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Neprecenljiva moč prostovoljstva
Skorajda že na pragu pomladi, po dolgih mesecih obotavljanja in omahovanja s previsokimi temperaturami, je letošnja zima udarila z vso svojo
močjo. Ledeni oklep, ki je objel Slovenijo, ni prizanesel niti našim krajem. Kmalu je bilo jasno, da gre za katastrofične razsežnosti naravne nesreče, ki je ne pomnimo. Kako smo se s posledicami snega in ledu, lomljenja dreves, trganja električnih vodov, mrka komunikacijskih sredstev,
odrezanih vasi in domačij ... spopadali na območju občine Cerkno, v nadaljevanju osvetljuje predsednik Gasilske zveze Cerkno (GZC) Stanko
Močnik.

V

soboto, 1. februarja, je po 19. uri prek
Centra za obveščanje 112 prispelo prvo
obvestilo o podiranju dreves na relaciji
Cerkno–Kladje. Ker gre za državno cesto, je
GZC najprej aktiviral Cestno podjetje Nova Gorica, ki je pristojni koncesionar za vzdrževanje
državnih cest. Hkrati se je že aktiviralo tudi posamezna prostovoljna gasilska društva (PGD),
saj so pričele prihajati informacije o žledolomih
tudi drugod po občini.
Ob pol petih zjutraj naslednjega dne je GZC
prejel obvestilo o dveh pogrešanih osebah in s
pomočjo članov PGD Planina – Čeplez ter v sodelovanju s Policijsko postajo Idrija se je takoj
pričela iskalna akcija. K sreči se je vse končalo
dobro – osebi sta se izsledili na Sovodnju, kjer
so zanju poskrbeli člani PGD Sovodenj.
Klici o poslabšanju razmer so se množili, poleg nevarnih razmer na terenu pa je delo zelo
otežkočalo tudi prekinjanje komunikacijskih
sredstev – tako mobilnih omrežij kot radijskih
zvez –, zaradi česar so bile ekipe odrezane ena
od druge. Iz začetne desetine se je število aktiviranih oseb na terenu povečevalo iz ure v uro.
V nedeljo se je že sestal tudi ožji občinski štab
Civilne zaščite, kjer so se dorekle naloge ter način vodenja intervencije. Glede na obseg nesreče je bilo takoj jasno, da je potrebno aktivirati
člane celotne GZC, saj temelj zaščite in reševanja v občini Cerkno tvorijo prav prostovoljna
gasilska društva. Določile so se prioritete intervencije:
• odpiranje glavnih cestnih povezav za intervencijska vozila ter prehodnost cest,
• pomoč delavcem podjetja Elekro Primorska
pri vzpostavljanju električnega omrežja,
• vzpostavitev mobilnega omrežja (Police, Črni Vrh ...),

ZAHVALA
Občinski štab Civilne zaščite Cerkno se
zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli k urejanju in normalizaciji razmer
po ledeni ujmi na Cerkljanskem. Posebna zahvala za požrtvovalnost velja članom prostovoljnih gasilskih društev na
Cerkljanskem, pogodbenikom in kooperantom Občine Cerkno ter domačinom,
ki so se samoiniciativno pridružili akciji.

• prošnja Upravi RS za zaščito in reševanje, izpostava Nova Gorica, za pomoč z agregati,
• odpiranje stranskih cest ter povezav z glavno
cesto,
• preverjanje oskrbe z vodo.
Takoj se je vzpostavilo stik z vodjo nadzorništva Elektra Primorske v Cerknem, na terenu
pa so člani PGD ter posamezni domačini že intenzivno čistili in odpirali posamezne cestne
odseke. V prvi fazi so za čiščenje določali odseke, ki so bili manj nevarni, in za katere se je
ocenilo, da bodo omogočili dostopnost do več
domačij hkrati.
Zaradi prekinjenih komunikacijskih sredstev
se je bilo potrebno fizično odpeljati do posameznih PGD po podeželju, kar je še dodatno zapletalo koordinacijo intervencije. Vsako društvo je na svojem operativnem območju samostojno opravljalo naloge, saj njihovi člani najbolje poznajo teren in vedo, kje se nahajajo
osamljene domačije, kdo od sovaščanov potrebuje nujno pomoč in podobno. Tako se je za
vsako območje določilo prednostne naloge glede na prevoznost poti, poseljenost posameznega območja, zdravstvene težave prebivalcev ...
Sestavile so se skupine ter oddelki za delo in
pomoč. Člani Prostovoljnih gasilskih društev
PGD Planina – Čeplez, PGD Novaki, PGD Gorje
– Poče – Trebenče, PGD Zakriž, PGD Ravne,
PGD Bukovo – Zakojca, PGD Šebrelje in PGD
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Plužnje so tako opravljali naloge odpiranja
cestnih odsekov, pomoči pri vzpostavljanju
električnih vodov in mobilnega omrežja,
preverjanja oskrbe z vodo ... na svojih operativnih območjih, za PGD Cerkno pa se je
določilo naloge za pokrivanje celotne občine v primeru požara in drugih intervencij,
sodelovanje z Zdravstvenim domom Idrija
(odpiranje cest službi Nujne medicinske pomoči), pomoč pri razvozu hrane, logistično
pokrivanje razdelitve agregatov, vzpostavitev radijskih zvez ... Izdelal se je tudi načrt
za sprejemni center v Osnovni šoli, ki bi bil
na voljo občankam in občanom, če bi se razmere poslabšale do te mere, da bi potrebovali zasilna prenočišča.
Zaradi vse slabših razmer se je aktiviralo
tudi podizvajalce in kooperante Občine Cerkno, k intervenciji pa so pristopili tudi občani sami in prispevali več kot dobrodošlo pomoč tako s traktorji in mehanizacijo, kot z
motornimi žagami. Na pobudo župana se je
odzvala tovarna ETA in omogočila nakup
trinajstih manjših in enega večjega agregata, dodatne agregate je pripeljal konvoj
ameriške vojske, posodila jih je Civilna zaščita iz Bovca ... Skupno je bilo s strani Občine Cerkno in GZC tako priskrbljenih okrog
60 agregatov.
Po čiščenju cest se je akciji pridružilo podjetje Hidrotehnik s čiščenjem vodotokov, še
preko celega tedna so bila aktivirana tudi
društva. Nekdo, ki stanja na terenu ni doživel na lastni koži, si težko predstavlja, v kakšnih razmerah so potekale njihove aktivnosti, med katerimi so bili tako rekoč vseskozi v življenjski nevarnosti. Težko je razumeti, da se v takšnih razmerah najdejo celo
radovedneži, ki si pridejo ogledovat razdejanje in pri tem ogrožajo tako sebe kot druge, ki bi jih v primeru nesreče morali reševati.
Odpravljanje posledic bo zagotovo trajalo
še zelo dolgo. Nekaj pa je gotovo – že takoj v
prvih dneh se je pokazalo, kako močno je
Cerkljanska odvisna samo od sebe. Ob začetku intervencije smo se lahko oprli samo
na lastne moči in prebivalce, saj je pomoč
pričela prihajati šele kasneje. Tudi znotraj
GZC so se pokazale nekatere pomanjkljivosti, pri čemer naj poudarimo nujnost nabave
radijskih postaj in repetitorja za komunikacijo med enotami, opreme društev z motornimi žagami, nabave zimskih verig za vsa
vozila GZC ter nabave večjega vozila z dvigalom za osrednjo enoto PGD Cerkno, ki bi
bilo v takih trenutkih več kot dobrodošlo.
Zagotovo pa nista zatajila pogum in srčnost vseh, ki so sodelovali v intervenciji, pri
čemer največ šteje zavest, da prebivalke in
prebivalci Cerkljanske v ključnih trenutkih
znamo sodelovati in stopiti skupaj.

PRI INTERVENCIJI SO
SODELOVALE NASLEDNJE ENOTE
IN ORGANIZACIJE:
• Prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Cerkno (PGD Cerkno,
PGD Planina – Čeplez, PGD Novaki,
PGD Gorje – Poče – Trebenče, PGD
Zakriž, PGD Ravne, PGD Bukovo –
Zakojca, PGD Šebrelje in PGD Plužnje),
• Center 112,
• Uprava RS za zaščito in reševanje,
izpostava Nova Gorica,
• Policijska postaja Idrija,
• Elektro Primorska, nadzorništvo
Cerkno,
• Cestno podjetje Nova Gorica,
• Hidrotehnik,
• Osnovna šola Cerkno,
• Gasilska zveza Slovenije,
• Slovenska vojska,
• Podjetje ETA Cerkno,
• Zdravstveni dom Idrija,
• GRS Tolmin, skupina Cerkno,
• Skavti Cerkno,
• pogodbeniki in kooperanti Občine
Cerkno,
• Hotel Cerkno,
• Radio Odmev,
• Center za socialno delo Idrija,
• Rdeči križ Idrija.
Pogovor povzela: N. B., Foto: arhiv GZC
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VEČ VARNOSTI IN REDU

Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno

M

edobčinski inšpektorat občin Idrija in
Cerkno je bil ustanovljen z Odlokom
o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in
Cerkno (Ur. list RS, št. 18/2013), ki sta ga v
enakem besedilu sprejela občinska sveta obeh
občin ustanoviteljic.
Glavna naloga inšpektorata je opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem občinskih odlokov in drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor.
Inšpektor je uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor v okviru
svojih pooblastil samostojen in deluje skladno z
določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Inšpektor nadzoruje izvajanje zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v
upravnem in prekrškovnem postopku.
Inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor na področjih:
• oskrbe s pitno vodo,
• odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda,

• ravnanja s komunalnimi odpadki,
• urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
• urejanja in vzdrževanja lokalnih javnih cest
in javnih poti,
• urejanja in vzdrževanja pokopališč in javnih
tržnic,
• oglaševanja,
• občinskih in turističnih taks in
• drugih področjih, ki jih določajo občinski in
drugi predpisi.
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, odlok ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
• odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
• izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških;
• naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje;
• predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
• odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za
katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Naloga inšpektorja je tudi spremljanje, analiziranje ter podajanje predlogov za izboljšanje
stanja na področjih, ki jih nadzira ter preventivno delovanje z objavami člankov, obvestil in
opozoril.

Prijave, pobude, vloge
Občani lahko svoje prijave, pobude, pritožbe,
sporočila in druge vloge podajo osebno na občinah, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in
po telefonu v času uradnih ur ali po elektronski
pošti inspektorat.idrija-cerkno@idrija.si.
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje
pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih ter varovati tajnost prijavitelja.
Prijavitelja, ki inšpekciji poda lažno prijavo,
se lahko kaznuje z globo 500 EUR.
Uradne ure inšpektorja v občini Idrija so ob
sredah od 9.00 do 11.00, ko je dosegljiv tudi na
telefonu 05/3734505.
Uradne ure inšpektorja v občini Cerkno so ob
ponedeljkih od 9.00 do 11.00, ko je dosegljiv
tudi na telefonu 05/373 46 53.
Gorazd Kragelj, medobčinski inšpektor

ZA ČISTEJŠE OKOLJE

ČISTILNA AKCIJA
TUDI LETOS
Kot vsako leto doslej, bo v mesecu marcu ali
aprilu potekala čistilna akcija, ki jo organizira
Krajevna skupnost Cerkno. Ob pridni pomoči
vseh krajanov, so bile vse dosedanje akcije izredno uspešne.
V opomin, da je skrb za naravo in okolje, v
katerem živimo, izrednega pomena, so tudi slike, ki nam jih je posredoval bralec Andrej.
Občina Cerkno

SODELOVANJE

ELEKTRO MARIBOR POMAGAL PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC ŽLEDA
Ekipa elektromonterjev iz Elektra Maribor,
območne enote Gornja Radgona, je priskočila
na pomoč pri odpravljanju posledic žleda na
območju Elektro Primorske, distribucijske enote Tolmin.
Elektromonterje so obiskali predsednik uprave Elektro Maribor mag. Boris Sovič in vodja
območne enote Gornja Radgona Andrej Roškar
s sodelavci. Ob tej priložnosti so se srečali s
predstavniki Elektro Primorske, kjer jih je, v
imenu predsednika uprave, sprejel Silvo Rutar,
vodja distribucijske enote Tolmin. Predstavniki
Elektro Primorske so se ob tem zahvalili za pomoč in pohvalili izjemno angažirano delo elektromonterjev, ki so na našem območju pomagali več kot teden dni. Predstavnike Elektra
Maribor in Elektro Primorske je ob tej priložnosti sprejel župan Občine Cerkno Miran Ciglič.
Vir: Elektro Maribor, Foto: Robert Lorenčič

AGREGATI
AMERIŠKE VOJSKE
TUDI V CERKNEM
V torek, 11. februarja, se je v Cerknem mudil
konvoj ameriške vojske ter pripeljal 4 agregate
večjih moči. Zasluga za tako visok obisk gre zelo dobremu sodelovanju Civilne zaščite Občine
Cerkno ter Slovenske vojske.
Sicer pa so agregati namenjeni za pomoč
prebivalstvu in so trenutno nameščeni v uporabo v Novakih ter Cerkljanskem vrhu. Na teh območjih namreč še vedno nimajo vzpostavljenega električnega omrežja, sanacija pa bo trajala
še kar nekaj časa.

Foto: Darko Mavrič
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ZAUSTAVLJANJE RAZVOJNIH PRILOŽNOSTI

IZ STEKLENEGA URADA

Zakaj NE proračunu
Občine Cerkno za 2014?

Z

a uvod si dovolim izposoditi del članka
odgovorne urednice revije ONA Sabine
Obolnar. Takole piše: »Nas, Slovenke in
Slovence, od nekdaj učijo (in imamo tudi zgodovinske predispozicije), da moramo biti skromni,
povprečni, stopljeni z množico; potem nam vedno znova v življenju pokažejo, da ni pametno
izstopati iz povprečja, kajti takšen človek postane družbeni problem, intimno pa osamljen samohodec z bremenom, ki ga ni lahko tovoriti in
prenašati skozi življenje. Model ukalupljanja in
karakternega štancanja se začne že v matični
družini, ob pritiskih našega šolskega sistema pa
se tlačenje posameznika, ki ima svoj jaz, talent
in moč, samo stopnjuje. Mnogo tovrstnih posameznikov odneha in se prepusti malodušju. Tako
je tudi v službi in prav tako v zasebnem partnerstvu. Koliko nam nadrejenih ljudi pa je tako zrelih, da nam dajo prostor za razvoj potencialov, ki
jih nosimo v sebi? Zelo malo. Vemo, naš družbeni
in šolski model je ustvarjen za proizvodnjo povprečnežev.
Ampak ljudje imamo zelo različne sokove življenja. In nekateri, kljub oviram ali pač prav zaradi njih, zmagujejo. Zakaj je šport tako zelo
svojstven in pomemben: ker ne pozna in ne dopušča bližnjic, ne pozna vezi in poznanstev niti političnih botrov, tukaj imata pravico samo talent
in trdo delo. Zgolj trdo in pošteno delo. Sporočilo
naših veličastnih športnikov je jasno: leta garanja so poplačana.
Njihove zmage so pravi balzam za naša življenja. In predvsem upanje, ki ga prinašajo: če imaš
voljo, moč in znanje, zmaguješ. Če dobro delaš,
zmaguješ!«
Ob tem lahko z gotovostjo zatrdim, da imamo skupaj s sodelavkami in sodelavci v ekipi
občinske uprave voljo, moč in znanje ter da
smo zato s predvideno realizacijo projektov v
letu 2014 absolutno zmagovalci. Naj navedem,
kaj smo Občinskemu svetu predlagali v potrditev:
1) Kotlovnica OŠ Cerkno, vrednost 650.000
EUR, uradni zaključek skupaj s švicarskim
partnerjem jeseni 2014, financiranje približno 50/50.
2) Kolesarnica z ostalimi elementi programa
Interbike, 72.300 EUR, zaključek poletje
2014, sofinanciranje 95 %.
3) Večnamenski center Cerkno, vrednost
1.610.000 EUR, zaključek gradnje 31. 5.
2014, predaja namenu 1. 12. 2014 sofinanciranje v znesku 924.000 EUR (v začetku
marca prejetih že 553.000 EUR s strani
MGRT).
4) Urejanje površin na podeželju, vrednost
325.000 EUR, sofinanciranje 163.000 EUR,
zaključek 15. 8. 2014 (projekt ima dva sklopa: Vaško središče Lazec in Javno otroško
igrišče Cerkno).
5) Cestna infrastruktura ZFO – 23. člen, v KS

Novaki:
a)350.000 EUR – sofinanciranje 262.000 – če
država ne razpolovi sredstev,
b) 200.000 EUR – sofinanciranje 131.000 – če
država razpolovi običajna sredstva
Rok: jesen 2014.
6) Stanovanjska gradnja, vrednost 350.000
EUR (4 stanovanja + poslovni prostor).
250.000 EUR privarčevanih in vezanih na
računu banke. Začetek gradnje pomlad
2014, zaključek poletje 2015.
7) Mrliška vežica Šebrelje, vrednost 210.000
EUR, zaključek in predaja namenu april/
maj 2014, vse plačano, razen 10.000 EUR
za tehnične pregled in uporabno dovoljenje.
8) Energetska sanacija OŠ, vrednost 1.300.000
EUR, sofinanciranje 100 %, pogodbe, javni
razpis ipd. 2014, zaključek 2015. Obstaja
velika verjetnost, da smo s tožbo na upravnem sodišču uspešni.
Sešteto to pomeni slabih 3.800.000 EUR naložb, ob sofinanciranju skoraj 2.600.000 EUR
in deležu Občine okrog 1.200.000 EUR.
Če smo s sodelavci občinske uprave uspešni
pri pridobivanju sofinanciranja, moramo zagotoviti tudi lastni delež, zaradi česar predlagam
zadolževanje v višini 700.000 EUR. S tem občini omogočamo normalno likvidnost in ne
ogrožamo bodočih občinskih proračunov, saj
bi se občina lahko zadolžila še za nadaljnjih
1.800.000 EUR. Žal so proti razvojnemu proračunu glasovali svetniki opozicije v sestavi LDS,
SD in SLS.
Očitno niso opazili, da je Občino Cerkno doletela naravna katastrofa, kajti glasovali so tudi proti sredstvom za sanacijo škod po žledu.
Predlagal sem sledeče:
1) Postrgati vso proračunsko rezervo (2012,
2013 in 2014) v znesku 140.000 EUR.
2) Zadolžiti se za 76.000 EUR za vzdrževanje
cest.
3) Povečati postavko za vzdrževanje cest za
dodatnih 100.000 EUR.
Kar skupaj znese 316.000 EUR (sanacija cest
Plužnje, Jazne, Šebrelje ipd.).
To nerazumno glasovanje so lahko spremljali tudi predsedniki KS, ki so bili vabljeni na sejo. Zanima me, kako bo na primer predsednik
KS Bukovo razložil svojim krajanom dejstvo,
da je glasoval zoper izvedeno sanacijo ceste
Reka–Bukovo (350.000 EUR) in da ne izkazuje
niti trohice solidarnosti s potrebami kolegov iz
drugih KS. Enoumje in zaplankanost ne poznata meja. Ali pa gre res zgolj za to, na kar je v
Primorskih novicah št. 45 z dne 24. 2. 2014
opozorila tudi novinarka Saša Dragoš: »’Ne želimo vam dati odprtih rok, da boste lahko vladali brez problemov’, je Simonič naposled dal vedeti, da ne gre za zadolževanje.«
In to nagajanje traja že četrto leto, neposredno ali za hrbtom. Ali se občinski svetniki opo-

zicije zavedajo svoje odgovornosti do občank
in občanov? Če proračun ni sprejet, namreč ni
mogoče izvesti:
• sanacije vodovoda Čeplez,
• izplačati plačnih nesorazmerij v vrtcu,
• odobriti nadomestnega zaposlovanja v vrtcu,
• izvesti javnih razpisov, na osnovi katerih se
sofinancirajo športna in kulturna društva,
• izvesti nakupa gasilskega vozila ali druge
opreme,
• izvesti napovedane investicije,
• izvesti projekta Divje babe,
• izvesti širitev projekta OVE in OŠ Cerkno,
• izvesti popoplavnih sanacij, če MKO zagotovi sredstva,
• sofinancirati Partizanskih smučin,
• ipd.
Da je s strani združene opozicije politična
volilna kampanja že močno v teku, izpričujejo
tudi ponavljajoča se dejanja iz preteklosti. Lepljenje žaljivih napisov, anonimke prek lokalnega medija, za katerega se zdi, da deluje v
službi ene politične opcije, sklicevanje tiskovnih konferenc, anonimke, poslane medijem,
Komisiji za preprečevanje korupcije, pa tudi na
domače naslove in na naslove inštitucij, s katerimi Občina Cerkno dobro sodeluje. Gre za
povsem nezrela in hujskaška dejanja ljudi, ki si
ne upajo pogledati v oči in soočiti mnenj na
osnovi moči argumentov.
Kam nas je taka politika pripeljala v zadnjih
22 letih, občutimo vsi na lastni koži. Ali nas
mora res doleteti prav nesreča, kot nedavno,
da strnemo vrste in da kot skupnost zadihamo
v enotnosti? In ponovno smo si dokazali, da je
moč v slogi in ne v delitvah ali podtikanjih.
Naj za zaključek navedem besede Andree
Massija, ki nekoliko od zunaj lažje vidi tisto,
kar si sami neradi priznamo. Citiram iz Dela:
»Nisem ne slep ne gluh. Slišim in vidim veliko
stvari, ki se dogajajo okrog ekipe aMaze. Ne gre
samo za metanje polen pod noge, kot vi rečete,
ampak nevoščljivost, zavidanje, nenehno slabo
razmišljanje in opravljanje. Če bi tisti, ki nas
imajo najbolj v zobeh, namesto da opravljajo,
vzeli kos papirja in napisali, kaj delamo, bi imeli
pol treninga že načrtovanega. Prepisovanje ni
nič slabega, če se iz njega kaj naučiš. ... V minulih letih sem slišal veliko laži o sebi, Tini in ekipi.
Niso mi vzeli energije, čeprav tega ni lahko prenašati. Tisti, ki to počno, ne bodo nikoli zmagali.
Z zavistjo, iz katere se poraja hudobija, ne moreš
zmagati.«
Vsaka podobnost s člani opozicije ni zgolj
slučajna. Zato stran s političnim enoumjem.
Zaupajmo v lastno glavo, tehten premislek in
raje, kot se reče, uporabimo zdravo kmečko
pamet.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

Sklepi Občinskega sveta Občine Cerkno
Članice in člani Občinskega sveta Občine Cerkno so se na svoji 18. redni seji sestali 20. februarja 2014.

N

a dnevnem redu je bilo devet točk. Občinski svet je pri posameznih točkah
sprejel naslednje sklepe:

3. točka
Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini Cerkno.
Občinski svet se je seznanil z navedenim programom ter ga soglasno potrdil.
4. točka
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto
2014 – prva obravnava.
Občinski svet Odloka o proračunu Občine Cer-

kno za leto 2014 ni potrdil.
5. točka
Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2014.
Župan Miran Ciglič je moral točko umakniti iz
dnevnega reda, ker proračun ni bil sprejet.
6. točka
Poročilo o kakovosti vodooskrbe v občini
Cerkno v letu 2013.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o kakovosti vodooskrbe v občini Cerkno v letu 2013
ter ga soglasno potrdil.
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7. točka
Letno poročilo o izvedenih/planiranih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta za leto 2013 in 2014.
Občinski svet se je seznanil z navedenim poročilom ter ga soglasno potrdil.
8. točka
Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet je potrdil Sklep o ukinitvi statusa
zemljišča javno dobro na parceli št. 806/4 k.o.
Planina.
Povzetek sklepov 18. redne seje je pripravila
Katja Lapanja, tajništvo Občine Cerkno

NEKAJ
TELEGRAFSKIH
NOVIC
16. 1. 2014 – Na sedežu podjetja Komunala
Idrija d.d. smo s sodelavci obiskali direktorico Vesno Miklavčič. Obravnavali smo sledeče
teme:
• operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v občini Cerkno
ter seznanitev s primerom dobre prakse na
Ledinah;
• usoda Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Veliki izgledi so, da
projekt propade zaradi nastopa stranskih
udeležencev;
• sanacija vodovoda Čeplez, predvidoma pomladi 2014;
• solastništvo Občin Idrija in Cerkno v javnem podjetju Komunala Idrija;
• javne gospodarske službe (odloki) ter strokovna pomoč;
• organizacija zimske službe v Občini Idrija.
16. 1. 2014 – Obiskal sem direktorja podjetja
Zidgrad Igorja Božiča v zvezi s stanovanjsko
izgradnjo v Cerknem. Zidgrad ima pridobljeno gradbeno dovoljenje in je pripravljen na
gradnjo, če bo Občina Cerkno sodelovala z
nakupom štirih stanovanj. Sklep je, da se ponudba pripravi v roku 14 dni, nato se izvršijo
še pogajanja. Pogajalska skupina s strani Občine Cerkno je v sledeči sestavi: župan Miran
Ciglič, direktor občinske uprave Martin Raspet, računovodja Mojca Sedej. Nakar se čaka
na odločitev Občinskega sveta.
27. 1. 2014 – Sestali smo se z direktorico
Zdravstvenega doma (ZD) Idrija Urško Močnik glede naslednjih tem:
• prevzem splošne zobne ambulante po odhodu Tjaše Križaj, dr. stom., in prenos v izvajanje te dejavnosti pod okrilje ZD Idrija.
Rok: 1. 3. 2014;
• problematika pediatrije;
• problematika pokvarjenega rentgena;
• problematika vzdrževanja objekta ZD Idrija;
• ugotovitev lastništva garaž v prostorih
enote Cerkno;
• preveritev stroškov obdukcij.
30. 1. 2014 – Sestanek z vaško skupnostjo
Planina – Čeplez v »mlekarni Planina«, kjer
smo se dogovorili o postopku in projektu sanacije celotnega vodovoda Čeplez, na dolžini
okrog 2.000 m.
1. 2. 2014 – Udeležil sem se občnega zbora
PGD Cerkno, kjer sem posebej poudaril nalogo predsednika PGD Bogdana Brusa in poveljnika PGD Jureta Čuka, da zagotovita delež sredstev za nakup opreme tudi s strani
podjetja ETA Cerkno. To je osnova za nakup
novega gasilskega vozila za PGD Cerkno v
skladu z normativi in zakonodajo na tem področju.
10. 2. 2014 – S predstavnikom Telekoma smo
si ogledali lokacijo v Planini, kjer bo letos poleti Telekom zagotovil dostop optičnih kablov
in s tem kakovostnih programov in interneta.
30. 1.–10. 2. 2014 – Naravna katastrofa –
žled – je prizadela tudi občino Cerkno. Zaradi odlično izpeljane akcije vseh PGD v občini
Cerkno, pomoči občank in občanov, delavcev
Elektra Primorske, se je relativno hitro odpravilo ovire in prešlo nazaj v normalno stanje. Odpravljanje škode bo dolgotrajno, večletno. Vsem, ki so kakorkoli pomagali LEPA
HVALA – Štab Civilne zaščite Občine Cerkno.
14. 1., 28. 1. in 11. 2. 2014 – Usklajevali smo
stališča v zvezi s pripombami opozicijskih
strank SD, LDS in SLS na proračun 2014. V
prepričanju, da smo večino vprašanj uskladili, je bila sklicana seja Občinskega sveta.
20. 2. 2014 – 18. redna seja Občinskega sveta. Proračun 2014 ni bil sprejet. Rezultat glasovanja 8 : 8. Proti so glasovali občinski svetniki opozicije LDS, SD in SLS. Svoje razmišljanje o rušenju proračuna podajam v tokratnem uvodniku.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
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ODNOS OBČINA CERKNO – JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKNO

Resnica naj bo na prvem mestu
Z zamenjavo oseb v vrhu katerekoli institucije se običajno spremeni tudi
način njenega vodenja. To postane najbolj očitno, ko do menjave pride
redko in po dolgem času, kot se je to zgodilo v naši lokalni skupnosti.

V

dolgih letih oblasti ene opcije
so se med različnimi akterji
spletle različne interesne povezave, zato je logično, da je bila
sprememba v vrhu Občine Cerkno za
marsikoga neprijetna. Zmotila je
ustaljeni ritem lagodnega delovanja,
ki pogosto pripelje tudi do tega, da se
nekatere stvari dela “po domače”.
Že vse od nastopa mandata dalje
poudarjam, da me ne zanima politika, temveč zgolj realne številke, odnosi in rezultati. Eden glavnih ciljev
mi je transparentnost poslovanja –
tako Občine kot njenih proračunskih
porabnikov. Med njimi je eden največjih prav javni zavod Osnovna šola
Cerkno, saj za njegovo delovanje gre
kar okrog 40 % občinskega proračuna. Zato je še posebej pomembno, da
je poslovanje tako velikega zavoda
transparentno in zakonito.
Z vpogledi v poslovanje tega zavoda pa so vseskozi težave. Vse močnejši je neprijeten vtis, da politična zaslepljenost ravnatelja Osnovne šole
Cerkno s prejšnjo lokalno oblastjo še
kar traja ter da mu svetovalcev in prišepetovalcev iz te opcije ne manjka.
Zato sem na zadnji, 18. seji Občinskega sveta svetnice in svetnike pozval, da naj po treh letih uperjanja
prsta v župana tega naposled usmerijo tudi v drugo smer. Menim, da bi
vendar moralo biti celotnemu Občinskemu svetu do pravilne porabe proračunskih sredstev in do čistega poslovanja v prid glavnim uporabnikom
zavoda – otrokom.
Ker opozicija (LDS, SD in SLS) ni
sprevidela te potrebe, sem od ravnatelja zahteval, da do 10. marca skliče
vse pedagoške delavke in delavce iz
šole in vrtca ter predstavnike sveta
zavoda, sveta staršev in šolskega sin-

dikata na skupni sestanek, na katerem bomo osvetlili resnico skoraj štiriletnega odnosa med vodstvoma
Osnovne šole Cerkno in Občine Cerkno. Hkrati na temo podaljšanega
bivanja in drugih zadev predlagam
prijavo ravnatelja šolski inšpekciji ter
revizijo poslovanja Osnovne šole Cerkno za leto 2013, po posameznih postavkah pa tudi za kakšno leto nazaj.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti
ali celo nezakonitosti bom proti ravnatelju sprožil ustrezne postopke, v
vsakem primeru pa bo Občinski svet
razpolagal s potrebnimi informacijami za pravilno odločanje v prihodnosti.
Odprt dialog pred najširšo javnostjo želim zato, ker je zahrbtnega
ravnanja v naši družbi in odnosih
preveč. Motenim odnosom navkljub
pa kot župan nisem nikoli dovolil, da
bi kakorkoli trpele dejavnosti šole in
vrtca. Vse, kar sem vseskozi želel, je
bilo delati na osnovi čisti računi – dobri prijatelji. Na ustrezno skrb kažejo
tudi investicije v tem mandatu, na
primer:
a) VRTEC:
• zamenjava dotrajanega kotla na
kurilno olje (30.000 evrov),
• vgraditev tovornega dvigala (8.532
evrov),
• nakup pomivalnega stroja (10.000
evrov),
• zamenjava rolet (3.500 evrov),
• lakiranje parketa v igralnicah,
• zamenjava vseh oken na zidani
stavbi, nakup igral, prepleskanje
vseh prostorov (50.000 evrov).
b) OSNOVNA ŠOLA
• kotlovnica na biomaso (650.000
evrov),

PRORAČUNSKA SREDSTVA, NAMENJENA VARSTVU IN VZGOJI OTROK TER PRIMARNEMU IZOBRAŽEVANJU

A

REALIZACIJA
2009

REALIZACIJA
2013

PREDLOG
PRORAČUNA 2014

502.169 €

546.926 €

555.500 €

41.549 €

122.575 €

121.000 €

543.718 €

669.501 €

676.500 €

4.903 €

7.944 €

7.185 €

Materialni stroški

71.775 €

50.000 €

50.000 €

Nadstandardni programi OŠ Cerkno (razna varstva
otrok, psiholog, drugi nadstandardni programi)

62.882 €

40.909 €

34.255 €

Prevozi otrok

273.349 €

271.335 €

275.000 €

SKUPAJ B

412.909 €

370.188 €

367.940 €

SKUPAJ A + B

956.627 €

1.039.689 €

1.044.440 €

INVESTICIJE

25.567 €

743.000 €

2.573.000 €

982.194 €

1.782.689 €

3.617.440 €

7.913.475 €

5.165.000 €

8.232.006 €

12 %

35 %

44 %

VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Vrtec Cerkno – oskrbnine, drugi zakonsko predpisani
stroški, dogovorjeni stroški
Varstvo otrok izven občine – oskrbnine
SKUPAJ A

B

OSNOVNO ŠOLSTVO
Soﬁnanciranje logopeda

Razvojni programi v šolstvu

C

1.500 €

SKUPAJ A + B + C
PRORAČUN
DELEŽ SREDSTEV, namenjenih Osnovni šoli Cerkno in
Vrtcu Cerkno v celotnem proračunu

• načrtovana energetska sanacija OŠ
(1.300.000 evrov),
• asfaltacija in razsvetljava zunanjega igrišča (60.000 evrov),
• ureditev vhoda v OŠ in parkirišče
(10.249 evrov),
• ureditev parkirišča »pri Karuzu«,
• Večnamenski center Cerkno (topografsko središče, sodelovanje z najemnikom kulturnih storitev)
(1.600.000 evrov),
• energetska hišica,
• nabava opreme in osnovnih sredstev (7.085 evrov),
• polaganje vinas ploščic (6.637
evrov),
• PŠ Šebrelje – mala čistilna naprava

(9.823 evrov),
• Zatemnitev oken (2.880 evrov),
• Elektroinštalacijska dela (4.238
evrov).
Ker se pojavljajo dezinformacije
tudi v zvezi s proračunskimi sredstvi,
namenjenimi varstvu in vzgoji otrok
ter primarnemu izobraževanju, v preglednici navajam realizacijo za leto
2013 ter predlog proračuna za leto
2014, za primerjavo pa še realizacijo
iz leta 2009, se pravi iz prejšnjega
mandata.
Denarna sredstva za odpravo treh
četrtin nesorazmerja plač za zaposlene v Vrtcu Cerkno, v vrednosti
10.427,00 EUR, bodo na račun OŠ

Cerkno nakazana takoj, ko bodo za
to izpolnjeni pogoji, to pa je sprejet
proračun Občine Cerkno za leto
2014. Po sprejemu letošnjega proračuna bo prav tako dano soglasje k
razpisu za delovno mesto pomočnice
vzgojiteljice.
Kako zmotna je ocena ravnatelja,
da se vlaganja v OŠ zmanjšujejo, kažejo deleži sredstev Občine za šolstvo
in vrtec. Ti so izjemno visoki, 35 – 44
% celotnega občinskega proračuna.
Menim, da so številke edina oprijemljiva resnica, ki jasno kaže na odnos Občina Cerkno – Osnovna šola
Cerkno.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Kako zadovoljni so naši uporabniki

S

poštovani občani in občanke.
Ponovno je leto okrog, zato smo
se odločili oceniti zadovoljstvo
uporabnikov naše storitve v občini
Cerkno. Z veseljem ugotavljamo, da
smo v letu 2013 imeli na nivoju celega leta 13 uporabnikov več kakor v
letu 2012. Najpogosteje so uporabniki naše storitve osebe, stare nad 65
let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, potrebujejo pomoč. So pa uporabniki naših storitev
tudi osebe, mlajše od 65 let, ki imajo
status invalidne osebe ali osebe, pri
katerih so prisotna kronična obolenja. Občani občine Cerkno se poslužujejo vseh sklopov opravil, ki jih ponujamo: pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov), gospodinjska pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje

ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na
institucionalno varstvo). Nabor in
obseg opravil tekoče prilagajamo željam in potrebam uporabnikov v ma-

ksimalnem obsegu 20 ur tedensko.
Kakor smo omenili uvodoma, smo
v želji ugotoviti, kako zadovoljni so
uporabniki z našo storitvijo, na naše
uporabnike naslovili prošnjo za sode-

STRUKTURA EFEKTIVNIH UR POMOČI NA DOMU V OBČINI CERKNO

25 %

35 %

Pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih
Gospodinjska pomoč
Pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov

40 %

NAŠI UPORABNIKI MENIJO, DA JIM STORITEV
POMOČ DRUŽINI NA DOMU OMOGOČA

37 %
50 %

Da ostanem v domačem okolju
Da živim bolj kakovostno

13 %

lovanje v anonimni raziskavi. Vprašalnike nam je vrnilo 73 % uporabnikov. Večina (63 %) anketiranih uporabnikov je bilo starejših od 85 let. 87 %
uporabnikov je z našo storitvijo zadovoljnih, 13 % pa srednje zadovoljnih. Ker so anketirani izrazili visoko
zaupanje socialnim oskrbovalkam, ki
jih na domu obiskujejo, in ker jih kar
76 % izraža, da v okviru storitve ničesar ne pogrešajo, upamo, da so uporabniki z neposredno izvedbo storitve zadovoljni.
V raziskavi je bilo s strani uporabnikov izraženo, da bi želeli tudi izvedbo storitve ob vikendih in praznikih, česar do sedaj v občini Cerkno
nismo izvajali. V kolikor imajo posamezni uporabniki željo/potrebo po
izvedbi storitve tudi ob vikendih in
praznikih, jih prijazno vabimo, da
nas pokličejo in poskušali bomo poiskati rešitev, ki bo zanje ustrezna.
Vsekakor pa smo ob zadostnem povpraševanju po storitvi preko vikenda
in praznikov tudi mi kot izvajalci zainteresirani za tovrstno izvedbo.
V letošnji raziskavi je 38 % uporabnikov navedlo, da ceno storitve ocenjujejo kot previsoko. Potrebno je
povedati, da je bila cena v letu 2013
enaka kakor v letu 2012. Torej razlog, da občani ceno prepoznavajo
kot visoko, ne gre iskati neposredno
v ceni storitve, ampak v splošno slab-

ših družbenih in socialnih razmerah.
Menimo, da je cena storitve 5,27
evrov na uro ugodna in vključitev v
storitev lahko pomembno vpliva na
kakovost življenja uporabnikov ter
podaljša čas, ki ga uporabniki kljub
temu, da niso več povsem samostojni, lahko preživijo doma. Cena storitve ostaja ugodna predvsem zaradi
visokega deleža subvencije, ki jo za
plačilo storitve namenja Občina Cerkno, ki storitev vseskozi podpira.
V zadovoljstvo nam je, ko novi
uporabniki povedo, da so informacijo o storitvi pridobili od zadovoljnih
uporabnikov ali predstavnikov lokalnih društev, podjetij in organizacij.
Kakor pa se je izkazalo ob zadnji vremenski ujmi, bi bili tudi mi brez izjemne predanosti naših zaposlenih in
odličnega sodelovanja z lokalnimi
društvi in organizacijami dokaj nemočni. Za vse preteklo sodelovanje
se zahvaljujemo Občini Cerkno, Komunali Idrija, Rdečemu križu Idrija,
Centru za socialno delo Idrija, predvsem pa Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Cerkno, ki nam je pomagalo,
da smo tudi takrat, ko se je to zdelo
nemogoče, z njihovo pomočjo dostopali do naših uporabnikov.
Hvala.
Klavdija Kobal Straus,
Dom upokojencev Idrija, d.o.o.
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VODOOSKRBA

Poročilo o kakovosti vodooskrbe v letu 2013
Upravljavec vodooskrbnih sistemov je dolžan redno spremljati kakovost pitne vode ter o tem obveščati uporabnike. Večinski delež mikrobiološko onesnaženih vzorcev pitne vode predstavljajo vzorci, odvzeti iz vodooskrbnih sistemov brez priprave vode.

K

akor vsako leto se je tudi v letu 2013 skladno z zakonodajo
kvaliteta pitne vode iz javnih
vodooskrbnih sistemov v upravljanju
občine spremljala na dva načina.
Ministrstvo za zdravje zagotavlja
nadzor nad kvaliteto pitne vode oziroma t. i. državni monitoring pitne
vode iz vodooskrbnih sistemov, ki
oskrbujejo 50 ali več oseb.
Neodvisno od državnega monitoringa upravljavec, občina Cerkno,
skladno s Pravilnikom o pitni vodi
(Pravilnik) izvaja notranji nadzor
nad kakovostjo pitne vode iz vseh sistemov v upravljanju.
Oba nadzora se izvajata s pomočjo
laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode. Mikrobiološko kvaliteto pitne vode ugotavljamo z določanjem
različnih vrst mikroorganizmov v vodi. Pitna voda je po Pravilniku skladna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih
oblik v številu, ki lahko predstavlja
nevarnost za zdravje ljudi. Če vsaj
eden od zahtevanih predpisanih parametrov odstopa od normativov,
določenih s Pravilnikom, voda ni
skladna.
V okviru notranje kontrole (Tabela
1) je bilo v lanskem letu iz vseh sistemov skupno na omrežju oz. na pipah
pri potrošnikih odvzetih 73 rednih
vzorcev pitne vode za mikrobiološke
preiskave. Večinski delež mikrobiološko in zdravstveno neustreznih
vzorcev predstavljajo vzorci, odvzeti
na omrežjih sistemov, kjer priprava
vode ni urejena (spodnji del tabele).
Od 24 mikrobiološko neustreznih
jih je bilo 10 fekalno onesnaženih oz.
zdravstveno neustreznih. Mikrobiološko onesnaženi vzorec sistema
smučarskega centra je bil odvzet na
sistemu Brdo, kjer priprava vode zaenkrat ni tehnično izvedljiva.
Vzrok za neskladne vzorce na sistemu Otalež (velja tudi za rezultate
državnega monitoringa) smo našli
po natančnem pregledu objektov zajetij. Ugotovljeno je bilo zamakanje
zaledne (površinske) vode v objekt
enega od zajetij. Zaledne vode se je
preusmerilo stran od zajetja. Celovita obnova zajetij je predvidena v letošnjem letu.
V okviru notranjega nadzora so bili
na vseh sistemih, kjer se dezinfekcija
pitne vode izvaja s pomočjo natrijevega hipoklorita, odvzeti vzorci na
prisotnost trihalometanov (THM).
Organske snovi, če so prisotne v
vodi, z dezinfekcijskim sredstvom reagirajo in tvorijo se THM. V vzorcih
je bila določena skupna vsota THM
od 1,8 do 9,2 μg/l. Predpisana mejna
vrednost vsote THM v Pravilniku o
pitni vodi je 100 μg/l. Pri tem velja
poudariti, da so bili vsi vzorci za analizo na prisotnost THM odvzeti v deževnem obdobju meseca decembra,
ko je možnost prisotnosti organskih
snovi oz. THM v vodi največja.
V okviru državnega monitoringa
(Tabela 2) je bilo v letu 2013 na
omrežju večjih sistemov odvzetih 40
vzorcev za mikrobiološke in prav toliko za fizikalno kemijske preiskave.
Večina vzorcev na sistemih brez
priprave mikrobiološko ni bila skladna s pravilnikom (spodnji del tabele). Fizikalno-kemijsko so bili trije
vzorci neskladni zaradi nekoliko povišane motnosti.
Vzrok za neustrezen rezultat na
vodooskrbnem sistemu Plužnje je bila prenizka koncentracija dezinfek-

Tabela 2: REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2013 –

NOTRANJI NADZOR
VODOOSKRBNI
SISTEM

MIKROBIOLOŠKI
PREIZKUSI
Št. vseh
vzorcev

Neustrezni

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI

Fekalno
onesnaženi

Št. vseh
vzorcev

Cerkno

3

1

Cerkno-Sušje

3

1

Šebrelje

2

Otalež

7

Planina

2

1

Zgornje Ravne

3

2

Gorje

2

1

Zakojca

3

1

Spodnje Ravne

3

1

Neustrezni

1
1

1

1

1

2

Smučarski center

6

Poče

2

2

1

Plužnje

3

1

Lazec

2

1

Zakriž

3

1

Skupaj

44

2

2

17

Jazne

2

2

1

1

Labinje

2

1

1

1
1

Trebenče

3

3

Bukovo

3

2

1

Dolenji Novaki

2

2

1

Čeplez

4

1

Jesenica

2

2

0

1
1
1

Reka

2

2

1

1

Gorenji Novaki

2

2

1

1

Orehek

3

1

1

Kojca

2

2

1

Žabže

2

2

2

1

Skupaj

29

22

8

11

0

SKUPAJ

73

24

10

28

0

Tabela 2: REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2013 –

DRŽAVNI MONITORING
VODOOSKRBNI
SISTEM

MIKROBIOLOŠKI
PREIZKUSI

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI

Št. vseh
vzorcev

Neustrezni

Fekalno
onesnaženi

Št. vseh
vzorcev

Cerkno

4

1

Šebrelje

2

Otalež

2

Gorje

2

2

Planina

2

2

Zgornje Ravne

2

2

Zakojca

2

2

Poče

2

2

Plužnje

2

Lazec

2

Neustrezni

4
2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

Zakriž

2

2

1

Skupaj

24

4

2

24

3

Jazne

2

2

2

2

Labinje

2

1

1

2

Trebenče

2

2

1

2

Bukovo

2

1

1

2

Dolenji Novaki

2

2

1

Čeplez

2

1

Reka

2

2

1

2

Jesenica

2

2

1

2

Skupaj

16

13

8

16

0

SKUPAJ

40

17

10

40

3

2
2

Tabela 3: DELEŽ MIKROBIOLOŠKO IN FEKALNO ONESNAŽENIH VZORCEV PITNE

VODE V LETIH 2011, 2012 IN 2013
LETO

DELEŽ MIKROBIOLOŠKO
ONESNAŽENIH VZORCEV (%)

DELEŽ FEKALNO
ONESNAŽENIH VZORCEV (%)

2011

55

26

2012

43,5

21,7

2013

36,3

17,7

cijskega sredstva. Za obstoj koliformnih bakterij na sistemu Cerkno nimamo ustreznega pojasnila. Kontrolna vzorca odvzeta v okviru notranjega nadzora na obeh sistemih sta bila
skladna.
Za namen raziskovalnega dela je
bilo iz posameznih zajetij in vodohranov različnih vodovodov v okviru
notranjega nadzora odvzetih še 21
vzorcev surove vode za mikrobiološko analizo ter 9 kontrolnih oziroma
izrednih vzorcev prav tako za mikrobiološko analizo.
Od 21 vzorcev surove vode jih je
bilo 17 oziroma 81% neskladnih. Prisotnost indikatorjev fekalnega onesnaženja je bila dokazana pri četrtini
odvzetih vzorcev.
Uporabnike prosimo, da nam vse
spremembe v kvaliteti pitne vode takoj sporočite, saj bomo lahko le tako
ustrezno ukrepali.
Znatno znižanje deleža mikrobiološko onesnaženih vzorcev od leta
2011 do leta 2013 (18,7%; fekalno
onesnaženih za 8,3%) gre pripisati
predvsem trem dejavnikom. Sistematični obnovi zajetij in vodohranov,
ureditev priprave oz. dezinfekcije vode ter obveščanje oz. osveščanje lastnikov zemljišč na varovanih conah
vodnih virov o predpisanem režimu
na eni in spoštovanje predpisanega
na drugi strani.
V lanskem letu smo na področju
investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov sanirali zajetje na Kovku nad Ravnami in zajetje v Zakojci
ter vodohrana na Travniku in nad
Malnom v Cerknem. Izvajalec vseh
del je bilo podjetje Komunala d.o.o.
Idrija.
ZAJETJI V ZAKOJCI IN RAVNAH sta
bili temeljito sanirani vključno z obnovo zajemnih mest, novimi drenažami ter zaščito proti vdoru zunanjih
površinskih vod. Obstoječa podzemna zbirna jaška smo delno porušili
in ju nadgradili z nadzemnim delom.
Ker sta obe zajetji tipična kraška izvira, ki zakalita v času velikih padavin
smo novemu objektu na zajetju namestili posebni umirjevalnik vode z
usedalnikom mulja. Umirjevalnik je
izdelan iz nerjaveče pločevine in sicer tako, da izvirska voda med pretakanjem preko prekatov odloži večino
mulja, ki ga prinese s seboj iz izvira.
VODOHRAN MALN
Ker se je na pobočju pod vodohranom začela pojavljati voda je bila prvotno predvidena menjava povezovalnega vodovoda med vodohranom
in delilnim jaškom pri mizarnici.
Vendar smo pri sondaži terena ob vodohranu ugotovili, da je vzrok zamakanja puščanje vodohrana preko sten
in dna. Zato smo sanacijski program
prilagodili tako, da smo temeljito
prenovili notranje cementne obloge
in izvedli nov hidroizolacijski premaz. Pri sanaciji smo uporabili materiale slovenskega proizvajalca Kema
Iz Puconcev. Hkrati s sanacijo vodnega dela je bil ob vodohranu dograjen
suhi del z novimi armaturami. Zamenjani so bili tudi fazonski kosi in ventili v delilnem jašku pri mizarnici ter
položen nov vodovod v delu začasne
dovozne poti, ki smo jo uporabljali v
času sanacije. Montažerska dela je
izvajalo podjetje ELSIK iz Cerknega.
VODOHRAN NA TRAVNIKU
Na vodohranu Travnik so bile sanirane poškodbe na stenah vodne celice
zaradi korodiranja armature. Na novo je bil izveden zaščitni vodotesni
premaz sten, dna in stropa z materia-

li proizvajalca KEMA iz Puconcev. Ob
sanacij sten vodne celice smo zamenjali tudi vse fazonske kose in ventile
v suhem delu vodohrana.
Sanacije pa ne bi bile uspešno izvedene brez razumevanja lastnikov
parcel ob vodooskrbnih objektih, ki
so nam v času sanacij dovolili uporabo svojih zemljišč za izvedbo samih
del, za skladiščenje gradbenega materiala in za dostopne poti.
Občina Cerkno, Služba za urejanje
prostora in varstvo okolja
Foto: arhiv Komunale d.o.o. Idrija

Zajetje v Zakojci

Zajetje na Kovku nad Ravnami

Vgrajevanje umirjevalnika vode v Zakojci

Sondažna jama pri vodohranu – zajeta
voda je uhajala iz vodohrana

Očiščena razpoka v steni vodne celice

Poškodba na steni vodne celice zaradi
korodiranja armature.
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VODOOSKRBA
vključno z mesti uporabe
Obvestilo občanom, omrežje,
(pipe) je treba redno in pravilno
vzdrževati.
ki se s pitno vodo
oskrbujejo iz
lastnega zajetja
Navodila za
Občani, ki imajo lastno vodooskr- izpiranje hišnega
bo, lahko kvaliteto vode iz svojega
vodovodnega
zajetja preverijo na naslednji način:
• na sedežu občine dobijo ustrezno omrežja
pripravljeno embalažo in navodila
za odvzem vzorca,
• po predhodnem dogovoru bo odvzet vzorec s strani občine oddan v
laboratorij,
• o rezultatih so občani obveščeni po
pošti, interpretacijo rezultatov lahko dobijo pri strokovni službi občinske uprave,
• občani sami nosijo samo stroške
laboratorijske preiskave.

Priporočila lastnikom in upravljavcem objektov za
vzdrževanje hišnega vodovodnega
omrežja
Za stanje hišnega oz. internega vodovodnega omrežja je odgovoren lastnik ali upravljavec stavbe.
Hišno vodovodno omrežje zajema
cevovod, opremo in naprave, ki so
vgrajene med priključkom na sistem
za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

ZOBOZDRAVSTVENA
AMBULANTA
ZA ODRASLE

Z

dravstveni dom Idrija obvešča,
da je s 1. 3. 2014 zobozdravstveno ambulanto za odrasle v
Cerknem, ki jo je doslej vodila Tjaša
Križaj, dr. dent. med., prevzela Melita Gantar, dr. dent. med. Termini za
preglede, ki so jih pacienti in pacientke dobili pri Tjaši Križaj, dr. dent.
med., ne veljajo več.
O novem terminu pri Meliti Gantar, dr. dent. med., se je potrebno
predhodno dogovoriti, in sicer na telefonski številki: 05/37 34 264 ali na
e-naslovu: zobna.odraslicerkno@zdidrija.si.
Melita Gantar, dr. dent. med., bo v
ambulanti za odrasle v Cerknem delala:
• ob ponedeljkih, četrtkih in petkih
dopoldne ter
• ob sredah popoldne.
Pacienti in pacientke, ki so bili doslej opredeljeni pri Tjaši Križaj, dr.
dent. med., morajo ponovno izbrati
osebnega zobozdravnika. Izbirajo
lahko med zobozdravniki za odrasle,
ki še sprejemajo paciente – bodisi v
Idriji ali Cerknem, kjer zavarovance
od 19. leta starosti sprejemajo vsi zobozdravniki za odrasle. Pri novem
zobozdravniku morajo zavarovanci
podpisati izjavo o izbiri, dokumentacijo pa si bodo izmenjale zobozdravstvene službe med seboj.
Maja Filipič, tajništvo ZD Idrija

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

OBVESTILO

Obveščanje o vodooskrbi
SITUACIJE IN NAČINI, V KATERIH VAS BOMO GLEDE VODOOSKRBE OBVEŠČALI V TEM LETU
ŠT. PRIMER
1

2

3

4

5

z laboratorijskimi analizami vzorcev je
ugotovljeno, da je vzrok neskladnosti pitne
vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo
vzdrževanje

KDAJ

KAKO

najkasneje v sedmih dneh od
ugotovitve

• pisna obvestila z navodili za nadaljnje
ravnanje v poštnih nabiralnikih uporabnikov
• obvestila z navodili na oglasnih deskah
hišnih svetov

mikrobiološko ali ﬁzikalno kemijsko
najkasneje v dveh urah,
onesnaženje pitne vode - prepoved ali ome- obveščanje vsak dan do prekjitev uporabe (npr. prekuhavanje v prehram- lica
bene namene)
izvajanje predvidenih del na vodovodnem
omrežju ali objektih zaradi katerih je motena ali prekinjena dobava pitne vode

vsaj 24 ur pred začetkom izvajanja del

• lokalna radijska postaja Primorski val
oz. Radio Odmev
• oglasne deske krajevnih skupnosti
• spletna stran Občine Cerkno
• lokalna radijska postaja Primorski val
oz. Radio Odmev
• oglasne deske krajevnih skupnosti
• spletna stran Občine Cerkno

upravljavec vodooskrbnega sistema je zaradi najkasneje v sedmih dneh od
neskladnosti pitne vode pridobil začasno
pridobitve dovoljenja;
dovoljenje za odstopanje
obvestilo tudi po prenehanju
dovoljenega odstopanja

• lokalna radijska postaja Primorski val
oz. Radio Odmev
• oglasne deske krajevnih skupnosti
• spletna stran Občine Cerkno

predstavitev letnih rezultatov spremljanja
skladnosti pitne vode oz. rezultatov laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode

• informator Ukopditi
• spletna stran Občine Cerkno

prvo četrtletje leta za prejšnje
koledarsko leto

Lastniki ali upravljavci javnih objektov (otroški vrtec, šola, zdravstvena postaja, gostinski lokali, frizerski saloni
ipd.) bodo v primerih 2, 3 in 4 obveščeni tudi s pisnimi obvestili ali telefonsko.

ALI STE VEDELI?
BELA VODA
Bela obarvanost pitne vode, ki jo
natočimo v kozarec, ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi.
Prisotnosti klora v vodi vizualno ne
moremo zaznati.
Bela obarvanost vode je fizikalen
pojav številnih zelo majhnih zračnih
mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, kadar je
ta pod pritiskom. Ko voda teče iz pipe
se pritisk sprosti, kar povzroči delno

izločanje v vodi raztopljenega kisika.
Če »belo« vodo natočimo v kozarec,
kjer se pritisk razbremeni, se po nekaj sekundah zrak samodejno izloči
iz vode in ta postane bistra.
MOTNA VODA
Občasno je možno, da se zaradi
obilnega in močnega deževja pojavi
motna voda. Taka vodi ni pitna. Če se
jo uporablja za pitje ali prehrano, jo
je treba pred uporabo prekuhati.
TRDOTA VODE
Voda v Cerknem in okolici je sre-

dnje trda, kar pomeni, da se trdota
vode giblje v območju med 8 in 18 °N
(nemške stopinje); 1 °N predstavlja
10 mg CaO na liter vode.
NAMEN DEZINFEKCIJE
Dezinfekcija pitne vode je postopek, s katerim uničujemo bolezenske
mikroorganizme. Glavni namen dezinfekcije je torej preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo patogeni mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v vodi. Zaradi
tega je dezinfekcija večinoma nujen
postopek v pripravi vode.

RKS OZ IDRIJA

BREZPLAČNA MATERIALNA POMOČ RDEČEGA KRIŽA
AMBULANTA ZA OSEBE
BREZ ZAVAROVANJA

R

deči križ Slovenije se je vse
od začetka pojava snega z
žledom aktivno vključil v
nudenje pomoči najbolj prizadetim
prebivalcem na področjih, ki jih je
prizadela snežna ujma. Poleg agregatov, ki jih je Rdeči križ Slovenije
nabavil iz lastnih sredstev, je preko
Območnih združenj zagotovil še
osnovno humanitarno pomoč v obliki prehranskih izdelkov ter materialno pomoč, kot so sveče ter plinske
in petrolejske peči. Območno združenje Idrija je v začetku februarja
zagotovilo 13 agregatov moči od 2
do 5kW ter štiri 8 kW, ki jih je pripeljal Rdeči križ Avstrija. Dva od teh
sta bila nameščena v Idriji, dva pa

V

soboto, 15. marca, bodo
številne ordinacije po vsej
Sloveniji med 9. in 12. uro
odprle svoja vrata. Zdravniki
družinske medicine in drugih
strok ter zobozdravniki bodo ta
dan ponudili brezplačne preglede brez napotnice ljudem, ki se
bodo vnaprej prijavili na pregled.
Dan odprtih vrat zdravnikov je
namenjen predvsem ljudem, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja in zato nimajo dostopa do javne mreže
zdravniških storitev. Do 11. marca se lahko prijavite na brezplačni številki 080 13 44, vsak delovnik od 8. do 16. ure. Seznam
ambulant in več informacij dobite na: http://www.viva.si/

zagotavljata elektriko na Cerkljanskem Vrhu. V sodelovanju s štabom
Civilne zaščite se je manjše agregate
razporedilo glede na prioritete na
različna območja Idrijsko-Cerkljanske: Črni Vrh, Ledine, Spodnja Idrija, Čekovnik, Bela, Govejk, Kanomlja ter Godovič. Poleg agregatov je
bila nudena še pomoč v obliki prehrambenih paketov ter drugih živil,
ki so jih gasilske enote razdelile ljudem na težko dostopnem terenu.
Med 5. in 7. februarjem je v Idriji v
Osnovni šoli potekala redna zimska
krvodajalska akcija. Prav v tem času
je zaradi izrednih razmer na terenu
primanjkovalo določenih krvnih
skupin. Zvesti krvodajalci iz mesta

in požrtvovalni krvodajalci iz okolice so kljub oteženim razmeram na
cestah prišli. Veseli smo izjemnega
odziva, saj smo zabeležili 579 krvodajalcev, od tega jih je prvič darovalo kri 33. Osebno zahvalo je v imenu
Rdečega križa Slovenije podal v izjavi za RTV tudi generalni sekretar dr.
Danijel Starman, ki je v petek, 7. 2.
obiskal Idrijo in se seznanil s situacijo na tem območju.
RKS Območno združenje Idrija se
zahvaljuje vsem krvodajalcem za
udeležbo, lokalnim medijem za podporo ter štabu CZ in gasilcem za sodelovanje.
Tanja Tominec,
sekretarka RKS OZ Idrija
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OSNOVNA ŠOLA CERKNO

Sanje skozi haiku poezijo

H

aiku je pesniška vrsta, ki izvira iz daljne Japonske. Gre
za pesem miniaturo, ki je
sestavljena le iz treh verzov, ki imajo predpisano število zlogov: 5, 7, 5.
Kljub kratkosti in zgoščenosti ali pa
prav zaradi njiju se je oblika razširila
in priljubila pri ustvarjalcih in bralcih
širom sveta. Japonci so nanjo ponosni in jo cenijo kot del svojega stoletnega kulturnega izročila, z raznimi
tekmovanji in pesniškimi srečanji pa
svojo mladino in otroke drugod po
svetu spodbujajo, da jo spoznavajo in
ustvarjajo. Posebna fundacija pri njihovi letalski družbi JAL Foundation
vsaki dve leti razpisuje mednarodno
tekmovanje v pisanju otroške poezije
haiku World Children’s Haiku Contest.
Tema je vsakokrat vnaprej določena
in drugačna. Tekmovanja se že vrsto
let udeležujejo tudi učenci Osnovne
šole Cerkno. Sámo ustvarjanje zahteva medpredmetni pristop, saj se pri
slovenščini to obliko pesmi naučijo
pisati, nato ustvarjajo v maternem
jeziku, pri angleščini pripravijo prevod v tuji jezik, pri likovni umetnosti
pa haiku likovno upodobijo. Vse troje
je namreč pogoj za udeležbo na tekmovanju.
Sodelovanje se je izkazalo kot zelo
uspešno, saj so bili skoraj vsakokrat
med najboljše prispevke iz celega
sveta, ki jih Japonci objavijo v posebnem zborniku, izbrani tudi nekateri
izmed tistih, ki so jih ustvarili mladi
umetniki iz Cerknega. Letošnja tema
je bila Dreams (Sanje), mentorice
mladim ustvarjalcem pa so bile učiteljice Mojca Lipužič Moravec, Anica
Svetik, Irena Novak, Sanja Turk in
Uršula Batistuta. Prijetno branje!

Naslovnice zbornikov otroške haiku poezije iz celega sveta, v katerih so tudi prispevki cerkljanskih šolarjev iz generacij, ki so že zapustile klopi domače osnovne šole.

Ti sanjaš mene,
jaz v sanjah vidim tebe.
To je ljubezen.

Sredi temine
noči se čas ustavi.
Sanje bledijo.

You dream of me,
I see you in my dreams.
This is love!

In the middle
of the night time stops.
Dreams are awake.

Anja Gabršček

Tjaša Razpet

Zvezde na nebu.
Mislim le nate. Svetlo
se mi zdi nebo.

Sanje so polne
zvokov, slik, doživetij,
sanje so zgodba.

Night full of stars,
I am thinking about you,
The sky seems so bright.
Nika Ladiha

Dreams are full of
Sounds, pictures and adventures.
Dreams are like a story.

So rekli ljudje,
da pazi, kaj si želiš,
če to res dobiš.
People said,
Watch what you wish for,
You might even get that.

Tina Peternelj

Lucija Mrzlikar

Gledam gor v nebo,
zvezda luni mežika,
čudežna je noč.

Spanje je čas sna,
v dih domišljije odet.
Zibelka za sanje.

Luna mi sveti,
sije v mojo sobico,
noč je za sanje.

I am looking up to the sky,
A star is twinkling to the Moon,
What a miraculous night!

Night is a time of sleep,
Wrapped in a veil of imagination,
A cradle for dreams.

The Moon is bright,
Shining into my room.
It is a night for dreams.

Klavdija Rejc

Marjeta Mavri

Andreja Koder

Ko te objamem,
za trenutek doživim
najlepše sanje.
When I hug you,
For a moment I live
My most beautiful dream.
Sanjam o teku
na olimpijskih igrah.
Najbolj si želim.

Laura Klavžar

I dream of running
At the olympic games.
This is what I want most.
Špela Zorjan

Čuj, hej, kaj sanjaš,
ti mala gosenica?
Kar, le pol ti!
Listen, what are you dreaming of,
you little catterpillar?
Go, just fly!
Miha Koblar

Načrte delam.
Grad v oblakih me čaka.
Tjakaj si želim.

Ne vidim poti,
ki bi peljala naprej,
le sanjam o njej.

Sanje igrajo
na strune mojih misli,
pojejo pesem.

Pred tablo stojim,
niti sanja se mi ne,
kaj naj govorim.

I make plans.
The castle in the clouds is waiting.
I want to be there.

I can’t see the way
Leading forward,
I just dream about it.

Dreams are playing
On the strings of my mind,
And singing a song.

I stand in front of the blackboard,
I have no idea,
what to talk about.

Tomi Štucin

Katja Uršič

Nuša Rejc

Neža Mavri
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Ukopdite šolske novice
zanih z vsestranskimi možnostmi Eko parka
obnovljivih virov, ki je tudi organski sestavni
del začrtanih programov Topografskega izobraževalnega središče Cerrkno. Na Dan odprtih vrat zavoda, 10. maj 2014, naj bi bila brunarica z ustreznimi didaktičnimi programi že
predstavljena javnosti.

TINA JE FACA, SLOVENIJA JE NAŠA
Na veliki tabli, ki jo je vrtcu poklonila Eta,
je bila televizija. Olimpijada je to, da se na
snegu tekmuje. In da zmaga Tina. Je faca.
Tudi hokejisti so zmagali, malo so se tudi tepli s palicami. Peter je v soboto letel po zraku in je imel smuči. Bravo Slovenija! Tina,
hokejisti in Peter in mi smo Slovenija. Slovenija je faca. Slovenija je naša.

NOVA ŠOLSKA PRAVILA IZPOD
PERESA NAJMLAJŠIH
V zvezke bomo od sedaj naprej kracali.
Doma se bomo igrali in v zvezke čečkali.
V šoli se bomo pa igrali, namesto pisali.
Zara Fister, Veronika Vončina, 2.a

V šoli se bomo samo igrali,
Da ne bomo nič več znali.
Domačo nalogo bomo polovico naredili,
drugo pa pustili.
V šoli na telefonu igre bomo igrali,
zvezke pa v koš zmetali.
Filip Štremfelj, Patricija Kenda, 2.a

ZIMA IZPOD PERESA NAJMLAJŠIH
V dolgih zimskih večerih,
ko moja mamica kvačka nogavičke,
se midva s sestrico igrava
in kepava v snegu.
Jaša Miklavčič Vidjen, 2.a

Danes je mraz,
toplo se oblečem jaz.
Zapadel je sneg
in pobelil breg.
Maja Lahajnar, 2.a

DVE ZGODBI
SNEŽAK IN LETALO
Nekoč je bil snežak. Imel je čarobno metlo,
ki mu je izpolnila vse želje. A nekega dne
metle ni več našel. Nad njim je letelo letalo
in snežak je zavpil: »Ohoj, tam zgoraj! Ste
videli mojo metlo?« In je reklo letalo: »Ne,
nisem je videl.« In je zapihal veter. In je prinesel škatlo. In je rekel snežak: »Škatla, ali
si videla mojo čarobno metlo?« »Ne,« je rekla škatla. In je prišla limona in je rekel snežak: »Limona, ali si videla mojo čarobno kitaro?« »Ne,« je rekla limona. Pa je mimo
prišla kitara. No, raje recimo, da je priletela,
saj bi kmalu snežaku odrezala glavo. In je
rekel snežak: »Kitara, ali si videla mojo metlo?« »Ne, nisem je videla,« je rekla kitara.
In snežak je bil žalosten. A ko se je ulegel, je
začutil pod blazino nekaj trdnega. In snežak
je dvignil blazino in je našel metlo. Bil je srečen kot še nikoli.
Filip Štremfelj, 2.a

ZLOBNA MAČEHA
Nekoč si je neka žena želela, da bi dobila
otroka. To se je tudi zgodilo, a mati je kmalu
zatem umrla. Oče si je poiskal drugo ženo.
Ta žena je bila čarovnica. Ubogega otroka je
začarala v žabo. Oče je ukazal, naj mačeho
dajo v ječo. Poiskal je drugo čarovnico, da
je otroka odčarala. Oče in otrok sta potem
srečno živela do konca svojih dni.
Rok Katarić, 2.a

ZAMUJENO BOMO NADOKNADILI
Od 3. februarja dalje se je skupaj z vsemi prebivalci Cerkljanske tudi naša šola zaradi žleda
in pretrganih poti spoprijemala z improvizacijo
v okviru svojih nalog in dejavnosti. Po kriznih
objavah pristojnega ministrstva v nedeljo, 2.
februarja, so bili starši opozorjeni, da naslednjega dne pouk odpade predvsem preko spletnih aplikacij, saj je bila slišnost lokalne radijske postaje omejena le na Tolminsko. Člani delovnega kolektiva vrtca in šole iz bližnje okolice
pa so odgovorno prišli na delo ter poskrbeli za
varstvo 20 »vrtovčkarjev« in 10 osnovnošolcev.
Ker na območju mesta Cerkno k sreči ni prihajalo do redukcij električnega toka, je centralna
šola že naslednjega dne normalno obratovala,
doma so ostali le učenci s področja Bukovega in
višje ležečih zaselkov v Novakih, Ravnah, Zakrižu ter nad Kladjem, v vrtcu pa so vzgojiteljice ob odsotnosti sodelavk z ogroženih območij
zagotavljale normalno delo s kombiniranjem
oddelkov. V podružnični šoli Šebrelje so bile
varnostne razmere za nadaljevanje pouka primerne že 5. februarja, v Novakih pa dva dni
kasneje, 7. februarja. Centralna šola bo izgubljeni ponedeljek dodelala z dodatno delovno
soboto, 12. aprila, v obeh podružnicah pa se
lahko ure v kombiniranih oddelkih fleksibilno
dodatno dopolnijo glede na trenutno okrnjene
učne vsebine. Na šolski spletni strani smo se tudi v imenu UČENCEV, STARŠEV, DELOVNEGA
KOLEKTIVA ŠOLE IN VRTCA CERKNO, PA TUDI V IMENU VSEH OBČANOV iskreno in odkritosrčno zahvalili našim gasilcem, električarjem, civilni zaščiti in vsem drugim prostovoljcem, ki so se organizirano spopadli z dodatno,
precej nepredvideno naravno težavo.

EKO PARK OBNOVLJIVIH VIROV OŠ CERKNO
Na šoli že od lanskega decembra poteka pomembna strokovna koordinacija ob operativnih razvojnih vprašanjih Eko parka obnovljivih
virov OŠ Cerkno. Poleg predstavnic novogoriške agencije za obnovljive vire Golea, Alenke
Palian ter Ivane Kacafura, ki sta tudi glavni
koordinatorki financiranja projekta s pomočjo
donatorskih sredstev švicarskega prispevka,
sodelujejo v krovni ekipi tudi predstavnice aktiva naravoslovcev OŠ Cerkno po vertikali Anita
Močnik Dovnik, Irena Zajc in Marija Urh Lahajnar ter poleg njiju še dva strokovna eksperta, Matjaž Šuster za področje lesne izgradnje
brunaric in predstavnik lokalnega gospodarstva ter priznan strokovnjak s področja trajnostnih projektov, Marko Derlink. Ekspertni skupini so se ob drugem posvetu konec januarja
pridružili tudi pooblaščeni arhitekt Aljoša
Trebše iz Kopra, ki je že izdelal celostni projekt
razporeditve elementov parka, mag. Martin
Raspet, predstavnik Občine Cerkno in sveta
zavoda OŠ Cerkno ter predstavnik čebelarskega društva mag. Marko Hvala, saj bo v kompleksu zaživela tudi čebelarska dejavnost vsaj z
dvema panjema ob aktivnem sodelovanju lokalnega čebelarskega društva. Člani skupine so
v tem času podrobno prečesali operativne cilje
in naloge ter didaktične možnosti, ki ločijo idejo projekta od konkretizacije na področju zagotovitve prostora, priprave zemljišča, zasnove
električne infrastrukture ter vključevanja različnih podizvajalcev. Park bo na voljo zunanjim
obiskovalcem, nudil pa bo predvsem možnost
dodatnega izobraževanja učencem naše šole
vseh starosti, pri čemer bi ga bilo mogoče koristno povezovati predvsem z dejavnostmi podaljšanega bivanja na predmetni stopnji. Aktivi
naravoslovnih učiteljev so v času zimskih počitnic pripravili osnutke konkretnih didaktičnih
nalog s primeri in opisi učnih dejavnosti, pove-

20 LET ŠOLSKE RADIOTELEVIZIJE
OSNOVNE ŠOLE CERKNO
Kljub oteženim razmeram in izrednemu stanju na terenu zaradi žledolomov ter oteženih
poti, je naša šola tudi letos uspešno pripravila
osrednjo občinsko prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku, ki je potekala v petek, 7.
februarja v počastitev 20. obletnice delovanja
šolske radiotelevizije. Obiskovalci šolske spletne strani so si lahko že leto dni ogledovali bogato in barvito kroniko, ki jo je najprizadevnejši mentor tega celotnege obdobja, Brane Brelih,
pridno nizal med dolgotrajnimi pripravami na
porogram 20 - letnice, ob kateri so različne generacije učencev v dolgih letih delovanja pripravile vrsto zanimivih oddaj, prikazov, videospotov, igranih prizorov in filmov. Šolska radiotelevizija se je uspešno vključevala v različne
javne razpise in si prislužila vrsto priznanj, nagrad in pohval ter bistveno pripomogla, da je
Osnovna šola Cerkno pred dvema letoma pridobila status kulturne šole in tako še trdneje
ohranila sloves zavoda, kjer se učenci veliko
ukvarjajo z različnimi vrstami umetnosti. Vodstvo šole je na popoldansko prireditev (že dopoldan je bil programski del na dveh prireditvah uspešno predstavljen ob 8.00 razredni, ob
11.00 pa predmetni stopnji učencev) povabilo
tudi nekatere bivše sodelavce, ki so te izbrane
posnetke komentirali ter obudili marsikakšen
pozabljen spomin nanje. Z njimi se je na večerni prireditvi v javnem intervjuju pogovarjal
znani profesionalni voditelj, tudi naš bivši učenec OŠ Cerkno, Rok Kužel. Kronika ŠRTV namreč sega v dalnje leto 1993, ki se je na naši
šoli še na kasetne videokamere snemal prvi
“šolski celovečerec” z naslovom Pobarvani
slepci. Sredi devetdesetih let se je šolska radiotelevizija začela aktivno povezovati s šolskimi
gledališkimi skupinami v okviru odmevnega
projekta Oder življenja, televizijska delavnica
pa se je močno razvijala z novim mentorje, Branetom Brelihom predvsem na dveh področjih.
Na osrednjih občinskih prireditvah ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jih naša šola pripravlja redno vsako leto – in ob izvedbah matematičnih kvizov, ko se vsako jesen spomnimo
našega matematičnega rojaka, dr. Franca Močnika. Prav po zaslugi takratnih mentorjev Braneta Breliha in Milana Koželja, pa je naša televizija v drugi polovici devetdesetih let s pomočjo SOROŠEVE DONACIJE pridobila za tisti čas
zelo sodobno montažno digitalno opremo, s
pomočjo katere so se bistveno povečale možnosti zanimivih in domiselnih videoposnetkov. V
letu 2002, je 14 naših osmošolcev skupaj z
mentorji za dva tedna potovalo v Laihio na Finskem, mestece ob znanem pristanišču VAASA
na zahodni obali Finske. Šlo je za izmenjavo bivanja s 14 vrstniki s Finske, kateri so obiskovali
tamkajšnjo osnovno šolo, ki se imenuje LAIHIAN KESKUSKOULU. V spomladanskim mesecih
pa so učenci s Finske preživeli 14 razburljivih
dni s svojimi cerkljanskimi vrstniki v Cerknem z
okolico. Izmenjava je potekala pod okriljem državnega centra za evropsko mobilnost COMENIUS. Poleg tega, da so učenci v štirih tednih
podrobno spoznavali značilnosti svojih krajev
in obeh šol, so pripravili še trijezični gledališki
projekt z naslovom »Seme prijateljstva«, ki so

ga v produkciji takratne Šolske radiotelevizije
tudi kvalitetno posneli. Dobri dve leti kasneje,
maja 2004, takoj po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pa je Šolska televizija aktivno sodelovala tudi z bližnjimi šolami na ozemlju Italije,
predvsem z dvojezično šolo v Špetru in višjo
stopnjo osnovnošolcev SCHUOLA MEDIA v Čedadu. Občasna, a pomembna mentorja šolske
radiotelevizije, Mojca Mavri in Gašper Uršič,
sta konec leta 2008 sodelovala pri domiselnem
prikazu poslanstvu očeta slovenska knjižnega
jezika, Primoža Trubarja ob 500-letnici njegovega rojstva z naslovom Magična moč pisane
besede.
Prvo odmevno vključevanje naše šole v nacionalno televizijo pa je potekalo v drugi polovici
leta 2010, ko smo se s kratkim videofilmom o
divjih babah z naslovom »Glasbena oaza neandertalcev« pod vodstvom Mojce Mavri in Braneta Breliha vključili v javni razpis nacionalke z
naslovom »PODJETNIKI – MI SMO FACE« v oddaji Sobotno popoldne ter z množičnim glasovanjem gledalcev dosegli osupljivo tretje mesto. Najbolj ustvarjalni pa so člani šolske radiotelevizije ob humornih spremljajočih programih ŠRTV obzornika, zbirnika tekočih pomembnejših novic, ki jih na šoli predvajamo
trikrat v šolskem letu. V zadnjih letih pa tudi
nobena generacija devetošolcev ne zapusti šole, ne da bi za valetni večer pripravila kakšen
zanimiv avtorski film.

TA SVET JE LEP, ČE KOMU KAJ DAŠ
… tako je pisalo na lični darilni krpici, ki so jo
številni obiskovalci desete jubilejne prireditve
humanitarnega koncerta, za katerega je dala
pred desetimi leti pobudo vokalna skupina Lira, prejeli v dar od prizadevnih organizatorjev
in njihovih varovancev, “lučk” v soboto, 15. februarja. Le ti so pred nabito polno dvorano tudi
letos pripravili dopadljiv in pester program, ki
ga je posebej doživeto in kvalitetno povezovala
prostovoljka Maja Filipič. Tako kot vsako leto,
so točke na prijazen in neposreden način povezovali tisti najdragocenejši člani skupine, imenivani “lučke”, ki se temu utrujenemu svetu
predstavljajo v svoji drugačnosti ter ga ves čas
opominjajo, da na njem obstajajo tudi drugačne, prisrčnejše stvari od tistih, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Skozi scenarij
so se, tako kot vedno, vrstili nastopi domačih in
okoliških izvajalcev, med katerimi so bili tudi
naši učenci, in sicer Otroški pevski zbor Brzice
pod vodstvom Vanje Lampič in Teje Ličar Močnik, mladi avtorski pesniki osnovnošolci Larisa
Peternelj, Nuša Kozar, Tilen Klinc in Maks Udir
ter naši učenki pod mentorstvom učiteljev
Glasbene šole, Lara Zlatoper na citrah in Eva
Kene na violini. Poleg naših učencev so se jim v
pestrem programu predstavili: Duo Pino in
Tom s pevko Katjo Križnar, pevka Katja Dežela
s prijatelji, Mladinski pevski zbor iz Nove Oselice ter cerkljanski harmonikaši pod vodstvom
Jožeta Bevka. Desetletna tradicija zaupanja ter
neposrednega odkrivanja tradicionalnih etičnih vrednot, pa je ob polni šolski dvorani tudi
letos napolnila sponzorski sklad prireditve z
več kot 1200 evri, ki jih bodo v društvu varčno
in hvaležno porabili svoje koristne dejavnosti.
(slika)
Člani skupine, organizatorji in “lučke” pa so
se ob jubileju hvaležno oddolžili tudi Osnovni
šoli Cerkno za dolgoletno pomoč in gostoljubje,
in sicer z lastnoročno izdelanim likovnim delom, ki ponazarja osnovno vodilo mednarodnega gibanja Vera in luč, in sicer, da tudi nad
najtemnejšimi in najnevarnejšimi oblaki zmeraj sije sonce. Ravnatelj Milan Koželj je v zahvalnih besedah posebej poudaril, da gre zahvala tudi njim. Za vse tisto, kar prinašajo v
šolo s svojim človekoljubnim poslanstvom.

LAUFARJI, ZNANILCI NAŠIH POMLADI
Zmeraj smo jih veseli, ko nas obiščejo na šoli.
Pričakujemo jih nestrpno, spoštljivo in s posebnim notranjim ponosom, saj vemo, da tudi v
širši javnosti mnogo pomenijo. Podrobno poznamo like in njihove značaje, vemo, da lahko
govori le Ta star. Poleg njega so nas letos obiskali še Ta hrastav s harmoniko, Ta slamnat, Ta
kažuhov, Ta žaklev in dva Ta tierjesta policaja.
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Vsem skupaj nam bodo laufarji v letošnjem
letu prav gotovo prinesli lepše čase, če bomo tudi sami modri in verjeli v boljšo prihodnost.
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GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA

Cerkljanski dijaki na idrijski gimnaziji

D

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

ijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija so
vpeti v številne obšolske dejavnosti –
tako v športne kot tudi v tiste bolj umetniške narave. V okviru teh aktivnosti pa igramo, fotografiramo, pišemo scenarije za filme in
prireditve ter članke za šolski časopis, nastopamo, treniramo, sodelujemo na natečajih in za
nagrado potujemo v Moskvo, v narodnih in
mednarodnih izmenjavah gostimo vrstnike, izdelamo Quadrocopter in še mnogo drugega
tudi cerkljanski dijaki, ki uspešno stopamo po
stopinjah starejših kolegov. Šolo nas obiskuje
triinšestdeset, od tega štiriinštirideset v gimnazijskem programu, enajst je strojnih tehnikov,
osem pa mehatronikov. Na katerih področjih
smo najbolj dejavni?

BRAVO MI!
Tudi v letošnjem šolskem letu so naši
učenci na tekmovanjih in srečanjih že dosegli nekaj vidnih uspehov. Na šolskem tekmovanju osmega in devetega razreda v znanju angleškega jezika je kar pet osmošolcev
osvojilo bronasto priznanje. Nika Ladiha,
Tilen Klinc, Nika Poljanšek, Miha Koblar in
Gregor Derlink. Nika Ladiha je tudi zbrala
dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje.
V devetem razredu so bronasto priznanje
osvojili: Simon Klavžar, Naja Zupančič, Iztok Hadalin in Maja Močnik. Simon Klavžar
pa se je uvrstil na regijsko tekmovanje.
Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije
za osme in devete razrede pa so bili doseženi naslednji rezultati: bronasto priznanje v
devetem razredu je dobil Iztok Hadalin, v
osmem razredu pa Neža Mavri, Tilen Klinc
ter Tanja Močnik. Tanja, Tilen in Neža so se
uvrstili tudi na državno kemijsko tekmovanje.
Ob koncu koledarskega leta je bil objavljen vseslovenski likovni natečaj z naslovom “Hanina in moja božična želja” na podlagi humanitarne povesti o zdravju kot največji vrednoti. V natečaj so se množično
vključili tudi naši mlajši učenci od 1. do 5.
razreda. Med številnimi likovnimi deli slovenskih otrok, sta bili za objavo njunih risbic v posebni e-knjigi izbrana tudi naša
učenca, Brina Kerčmar in Timon Venko.
Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 2, pa so uspešno sodelovali na likovnem natečaju podjetja Google ter ustvarjali
po digitalnih modelih oblikovane motive na
temo Slovenije. Na natečaj je skupaj prispelo 3000 izdelkov. Prav posebna pohvala gre
Mihu Koblarju in Andreji Koder, ki sta se
uvrstila med 10% najboljših v svoji kategoriji. V času zimskih počitnic pa se je Andreja
Koder udeležila tudi Mednarodne kiparske
kolonije v Črnomlju, na katero je bila izbrana glede na njen predhodni kiparski izdelek
in požela veliko pohval sodelujočih mentorjev.
Na področnem prvenstvu v smučanju in
bordanju, ki je potekalo 27. februarja na
smučišču Črni vrh, so naši učenci dosegli
naslednje rezultate:
DEKLICE 2001 IN MLAJŠE:
3. Petra Klasić
4. Urša Lapanja
5. Nina Gatej
DEČKI 2001 IN MLAJŠI:
2. Žan Slabe
3. Alen Špik
DEKLICE 2000 IN STAREJŠE:
5. Tina Peternelj
DEČKI 200 IN STAREJŠI:
3. Dejan Klemenčič
BORDANJE:
1. Nina Domnik
4. Jan Švigelj

V uredniškem odboru šolskega časopisa je moč
najti kar nekaj Cerkljank. Vsako šolsko leto izdamo vsaj eno tiskano številko, neprestano pa
skrbimo tudi za spletni Cajtng, v katerem tekom celotnega šolskega leta objavljamo prispevke nadobudnih novinarjev. Naše ustvarjanje si lahko ogledate na spletnem naslovu
https://sites.google.com/site/casopisgjv/

Aktivni smo tudi v Mali gledališki šoli. V šolskem letu 2012/13 smo bili del predstave Igralčeva nočna mora, lani smo igrali v Plešasti pevki, letos pa bomo del Zgodb vsakdanjih norosti.
Predstava Plešasta pevka je začela nastajati oktobra 2012 in bila prvič uprizorjena aprila
2013. V MGŠ se naučimo najprej razumeti igro
in njeno ozadje, nato se spoznamo s svojim likom ter ga uprizorimo. Ekipa se hitro poveže in
vsi smo zelo dobri prijatelji.

Kdor rad poje, pleše ali igra, se lahko predstavi
na kateri od šolskih prireditev, ki potekajo med
letom. Strah je hitro premagan in nova izkušnja
pridobljena!
Foto: Miha Tratnik Bajc

Foto: Mia Moravec

Foto: Miša Krajnc

Na izmenjavah je seveda najzabavnejše spoznavanje novih ljudi in sklepanje prijateljstev,
vendar se tudi veliko naučimo o njihovi kulturi
in načinu življenja. Foto: Aleš Poljanšek

V okviru praktičnega pouka na šoli smo v tretjem letniku programa mehatronik-operater
izdelali daljinsko voden Quadcopter. Poganjajo
ga štirje brezkrtačni motorji, ki pri polnem
obratovanju lahko dvignejo tri kilograme in
pol. Kot zanimivost lahko povemo, da ima
Quadcopter vgrajeno kamero, da si lahko pokrajino preleta ogledamo še s ptičje perspektive. Projekt je finančno podprla družba Kolektor.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih treniramo orientacisti. Med tednom imamo kondicijske treninge na Rakah, v Mejci ali v telovadnici, ob
vikendih pa gremo trenirat na teren s karto in
kompasom. Lani smo se udeležili svetovnega
prvenstva na Portugalskem, Peter in Manca pa
sta stala na stopničkah.
Foto: Aleš Poljanšek

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA

PRIDNI, VESELI IN Z MNOGIMI ZAOBLJUBAMI V NOVO LETO

Z

veza prijateljev mladine Idrija je tudi letos pripravila pester praznični program,
s katerim vedno pričara prijetne trenutke tako najmlajšim kot tudi starejšim. Program
prireditev je bil izjemno bogat. Uspešno je bilo
izpeljanih več kot šestdeset dogodkov. V okviru
projekta Veseli december so poleg ZPM Idrija
sodelovali: društva prijateljev mladine, osnovne šole in Gimnazija Jurija Vege Idrija, Dom
upokojencev, vrtci, VDC, krajevne skupnosti,
župnije, Glasbena šola Idrija in Podružnična
glasbena šola Cerkno, MKČ Idrija, Kulturno
športno društvo Šeškarji Bukovo, MD Vidaunk,
RŽS Idrija – Antonijev rov v sodelovanju z Geopark Idrija – Center za idrijsko dediščino, TD
Fara in KUD Sloga Črni Vrh.
Dedek mraz je obiskal otroke v Idriji, Spodnji
Idriji, Cerknem, Novakih , Šebreljah, Kanomlji,
Ledinah, Godoviču, Črnem Vrhu in na Vojskem.
V Idriji nas je s predstavo Dedkov pridnometer,
dodobra nasmejal Teater Cizamo, v Spodnji
Idriji in Cerknem smo rajali z Andrejo Zupančič, v Otaležu smo si ogledali predstavo Začara-

ni prazniki, na Vojskem, v Ledinah, Godoviču,
Črnem Vrhu pa nas je zabaval Lutkovno gledališki krožek Osnovne šole Idrija s predstavo Veveričina slaščičarna. Omenjeno predstavo so
pod mentorstvom Mire Rejec in Majde Gantar
osnovnošolci izvedli skupno kar šestnajstkrat.
Po več predstav so odigrali še v Osnovni šoli
Idrija, ter v vrtcih v Idriji in Spodnji Idriji. Z obiskom so razveselili tudi starostnike v domovih
upokojencev, ter varovance Psihiatrične bolnišnice. V Cerknem so tokrat predstavo z naslovom Pod medvedovim dežnikom pripravile
strokovne sodelavke vrtca, namenile pa so jo
učencem nižje stopnje in otrokom vrtca.
Povsem glasbeno obarvana dogodka sta že
tradicionalna. Vesele note, v izvedbi učencev
Glasbene šole Idrija in Podružnične glasbene
šole Cerkno, ter Veseli zvoki v prazničnem decembru v izvedbi črnovrških osnovnošolcev.
Tudi tokrat se je aktivno v program vključila
Gimnazija Jurija Vege, ki je v sklopu projekta
»Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in

spodbujanje socialne vključenosti« delovala kot
koordinator predstave Mavrica generacij, v kateri so sodelovali otroci vrtca, osnovnih šol Idrija, Spodnja Idrija in Črni Vrh, dijaki Gimnazije
Jurija Vege , varovanci VDC in starostniki iz Doma upokojencev. Dogodek je bil v dopoldanskem času namenjen osnovnošolcem tretje triade in gimnazijcem, ogledali pa so si ga lahko
tudi vsi obiskovalci v večernih urah .
Po več krajih so bila organizirana še Miklavževanja, različne ustvarjalne delavnice, peka piškotov in novoletni kino.
Tako obsežen program je plod dela množice
posameznikov, ki z dobro voljo prispevajo k izvedbi Veselega decembra. Za podporo se zahvaljujemo obema občinama, vsem donatorjem in prostovoljcem, s katerimi bomo dober
program ustvarjali tudi v prihodnje. Zahvala
tudi vsem, ki nam v podporo namenite 0,5 odstotka svoje dohodnine.
Zavezujemo se, da bomo tudi v bodoče delovali v dobro otrok in mladine ter jih razveseljevali s pestrimi programi.

DONATORJI 2013: ABC MERKUR D.O.O., ADRIATIC SLOVENICA, ALMAPEK D.O.O., AVRIGO D.D., BIZJAK ANDREJKA, BOŽIČ D.O.O. IDRIJA, BREITENBERGER NACE, COM
COM D.O.O., DEBITEL D.D., DRUŽINA BEVK, DOM UPOKOJENCEV IDRIJA. DONATORJI NA DNEVU ZA SPREMEMBE: FRELIH STANA, GANTAR FRANC S.P., GNEZDA BOGATAJ MIRJAM, IRENA POLANC S.P., KLEINDIENST LIDIJA IN JURIJ, KOLEKTOR GROUP D.O.O., KOMUNALA IDRIJA, LAPAJNE MIROSLAV, LAPANJE LIDIJA, LAZAR NATAŠA, LOGAR ERIK, LUKAČ SREČKO, MERCATOR, MEŠKO DAMIJAN, MIKLAVČIČ DRAGAN, MIKLAVČIČ GABRIJEL, MOČNIK NIKO IN LJUBICA, MOČNIK JOŽE, MOHORIČ MIRA, MOZOLI MAJDA, NOVA KBM D.D., PAVŠIČ METKA, PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, RAČUNOVODSKI SERVIS OBLAK TATJANA S.P., RCT TRANS BORIS RŽEK S.P., REBEC
DARKO, REJC MATEJA, ROTARY KLUB IDRIJA, SELJAK ANDRI, SHOP D.O.O., ŠTURM MILOŠ, ŠVIGELJ ANTON, TELEKOM SLOVENIJE, TERPIN MATJAŽ, TRIGLAV ZAVAROVALNICA, VENCELJ TOMAŽ, YDRIA MOTORS
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DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH

POPLAVA KULTURE IN MLADI
NA CERKLJANSKEM

V

petek, 28. februarja, je v dvorani
Glasbene šole Cerkno potekala
premiera dokumentarnega filma
Poplava kulture, s tem pa se je tudi zaključil projekt Youth Culture in Cerkno /
Mladinska kultura v Cerknem, v okviru
katerega je v Cerknem bivala in delala
Portugalka Filipa Olivera.
Dokumentarni film Poplava kulture je
nastal v okviru projekta Youth Culture in
Cerkno / Mladinska kultura v Cerknem,
ki je potekal pod okriljem programa
Evropska prostovoljna služba (European
Voluntary Service – EVS). Avtorica filma, Portugalka Filipa Oliveira, v dokumentarcu raziskuje razloge mladih Cerkljanov in Cerkljank za njihovo udejstvovanje na kulturnem področju, kaj jim to
udejstvovanje pomeni, prav tako pa je
raziskala problematike, s katerimi se mladi ustvarjalci in ustvarjalke na Cerkljanskem soočajo, najsi bo to financiranje
projektov s strani državnih ali lokalnih
institucij, ali pa prostorska problematika.
Za potrebe dokumentarnega filma so
pred kamero s svojimi pogledi na trenutno kulturno stanje na Cerkljanskem sodelovali Mojca Jeram (slikarka, glasbenica), Robert Marcina (Laufarija Cerkno), Lucija Rejc (pisateljica), Blaž Švigelj (glasbenik), Tjaša Jurman (C.M.A.K.
Cerkno), Vesna Prezelj (slikarka), Gregor Prezelj (KUD Zora Ravne), Anže Marinič (glasbeni producent in DJ), Marjetka Mavri (glasbenica), Gašper Uršič
(KUD Cerkno) in Tadej Prezelj (KUD
Zarja Zakriž), s svojimi pogledi tako na
sedanje kot tudi preteklo kulturno dogajanje pa so se jim pridružili še Livija Rojc
Štremfelj, Nataša Bratina in Tomaž Lapanja, torej posameznici in posameznik,
ki so bili in so še aktivni na kulturnem
in/ali mladinskem polju.
Dokumentarec se je snemalo v obdobju od oktobra 2013 do februarja 2014, v
tem času pa so se tako avtorica kot spremljevalna ekipa naučili marsikaj novega.
S postprodukcijo so posnetki postali dokumentirana zgodba nekoga, ki lokalne
skupnosti pod Porezom ne pozna in se je
s kulturnimi dejavnostmi mladih na Cerkljanskem srečal prvič, kar še pridoda k
zanimivosti dokumentarca. Poleg tega
pa je film tudi pristen dokument o mladih na Cerkljanskem v določenem obdobju, njihovih željah in potrebah, lahko pa
služi tudi kot navdih preostalim mladim
za njihovo delovanje na kateremkoli področju.
Premiere filma v dvorani Glasbene šole Cerkno se je udeležilo precejšnje število obiskovalcev in obiskovalk vseh starosti, zanimivo pri tem pa je, da v dvorani
nismo zasledili niti enega predstavnika
ali predstavnice lokalne skupnosti. Čeprav smo na premiero povabili vse, ki
delujejo v Občinskem svetu Občine Cerkno, smo prejeli vnaprejšnji pojasnili neudeležbe le s strani župana in svetovalke
za družbene dejavnosti. Tako se seveda
poraja vprašanje, koliko sedeče v Občinskem svetu sploh zanima mladinska problematika ter pogledi mladih na stanje
na kulturnem in drugih področjih v občini Cerkno. Kako lahko lokalni odločevalci in odločevalke sploh govorijo o mladini, če pa je ne poznajo? Vse prevečkrat
namreč v zraku visi občutek, da so mladi
tako imenovani družbeni zaklad, a ko
zadnjič prestopijo vrata osnovne šole, se
nanje kaj hitro pozabi.
Dogodek v dvorani Glasbene šole Cerkno je bil torej zaključno dejanje pri projektu Mladinska kultura v Cerknem /
Youth Culture in Cerkno, v okviru katerega je Filipa izvajala mnoge dejavnosti,
ki so obsegale snemanje reportaž kulturnih in drugih dogodkov, izvedbo tečaja
portugalskega jezika, pisanje bloga in
promocijo EVS, organizacijo dogodkov,
skrbela pa je tudi za video in fotografsko
dokumentiranje dogodkov v C.M.A.K.-u.
Poleg tega se je v tem obdobju okrepilo
sodelovanje z OŠ Cerkno, kjer je sodelo-
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Foto: Ricardo Almeida

Portugalka Filipa Oliveira je po polletnem prostovoljskem delu v Ceknem takole strnila svoje vtise: »Če sem bila na
začetku malce negotova glede mojega bivanja v Cerknem, sem na koncu želela
ostati še malce več časa. Vsakdo, ki me pozna, ve, da sem mestno dekle, zato je bilo
živeti šest mesecev sredi hribov zame povsem nova izkušnja. Pogrešala sem promet,
množico ljudi, semaforje, reklamne panoje, trgovine in še več trgovin. Toda to, kar
imenujem svoj »duhovni odmik« v Cerkno,
je zelo spremenilo veliko stvari v mojem
načinu razmišljanja in delovanja, kot so
osnovne stvari, na primer recikliranje in
uživanje v naravi, ali pa poskušati razumeti kulturo, ki je drugačna od moje.
Prva stvar, na katero pomisli nekdo, ki
prihaja iz podobne države kot je moja, je,
da so Slovenci in Slovenke hladni in vase
zaprti. Nič objemov, nič poljubov, in dejstvo, da sem to od nekaterih ljudi prejela,
je bil kar dosežek! To je bila ena najtežjih
stvari zame, to pomanjkanje dotikov. Toda, so Slovenci res tako zaprti in hladni
kot mislimo? Všeč mi je bilo, ko sem šla po
mestu in pozdravila vsakogar, nekateri pa
so mi dovolj zaupali, da so govorili o svojih
skrivnostih. Tako vem, da sem v Cerknem
sklenila nekaj pravih prijateljstev.
Žal mi je, da nisem izpolnila vseh načrtov, ki sem jih imela, toda obljubim, da se
bom nekega dne vrnila in naredila vse, o
čemer sem razmišljala.
Res se moram zahvaliti vsem, s katerimi
so se moje poti srečevale in ki so mi pomagali, čeprav se takrat dejansko nisem zavedala, da mi pomagajo. V veselje mi je bilo
sodelovati z vsemi!
Narediti dokumentarec, kot sem ga, je
bil zame velik izziv, kajti še nikoli nisem
sodelovala pri tako velikem projektu, ki
vpleta toliko ljudi. Težko je bilo predvideti,
kako bo potekala zgodba filma, toda na
koncu sem zadovoljna z rezultatom, pri
tem pa upam, da bo pomagal pri spremembah vsem vpletenim društvom in celotni skupnosti.
Sem Portugalka in hrepenenje mi je prirojeno, in četudi je Cerkno majhno, je po
čustvih veliko.
Hvala za vse!«

ODZIVI BRALCEV

PREDSTAVITEV

Pisma bralcev

P

DNEVNIKOVA IZVIDNICA

oslanstvo društva je usmerjeno v izvajanje
rehabilitacijskih storitev za slepe in slabovidne ter njihove svojce. V ta namen se povezujemo tudi z drugimi institucijami, ki prihajajo s slepimi in slabovidnimi v formalni ali neformalni odnos, predvsem z namenom osveščanja ter izobraževanja o pomenu in specifičnih potrebah oseb z okvarami vida. Okvara vida pri osebi povzroči bolj ali manj
hudo stisko, ki pogosto vpliva na vsakodnevne aktivnosti. Strokovni delavci društva, skupaj z zunanjimi strokovnjaki, bodo slepi oziroma slabovidni
osebi ponudili podporo in strokovno pomoč ter pripomogli k reorganizaciji življenja s pridobitvijo potrebnih socialnih veščin, ki so potrebne za polno in
kvalitetno življenje in reintegracijo v socialno okolje. Poskrbeli bomo za:
• podporo in pomoč,
• svetovanje in asistenco,
• pridobivanje novih veščin na vseh področjih življenja,
• seznanitev s tehničnimi pripomočki,
• vključitev v skupino za samopomoč,
• medsebojno druženje, izmenjava izkušenj,
• aktivno preživljanje prostega časa,
• računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb ter oseb s posebnimi potrebami.
Izvajamo tudi delavnice osveščanja otrok o okvarah vida, specifičnih potrebah slepih in slabovidnih
ter pravilnem pristopu do slepe in slabovidne osebe.
Otroci tako pridobijo pristno izkušnjo slepote in slabovidnosti, jo ozavestijo in prenašajo na svoje svojce
in bližnje. Na ta način zmanjšujemo predsodke in stereotipe o slepoti in slabovidnosti ter pripomoremo k
večji enakopravnosti slepih in slabovidnih v okolju.
V sodelovanju s strokovnjaki in arhitekti društvo
priporoča smernice za zmanjševanje arhitektonskih
ovir v urbanih okoljih in tako povečuje dostopnost
do institucij posebnega pomena ter različnih turističnih točk tudi osebam s posebnimi potrebami.
Društvo ima sedež na ulici Gradnikove brigade
33 v Novi Gorici. Kontaktni podatki:
• tel.: 05/333 46 50
• gsm: 041 485 430
• e-pošta: mdssng@zveza-slepih.si
• splet: mdssng.nvoplanota.si

MDSS NOVA GORICA

BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

PESTRO ZA VSE

Z

vala pri šolski RTV, izvedla predavanje o
zgodovini Portugalske, šolarje in šolarke
pa je učila tudi izdelavo animacij in fotografije. Posebej zainteresiranega posameznika za montažo filmov pa je o tem
še dodatno poučila na C.M.A.K.-ovem
računalniku.
Čeprav je bila premiera dokumentarca zaključno dejanje prej omenjenega
projekta, pa se je s tem šele začelo pojavljanje filma v širšem slovenskem prostoru in tudi tujini. V sodelovanju z Ustanovo nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon bodo projekcije filma potekale po različnih samoniklih prizoriščih
širom Slovenije, prijavili pa ga bomo tudi
na nekatere filmske festivale. Distribucija bo potekala tudi po drugih evropskih
državah, predvsem na Portugalskem, od
kjer je tudi avtorica filma. Želimo namreč tudi, da se predvsem mladi iz drugih okolij spoznajo s situacijo na Cerkljanskem ter tako povežejo vzporednice
z življenjem v njihovih lokalnih skupnostih.

adnje čase se veliko govori o gradnji z naravnimi materiali. V Bevkovi knjižnici v Cerknem smo 23. januarja imeli priložnost prisluhniti Miru Žitku, ki je predstavil knjigo Gradnja
z naravnimi materiali. Prvič je knjigo izdal leta
2009 v samozaložbi, lani pa je prenovljena izšla
pri založbi Porezen. Obiskovalci smo se lahko ob
pogovoru z avtorjem prepričali, da nas narava na
vsakem koraku zasipa z znanjem, če jo le sprejmemo in ji znamo prisluhniti. Miro Žitko pravi, da
nam da vse, kar potrebujemo za življenje. To misel
je v svojem življenju tudi uresničil in postavil kar
nekaj hiš po vzoru naših prednikov. V eni izmed
njih tudi trenutno prebiva in živi preprosto življenje v sožitju z naravo.
V začetku leta so nas obiskali učenci 4. in 5. razredov Osnovne šole Cerkno. Prebirali smo knjige
o Gospodu Gnilcu avtorja Andyja Stantona. Učenci so bili navdušeni nad vsebino in si že v naslednjih dneh izposodili vse izvode knjig o tem nagravžnem junaku.
Za otroke od 4. do 5. leta smo v okviru prireditev za to starostno stopnjo pripravili pravljico Brigitte Weninger z naslovom Bav-bav. Otroci so prisluhnili zgodbici o strahovih, ki prežijo na njih na
vseh vogalih. Skupaj smo ugotovili, da se strah
lahko premaga, saj je v resnici votel, okrog ga pa
nič ni. Ob koncu našega druženja so otroci izdelali
majne strahce.
V prostore Bevkove knjižnice ste povabljeni na
ogled slikarskih del Društva upokojencev Cerkno.
Od novembra lani do januarja smo si že ogledali
dela Blaženke Miholić, Franca Grudna in Dragice
Gruden, trenutno pa razstavljata Marija Sorč in
Lidija Ličar. Vsi našteti slikarji so navdušili in presenetili obiskovalce knjižnice, ki umetnikom delijo
velike pohvale. V prihodnjih mesecih bodo razstavljali še Milan Zajc, Danica Rojc, Mira Lainšček,
Silva Pavlin, Cirila Metka Šavli in Sonja Simonič.

Matjaž Peternelj, MC C.M.A.K. Cerkno

Marinka Rojc Grum

Cerkno v Dnevnikovi izvidnici. Spet vsepovsod pozivi,
naj glasujemo za Cerkno, promovirajmo turizem v Cerknem ipd. Navadno nakladanje. Kaj pa ponujamo turistu
v Cerknem? Razen smučišča pozimi in Partizanske bolnice Franja čez leto? Ravenska jama je že premnogo let
zaprta, Divje babe niso urejene za ogled ... Turisti čez vikend popoldne naletijo na zaprt LTO. Gradi se kolesarnico, a kolesarske poti niso urejene (razen iz PB Franje do
Poljan). Kar imamo turistične ponudbe, je ne znamo oz.
nočemo ponuditi, saj smo raje brez turistov, kot da bi jih
imel sosed. Pa ne govorim kar tako, na pamet. Še skoraj
vsak turist, ki je prišel v muzej (pa v njemu delam že nekaj let), se je pritoževal čez slabo ponudbo. Nekoč je v
muzej zašla Hrvatica, ki se pač po smučanju ni imela
kam dati, ker se ji ni dalo kopati v prenatrpanem in zastarelem bazenu. In dobesedno rekla: »Cerkno je tužno
mjesto za turiste.« In imela je prav. Pa še tako je v muzej
zašla čisto po naključju, ker itak večina Cerkljanov sploh
ne ve, kaj si v muzeju lahko ogledajo (ker je pač škoda
2,5 € za ogled dveh odličnih razstav) in ji torej skoraj
nihče ne bi svetoval ogleda muzeja. Mimogrede, novoletnih lučk ni niti opazila (pa čeprav lahko poslušamo in
beremo, kakšna pomembna turistična pridobitev da so).
Mi se bomo pa zdaj igrali lokalni patriotizem in glasovali, kolikor nam bodo roke dale. In potem bomo zmagali v glasovanju in bomo veseli, ker bomo v časopisu prebrali, da smo najboljši po izboru bralcev. Turistom bom
pa v muzeju še vedno moral svetovati obisk znamenitosti
v Idriji, ker so si v Cerknem pač ogledali že vse, kar so si
lahko.
In zdaj bodo vsi Cerkljani, ki bodo prebrali to razmišljanje, pljuvali čez mene, ker uničujem podobo Cerkljanske v očeh drugih. Upam, da bo Dnevnikov izvidnik
napisal čim bolj uničujočo (oz. čim bolj realno) kritiko cerkljanske turistične ponudbe, ker očitno drugače nikoli ne
bomo zmožni kritičnega pogleda na naš turizem. Pa saj
bo itak kriv Dnevnik, ki pač ne bo več zaupanja vreden
časopis. Preprosto.
Moram pa na koncu opozoriti, da razmišljanje ne leti
na tiste redke Cerkljane, ki se za turizem resnično trudijo
tudi takrat, ko se ne gre za samo glasovanje.
Matevž Rijavec

ALI SMO RES »UKOPDITI«?
Ko je narava kazala strašno moč in je uničevala skoraj
vse, kar je človek v zadnjih 50 letih izumil, je bil na potezi samo človek in to ne z zvenečim nazivom, ampak z
dušo in pogumom.
Z grozečim pokom so padala stoletna drevesa. Gozdovi, katere bo naša vlada obdavčila, so bili v treh dneh
popolnoma uničeni. V tej grozoti in vsem hudem so bili
kot svetel žarek pogumni fantje in možje, kateri niso čakali »blagoslova« občine, še manj države.
Lansko zimo so vsi mediji poveličevali nekaj študentov, ki so v Ljubljani kidali sneg pred bloki. Res, bilo je za
pohvaliti. Sprašujemo se, kje so bili mediji sedaj. Kot da
je na vaseh po Cerkljanski bilo vse v najlepšem redu. Toda, kaj je vzeti lopato in kidati sneg, napram težkim motorkami ali hoji po ledu in snegu, po vseh mogočih strminah, ko vse križem ležijo podrta drevesa. Vse to in še veliko več zmore ČLOVEK, ki se je vedno pošteno preživljal
in mu je mar tudi za soseda.
Ko so požrtvovalni krajani za silo očistili poti in nam je
uspelo priti v Cerkno, smo bili zgroženi. Cerkno še v snegu, neočiščeni pločniki in parkirna mesta. Tu se človek
vpraša, kaj pomeni prava organizacija in požrtvovalnost
preprostih ljudi. Ko so volitve, so polne »oštarije« pametnjakov, ki navijajo za ljudi, kateri naj bi poskrbeli, da bo
Cerkno imelo boljše pogoje ali morda samo določen
»klan«. Toda, ali so ti »organizatorji« zmožni organizirati
ljudi, da bi vzeli lopate in očistiti Cerkno, da bi bilo življenje bolj varno v zimi in snegu. Morda bi »prišparali« kak
evro in ga podarili gasilcem, ki so vredni zlatih medalj.
Še je čas, da se zbudi v nas tisti pravi »vstajniški duh«.
Grape, hudourniki, vse je polno lesa. Vse to bo klicalo
na pomoč, ko bo narava zopet pokazala svojo moč in prinašala v dolino vejevje in les. Prav ko sem gazila po cerkljanskih ulicah mi je spomin šel 25 let nazaj, ko je zapadlo precej snega. Cerkljanski radio je poročal, da je Cerkno odrezano od sveta in naj delavci ETE prinesejo s seboj lopate. Mi, hribovci, ki smo gazili sneg precej čez kolena, smo prišli pravočasno v službo in ta najbolj »pametni« tudi z lopato, seveda po uri in pol hoda ali še več.
Pri vsem tem ne pomaga ne »leva« ne »desna« ampak
obe roki in pošteni medčloveški odnosi. Res je, da se je
zgodilo, da se ni bilo mogoče prebiti do vseh družin.
Vendar kjer so bili ljudje na samoti in sami, se jim je pomagalo. Gotovo pa je, da je povsod peščica ljudi, ki se
varno skriva v svojem domu in hrani energijo za očitke
kako je KS zanič.
Naj mi ne zamerite, če sem pustni sodniji prevzela nekaj resnic. Toda jaz sem se hotela samo zahvaliti za nečloveške napore vsem dobrim krajanom, posebej še gasilcem in delavcem Elektra.
Bralka K. T.
Spoštovani bralke in bralci. Prispevke, ki bi jih želeli objaviti v rubriki Odzivi, opremite s polnim imenom, naslovom in
telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. Podatki se hranijo zgolj v arhivu izdajatelja.
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Požigi cerkljanskih vasi pred 70 leti
V letošnjem letu bo minilo 70 let, od kar so v vihri druge svetovne vojne in ob divjanju nacističnih okupatorjev
gorele številne vasi na Cerkljanskem. Ognjeni ples, ki se je začel že jeseni leta 1943, je svoj vrh, ne pa tudi konec,
dosegel v tako imenovani nemški »požigalski« ofenzivi junija 1944. Naj bo ta zapis posvečen spominu in opominu
na takratne dogodke.

V

ojne, ki danes divjajo v svetu se
nas večinoma dotaknejo le za
hip, običajno takrat, ko na TV
ekranih uzremo njihove grozljive posledice. Mir, ki ga uživamo je neprecenljiva vrednota in tega ne smemo
pozabiti, tudi zato je prav, da se spomnimo dogodkov pred 70 leti. Podatki
so povzeti po originalnih kronikah vojnih zločinov, ki so po posameznih vaseh nastajale leta 1945 in jih hranimo
v Cerkljanskem muzeju.
Najhuje je bilo v času sovražnih
ofenziv: oktober–november 1943, marec–april 1944, junij 1944, ki niso bile
naperjene le proti partizanski vojski,
ampak še posebej proti civilnemu prebivalstvu. Z ropi, požigi in umori so ga
hoteli prestrašiti in onemogočiti njegovo pomoč partizanskim enotam.
Nemška letala so 12. oktobra 1943
bombardirala Novake, porušeni so bili
cerkev, župnišče ter 3 domačije z vsemi gospodarskimi poslopji, bila je tudi
1 žrtev. 31. oktobra je sledilo prvo
bombardiranje Cerknega. Ena hiša je
povsem pogorela, 5 je bilo delno poškodovanih, med 5 žrtvami, so bili 3
otroci. V novembrski ofenzivi je bilo v
Novakih prizadetih 5 domačij, požgani sta bili 2 hiši in 7 gospodarskih poslopij. Vas Poče je bila požgana 23.
novembra 1943. Zgorelo je 21 hiš in
prav toliko hlevov in drugih gospodarskih poslopij, 25 glav živine, prašiči,
perutnina in različno orodje. Nemški
vojaki so zajeli tudi 4 partizane domačine in jih odpeljali v internacijo v Dachau, domov se je vrnil samo eden.
Sovražna letala so znova prihrumela marca 1944, bombardirali so Novake, Cerkno in Otalež. V Dolenjih Novakih so 17. marca letala zažgala 3 hiše
in 4 gospodarska poslopja. Naslednji
dan je bilo drugič bombardirano Cerkno in potem še enkrat 21. marca. Popolnoma je bilo uničenih 56 hiš, delno
19 hiš in 26 gospodarskih poslopij,
ubita je bila 1 ženska. Ob bombardiranju Cerknega so obstreljevali tudi Ravne, pogorelo je 8 hiš in 7 gospodarskih
poslopij, Zakriž, kjer sta zgoreli 2 hiši

Stavba »konsuma« na Reki, požgana 10. 6. 1944, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

in 2 hleva in Podlanišče, kjer so zažgali 4 gospodarska poslopja. V Otaležu
so istega dne letala zažgala 8 hiš in 18
gospodarskih poslopij. V aprilu so znova ropali, morili in požigali v Cerknem,
Novakih, Cerkljanskem Vrhu, Labinjah, Planini, Zakrižu, Trebenčah in
Gorjah. V Cerkljanskem Vrhu so zažgali 3 hiše in odpeljali veliko živine in
raznih premičnin, umorili so enega
moškega. V Gorje so prišli 17. aprila,
ropali so in uničevali lastnino vaščanov, jih zasliševali v zvezi s partizani,
umorili 2 moška in naposled požgali 5
hiš in 15 različnih gospodarskih poslopij.
Najhuje je okupatorska vojska divjala v junijski požigalski ofenzivi (6.–15.
junij 1944), v kateri so sodelovali SSovci iz Trsta, bataljon Heine iz Idrije in
SS bataljon za obrambo Krasa in Gradiške. Gorelo je devet vasi: Jagršče,
Šebrelje, Reka, Lazec, Straža, Idrijske
Krnice,Masore, Otalež in Plužnje.
V Jagrščah so 9. junija požgali 11 hiš
in 14 gospodarskih poslopij, oskrunili
so tudi cerkev ter ubili 2 moška. V Šebrelje sta 9. junija okrog poldan prišli
dve skupini nemških vojakov, ena iz
Jagršč , druga iz Reke. Takoj so začeli
ropati in pobijati. Naslednji dan, kmalu po sedmi uri, so začeli požigati. V

par urah je bilo vse v plamenih. Požganih je bilo 67 hiš in 105 različnih gospodarskih poslopij (hlevi, kozolci,
svinjaki, kleti, seniki, klanice, pajštve)
ter cerkev Sv. Jurija. Ubitih je bilo 6
ljudi, tudi starejših, 4 ljudi so odpeljali, med njimi tudi župnika, ki se je kasneje vrnil, ostali trije so umrli v koncentracijskem taborišču. Ljudje so
ostali tudi brez obdelovalnega orodja
in strojev, saj so le redki posamezniki
uspeli orodje odpeljati na varno iz vasi.
Reka je bila vas ob glavni cesti, zato
so od 7. do 12. junija 1944 Nemške
enote večkrat prišle mimo, največkrat
iz smeri Bukovo. V tem času je bila vas
požgana, ubiti so bili 3 domačini.
V kroniki vasi Reka je zapisano: »9.
junija 1944. Ta dan nam pač ostane v
neizbrisnem spominu. Kakor jata črnih
vran, ki naznanja nesrečo so popoldne
polnili našo vas Italijanski črnosrajčniki, pomešani z nemškimi SS-ovci. Divjali so iz hriba v hrib, pretaknili kleti, ropali, ponoči pa cvrli in pekli ter polnili
svoje nenasitne želodce. Nastopil je 10.
junij. Že v jutru smo z grozo opazili
oblake dima, ki so se valili iz Šebrelj. Ali
nas čaka ista usoda? Nismo se varali v
temni slutnji. »V pol ure mora vse ljudstvo proč iz vasi!« Tako se je glasil ukaz
brezsrčnega komandanta. Molče, brez

ugovora smo sledili povelju. Samo obupana mati vdova zdrkne na kolena pred
trinogom, a surovo jo zapodi proč, kot
je zmožen le človek brez srca. Stisnili
smo pesti, hiteli, da si rešimo vsaj življenje in proč od teh zveri, ki ne poznajo
usmiljenja. Šele na ovinku se ustavimo
in že ugledamo prve plamene ognja, ki
se silovito širi in uničuje naše drage domove. Ko utihne zadnje hrumenje motorjev, pohitimo nazaj proti pogorišču,
a rešiti je bilo mogoče samo še par hiš,
vse drugo je bilo uničeno in požgano.«
Na Reki je bilo ta dan požganih 8 hiš in
14 gospodarskih poslopij.
Na Straži je gorelo 10. junija, požganih je bilo 6 hiš in 13 gospodarskih poslopij. Istega dne so iz Straže v internacijo odvedli tudi 7 deklet. 11. in 15.
junija so divjali tudi v Krnicah in Masorah, zažgali so 8 hiš, 17 gospodarskih poslopij. V Krnicah so 11. junija
mučili in obglavili dva partizana ter
umorili tudi 2 domačina. Ob napadu
na partizansko bolnico sta bila 15. junija ubita stražar bolnice in aktivistka
s Straže. Istega dne so v Masorah ubili
in zažgali v hiši 4 domačine, tako kot
so nekaj dni prej ubili in skupaj s hišo
zažgali 4 aktivistke v Žabžah pri Bukovem.
Vas Lazec je bila požgana 10. junija
1944, Plužnje in Otalež pa 14. junija
1944.
V krajevni kroniki vojnih zločinov
za vas Lazec je zapisano: »Prišli so tega
dneva okoli druge ure popoldan v vas in
naj prvo so se nasitili z maslom, kruhom in jajci. Okoli četrte ure so pričeli
požigati vas. Naj prvo so požgali postranske kozolce, nato kar od kraja …
čez četrt ure je bila cela vas en sam plamen.« Požganih je bilo 26 hiš in 26
različnih gospodarskih poslopij, umorjen je bil en moški. V Plužnjah so požgali 6 hiš in 5 gospodarskih poslopij, v
Otaležu 7 hiš in 8 gospodarskih poslopij, 3 domačini so bili umorjeni.
Te sovražne ofenzive so pomenile
veliko preizkušnjo za civilno prebivalstvo saj so ostali brez strehe nad glavo,
brez orodja, brez hrane in vsega potrebnega za življenje, vendar se je bilo
potrebno povezati in poskrbeti za preživetje. O razpoloženju v tistih dneh
govori odlomek iz zapisanega pričevanja Marije Aljančič roj. Peternelj iz

JUBILEJNO PRVENSTVO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

V

Teritorialne obrambe je že leta 1978
prišla pobuda, da se v okviru Partizanskih smučin organizira tudi »Prvenstvo pripadnic in pripadnikov Teritorialne obrambe Primorske«. Leta
1982 pa so to razširili še s »Tekmovanjem starešin Teritorialne obrambe
stalne sestave«.
Zato tudi zbornik »V veteranski
smučini«, po uvodnih predgovorih ministra Romana Jakiča, župana Mirana Cigliča in predsednika ZVVS Ladislava Lipiča, svojo pripoved začenja z
zapisom Josipa Ljubiča, upokojenega
poveljnika Teritorialne obrambe Severne Primorske, o začetkih smučanja v Teritorialni obrambi Severno
Primorske pokrajine ter o sodelovanju pripadnikov Teritorialne obrambe na spominskih smučarskih tekmah v Cerknem.
Ko so nekdanji pripadniki Teritorialne obrambe oddali vojaško opremo
in pristopili v vrste veteranov vojne
za Slovenijo, so s seboj prinesli tudi
željo po smučanju. Tako so se leta
2004, na Partizanskih smučinah prvič in v večjem številu, zbrali tudi
veterani vojne za Slovenijo iz Severne Primorske. Marijan Platiše, eden

Milojka Magajne, Cerkljanski muzej
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V VETERANSKI SMUČINI
soboto, 8. marca, bo v Smučarskem centru Cerkno potekalo jubilejno, 10. prvenstvo
veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu, ki je eno najbolj množično
obiskanih športnih tekmovanj Zveze
veteranov vojne za Slovenijo. Prvenstva, ki se vsa leta odvija v sklopu
spominskih smučarskih tekem »Partizanske smučine – Cerkno 45«, se
poleg veteranov vojne za Slovenijo
udeležujejo tudi tekmovalci Zveze
slovenskih častnikov in tekmovalci
Policijskega veteranskega združenja
Sever.
Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, ki
je pobudnik in organizator teh tekmovanj, je jubilejno prvenstvo obeležilo tudi z izdajo zbornika »V veteranski smučini«.
Veterani vojne za Slovenijo si prizadevajo, da bi zlasti med mlajšimi
rodovi ohranili spomin na slovensko
Teritorialno obrambo, ki je delovala
med leti 1968 in 1995 in je bila kot
predhodnica današnje Slovenske vojske nosilka bojnih operacij v slovenski osamosvojitveni vojni. Prav iz vrst

Lazca ki ga tudi hranimo v Cerkljanskem muzeju:
»Vendar tudi v tistih strašnih dneh,
ko so v junijski vročini gorele vasi kot en
sam plamen, ko so ljudje prebedeli noči
zunaj, tudi takrat niso izgubili poguma
in prepričanja v zmago. Tudi žene, ki se
drugače kaj hitro zjokajo so v teh dneh
ojeklenele. Ko sem šla skozi do tal požgano vas, sem slišala Simoničko, ko je
rekla: »Ne, jokati me pa le niso videli, pa
tudi prositi jih nisem hotela, bomo že
potem zgradili še lepše hiše.« …Takrat
je bil tudi najbolj kritični čas zaradi prehrane. Hrano smo si morali zagotoviti
sami, poleg tega smo morali poskrbeti
tudi za brigade, ki so bile okrog nas. …
Takoj po tej hajki, ko so bile vasi požgane, je prišla skozi vas brigada. Sicer
se je ustavila samo za en dan, toda preskrbeti jih tudi za en dan je bil takrat
resen problem. Žene so se takoj sestale.
»Kako bomo to rešile?« je vprašala Angelca. Po daljšem razgovoru so sklenile,
da vsaka skuha en lonec fižolove mineštre, da bo bolj izdatna, večje kmetice
večji lonec, druge manjši. »Vestrovki pa
ni treba praviti, ker še za sebe nima ničesar več, pa bi se vendar čutila dolžno
da skuha« pravi Robarica. Tako so ugotovile še za več žena v vasi. Toda, ko je
bila ura poldan je vsaka prinesla svoj
lonec, tudi Vestrovka, pa še užaljena je
bila. »Kaj pa mislite, da mi kar naenkrat še poveste ne, kaj je potrebno, saj
sem vendar vedno naredila vse, kar ste
mi naročili« Naglo je izlila iz štirilitrskega lonca in odšla.«
Ropi, požigi in umori okupatorske
vojske so se seveda vrstili tudi v naslednjih mesecih, vse do konca. Cena, ki
jo je Cerkljanska plačala za svojo svobodo je bila visoka. V spomenici, ki so
jo po vojni naslovili na zavezniško razmejitveno komisijo in zahtevali priključitev Primorske Jugoslaviji so navedli: »V Cerkljanskem okraju je sovražnik s svojimi vpadi požgal in porušil
357 hiš in 459 gospodarskih poslopij.
Uropal 832 glav goveje živine, 471 glav
drobnice, 584 prašičev, 4093 kokoši in
zajcev. Uničil 2305 sadnih dreves. Odpeljal ali uničil 213 vozov, 56 mlatilnic,
31 plugov in nebroj drugega orodja. Višina vojne škode presega v predvojni
vrednosti L. 100.000.000.«

OBČNI ZBOR
izmed pobudnikov sedanjih veteranskih prvenstev, v svojem prispevku
opisuje prizadevanja idrijskih in cerkljanskih veteranov, za uresničitev
zamisli o organiziranju veteranskih
prvenstev v Cerknem, prizadevanja
za širitev prvenstva iz regijske na državno raven ter značilnosti in dogajanja na dosedanjih devetih prvenstvih.
Miha Butara, predsednik organizacijskega odbora Partizanskih smučin, v svojem prispevku predstavlja
organizacijo spominskih smučarskih
tekmovanj ter opisuje pomen srečevanja slovenskih bojevnikov različnih
generacij (veterani II. svetovne vojne, veterani osamosvojitvene vojne
in pripadniki Slovenske vojske), ki se
odvijajo na Partizanskih smučinah,
ter njihov prispevek k ohranjanju izročil slovenskega bojevništva in prenašanja na mlajše generacije.
Žal bi krepko presegli načrtovan
obseg zbornika, če bi v njem objavili
vse rezultate, dosežene na dosedanjih veteranskih prvenstvih. Zato je
Franci Ferjančič, ki vsa leta vodi organizacijske priprave prvenstev, v

T

zaključnem delu zbornika pripravil pregled najboljših rezultatov,
ki so jih tekmovalke in tekmovalci
dosegli na dosedanjih devetih prvenstvih veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu.
V zborniku »V veteranski smučini«, je poleg zanimivih pričevanj
in podatkov o dosedanjih veteranskih prvenstvih v veleslalomu,
objavljenih tudi vrsta dokumentov, ki pričajo o dogajanjih iz tega
časa. Urednik Marijan Platiše in
Blaž Jereb, ki je poskrbel za oblikovanje in tisk, sta zbornik bogato
opremila tudi s številnimi fotografijami, ki zapisane spomine in pričevanja vizualno dopolnjujejo,
zbornik pa popestrijo in ga naredijo zanimivega.
Zbornik »V veteranski smučini«
ne bo v prosti prodaji. Vsem, ki jih
zanima tovrstno branje, bo na dan
Partizanskih smučin na voljo na
stojnici v Hotelu Cerkno, sicer pa
na sedežu Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno.

retjo soboto v januarju je bil za
društvo pomemben datum,
saj je v šoli Otalež potekal redni občni zbor društva. Letos je bila
po lanskem slabem vremenu in obilici snega narava bolj prizanesljiva in
tako je bilo tudi članstvo veliko bolje
zastopano. Po rednem delu, kjer je
bilo prikazano stanje društva, je
sledila skromna zakuska z glasbo
naših frajtonarjev.
Tudi letos smo pridobili v naše vrste nekaj novih članov, še posebej
smo bili veseli mladega harmonikarja, ki bo v naslednjih letih lahko precej pripomogel h glasbenemu programu društva.
Med rednim delom je bilo tudi
večkrat omenjeno, da bo letos za
društvo zelo pomembno leto, saj se
prične gradnja težko pričakovanega
vaškega središča v Lazcu, ki je bilo
podprto tudi s strani evropskih sredstev. Dela naj bi se pričela v začetku
aprila in končala do sredine avgusta.
Vsem zvestim članom se zahvaljujemo za udeležbo in izpolnjevanje
dolžnosti do društva.

M. P., OZVVS Idrija – Cerkno

DLG Stari meh Lazec
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PLAVALNI KLUB CERKNO

JUBILEJNO LETO

PIHALNI ORKESTER ETA CERKNO

ŠPORTNE NOVIČKE

P

soboto, 18. januarja, se je
PK Cerkno udeležil mednarodnega plavalnega tekmovanja 13. Dr. Fig 2014 na olimpijskem bazenu v Kranju. Na tekmovanju je sodelovalo 523 plavalcev iz
BIH, Hrvaške, Srbije in Slovenije,
klub pa je nastopil z devetimi plavalci
letnikov 2002 in mlajši.
Rezultatsko je bil za Cerkljane najboljši dosežek Gala Trosta na 50 m
prosto, ki ga je popeljal na 32. mesto
med 160 plavalci. Blaž Klasić je osvojil 58. mesto, Tine Majdić pa z osebnim rekordom 71. mesto.
Med mladimi plavalci velja pohvaliti rezultate Ana Primožiča (letnik
2005) za izvrsten rezultat na 50 m
prsno (med 161 plavalci letnika 2002
in mlajši je osvojil 45. mesto). Čestitke pa tudi za rezultate, ki so jih dosegli Tit in Rok Katarič, Anej Močnik ter
Daša Štremfelj in Lara Filipič.

ihalni orkester Cerkno bo letos
obeležil visok jubilej, 40 letnico delovanja. Ljubiteljska aktivnost godbenikov je v vseh teh letih
pomembno zaznamovala glasbeno
in kulturno dejavnost sprva občine
Cerkno in okolice, kasneje tudi v širšem Slovenskem in zamejskem prostoru ter ponudila mladini širok manevrski prostor za širitev glasbenega
znanja, pa tudi za koristno preživljanje prostega časa.
Trenutna aktivnost pihalnega orkestra je usmerjena k sodelovanju na
vseh večjih prireditvah v občini Cerkno, udeležbi na revijah, prirejanju
letnih tematskih koncertov. Vsako leto godba pripravi najmanj dva tematsko povsem različna samostojna koncerta. Tako so leto 2013 zaokrožili s
koncertom filmske glasbe. S klasično
glasbo v filmih so kar dvakrat – na
praznični 25. in 26. december – do
zadnjega kotička napolnili prostor, ki
ga vsako leto preuredijo v koncertno
prizorišče v prostorih Osnovne šole
Cerkno. Letošnji koncert je bil svečan
tudi zaradi dejstva, da so prav ob tej
priložnosti obeležili prvi pomembni
jubilej – 10 letnico prihoda sedanjega
dirigenta v godbeniške vrste.
Danes profesor klarineta na Srednji
glasbeni in baletni šoli v Ljubljani in
kot docent na Akademiji za glasbo

prav tako v Ljubljani, kjer predava klarinet, komorno igro, specialno didaktiko pihal in pedagoško prakso, je Andrej Zupan prvi novoletni koncert s
Pihalnim orkestrom Eta Cerkno odigral 25. decembra leta 2003. Uveljavljen je tudi kot dirigent različnim orkestrskim sestavom, med katerimi
osrednje mesto zavzema prav cerkljanska godba. Zupan je s svojim strokovnim znanjem, izjemnim posluhom za
glasbo, pristnim in čutnim pedagoškim delom in toplim odnosom v orkester vstopil jeseni 2003, vse odtlej je
pripomogel tudi k izjemnemu napredku orkestra, saj je prav z iniciativnim
posredovanjem znanja, občutkom za
delo, posluhom za glasbo in v sodelovanju z godbeniki razvil orkester do te
mere, da se ta uspešno predstavlja v
domačem okolju, predvsem pa širše.
Sicer pa cerkljanska godba na letni
ravni zabeleži tudi nemalo nastopov
izven domačih logov, saj le tako ohranja stike z drugimi orkestri in širi svojo prepoznavnost navzven.
Jubilejno leto bodo godbeniki praznovali tako kot se spodobi – kar z
dvema osrednjima dogodkoma. Prvi
bo 17. maja v Osnovni šoli Cerkno, ko
se bodo spomnili svojih začetkov,
drugi, promenadni, pa sredi junija
pred Hotelom Cerkno.
Maja Filipič

V

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN ČLANE
Na olimpijskem bazenu v Kranju je
od 23. do 26. 1. potekalo zimsko državno prvenstvo za kadete, mladince
in člane. Na tekmovanju je nastopilo
400 plavalcev iz 24 slovenskih klubov. Že prvi dan tekmovanja nas je
razveselil Žan Mavrič, ki se je uvrstil
v dva popoldanska finala in v disciplini 400 m prosto osvojil bronasto
kolajno. To je tudi prva cerkljanska

kolajna v kategoriji kadetov. Na 50 m
hrbtno pa je osvojil sedmo mesto.
Prav tako nas je razveselila Anja Sedej, ki je osvojila peto mesto na 50 m
hrbtno.
Drugi dan tekmovanja sta si Anja
Sedej in Katja Uršič priplavali finalne
nastope. Anja je na 100 m prosto
osvojila šesto mesto, Katja pa na 50
m prsno osmo mesto. Žan Mavrič je
kljub odličnemu plavanju na 100 m
prosto (56,87) za osemnajst stotink
zgrešil finalni del, na 800 m prosto
pa je osvojil peto mesto. Tretji dan je
osvojil peto mesto na 200 m prosto
ter šesto na 100 m hrbtno.
Zadnji dan državnega prvenstva
pa je v popoldanskem finalnem nastopu na 100 m prosto Anja Sedej
osvojila še sedmo mesto. Na tekmovanju sta nastopili še Petra Klasić
(najboljši rezultat je dosegla na 50 m
prosto ) in Lana Trost, ki je v odplavanih disciplinah postavila svoje osebne rezultate.
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE DEČKE IN DEKLICE
V Mariboru je 1. In 2. 2. potekalo
moštveno prvenstvo za mlajše dečke
in deklice. Klub je zastopalo šest dečkov: Gal Trost, Blaž Klasić, Tine Majdič, An Primožič, Nejc Gatej in Anej
Močnik. Rezultatsko sta bila najuspešnejša Gal in Blaž, ki sta s svojimi točkami klubu med vsemi slovenskimi

Ekipa mlajši dečkov na DP v Mariboru:
zgoraj od leve proti desni: Tine Majdič,
Blaž Klasić, Anej Močnik, Nejc Gatej in
Gal Trost; čepi An Primožič

klubi (25 udeleženih z 260 plavalci)
priborila petnajsto mesto. Sicer pa se
klub zaradi neugodnih vremenskih
razmer nedeljskega popoldanskega
dela ni udeležil.
PRIHAJAJOČI DOGODKI
• Drugi teden v mesecu marcu bo
potekalo področno prvenstvo za
kategorizirane in nekategorizirane
plavalce za primorsko regijo.
• 16. 3. 2014 – Pokal Ježek v Ljubljani (za letnike 2005 in mlajše)
• 22. 3. 2014 – Cerkno 2014 (srečanje primorskih plavalnih klubov)
• 29. 3. 2014 – MM Pingvinček 2014
(Kranj)
Ana Hadalin

NAPOVEDUJEMO
FOTO KLUB CERKNO

MESTNI MUZEJ IDRIJA IN CERKLJANSKI MUZEJ

Razstavišče Nikolaja
Pirnata, grad
Gewerkenegg
Cerkljanski muzej

18. 3. 2014 ob 18. uri,
Osnovna šola Idrija
21. 3. 2014 ob 18. uri,
Cerkljanski muzej
16. 4. ob 16. uri,
Cerkljanski muzej

PROGRAM OBČASNIH RAZSTAV IN PRIREDITEV MESTNEGA
MUZEJA IDRIJA IN CERKLJANSKEGA MUZEJA
• Slovenija, odprta za umetnost, Pogled od zgoraj (likovna
razstava). 13. februar–30. marec 2014, vsak dan od 9. do 18. ure
• Naša fotografska obzorja, Samostojna fotografska razstava Ladislava Čelika (Foto klub Cerkno), 4. april–4. maj 2014,
TO–PE: od 9. do 15. ure, SO–NE: od 10. do 13. in od 14. do 18.
ure
• Muzejski večeri: Marija Terpin Mlinar, Od mišk, japkauk, roženkrancarc, tac in rogljičkov do ozkega risa, Zgodovina klekljanih čipk na Idrijskem
• Šport v 70. na Cerkljanskem, projekcija v sklopu razstave Podobe Cerkljanske (podaljšana do 5. oktobra 2014).
• Velikonočna delavnica

PARTIZANSKE SMUČINE

8. 3.
Smučarski center Cerkno

10. MEDNARODNA RAZSTAVA MASKA 2014. Razstavo si lahko
ogledate do 30. marca, od torka do petka od 9. do 15. ure ter ob
sobotah in nedeljah od 10. do 13. in od 14. do 18. ure.

DRUŠTVO LJUDSKIH GODCEV STARI MEH LAZEC

8. 3., dopoldan

DELAVNICA na temo osmi marec in materinski dan, zvečer pa
POGOSTITEV ŽENA ob njihovem prazniku.

MLADINSKI CENTER C.M.A.K. CERKNO

7. in 8. 3.

15. 3.
29. 3. ob 22. uri

2. FESTIVAL DEUJE BABE – 7. 3 ob 21h, koncert Tirana (Avstrija) in Aivery (Avstrija); 8. 3. ob 20h: projekcija filma Antonia in
klubski dogodek z DJ-ane Bruxa
Predstavitev ŠTUDENTSKE PROBLEMATIKE z gibanjem Študentska Iskra, ki deluje po principih neposredne demokracije.
CMAKoncert: Fonija in CultureDevelopment, mladi punk-hardcore zasedbi iz Skopja. Vstop 3 €
Več na http://cmak.cerkno.net

BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO
37. PRIREDITEV “PARTIZANSKE SMUČINE – CERKNO ‘45, ki
je posvečena spominu na prve partizanske smučarske tekme v
okupirani Evropi, ki so bile 20. in 21. januarja 1945 v Cerknem.

13. 3.ob 18. uri

Ksenija Zmagaj in Benedicte Callebaut bosta v naša ušesa ponesli
POEZIJO IN GLASBO.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LAS ZA RAZVOJ

DRUŠTVO UPOKOJENCEV CERKNO

9. 3. ob 15. uri

Cerkljanski muzej

Društvo upokojencev Cerkno vabi svoje člane na REDNI LETNI
OBČNI ZBOR, ki bo v restavraciji Hotela Cerkno

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

Vabljeni!

Okrepčajte se z izvrstno
kavo Illy, vročo čokolado
Eraclea in drugimi toplimi
napitki. Velika izbira najrazličnejših pijač, na voljo
pa so vam tudi slastni
prigrizki (pizze, baguette,
bruschette, sendviči ...)

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si
Ukopditi je informativno glasilo Občine Cerkno, namenjeno obveščanju občank in občanov, ki ga brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva 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, marec 2014.

11. 3. ob 16. uri
Posoški razvojni center,
Tolmin
12. 3. ob 16. uri
Podeželska hiša, Bovec
17. 3. ob 16. uri
Zelena hiša, Kobarid
18. 3. ob 17. uri
Gotska hiša, Kanal

Vabljeni na BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA:
RAČUNOVODSTVO po dejanskih prihodkih in odhodkih NA
KMETIJI. Izvajalec: Zorko Kaltnekar, univ. dipl. ekon., vodja finančno računovodske službe KGZ Nova Gorica.
MODNO USTVARJANJE. Izvajalec: Borut Šulin, modni oblikovalec iz Bovca.
Izzivi današnjega časa ZA HOTELIRJE IN OSTALE TURISTIČNE DELAVCE ter možni načini iskanja rešitev. Izvajalec: Petar
Gasparin, upravnik in direktor hotelov, svetovalec v turizmu ...
KAMP – možnost za ureditev nastanitvenih kapacitet na podeželju. Izvajalki: Lidija Koren, podpredsednica Združenja kampov Slovenije pri GZS ter mag. Snežana Škerbinc, samostojna
svetovalka pri GZS – Turistično gostinska zbornica.
Več informacij in prijave na 031 409 012 (Peter Domevšček) ali na
www.prc.si oziroma www.icra.si

19. KELTIKA 2014 / MEDNARODNI FESTIVAL

22. 3. ob 21. uri
Gabrijel
11. 4. ob 20. uri
Glasbena šola Cerkno
18. 4. ob 20. uri
Glasbena šola Idrija

THE PUZZLED (SLO), zasanjani “post” rock
DECEMBER SOUL ZLATKO KAUČIČ TRIO (SLO, ITA), lirični
pianistični jazz
KAJA DRAKSLER, FEECHO (SLO, NOR), moderni jazz
Vstop na vse koncerte prost. Več na www.jazzcerkno.si

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

23. 3.

Planinsko društvo Cerkno vabi na 39. TRADICIONALNI POHOD
NA POREZEN. Ob 11. bomo pri spomeniku na vrhu Porezna položili venec. Več informacij na www.planinsko-drustvo-cerkno.si

