEVKOVI KNJIŽNICI

V četrtek, 12.12.2013, smo v Bevkovi knjižnici v Cerknem gostili literarnega ustvarjalca Dareta Likarja. Sam pravi, da je pisec
zgodb in svoje pisanje že nekaj let vidno objavlja na blogu. Piše zgodbe o ljudeh, tako kot
jih vidijo oči v neposredni bližini. Posebno je
občutljiv na medčloveške odnose, ki so posledica nepotrebnega podcenjevanja ljudi, omejenega snobovstva in kratkovidnosti, in ki so
vse prepogosto odraz čisto navadne človeške
neumnosti. Z blagim in preprostim jezikom
graja in trka na posameznikovo vest, ki prepričuje hkrati pa ne zanika latentnosti in apatije, ki preprečuje navadnemu človeku, da bi
se v tem nenaklonjenem času, dostojno postavil za svoje pravice. Napisal je že dve daljši
prozni deli z naslovoma Kovač je dec in Faca.
Na izboru revije Mentor za najboljšo samozaložniško knjigo za leto 2013 se je s knjigo Faca

Naprej moramo, če hočemo ali ne
in bolje bomo hodili,
če bomo gledali naprej
kakor, če se bomo nenehno ozirali nazaj.
(J.K. Jerome)

SREČNO V LETU 2014
želi kolektiv Mestne knjižnice
in čitalnice Idrija

uvrstil med pet finalistov. Letos je bil uvrščen
tudi na seznam proznih del Primorci beremo
in bil eden izmed najbolj branih avtorjev v
okviru te akcije. Že nekaj let je član idrijskega
Literarnega društva RIS. Z avtorjem se je o
njegovem pisanju, knjigah in še o marsičem
pogovarjala predsednica Literarnega društva
RIS gospa Ivana Gantar.
V letu 2014 že januarja načrtujemo literarni
večer z gostom Miranom Žitkom, ki nam bo
predstavil svojo knjigo o gradnji z naravnimi
materiali.
Najmlajše pa vabimo v torek, 28.1. 2014, ob
16h na uro pravljic.
Brigita Smolnikar
Foto: Marinka Rojc Grum

Jubilejni koncert, 14. december 2013. Foto: Jernej Perdan

V sezoni 2011–2012 smo letni koncert posvetile nepozabni sopevki Andrejki. Takrat smo tri
pevke (Nada, Lidija in Marija) prejele zlato Gallusovo značko.
Letošnjo jesen smo, prav tako v šoli, sodelovale na koncertu Vlada Kreslina, ki je bil poplačan z navdušenim odzivom publike.
Prepevale smo tudi v drugih cerkljanskih dvoranah in prostorih, tako v Glasbeni šoli ob občinskem prazniku, ob odprtju razstave starih
razglednic »Po naših krajih od Javornika do Porezna« (2008), ob odprtju čipkarske razstave Cerkljanske klekljarske sekcije Marjetica (2009),
pa pred hotelom Cerkno na prireditvi, ki jo je organiziral nizozemski pevski zbor Zvon (2008)
in na prireditvi ob kuhanju smukavca (2011), v
hotelu pa tudi ob letošnjem občinskem prazniku s pevskimi gosti iz tujine. Pred fontano v Cerknem smo prepevale v sklopu prireditev »Poletje v Cerknem« (2010, 2011 in 2012; na PVC
festivalu je bil to naš samostojni nastop), v Zakojci pa ob prireditvi »Poletje pod Kojco« (2011).
Tudi v cerkljanskem Gasilskem domu smo večkrat nastopile, vselej na občnem zboru Planinskega društva Cerkno, pa še v Domu upokojencev na otvoritvi likovne razstave (2012).
Pevska vnema nas je vodila tudi na nastope
izven svoje ožje domovine, Cerkljanske, tako že
v prej omenjene kraje, kjer so potekale revije in
prireditve, kot tudi v druge bližnje in daljne kraje. V Sp. Idriji in Idriji že vrsto let prepevamo
varovancem Doma upokojencev, v Psihiatrični
bolnišnici v Idriji pa s pesmijo razveseljujemo
tamkajšnje bolnike. Odzvale smo se tudi prijaznemu vabilu črnovrškega sestava »Pobje« in
tako nastopile na mednarodno obarvani prireditvi »Pesmi z vseh vetrov« (2012), sodelovale
pa še na dobrodelnem koncertu v Bovcu ob znanih imenih zabavne glasbe (2011) in TV-oddaji
Moja Slovenija (2012).
Morda smo kaj tudi pozabile navesti, saj se je
v desetletnem delovanju zbora zvrstilo res lepo
število nastopov. Gledamo pa pevke že v bližnjo
prihodnost, saj nas čaka še kar nekaj nastopov
v tej sezoni, ki bo prav tako pestra kot marsika-

tera prejšnja.
Naj omenimo še enkrat, pravzaprav lahko
poudarimo, da ta starostno pisani ženski sestav
Cerklanke deluje že 10 let pod dirigentskim
vodstvom Vanje Lampič, ki ji pri delu kot korepetitorki pomagata Minka Ličar in Teja Ličar
Močnik, predseduje pa mu že dobrih pet let
Minka Dežela, prej je to funkcijo v zboru opravljala Anka Hvala. Pevke smo vesele, da naše
število narašča, v tej sezoni nas prepeva kar 24,
nikoli pa (nas ni bilo) manj kot 20.

Nepozabno glasbeno doživetje
10-letnico delovanja smo zaokrožile z jubilejnim koncertom v dvorani OŠ Cerkno. V soboto,
14. decembra zvečer, je bilo posebno glasbeno
vzdušje, tako za nas nastopajoče kot tudi za poslušalce. Cerklanke smo se ljubiteljem zborovskega petja, ki so napolnili dvorano, predstavile z
bogatim izborom domačih in tujih, ljudskih in
umetnih pesmi. Pod vodstvom zborovodkinje
Vanje Lampič smo izvedle pesmi v treh sklopih:
Tu sem doma, ...in svet je moj dom, Med prijatelji za vedno. Vse je v prijetno celoto povezal
Luka Ličar, gostji večera, Petra Jurič in Petra
Platiše, pa sta poskrbeli za občuteno glasbeno
spremljavo nekaterih pesmi, prva na violini,
druga na klavirju. Pred začetkom zadnjega dela programa je vodja Območne izpostave JSKD
Rado Božič podelil Gallusove značke našim pevkam za pet, deset in celo dvajset let zborovskega prepevanja. Med pevskima premoroma so si
poslušalci ogledali slike na platnu, ki so prikazale utrinke našega desetletnega delovanja. Na
koncu smo pevke presenetile še z narečno pesmijo Cerklajnke, ki je delo članic zbora (Marije Rejc,
Teje Ličar Močnik in Vanje Lampič), na željo poslušalcev pa še enkrat zapele prikupno Java Jive.
Skoraj dveurni program je dokazal, da je čas
vsem pevkam in prijateljem petja še prehitro
minil, kajti:
»glasba je vir moči in sreče
in če glasba spremlja človeka,
mu bogati srce, lepša trenutke in krajša čas.«
Marija Rejc v imenu Že PZ Cerklanke

Konjeniško društvo Cerkno

VABI NA TRADICIONALNO

ŠTEFANOVO ŽEGNANJE KONJ
26. decembra 2013 ob 11. uri
PRED CERKVIJO SV. ANE V CERKNEM.

VČASIH ČAS PREHITRO BEŽI, VČASIH SE ZDI, KOT DA SPI.
VSAKDO MU DA SVOJ OBRAZ, KI V SEBI SKRIVA ZMAGO IN PORAZ.
NAJ BO LETO 2014 VAŠ ČAS!
DRAGI PRIJATELJI IN PRIJATELJICE PIHALNEGA ORKESTRA ETA CERKNO, LETO 2014 BO ZLATO LETO, ZA GODBO JUBILEJNO.
NAJ VAS NA PRAGU PRAZNOVANJA 40LETNICE POVABIMO NA NAŠ TRADICIONALNI BOŽIČNONOVOLETNI KOCERT.
TOKRAT SE BOMO V NOVO LETO ZAPELJALI V PRESEŽKU ČUDOVITE KLASIČNE GLASBE V FILMIH.

BODITE Z NAMI
V SREDO, 25., ALI V ČETRTEK, 26. DECEMBRA, OB 19. URI V PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE CERKNO.
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NEGOVANJE TRADICIJE

Ekipa Bara Pr' Albinc se zahvaljuje vsem
strankam za zvestobo v letu 2013.
V novem letu pa vam želi sreče in zdravja!

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

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si

37. PARTIZANSKE SMUČINE CERKNO ‘45
V Cerknem se je na zadnji seji v začetku decembra sestal organizacijski odbor za izvedbo
tradicionalne spominske smučarske prireditve
Partizanske smučine Cerkno '45. Potrdili so že
37. izvedbo in datum prireditve, ki jo bodo izvedli v soboto, 25. januarja 2014.
Kljub pomanjkanju sredstev letošnja prireditev ni ogrožena. Sistemska sredstva zagotavlja
samo še Občina Cerkno, za tehnično izvedbo
pa prispevajo organizacije, iz katerih prihajajo
udeleženci tekmovanj (ZB za ohranjanje tradicij NOB, Slovenska vojska, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Policijsko veteransko združenje Sever.) Vse te organizacije pa so v času Janševe vlade doživele veliko zmanjšanje proračunskih sredstev in tudi v času nove vlade ni
pričakovati bistvenega izboljšanja.
Prireditev bo v letu 2014 vsekakor še izvedena. Ob tej priložnosti bodo proslavili že 10. Prvenstvo Veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu, na katerem sodelujejo člani ZVVS, Sever
in častniki. Organizacijsko za prireditev poskrbijo člani OO ZVVS Idrija – Cerkno, tehnično
izvedbo pa izvajajo člani Trim kluba Cerkno.

Ob tem jubileju pripravljajo izdajo posebnega biltena, ki ga pripravlja Marijan Platiše.
Poleg pozdravnih nagovorov, kratke zgodovine in rezultatov dosedanjih prvenstev bo
publikacija vsebovala tudi nekaj slikovnega
gradiva. Z biltenom bodo poskušali pojasniti
pomen nadaljevanja teh tekmovanj in nadaljevanja tradicije prve zimske športne olimpijade v okupirani Evropi, od borcev v 2.
svetovni vojni, prek pripadnikov Slovenske
vojske in Teritorialne obrambe, do veteranov osamosvojitvene vojske – pripadnikov
ZVVS in PVD Sever.
Člani OO ZVVS Idrija – Cerkno bodo tudi
med tekmovalci in ponovno bodo skušali
poseči po visokih mestih v posamični konkurenci in obraniti prvo mesto v ekipni konkurenci iz preteklih let.
Otvoritvena slovesnost v Smučarskem centru Cerkno, tekme v veleslalomu, tekme članov
Zveze borcev v smučarskih tekih in zaključna prireditev v Hotelu Cerkno so zanimive
tudi za ogled, zato vabljeni tudi gledalci.
Franci Ferjančič

NAPOVEDUJEMO
CMAKOV ŠTANT S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

23.–28. december
star plac pri fontani
25. 12./C.M.A.K.

27. 12./C.M.A.K.

Silvestrovo v Hotelu Cerkno

28. 12./C.M.A.K.
11. 1. 2014/C.M.A.K.

Aperitiv, bogata samopostrežna večerja,
prijeten ambient z glasbo v živo za samo 49,00 €!

Silvestrovanje v restavraciji
na Smučarskem centru Cerkno
Pričakajte novo leto v idiličnem okolju, na 1293 metrov
nadmorske višine, v soju zvezd. Cena že od 12,00 €.
Organiziran avtobusni prevoz iz Cerkna.

Novoletni ples
Zaplešite z nami, 4. 1. 2014, v prijetnem vzdušju
z glasbo v živo, za samo 28,00 €
(vstopnina, bogata samopostrežna večerja).

CMAKOV ŠTANT – prodajna predstavitev ustvarjalcev in ustvarjalk. Spremljevalni program:
• Potopisno predavanje: Iran. Svoje vtise in dogodivščine z
jesenskega popotovanja bosta z vami delila domačina Katja
Florjančič in Simon Bajt. Kot pravita, Iran še zdaleč ni tak
kot nam ga predstavljajo mednarodna politika in korporativni mediji. Kakšen je, boste izvedeli iz prve roke. Vstop prost.
• Zimski odklop (nej ga zamede) s skupinami DAN MALIN, JAR OF FLIES, PROJECT 27 in ZELENE ESPADRILJE.
Leto gre počasi h koncu, zato smo se odločili, da zadnji petek v letu zažuramo tako kot se zagre. Bandi bodo preigravali hite izvajalcev kot so Pearl jam, Alice in chains, Bruno
Mars ... Celoten večer bo zimsko obarvan, zato je obvezen
smučarski dresscode, kar pomeni, da pridete na žur oblečeni
čim bolj smučarsko! Najboljše oblečen udeleženec bo dobil
nagrado!:) Vstop 2 EUR.
ROVTRIP: BAREHANDED, URBORG in VALUK. Vstop 4 EUR.
OSNOVNI TEČAJ PORTUGALŠČINE – “Olá, tudo bem?” Hočete
vedeti kaj to pomeni? Naša EVS prostovoljka Filipa Oliveira bo
vesela, če se ji na tečaju pridružite tudi vi. Potekal bo 15 ur, ob
sobotah popoldan. Dodatne informacije in prijave na cmak2@
siol.net ali telefonski številki 051-828-028.

BAR PR’ GABRIJELU

30. 12. ob 21. uri
31. 12. ob 21. uri

DJ SAKIN (Straža) – Novoletni žiu-žau

18. 1. 2014 ob 21. uri

AVTOMOBILI – Legendarna novogoriška pop-rock zasedba je
lani obhajala visoko 30-letnico delovanja ter ob jubileju izdala
album Pozna pomlad, ki je nekoliko modernejše aranžiran,
vseeno pa na njem ohranjajo svoj edinstveni slog. Poleg pesmi
z novega albuma bodo postregli s šopkom svojih večnih uspešnic. Vstopnina 5 EUR.

MM CHECKMAN (Trnovski p.), DJ SHURBE (Skopje) – Kot tradicija veleva, se bomo od starega leta poslovili z izborom veselih glasb, ki vam jih bo zasukal univerzalni MM Checkman. V
njegovem zvočnem kotlu se bodo zamešali raznorodni žanri,
obdobja in slogi, od rocka in funka do jazza in punka. Odplešite z nami v novo leto 2014!!

MESTNI MUZEJ IDRIJA IN CERKLJANSKI MUZEJ

10. 1. 2014 ob 18. uri
Cerkljanski muzej

VEČER POSVEČEN FOTOGRAFU VINKU TAVČARJU ob 100-letnici njegovega rojstva. VINKO TAVČAR (1914–1999) nam
je s svojimi fotografijami zapustil neprecenljivo dediščino.
Cerkljanski muzej hrani več tisoč njegovih posnetkov: porušeno Cerkno med drugo svetovno vojno, podobe nekdanjih
kmečkih domačij, ki so danes le še spomin, vsakdanjik in praznik naših ljudi, njihovi portreti, Cerkljanski laufarji, Partizanska bolnica Franja, utrinki iz narave … Bil je tudi avtor številnih razglednic Cerknega in vasi na Cerkljanskem v obdobju po
drugi svetovni vojni. S svojim fotoaparatom je zvesto beležil
utrip krajev in ljudi pod Poreznom, in jim s tem vtisnil svoj
neizbrisen pečat. Spomnili se bomo njegove življenjske poti,
polne preizkušenj, tako kot že mnogokrat doslej pa bodo tudi
tokrat »spregovorile« predvsem njegove fotografije. Večer sodi v program spremljevalnih prireditev ob občasni razstavi
Podobe Cerkljanske.

21. 1. 2014 ob 18. uri
Osnovna šola Idrija

MUZEJSKI VEČERI – Dr. MIHAEL BRENČIČ, hidrogeolog FNT,
oddelek za geologijo: Vohuni, prostozidarji pa še Lažnivi
Kljukec.

REZERVACIJE: Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno
tel.: 05/37-43-400 ali e-pošta: info@hotel-cerkno.si

SNEŽNA ZABAVA
28. 12. od 19. ure dalje pred Hotelom Cerkno:
D’BUTLS, PLESNA SKUPINA STEP, DJ YOCO
in NIKA ZORJAN. Bogate nagrade.

Vesel božič ter
srečno in veselo novo leto 2014!

