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Proračun 2014
 NAMESTO UVODNIKA

Letošnji proračun je zagotovo žrtev volil-
nega leta, ko si politične stranke prizade-
vajo uresničiti cilj čim manj tem bolje, ne 

glede na to, da so pri tem prizadeti tudi in pred-
vsem občanke in občani. Proračun je osiroma-
šen predvsem pri postavki cestne infrastruktu-
re, modernizacije in vzdrževanja občinskih 
cest, kar seveda ni dobro, še posebno ne po ka-
tastrofalni ujmi, ki nas je prizadela, ki pa smo 
jo s skupnimi močni izredno dobro obvladali in 
večino stroškov intervencije do danes tudi po-
plačali, kot smo obljubili.

Ker se je v preteklih petih mesecih veliko raz-
pravljalo o tem, kaj se sme početi in česa ne, če pro-
račun ni sprejet, naj navedem vsaj nekaj osnov. 

»Proračunski načeli enoletnosti proračuna in 

Dne 29. 5. 2014 so občinski svetniki na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkno potr-
dili proračun za leto 2014, ki ga je predlagal župan občine. Mnogo prepozno, žal. Kajti niso 
pomembne le nominalne postavke, zelo pomemben ali včasih odločujoč je potrebni čas, ki je 
na voljo za izpeljavo programov. 
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nja morebitne neporabljene pravice iz prvega 
tromesečja ne morejo prenašati v drugo tromese-
čje, kajti sklep o začasnem financiranje je sprejet 
za vsako obdobje posebej.

Na podlagi vsega navedenega predstavlja za-
časno financiranje oviro za normalno delovanje 
občine in pravočasno izvedbo vseh v proračunu 
planiranih nalog, zato je le izhod v sili do spreje-
ma proračuna za tekoče leto.«

Naj zgoraj navedeno pojasnim na dveh kon-
kretnih primerih – športu in šolstvu. V primeru 
športa velja, da je nujno najprej sprejeti prora-
čun, takoj zatem pa je potrebno tudi sprejeti 
program športa. Ko sta ti dve točki pod streho, 
je mogoče objaviti javni razpis za programe 
športa. Na osnovi javnega razpisa prijavitelji 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  * 2014

1. Realizacija prihodkov ( v € ) 2.829.115 3.636.096 3.679.937 5.144.774 6.228.834 7.235.861 6.513.098 5.858.936 5.129.751 5.312.878 6.418.206

2. Kratkoročne obveznosti (v €) 687.335 519.100 982.957 743.308 1.015.826 1.451.179 1.598.631 609.302 602.889 750.799 750.799

  - do zaposlenih 17.944 19.212 17.651 17.433 20.387 20.595 24.137 21.183 20.918 18.673 18.673

  - do dobaviteljev 617.209 427.600 879.857 542.571 709.999 1.193.133 1.266.576 308.785 307.183 494.641 494.641

  - do uporabnikov Enotnega kontnega načrta 49.061 56.990 72.288 132.840 100.715 107.350 126.059 140.802 131.298 107.339 107.339

  - do fi nancerjev + iz fi nanciranja   2.170 36.280 44.684 66.668 106.126 101.259 99.765 101.795 101.795

  - druge 3.121 15.298 10.991 14.184 140.041 63.433 75.733 37.273 43.725 28.351 28.351

3. Dolgoročne fi nančne obveznosti - dolgoročna posojila ( v € ) 138.512 133.630 235.225 177.246 318.843 675.113 825.486 740.195 642.474 542.511 1.112.511

4. Skupaj obveznosti (kratkoročne + dolgoročne) 825.847 652.730 1.218.182 920.554 1.334.669 2.126.292 2.424.117 1.349.497 1.245.363 1.293.310 1.863.310

5. Delež obveznosti v prihodkih (4/1) 29,2 18,0 33,1 17,9 21,4 29,4 37,2 23,0 24,3 24,3 29,0

* Za leto 2014 se predvidi realizacija prihodkov na podlagi predloga proračuna, kratkoročne obveznosti ostanejo na nivoju iz leta 2013, pri dolgoročnih obveznostih pa je poleg obstoječe zadolženosti upoštevana 
zadolžitev v višini 570.000 €.

PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE CERKNO V OBDOBJU OD 2004-2014

Povprečna stopnja zadolženosti v obdobju od 2004 do 2014 znaša 26,3.

DELEŽ DOLGA V PRIHODKIH
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Leto
Prihodki

Obveznos  (kratkoročne + dolgoročne)

predhodne potrditve proračuna zahtevata, da je 
proračun sprejet za leto, ki je enako koledarske-
mu in, da je sprejet v takem roku, da ga je mogoče 
s 1. januarjem tistega leta, na katerega se nanaša, 
že izvajati. V primeru, da proračun ni sprejet pra-
vočasno, se uvede začasno financiranje, ki ga omo-
goča 148. člen Ustave Republike Slovenije, ki do-
loča, da se financiranje funkcij občine, njenih na-
log in drugih, s predpisi določenih namenov, lahko 
izvršuje do višine sredstev, sorazmerne s pora-
bljenimi sredstvi v enakem obdobju proraču-
na preteklega leta. Podlaga za določitev obsega 
začasnega financiranja občine je torej obseg odhod-
kov in drugih izdatkov realiziranega proračuna 
v enakem obdobju preteklega leta (ne pa dvanaj-
stina realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna za preteklo leto – op. fin. službe).

Prav tako pa so v obdobju začasnega financi-
ranja omejeni tudi nameni porabe sredstev. Sred-
stva je mogoče porabljati le za namene (prora-
čunske postavke), za katere so bila porabljena s 
proračunom preteklega leta. Začasno financira-
nje tako ne omogoča financiranja novih nalog, 
financirajo se lahko le iste postavke, kot v prete-
klem letu in še to v omejenem obsegu glede na 
porabo v enakem obdobju preteklega leta. Izjemo 
predstavlja financiranje novih zakonskih nalog 
občine, poraba namensko vplačanih prejemkov 
in prenesena neporabljena namenska sredstva. 
Prav tako pa se v obdobju začasnega financira-

prijavijo programe, ki jih komisija oceni. V pri-
meru pozitivne odločitve se prijavitelju pošlje 
pogodba o dodeljenih sredstvih v podpis, kar je 
osnova za izplačilo. Opozoriti velja tudi na to, 
da ni nujno, da je število prijaviteljev isto kot 
minulo leto, kakor tudi ni nujno, da bodo vsi 
programi pozitivno ocenjeni. In prav v tem gr-
mu tiči zajec, zakaj sredstev ni mogoče dodelje-
vati v pogojih začasnega financiranja.

Šolstvo pa je specifični proračunski porab-
nik, ki po naravi dela posluje preko celega leta 
in navidezno izgleda, da je financiran po dva-
najstinah. Kar so porabili v minulem letu, lah-

ko tudi v tekočem, a če je s sprejemom proraču-
na določena zgornja meja, nižja od tiste v mi-
nulem letu, sledi poračun.

Zato v času začasnega financiranja proraču-
na 2014 šolstvo ni prejelo niti evra manj, kot v 
minulem letu, tudi za nadstandardni program, 
ki je bil kamen spotike pri potrjevanju proraču-
na za leto 2014. 

V okviru sprejetega proračuna za leto 2014 je 
potrjeno tudi zadolževanje v višini 570.000 EUR 
za financiranje obnove starega dijaškega doma 
(Večnamenski center Cerkno) ter urejanje po-
vršin na podeželju (igrišče in brunarica v Lazcu 
ter javno otroško igrišče v Cerknem). Predlog 
župana, da se občina neškodljivo zadolži za viš-
jo vrednost predvsem na račun večjega obsega 
modernizacije občinskih cest, pa ni doživel 
podpore, saj pat pozicija (8 ZA / 8 PROTI) tega 
ni omogočila. Kakšne so bile številke o zadolže-
nosti in zapadlosti odprtih terjatev v obdobju 
2004 do 2014 pa je vidno v priloženi tabeli. Šte-

vilke izpričujejo vse.
Takoj po sprejetju proračuna sem sklical se-

stanek občinske uprave, na katerem smo se do-
govorili, kako najkvalitetnejše in pravočasno 
realizirati proračunske postavke, 5. junija pa 
smo se sestali tudi s predsedniki KS in določili 
realizacijo prioritetnih programov po posame-
znih KS. Na voljo imamo še 6 mesecev in kot 
župan obljubljam, da bomo programe uspešno 
realizirali v čim večjem številu. 

Naj si čisto na koncu izposodim misel, zapi-
sano v sobotni prilogi Dela (3. 5. 2014), izpod 
peresa dr. Alojza Ihana: »Čisto vseeno je, zakaj 
rušiš, kadar rušiš«, ki strnjeno in slikovito pred-
stavlja slovensko zgodbo zadnjih 23 let, z jasno 
in podobno odslikavo v lokalnem okolju, kjer 
se gredo take igre.

Naj bo vsem predvsem dobro in še bolje. 
Srečno Cerkljanska!

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO

Članice in člani Občinskega sveta Ob-
čine Cerkno so se na svoji 20. redni 
seji sestali 29. maja 2014. Na dnev-

nem redu je bilo deset točk. Povzemamo 
sklepe seje ter povzetke razprav pod 10. toč-
ko Pobude in vprašanja svetnikov. Pri posa-
meznih točkah dnevnega reda so bili so-
glasno sprejeti naslednji sklepi:

3. točka
Odlok o proračunu Občine Cerkno za le-
to 2014 – prva obravnava.
Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Od-

Ukopditi je informativno glasilo Občine Cerkno, na-
menjeno obveščanju občank in občanov, ki ga brez-
plačno 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, junij 2014.

Informator Ukopditi 
tudi v elektronski obliki:

lok o proračunu Občine Cerkno za leto 
2014, v prvi in drugi obravnavi po skrajša-
nem postopku.

4. točka
Nakup stanovanj in poslovnega prostora 
v predvideni novogradnji na območju biv-
še policijske postaje Cerkno.
Občinski svet o navedeni točki ni glasoval, 
ker je župan ocenil, da mora o tako po-
membni točki odločiti konsenz (dogovor) 
in ne preglasovanje.

5. točka
Letni program športa v Občini Cerkno za 
leto 2014.
Občinski svet ga je soglasno potrdil.

6. točka
Sklep o začasnem financiranju Občine 
Cerkno v obdobju julij–december 2014.
Župan je točko umaknil iz dnevnega reda. 

7. točka
Odlok o ustanovitvi in organiziranju jav-
nega podjetja KOMUNALA, Komunalno 

Sklepi Občinskega sveta
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podjetje Idrija d.o.o. – prva obravnava.
Občinski svet je navedeni odlok v prvi obravna-
vi potrdil.

8. točka
Poslovanje javnih zavodov v letu 2013.
Občinski svet Občine Cerkno je potrdil poročilo 
o Poslovanju javnih zavodov v letu 2013.

9. točka
Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet je potrdil Sklep o ukinitvi statusa 
zemljišča javno dobro na parceli št. 403/11 k.o. 
Dolenji Novaki – cesta v izmeri 107m2. 

10. točka
Pobude in vprašanja svetnikov:

Antonija Dakskobler je vprašala, če se je v 
zvezi z njenim vprašanjem, ki ga je na svetu za-
stavila že dvakrat glede preglasnega zvonjenja 
v Cerknem, že kaj naredilo. Stanovalci so se na-
mreč zelo pritoževali ter izrazili željo, da bi bilo 
zvonjenje manj hrupno. Vprašala je še, kako 
kaže s postavitvijo mrež na brežinah proti Želi-
nu. Rečeno je bilo, da naj bi župan v zvezi s tem 
govoril s cestnim podjetjem.

Martin Raspet je v zvezi z zvonovi odgovo-
ril, da se je iz občinske uprave kontaktiralo žu-
pnika, na kar je župnik odgovoril v oznanilih – 
občina odgovora ni prejela. Na objavo v ozna-
nilih se je občinska uprava odzvala ter povabila 
župnika, da se je oglasil na občini, kjer so prišli 
do zaključka, da se bo preverilo ali je možno z 
nekimi minimalnimi tehničnimi ukrepi, ki ne 
zahtevajo nekih finančnih posledic, zvonjenje 
omejiti. Odgovora zaenkrat še ni. Glede mrež 
proti Želinu je odgovoril, da gre za državno ce-
sto in se bo o tem povprašalo cestno podjetje.

Jurij Kavčič je vprašal, kako se izvajajo dolo-
čena manjša dela, predvsem na cestah – ali gre 
za zbiranje ponudb ali z javnimi razpisi.

Martin Raspet je dejal, da Zakon o javnem 
naročanju določa, da do določenega zneska (za 
gradnje do 40.000 EUR) ni potrebno objavljati 
javnih razpisov temveč se lahko izvajalca izbe-
re na podlagi ponudb. Tako se ponavadi prido-
bi vsaj dve ponudbi ter se na tej podlagi storitev 
naroči.

Branka Florjančič se je navezala na sklep 
Državnega sveta glede malih čistilnih naprav. 
Dejala je, da v nekaterih občinah izdajo javno 
naročilo, na katerega se lahko določeni fizični 
prebivalci prijavijo in preko občine kupijo male 
čistilne naprave, ki so zaradi obsega naročila 
bistveno cenejše. Izpostavila je problem, da v 
naši občini posamezniki niti niso seznanjeni, 
da je 2015 že rok, ko bodo morali imeti male 
čistilne naprave zgrajene. Vprašala je, na ka-
kšen način se bo občina usmerila oz. ali ima 
občina sploh namen obveščati prebivalce, da 
jih v kratkem čakajo kar visoki stroški in na ka-
kšen način bo občina pri tem pomagala. 

Župan Miran Ciglič je dejal, da prebivalci 
niti ne vejo, da je bil v letu 2004 sprejet Odlok o 
pitni vodi ter da je potrebno oblikovati tarifni 
sistem obračunavanja pitne vode. Prav tako ni-
so seznanjeni s tem, kaj vse jim država pripra-
vlja. Vsekakor bodočo sestavo občinskega sveta 
čaka težka naloga pri izpeljavi teh programov 
in ena od možnosti, o kateri govori tudi Opera-
tivni program, je tudi možnost sofinanciranja 
občine fizičnim osebam, če bo občina seveda s 
temi sredstvi razpolagala. Gre pa za velik fi-
nančni zalogaj, s katerim se bo občina spopa-
dla v naslednjem mandatu.

Branka Florjančič je dejala, da glede na to, 
da je 2015 že postavljen rok, bi bilo potrebno 
prebivalce obvestiti že pred tem.

Župan Miran Ciglič je dejal, da se bo o tem 
predlogu tehtno razmislilo. 

Vanja Mavri Zajc je dejala, da se bo priorite-
tno pokrivalo območja, ki jih je občina kot izva-
jalec javne službe dolžna opremiti z javnim ka-
nalizacijskim omrežjem. V drugi fazi pa pridejo 
na vrsto subvencije za občane.  

Marta Deisinger je vprašala, kakšna finanč-
na zavarovanja občina pridobiva za dobro iz-
vedbo del in za odpravo napak v garantnem 
roku in kakšna je politika zaračunavanja zamu-
dnin oz. prekoračitve rokov pri izvedbi del. 

Martin Raspet je odgovoril, da se v zvezi s 
tem pridobi bančno garancijo in sicer najprej 
bančno garancijo za resnost ponudbe ter nato, 
po podpisu pogodbe z izvajalcem, še bančno 
garancijo za dobro izvedbo del ter bančno ga-
rancijo za garancijsko dobo.

Marta Deisinger je vprašala, če za vsak po-
sel, ali je odvisno od velikosti posla ter če ima 
občina primere, ko kasnijo z roki pogodbenih 
del in kako se ukrepa v tem primeru.

Martin Raspet je odgovoril, da se sklene 
bančna garancija za vsak posel, ki je predmet 
javnega razpisa. 

Župan Miran Ciglič je glede zamud pri delih 
dejal, da se občina tega krepko zaveda, vendar 
pa zadeve niso tako enostavne. Če do take situ-
acije pride, je vsekakor pametno, da se partner-
ja usedeta ter pregledata vse elemente pogod-
be. Tako npr. Večnamenski center ne bo izve-
den do roka, bo pa izveden v roku, ki ne bo 
ogrozil črpanja nepovratnih sredstev.  

Stanko Brezavšček se je navezal na letošnje 
sprejemanje proračuna. Praksa je, da se zberejo 
pogajalci in od pogajanj je nato odvisno, kako 
hitro se proračun sprejme. Nadaljeval je, da so 
bili v zadnjem času na splošno pritiski na njih, 
kako to, da se proračun ne sprejme. Poudaril je, 
da se je vedno treba pošteno pogovoriti in do-
govoriti in če so bila pogajanja tako trda, kot so 
bila letos, je pač preteklo toliko časa, kot ga je.  

Župan Miran Ciglič je dejal, da je g. Breza-
všček starosta občinskih svetnikov ter ve, da ni 
naiven, zato vedno od njega pričakuje razso-
dno ravnanje in ga smatra za tistega, ki bi spod-
bujal k temu, da se do sprejetja proračuna pride 
v najkrajšem času ter apelira, da se tega drži 
tudi za naprej. 

Marjan Simonič je dejal, da je stanje, ki je 
bilo letos v zvezi s proračunom, neobičajno in 
gotovo to stanje ni najboljše in gotovo nosi vsak 
svojo odgovornost, vendar pa bi se tega stanja 
lahko čisto elegantno rešili, če bi pripravljali, 
kot pripravlja večina občin v Sloveniji t.i. prora-
čun za dve leti. Stvari enostavno tečejo, zadeve 
pa se nato skozi leto rešuje z rebalansom. Reši-
tev za bodoče, za lažje sprejemanje in pogaja-
nja, je sigurno v tej smeri. 

Župan Miran Ciglič je dejal, da se do neke 
mere strinja, kajti sprejemanje proračuna za 
dve leti je dobra zadeva, ki pa je vezana na re-
balanse. Če pa se vstopa v rebalans s figo v že-
pu, pa so na istem. Oblika sodelovanja mora 
biti taka, da ko se vstopa v dve leti, se skuša po-
tem res stremeti k temu, da se ta proračun na 
vseh zastavljenih postavkah tudi uresničuje. 

Franc Lahajnar je dejal, da je član odbora za 
cestno infrastrukturo Stanko Makuc podal 
vprašanje glede odseka ceste Hudajužna – Za-
kojca ter zato naproša, če se lahko na to temo 
skliče sestanek in nato odbor, da bi pogledali, 
kakšno je stanje na teh odsekih.

Župan Miran Ciglič je dejal, da je že pred 
par meseci na Svetu regije v Novi Gorici prosil 
kolega župana g. Brežana, da mu pove, ali na-
meravajo v letu 2014 v proračun vključiti ta od-
sek. Odgovoril mu je, da ne. V tem tednu ga je 
še enkrat poklical, da bi imel svežo informacijo 
za svet. Jasno mu je povedal, da Občina Tolmin 
teh sredstev nima, kot tudi nima v programu 
tega odseka. Seznanil ga je tudi z informacijo, 
da so se na tem odseku zgodili določeni premi-
ki cestišča ter bo zaradi tega zadolžil svoje stro-
kovne službe, da si zadevo ogledajo na terenu. 
Prosil ga je, da ga obvesti o datumu ogleda, saj 
bi lahko istočasno tudi on skupaj s strokovnimi 
službami Občine Cerkno, zadevo pogledal. Na-
daljeval je, da je v tem tednu dobil tudi pismo 
KS Bukovo, ki pa ni najbolj prijazno ter tudi ni 
najbolj pošteno napisano. Dejstvo je, da on kot 
župan nikoli ne obljubi nobene stvari, ki je ni 
sposoben realizirati. Na sestanku s KS je bilo 
jasno dogovorjeno, da se bo predsednik KS Bu-
kovo, kot odgovoren človek, jasno izjasnil, kaj 
so prioritete v KS in takrat je bilo jasno, da so 
prioritete asfaltacije, ki so bile tudi izvedene v 
vrednosti 350.000 EUR. Pri tej zadevi, pa je po-
trebno biti solidaren z drugimi KS, saj ima npr. 
samo Otalež 4 odseke, ki bi jih bilo potrebno 
rešiti. Kar se tiče samega vzdrževanja cest v ob-
čini, pa se bodo sedaj takoj sestali z izvajalci.           

Franc Lahajnar je dejal, da vseeno prosi, če 
se lahko odbor seznani s stanjem na tem pro-
jektu, saj je odsek vendarle pomemben za dolo-
čeno število krajanov v občini.

Župan Miran Ciglič je dejal, da so v zvezi z 
odsekom Hudajužna – Zakojca projekti v hiši, 
tako na Občini Tolmin kot na Občini Cerkno.

V okviru obravnave proračuna je župan po-
dal pobudo, da koordinator političnih strank v 
opoziciji imenuje skupino ljudi, ki bi obiskala 
OŠ Cerkno z namenom ogleda, kako se preda-
na imovina v upravljanje dejansko upravlja in v 
kakšnem stanju se trenutno nahaja in tako oce-
ni, čemu bi se dalo prioritete v naslednji finanč-
ni perspektivi 2014–2020.
Povzetek sklepov 20. redne seje ter pobud in 
vprašanj je pripravila Katja Lapanja, tajništvo 
Občine Cerkno.

Obvestilo o objavi 
javnega razpisa 
ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZ-
DARSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI CERKNO V LETU 2014

Občina Cerkno obvešča, da je tudi v letošnjem letu objavila javni razpis za dodelitev držav-
nih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v skupni višini 13.500 
EUR in sicer za naslednje ukrepe:

UKREP VIŠINA SREDSTEV (V EUR)

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 10.000

2. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 1.800

3. Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju 500

4. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti 1.200

Za Ukrep pod zaporedno številko 1 državnih pomoči ni mogoče pridobiti za že izvedene investicije. 

Razpisna dokumentacija je v celoti objavljena na spletni strani Občine Cerkno (www.cerkno.
si), kjer so na voljo tudi obrazci za oddajo vlog. Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo 
na telefonski številki (05) 37 34 648. 

Najava javnih razpisov 

Občina Cerkno obvešča, da bodo v kratkem na spletni strani Občine Cerkno in na radiu Od-
mev objavljeni naslednji javni razpisi:
• Javni razpis za sofinanciranje programov LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
• Javni razpis za izbor PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER LETOVANJ ZA OTROKE IN 

MLADINO
• Javni razpis za sofinanciranje TRADICIONALNIH KULTURNIH PROGRAMOV Z MED-

NARODNO UDELEŽBO
• Javni razpis za sofinanciranje ŠPORTNIH DRUŠTEV
• Javni razpis za sofinanciranje HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ
• Javni razpis za dodelitev STANOVANJSKIH POSOJIL s subvencionirano obrestno mero
• Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanci-

ranja stroškov za RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA v občini Cerkno.
Razpisna dokumentacija bo v celoti objavljena na spletni strani Občine Cerkno (www.cerkno.
si), kjer bodo na voljo tudi obrazci za oddajo vlog. Za dodatna pojasnila lahko zainteresirani  
pokličejo na tel. št. (05) 37 34 640. 

 JAVNI RAZPISI

V soboto, 24. maja, je bila svojemu na-
menu predana tako imenovana kole-
sarnica v Cerknem, namenjena kole-

sarski info točki, izposoji in servisu koles. 
Slovesno odprtje je v uvodu pospremil nastop 
domače skupine Kar Češ Brass Band. 

Projekt je bil izpeljan v okviru programa In-
ter Bike – Čezmejne intermodalne kolesarske 
povezave, sofinanciran pa v okviru Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 
2007–2013, iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
Zanj je bilo odobrenih 72.800 EUR sredstev, 
od katerih je bilo sofinancirane 95 % vrednosti. 

 PROJEKT INTER BIKE

NOVE PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ 
KOLESARSKEGA TURIZMA

Investicija v omenjeni program zajema:
• izgradnjo kolesarnice,
• nabavo notranje opreme (pohištvo),
• nakup devetih koles in čelad ter
• ureditev kolesarske poti Partizanska bolni-

ca Franja–Poljane. 
V izdelavi pa je še promocijski material (ze-

mljevidi, informacijske table, brošure).
Župan Miran Ciglič je po otvoritvenem go-

voru ključe kolesarnice predal predsedniku 
Športnega društva Pedal Alešu Mukucu. Pri-
reditev so zaokrožili kolesarji ŠD Pedal, ki so 
se po končani otvoritvi simbolično podali na 
kolesarsko turo.  

Ministero dell’Economia
e delle FinanzeSLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 

Projekt “Inter Bike – Čezmejne intermodalne kolesarske povezave” sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sode-
lovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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TIK PRED NOVO 
PRIDOBITVIJO 

N a osnovi zaključenega javnega razpisa 
je 6. junija potekal podpis pogodbe 
med Občino Cerkno, PGD Bukovo – Za-

kojca ter direktorjem GNV Ivanom Jezernikom 
za nabavo gasilskega vozila GVC24-50. Novo 
vozilo bodo člani PGD Bukovo – Zakojca pred-
vidoma dobili konec letošnjega julija.  

 PGD  BUKOVO – ZAKOJCA

JUNIJ 2014

4. 4. 2014 – Obiskal sem direktorico 
Zdravstvenega doma Idrija Urško Moč-
nik, s katero sva obravnavala problema-
tiko zobozdravstva, pediatrije, bodočih 
specializantov, pa tudi postavk za zdra-
vstvo, opredeljenih v občinskem prora-
čunu.

10. 4. 2014 – Obiskali smo Agencijo za 
kmetijske trge, kjer smo se dogovorili o 
dokumentacijskih postopkih in finanč-
nem toku za program urejanja površin 
na podeželju.

15. 4. 2014 – Gostili smo direktorja Agen-
cije Golea Rajka Lebana in njihovega so-
delavca Boštjana Mljača na teme:
•  kako naprej po propadu razpisa LES – 

3 (energetska sanacija objektov v javni 
lasti),

•  prispevek Švice (kje se Občina Cerkno 
lahko vključi, če bo na razpolago osta-
nek sredstev iz programov in iz tečaj-
nih razlik),

•  nadzor nad izvajanjem ogrevanja na 
biomaso v OŠ,

•  energetskem knjigovodstvu.

15. 4. 2014 – Obiskal sem kolega, idrij-
skega župana Bojana Severja na temi:
•  odlok o ustanovitvi javnega podjetja 

Komunala,
•  plačevanje obveznosti za zapiranje od-

lagališč Raskovec in Ljubevč.

4. 5. 2014 – Udeležil sem se obiska 70 go-
stov iz pobratene občine Cassacco.

14. 5. 2014 – Obiskal nas je direktor Ma-
ratona Franja Gorazd Penko v zvezi z or-
ganizacijo maratona ter svetovnega pr-
venstva za amaterje na isti trasi, ki bo 
potekalo od 28. do 31. avgusta 2014.

16. 5. 2014 – Gostili smo direktorja E3 
Darka Pahorja v zvezi s pogodbo o doba-
vi toplotne energije za VCC Cerkno iz ge-
otermalnega vira. 

17. 5. 2014 – Mrliška vežica Šebrelje je 
bila slovesno predana namenu in bila 
blagoslovljena s strani škofa msgr. Meto-
da Piriha. 

22.–24. 5. 2014 – V okviru JAZZ festivala 
Cerkno 2014 sem gostil direktorja Goe-
the inštituta Hendrika Kloningerja, pred-
stavnika EU komisije Jürgena Wettiga, 
ambasadorja Nizozemske Pietra Jana 
Langenberga in urednika Dela Primoža 
Zrnca.

24. 5. 2014 – Otvorili smo kolesarnico, 
katere 95 % investicije je bilo financirane 
iz programa Interbike (SLO–ITA).

26. 5. 2014 – Obiskali smo direktorja 
družbe Elektro Primorska Uroša Blažico 
v zvezi s podrobnostmi glede pogodbe o 
dobavi toplotne energije za VCC preko 
njihove hčerinske firme E3.

3. 6. 2014 – Obiskala sta nas predstavni-
ka Posoškega razvojnega centra Greta 
Černilogar in Peter Domevšček na temo 
oblikovanja LAS za obdobje 2014–2020.

3. 6. 2014 – Obiskal nas je novi direktor 
državne tehnične pisarne v Tolminu Mi-
tja Pekeč v zvezi s popotresno obnovo, ki 
z omejitvami poteka predvsem na podro-
čju obnove objektov v lasti fizičnih oseb. 

4. 6. 2014 – Sestal sem se s predsedniki 
vseh krajevnih skupnosti na temo reali-
zacije proračuna občine za leto 2014.

4. 6. 2014 – Sestal sem se s predsednico 
Sveta zavoda LTO Zdenko Verbič in no-
vim v.d. direktorjem zavoda Gašperjem 
Uršičem na temo primopredaje, bodoče 
organiziranosti in aktivnosti.

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

NEKAJ 
TELEGRAFSKIH 
NOVIC

 IZ STEKLENEGA URADA

N a 19. seji Občinskega sveta Občine Cer-
kno so občinski svetniki soglasno pod-
prli podpis pogodbe med Mestnim mu-

zejem Idrija ter Občino Cerkno o prenosu javne 
kulturne infrastrukture v upravljanje za obdo-
bje od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2020. S sklepom 
smo zadovoljni tako na občini kot v muzeju, 
kajti gre za strateško pomembno odločitev, ki 
obema partnerjema omogoča skupni nastop do 
virov, ki bodo mogoče dostopni v prihajajoči 
finančni perspektivi 2014–2020. Gre za objekte 
Partizanske bolnice Franja, Bevkove domačije 
in Cerkljanskega muzeja. Leto 2013 je bilo sicer 
zelo produktivno kar se tiče sodelovanja z Mi-
nistrstvom za kulturo vsaj na treh področjih:

UPRAVLJANJE JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE
 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA KULTURO

Partizanska bolnica Franja
Ena od nalog je priprava podlag za realizaci-

jo gradnje sprejemnega centra, kjer bo potreb-
no povezati vse zainteresirane, še posebej pa 
tiste, ki bodo morda imeli na voljo finančna 
sredstva v obdobju 2014–2020.

Projekt Divje babe
Z obiski Ministrstva za kulturo, Zavoda za 

varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine se je zagotovilo dobro osnovo za na-
daljnje sodelovanje. Rezultat takega dela je do-
govor o realizaciji projekta: »Divje babe – ključ-
ni regionalni vir za preučevanje kulturnega ra-
zvoja človeških vrst in globalnih okoljskih spre-

memb v povezavi s fosilnimi ostanki rastlinstva 
in živalstva v mlajšem pleistocenu«. Gre za tri-
letni program, ocenjen na 300.000 evrov, pri 
katerem sodelujeta tudi Občina Idrija in Obči-
na Cerkno.

Štiriletni javni kulturni programi
Nadaljnji obiski na Ministrstvu za kulturo, 

tokrat na temo Javni kulturni progami, so pri-
nesli pozitivni rezultat. Na ministrstvu so izra-
zili zadovoljstvo, da je občina program Medna-
rodni festival Jazz Cerkno označila kot eno po-
membnejših kulturnih prioritet v kulturnem 
prostoru občine. 

 

P o obsežnih delih, povezanih tudi z neka-
terimi zapleti glede izvedbe in financira-
nja, je bila v soboto, 17. maja,  svojemu 

namenu predana poslovilna vežica v Šebreljah. 
Prireditev je bila izpeljana v dveh delih, saj je 
bila združena s sveto mašo, ki sta jo darovala 
upokojeni koprski škof Metod Pirih in cerkljan-
ski župnik Zoran Zornik. Ta je bila namenjena 
tudi letošnjim birmancem in sorodnikom, ki so 
napolnili cerkev Svetega Jurija z znamenitim 
Plečnikovim oltarjem.

Zbrane na otvoritvi, ki so jo popestrili doma-
či pevci, je nagovoril predsednik krajevne sku-
pnosti Jože Rejec, ki je poudaril zahtevnost 
odločitve o gradnji objekta. Za njega je večji del 
sredstev prispevala Občina Cerkno, domačini 
pa so vanj vložili denar, ki je bil kraju vrnjen iz 
naslova vlaganja v telekomunikacijsko omrež-
je. Po Rejčevih besedah je bila odločitev zah-
tevna tudi zato, ker se domačini z novo vežico 
poslavljajo od tradicionalnih navad slovesa od 
rajnih na svojem domu.

Prisotne je pozdravil tudi župan Miran Ci-
glič, ki je med drugim zbranim obljubil, da  
proti koncu leta lahko pričakujejo še kakšno 
pozitivno presenečenje, če bodo občinski sve-

 INVESTICIJE

V ŠEBRELJAH NOVA POSLOVILNA VEŽICA

tniki le zbrali dovolj modrosti in potrdili občin-
ski proračun.

Upokojeni škof Metod Pirih je objekt blago-
slovil, v nagovoru pa je izrazil prepričanje, da 
ne gre zgolj za objekt, v katerem se bodo doma-
čini poslovili od svojih krajanov. Smrt je v glo-

bljem smislu najpomembnejši del človekovega 
življenja, zato je njena tragičnost bolj navide-
zna, zemeljska.

Slovesnost v Šebreljah se je nadaljevala z 
družabnim srečanjem domačinov in njihovih 
gostov.  

V torek, 6. maja, je Občina Cerkno gostila 
pomembnega gosta, Jurija Frolova, sve-
tovalca Ruske federacije iz ruskega ve-

leposlaništva v Ljubljani. Jurij Frolov je občino 
obiskal v spremstvu Dušana Obida, predstavni-
ka območne Zveze združenj borcev NOB, z na-
menom počastitve 9. maja – praznika dneva 
zmage. Pri grobnicah padlih borcev v NOB sta 
na pokopališču v Cerknem in Novakih položila 
venca, v poklon žrtvam 2. svetovne vojne. Rusi-
ja je že v lanskem letu namenila del sredstev za 
popravilo spomenika v Novakih.  

OBISK SVETOVALCA RUSKE FEDERACIJE
 POČASTITEV SPOMINA

Svetovalec Ruske federacije iz ruskega veleposlani-
štva v Ljubljani Jurij Frolov (na fotografiji drugi z leve) 
na obisku v Cerknem. Foto: arhiv Občine Cerkno

Podpis pogodbe za nabavo gasilskega vozila, ki bo 
dragocena pridobitev za PGD Bukovo - Zakojca.
Foto: arhiv Občine Cerkno

Nova vežica v Šebreljah. Foto: Ivan Seljak
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Pred desetletji so razvita evropska mesta 
razkošno urejevala mestne zelenice in 
pri tem uporabljala predvsem enoletni-

ce, dvoletnice in čebulnice. Pri oblikovanju na-
sadov so bile pomembne predvsem živahne in 
med seboj kontrastne barve ter natančni geo-
metrijski vzorci. Danes žive barve ter različni 
geometrijski vzorci sodijo pred baročne zgrad-
be, v baročne vrtove in v baročna mesta. 

Človek se je spremenil na vseh področjih, tu-
di na področju dojemanja vrtne kulture. Včasih 
smo o rastlinah razmišljali predvsem v poveza-
vi z barvo in obliko cvetov ter z dolžino cvete-
nja. Danes raje govorimo  o obliki rasti, o barvi 
in obliki listov, o zimskih silhuetah rastlin in o 
življenjskem ritmu skozi čas.

Zelenice v sodobnem mestu naj bi na človeka 
vplivale pomirjevalno in ga močneje povezale z 
naravo. Na rastlinah opazujemo ritem letnih 
časov in življenje, ki je povezano z njim. To pa 
lahko naredimo prav z zasaditvijo trajnic. 

Kaj sploh so trajnice?
Trajnice so skupina okrasnih rastlin, ki so zel-

nate in imajo dolgo življenjsko dobo. Nadzemni 
deli pri večini pred zimo odmrejo, a vsako po-
mlad odženejo na novo. In vsakokrat so večji, buj-
nejši in tudi lepši. Dolgo življenjsko dobo lahko 
razločimo v primerjavi z enoletnicami, ki zraste-
jo, cvetijo in odmrejo v enem letu. Trajnice so ti-
sta skupina okrasnih rastlin, ki na vrt ali v park 
vnesejo čar, raznolikost in dinamičnost letnih 
časov. Ob njih lahko najlepše spremljamo spremi-
njanje narave, vsak mesec bomo lahko občudo-
vali novo podobo gredic, posajenih s trajnicami.

Občine so se začele zavedati, da je zasajeva-
nje in vzdrževanje zelenic z enoletnicami, dvo-
letnicami, čebulnicami ter sezonskim cvetjem 
zelo drago. Lep izgled takih gredic namreč za-
hteva več dela in tudi več denarja. Maja se na 
takih gredicah izkopljejo vse jeseni posajene 
mačehe in čebulnice, kot so tulipani in narcise 
ter nadomestijo s poletnim sezonskim cvetjem. 
Jeseni sezonsko cvetje ponovno izkopljejo in 
pripravijo grede za sajenje mačeh in čebulnic. 
In tako se to vrti vsako leto. Da je taka greda 

Namesto enoletnic, na javnih površinah trajnice
 HORTIKULTURNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

V občini Cerkno so posadili del javnih površin po sodobnih smernicah, torej s trajnicami, in s 
tem pripomogli k višji kulturni podobi kraja.

P oleg povabila k predstavitvi projekta kot 
primer dobre prakse v mednarodnem 
programu Inspireco, ki razvija nove po-

klice v eko turizmu v turški regiji Isparta, pro-
jekt prejema tudi vedno več pozornosti s strani 
medijev. 

Njegovo izvirnost in inovativnost so tako pre-
poznali novinarji časnika Nedelo, ki so projekt 
uvrstili v rubriko Nedelova sončnica, v kateri 
bralci časnika izbirajo najljubši inovativni pri-
mer slovenskega turizma.

In kaj čaka turista, domačega ali tujega, ki se 
bo udeležil Gozdnega selfnessa?

Bistvo projekta je prenos selfness elementov, 
kot so: fizična aktivnost, zdrava prehrana, raz-

 PRODUKTNI RAZVOJ EKO TURIZMA

Gozdni selfness – 
inovacija cerkljanskega turizma

strupljanje telesa, samozdravljenje in krepitev 
občutka samozadovoljstva, v naravno okolje, z 
naravnimi materiali ter z vključevanjem lokal-
nih produktov. 

Program torej temelji na organiziranem po-
hodu skozi gozd po urejeni nezahtevni poho-
dniški poti, kjer manjša skupina udeležencev s 
pomočjo strokovnjakov razvija pristen odnos z 
naravo ter na posameznih postojankah doživlja 
pravo zdravilno terapijo. Ta terapija vključuje 
prenos zdravilne energije z objemanjem dre-
ves; zvočno terapijo pod krošnjami dreves v vi-
sečih mrežah; sproščujočo kopel za noge iz se-
nenega drobirja; hojo po smrekovih iglicah ter 
s tem naravno refleksoterapijo stopal; medita-

JUNIJ 2014

Projekt Gozdni selfness, ki ga je v preteklih mesecih zasnovala ekipa LTO Laufar Cerkno v so-
delovanju z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo in je pred kratkim prejel laskavi naziv Sno-
valec 2014 za najbolj inovativno idejo v turizmu, žanje nove uspehe.

cijo in gibalne vaje sproščanja; predstavitev 
očiščevalne kure s sirotko, ki je v preteklosti ve-
ljala za čudežno sredstvo razstrupljanja in po-
mlajevanja; polaganje oblog iz rjave gline, ki iz 
telesa posrkajo strupe; okušanje lokalne, na-
ravne in ekološko pridelane hrane itd. 

Promocija Cerkljanske in njenih naravnih bi-
serov se trenutno torej najbolj intenzivno odvi-
ja preko inovativnega projekta Gozdni selfness. 
V LTO Laufar Cerkno želimo dvigniti ozavešče-
nost ljudi, da je gozd resnično naše bogastvo, ki 
zaradi klimatskih sprememb pridobiva vedno 
večjo veljavo. Velik pomen pripisujemo tudi od-
piranju in podpiranju novih zelenih delovnih 
mest na podeželju ter v turistični panogi na 
Cerkljanskem.

LTO Laufar Cerkno
Foto: Bojan Tavčar

Tako je potekalo sajenje

lepa, je potrebno posaditi veliko število enole-
tnic in to kar dvakrat letno. Če k temu prišteje-
mo še čebulnice, redno pletje in zalivanje v su-
hih mesecih, ugotovimo, da so take zelenice 
veliko breme za občinski proračun.

Pravilno izbrane trajnice pa posadimo na 
gredo le enkrat. Trajnice brez večjih zahtev in 
človekove pomoči (gnojenje, zalivanje) lepo in 
dolgo časa uspevajo na nekem mestu. Trajnice 
namreč mnogo bolje prenašajo vremenske uj-
me. S tem se izognemo vsakoletnemu dvakra-
tnemu sajenju in urejevanju gred, kar je pri 
enoletnicah in sezonskem cvetju neizogibno. 
Trajnice so vsako leto večje, kar pomeni, da v 
dveh do treh letih popolnoma prekrijejo neko 
površino. Ker so  mnoge trajnice zelo medovite, 
so odlična paša za koristne žuželke in ptice, kar 
pomeni da spodbujajo biotsko pestrost. Pravil-
na izbira trajnic je zato bolj smiselna tako s fi-
nančnega stališča kakor tudi z vidika sodobne-
ga oblikovanja. Tega so se začeli zavedati tudi v 
nekaterih krajih po Sloveniji, kjer je začetno 
previdnost pri uvajanju novosti na mestnih ze-
lenicah kmalu nadomestilo zadovoljstvo.

Urejeno javno okolje pripomore k boljšemu 
bivanju in počutju, hkrati pa k višji kulturni po-
dobi kraja. Nasadi trajnic na javnih površinah 
tako kažejo na okoljsko ozaveščenost, saj do-
gnojevanja in zalivanja praktično ni.  

Nova podoba vsak letni čas
Če opazujemo rastline čez leto, odkrijemo 

spremembe, ki nastanejo z letnimi časi. Svet 
trajnic je izjemno raznolik in dinamičen. S spo-
znavanjem, z njihovo pravo razporeditvijo in 
kombinacijami bomo lahko dosegli pestrost in 
učinke, kakršne ne moremo z nobeno drugo 
skupino okrasnih rastlin. Zaradi velike raznoli-
kosti cvetov, listov in oblike rasti, ki so združe-
ne v skrbno načrtovane kombinacije, so prava 
paša za oči. Trajnice tako estetsko povežejo na-
selje s krajinskimi značilnostmi okolice, saj de-
lujejo naravno, večina enoletnic pa je zelo ek-
sotičnega izvora in videza. 

Lepota ni le v cvetu
Večina trajnic pozno jeseni ali pozimi izgubi 

svoje nadzemne dele. Pri nekaterih trajnicah se 
listi, stebla in ostanki cvetov enostavno kar raz-
gradijo, pri nekaterih pa se posušijo in kot suhi 
ostanejo lepi še celo zimo. Ene izmed najlepših 
trajnic pozimi so vsekakor okrasne trave. Poleg 
trav so lepe tudi hermelike, pri katerih pozimi 
opazujemo stebla in posušena socvetja. Po svo-
jih listih se v zimskem času odlikujejo tudi traj-
nice iz rodu Heuchera ali ognjeni dež. Torej je-
seni ne režemo kar vseh trajnic. 

Lepota trajnic in tudi drugih rastlin niso le 
sami cvetovi, trajnice so izjemno zanimive tudi 

pozimi. Trajnice med seboj kombiniramo naj-
prej po listih (oblika, barva) in obliki rasti, šele 
nato po cvetovih. Cvetovi in njihova barva niso 
najpomembnejši. Listi so namreč tisti, ki  rastli-
no krasijo vso rastno dobo, cvetovi pa le kratek 
čas. V sodobni hortikulturni filozofiji gre za ra-
zvoj k bolj naravnemu videzu gred, takemu, ki 
je privlačen večji del leta. Kajti vsak letni čas 
prinaša svoje lepote in radosti. Med trajnicami 
bi bilo resnično škoda zamuditi te spremembe 
in čakati le na to, da bo rastlina zacvetela. Ra-
stline so lepe in zanimive skozi vse leto, le opa-
zovati se jih je treba naučiti. Ko govorimo o ra-
stlinah, se moramo vprašati, ali jih obletavajo 
čebele, ali so na posušenem ameriškem slamni-
ku ostala semena, s katerimi se bodo pozimi 
hranile ptice, ali se na njih nabira ivje, do opa-
zovanja cvetov trav, ki lebdijo v zraku …To so 
stvari, ki so pomembne. Celosten pogled na 
trajnico, in ne samo na en manjši del, kot je 
cvet.

Zgoraj naštetih prednosti nasada trajnic na 
javnih površinah se zavedajo tudi v Cerknem. 
Konec meseca aprila sva z bratom Bojanom, ki 
je naredil načrt zasaditve, dve gredici med Go-
riško in Bevkovo ulico v Cerknem zasadila s 
trajnicami. Orisi zasaditve bodo vidni zelo 
kmalu. Ko bomo pogledali gredi skozi letne ča-
se oziroma po mesecih, bomo na njima vsak 
mesec lahko občudovali novo podobo. Gredi 
bosta celo leto izgledali lepo in zanimivo, da 
bosta v veselje občanom ter obiskovalcem Cer-
knega. Na njej bomo lahko opazovali spremi-
njanje letnih časov in spoznavali trajnice, ki 
bodo ob različnih delih dneva in vsak mesec 
pokazale svoje mnogotere obraze in raznoli-
kost. Njuna vrednost se bo sicer pokazala z leti, 
ko se bodo rastline razrasle in pokazale v vsej 
svoji lepoti.

Upava lahko, da bo začetno previdnost pri 
uvajanju sprememb in novosti na mestnih zele-
nicah kmalu nadomestilo zadovoljstvo obča-
nov. Kajti urejeno javno okolje pripomore k 
boljšemu bivanju in počutju, hkrati pa k višji 
kulturni podobi kraja.
Vanja in Bojan Troha, Naturalina s.p.



 CENTER ZA SOCIALNO DELO IDRIJA

Pogrebnina in 
posmrtnina 
sta po novem 
socialni 
pravici

P ogrebnina in posmrtnina nista več pra-
vici iz zdravstvenega zavarovanja, pač 
pa socialni pravici. To pomeni, da nista 

več na voljo vsem, ki so osnovno zdravstveno 
zavarovani, pač pa le tistim, ki živijo pod pra-
gom revščine.

Pogrebnina in posmrtnina sta po novi soci-
alni zakonodaji, ki velja od 1.1.2014, socialno 
varstvena prejemka o katerih odloča center 
za socialno delo. Gre za posebni obliki izre-
dne denarne socialne pomoči  in sicer izredna 
denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju 
stroškov pogreba (pogrebnina) in enkratna 
izredna denarna socialna pomoč po smrti 
družinskega člana (posmrtnina). Oba pre-
jemka nista podvržena omejitvi pri dedova-
nju oz. se ne vračata.    

Upravičenec za uveljavljanje pravice do 
pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:
• državljan Republike Slovenije, ki ima stal-

no prebivališče v Sloveniji, 
• tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje 

v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveni-
ji. 
Posebni pogoji za posmrtnino:

• pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski 
član pokojne osebe, 

• vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravi-
čen do denarne socialne pomoči ali do var-
stvenega dodatka

 ALI 
• dohodek vlagatelja ali skupni lastni doho-

dek družinskih članov (premoženja se ne 
ugotavlja) ne presega zakonsko določene-
ga cenzusa.
Zakonsko določen cenzus je odvisen od šte-

vila družinskih članov vlagatelja ter od višini 
osnovnega zneska minimalnega dohodka in 
trenutno znaša za: npr. samsko osebo  458,83 
EUR, za dve odrasli osebi brez otrok 591,44 
EUR.

Posmrtnina trenutno znaša 265,22 EUR.

Posebni pogoji za pogrebnino:
• pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski 

član pokojne osebe, 
• vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki 

Sloveniji (račun se mora glasiti na stranki-
no ime),

 IN JE BIL
• na dan smrti pokojnika upravičena do de-

narne socialne pomoči ali do varstvenega 
dodatka, 
ALI

• dohodek vlagatelja ali skupni lastni doho-
dek družinskih članov (premoženja se ne 
ugotavlja) ne presega višine 606,00 EUR za 
samsko osebo oziroma 909,00 EUR za dru-
žino.
Pogrebnina trenutno znaša 530,44 EUR.

Pravici se uveljavljata na obrazcu - 8,47 
»Vloga za izredno denarno socialno pomoč 
kot pomoč pri kritju stroškov pogreba ozi-
roma za enkratno izredno denarno social-
no pomoč pri smrti  družinskega člana«, ki 
ga dobite na spletni strani Ministrstva za de-
lo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, v knjigarni ali na centru za socialno delo. 

Družinski član lahko za pokojno osebo vlo-
go vložil pri kateremkoli centru za socialno 
delo, obe pravici pa lahko uveljavlja v roku 
enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se 
ugotavlja na dan smrti svojca. Vlogi mora pre-
dložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni 
vpisan v matični register o smrti oziroma v 
primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine 
tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali 
predračun stroškov pogreba.
Center za socialno delo Idrija
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V teh dneh se bo na toplejših rastiščih pri-
čelo cvetenje alergene pelinolistne am-
brozije (Ambrosia artemisifolia L.), ki 

množično raste na nekmetijskih zemljiščih ob 
robovih cest, poti ter na kmetijskih zemljiščih 
na robovih koruznih njiv in na neobdelanih 
strniščih. Letos smo zaznali povečano priso-
tnost ambrozije v Spodnji Vipavski dolini na 
poplavljenih površinah ob vodotokih. 

Zaradi velikega števila tudi pri nas občutlji-
vih ljudi je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
izdalo Odredbo o ukrepih za zatiranje škodlji-
vih rastlin iz rodu Ambrosia, ki je začela veljati 
31. julija 2010. Imetniki zemljišč so dolžni am-
brozijo odstraniti s koreninami vred ali njihov 
nadzemni del tako, da se v tej rastni dobi ne 
obraste več. Odstranitev rastlin je potrebno 
opraviti ČIMPREJ, da preprečimo cvetenje in 
sproščanje cvetnega prahu v okolico. 

Pelinolistna ambrozija je občutljiva na po-
škodbe koreninskega sistema, hkrati pa ima 
veliko sposobnost obnavljanja nadzemnega 
dela z odganjanjem iz stranskih spečih popkov, 
ki so v pazduhah listov ali stranskih vejic. Ta 
lastnost rastlini omogoča, da se uspešno obno-
vi tudi po zelo intenzivnih poškodbah in po 
pogosti košnji ali mulčenju. Pelinolistno am-
brozijo lahko zatiramo mehansko ali s kemič-
nimi sredstvi. 
1. Mehansko zatiranje lahko izvedemo: 
•  s puljenjem mladih rastlin, preden se močno 

ukoreninijo. Na ta način rastline 100 % učin-
kovito zatremo. Puljenje je potrebno izvesti, 
dokler so rastline manjše in ga ponavljati vse 
dokler vznikajo nove rastline. 
Izpuljene še ne cvetoče rastline zbiramo v 
plastičnih vrečkah, ki jih nato odložimo k 
ustreznim odpadkom (smeti, kompost ali 
gnojišča) ali pa jih zažgemo. Izpuljenih ra-
stlin, ki so že oblikovale seme, ne priporoča-
mo odlagati na kompost, gnojišča ali v za-
bojnike za smeti. Priporočamo sežig, seveda 
v okviru možnosti in predpisov, ki omejujejo 
kurjenje v naravi in v urbanem okolju. Ose-
bam, ki že imajo alergije, odsvetujemo stik z 
ambrozijo, še posebej s cvetočimi rastlina-
mi. 

•  Mulčenje ali košnjo lahko uporabimo kot 
ukrep za omejevanje kaljenja semen na 
majhnih površinah, npr. na gradbiščih in ne-
katerih drugih nekmetijskih površinah. 
Tla in/ali mlade rastline prekrijemo z mul-

V soboto, 29. 3. 2014, je v idrijski Modri 
dvorani potekal Maturantski ples gene-
racije 2013/2014. Kot vsako leto so 

nam na pomoč pri organizaciji večera priskoči-
li številni sponzorji, ki so nam z denarnimi 
sredstvi in številnimi dobitki za srečelov poma-
gali izpeljati večer. To so: glavni pokrovitelj 
Hidria, pokrovitelj Kolektor Group ter dona-
torji in sponzorji Občina Idrija, Občina Cerkno, 
EMOK, Valkarton embalažni servis Koper, Sa-
pphir d.o.o., Duropack d.o.o., Naš dom d.o.o., 
Avtoprevozništvo Janez Mlinar s.p., KGZ Idri-
ja, SGG d.d., Splošno kovaštvo Oblak Leopold 
s.p., Set – trade storitve d.o.o., Radenska, Pivo-
varna Laško, Pivovarna Union, Vital Mestinje, 
Valkarton kartonaža Rakek, Duropack Loga-
tec, Mengo, P&f Jeruzalem Ormož, Lek farma-
cevtska družba, Frizerski salon Beba, Frizerski 
salon Breda, Mlinotest, Mercator Emba, Zava-
rovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, Frizerski 
salon Monika, Etnodar Silvij Šinkovec s.p., 
Cvetličarna Rožca Mihaela Pintar s.p., Blagov-
nica Cerkno, frizerstvo »m styling« Melita 
Trost, OKK  Frizerski salon Berni, Etiketa, Am-
basada, Vulkanizerstvo ŠMIT, Žlikrofi Marko 
Pirih s.p., Cvetje na Vasi, Frizerski salon Cvet-
ka, ARO, TIGRAD d.o.o., Škafar, Fotografija, 
oblikovanje, marketing Bojan Tavčar s.p., Po-
clain hydraulics, Fonex Laharnar, IKA d.o.o., 
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 INVAZIVNE RASTLINE

Zatiranje pelinolistne ambrozije 
in plevelov na strniščih

čem (senom, odkosom trav itd.), kar prepre-
či kalitev semen in nadaljnji razvoj. Na grad-
biščih ali tudi na manjših neposejanih gredi-
cah lahko namesto mulča uporabimo prekri-
vala iz (črne) plastike, s čimer zmanjšamo 
svetlobo na površini tal ter dvignemo tempe-
raturo tal do te mere, da uničimo mlade ra-
stlinice in preprečimo kalitev semen. 

•  Na večjih nekmetijskih in kmetijskih površi-
nah (strnišča) izvajamo mulčenje ali nizko 
košnjo s ciljem preprečevanja cvetenja in 
tvorjenja semen in izčrpavanja rastlin. Ko-
šnja oz. rezanje naj poteka čim bližje tal ta-
ko, da zmanjšamo možnost obraščanja, ven-
dar brez poškodb na površini tal, ker s tem 
pospešimo kalitev semen. Obrasle rastline 
ponovno mulčimo, preden zacvetijo. Ponov-
no obrasle rastline zacvetijo že majhne (10–
15 cm).

2. Kemično zatiranje pelinolistne ambrozije 
s herbicidi: 
•  Za zatiranje ambrozije in drugih semenskih 

in večletnih plevelov na strniščih in drugih 
nekmetijskih zemljiščih lahko učinkovito 
uporabimo neselektivne herbicide na osnovi 
aktivne snovi glifosat. Plevele tretiramo v 
času bujne rasti tik pred cvetenjem ambrozi-
je s priporočeno količino vode 100–200 l/ha. 
Za enoletne plevele (ambrozijo) lahko na 

hektar uporabimo: BOOM EFEKT (2–3 l), 
BQM (2–3 l), BQM SUPER (2–4 l), CLINIC 
360 SL (2 l), DOMINATOR ULTRA 360 SL 
(2–4 l), ROUNDUP (2–4 l) in ROUNDUP UL-
TRA (2–4 l). Vsa sredstva imajo glifosat v 
obliki izopropilamino soli. Vsem zgoraj na-
vedenim neselektivnim herbicidom lahko za 
izboljšanje učinkovitosti dodamo močilo ali 
amonsulfat, s tem pa lahko nekoliko zmanj-
šamo tudi količino pripravka na hektar. 
Za manjše površine in vrtičkarje je na voljo 
za škropljenje že pripravljena raztopina gli-
fosata PLANTELLA TOTAL – R za tretiranje 
24 m2 . 
Glifosat v obliki kalijeve soli je ROUNDUP 
ENERGY (3l) ter TOCHDOWN SYSTEM 4 
(2–3 l/ha), kjer je glifosat v obliki amonijeve 
soli. Ker pripravek že vsebuje ustrezne do-
datke, se mu ne dodajajo močila ali amon-
sulfat! 
Za zatiranje prisotnih večletnih koreninskih 
plevelov moramo količino herbicida poveča-
ti v skladu z navodili o uporabi. Neselektivni 
herbicidi zatirajo vse zelene dele rastlin, za-
to je potrebno preprečiti zanašanje na goje-
ne rastline! 

•  Za zatiranje pelinolistne in drugih vrst am-
brozije (Ambrosia sp.) na nekmetijskih ze-
mljiščih (brežine avtocest, železnice, 1,5 m 
pas ob regionalnih cestah, urbane površine, 
ki vključujejo parke, zelenice, športne tere-
ne) in v nekaterih kmetijskih posevkih, so 
registrirani naslednji herbicidi s katerimi se 
lahko tretira največ enkrat v eni rastni dobi: 
1. Harmony 75 WG v odmerku 20–30 g/ha 
ob dodatku močila v 0,1 % koncentraciji; za 
zatiranje posameznih gnezd rastlin v odmer-
ku 0,6 g na 10 l vode in dodatkom 10 ml mo-
čila. 
2. Banvel 480 S in Banvel 4S v odmerku 0,5 
do 1,0 l/ha; zatiranje je uspešno, ko je plevel 
visok največ 15 cm, oziroma je v polni vege-
taciji. 
3. Callisto 480 SC v odmerku 0,25 l/ha; za 
zatiranje, ko je plevel v fazi 3 do 5 listov; tre-
tiranje z ročno oprtno škropilnico ni dovolje-
no. 
POZOR! PRED UPORABO FITOFARMA-

CEVTSKEGA SREDSTVA OBVEZNO PREBE-
RITE IN UPOŠTEVAJTE NAVEDBE NA ETI-
KETI IN NAVODILO ZA UPORABO!
Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Ambrosia artemisifolia. Vir: Wikimedia

ZAHVALA SPONZORJEM MATURANTSKEGA PLESA 

Bar Štefan, Bar Pr` Albinc, Gepard d.o.o., Mli-
nar s.p., Mizarstvo Selak, Slaščičarna Pr`far, 
Šerafedin Zekiri s.p., Vulkanizerstvo Jež s.p., 
Recaro Slovenija, COMCOM d.o.o., Munh d.
o.o., Gostišče Barbara, Bar1a, Gregor Pagon 
s.p., Trafika Kocka, Simobil Žiri, M Sora Žiri, 
Trgovina Radirka, Nova KBM Cerkno, Infrax 
d.o.o., Kendales d.o.o., Dolenji Novaki, RK Do-
lenja Trebuša, Frizerski salon Karmen, Optika 
Vogrič, Pošta Slovenije, Moško frizerstvo Nad-

ja, Pohištvo Žakelj, Oblak-sport servis, Cvetli-
čarna Urška, Telefonika, Akvarij, Picerija Ron-
del, Vulmex Vulkanizerstvo Peter Primožič 
s.p., Sodexo, Volerija, Antonijev rov, Slaščičar-
na Magušar, Simobil Idrija, Biba leze, Katarina 
Tušar s.p., Knjigarna–papirnica–cvetličarna 
Jolly, Jolanda Magajne, s.p., Avalon Bar.

Vsem iskrena hvala!
Maturanti Gimnazije Jurija Vege Idrija
Foto: FotoGM
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V dveh ločenih akcijah zbiranja pomoči se je 
zbralo za 17 ton hrane, vode, higienskih 
pripomočkov, oblačil ter odej za prizadete 

v poplavah v Bosni in Srbiji.
V prvem zbirnem centru, ki je bil v prostorih bi-

všega dijaškega doma v Idriji, se je pod okriljem 
Območnega združenja Idrija zbralo za 4 tone ma-
terialne pomoči. Na humanitarno akcijo so se od-
zvali številni občani, podjetja, osnovne šole ter 
številni prostovoljci. Akcijo so podprli tudi tabor-
niki iz Cerknega, ki so zbrani material dostavili v 
Idrijo, nato pa je bilo vse skupaj prepeljano v hu-
manitarni center RK Koper, od koder je pomoč 
krenila naprej v Bosno in Srbijo na najbolj prizade-
ta mesta. 

Drugi zbirni center pa je postavil koncern Kolek-
tor v Spodnji Idriji v sodelovanju z RK Idrija ter kot 
donator poskrbel za celovito dostavo pomoči na 
Crveni krst Doboj. Zbrane pomoči s strani zaposle-
nih in občanov je bilo za 4 tone, za 9 ton hrane pa 
je družba dokupila. Tako je bil 14 tonski tovornjak 
v celoti napolnjen in odpremljen v Doboj. 

Območno združenje Idrija se zahvaljuje vsem 
donatorjem, posameznikom, ki so kakorkoli pri-
spevali, ter prostovoljcem za vso pomoč, saj brez 
njih akciji ne bi bili tako uspešni.

Želimo si čim manj tovrstnih nesreč; a v slogi je 
moč in, ko stopimo skupaj, pokažemo ljudem v sti-
ski, da niso sami.

Hvala vsem. 
Tanja Tominec, RKS OZ Idrija

 RK OZ IDRIJA

ZBRANO 17 TON 
MATERIALNE 
POMOČI

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

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Tudi vaše zamisli lahko prispevajo k razvoju

V obdobju 2007–2013 so bile s pomočjo programa LEADER uresničene številne zamisli lokalnega prebival-
stva – od tematskih poti, obnovljenih večnamenskih prostorov, urejenih informacijskih točk, do razvoja 
novih produktov, ekološkega kmetovanja, podpore prireditvam, raziskovanja kulturne dediščine ... Ena od 
njih je bil tudi nakup premične linije za predelavo sadja v sok (na fotografiji). Foto: arhiv LAS za razvoj

Temeljni dokument razvoja podeželja na lokalni ravni je Lokalna razvojna strategija, na osnovi katere lahko posamezno okolje za svoje razvojne 
projekte in zamisli črpa evropska sredstva programa LEADER. Za naše območje jo za obdobje 2014–2020 pripravlja LAS za razvoj (hribovskega 
dela Severne Primorske).

POVABILO K PREDLOŽITVI 
PROJEKTNIH PREDLOGOV 

ZA UMESTITEV V LOKALNO 
RAZVOJNO STRATEGIJO HRIBOVSKEGA 

DELA SEVERNE PRIMORSKE ZA 
PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020

LAS za razvoj (hribovskega dela Severne 
Primorske) vabi vse zainteresirane k pre-
dložitvi projektnih predlogov.

Namen povabila je identifi cirati in pripravi-
ti nabor projektnih predlogov za umestitev 
v LRS hribovskega dela Severne Primorske. 

Predlagatelji projektnih predlogov so fi -
zične in pravne osebe, registrirane v skladu 
z Zakonom o gospodarskih družbah, kme-
tje, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, oseb-
no dopolnilno delo, javne institucije/orga-
nizacije ter nevladne organizacije s sede-
žem ali poslovno enoto na območju občin 
Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in 
Tolmin.

Informacije in obrazec za izpolnitev pro-
jektnih predlogov najdete na:
•  spletni strani: 
 http://www.prc.si/dodatno/javni-poziv
•  telefonu: 05/38-41-507 ali 
 031 345 868,
•  e-pošti: las@prc.si.

Rok za oddajo projektnih predlogov: 30. 
september 2014. 

Projektne predloge posredujte po e-pošti: 
las@prc.si

Pristop programa LEADER je naravnan 
izrazito »od spodaj navzgor«, saj lokalne 
razvojne strategije (LRS) izhajajo nepo-

sredno iz idej, zamisli, želja in potreb prebi-
valstva ter lokalnega okolja. Lokalne akcijske 
skupine (LAS) pa so tiste, ki vzpodbujajo po-
vezovanje med posamezniki, društvi, zavodi, 
podjetji, različnimi institucijami ..., pomagajo 
pri uresničevanju zastavljenih ciljev ter skrbijo 
za to, da so pri odločitvah upoštevani različni 
interesi.

LAS zato poziva in obenem spodbuja pode-
želske skupnosti, da v sodelovanju z javnimi in 
zasebnimi institucijami poiščejo in zapišejo 
svoje projektne ideje. Naša glavna naloga bo, 
da bomo znali povezati različna zanimanja te-
ga območja v skupen cilj, združiti, kar še ni bilo 
združeno, in poiskati primernega nosilca pro-
jekta ter projektne partnerje. Pri tem bomo po-
trebovali daljnovidnost in sposobnost povezo-
vanja.

LAS bo tudi v prihodnje vezni člen med lokal-
nim prebivalstvom in občinami, ki najbolje po-
znajo potrebe in potenciale svojega okolja. Ob 
podpori sredstev LEADER bomo skupaj uresni-
čevali svoje razvojne priložnosti. 

Program LEADER je v naše območje prinesel 
mnogo več kot le finančno podporo. Povezal je 
lokalno prebivalstvo in mu omogočil pridobi-
tev raznolikih znanj ter uresničitev projektnih 
idej. Skupaj lahko sežemo še višje.
Greta Černilogar, strokovna vodja LAS za 
razvoj, Posoški razvojni center

P rireditev sicer poteka že nekaj let, lani 
pa smo jo prvič – v sodelovanju z vsemi 
šolami na Idrijskem in Cerkljanskem ter 

ICRO pripravili na idrijskem Mestnem trgu. 
Ker je bila med ljudmi odlično sprejeta, smo se 
za podobno obliko odločili tudi letos, vendar 
smo obseg dogajanja še razširili. Dan zdravja 
je bil tokrat namenjen promociji gibanja, so-
delujoče šole so tako gibanju posvetile celo 
šolsko leto 2013/2014, zaključek aktivnosti pa 
je potekal 17. maja, na Dnevu zdravja 2014, ko 
so v duhu nekdanjega dneva mladosti na raz-
ličnih športnih prizoriščih potekale športne 
igre. Pomerili so se učenci in učenke vseh šti-
rih šol, idrijske gimnazije in Varstveno delov-
nega centra Idrija. V teku učenci od 1. do 9. 
razreda, štafetne igre so bile organizirane za 
otroke vrtca, učence od 1. – 6. razreda ter go-

 ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

DAN ZDRAVJA 2014 ODLIČNO USPEL
Zdravstveni dom Idrija je skupaj s sodelujočimi partnerji – OŠ Idrija, Spodnja Idrija, Cerkno, 
Črni Vrh nad Idrijo, Vrtcem Idrija, Gimnazijo Jurija Vege Idrija, Varstveno delovnim centrom, 
Idrijsko-cerkljansko razvojno agencijo in Koncernom Kolektor, 17. maja pripravil osrednjo 
prireditev, ki je namenjena promociji zdravja - »Dan zdravja 2014«. 

jence VDC, v nogometu in košarki so se pome-
rili fantje, v odbojki in rokometu pa dekleta. 
Za gimnazijce je bil organiziran tudi pohod na 
Hleviše, dobrodelni pohod Iz Spodnje Idrije v 
Idrijo pa za OŠ Spodnja Idrija.

 V času iger so na Mestnem trgu v Idriji zaži-
vele stojnice, lokalni ponudniki so ponudili 
pester nabor domačih izdelkov in pridelkov, 
za koordinacijo tržnice gre zahvala Idrijsko-
cerkljanski razvojni agenciji. Poleg kulinarič-
ne ponudbe si je bilo na Mestnem trgu mogo-
če izmeriti krvni tlak, preveriti stanje sladkor-
ja v krvi, opraviti hitri test pljučne funkcije. 
Posebej veseli dejstvo, da se je povabilu na 
meritve odzvalo skupaj več kot 200 ljudi. ZD 
Idrija je pripravil predstavitev programa SVIT, 
službe NMP, potekala je demonstracija nordij-
ske hoje, zbrani so se lahko podučili o skrbi za 

zdrave zobe, ipd. Svojo stojnico je poleg Ko-
lektorja imela tudi Lekarna Ljubljana, na stoj-
nici Gimnazije Jurija Vege Idrija pa so povabili 
k sodelovanju v anketi, ki so jo pripravili dijaki 
in dijakinje. 

V kulturnem programu prireditve so se to-
krat posebej izkazali učenci in učenke OŠ Cer-
kno, ki so prevzeli voditeljsko vlogo, s svojimi 
plesnimi točkami pa so prireditev dodatno 
obogatili malčki iz idrijskega vrtca in učenke 
OŠ Idrija. Zaključek Dneva zdravja je bil na-
menjen razglasitvi športnih rezultatov in po-
delitvi diplom najboljšim učencem in učen-
kam, ki so sodelovali na športnih igrah. Raz-
glasili smo tudi zmagovalca natečaja za izbiro 
logotipa, ki bo poslej postal prepoznavni znak 
Dneva zdravja. Med skorajda 100 predlogi, ki 
so prispeli z osnovnih šol Idrija, Cerkno in Čr-
ni Vrh nad Idrijo, je po mnenju tričlanske ko-
misije najboljšega narisal Miha Koblar, učenec 
8. razreda OŠ Cerkno, 2. mesto so osvojili 
učenci 8. in 9. razreda OŠ Črni Vrh nad Idrijo 
- Miha Colja, Kristina Colja, Mateja Čuk, Pia 
Bizjak in Iris Logar, tretje pa Andreja Vidmar, 
učenka 7. razreda OŠ Idrija. Nekateri izdelki, 
vključno z zmagovalnimi, bodo na ogled na 
razstavi, ki jo v prostorih ZD Idrija pripravlja-
mo septembra 2014.

V imenu ZD Idrija se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki so dodali svoj prispevek k letošnji pri-
reditvi, Koncernu Kolektor za nepogrešljivo 
pokroviteljsko podporo, kakor tudi občanom 
in občankam, ki so se vremenu navkljub vabi-
lu na prireditev odzvali v lepem številu. Orga-
nizatorji že snujemo novo prireditev Dan 
zdravja 2015, ki bo 16. maja prihodnje leto.
Maja Filipič, ZD Idrija

TEČAJ PRVE POMOČI 
ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Območno združenje RK Idrija obvešča, da bo 
pričetek tečaja prve pomoči za voznike mo-

tornih vozil v četrtek, 26. junija ob 17. uri.
Prijave in informacije: 

rks_idrija@t-2.net ali 05 377 49 10

Okrepčajte se z izvrstno 
kavo Illy, vročo čokolado 
Eraclea in drugimi topli-
mi napitki. Velika izbira 
pijač, na voljo pa so vam 
tudi slastni prigrizki (piz-
ze, baguette, bruschette, 
sendviči ...) in sladoledi 

za vroče dni

Vabljeni!

Več o dogodkih in ponudbi na

www.pr-albinc.si

Zunanje igrišče s trampolinom za najmlajše.
Ogledi športnih dogodkov v živo.
Biljard, pikado, namizni nogomet.
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NA SMUČARSKEM TEČAJU
Od 11. do 18. marca smo imeli 

smučarski tečaj. 10. marca sem z oče-
tom smuči nabrusila in namazala z 
voskom in mastjo, naravnala svojo 
čelado po moji meri glave in pomeri-
la pancarje oz. smučarske čevlje, da 
sva jih nastavila po moji meri noge.   
Učil me je učitelj Bojan iz Idrije. Bil je 
zelo prijazen. Naši ekipi je bila naj-
bolj všeč proga Brdo. Prvi dan sem 
velikokrat padla, naslednje dneve pa 
samo enkrat. Vsi smo se imeli lepo. 
Zadnji dan je bila tekma. Pri dekletih 
je zmagala Tajda iz 4. a, druga je bila 
Teja iz 4. b  in tretja je bila Anastazija.  
Smučali smo se po vseh progah, ra-
zen po črni osmici. 
Daša Štremfelj, 4. B

Cel teden smo imeli zelo lepo vre-
me. Zadnji dan je potekalo tekmova-
nje. Tekmovali smo posebej dekleta 
in fantje. Pred startom me je bilo 
strah. Proga je bila zelo dobra. Tik 
pred ciljem sem se zaletel v količek, 
zato so mi prišteli eno sekundo. Na 
koncu tekme smo odšli malicat. Po 
malici so nam predstavili novaško 
lok smučko. Ostalo nam je še malo 
časa in smo se smučali. Potem smo 
odšli na avtobus. Ko smo prispeli v 
Cerkno, sem odšel domov. Naslednji 
dan so bili v šoli objavljeni rezultati 
tekmovanja. Bilo mi je zelo lepo. 
Jakob Čelik Baskar, 4. A 

POLIGON ZA KOLESA
Ko smo prišli na poligon, smo si 

nadeli čelade in se pogovorili, kako 
se bomo vozili po poligonu. Na poli-
gon je prvi zapeljal Anej. Poligon je 
bil zelo razburljiv ter dolg. Imeli smo 
pet koles in vsak svojo čelado. V vsa-
kem križišču je bilo treba nakazati 
smer. Bilo je zelo lepo ter zabavno. 
Mitja Selak, 4. A

POMLAD

Zima je odšla,
pomlad je prišla.
Rožice so se zbudile,
sneg nadomestile. 

Sneg se je stopil,
trato je odkril.
Zvončki so vstali
in zacingljali. 

Aleks Derlink, 5. A

Na travniku rožice cvetijo 
in se pomladi veselijo.
Na vejah pa ptički pojo 
in veselo gledajo v širno nebo. 
Tina Peternelj, 5. A

VČASIH JE BILO PRECEJ 
DRUGAČE

Pranje perila
V času naših babic niso imeli pral-

nega stroja. Perilo so prali na roke in 
ožemali na lesenih deskah. Namesto 
pralnega praška so doma kuhali mi-
lo. Perilo po so prekuhavali v velikem 
loncu. Z dodatkom pepela od  buko-
vih drv. Perilo so splakovali v potoku. 
Tam so se družile žene, se med seboj 
pogovarjale o vaških dogodivščinah, 
čeprav jih je zeblo v prste. 
Po pripovedovanju stare mame Marije 
zapisala Lea Jeram, 5. B

Kuhanje mila
Nekoč so gospodinje same doma pe-

kle milo. Svinjske in goveje kosti ter 
maščobo so kuhale, dokler se ni vse 
skupaj zmehčalo. Nato so dale milo v 
lonce velike štiri prste in pustile. Ko se 
je milo strdilo, so ga razrezale na manj-
še kose. 

Milo, ki je bilo trdo in je imelo ne-
prijeten vonj, so imele za čiščenje obla-
čil.  

Po pripovedovanju gospe Cilke 
zapisal Blaž Klasić, 5. B 

VRABČEK
Tako so učenci 2. a nadaljevali pri-

poved o razvajenem vrabčku, ki se ni 
hotel naučiti leteti in si sam iskati hra-
no. Nekega dne, ko ga mama ni hotela 
slišati, pa je le zbral dovolj poguma in 
sam poletel. Mama se mu je pridružila 
in vse je bilo v redu in prav.

……..  Po črve sta se spustila zelo niz-
ko, ko sta zaslišala, da je nekaj zakri-
čalo. Bil je orel. Dobro, da so imeli v 
najbližji hiši luknjo. Brž sta se zatekla 
vanjo. Nato je prišel lovec na orle in 
orla ulovil. Mama vrabčevka in vrabček 
sta odšla domov.

Filip Štremfelj

……Vrabček je dolgo časa letal z mamo 
naokrog, a kmalu je ugotovil, da lahko 
tudi sam raziskuje svet. Tako je našel 
svojo vrabčevko, s katero sta si ustva-
rila družino. Imela sta otroke, ki so 
bili včasih prav tako trmasti kot vrab-
ček. Tudi on je z njimi ravnal tako, kot 
je njegova mama, da so lahko sami po-
leteli v svet.

Veronika Vončina

……Ko je znal vrabček leteti, je poletel 
nad hišami. Ko je bil lačen, je sam letel 
po hrano. In mama vrabčevka je bila 
vesela, ker ni več hodila po hrano. Ta-
ko je imela več časa za čiščenje do-
ma.

Zara Fister

……Ker je vrabček znal leteti, je šel 
vsak dan po hrano. Nekega dne je vrab-
ček gledal okoli sebe in se zaletel v 
drevo. Padel je na tla in si zlomil krilo. 
Bil je zelo žalosten, zato mu je mama 
povedala, da ko se bo pozdravil, bo 
lahko spet letel. 

Patricija Kenda

…..In ker je znal leteti, je šel sam iskat 
hrano. In ko je prinesel hrano, je bila 
mama zelo ponosna nanj. 

Tine Božič

…..Prvi let je bil vrabčku zelo všeč. 
Kmalu se je naučil sam iskati hrano. 
Počasi je odrasel v velikega vrabca. 

Tiana Lahajnar

…..Ko je vrabček letel, se je zaletel v 
okensko steklo naše hiše. Pobrala sem 
ga in položila v prozorno škatlo. V ška-
tlo sem pogrnila odejico in blazinico. 
Že naslednje jutro si je vrabček 
opomogel. Zletel je v visoko 
v nebo.

Ilenija Prezelj

Brina Kerčmar

Kristina Pirih

Lan Tertinek

Maja Kosmač

Jana Močnik

Žan Sedej
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BRALNA ZNAČKA V VRTCU IN OSTRŽKOV 
NOS

Tudi letos smo zaključili predšolsko bralno 
značko s podelitvijo diplom in zanimivim kvi-
zom. Popestrili in dopolnili smo jih tudi z lepi-
mi izdelki. Prebrano smo podoživljali z različ-
nimi ustvarjalnimi dejavnostmi (risanje, izde-
lovanje lutk, lutkovne predstave…, igrali smo 
se z glasovi, rimami, besedami, skupaj smo si 
izmišljali zgodbice in pravljice, brali v nadalje-
vanjih...). Izdelke smo skupaj s starši občudo-
vali na razstavi.

Po podelitvi smo uživali ob prebranih odlom-
kih iz Ostržka. Najbolj smo si zapomnili, da se 
mu je podaljšal nos, ko se je izkazalo, da se je 
zlagal. Ata je doma rekel, da bo po volitvah na-
okrog hodilo vse polno Ostržkov s podaljšanimi 
nosovi. Moramo ga še vprašati, kdaj je to po vo-
litvah, ko bomo videli toliko Ostržkov.

Spomladanska šolska kronika
ekologiji. Pisali smo reportaže, intervjuje, se 
snemali, izdelovali iz odpadnih materialov. 
Mediji so nas popolnoma prevzeli. Na sami pri-
reditvi pa je poleg razširjenega ŠRTV obzorni-
ka z intervjuji eminentnih medijskih osebnosti 
veliko pozitivne pozornosti pritegnil tudi re-
portažni kombi slovenske nacionalke, izid zelo 
kvalitetne številke našega literarnega glasila 
Mlada rast ter avtorska gledališka predstava 
petošolcev pod mentorstvom učiteljice, prosto-
voljne pripravnice, Alenke Bogataj. Z dopadlji-
vimi akrobatskimi vložki pa so nas navduševale 
naše »cheer dance« plesalke. učencev se iskreno zahvaljujemo za sodelova-

nje ter za razumevanje ob oteženi logistiki ter 
nevarnosti privozov do zabojnikov za papir. Po-
sebna zahvala pa gre prav gotovo prizadevnim 
prostovoljnim članom ZŠAM, ki so nam ob vseh 
akcijah takoj priskočili na pomoč ter v oteženih 
razmerah zagotavljali ustrezno prometno var-
nost.

vič pomerili v novem tekmovanju RoboCupJu-
nior. V tej disciplini roboti vozijo po areni, ki 
predstavlja ruševine po naravni katastrofi, na-
primer po potresu. Naloga robota je, da rešuje 
žrtve in vozi po zelo zahtevnem terenu – ruše-
vinah zgradbe, polnih raznih ovir in preprek. 
Proga, po kateri vozi robot, je označena s črno 
črto na beli podlagi. Na progi so prekinitve in 
tudi fizične ovire, ki jih mora robot obvoziti. 
Robot opravi svojo nalogo, ko žrtev prestavi na 
evakuacijsko točko. Naši učenci so robota se-
stavili ter zanj napisali program pri krožku ro-
botike. Podrobnosti tekmovalne arene pred 
prireditvijo niso znane, zato je na tekmovanju 
potrebno ustrezno prilagoditi konstrukcijo in 
program robota. Roboti tekmujejo na dveh raz-
ličnih arenah. Tekmovanja RoboCupJunior za 
osnovne šole se je udeležilo 32 ekip, naša ekipa 
je zasedla solidno deseto mesto. Ni pomemb-
no, če zmagaš ali izgubiš, pomembno je, koliko 
novega se naučiš.

RIBICE V FRANJI
V petek, 9. maja, so se otroci iz skupine Ribi-

ce, v okviru športnega programa Mali sonček, 
odpravili na planinski izlet v sotesko Pasice ter 
v bolnico Franja. Da smo se odločili za obisk 
prav tega spomenika humanosti ni bilo naklju-
čje, saj smo že jeseni spoznavali znamenitosti 
Cerkljanske (sedaj pa smo se odpravili še po 
doživetja). Pot nas je vodila v vas Labinje, mi-
mo Poljan, do Dolenjih Novakov. Nazaj v vrtec 
pa nas je pripeljal avtobus. 

MEDIJI, NAŠE OKNO V SVET, 
IN ŠE MNOGO DRUGEGA

Ob jubilejih slovenskega radia in televizije 
ter ob 20 - letnici šolske radiotelevizije OŠ Cer-
kno, ki smo mu namenili tudi osrednjo občin-
sko prireditev ob slovenskem kulturnem pra-
zniku v začetku februarja, je potekal še naš le-
tošnji Dan odprtih vrat v soboto, 10. maja. Po-
leg medijskih vsebin pa je letošnji dan odprtih 
vrat zaznamovala tudi predstavitev načrtov za-
snove projekta EKO parka obnovljivih virov 
energije. Toliko sonca in ustvarjalne energije že 
dolgo ne. V svojo družbo smo povabili vse, ki so 
želeli pokukati v naše učilnice, se naučiti česa 
novega ali pa le preživeti prijetno dopoldne - in 
obiskovalci so se hvaležno ter množično odzva-
li. Na šoli pa je bilo veselo in pestro kar ves te-
den. Vadili smo za nastope, čistili okolico, do-
končevali izdelke in razmišljali o medijih ter 

V gledališki igri »OČISTIMO ZEMLJO«  z 
ekološko vsebino učiteljice Alenke Bogataj, so 
se predstavili Leja Jeram, Timon Venko, Urh 
Bevk, Tina Peternelj, Nina Mohorič, Aljaž Obid 
ter Nik Ortar kot palčki in Teja Tušar, Blaž Ma-
uri, Nika Sedej, Kristina Kuštrin, Vili Božič in 
Nenad Spasenoski kot ljudje. Zemljo je gledali-
ško upodobil Domen Makuc, Sonce Miha Moč-
nik, Sapico Janja Lahajnar ter Kapljico Živa 
Božič Lapanja. Predstava govori o neodgovor-
nem odnosu ljudi do Zemlje, kar je palčke 
spodbudilo k ukrepanju. Ljudem so predstavili 
tudi obnovljive vire energije.

 ZLATA KUHALNICA
15. maja je na Srednji gostinski in turistični 

šoli Radovljica potekalo regijsko tekmovanje za 
Zlato kuhalnico. Na njem so se mladi kuharski 
mojstri enajstih osnovnih šol pomerili v pripra-
vi rižot in istrskih fritul. Tekmovanja so se ude-
ležili tudi učenci naše šole, osmošolci Tilen 
Klinc, Nika Poljanšek in Tine Venko. TNT- jevci, 
kot so se sami šaljivo poimenovali, so pripravili 
rižoto s svežimi jurčki in istrske fritule z rozina-
mi. Izziv so resno sprejeli, se potrudili in na tek-
movanju osvojili srebrno priznanje. Tudi njiho-
ve mame in ostali družinski člani se veselijo  
novih kulinaričnih izzivov ob domačem ognji-
šču.

V petek, 23. maja, je nato aktivno stekla gra-
dnja brunarice za prikaz obnovljivih virov pred 
našo šolo v okviru EKO izobraževalnega parka 
obnovljivih virov. Pooblaščeni izvajalec za le-
sno izgradnjo, Matjaž Šuster, ekspertni stro-
kovnjak, ki se je usposabljal v tujini, je s svojimi 
sodelavci zastavil leseno konstrukcijo, ki jo bo-
do v naslednjih tednih dogradili domači proi-
zvajalci za elektro, digitalne in tehnične inšta-
lacije. Kot je bilo predstavljeno na Dnevu odpr-
tih vrat, 10. maja, bodo osnovna dela opravlje-
na do konca šolskega leta, slavnostna otvoritev 
z udeležbo predstavnika države donatorjev, 
Švicarskega prispevka, pa bo potekala v okviru 
svečanosti ob letošnjem občinskem prazniku. 
Brunarico bodo upravljali učenci pod vodstvom 
mentorjev v okviru naravoslovnih dejavnosti, 
služila pa bo kot učni pripomoček vsem priho-
dnjim generacijam, pa tudi skupinam obisko-
valcem in turistom iz tujine. Na pobudo ter ob 
podpori Čebelarskekega društva Cerkno, bo ob 
njej zrasel tudi didaktični čebelnjak za obudi-
tev šolskega čebelarskega krožka.Na osrednji 
prireditvi ob Dnevu odprtih vrat pa se je ravna-
telj Milan Koželj za uspešno dokončan projekt, 
financiran izključno iz donatorskih sredstev, z 
javno zahvalo oddolžil Marku Derlinku, izku-
šenemu strokovnjaku na področju digitalnih 
povezav in elektro - energetskih sistemov ter 
predstavnici Goleje Nova Gorica Alenki Palian, 
koordinatorki projekta in uspešni izvalalki jav-
nih razpisov za področje obnovljivih energet-
skih virov.

PAPIR PRIDNO ZBIRAMO
Tudi konec maja smo uspešno organizirali 

akcijo zbiranja odpadnega papirja. V izjemno 
oteženih prometnih razmerah ob gradbiščih v 
okolici zavoda, smo ga v tekočem šolskem letu 
zbrali kar za 16 ton. Staršem vrtovčkarjev in 

ISKRENA POČASTITEV ŽRTEV PRVE 
SVETOVNE VOJNE

V nedeljo, 11. maja 2014, je Osnovna šola 
Cerkno aktivno sodelovala pri izvedbi svečane-
ga spomenskega koncerta IN MEMORIAM 
1914–2014, posvečenega stoti obletnici prve 
svetovne vojne. Poleg logistične in operativne 
pomoči  kvalitetnemu in izjemno odmevnemu 
projektu, so zelo dragocen delček k celostni iz-
vedbi prispevli naši učenci z raziskovalnim pro-
jektom NAJ ČAS NE ZABRIŠE SPOMINA IN 
GRMOVJE NE PRERASTE POSLEDNJIH POČI-
VALIŠČ, ki so pod mentorstvom učiteljice Moj-
ce Lipužič Moravec ter ob sočasni mednarodni 
korespondenci na isto temo pod mentorstvom 
Anice Svetik in Aleksandre Bizjak, zbirali vojne 
pripovedi iz tistih časov znotraj svojih družin 
ter jih kot bogate refleksije zapisali za objavo. 
Tako se je naša šola vpisala na seznam kopro-
ducentov skupaj z Društvom upokojencev, KUD 
Cerkno, Mestnim muzejm Idrija, Župniščem 
Cerkno in Glasbeno šolo Idrija - Cerkno, ob 
produkciji Galuss festa 2014 ter ABC Merkur 
d.o.o. Idrija. Ravnatelj Milan Koželj je po pred-
hodnem ogledu napovedanega koncerta, ki se 
je pred izvedbo v Cerknem odvijal v Vipavi in 
Ljubljani, prevzel režijo literarnih vložkov, v 
katerih so se prepletali odlomki iz refleksij 
učencev, pomembno vsebino pa je prispevala 
tudi pietetna omemba avtentične vsebine spo-
menika prve svetovne vojne v Šebreljah ter Pri-
morski soneti pesnika Alojza Gradnika, ki je v 
času prve svetovne vojne služboval v Cerknem 
kot sodnik. Besedila so bila recitirana  med tre-
mi zahtevnimi koncertnimi izvedbami pod tak-
tirko priznanega dirigenta Marjana Grdadolni-
ka pred nabito polno cerkvijo sv. Ane z ovacija-
mi publike, recitacijske vložke pa so interpreti-
rali člani KUD Cerkno: Sanja Rejc, Nina Magaj-
ne, Matevž Rijavec in Mitja Kumer. Ob podpori 
ljubiteljskega zbiralca vojnih eksponatov Slav-
ka Moravca iz Idrije, pa je avstrijskega vojaka 
živo scensko upodobil Nicolas Vanek. Priredi-
tev je z doživetim nagovorom publiki in vsem 
sodelujočim zaključil bivši kaplan v Cerknem, 
priznani glasbeni talent iz družine Ipavec, ki 
danes živi in ustvarja na Dunaju, Avgust Ipa-
vec.

ROBOCERK
15. maja se je na Fakulteti za elektrotehniko 

in računalništvo v Mariboru odvijala prireditev 
Mariborski robotski izziv, ki združuje niz tek-
movanj v konstrukciji in vožnji z mobilnimi ro-
boti, v katerih se je pomerilo okoli 300 osnov-
nošolcev, dijakov in študentov. Prireditve so se 
udeležili tudi štirje učenci naše šole, ki obisku-
jejo krožek robotike – Matija Mavri, Neža Ma-
vri, Jure Abram in Miha Prezelj. Letos so se pr-

MIHOV ZMAGOVITI LOGOTIP
V soboto, 17. maja, smo aktivno sodelovali 

tudi pri medobčinski izvedbi Dneva zdravja, ki 
ga s sponzorji in sodelavci vsako leto pripravlja 
Zdravstveni dom Idrija. Kljub muhastemu 
vremenu je prireditev odlično uspela, v njej pa 
so poleg naše sodelovale vse idrijske osnovne 
šole ter vrtec in Gimnazija Idrija. Sodelovali 
smo na vseh prizoriščih dogajanja, tako na 
športnih lokacijah idrijske Mejce in stadiona, 
kot tudi na osrednjem prizorišču na idrijskem 
Mestnem trgu, kjer so si obiskovalci dogodka 
lahko izmerili krvni tlak, sladkor v krvi, hole-
sterol, se seznanili z novimi možnostmi zobne 
higiene, zdrave prehrane, sodobnih tehnik re-
ševanja z defibrilatorjem ter preverili aktivnost 
s pomočjo nordijske hoje. Člani gledališke sku-
pine ŠRTV OŠ Cerkno so se kot povezovalci 
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osrednje prireditve na Mestnem trgu še posebej 
izkazali v zasedbi: Neža Trček, Nika Poljanšek, 
Lara Makuc in Miha Koblar, na športnem po-
dročju pa so se izkazali naši nogometaši s pr-
vim mestom v konkurenci vseh okoliških šol. 
Največji uspeh naše šole na letošnjem Dnevu 
zdravja pa je zmaga na likovnem natečaju za 
logotip Dneva zdravja, ki bo spremljal vse na-
dalnje prireditve v prihodnjih letih. V hudi kon-
kurenci je bil izbran logotip, ki ga je zasnoval 
osmošolec Miha Koblar pod mentorstvom li-
kovne pedagoginje Uršule Batistuta. 

STUDENČKI, NOVAŠKI SONČKI, POTOČKI, 
BRZICE, VALOVI

so imena naših pevskih zborov, ki se vsako 
šolsko leto posebej zberejo na množično obi-
skanem tradicionalnem koncertu. Tudi letos so 
pod taktirko zborovodkinje Vanje ter ob pomo-
či korepetitorke Teje zasijali sončki, zažuboreli 
studenčki, potočki ter zašumele brzice in valo-
vi. Posebna zahvala pa tudi letos vsem učen-
kam in učencem, ki našo šolo zapuščajo, v njej 
pa so vsa leta plemenitili zborovsko petje: Tjaša 
Dakič, Maja Močnik, Katja Utšič, Katja Klemen, 
Lucija Mrzlikar, Naja Zupančič, Marjeta Mavri, 
Jasmina Peternelj, Maj Florjančič, Žan Eržen, 
Tina Peternelj in Ksenija Vojska.

NASTOP NAŠIH MLADIH FRANCISTKINJ
V petek, 23. maja, smo se tudi letos udeležili 

frankofonskega festivala na Gorenjskem, ki je 
letos potekal v Kranju, v dvorani Gimnazije 
Franceta Prešerna. Na njem je sodelovalo okrog 
300 učencev s 30 slovenskih šol, med njimi tudi 
naše predstavnice: Naja Zupančič, Ksenja Voj-
ska, Maja Močnik in Marjeta Mavri pod men-
torstvom učiteljice Sanje Turk. Dekleta so pred-
stavila svoje najljubše pesmi v francoščini ter 
jih interpretirala ob spremljavi kitare. Požela so 
bučen aplavz in odobravanje publike.

BRAVO KOŠARKARJI!
Trenirali smo 6 mesecev, da bi se pomerili s 

košarkarsko ekipo Idrije. Treningi so potekali 
vsak ponedeljek in petek. Naša ekipa je sesta-
vljena iz sedmošolcev in osmošolcev. Pridno 
smo trenirali ter se na koncu marca pomerili z 
»Idrci«. Igrali smo v Modri dvorani v Idriji. Naj-
prej smo se ogrevali, nato pa je napočil čas tek-
me. Sam sem nosil kapetanski trak. Čeprav 
smo se na začetku tekme »lovili«, smo se nato 
uigrali in zasluženo zmagali. Vsa ekipa je bila 
zelo vesela, saj smo zmagali svojo prvo tekmo. 
Junija si boste lahko tudi sami ogledali povra-

SLO CHEER OPEN V MARIBORU
Ob jubileju nekdanjega Dneva mladosti, 25. 

maja, se je v Mariboru odvijalo tekmovalno sre-
čanje v plesu cheer dance skupin, ki nosi naziv 
SLO CHEER open. Udeležile so se ga tudi pred-
stavnice naše prizadevne in uspešne plesne 
skupine, ki jo v letošnjem šolskem letu pod 
mentorstvom Nastje Lakner obiskujejo: Nika 
Poljanšek, Tjaša Razpet, Urša Lapanja, Maja 
Močnik, Nuša Kozar, Deja Razpet, Tajda Raz-
pet, Julia Mlakar, Leja Podobnik in Neja Rojc. 
Tekmovanja so se udeležile prve tri naštete in 
tudi najbolj izkušene plesalke. V vrhunski kon-
kurenci so se odlično odrezale ter požele vrsto 
bučnih aplavzov navdušenih navijačev.

tno tekmo v telovadnici Osnovne šole Cerkno.
Luka Uršič, 8.a

BRAVO ATLETI!
Področnega prvenstva v atletiki, ki se je odvi-

jalo sredi maja na stadionu v Novi Gorici, se je 
udeležilo 32 učencev. Glede na to, da so pogoji 
za trening v Cerknem minimalni, smo lahko z 
dosežki zelo zadovoljni. Dokler so namreč 
učenci pripravljeni ter motivirani in dokler je 
športni pedagog trmast ter vztrajen motivator, 
učenci pa voljni sodelovati, potem tudi rezultat 
ne izostane.

Dejan Klemenčič je postal področni prvak v 
skoku v višino s preskočenimi 169 cm, žal je ne-
uspešno naskakoval višino pri 172 cm in bil za 
las prekratek. Pa vseeno čestitke za odličen re-
zultat in uspeh. V isti disciplini je Žan Eržen 
osvojil šesto mesto. Naslednji, ki je presenetil, 
pa je Žan Čeplak, ki se je uvrstil v finale teka na 
60 m in osvojil bronasto kolajno. Prav tako je v 
finalu na 60 m, vendar pri starejših dečkih, na-
stopil Miha Makuc in zasedel sedmo mesto.

Špela Zorjan je v teku na 1000 m osvojila ne-
hvaležno četrto mesto, Rebeka Klemenčič pa 
je bila v metu vorteksa peta. 

Besedila in foto: arhiv Osnovne šole Cerkno

 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA

AKTIVNOSTI ZPM IDRIJA 

N a Zvezi prijateljev mladine smo v 
aprilu v goste povabili gledališče 
Smejček, ki je otroke v Cerknem do-

dobra nasmejal z eko-gledališko predstavo 
Pravljica o zlatem lončku.  V Idriji nas je obi-
skalo gledališče Ku-Kuc, ki je za majhne in 
velike otroke odigralo izvirno eko-gledališko 
predstavo z naslovom Smetiščni škrat. A to ni 
bilo vse. ZPM Idrija je zopet poskrbela, za ak-
tivnosti med prvomajskimi počitnicami. Žal 
smo zaradi slabega vremena uspeli izpeljati 
le aktivnost v Cerknem, kjer so pod vodstvom 
Petre Jenko potekale športne igre.  

V sodelovanju z Gimnazijo Jurija Vege smo 
v maju izpeljali Šolo za starše, ki jo je vodil g. 
Christian Gostečnik s sodelavci. Šola je pote-
kala v obliki treh zaporednih srečanj, izobra-
ževanje pa je bilo namenjeno staršem otrok 
in mladostnikom, bodočim staršem, vzgojite-
ljem, učiteljem in vsem, ki se pri svojem delu 
srečujejo z otroki in mladostniki. 

Zaključil se je rok za prijave na Letovanje 
2014, ki bo letos zopet potekalo v Poreču in v 
Seči. Sporočamo, da so vsa mesta za obe ko-
loniji že zapolnjena. Zopet organiziramo po-
letno Počitniško varstvo v Idriji in Cerknem, 
za otroke od 1. do 4. razreda. Starše poziva-
mo naj s prijavami pohitijo, saj so mesta ome-
jena. Prijavnice so objavljene tudi na spletni 

ZPM Idrija vabi posameznike, ki bi se želeli aktivno vključiti v delova-
nje ZPM Idrija, da se nam pridružijo. V svoje vrste vabimo aktivne posameznike, 
ki jih veseli delo z mladimi in imajo željo po razvoju tega področja. Delo je pro-
stovoljne narave. V kontakt lahko stopite na več načinov: 
• preko e pošte: zpmidrija@gmail.com, • preko telefona: 041 427 925 ali • po na-
vadni pošti: ZPM Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

BRAVO NEŽA!
Fizika – Sredi marca je potekalo regijsko tek-
movanje iz fizike za srebrna Stefanova prizna-
nja v Ljubljani. Srebrno Stefanovo priznanje sta 
dosegla Tilen Klinc in Neža Mavri iz 8.a razre-
da. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 5. 
aprila na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, se je 
uvrstila Neža Mavri in dosegla zlato Stefanovo 
priznanje. 

Matematika – Naša šola je 2. aprila 2014 
gostila področno tekmovanje iz matematike. 
Udeležilo se ga je 42 učencev iz OŠ Črni Vrh 
nad Idrijo, OŠ Idrija, OŠ Sp.Idrija in OŠ Cerkno. 
Tekmovanja sta se udeležila tudi dva učenca iz 
OŠ Stična, ki sta v tem času bivala v CŠOD-ju 
na Vojskem. 

Za srebrni Vegov znak se je potegovalo 12 
sedmošolcev, 16 osmošolcev in 14 devetošol-
cev. Z naše šole sta Srebrni Vegov znak osvojila 
osmošolca Neža Mavri in Tilen Klinc ter sedmo-
šolca Petra Klasić in Jure Abram. Na državno 
tekmovanje iz matematike, ki je potekalo v so-
boto, 12. aprila na OŠ Jožeta Moškriča v Lju-
bljani, se je uvrstila Neža Mavri in osvojila zlato 
Vegovo priznanje.

 PLAVALNI KLUB CERKNO

MEMORIAL JOŽETA REBCA 2014 

V nedeljo, 1. junija, se je Plavalni klub 
Cerkno udeležil tekmovanja v Rado-
vljici, ki je namenjeno predvsem mlaj-

šim kategorijam, za cerkljanske plavalce pa 
je bilo zelo uspešno.

An Primožič (l. 2005) je osvojil dve zlati, 
eno srebrno in bronasto odličje ter postal naj-
boljši plavalec tega letnika, zato je prejel tudi 
pokal. Najboljši je bil na 50 m prsno in 100 m 
prsno, drugo mesto pa je osvojil na 100 m 
prosto in tretje na 50 m prosto.

Klara Močnik (l. 2007) je prejela zlato in sre-

brno kolajno za 50 m prosto in 50 m prsno.
Tit Katarič je osvojil bronasto kolajno v di-

sciplini 50 m prsno.
V tej mlajši skupini plavalcev je potrebno 

pohvaliti še: Aneja Ozebka, Laro Filipič, Črta 
in Tiano Lahajnar za rezultate, ki so jih dose-
gli, pa čeprav niso osvojili odličij.

Čestitke tudi Tinetu Majdiču za dobre re-
zultate, Galu Trostu in Blažu Klasiću pa za 
osvojene kolajne, čeprav rezultati niso bili 
najboljši.
Ana Hadalin

An Primožič, Anej Ozebek, Tit Katarić, Črt Lahajnar, Klara Močnik, Lara Filipič in Tiana Lahajnar

 ROD ARAGONITNIH JEŽKOV

RAJEVCI VABIJO 
NA ROT! 

Z adnji letošnji septembrski konec tedna se 
bo v okolici Cerknega odvijalo Republi-
ško orientacijsko tekmovanje (ROT), ki 

velja za najzahtevnejše orientacijsko tekmova-
nje Zveze tabornikov Slovenije. Na njem lahko 
sodelujejo petčlanske ekipe, vključno z vodjem 
ekipe in ločene po spolu. Tekmuje se v dveh ka-
tegorijah, PP in grče.  

Tekmovanje se bo začelo v petek, 26. septem-
bra, s prihodom in prijavami ekip. Običajno jih 
že prvi večer čaka začetek nalog, po navadi sta 
to signalizacija in topografski rest. Orientacijski 
del tekmovanja se prične v soboto, ko ekipe zgo-
daj zjutraj začnejo z vrisovanjem kontrolnih 
točk. Na progi se srečajo s številnimi nalogami, 
kot so opis prehojene poti, skica terena, hitro-
stna etapa med dvema točkama, prehod min-
skega polja, test prve pomoči in tematski test. Po 
celodnevnem orientacijskem pohodu si ekipa 
postavi bivak in skuha topel obrok.

Naslednji dan ekipe do prihoda v cilj čaka še 
nekaj nalog in krajši del orientacije. 

Tekmovanje spodbuja športno udejstvovanje, 
iznajdljivost v naravnem okolju in stik z naravo, 
krepitev ekipnega duha med člani ekipe ter šir-
jenje prijateljskih vezi med ekipami, ki si med 
seboj nesebično pomagajo. Prav zato je ROT 
odličen dogodek za povezovanje zdravega tek-
movalnega duha in krepitev pozitivnih vrednot, 
ki jih danes v družbi marsikdaj primanjkuje.  

Pogovarjali smo se tudi z glavnim organiza-
torjem tekmovanja, Andražem Dreščkom:
Kaj vam tabornikom v Cerknem pomeni or-
ganizacija najzahtevnejšega orientacijskega 
tekmovanja, zakaj ste se odločili za to?
Cerkljanskim tabornikom pomeni organizacija 
takega tekmovanja velik izziv ter odlično prilo-
žnost za promocijo taborništva v našem okolju.  
Koliko ekip oziroma tabornikov pričakujete?
Na tekmovanju pričakujemo okoli  50 petčlan-
skih ekip, torej okrog 250 udeležencev ter okrog 
60 članov osebja.
Kaj bo na taborniškem tekmovanju posebne-
ga?
Rot je najbolj zahtevno taborniško tekmovanje, 
več kot 300 tabornikov bo zadnji vikend v sep-
tembru spoznavalo Cerkno in okolico ter tako 
prispevalo k živahnem dogajanju na našem ob-
močju.

Več informaciji o tekmovanju si lahko prebe-
rete na: rot.rutka.net

Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU! 
Taborniki Rodu aragonitnih ježkov Cerkno
Foto: Cene Menard

strani www.zpm-idrija.si. V polnem teku so 
tudi že priprave na Počitnikarijo, ki bo s pe-
strimi aktivnostmi krajšala čas otrokom  med 
poletnimi počitnicami. 

Zveza prijateljev mladine Idrija letos 
praznuje 60 let delovanja. Jubilej bomo obe-
ležili jeseni s posebno prireditvijo na katero se 
že pripravljamo. V ta namen zbiramo tudi 
slikovno gradivo iz preteklih let. Vljudno 
pozivamo vse občane, ki so kadarkoli sodelova-
li z ZPM Idrija, bodisi kot otroci, starši, men-
torji ali vzgojitelji, da nam pomagajo pri zbira-
nju gradiva. Če doma hranite fotografije z na-
ših prireditev, delavnic, letovanj, novoletnih 
praznovanj ..., prosimo, da nam jih posodite. 
Kontaktirate nas lahko na naslov: ZPM 
Idrija, pisarna Mestni trg 2, telefon: 041 427 
925 ali 05 37 41 099.

Obveščamo vas, da lahko 0,5 % svoje doho-
dnine namenite za programe ZPM Idrija. 
Obrazec najdete tudi na naši spletni strani pod 
rubriko »Donacije-Dohodnina«. Naša davčna 
številka je: 20758383.

V kolikor bi želeli postati boter otroku, ki je v 
finančni stiski, se lahko obrnete na ZPM Idrija 
ali na spletni strani www.zpm-idrija.si prepro-
sto izpolnite obrazec, objavljen pod rubriko 
Botrstvo.
Daša Troha, ZPM Idrija
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N a dan pisanja teh vrstic je 
bil v enem izmed večjih slo-
venskih spletnih medijev 

objavljen intervju z mag. Petrom 
Debeljakom, direktorjem Urada Re-
publike Slovenije za mladino (UR-
SM), ki pravi da so »v najmanj zavi-
dljivi situaciji mladi nad 30 leti, ki 
niso predmet ukrepov. So intelektu-
alna srčika, a jih ne znamo umestiti 
v družbeni razvoj.«

Pustimo ob strani definicijo mla-
dosti, kajti biti mlad je zelo relativen 
pojem. Dejstvo je, da Nacionalni 
program za mladino, pa tudi nabor 
ukrepov, zbranih pod nazivom Jam-
stvo za mlade, delujeta na primer v 
smeri subvencioniranja potencial-
nih delodajalcev, ki bi zaposlovale 
osebe do dopolnjenega 29. leta. Vse 
lepo in prav, toda kaj pa tisti v staro-
sti med 30 in 35 let? Kaj pa starejši 
brezposelni? Ti so, kot tudi poudar-
ja mag. Peter Debeljak, potisnjeni na 
stranski tir, na obrobje. Kot da so ne-
pomembni, čeprav imajo ti veliko 
izkušenj na različnih področjih. Iz-
kušnje pa, kot vemo, v vsakdanjem 
življenju pomenijo več kot pa poti-
skan papir, ki ga pridobiš ob uspe-
šnem zaključku šolanja.

A že pri izkušnjah se velikokrat 
zatakne. Mnogo mladih in manj 
mladih iskalcev zaposlitve ve pove-
dati, da delodajalci iščejo ljudi s toli-
ko in toliko letnimi delovnimi izku-
šnjami, a ker to zahteva večina delo-
dajalcev, se poraja vprašanje, kjer 
naj iskalci zaposlitve sploh dobijo 
izkušnje. Če se izkušnje zahteva na 
vsakem koraku, brez možnosti, da 
bi jih iskalci zaposlitve sploh kje do-
bili, se začarani krog hitro sklene, 
vrata, ki bi pripeljala do zaposlitve, 
pa zaloputnejo pred nosom.

Omenjeni direktor URSM-ja v in-
tervjuju prav tako izpostavlja po-
membnost neformalnih izobraže-
vanj za mlade, ki naj bi po njegovem 
mladini dala določene izkušnje in s 
tem povečala možnosti za prvo za-
poslitev. Kakšna je ta pomembnost 
neformalnih izobraževanj in kam to 
vodi, so ob objavi rezultatov javnega 
razpisa za mladinsko delo na lastni 
koži občutila mnoga mladinska sa-
monikla prizorišča, ki jim je URSM 
znižal sofinanciranje. Na prvo žogo 
bi lahko rekli, da ta prizorišča delajo 
slabo, a v praksi se kaže da ne. Na-
sprotno, delajo mnogo bolje kot pa 
npr. mladinski centri - javni zavodi, 
kar je pokazala tudi raziskava Na tr-
dna tla. URSM kot slepi sledilec 
evropskih imperialističnih politik, ki 
se kažejo skozi različne smernice in 
kriterije, nagrajuje tiste, ki organizi-
rajo različna neformalna izobraže-
vanja, katerih mentorji dobivajo za 
manjše klube nepredstavljive hono-
rarje. Čeprav proti tem neformalnim 
izobraževanjem nimamo nič, saj jih 
organiziramo tudi sami, pa se vsee-
no poraja vprašanje, kaj je bolj po-
membno: enkratno neformalno izo-
braževanje, ki mlademu človeku 
ponuja le pridobitev omejenih izku-
šenj (bolje rečeno, nasvetov), ali re-
dna vpetost tega mladega človeka v 
dejavnosti in aktivnosti mladinske-
ga centra, kjer se skozi čas nauči 
mnogo uporabnih stvari, poleg tega 
pa tudi odgovornosti, zmožnosti de-
lovanja v skupini ter sprejemanja 
različnih mnenj in kompromisov?

A zakaj tega te smernice in posle-
dično odločevalci ne upoštevajo? 
Predvsem zaradi merljivosti, saj ve-
dno bolj opažamo, da je ta družba 
ponorela nad merljivostjo »učinkov 
in rezultatov«. Kako izmeriti odgo-
vornost, ki jo je pridobil mlad člo-
vek? Ali pa delovne navade? Zmo-

 RAZMIŠLJANJE IZ TINČKAUE BAJTE

Kaj pa mladi?

S poštovani podporniki in pri-
jatelji festivala Jazz Cerkno!
Kot so poudarili mnogi po-

znavalci in ljubitelji jazza, smo že 
leto pred prihajajočo 20. obletnico 
festivala Jazz Cerkno pripravili fe-
stivalski program, ki bi ga z lahko-
to predstavili tudi na jubilejni iz-
daji festivala. 

Izjemno pisane godbe, ki so se nu-
dile tako na glavnem odru kot tudi 
na cerkljanskih ulicah, čuječno ob-
činstvo, ki je pazljivo prisluhnilo glas-
bi in jo nagradilo z burnimi aplavzi in 
vzkliki ter bogat spremljevalni pro-
gram in kot vedno gostoljubni doma-
čini so več kot zadosten porok, da 
bomo tudi 20. izdajo festivala leta 
2015 pripravili na zavidljivi ravni!

V brezhiben potek letošnjega tri-
dnevnega »jazzovanja« v Cerknem so 
se prepričali tudi številni gostje, od 
direktorjev podobnih festivalov iz do-
movine in tujine (Jazzfestival Saalfe-
lden, Unlimited Wels (A), ArtActs v 
avstrijskem St. Johannu, Ljubljanski 
jazz festival, Skopje jazz festival, Jazz 
Ravne, idr.) prek uglednih domačih 
in tujih novinarjev (britanski Jazz Jo-
urnal, srbski Jazzin.rs, dunajski Frei-
Stil …). RA in TV Slovenija sta sam 
festival napovedovala v različnih od-
dajah in o njem tudi poročala; TV je 
posnel koncert Žana Tetičkoviča in 
Big banda RTV Slovenija, Val 202 pa 
je snemal vse koncerte.

Festival so skozi prispevke napove-
dovali in o njem med številnimi dru-
gimi poročali: Dnevnik, Mladina, Pri-
morske novice, Delo, Radio Koper, 
Primorski Val, Radio Študent idr.

Tudi tokrat smo bili veseli obiska 
podpornikov festivala Jazz Cerkno, 
predstavnikov tujih veleposlaništev 
in kulturnih centrov, kot so direktor 
Goethe-Instituta v Ljubljani g. Hen-
drik Kloninger, veleposlanik Kraljevi-
ne Nizozemske g. Pieter Langenberg, 
Jürgen Wettig, visoki predstavnik 
Evropske Komisije v Bruslju; vsi so 
prišli s svojimi soprogami in drugimi 
prijatelji – ljubitelji jazza.

Zanimanje medijev in občinstva – 
ki se ga je letos v treh dneh zbralo 
krepko več kot tisoč, razprodane so 
bile vse razpoložljive sobe v Cer-
knem! – bo nemara še večje priho-
dnje leto, ko bo festival Jazz Cerkno 
med 21. in 23. majem obhajal časti-
tljivo dvajseto obletnico!

Da je dobra glasba prisotna tudi v 
manjših krajih, priča ne le pravkar 
minuli jazzovski festival, marveč tudi 
vse leto potekajoč Festival Keltika, ki 
bo v Cerkno v poletnih mesecih pri-
peljal kar štiri zasedbe. Odlična mu-
zika v objemu prečudovite narave in 
prijaznih domačinov je nemara za-
dosten razlog, da se nam pridružite 
tudi na Festivalu Keltika, katerega 
poletni krog bo 24. junija začela do-
mača zasedba Amala.

Odličen obisk na festivalu Jazz 
Cerkno in izjemno, prijateljsko in ra-
zumevajoče vzdušje med poslušalci z 
vseh vetrov Slovenije in sveta ter po-
hvalne kritike v vodilnih medijih so 
prepričljiv dokaz, da smo pri snova-
nju velikega jazzovskega festivala v 
majhnem kraju na odlični poti, naše-
ga poslanstva pa ne bi mogli uresni-
čiti brez vaše pomoči, dragi sponzor-
ji, podporniki in prijatelji festivala 
Jazz Cerkno!

Lep jazzovski pozdrav!
Zavod Gabrijel Fest

 MEDNARODNI FESTIVAL

19. JAZZ 
CERKNO 2014 D ruga dirka serije SloEndu-

ro je v Cerknem, pri doma-
činih ŠD Pedal, postregla s 

pestrimi razmerami. Megla, mraz 
in blato so nekaterim zagrenili dan, 
drugim pa ga popestrili. Od več kot 
80 kolesark in kolesarjev iz šestih 
držav sta se v težkih razmerah naj-
bolje znašla nekdanji državni prvak 
v spustu Nejc Rutar (Unior Tools 
Team) in Madžarka Lilla Megyas-
zai (Cube Csömör). Med mladinci 
je prvo zmago dosegel domačin Jan 
Štucin (Pedal Racing Team), v ve-
teranskih kategorijah brez presene-
čenj.

Že po sobotnem prologu s traso 
nad Cerknim in s ciljem v centru 
mesta so nekateri lahko ugibali, do 
kam lahko sežejo na nedeljski pre-
izkušnji. S svojimi vožnjami sta ko-
nec tedna dobro začela Nejc Rutar 
in Lilla Megyaszai ter oba vknjižila 
nekaj prednosti pred nedeljskim 
delom tekmovanja, ko je tekmoval-
ce čakala trasa s 1500 višinskimi 
metri vzponov in petimi etapami na 
razmočenih tleh. Na vrhu razvrsti-
tve pa tudi v nedeljskih etapah ni 
prišlo do preobrata, saj sta oba 
zmagovalca prologa pokazala svojo 
premoč tudi na trasah pod sedežni-
co Počivalo ter nad bolnišnico Fra-
nja.

V moški absolutni konkurenci se 
je zmagovalcu najbolj uspel pribli-
žati Kristjan Medvešček (KK Črn 
Trn). Na tretjo stopničko je stopil 
domačin Tadej Razpet (Pedal Ra-
cing Team), ki je s tem dosegel svo-
jo najboljšo uvrstitev v seriji SloEn-
duro, prvo peterico pa sta zaključila 
Peter Mlinar (KK Črn Trn) na četr-
tem ter Anže Žabjek (Unior Tools 
Team) na petem mestu. Ob odso-
tnosti poškodovanega zmagovalca 
uvodne tekme Vida Peršaka je ta-

 ŠD PEDAL

SLOENDURO V CERKNEM

ko Rutar tudi novi vodilni v razvr-
stitvi serije.

Pri ženskah so se ob odsotnosti 
Zupanove z zmago spogledovale 
praktično vse tekmovalke na štartu, 
presenetila pa je Madžarka Lilla 
Megyaszai in ugnala vso konkuren-
co. V Trstu je Lilla končala na deve-
tem mestu in tokrat močno popra-
vila svoj vtis. Na drugo mesto se je 
prebila domačinka Saša Bevk (Pe-
dal Racing Team), zadnjo stopničko 
na zmagovalnem odru pa je zase-
dla Nina Rupnik (Orbea Geax), ki 
tudi prevzema vodstvo v razvrstitvi 
serije.

V mladinski kategoriji sta se ob 
odsotnosti Peršaka za zmago udari-
la Grega Žvan (Orbea Geax) in Jan 
Štucin. Po petih etapah je bil hitrej-
ši slednji in tako osvojil svojo prvo 
zmago v seriji SloEnduro. Tretji je 
bil Italijan David Castellani (Ca-
privesi).

V veteranskih kategorijah ni bilo 
velikih presenečenj. Med mlajšimi 
(do 40 let) je bil najhitrejši Robert 
Kordež (Orbea Geax) pred Jakom 
Tancikom (Energijateam.com) in 
Rusom Mihailom Vasilenkom 
(Specialized Russia), med starejši-
mi pa je prepričljivo zmagal Primož 
Štrancar (Orbea Geax), pred Jane-
zom Golmajerjem (MTB Klub 
Kranj) in Hrvatom Alenom Jurje-
vićem (BBK Grožnjan).
JakaT, SloEnduro

žnost delovanja v skupini? Pitaj bo-
ga, bi rekli naši bratje z juga. In ker 
se tega ne da izmeriti, pač ni vredno 
upoštevanja. Pa čeprav gre za izku-
šnje, preko katerih mladi zorijo in ki 
jim potem v nadaljnjem življenju po-
magajo pri uresničevanju svojih že-
lja in omogočanju lastne eksistence.

Prav nič čudnega pa ne bi bilo reči 
niti, da tega država noče spodbujati 
tudi zaradi dejstva, ker na ta način 
mladi rastejo v samostojne, ustvar-
jalne in z lastno glavo razmišljajoče 
posameznike, ne pa v poslušne ro-
bote, ki plešejo kakor država žvižga. 
Samostojni in z lastno glavo razmi-
šljajoči posamezniki so namreč gro-
žnja statusu quo, ki vlada dandanes, 
tega pa se vladajoče elite najbolj bo-
jijo, saj bi tako izgubile vse privilegi-
je, ki so si jih preko spisanih zako-
nov, pa tudi na druge načine, omo-
gočile.

A vrnimo se k (ne)perspektivnosti 
situacije, v kateri so se znašli danda-
našnji mladi. Čeprav država s pomo-
čjo prej omenjenih, a kot vedno na-
pačno usmerjenih ukrepov poskuša 
reševati mladinsko problematiko, 
pa se v naši kotlini na področju mla-
dih ne dogaja nič. Davnega leta 
2000 je na pobudo lokalnih mladin-
skih organizacij in posameznikov 
Občinski svet Občine Cerkno sprejel 
sklep, s katerim se je Občina Cerkno 
zavezala k sprejetju vizije za delo 
mladih, ki bi pomenila trajnejše re-
ševanje mladinske problematike. Če 
odštejemo sofinanciranje mladin-
skih društev, pa se v vseh teh letih na 
področju mladine ni zgodilo nič pre-
tresljivo novega. Skratka, odkar se 
je C.M.A.K. pred slabimi osmimi leti 
preselil na Bevkovo ulico 11 in smo v 
mladinskem centru trenutno delujo-
či začeli spremljati dogajanje na 
mladinskem polju, je bilo na sejah 
občinskega sveta rečenega bolj malo 
ali pa celo nič o mladinski proble-
matiki, kaj šele, da bi se tega dejan-
sko lotili reševati.

A mladi se iz Cerknega še vedno 
izseljujejo, ne samo v večja sloven-
ska mesta, ampak tudi v tujino. Jih 
je sploh kdo vprašal zakaj, ali je to 
že jasno? Anketa Mladi v Cerknem 
in mladinski center C.M.A.K. Cer-
kno, ki smo jo v javnost lansirali ko-
nec leta 2011, njene rezultate pa 
objavili v 2012, kaže, da 13,4 % mla-
dih v nobenem primeru ne bi živelo 
v Cerknem, medtem ko bi preostali 
tu radi živeli, če bi le videli možnost 
(samo)zaposlitve in pridobitve la-
stnega stanovanja. Zveni znano? 

Volitve se bližajo in prav zanimivo 
bo videti, kdo od kandidatov bo na 
prioritetno področje uvrstil mladi-
no, kakšni bodo njihovi ukrepi za 
reševanje mladinske problematike 
in kaj (če sploh kaj) bodo ti ukrepi 
prinesli. Ali pa bo Cerkno izgubilo še 
tisto malo mladega potenciala in 
možnosti razvijanja novih idej, ki jih 
že zdaj stežka zadržuje. Dejstvo je, 
da bo Cerkno brez mladih in njiho-
vih svežih idej stagniralo in na žalost 
vsi trendi kažejo prav na to. Ker se 
tako lokalna kot državna politika ne 
zganeta, kakopak ni nič presenetlji-
vega, da je med mladimi zaupanje v 
politiko na zelo nizkem nivoju oz. 
po raziskavi Mladina 2013 skoraj 
nično. Toda to ne sme biti razlog za 
apatijo in obup, ampak priložnost, 
da se mladi samoorganizirajo izven 
uradne politike in priznanih družbe-
nih tokov ter jasno in glasno povedo 
kar jim leži na duši. In seveda delu-
jejo v smeri družbene realnosti, ki 
bo bolj poštena do vseh.
Matjaž Peternelj, C.M.A.K. Cerkno

 PROMOCIJA ŠPORTNEGA TURIZMA

KOLESARSKI KLUB ČEBELA 

V petek, 11.aprila 2014, se je 
javnosti v Športnem rekre-
acijskem centru Labrca pri 

Tolminu predstavila ekipa Kolesar-
skega kluba Čebela iz Cerkna. Po-
leg novinarjev so se predstavitve 
udeležili tudi nekateri predstavniki 
sponzorjev. Vzdušje je bilo ob jeda-
či in pijači zelo sproščeno. O delu 
Kolesarskega kluba Čebela in ciljih 
je spregovoril tudi predsednik klu-
ba Blaž Bonča, nekdanji profesio-
nalni kolesar. »Turistična vožnja, 
uživanje v naravi in druženje s kole-
sarskimi prijatelji je lepša plat kole-
sarstva. Namen je druženje ljubite-
ljev kolesarstva, narave in zdravega 

Pokrovitelji kluba: Cicli Spezzotto (Italija), Parshop d.o.o. (Nova Gorica), Alples 3E 
Strojegradnja d.o.o. (Železniki), Atum d.o.o  (Tolmin), Wladoil (Nova Gorica), Ari-
com d.o.o. (Kobarid), Soča festival d.o.o. (Tolmin). Foto: Tina Rutar

načina življenja. Kot cilj pa si bomo 
prizadevali, da postaneta dolina So-
če in Idrijce dolini kolesarjev« 

V sklopu promocije športnega tu-
rizma se bomo udeležili tudi Marato-
na Franja, juriš na Vršič, vzpon Ka-
mnica, vzpon Drežniške ravne in So-
ča mtb. maratona. Pojavljali se bomo 
pod komercialnim imenom Spezzot-
to Čebela team, imenovano po glav-
nem sponzorju kluba, izdelovalcu 
koles Spezzotto ki prihaja iz Italije. 

Sredi maja smo organizirali tudi 
Tušmobilov kolesarski izlet po No-
tranjski iz Idrije do Postojne, Pred-
jamskega gradu in nazaj v Idrijo.
Blaž Bonča
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NOVICE IZ ORIENTACIJSKEGA 
KLUBA AZIMUT

N a drugo aprilsko nedeljo so se člani Ori-
entacijskega kluba Azimut Idrija-Cer-
kno udeležili tretje letošnje tekme za 

Slovensko orientacijsko ligo (SOL). OK Polaris, 
ki je bil organizator tekmovanja, je zaradi žledo-
loma tekmovanje iz Postojne preselil v Dobravlje 
na Krasu. Tekmovanja se je udeležilo 150 tek-
movalcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstri-
je, ki so uživali na kraških terenih z mnogo vrta-
čami. V točkovanju za SOL so se med prve tri 
uvrstili:  Andraž De Luisa in Aljaž Pavšič (M18), 
Blaž Kovačič (M21B), Silvij Močnik in Igor Bon-
čina (M45), Pavel Rejec (M50), Vlado Sedej, 
Charles Nelson in Janko Lapajne (M55), Lara 
Gantar (Ž16), Urša Beguš (Ž18). V elitnih kate-
gorijah sta presenetila Nuša Jeram in Peter Tu-
šar, ki sta še kot mladinca premagala vse člane 
in dosegla enega večjih uspehov v SOL. Za Nušo 
je to celo prva elitaška zmaga. Na isti vikend je 
na Krasu trenirala tudi mladinska reprezentan-
ca. Vikend trening kampi, ki so že nekaj let stal-
nica,  so tokrat postregli z različnimi treningi, ki 
so bili namenjeni predvsem razvoju tehnike ori-
entiranja. 

Zadnji vikend v aprilu se je pet članov našega 
kluba odpravilo na tekmovanje, ki je potekalo v 
bližini Beljaka v sosednji Avstriji. V soboto je bilo 
organizirano Avstrijsko državno prvenstvo na 
srednji razdalji, tekmovanje pa je štelo tudi za 
točkovanje v svetovni jakostni lestvici (WRE). 
Najbolje sta se odrezala Vojko Kacin, ki je v od-
prti kategoriji zasedel 3. mesto, ter mladinec 
Peter Tušar, ki se je v članski kategoriji uvrstil v 
sredino izmed petdesetih tekmovalcev. Drugi 
dan, v nedeljo, pa je bilo na sporedu Avstrijsko 
državno prvenstvo v štafetah. Na startu je bilo 
okrog 170 štafet iz vseh kategorij, ki so štele po 
tri člane. Za dober nastop gre pohvaliti Uršo Be-
guš, ki je odlično odtekla zadnjo predajo in s tem 
svoji ekipi pridobila nekaj mest. Tudi vsi ostali 
prejmejo pohvale, saj so se odlično borili z vsemi 
strmimi klanci na drugi strani Karavank.

Žal je bilo slabo vreme oz. bolje rečeno 30 do 
40 cm novozapadlega snega 17. in 18. maja 
vzrok za odpoved dvodnevnega tekmovanja na 
Rogli, ki bi štelo za državno prvenstvo v srednjih 
in dolgih progah.

Po nekaj letih je OK Azimut obudil tekmova-
nje za Orientacijsko ligo Primorske s ciljem, da 
predvsem mlajšim orientacistom zapolnimo vi-
kende, ko ni uradnih tekem v Sloveniji ali v tuji-
ni.  V času pisanja prispevka so bila izvedena že 
4 taka trening tekmovanja. Vodja lige OLP Igor 
Bončina skrbno načrtuje različne lokacije in te-
rene s katerimi predvsem mladincem našega 
kluba omogočamo kakovostne treninge v sklopu 
priprav na bližajoča prvenstva. Dogodki Lige 
OLP so se doslej odvijali v Ajdovščini, v Cer-
knem, na Kalcah in na Črnem vrhu nad Cerknim. 
Trening tekmovanje 24. maja na Črnem vrhu 
nad Cerknim je imelo še posebno noto, saj so ga 
Jožko Jazbar, Emil Kacin in Aleš Poljanšek orga-
nizirali ob 30. obletnici aktivnega delovanja v 
orientacijskem športu. Poleg zanimive proge v 

 33. MARATON FRANJA

SLOVENSKI PRAZNIK KOLESARSTVA

T radicionalni Maraton Franja BTC City,  
letos med 6. in 8. junijem, je privabil re-
kordnih 7600 kolesarjev. V središču BTC 

se je v petek odvijala vožnja na čas, v soboto 
otroški maraton in družinsko-šolski maraton, 
vrhunec prireditve v nedeljo pa sta bila Mali 
Maraton Franja BTC City ter glavna preizku-
šnja, Maraton Franja BTC City, dolg 156 kilo-
metrov. Nadgradnja maratona pa bo letos fina-
le svetovnega prvenstva za rekreativce, ki se bo 
med 28. in 31. avgustom odvilo na isti trasi, kot 
poteka Maraton Franja. 

Na letošnji, 33. Franji je potekala tudi prva 
tekma vožnje na čas za kategorijo Ženske elite z 
imenom Nagrada Ljubljane TT, ki je v koledarju 
Mednarodne kolesarske zveze. Na štartu je bilo 
27 deklet iz Slovenije, Litve, Poljske, Francije, 
Finske, Italije, Avstrije, Nemčije in Švice. Zma-
gala je Avstrijka Martina Ritter ki vozi za prvo 
profesionalno žensko ekipo v Sloveniji BTC Ci-

ty Ljubljana. Ta je nastala pod pokroviteljstvom 
družbe BTC in Mestne občine Ljubljana. Ekipo 
sestavlja osem Slovenk: Sara Frece, Urška Ka-
lan, Špela Kern, Alenka Novak, Urša Pintar, 
Anja Rugelj, Polona Batagelj in Tjaša Rutar, za-
njo pa nastopajo še štiri tujke, Hrvatica Mia Ra-
dotič, Poljakinja Eugenia Bujak, Italijanka Ele-
na Valentini in Avstrijka Martina Ritter. Cilj 
ekipe, katere poslanstvo je promocija ženskega 
kolesarstva na domačih tleh, je uvrstitev med 
prvih dvajset ekip na svetovni lestvici. Na račun 
popularnosti Maratona Franje po svetu je ekipa 
Btc City Ljubljana nastopila na dirki v Ameriki. 
V letošnji sezoni so članice dosegle že kar nekaj 
dobrih rezultatov ter zmago kot ekipa. Kolesar-
ska ekipa nastopa na večini tekem UCI, v krat-
kem pa dekleta odhajajo v Italijo na Giro Rosa, 
ki velja za najbolj elitno etapno kolesarsko dirko.
Urša Pintar
Foto: Gašper Uršič, LTO Laufar Cerkno

 AKTIVNOSTI IN USPEHI

orientacijskem teku, so se udeleženci pomerili 
tudi v TempO. Gre za novejšo disciplino, vrsto 
precizne orientacije, kjer se meri hitrost branja 
karte in odločanja, kar je ena izmed bistvenih 
veščin orientacijskega športa. Tekmovalec mora 
z določenega stojišča čim hitreje določiti položaj 
kontrolnih točk, ki so vrisane na karti. Zmagova-
lec je tisti, ki na progi doseže najkrajši čas in ima 
pri tem čim manj napak.

V obdobju do dopustov organiziramo še tre-
ning tekmovanja na Črnem vrhu nad Idrijo, v 
Poljanah pri Škofji Loki, v Hotedršici in na Ble-
gošu. Vabimo vse bralce informatorja Ukopditi, 
da se nam pridružijo in preizkusijo svoje sposob-
nosti orientiranja v naravi. Več informacij na 
www.orientacijska-zveza.si.

Prvi junijski vikend se je 12 slovenskih orien-
tacistov, med njimi tudi Klemen Kenda in Nuša 
Jeram iz OK Azimut podalo na malo drugačno 
mednarodno tekmo na Madžarsko in sicer na 24 
urno štafeto. V vsaki ekipi je bilo 6 članov, ki so 
morali štafeto brez prekinitve teči 24 ur. Start je 
bil v soboto 31. maja ob 10h dopoldne, tekma pa 
se je končala ob istem času v nedeljo. Ob koncu 
so bili vsi tekmovalci izmučeni ampak navduše-
ni, da so uspeli odteči vsak svojih 5 oziroma 6 
etap. Rezultati v času pisanja prispevka še niso 
znani, a vsem tekmovalcem, tako tujim kot do-
mačim lahko čestitamo za izjemno vztrajnost.

V nedeljo, 8. junija, OK Azimut v Hotedršici 
organizira klubsko prvenstvo, ki ima med člani 
posebno mesto in klubski prvak žanje veliko sla-
ve čez celo leto.

25. maja je selektor mladinske reprezentance 
Jan Dovč objavil spisek udeležencev mladinske-
ga evropskega prvenstva EYOC, ki bo od 25. do 
28. junija potekalo v Strumici, Makedonija. Raz-
veselilo nas je, da so med desetimi člani odprave 
tudi štirje člani OK Azimut in sicer: Peter Tušar 
(M18), Nuša Jeram in Urša Beguš (Ž18) ter Lara 
Gantar (Ž16). Vsi so pridno trenirali in se vestno 
udeleževali tekmovanj, svoj napredek pa so po-
kazali na tekaškem testiranju na 3000 m in na 
selekcijskih tekmah, zato uvrstitev v reprezen-
tanco ni naključje. Vsem mladim orientacistom 
želimo veliko uspehov na prihajajočem evrop-
skem mladinskem prvenstvu!

Zadnji vikend junija bo v Italiji potekalo med-
narodno tekmovanje Alpe Adria, katerega se bo 
udeležilo tudi nekaj članov OK Azimut. Na tek-
movanju sodeluje 16 tekmovalnih ekip iz Ma-
džarske, Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške in 
Slovenije.

OK Azimut se intenzivno pripravlja tudi na or-
ganizacijo mednarodnega tekmovanja Cerkno 
CUP, ki bo od 18. do 20. julija potekalo v Dolah 
nad Idrijo in v Lomah pri Črnem Vrhu nad Idrijo. 
Letos poleg klasičnega tridnevnega tekmovanja 
organiziramo tudi tri dni uradnih treningov 
(med 15. in 17. julijem) ter mestno tekmo v Idri-
ji v soboto 19. julija popoldne, s čimer želimo 
občane bolje seznaniti s tem lepim športom.

Z več novicami o tem se oglasimo prihodnjič.
Novice pripravili: Peter, Nuša, in Aleš

40-LETNICA KOŠARKARSKEGA 
KLUBA CERKNO

 SREČANJE OB VISOKEM JUBILEJU

L etošnjega 26. marca je preteklo 40 let 
od ustanovitve Košarkarskega kluba ETA 
Cerkno. Dne 10. 5. 1974 je klub prejel 

odločbo Občine Idrija o vpisu v register dru-
štev. 

Klub je vsa ta leta deloval z različno inten-
zivnostjo, največji razcvet pa je doživel v za-
dnjem desetletju prejšnjega stoletja. V prvih 
letih, ko so igrali še na zunanjih igriščih, so 
člani nastopali v 2. Slovenski ligi zahod. Pre-
hod v dvorane in »portoroški sklepi« so jim to 
preprečili. Kasneje so igrali z  mlajšimi ekipa-
mi v različnih ligah, tudi v prvi slovenski ligi. 
Najvišje so prišli pionirji, ki so bili leta 2003 
peti med več kot 100 ekipami v Sloveniji.

Sedaj v klubu delujeta dve ekipi osnovno-
šolcev in veteranska sekcija. Je edini športni 
klub s tako dolgo zgodovino na Cerkljanskem.

Obletnico so obeležili na igrišču v Cerknem 

v soboto, 7. junija. Aktivnosti so se začele že 
okrog poldneva s turnirjem trojk. Nastopilo je 
osem ekip iz Cerknega ter okoliških krajev in 
se s finalnimi tekmami končalo okrog osme 
ure zvečer. Prvo mesto je osvojila ekipa »Air 
Labodi« iz Spodnje Idrije v postavi: Goran Fi-
lipovič, Luka Pivk, Andraž Bizjak, Gregor Li-
pužič, ki je v finalu premagala domačo ekipo 
Beton Razpet v postavi: Marko Obreza, To-
maž Feltrin, Alen Sačič. Tudi tretje mesto je 
pripadlo domačinom, ekipi »Ta damač« (Blaž 
Pavlin, Mario Batalič, Drago Peternelj, Andrej 
Bolarič), ki je premagala ekipo Keksi iz Idrije 
(Sean Hadžič, Matej Erjavec, Blaž Rupnik, 
Blaž Bončina). 

Vmes so se v tekmi predstavili starejši pio-
nirji, ki so že pokazali nekaj lepih akcij. Na 
poligonu so se borili mlajši pionirji, ki so pri-
čeli s treningi v tem šolskem letu. Veliko zani-

Prva pionirska ekipa, ki je v šol. l. 1974/75 na OŠ Cerkno delovala pod okriljem kluba. Prej so trenirali v 
okviru ŠŠD Porezen pod vodstvom prof. Milana Tavčarja. V spodnji vrst z leve: Marjan Podobnik, Gvido 
Razpet, Peter Tavčar, Ivo Bevk in Rudi Miklavčič, stojijo z leve: trener Franci Ferjančič, Stojan Doljak, Jure 
Kavčič, Miran Rojc, Davorin Eržen, Martin Sedej in Franc Hadalin.

V tekmi veteranov so bili modri nekoliko boljši od zelenih, oranžni pa so bili organizatorji. Ob koncu vsi 
skupaj na fotografiji s predsednikom kluba.

manja je bilo tudi za  tekmo veteranov, nekda-
njih igralcev, ki so prišli iz različnih krajev 
Slovenije. Najmlajši je imel prek 40 let, naj-
starejši pa jih je že prekoračil šestdeset let. 

Na koncu so podelili pokale in nagrade naj-
boljšim trojkam, pokal je prejel najboljši igra-
lec Goran Filipovič in dan zaključili z družab-
nim srečanjem. Aktivno je na igrišču sodelo-
valo več kot 60 igralcev, srečanja se je udele-
žilo še precej bivših članov, ob igrišču pa so se 
nabrali starši otrok ter nekdanji simpatizerji 
in navijači kluba.
Franci Ferjančič

Najmlajši na sobotnem srečanju
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NAPOVEDUJEMO
PIHALNI ORKESTER CERKNO 

15. junij 2014 ob 19. uri
pred Hotelom Cerkno

KONCERT »GLASBA NAS POVEZUJE« – Sodelujeta Ženski pev-
ski zbor Cerklanke in Mladinski pevski zbor Valovi, dirigent An-
drej Zupan, program bo povezovala Maja Filipič. 
Godba je zGODBA. Že 40 let!

MESTNI MUZEJ IDRIJA IN CERKLJANSKI MUZEJ

Mestni muzej Idrija

20. junij 2014 ob 19. uri
Grad Gewerkenegg
23. junij–31. avgust 2014 
od 9. do 18. ure
Grad Gewerkenegg

21. in 22. junij 2014 
od 10. do 18. ure
Bazoviška 4, Idrija

25. julij 2014 ob 19. uri
Cerkljanski muzej

v poletnih mesecih vabi na prireditve v sklopu ČIPKARSKEGA 
FESTIVALA IN OGLED ČIPKARSKIH RAZSTAV:
SKUPNA OTVORITEV RAZSTAV ČIPK na grajskem dvorišču

STARI KOVČEK RAZKRIVA, Albin Mažgon in njegove čipke
Mestni muzej Idrija in Društvo klekljaric Črni Vrh-Godovič vabita 
v razstavišče Nikolaja Pirnata.
Klekljane čipke METKE PREZELJ, v Mali galeriji
RUDARSKA HIŠA ZADIŠI – Mestni muzej Idrija in Društvo za 
zdravilne rastline Encijan

Urnik razstav v času festivala: 
20. 6. od 19. do 21. ure, 21./22. 6.  od 9. do 18. ure
ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE ČIPK CERKLJANSKE KLE-
KLJARSKE SEKCIJE MARJETICA Malo po tuje, malo po naše. 
Odprto do 31. 8. 2014.

19. KELTIKA 2014 / MEDNARODNI FESTIVAL

torek, 24. junij 2014

nedelja, 6. julij 2014

petek, 18. julij 2014

petek, 8. avgust 2014

IMER TRAJA BRIZANI & AMALA (SLO) – romska glasba s prvi-
nami latina in funka
ORQUESTA LIBRE (JAP) – odštekana (dvanajstčlanska) japon-
ska vizija klasičnega jazza
MODERNI SLOVENSKI JAZZ KVARTET (SLO, AVT) – nagroo-
van jazz z retro pridihom
FETÉN FETÉN (ŠPA) – omamno popotovanje po španskih etno 
muzikah
Star plac, ob 21. uri, vstop prost. 
Več o festivalu Keltika na: www.jazzcerkno.si

18. IZLET – MOPED RALLY

12. julij 2014 ob 13. uri
pred blagovnico v 
Cerknem

CERKLJANSKI MOPEDISTI TUDI LETOS NA IZLET – MOPED 
RALLY že osemnajsto leto zapored. 
Trasa izleta, ki se ga udeležujejo večinoma lastniki Tomosovih 50 
ccm mopedov, bo dolga okrog 60 km: Cerkno–Želin–Hojak–Za-
krog–Cerkljanski vrh–Ravan–Hmenica–Gorenje Jazne–Sovodenj–
Ermanovec–Trebija–Hotavlje–Mravljev grič–Novaki–Franja–Cer-
kno. Prijave bodo zbirali v Bistroju Metulj Cerkno do sobote do 
12. ure, nato pa pred blagovnico v Cerknem. Po končanem izletu 
malica in druženje v Cerknem. 
Podrobnosti na: http://www.moped-cerkno.net/

V Žabžah pri Bukovem, pred 
Hramarjevo hišo, se je v ne-
deljo, 8. junija, odvijala slo-

vesnost ob 70. obletnici požigov vasi 
na Cerkljanskem. Prav v tej hiši se je 
zgodil eden hujših dogodkov tistega 
časa, ko so nacisti po večdnevnem 
krutem mučenju v hiši zažgali štiri 
domačinke.

V bogatem kulturnem programu 
so bile slikovito predstavljene zgod-
be o krutih dogodkih tistega časa. 
Starosta filma in gledališča Štefka 
Drolc je zbrane doživeto popeljala 
skozi zgodbo, ki jo je po tragediji za-
pisala domačinka Milka Podgornik. 
S pesmijo  sta se ji pridružila tudi te-
norist Janez Lotrič ter kantavtor in 
rojak Iztok Mlakar. Program so do-
polnili še otroci – sorodniki Hramar-
jeve družine, učenci OŠ Cerkno in 
domač ženski pevski zbor iz Bukove-
ga. Številne zbrane je pozdravil tudi 
cerkljanski župan Miran Ciglič, vodi-
teljica programa Martina Kolenc pa 
je na oder povabila tudi organizator-
ja prireditve Jožeta Jerama, ki je v 
svoji zahvali dejal, da so številni pri-
sotni živ dokaz v spomin in opomin, 
da se kaj takega nikoli več ne sme po-
noviti.
Besedilo in foto: Katja Lapanja

 70-LETNICA BOMBARDIRANJA IN POŽIGA VASI NA CERKLJANSKEM

V spomin in opomin

O bujanje spominov na vojne 
grozote, ki si jih sam doživel, 
je težko, še posebno, če jih za-

držuješ v sebi in pustiš, da te bremenijo 
in morijo v nočeh brez spanja. Sama 
sem se temu želela izogniti tako, da 
sem Občini Cerkno, Cerkljanskemu 
muzeju in Zvezi borcev Cerkno poslala 
pobudo, naj ob letošnji 70-letnici poži-
gov in bombardiranj vasi na Cerkljan-
skem v svoje programe dela vključijo 
tudi obuditev spomina na tisti kruti 
čas, ko so med vojno vihro Nemci poži-
gali in bombardirali naše vasi.

Odziv na to pobudo je presegel moja 
pričakovanja. 

Kustosinja Cerkljanskega muzeja 
gospa Milojka Magajne je v občinskem 
glasilu Ukopditi objavila temeljit pre-
gled dogajanja med nemško požigalno 
ofenzivo in žrtev civilnega prebivalstva 
na Cerkljanskem. Tudi župan Občine 
Cerkno gospod Miran Ciglič je pobudi 
z razumevanjem prisluhnil, obljubil 

sodelovanje in predlagal, naj bi se se-
stali predstavniki vseh krajevnih sku-
pnosti v občini in se dogovorili, kako bi 
skupno obudili spomin na te dogodke.

Predlagano srečanje je bilo organi-
zirano ob sodelovanju Zveze borcev 
Cerkno v Domu upokojencev in odziv 
krajevnih skupnosti je bil pričakovan. 
Prišli so predsedniki tistih krajevnih 
skupnosti, kjer so med vojno doživeli 
nemške požige in bombardiranja. Na 
tem sestanku je bil sprejet sklep, da naj 
bo občinska proslava v Žabžah, saj so v 
krajevni skupnosti Bukovo že pripra-
vljali spominsko slovesnost pri Hra-
marju, kjer so Nemci 10. junija 1944 
umorili štiri vaščanke in jih v hiši sež-
gali. Priprave so stekle in vsi udeležen-
ci sestanka so obljubili sodelovanje. 
Poudariti pa moram, da je največje 
breme priprav prevzel gospod Jože Je-
ram iz Laharna. Na tako prizadevne-
ga in resnega sodelavca že dolgo nisem 
naletela in Jožetu gre vsa pohvala in 

Utrinek s prireditve (od leve proti desni): igralka Štefka Drolc, organizator Jože Jeram, 
tenorist Janez Lotrič, povezovalka Martina Kolenc ter igralec in kantavtor Iztok Mlakar

Nemci požigajo Šebrelje. Foto: fototeka Cerkljanskega muzeja

priznanje za opravljeno delo.
V nedeljo smo s to proslavo oz. prire-

ditvijo, posvečeno pomembni obletnici 
krutih dogodkov, izrazili spoštovanje 
do vseh trpečih. Hvala nastopajočim 
in vsem organizatorjem, ki so sodelo-
vali s prostovoljnim delom. Upam, da 
so ob tem tudi tisti, ki vojne niso doži-
veli, spoznali, kakšno je bilo med NOB 
trpljenje tudi civilnega prebivalstva in 
kako težke čase smo takrat preživljali.

Ob obujanju spominov na dni, ko so 
gorele naše vasi, ko je mnogo ljudi 
ostalo brez strehe nad glavo in vsega 
premoženja, pa ugotavljam, da smo 
po krivici  pozabili na tiste sovaščane, 
ki jih požigi niso prizadeli. Na svoje 
domove so nesebično sprejeli pogorel-
ce, jim pomagali s hrano in oblačili. To 
je bilo v tistih časih, ko tudi sami niso 
imeli veliko, veliko dejanje. Globoko 
smo jim hvaležni!

Marija Zajc

3. maja smo že tretjič letos v 
našo knjižnico povabili 
učence iz podružnične šole 

Novaki. Prav vsi otroci, skupaj jih je 
15, so sodelovali in uprizorili pred-
stavo Zmešnjava v deželi pravljic. 
Pomešali so otrokom dobro pozna-
ne pravljice in njihove pravljične ju-
nake. Najmlajši so uživali in se na-
smejali šaljivim prizorom.   

20. maja smo knjižničarke pri-
pravile še zadnjo uro pravljic v leto-
šnjem šolskem letu. Veselilo nas je, 
da so otroci v starosti od štirih do 
petih let pridno in v velikem številu 
obiskovali pravljične ure, na kate-
rih so z zanimanjem poslušali in 
sodelovali, domov pa odnesli izde-
lek ali risbico na temo pravljice.

Odraslim obiskovalcem smo pri-
pravili dva literarna večera. Na pr-
vem, 17. aprila, je bil osrednji gost 
gospod Milan Jež. Rodil se je v Do-
lenji Trebuši in čeprav je rojstno vas 
kmalu zapustil, so mu domače strmi-
ne, grape in hribi pustili neizbrisen 
pečat. Znan je po pisanju besedil za 
slovensko glasbo in veliko njegovih 
besedil je uglasbil domačin Darko 
Tušar. »Prav zaradi izjemne izvirno-
sti in dodelanosti večina Ježevih pe-
smi ne ostaja samo na ravni besedil 
za narodno-zabavno glasbo, temveč 
se vsi njegovi verzi berejo tudi kot po-
ezija sama,« je zapisal Ivan Sivec, ki 
je prispeval uvod za njegovo pesni-
ško zbirko Idrijca, reka moje mla-
dosti. V njegovem prvem proznem 
delu, zbirki kratkih zgodb z naslo-
vom Po senu diši, ki nam ga je pred-

 BEVKOVA KNJIŽNICA

KAJ SE JE DOGAJALO
stavil na literarnem večeru, se pre-
pletajo zgodbe junakov, katerih 
usode mu je skozi leta v razmišlja-
nje ponujal njegov rojstni kraj. 

8. maja smo gostili slovenskega 
avtoštoparja Mirana Ipavca, ki je 
obiskal kar 38 evropskih držav in 
ob tem doživel nešteto prijetnih in 
neprijetnih dogodivščin. Prav o tem 
govorijo Avtoštoparske zgodbe s 
pomenljivim podnaslovom Moja 
prva svetlobna sekunda. Zanimive 
so zgodbe o obiskih odbojkarskih, 
nogometnih, smučarskih in drugih 
športnih tekmovanj, o nenavadnih 
naključjih, čudnih voznikih in sme-
šnih dogodkih, ki so se mu dogajali 
na poti. Tako kot so ljudje, kot pravi 
sam, popestrili njegova potovanja, 
nam je on popestril četrtkov večer.

Obe predstavljeni knjigi si lahko 
izposodite v naši knjižnici.

Še vedno vas vabimo tudi k bra-
nju knjig slovenskih avtorjev s se-
znama Primorci beremo. Bralci že 
pridno posegajo po njih, vabimo pa 
še vse tiste, ki vas zanimajo domači 
avtorji, da se opogumite in poskuša-
te prebrati kakšno njihovo delo. 
Morda boste pozitivno presenečeni.

Razstava likovnih del društva upo-
kojencev še vedno traja. V tem me-
secu razstavlja svoja dela Sonja Si-
monič, v naslednjih mesecih pa se 
nam bodo predstavili še trije ustvar-
jalci. Vabljeni k ogledu slik in risb, 
prav tako pa ste dobrodošli vsi, ki 
radi berete knjige ali časopise, za-
gotovo se bo za vsakega kaj našlo.
Brigita Smolnikar

Pripetljaje in dogodivščine, zbrane v knjigi Avtoštoparske zgodbe, je predstavil 
njen avtor Miran Ipavec. Foto: Marinka Rojc-Grum.


