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 NAMESTO UVODNIKA

Prepričan sem, da se v novejši zgodovi-
ni parlamentarnega ali občinskega 
odločanja še ni zgodil tak unikatni 

primer kot v naši občini, da se opozicija od-
loči glasovati proti, pa se pri tem niti en član 
opozicije ne priglasi k razpravi. V tem je na-
ša opozicija v sestavi Marija Hvala (LDS), An-
tonija Dakskobler in Franc Lahajnar (SD), 
Marjan Simonič, Jurij Kavčič, Branka Flor-
jančič, Stanko Brezavšček in Silvo Jeram 
(SLS), res edinstveni primer v Sloveniji, če 
ne celo v Evropi. Na 21. seji občinskega sveta 
so navedeni namreč glasovali proti izgra-

Ukopditi je informativno glasilo Občine Cerkno, name-
njeno obveščanju občank in občanov, ki ga brezplačno 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Cerkno. Izdajatelj in 
založnik: Občina Cerkno, Bev-
kova ulica 9, 5282 Cerkno. Za 
Občino Cerkno: župan Miran Ci-
glič. Oblikovna realizacija in tisk: 
Gaya d.o.o. Naklada: 1.800 izvo-
dov. Cerkno, julij 2014.

Informator Ukopditi 
tudi v elektronski obliki:

dnji stanovanjskega bloka, gradnji novih 
stanovanj po skoraj 30-letnem mrku, ne da 
bi navedli en samcat argument proti, ne da 
bi se en samcat občinski svetnik oglasil. 

Spoštovane občanke in občani, če boste 
prelistali program g. Jurija Kavčiča iz leta 
2010, boste zasledili zapisano obljubo o gra-
dnji stanovanjskega bloka na istem mestu in 
v enakem številu. Javno pozivam g. Kavčiča, 
da vam pove, zakaj obljube ne bo izpolnil, 
kljub temu, da je gradbeno dovoljenje prido-
bljeno in denar zagotovljen. Enako pozivam 
tudi g. Marka Hvalo, da stori isto, kajti v 

Javni poziv opozicijskim svetnikom

Bivšemu dijaškemu domu 
odprta vrata v novo prihodnost 

 VEČNAMENSKI CENTER CERKNO

Z ureditvijo centra Občina Cerkno zagota-
vlja infrastrukturo za razvoj kulturno-iz-
obraževalne dejavnosti ter društvene in 

gospodarske, predvsem turistične dejavnosti. 

Po dolgih letih mirovanja in pričakovanj se je bivšemu dijaškemu domu pričela pisati nova 
zgodba. Občina Cerkno namreč v tem mandatu zaključuje investicijo obnove enega najpo-
membnejših javnih objektov v Večnamenski center Cerkno. V njem namerava ustvariti dejavno 
stičišče in središče tako domačinov kot številnih obiskovalcev turističnega kraja.

spretnosti in običaje,
• ustvarjali nova delovna mesta.

Prenovo nekdanjega dijaškega doma in uredi-
tev objekta v Večnamenski center regijskega po-

svojem programu je obljubil 15 neprofitnih 
stanovanj.

Čemu organizirati tiskovne konference in 
oblikovati civilne iniciative, kot to počneta 
omenjena gospoda, na kateri se objokuje 
problematika mladih? Za koga pa se nova 
stanovanja gradijo, če na za mlade družine? 
Ali pa gibalno prizadete? Na listi čakajočih 
oseb je 9 prosilcev. 

Zato ne morem zaključiti drugače, kot da 
zapišem zbogom pamet, dober dan zloba.

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

Operacijo delno fi nancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za Regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Tako želi spodbuditi gospodarski in družbeni 
razvoj lokalnega in širšega, regionalnega okolja.

Večnamenski center Cerkno je več
Prenovljeni objekt bo ponudil priložnosti in 

možnosti za izvajanje kulturnih in družabnih 
dogodkov, prireditev, izobraževanj in sorodnih 
vsebin ter za izvajanje turistične dejavnosti z na-
stanitvenimi kapacitetami, namenjenimi pred-
vsem mladim. S centrom bomo tako v občini 
Cerkno:
• soustvarili inovativno in ustvarjalno okolje,
• krepili načela trajnostnega razvoja,
• povečevali prepoznavnost lokalnih značilno-

sti,
• bogatili turistično ponudbo,
• ohranjali in prenašali tradicionalna znanja, 

mena je Občina Cerkno uspešno izvedla s sofi-
nanciranjem Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. V okviru investicijskega projekta je do-
končala obnovo 1.650 m2 površin stavbe ter ure-
dila njeno okolico. Objekt, ki je obnovljen skla-
dno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Nova Gorica, s poudarjeno fasado in 
vhodom, pomembno bogati spomeniško obmo-
čje NOB – naselja Cerkno.  

 OBČINSKI SVET OBČINE CERKNO

Članice in člani Občinskega sveta Obči-
ne Cerkno so se na svoji 21. redni seji 
sestali 3. julija 2014. Na dnevnem redu 

je bilo devet točk. Povzemamo sklepe seje ter 
povzetke razprav pod točko Pobude in vpraša-
nja svetnikov. Pri posameznih točkah dnev-
nega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:
3. točka
Predlog sistemizacije delovnih mest v Eno-
ti vrtec Cerkno za šolsko leto 2014/2015.
Občinski svet Občine Cerkno je predlog sogla-
sno potrdil.

4. točka
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javne-
ga podjetja KOMUNALA Komunalno podje-
tje Idrija d.o.o. – druga obravnava.
Občinski svet Občine Cerkno je odlok sogla-
sno potrdil. 

5. točka   
Nakup stanovanj in poslovnega prostora.
Občinski svet Občine Cerkno ni potrdil naku-
pa stanovanj in poslovnega prostora.

6. točka
LAS za programsko obdobje 2014–2020.
Po neodločenem glasovanju Občinskega sveta 
Občina Cerkno v prihodnjem programskem 
obdobju 2014–2020 ostane priključena lokal-
ni akcijski skupini LAS za razvoj (hribovskega 
dela Severne Primorske), ki ga vodi Posoški 
razvojni center, in se ne priključi novemu LAS-u 
Idrija–Logatec.

7. točka
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Cer-
kno.
Občinski svet Občine Cerkno je soglasno potr-
dil navedeni sklep.   

8. točka
Premoženjsko pravne zadeve.
Občinski svet Občine Cerkno se je strinjal, da 
se ukine status zemljišča javno dobro na par-
celi št. 1331/21 k.o. 2344 Cerkno v izmeri 246 
m2, ki postane lastnina Občine Cerkno.

(nadaljevanje na strani 2)

21. redna 
seja OS
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(nadaljevanje s prve strani)

9. točka
Pobude in vprašanja svetnikov

Martin Raspet je podal informacijo glede Jav-
nega razpisa za podelitev Bevkovih priznanj in 
nagrad za leto 2014 ter dejal, da je rok za dostavo 
pobud 26. avgust. Glede sklepa o začetku priprav 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Cerkno je pojasnil, da gre za manjše spre-
membe, zlasti besedilne popravke, ki so se ugoto-
vile v tem času. Ena izmed njih je tudi taka, ki 
posega na status zemljišča, kjer želi Lovska druži-
na zgraditi dom. Ne gre pa za spremembe v smi-
slu, da bi se kaj dodajalo v stavbna zemljišča. Gle-
de na predvideni davek o nepremičninah je bilo 
kar nekaj pobud občanov, da bi se določeni deli iz 
stavbnih zemljišč izvzeli. Prav tako je kar nekaj 
pobud, kjer želijo občani širiti stavbna zemljišča. 
Predvideva se, da bi omenjene spremembe in do-
polnitve lahko obravnavali že na septembrski se-
ji, vendar je pred tem potrebno pridobiti smerni-
ce Ministrstva za infrastrukturo in prostor, sledi 
javna razgrnitev in nato sprejem tega odloka.    

Jurij Kavčič je dejal, da so na mizo dobili tudi 
pismo Osnovne šole glede parkirišča staršev vrt-
ca. Glede na to, da se zaključuje gradnja VCC-ja in 
se izgublja parkirni prostor, zlasti pa vstopni pro-
stor do vrtca, kjer prihaja do zastojev in se bo z 
zaključkom investicije ta površina še zmanjšala, 
je vprašal, kakšen bo nadaljnji ukrep glede te pro-
blematike ter dodal, da se je zadeva obravnavala 
tudi na Odboru za družbene in društvene dejav-
nosti, ki se je zavzel za to, da se problem čimprej 
reši. 

Župan Miran Ciglič je dejal, da je tudi namen 
občinske uprave tak, da se zadevo čimprej reši, 
medtem pa se je za potrebe vrtca »Pri Karuzu« za-
gotovilo enajst dodatnih parkirnih mest. Jasno je, 
da zaradi izvedbe investicije ta parkirna mesta 
manjkajo in bodo s 1. septembrom zopet na voljo. 
Sicer pa je bilo na tem mestu v preteklosti igrišče 
dijaškega doma, samo parkirišče pa je očitno po-
tem nekdo označil zato, da je zadostil normati-
vom. Tudi ob zaključku investicije je na tem me-
stu predviden zunanji bivalni prostor za VCC. 
Poleg tega je na tem mestu postavljen tudi pro-
metni znak, da je tam dovoljen dostop samo za 
lokalni dovoz, ki pa ga nihče ne upošteva. Nada-
ljeval je, da pričakuje pomoč občinskih svetnikov, 
tudi g. Kavčiča, da se sestanejo z direktorjem 
Kmetijske zadruge, kjer se bodo pogovorili o mo-
žnostih za odkup skladišča, ter dal pobudo, da on 
skliče ta sestanek. S tem bi lahko rešili velik pro-
blem parkiranja.

Jurij Kavčič je dejal, da je problem, ker je gre-
hov kar nekaj več. Sicer pa je glede novega parki-
rišča »Pri Karuzu« dejal, da je velik problem, ker 
tam ni vrisanega prehoda za pešce – starši pa vo-
zijo otroke v vrtec ravno v času največjega prome-
ta, ko prihajajo ali odhajajo v službo. 

Župan Miran Ciglič je dejal da je parkirišče 
»Pri Karuzu« začasna rešitev zaradi investicije pri 
VCC-ju. Po koncu investicije pa bo zadeva urejena 
tako, kot si je šola vedno želela. Urejena bo dosto-
pna šolska pot, z ustreznim pločnikom. Rešitev 
vidi v tem, da se res enkrat sestanejo z direktor-
jem Kmetijske zadruge, ter dejal, da pri tem prosi 
g. Kavčiča za pomoč. 

Martin Raspet je dodal, da je tudi sam prejel 
dopis Osnovne šole. Kot je znano, je po pravilniku 
potrebno zagotoviti minimalno 2 parkirni mesti 
na oddelek, t. j. skupaj 18 parkirnih mest. Dejstvo 
je, da tudi pred samo investicijo ni bilo nikoli za-
gotovljenih toliko parkirnih mest oz. so na teh 
mestih parkirali tudi šolniki in vzgojiteljice. Ne 
glede na to, da v Pravilniku o normativih in mini-
malnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca v 6. členu piše, da je potrebno zagotoviti 
najmanj 2 parkirni mesti na oddelek za potrebe 
vrtca,  pa 2. odstavek 70. člena govori o izjemah, 
kjer je določeno manjše število parkirnih mest, ki 
pa trenutno so na razpolago.    

Jurij Kavčič je bil mnenja, da je osnovni pro-
blem to, da trenutno ni prostora niti za obračanje 
vozila.

Župan Miran Ciglič je dejal, da so iz občinske 
uprave poslali odgovor na pismo ter predlagali, 
da se v avgustu sestanejo s policijo, Svetom za 
preventivo, OŠ ter vrtcem in poiščejo ustrezne re-
šitve.   

Vojko Zidarič je bil mnenja, da bo prostor pred 
VCC-jem, ki se bo po končani investiciji sprostil, 
dovolj velik parkirni prostor, ter predlagal, da bi 
bil del tega parkirnega prostora namenjen star-
šem, ki vozijo otroke v vrtec. V kolikor bi se uspe-
li dogovoriti s Kmetijsko zadrugo, pa bi bil ta pro-
stor namenjen parkiranju učiteljev. 

Župan Miran Ciglič je dejal, da bi bila to ideal-
na rešitev, sicer pa je bilo težko zagotoviti ustre-
zen parkirni prostor tako v preteklosti kot tudi 
sedaj.

Jurij Kavčič je dejal, da se je dejansko zmanj-
šalo inštitucionalne parkirne prostore, ki so bili 
pripravljeni. Ostali pa so tako ali tako v celoti za-
sedeni. 

Župan Miran Ciglič je dejal, da se zaveda, da 
je parkiranje problem, ki ga je potrebno reševati. 
V teh dneh je na parkiriščih opazil 2 oz. 3 vozila. 
Pozval je občinske svetnike, da tudi oni s svojimi 
predlogi pristopijo k reševanju tega problema. 

Franc Lahajnar je dejal, da sta bili mogoče res 
parkirani samo dve oz. tri vozila, vendar pa tre-
nutno v vrtcu zaradi počitnic ni toliko otrok, po-
leg tega tudi ni šolnikov.

Branka Florjančič je opozorila, če se lahko 
ustrezno zamenja koledar na občinski spletni 
strani, ki je trenutno v angleškem jeziku. Nadalje-
vala je, da so se ob šoli nasadile tise ter da so za-
devo obravnavali tudi že na odboru. Sicer so tise 
v preteklosti ob šolskem kompleksu že morali od-
straniti, ker so strupene in nevarne za otroke. Za-
nimalo jo je, če se bo v zvezi s tem v bodoče kaj 
naredilo.  

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da bo odgo-
vor podal projektant ter seveda tisti, ki je to sadil. 
Sicer pa je že videl vprašanje odbora ter poslal 
elektronsko pošto na Biotehniško fakulteto ter ča-
ka na odgovor. Vsekakor bo potrebo odreagirati, 
če se ugotovi, da to ni ustrezno.  

Branka Florjančič je vprašala še glede delova-
nja kolesarnice, upravljanja, ter kako je odprta. 

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da so kole-
sarnico odprli ter se v njej odvija dejavnost. Odpr-
ta je ponedeljek, sredo in petek, ključe pa imajo v 
Kolesarskem društvu Pedal. Povabili so testno 
skupino desetih gostov iz Trsta, ob čemer so se vsi 
po vrsti izkazali – tako vodniki kot vsi ostali, ki so 
bili vključeni. Gre za dobro osnovo, da se ta pro-
gram pelje in opozori na tiste pasti, ki so se ob 
tem pokazale. G. Makuc iz ŠD Pedal se je povezal 
z LTO-jem, kjer zaenkrat še ni bilo pripravljeno-
sti, da bi zadevo prevzeli, vendar ne v tem smislu, 
da tega ne bi hoteli, temveč bolj v smislu papirna-
tih zadev. Želja za bodoče je, da se pridobi čimveč 
takih skupin ter da program zaživi, kot je zasta-
vljen.   

Antonija Dakskobler je dejala, da je 10. junija 
po elektronski pošti pošiljala vprašanje v zvezi z 
razpisom g. županu, direktorju občinske uprave 
ter vodjem svetniških skupin, vendar do danes še 
ni dobila odgovora. Zanimalo jo je, kakšen je na-
čin komunikacije na pisna vprašanja.  

Martin Raspet je odgovoril, da je odgovor do-
bila osebno po telefonu.  

Antonija Dakskobler je dejala da drži, vendar ji 
je bilo rečeno, da bo dobila tudi pisni odgovor. 

Martin Raspet je pojasnil, da je bila v mesecu 
maju na občinski upravi inšpektorica za nadzor 
javnih uslužbencev, ki je pregledala vse zaposlitve, 
postopke zaposlitve, delovna mesta, sistemizacijo, 
plačne razrede itd. Pregledala je zaposlitve vseh 
javnih uslužbencev občinske uprave, izredni in-
špekcijski nadzor pa je bil izveden na podlagi prija-
ve. Inšpektorica je ugotovila, da naj bi bila pri po-
stopku zaposlitve višje svetovalke za družbene de-
javnosti storjena napaka pri razpisu. Svetovala je, 
da župan predlaga Komisiji za pritožbe iz delovne-
ga razmerja pri Vladi RS razveljavitev aneksa k tej 
pogodbi ter predlagala, da se ponovi postopek za-
poslitve. Na Komisijo je bil tako poslan predlog za 
razveljavitev ter objavljen nov razpis. Vendar pa 
Komisija, ki je obravnavala predlog za razveljavi-
tev, ni ugotovila nobenih nepravilnosti oz. je ugo-
tovila, da napaka ni bila storjena, zato se bo nov 
razpis zaključil brez zaposlitve.

Antonija Dakskobler je glede tis vprašala, kdo 
bo nosil stroške, če se ugotovi, da so res strupene.  

Župan Miran Ciglič je dejal, da to ni strošek ob-
čine. 

Marija Hvala se je navezala na zaključek investi-
cije VCC-ja ter pohvalila sam izgled in nadalje vpra-
šala, kaj bo z vsebino tega objekta (kdaj bo začetek, 
glede zaposlovanja, stroški zagona, kakšno bo 
obratovanje itd.). 

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da so svetniki 
o tem dobili že veliko informacij, tako na ogledu 
objekta kot skozi projekt, ki jim je bil predstavljen. 
Sicer pa ni kaj skrivati in aktivnosti tečejo intenziv-
no naprej. Treba bo izbrati izvajalca in izpeljati po-
stopek za izbiro. Pogovori tečejo s Centrom šolskih 
in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in iščejo se ustre-
zne rešitve. CŠOD je tudi prevzel obvezo, da bo 
opremil kuhinjo in ostale prostore. Dejal je, da sa-
mega objekta ni težko zgraditi, težje pa mu je dati 
vsebino. V oktobru bo potrebno zaposliti osebo, za 
katero bi bilo smiselno, da bi bila kvalificirana v 
smeri, da bi lahko peljala obe obveznosti (Lazec in 
VCC). Za 57 % površine, ki bo namenjena kulturi, 
bo najverjetneje potrebno izpeljati javni poziv za 
najem teh prostorov.     

Marija Hvala je vprašala, če se bo delalo v okvi-
ru občine oz. da se bo za teh 56 % rabilo tudi  za-
gonska sredstva. Vprašala je, če ima občina to 
predvideno. 

Župan Miran Ciglič je dejal, da je pred nami no-
vo proračunsko obdobje, v katerem bo potrebno to 
zagotoviti.  V občini Cerkno je potreba po kulturnih 
prostorih več kot izrazita, zato se je v ta projekt tudi 
šlo.  

Marija Hvala je vprašala, če se bo potem takem 
to odprlo spomladi, saj letos v proračunu za to ni 
sredstev (kurjava, elektrika).  

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da bo vsekakor 
potrebno te stroške zagotoviti. Rešuje se tudi po-
godba ogrevanja iz leta 2006. 

Marta Deisinger je dejala, da bi rada podala po-
budo in sicer, da se ne bo ponovila še kaka tisa, ki 
po njenem mnenju ni strupena, temveč so strupene 
njene jagode, ter nadaljevala, da naj se na javne po-
vršine sadijo avtohtone rastline, po možnosti kori-
stne. Tako predlaga, da se na novem otroškem igri-
šču zasadi jagodičevje in zdravilna zelišča. 

Župan Miran Ciglič je podal informacijo, da naj 
bi bilo otroško igrišče zaključeno do konca julija in 
prav tako tudi odbojkarsko igrišče.  

Franc Lahajnar je dejal, da so zadeve okrog 
VCC-ja res lepo urejene. Pri kurilnici je narejena 
nova lepa lesena ograja, stara ograja, ki je polo-
mljena, pa je ostala taka kot je. Nadaljeval je, da je 
zadnjič predlagal, da se odboru pošlje obvestilo 
glede stanja na cesti Zakojca – Hudajužna. Prav ta-

ko je predlagal sklic odbora na to temo ter dejal, 
da ponovno prosi, če se lahko to izpelje, saj se 
mu zdi pomembno, da je odbor s temi stvarmi 
seznanjen. 

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da je že na 
zadnji seji povedal, da projekt ni več uporaben, 
saj je prišlo še do dodatnih premikov zemlje, ob-
čina Tolmin pa za sanacijo tega odseka nima 
zagotovljenega denarja. Znano je, da občina 
Cerkno za ta namen nima sredstev, sicer pa je 
podal odgovor na pismo, ki je prišlo s strani Ba-
ške grape in KS Bukovo ter jih prosil, da o tem 
tudi razpravljajo. Predlagal je, da se po dopu-
stih na tem mestu sestanejo, tako s strani Obči-
ne Cerkno kot iz Tolmina. Nadaljeval je, da ob-
činski svet ni sprejel predloga, da se občina za-
dolži za višji znesek – tudi za modernizacijo 
cest, zato je nemogoče zahtevati od župana, da 
se zagotovijo novi cestni programi.  

Franc Lahajnar je nadaljeval, da misli, da ni 
bilo v nobenem predlogu proračuna to omenje-
no oz. da so sredstva namenjena prav za to mo-
dernizacijo ceste, prav tako to ni bilo omenjeno 
na odboru. Strinja se, da verjetno letos res ni 
sredstev za te stvari, vendar bi bilo dobro, če bi 
bil odbor glede teh stvari seznanjen ter bi po-
tem o njih razmišljali za naslednje leto.  

Župan Miran Ciglič je dejal, da seveda ni bi-
lo govora oz. bi se o tem pogovarjali, če bi imeli 
še 400.000 EUR za modernizacijo cest, ker pa 
so glasovali proti, teh sredstev ni.  

Franc Lahajnar je dejal, da bi prosil, če bi bi-
lo lahko jasno in transparentno napisano, kje je 
teh 400.000 EUR predvidenih, saj v tem prime-
ru s tem nihče ne bi imel problema. Nihče pa ni 
vedel, kam pravzaprav ta sredstva za moderni-
zacijo morajo iti. 

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da so imeli 
možnost, da podajo svoje predloge, saj zato pa 
so aktivni občinski svetniki. 

Povzetek sklepov 21. redne seje ter 
pobud in vprašanj svetnikov pripravila 
Katja Lapanja, tajništvo Občine Cerkno

Na podlagi 110. in 111. člena 
Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08 in 83/12) ter 62. 
člena Statuta Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07)

RAZPISUJEM REDNE VOLITVE 
ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI NA OBMOČJU 
OBČINE CERKNO

I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na 
območju Občine Cerkno bodo v nedeljo, 5. 
oktobra 2014.

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči 
roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 
21. julij 2014.

III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna ko-
misija.

Št. 041-0002/2014-2
Cerkno, 26. junija 2014
Župan Občine Cerkno Miran Ciglič

 LOKALNE VOLITVE 2014

PREVOZI OSEB IN BLAGA Uroš Tušek s.p.

Davča 66 
4228 Železniki

P.E. Gorenjska cesta 9 
5282 Cerkno

PREVOZI OSEB IN SKUPIN
• 

PREVOZI BLAGA
• 

NAJEM KOMBIJA 8+1
• 

ODDAJANJE APARTMAJA

>> 041 232 533    >> urostusek@gmail.com

TUŠEK

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 toplejše 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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NOVA GASILSKA CISTERNA 
ZA HITREJŠE INTERVENCIJE 

 PGD  BUKOVO – ZAKOJCA

JULIJ 2014

O b zaključku šolskega leta, 12. junija, je župan sprejel najuspešnej-
še učence devetih razredov. Nekateri med njimi so poleg lepih 
ocen dosegali tudi izredne dosežke na različnih področjih in tek-

movanjih. 
V svojem nagovoru je “odličnjakom” čestital ter jih z vzpodbudnimi be-

sedami pospremil na pot novih življenjskih izzivov. Ob tem je izrazil željo, 
da se morda nekoč vrnejo v domači kraj, obogateni z novimi znanji in izku-
šnjami. Ob tej priložnosti jim je izročil spominsko darilo Občine Cerkno.

Dobrim željam za prihodnje se je pridružil tudi ravnatelj Osnovne šole 
Cerkno mag. Milan Koželj.  

USPEŠNI DEVETOŠOLCI

 SPREJEM PRI ŽUPANU

Sprejem novega vozila

V dogovoru z Občino Cerkno 
in Gasilsko zvezo Cerkno 
smo se odločili za nakup 

nove gasilske cisterne. Ta nam bo s 
prostornino 5000 l in pogonom 4x4 
omogočala dostop in gašenje tudi v 
težjih pogojih. Vozilo bo opremlje-
no za hitro posredovanje ob inter-
vencijah, kot so reševanje ljudi, nu-
denje prve pomoči, notranji požari 
v stanovanjskih in ostalih objektih, 
zunanji požari na objektih, reševa-
nje živali, travniški požari ter nude-
nje tehnične pomoči občanom ob 
naravnih nesrečah kot so vetrolom, 
žledolom in podobno, pa tudi nu-
denje vseh ostalih vrst pomoči.

Vozilo bo opremljeno tudi z la-
stnim 7kW električnim agregatom 
za razsvetljavo oziroma pokrivanje 
potreb po električni energiji. Poleg 
znižanja stroškov vzdrževanja bo 
novo vozilo s sodobno opremo 
omogočilo tudi učinkovitejše in hi-
trejše izvajanje vseh vrst interven-
cij. Tako vozilo potrebujemo pred-
vsem zaradi velike oddaljenosti od 
osrednje enote in s tem povezanega 
dolgega časa prihoda pomoči, ko jo 
najbolj potrebujemo.

Tehnični podatki
•  Podvozje: MAN TGM 18-290 4x4,
•  pogon 4x4,
•  nadgradnja: izdelovalca GNV iz 

Celja,
•  opremljen po tipizaciji GVC 24/50,
•  rezervoar s 5000 l vode,
•  črpalka z zmogljivostjo 

3000 l/min,
•  stolp za razsvetljavo v LED izved-

bi,
•  električni vitel MAMUT CE-

15000,
•  2 x visokotlačni navijak z elek-

tričnim navijanjem
•  4 x izolirni dihalni aparat,
•  oprema za notranje in zunanje 

požare,
•  oprema za nudenje prve pomoči 

(koritasta nosila, zajemalna nosi-
la, kovček s prvo pomočjo),

•  oprema za vse vrste tehnične po-
moči in posredovanje ob narav-
nih nesrečah,

•  ostala oprema po standardih GZ 
Slovenije in krajevnih potrebah.

PGD Bukovo – Zakojca
Foto: arhiv PGD Bukovo – Zakojca

Vozilo z opremo Dihalni aparati

VAŠKO SREDIŠČE
IN OTROŠKO IGRIŠČE 

 INVESTICIJE

V neposredni bližini Osnovne 
šole Cerkno se je julija priče-
la izgradnja večnamenskega 

igrišča. Investicijo sofinancira Fun-
dacija za financiranje športnih or-
ganizacij v Republiki Sloveniji in bo 
zaključena predvidoma do konca te-
ga meseca. Novozgrajeno igrišče bo 

V okviru naložbe »Ureditev po-
vršin na podeželju za sku-
pne namene« (Ukrep 322: 

obnova in razvoj vasi), sofinancira-
ne s strani Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje, se v Lazcu gra-
di Vaško središče, v Cerknem pa se 
je v okviru istega projekta v juliju 
pričela izgradnja javnega otroškega 

igrišča. Investicija v Lazcu bo pred-
vidoma zaključena v avgustu, v 
Cerknem pa do konca julija.  

Gradnja Vaškega središča v Lazcu. Foto: Miran Kofol

Cerkljanski otroci bodo že to poletje lahko preživljali čas na javnem otroškem 
igrišču

VEČNAMENSKO IGRIŠČE 

namenjeno neselekcioniranim pro-
gramom športa otrok in mladine 
ter za rekreacijske namene. 

Občina Cerkno s pomočjo sofinanciranja Fundacije za šport ob Osnovni šoli Cer-
kno ureja novo večnamensko športno igrišče

Uspešni devetošolci na sprejemu pri županu

EVROPSKA UNIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje

2 8. in 29. junija smo v Cerknem 
gostili testno skupino iz Trsta, 
ki je k nam prišla pogledat, ka-

ko napredujemo z izpeljavo projekta 
Inter Bike – čezmejne kolesarske po-
vezave. Ker so vsi člani skupine v 
prostem času tudi rekreativni kole-
sarji, so v Cerkno prišli z namenom 
prekolesariti del trase, ki spada k 
projektu. 

Tako smo se v soboto zjutraj zbrali 
na dvorišču Hotela Cerkno ter si iz-
menjali nekaj pozdravnih besed. Vseh 
deset je prišlo pripravljenih, tako da 
nismo izgubljali časa z oblačenjem v 
kolesarske drese in smo bili hitro pri-
pravljeni na prvo turo. Ker so nekate-
ri izmed njih prišli na za naše terene 
neprimernih mestnih kolesih s koša-
rami, smo jim ponudili gorska kole-
sa, ki so namenjena izposoji. 

Odpravili smo se do bara pri Bolni-
ci Franji ter od tam krenili po kole-
sarski poti do Poljan. Na hitro smo si 
ogledali vas ter odkolesarili nazaj 
proti Franji. Seveda smo jih popeljali 
tudi v Bolnico Franjo, nad katero so 
bili navdušeni. Po kratkem premoru 
smo nato »pogoljufali« in se z dvema 
kombijema odpeljali do Počivala, 
kjer smo zopet zajahali »aluminijaste 
konjičke« ter naredili še 300 višinskih 
metrov do Črnega vrha. Tam smo si 
privoščili kosilo ter daljšo pavzo. 
Spust smo potegnili čez Robidnico 
proti Mrovljevemu griču in se vrnili 
nazaj v Cerkno. 

V nedeljo zjutraj smo ponovno na-
ložili kolesa v kombija ter si skrajšali 
pot do Kladja. Od tam smo krenili na 
pot proti Cerkljanskemu vrhu. Gosti 
iz Italije so izredno uživali v razgle-
dih na Cerkljansko in občudovali pri-
dne ljudi, ki obdelujejo velike kmeti-
je. Sledil je postanek na kmetiji Na 
Ravan, kjer smo degustirali domače 
sire. Sledilo je še nekaj kilometrov 
vzpona do Bevkovega vrha, od kjer 
smo se spustili skozi Otalež in Plu-
žnje do Pirhove luknje. Bili smo mal-
ce prezgodnji za kosilo pri Želincu, 
zato smo se odpravili v nasprotno 
smer do Maruškovca, kjer smo preč-
kali Idrijco ter krenili po levem bregu 
do Želina. Po izjemno lepi poti, ki se 
malce dviga in spušča, smo vodniki 
poslušali tudi vriskanje in hvalospe-
ve naši prelepi naravi. Sledilo je 
odlično kosilo na Kmetiji Želinc ter 
povratek v Cerkno. 

Gostje so na dveh turah, kot so sa-
mi povedali, uživali. Seveda nam je 
zmanjkalo časa, da bi si ogledali več 
znamenitosti ali pa se vsaj popeljali 
še po kakšni lepi trasi. Izrazili so za-
nimanje, da bi se prihodnje leto spet 
vrnili. Morda pa se vrnejo že prej, saj 
so bili nad videnim navdušeni. 
Besedilo in foto: Aleš Makuc

OBISK TESTNE 
SKUPINE

 PROJEKT INTER BIKE

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 

Projekt “Inter Bike – Čezmejne intermodalne kole-
sarske povezave” sofinanciran v okviru Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–
2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in nacionalnih sredstev.

POZIV K OBVEZNEMU ZATIRANJU PELINOLISTNE AMBROZIJE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja na obvezno zatiranje pe-
linolistne ambrozije, ki zaradi svoje razširjenosti predstavlja proble-
me za kmetijstvo in zdravje ljudi. Po zakonu morajo ambrozijo tako 
na kmetijskih kot nekmetijskih zemljiščih odstranjevati imetniki 
zemljišč (lastniki, najemniki, upravljavci), ki so dolžni tudi poskr-
beti, da ne cveti in semeni. Cvetenje se v večini let začne sredi julija 
in traja do konca oktobra. Napotke za zatiranje te invazivne rastline 
smo objavili v prejšnji, 20. številki informatorja Ukopditi.  
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 JAVNI RAZPISI – BEVKOVO PRIZNANJE IN NAGRADE

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

priznanja in nagrade podelila:
eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno
in

do tri Bevkove nagrade
za posamezne dosežke na različnih področjih

družbenega življenja.

Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.
Podeljuje ga občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za 
posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki po-
membno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.
Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
združenjem, skupinam ter drugim organizacijam in skupnostim za po-
samezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na 
različnih področjih družbenega življenja in dela.
Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in 
občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične 
stranke ter druge organizacije in skupnosti.
Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko 
utemeljene. Vsebujejo naj:
• osnovne podatke o predlagatelju,
• navedbo ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,
• podrobno utemeljitev predloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cer-
kno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, označene z napisom: »Ne odpiraj 
– Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.
Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravoča-
sno opravila izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in 
nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji 
rok za dostavo pobud 26. avgust 2014.
Komisija za priznanja in nagrade

OBČINA CERKNO
OBČINSKI SVET

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

nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA 
PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE 

CERKNO ZA LETO 2014

1. PREOBLIKOVANJE VOLIŠČ

Volivke in volivce na območju Občine 
Cerkno obveščamo, da se je za lokalne 
volitve 2014 izvedlo preoblikovanje vo-
lišč. Po novem bodo volivke in volivci na 
volitvah, ki bodo 5. oktobra 2014, volili 
na naslednjih voliščih:

Volišče št. 1 je v prostorih Društva upo-
kojencev, Močnikova ulica 8 in zajema 
naslednje ulice: Bevkova ulica (od hišne 
št. 2 do 10), Cesta OF (od hišne št. 2 do 
26), Cvetkova cesta, Glavni trg, Gorenj-
ska cesta, Goriška cesta (hišne št. 13, 
15, 25 in 43), Gozdarska pot, Jerebova 
ulica (hišne št. 2, 3, 5, 7, 9, 11 in 13), 
Močnikova ulica, Pot na Zavrte, Pot pod 
Bregom, Pot v Strano, Rožna ulica, Se-
dejev trg, Trg Prekomorskih brigad, Voj-
kova ulica in naselje Poljane.

Volišče št. 2 je v prostorih Osnovne 
šole Cerkno - višja stopnja, Bevkova 
ulica 26 – dostopno invalidom in zajema 
naslednje ulice: Bevkova ulica (od hišne 
št. 11 do 31), Cesta na Plužne, Cesta OF 
(od hišne št. 30 do 43), Goriška cesta 
(cela ulica razen hišnih št. 13, 15, 25 in 
43), Jerebova ulica (hišne št. 8, 10, 12 
in 14), Ličarjeva ulica, Mostaniška cesta, 
Platiševa ulica, Pot na Brce in Pot v Če-
lo.

Volišče št. 5 je v Mlekarni Planina in 
obsega naselja Čeplez in Planina.

Volišče št. 6 je v Mlekarni Labinje in 
obsega naselje Labinje.

Volišče št. 8 je v Domu krajanov Bu-
kovo in obsega naselje Bukovo.

Volišče št. 9 je v Osnovni šoli Zakojca 
in obsega naselje Zakojca.

Volišče št. 10 je v Osnovni šoli Dolenji 
Novaki in obsega naselje Dolenjih in 
Gorenjih Novakov.

Volišče št. 11 je v Osnovni šoli Orehek 
in obsega naselje Orehek in Jesenica.

Volišče št. 12 je v Osnovni šoli Otalež 
in obsega naselja Jazne, Lazec, Otalež, 
Plužnje in Travnik.

Volišče št. 14 je v Osnovni šoli Kladje 
in obsega naselje Podlanišče, Cerkljan-
ski vrh in Podpleče.

Volišče št. 15 je v Jagrščah št. 2 - stav-
ba Rejc in obsega območje naselja Ja-
gršče.

Volišče št. 16 je v Policah št. 10 - stav-

 LOKALNE VOLITVE 2014

ba Makuc in obsega območje naselja 
Police.

Volišče št. 18 je v Večnamenskem 
objektu na Želinu in obsega območje 
naselja Reka in Straža.

Volišče št. 19 je v Gasilskem domu 
Šebrelje in obsega naselje Šebrelje.

Volišče št. 21 je v Večnamenskem 
objektu v Počah in obsega območje 
naselja Gorje, Laznica, Poče in Treben-
če.

Volišče št. 23 je v Kulturnem domu 
Ravne in obsega območje naselja Ravne 
pri Cerknem.

Volišče št. 24 je v Gasilskem domu 
Zakriž in obsega območje naselja Za-
križ.

2. PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA 
SESTAVO VOLILNIH ODBOROV

Za vsake volitve občinska volilna komisi-
ja imenuje volilne odbore. Volilni odbor 
za posamezno volišče sestavljajo pred-
sednik in parno število članov (skupaj 
torej najmanj 3), vsak od njih pa ima tudi 
svojega namestnika (skupno torej naj-
manj 6). Predsednik in člani volilnih od-
borov ter njihovi namestniki morajo imeti 
stalno prebivališče v Občini Cerkno.
Zakon o lokalnih volitvah v zvezi z sestavo 
volilnih odborov določa, da predsednik, 
član volilnega odbora in njun namestnik 
ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, 
sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec 
kandidata v volilni enoti, v kateri je ta 
volilni odbor imenovan, niti ne more žive-
ti s kandidatom v zunajzakonski skupno-
sti ali registrirani istospolni partnerski 
skupnosti. 
Oseba, imenovana v volilni odbor, je dol-
žna obvestiti pristojno občinsko volilno 
komisijo najkasneje v treh dneh po javni 
objavi kandidatur oziroma list kandidatov 
o svojem sorodstvenem ali drugem raz-
merju s kandidatom. 
Vse zainteresirane v Občini Cerkno, ki bi 
želeli sodelovati v volilnih odborih poziva-
mo, da najkasneje do 5.8.2014 po pošti 
ali osebno na naslov Občina Cerkno, 
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, dostavi-
jo izpolnjeno in podpisano izjavo kandi-
data za člana volilnega odbora, ki je na 
voljo na spletni strani www.cerkno.si pod 
rubriko Lokalne volitve 2014.  

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-
D, 11/11 in 98/13) in 7. člena  
Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 112/07), objavljam

POGOJE ZA PRIDOBITEV 
PRAVICE DO UPORABE 
PLAKATNIH MEST NA 
OBMOČJU OBČINE 
CERKNO ZA LOKALNE 
VOLITVE 2014

1. Občina Cerkno bo skladno s 1. 
odstavkom 8. člena Zakona o volilni 
in referendumski kampanji, zagoto-
vila organizatorjem volilne kampanje 
brezplačna plakatna mesta v naselju 
Cerkno na samostojnih panojih.

2. Po krajevnih skupnostih izven na-
selja Cerkno se zagotavljajo plaka-
tna mesta na avtobusnih postajali-
ščih in posameznih javnih objektih v 
dogovoru s predsednikom krajevne 
skupnosti, na čigar območju se bo 
plakatiranje vršilo.

3. Občina Cerkno bo na podlagi 2. 
odstavka 8. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji, nudila or-
ganizatorjem volilne kampanje proti 
plačilu tudi dodatna razpoložljiva pla-
katna mesta, upoštevajoč prostor-
ske možnosti in predloge organiza-
torjev. 

4. Vloge organizatorjev volilne kam-
panje se zbirajo na Občini Cerkno, 
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, tel. 
05 37 34 640 – tajništvo občine, ki 
koordinira in odredi ustrezna plaka-
tna mesta skladno z možnostmi in 
zahtevami posameznih organizator-
jev volilne kampanje. 

5. V primeru spora odloča Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja pri 
Občinskem svetu Občine Cerkno.

Župan Občine Cerkno Miran Ciglič

Obvestilo in poziv

 LAS ZA RAZVOJ

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.

Razvoj podeželja po meri ljudi
V novem programskem obdobju 2014–2020 Občina Cerkno ostaja priključena lokalni akcijski skupini LAS za ra-
zvoj (hribovskega dela Severne Primorske), ki ga vodi Posoški razvojni center. Kot smo zapisali že v prejšnji števil-
ki informatorja Ukopditi, je v pripravi Lokalna razvojna strategija, na osnovi katere lahko posamezno okolje črpa 
evropska sredstva programa LEADER.

Lokalno razvojno strategijo ne-
posredno sooblikujejo prebival-
ke in prebivalci posameznega 

območja, saj vključuje njihove pro-
jektne ideje, zamisli in želje, ki izha-
jajo iz lokalnih potreb. Tako so bile 
v prejšnjem obdobju že 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 ... 

LAS za razvoj zato poziva podežel-
ske skupnosti, da v sodelovanju z jav-
nimi in zasebnimi institucijami poi-
ščejo in zapišejo svoje projektne ide-
je, ki bi jih želeli uresničiti v novem 
programskem obdobju, v septembru 
pa bomo po posameznih krajevnih 

skupnostih izvajali delavnice, na ka-
terih bomo podrobneje predstavili 
program LEADER ter skupaj s pre-
dlagatelji idej in ostalimi zainteresi-
ranimi dogradili prejete zamisli v 

močne in prodorne projekte, ki bodo 
imeli realno možnost pridobitve 
evropskih sredstev.
Greta Černilogar, strokovna vodja 
LAS za razvoj, Posoški razvojni center

POVABILO K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV 
LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) vabi vse zainteresira-
ne k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Lokalno razvojno 
strategijo hribovskega dela Severne Primorske za programsko obdobje 
2014–2020. Predlagatelji projektnih predlogov so fi zične in pravne ose-
be, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, kmetje, kme-
tije z dopolnilno dejavnostjo, osebno dopolnilno delo, javne institucije/or-
ganizacije ter nevladne organizacije s sedežem ali poslovno enoto na 
območju občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Informa-
cije in obrazec za izpolnitev projektnih 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: 30. september 
2014. Projektne predloge posredujte po e-pošti: las@prc.si  

e

M edobčinsko društvo sle-
pih in slabovidnih Nova 
Gorica deluje na območju 

trinajstih občin severne Primorske 
in združuje tudi slepe in slabovidne 
osebe iz Idrijsko-Cerkljanske regije.

Mesečno izvajamo različne aktiv-
nosti za člane iz tega območja z na-
menom rehabilitacije in povečeva-
nja socialne vključenosti slepih in 
slabovidnih. Izvajamo tudi ozavešča-
nje javnosti o prisotnosti slepih in 
slabovidnih v okolju, seznanjamo z 
njihovimi specifičnimi potrebami 
ter pravili komuniciranja v odnosu 
z osebo, ki ima okvaro vida.

Prav nam bi prišla pomoč prosto-

 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH

IŠČEMO PROSTOVOLJCE
voljcev, ki bi bili pripravljeni sode-
lovati in nuditi pomoč slepim in 
slabovidnim pri različnih aktivno-
stih, ki se večinoma odvijajo v po-
poldanskem času. 

Vse, ki radi pomagate drugim in ki 
bi radi koristno izkoristili svoj pro-
sti čas, vabimo, da se nam pridružite. 

Dodatne informacije lahko do-
bite na mobilni številki 041/436 
380 (Petra Figelj) ali nam pišete na 
elektronski naslov petra.figelj@
zveza-slepih.si. Lahko pa obiščete 
tudi našo spletno stran http://mds-
sng.nvoplanota.si.
Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Nova Gorica

RKS Območno združenje Idrija vabi na 

POLETNO KRVODAJALSKO AKCIJO, 
ki bo potekala po naslednjem urniku:

CERKNO (OŠ Cerkno):  četrtek, 28. 8., vpis od 7. do 13. ure

IDRIJA (OŠ Idrija):  ponedeljek, 25. 8., vpis od 7. do 13. ure
  torek, 26. 8., vpis od 7. do 13. ure 
  sreda, 27.8., vpis od 7. do 14. ure

Iskrena hvala vsem darovalcem!

 RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE IDRIJA
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Zgodnjepoletna šolska 
kronika

 OSNOVNA ŠOLA CERKNO

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
V začetku junija so se devetošol-

cem v učilnici za slovenščino pridru-
žili bodoči prvošolčki. Tudi letos so 
mnogi »vrtovčkarji« pridobili bralno 
priznanje in zaupali so nam, kaj vse 
so brali, kdo jim bere, zakaj radi za-
hajajo v knjižnico in kaj jim je v naši 
Bevkovi knjižnici še všeč … najbolj 
pogumni pa so nam deklamirali pe-
smice. V nadaljevanju smo si zastavi-
li vprašanje, kako berejo knjige slepi 
ter kako otroci, ki ne slišijo, govorijo. 
Ob knjigah in zanimivih delavnicah, 
ki so jih pripravili devetošolci, smo 
druženje zaključili v šolski dvorani, 
kjer so devetošolci »vrtovčkarjem« 
pomagali izdelati »slončke lončke« 
za lepe pisane svinčnike.

GLASBILA IZ ODPADKOV IN 
ENERGETSKO VARČNO MESTO

Naslednjega dne, 10. junija, smo se 
na povabilo Goleje skupaj s številni-
mi primorskimi šolami ponovno 
zbrali na Goriškem na Dnevu obno-
vljivih virov energije. Tudi na letošnji 
javni razpis Goleje se je mladina od 
vrtcev do srednjih šol množično od-
zvala ter na razstavnem prostoru v 
Šempetru radovednim obiskovalcem 
pripravila celo vrsto domiselnih pro-
jektov, od koristne uporabe odpad-
kov, do različnih energetskih kon-
strukcij. Naša stojnica z maketo bru-
narice v EKO energetskem parku je 
pritegnila precej pozornosti, mlajši 
učenci na razredni stopnji pa so bili 
dvakrat nagrajeni za odlično pripra-
vljene izdelke. 2 b razred je bil nagra-
jen za izdelavo glasbil iz recikliranih 
odpadkov, oba oddelka 4. razredov 
pa sta prejela nagrado za maketo 
energetsko varčnega mesta. Vsi sku-
paj so si prislužili dodaten nagradni 
izlet v novogoriško hišo eksperimen-
tov. 

RDEČI KAPEC NA VALETI
Tudi letošnja generacija devetošol-

cev se je od svoje prve šolske stopnič-
ke poslovila svečano, slovesno in pri-
jazno. Že v dopoldanskih urah se je 
11 najuspešnejših učenk in učencev 
udeležilo protokolarnega sprejema 
pri županu, osrednji dogodek ob slo-
vesu pa je seveda valeta. Za tradicio-
nalni valetni program je letošnja ge-
neracija pripravila domiselni prihod 
ob zvoku gasilske sirene ter kvalitete-
no točko, v kateri so predstavili uspe-
šne literarne prispevke natečaja 
Evropa v šoli. V njih so trezno razmi-
šljali o svoji prihodnosti. Tudi digital-
ne predstavitvene »babyprojekcije« 
so bile prava paša za oči. V glasbe-
nem delu pa so se devetošolci pred-
stavili s tremi zborovskimi valetnimi 
pesmimi ter z glasbeno skupino, ki je 
publiko razveselila z narodno – za-
bavnim melosom. Tradicija šolske 
radiotelevizije pa je valeto popestrila 
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z zanimivim filmom o Rdečem kap-
cu, v katerem so se devetošolci domi-
selno spomnili nekaterih svojih vra-
golij, ki so jih v zadnjih letih zagrešili. 
Z iskrenim spoštovanjem in hvale-
žnostjo so se ob koncu poslovili od 
prizadevnih in skrbnih razredničark, 
Marije Urh Lahajnar ter Karmen Ne-
dižavec.

NATALIJA SE VRAČA
V zadnjih petih letih se je tudi v 

Cerknem naselilo nekaj družin prise-
ljencev kot rezultat na novo odprtega 
evropskega prostora. Večina jih je 
prispela zaradi iskanja boljšega za-
služka in dviga življenjskega standar-
da svojih družin. Na šoli smo vse 
otroke priseljencev sprejeli z odprti-
mi rokami, njihovo zahtevno ume-
ščanje v večinsko populacijo otrok 
domačinov pa je bil poseben izziv ta-
ko za učence kot za celoten pedago-
ški kolektiv. Poleg fantov, ki sta otro-
štvo preživela v angleškem Dovru, so 
se na šolo vpisali otroci iz Bolgarije in 
Makedonije zelo različnih starosti, 
največ otrok priseljencev pa je bilo 
na šolo vpisanih leta 2012, in sicer 
11. Med takratnimi priseljenci je bila 
tudi učenka Natalija Spasenoska iz 
makedonskega Tetova, ki je v šol-
skem letu 2013/14 uspešno zaključi-
la 8. razred, družina pa se je nato 
odločila za povratek v domovino. Na-
talija je v letih šolanja pri nas oboga-
tila tako sebe kot šolo ter ob slovesu 
prejela posebno pohvalo za pozitivno 
energijo v razredu in zgled prijazne-
ga medkulturnega sodelovanja.

STROKOVNO IN PRAVOČASNO
Prav tako v začetku junija so učen-

ci devetošolci v okviru naravoslovne-
ga dneva pridobivali teoretično in 
praktično znanje o uporabi avtomat-
skega srčnega defibrilatorja ter prve 
medicinske pomoči. Zdravnica Erne-
sta Eržen jih je podučila, kako ga  
uporabimo v vseh primerih nenadne-
ga srčnega zastoja. Seznanili so se 
tudi z uporabo javnega defibrilatorja 
na gasilskem domu v Cerknem.

BEREMO IN POTUJEMO S KATJO
9. junija smo ob svečani podelitvi 

priznanj za najbolj zveste bralce na 
našo šolo povabili sokrajanko in sve-
tovno popotnico Katjo Florjančič, ki 
nas je z besedo in filmom popeljala v 
Indijo in Iran. Učenci razredne sto-
pnje so spoznali Indijo kot deželo ve-
likih nasprotij, pa vendar veselih in 
prijaznih ljudi ter zanimivih živali, 
tekmovalci predmetne stopnje pa so 
spoznali tudi čuda in lepote Irana. 
Skupaj si je priznanje za Bevkovo 
bralno značko prislužilo 194 učen-
cev, angleško bralno značko je dose-
glo 127 tekmovalcev razredne in 
predmetne stopnje, nemško 44 učenk 
in učencev, francosko pa 4 učenci.

la ekipa ŠRTV s tradicionalno atrak-
tivnim ŠRTV obzornikom.

PRVI OGLED NAVDUŠIL 
DONATORJE

Energetski eko park Osnovne šole 
Cerkno se razvija z neizmerno hitro-
stjo. V mesecu juniju je brunarica 
zrasla do strehe, na kateri je bila 
spretno nameščena travnata kritina s 
sončnim kolektorjem nad njo. V gra-
dnjo so se aktivno vključili učenci ra-
zredne stopnje, ki so z »živo verigo« 

DAN DRŽAVNOSTI JE TUDI 
USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA 
LETA

Slovo od letošnjega šolskega leta je 
v torek, 24. junija, minilo kot drža-
vljanski praznik ob Dnevu osamosvo-
jitve. Tudi letošnja bera učencev naše 
šole je ob pridobitvi različnih pri-
znanj, nagrad, sodelovanj in navezav 
na številnih področjih, široka in obe-
tavna, tako da šola uspešno nadaljuje 
svoje osnovno poslanstvo, vsakič 
znova zapisano v preambuli letnega 
delovnega načrta, ki se glasi: s kvali-
tetnim poukom in organizacijo živ-
ljenja na šoli zagotavljamo visok nivo 
znanja ter pogoje za celostni osebno-
stni razvoj  učencev v skladu z demo-
kratičnimi etičnimi načeli medseboj-
nega sožitja ter strpnosti.

Dve osrednji prireditvi, za razre-
dno in predmetno stopnjo, sta se naj-
prej poklonili državni in šolski himni, 
nakar so z domiselnimi in pestrimi 
programi prevzeli besedo učenci sa-
mi. Ravnatelj je najbolj uspešnim 
učencem razdelil vrsto priznanj, sed-
mošolka Lara Zlatoper pa je prejela 
posebno nagrado Goleje za najboljši 
likovni izdelek na internem razpisu 
za izdelavo logotipa Eko energetske-
ga parka OŠ Cerkno. Učiteljicam v 
zahvalo in za lepše počitnice pa so 
učenci razredne stopnje izročili pisa-
ne papirnate cvetovi z lepimi poletni-
mi željami. Ob koncu prireditev nas 
je, tako kot vedno, ponovno navduši-

buja k inovativnim pristopom njihove 
uporabe, tako šoli kot kraju samemu 
pa nudi nove izzive na področju pro-
mocije ter izobraževalnega turizma. 
Na Osnovni šoli Cerkno se je že for-
mirala ustvarjalna skupina predvsem 
naravoslovnih, pa tudi drugih učite-
ljev, ki v iztekajočem se šolskem letu 
pripravlja vrsto domiselnih delavnic 
za obiskovalce Energetskega Eko 
parka različnih starosti.
 
PIKNIK

Generacija naših učencev, rojena 
leta 2004, skupaj s svojimi starši že 
od bivanja v vrtcu naprej ohranja 
nadvse kvalitetno in koristno nefor-
malno druženje ob tradicionalnem 
poznopomladnem pikniku, ki se po 
tradiciji odvija v eni od sončnih sobot 
na jasi v Trebenčah. Letošnje druže-
nje je tako potekalo na “zadnjo šolsko 
soboto”, 21. junija, poleg družin bo-
dočih petošolcev sta se vabilu staršev 
odzvala tudi učiteljica Anka Hvala 
ter ravnatelj Milan Koželj. Najbolj za-
vzet organizator iz vrst staršev, “duša 
in srce” tradicionalnega piknika, Da-
mjan Čelik, se je tudi letos potrudil 
za domiselne rekreativne programe 
metanja na koš, lokostrelstva, vleče-
nja vrvi, skakanja v vrečah ... brez 
aktualnega nogometa pa seveda 
sploh ne bi šlo. Prav nič ni važno, v 
katerem oddelku je pristal prehodni 
pokal, hitro bo pozabljena tudi pre-
nekatera buška in praska ... imeli so 
se lepo ter si za konec šolskega leta 
pomembno okrepili sodelovanje ter 
poglobili prijateljstvo.  Poleg vsakda-
njih tem in pogovoro se ob prijaznem 
druženju porodi tudi kakšna opera-
tivna zamisel ali ideja za še tesnejše 
in koristnejše sodelovanje v šoli, kot 
dejavna nadgradnja govorilnih ur in 
roditeljskih sestankov. Že takoj prvi 
teden v septembru pa bodo bodoči 
petošolci preživeli v enotedenski šoli 
v naravi ob Kolpi, v Centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti Fara. 

V soboto, 5. julija sta na strehi brunarice 
»zrasli« dve vetrnici – eno za prikaz pri-
dobivanja vetrne energije, druga za po-
trebe vremenske hišice

Maketa v Šempetru že vabi prve obisko-
valce na ogled

Živa »podajalna veriga« petošolcev za 
gradnjo brunarice

Darja Remsko in Ralph Ammann

spravili na gradbišče več sto količkov 
za ureditev všečnih dostopnih stezic. 
V začetku julija je ob njej zrasla tudi 
starinska »štirna« za črpanje dežev-
nice, poprijeli pa so še domači izva-
jalci ter namestili elektroinštalacije 
in digitalno opremo. 4. julija je prvi 
ogled gradbišča Energetskega Eko 
parka opravila delegacija v zasedbi: 
Ralph Ammann, predstavnik SECO - 
donatorja, Darja Remsko, predstav-
nica Službe vlade Republike Sloveni-
je za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko ter Alenka Palian, koordina-
torica projekta iz novogoriške Golee. 
Ralph Ammann ter Darja Remsko sta 
bila nad zasnovo projekta navduše-
na, saj smiselno nadgrajuje tehnični 
vložek v kurilnico na biomaso, oza-
vešča mladino na področju rabe dra-
gocenih energetskih virov ter spod-

Utrinek s piknika
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V Zdravstvenemu domu Idrija smo v pre-
teklih letih načrtno povečevali obseg 
programa zobozdravstva in zaposlova-

li nove zobozdravstvene time z namenom po-
večati dostopnost uporabnikom do zobozdra-
vstvenih storitev. 

P ri zobozdravnicah ZD Idrija je opredeljenih 
večina odraslih občanov občin Idrija in Cerkno, 
čakalnih vrst za izbiro zobozdravnika pa prak-
tično ni več. Kljub temu je v javnosti večkrat 
slišati, da je težko priti na pregled k svoji zobo-
dravnici. Kar drži. Glavarina (število opredelje-
nih) na posameznega zobozdravnika je določe-
na glede na povprečno glavarino v Sloveniji. 
Trenutno znaša 1900 odraslih pacientov na zo-
bozdravnika. Tako visoko število pacientov po-
meni, da lahko vsak pride na vrsto enkrat do 
dvakrat letno. To zadošča za paciente z zdravi-
mi zobmi in je nesporno premalo za tiste, ki 
potrebujejo zahtevnejše zdravljenje. Problema 
se zavedamo, vendar bo ostal nerešen, vse do-
kler ne bodo znižani normativi za glavarino in 
bo zobozdravnik svojim pacientom dejansko 
posvetil toliko časa, kot ga stanje njihovih zob 
zahteva. Ker ima zniževanje glavarinskih stan-
dardov finančne posledice, ga je v sedanjih 
družbenoekonomskih razmerah težko pričako-
vati.

 Paciente naših zobozdravnic zato prosimo 
za razumevanje. V primeru težav (bolečina, 
otekanje) se v ambulanti vedno lahko naročite 
na predčasni pregled ali pa se obrnete na am-
bulanto za bolečine, ki deluje vsak dan (dopol-
dan do 11h, popoldan do 17.30) in ob sobotah 
od 8h do 11h. Na področju mladinskega zoboz-
dravstva ni večjih težav. Otroci in mladostniki 
se lahko opredelijo pri dveh zobozdravnicah v 
Idriji (Marjana Karčnik, Melita Gantar) in pri 
zobozdravnici v Cerknem (Vesna Vončina). 
Predvsem v Cerknem je prostih mest še dovolj, 
zato vabimo vse mlade starše, da svoje malčke 
k zobozdravniku vpišete že v prvem letu življe-
nja.

 PISMO IZ ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

ZOBOZDRAVSTVO
Čeprav se naši uporabniki pogosto pritožuje-

jo nad neželenim čakanjem, se v zobozdravstvu 
srečujemo tudi z nasprotnim problemom: ča-
kalnica je prazna, saj pacientov, ki so naročeni 
na pregled, enostavno ni. Prosimo vas, da nas o 
svoji odsotnosti obvestite, da bomo na vaš ter-
min lahko razporedili nekoga drugega in nam 
tako tudi sami pomagate skrajševati vrste in ča-
kanje na pregled.

V ZD Idrija se trudimo izpolnjevati pričako-
vanja naših uporabnikov, zato bomo veseli vseh 
vaših dobronamernih pripomb, opažanj in pri-
poročil, ki nam jih lahko poveste osebno, po-
šljete pe e-pošti ali običajni pošti oziroma pusti-
te v nabiralniku v avli ZD Idrija. 

Prijetno poletje in lep oddih vam želim.
Urška Močnik, direktorica ZD Idrija

 JAVNO POVABILO

Objava v katalogu je za vse ponudnike brezplačna. Priročnik s katalogom bo izšel v okviru projekta AlpBC, ki je v okviru progra-
ma Alpine Space sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VPIŠITE SE V KATALOG PONUDNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE

Posoški razvojni center želi približati po-
nudbo trajnostnih gradbenih mate-
rialov in storitev (gradbena in obrtni-

ška dela, projektiranje ter svetovanje) vsem, 
ki se odločajo za prenovo obstoječih objektov 
ali novogradnjo. Zato vabimo ponudnike ome-
njenih materialov in storitev v alpskem delu 
zahodne Slovenije ter širše, da predstavite 
svojo ponudbo, ki jo bomo v skladu s prostor-
skimi in finančnimi zmožnostmi brezplačno 
vključili v KATALOG PONUDNIKOV, ki bo del 

JAVNO POVABILO 

PONUDNIKOM 

TRAJNOSTNIH 

GRADBENIH 

MATERIALOV IN 

STORITEV 

K ODDAJI VLOG 

ZA BREZPLAČNO 

PREDSTAVITEV V 

PROMOCIJSKEM 

KATALOGU

priročnika o trajnostni gradnji.
Obrazec za predstavitev ponudbe najdete 

na spletni strani Posoškega razvojnega centra 
www.prc.si/razpisi/jp-prirocnik-o-
trajnostni-gradnji. Izpolnjenega nam pošlji-
te do torka, 22. julija 2014, na e-naslov pa-
tricija.rejec@prc.si.

Dodatne informacije: 05/38-41-506 (Pa-
tricija Rejec) ali 05/38-41-502 (Mateja Kutin).

 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO

PRIPRAVLJENI NA POČITNIŠKO BRANJE

P rišel je čas, namenjen počitku, oddihu, 
potovanjem, poležavanju in še bi lahko 
naštevali. Izkoristimo najzabavnejši 

čas v letu in se posvetimo aktivnostim, za ka-
tere med letom nimamo časa. Vabimo vas v 
Bevkovo knjižnico, da si izposodite dobro 
knjigo, ki vam bo med dopustom delala druž-
bo in krajšala prosti čas. 

Takoj ob vhodu levo boste zagledali kotiček 
s počitniškim branjem, kjer vas bodo pričaka-
li ljubezenski romani, kriminalni in lahkotnej-
ši zgodovinski romani. Če spadate med tiste 
dopustnike, ki izkoristijo prosti čas tudi za 
učenje, pa se boste sprehodili naprej do police 
z novostmi z različnih strokovnih področij.

 Tudi za otroke imamo pripravljeno počitni-
ško branje, lahko pa med počitnicami sodelu-

jejo na javnem literarnem natečaju za osnov-
nošolce na Severnem Primorskem. Javni na-
tečaj za učence od 4. razreda dalje razpisujeta 
KUD Cerkno in Založba Bogataj v počastitev 
Franceta Bevka. Sklenil se bo na Bevkovih 
dnevih konec septembra. Več o pravilih sode-
lovanja vam bo povedal knjižničar, oziroma 
boste lahko prebrali na plakatu, ki visi v knji-
žnici. 

Poletni urnik
Opozoriti vas moramo še na poletni ur-

nik, ki velja od 1. julija do 31. avgusta: ob tor-
kih, četrtkih in petkih smo odprti od 7. do 14. 
ure, ob sredah pa smo odprti od 12. do 19. 
ure. Lepo vabljeni, da nas obiščete!
Marinka Rojc Grum

 PLAVALNI KLUB CERKNO

OSVOJILI KOLAJNE

N a praznično junijsko sredo se je plaval-
ni klub Cerkno udeležil mednarodne-
ga plavalnega tekmovanja v Novi Go-

rici. Na tekmi, ki je potekala v slabem vreme-
nu, je nastopilo 16 klubov iz Italije in Slovenije.

Anja Sedej je na 50 m delfin z zelo dobrim 
časom osvojila bronasto kolajno, prav tako je 
bila bronasta tudi na 200 m hrbtno. Žan 
Mavrič je osvojil zlato, srebrno in bronasto in 
sicer na 200 m hrbtno, 400 m prosto in 200 m 
prosto. Matevž Kovač pa bronasto na 200 m 
hrbtno.

Pohvaliti velja še mlada plavalca Aneja 
Močnika in Tita Katarića za oba rezultata ter 
delno tudi Tineta Majdiča.

Plavalci so po končanem dopoldanskem 
delu odšli na priprave v že stalno bazo v Mo-
ravske Toplice.
Ana Hadalin

V Cerknem so odigrali tekme zadnjega 
kroga v cerkljanski ligi v malem nogo-
metu z naslednjimi rezultati:

Texas : POG 4:5
Prvavrsta.net : Otalež 8:3
Bar Pr Albinc : Podmornica 6:1
Agencija Pavlin : Sovodenj 6:0
Prva vrsta.net : Bar Pr Albinc 6:5

Končni vrstni red:
1. mesto Prvavrsta.net, Slap ob Idrijci (39 točk)
2. mesto ŠD Sovodenj, Sovodenj (24 točk)
3. mesto ŠD Otalež, Otalež (23 točk)
4. mesto Bar pr’Albinc, Cerkno (23 točk)
5. mesto POG, Otalež (22 točk)
6. mesto Agencija Pavlin, Cerkno (15  točk)
7. mesto Texas, Šebrelje (12 točk)
8. mesto Podmornica, Planina pri Cerknem 
(6 točk)

 ŠPORTNA NOVIČKA

ZAKLJUČEK LIGE V MALEM NOGOMETU

Najboljši strelec: Blaž Laharnar (Prvavrsta.
net) – 28 zadetkov
Najboljši vratar: Luka Zorjan (Agencija Pavlin)
Franci Ferjančič

Zmagovalna ekipa
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 PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

110-letnica delovanja
Planinsko društvo Cerkno sodi med najstarejša planinska društva v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo v letu 1904 kot Podružnica SPD, le enajst let po usta-
novitvi SPD v Ljubljani. Obsegalo je Cerkljansko s Poreznom in Blegošem ter Baško grapo s Črno prstjo in Rodico.

Že takoj po ustanovitvi so ozna-
čili poti na bližnje vrhove in 
postavili smerne table. Prva 

koča je bila postavljena na vrhu Pore-
znu že v letu 1907. 

V sotesko Pasice, kjer je pozneje 
delovala Partizanska bolnica Franja, 
je domačin Peter Brelih v živo skalo 
vklesal stopnice. Pot je bila otvorjena 
v letu 1908.

Med italijansko okupacijo je bilo 
prepovedano društveno delovanje. 
Kočo na Poreznu so zasedle italijan-
ske obmejne straže in jo uničile. Tudi 
dostop na Porezen je bil mogoč le s 
posebno dovolilnico.

Po drugi svetovni vojni se je 6. juni-
ja 1946 planinska organizacija obno-
vila pod novim imenom Planinsko 
društvo Cerkno. Takoj so pričeli z 
urejanjem dokumentacije za obnovo 
vojašnice na Poreznu. Slovesna otvo-
ritev je bila 14. avgusta 1949.

Koča pa je postala kmalu premajh-
na. Nadgradili so jo v obliki brunarice. 
Otvoritev je bila 14. septembra 1986. 

Otvoritev doma Porezen 14. 8. 1949. Foto: arhiv PD Cerkno

Tako podobo ima koča še danes.
Včasih je imelo Planinsko društvo 

Cerkno poleg koče na Poreznu še ko-
čo na Črnem vrhu in zavetišča na Ro-
bidenskem Brdu, Bevkovem vrhu in v 
Počah. 

Sedaj upravljamo le s kočo na Po-
reznu, ki je odprta v poletni sezoni 
od srede junija do srede septembra 
vse dni v tednu, izven poletne sezone 
pa nam uspeva s prostovoljnim dežu-
ranjem odpirati kočo vse lepe viken-
de in praznike, tudi preko zime, na 
kar smo zelo ponosni.

Danes šteje društvo okrog 250 čla-
nov. V njem delujejo gospodarski, 
markacijski, vodniški in mladinski 
odsek ter odsek za varstvo narave.

Še vedno je Tradicionalni zimski 
pohod na Porezen v drugi polovici 
marca naša najodmevnejša akcija. 
Letos smo izpeljali že 39. Zimski po-
hod na Porezen. Poletno srečanje 
planincev na Poreznu tretjo soboto v 
avgustu pa je druga največja priredi-
tev društva. 

Več o nas si lahko preberete na naši 
spletni strani www.planinsko-drustvo-
cerkno.si
Damjana Čadež, 
predsednica PD Cerkno

Otvoritev planinske koče na Poreznu leta 1907. Foto: arhiv PD Cerkno

Od Kojce do Porezna. Foto: Vinko Peternelj

V letošnjem, jubilejnem letu bo 
1. avgusta 2014 ob 19. uri v 

Cerkljanskem muzeju predstavi-
tev zbornika ob 110-letnici de-

lovanja Planinskega društva Cer-
kno in otvoritev razstave  pla-
ninskih društev MDO Posočja.

110-letnico bomo praznovali po 
»planinsko« na Srečanju planin-

cev na Poreznu 17. avgusta 
2014, s pričetkom ob 11. uri 

pred kočo na Poreznu.

PRIJAZNO VABLJENI NA OBE PRI-
REDITVI!

 NOVICE IZ ORIENTACIJSKEGA KLUBA AZIMUT

PREK DOMAČIH IN TUJIH TERENOV DO TEKMOVANJA CERKNO CUP

V nedeljo, 8. junija, je Orientacij-
ski klub Azimut v Hotedršici 
organiziral klubsko prvenstvo, 

ki ima med člani posebno mesto in 
klubski prvak »žanje« veliko slave pre-
ko celega leta. Na terenih okrog Hote-
dršice je februarski žled pustil za sabo 
mnogo podrtih dreves, ki so na že tako 
težkem kraškem in zaraščenem terenu 
dodatno onemogočala tek in orientira-
nje. V kvalifikacijah so se vsi tekmoval-
ci pomerili na isti progi, fantje pa so 
nato odtekli še finalni krog. Med pun-
cami je zmagala Nuša Jeram, pred Ur-
šo Beguš in Laro Gantar, pri fantih pa 
Peter Tušar pred Alešem Poljanškom in 
Simonom Stanonikom, ki je v finalu 
prehitel Klemna Kendo in Janeza Ci-
mermana, ki sta bila v kvalifikacijah 
pred njim. 

Drugo soboto v juniju se je nadalje-
vala Orientacijska liga Primorske, kjer 
je na Črnem Vrhu nad Idrijo na karti 
Predgriže 2 nastopilo 24 tekmovalcev.

Od 20. do 22. junija so se člani OK 
Azimut udeležili tridnevnega tekmo-
vanja za pokal Slovenia in 3 days, ki je 
potekalo v Ljubljani z okolico. Prvi dan 
so se tekmovalci pomerili na Golovcu, 
drugi dan na Rašici (Dobeno). Oba te-
rena sta pokazala zobe, saj je veliko 
podrtih dreves botrovalo slabšim kilo-
metrskim časom. Tretji dan je bila v 
parku Tivoli na sporedu disciplina 
Šprint. Na tekmovanju, kjer je nastopi-
lo 320 tekmovalcev iz 14 držav, so us-
pešno nastopili tudi člani OK Azimut. 
Na Golovcu so v deževnem vremenu 
zmagali Jožko Jazbar (M35), Lara 
Gantar (Ž16), Mark Bogataj (M16), 
Peter Tušar (M21 Elite), na drugo me-

sto se je v kategoriji Ž16 uvrstila Pia 
Dobravec. Na Rašici, kjer je zopet posi-
jalo sonce, so se na stopničke (tekmo-
vanje je štelo za Slovensko orientacij-
sko ligo) uvrstili: Mark Bogataj (3. v 
M16), Andraž De Luisa (2. v M18), Si-
mon Stanonik (3. v M18), Nejc Močnik 
(1. v M21A), Emil Kacin (1. v M21B) in 
Blaž Kovačič (2. v M21B), Aleš Poljan-
šek (3. v M35) in Marjana Rejec (3. v 
Ž21B). V ljubljanskem Tivoliju je hkra-
ti potekalo tudi državno prvenstvo v 
šprintu. Državni prvaki so postali: 
Mark Bogataj (M16), Peter Tušar 
(M18), Saša Žižek (M35), drugo me-
sto pa je zasedla Nuša Jeram (Ž21E-
lite).

Zadnji vikend junija je v italijanski 
pokrajini Veneto (Cansiglio v bližini 
Vittoria Veneta) potekalo mednarodno 
tekmovanje Alpe Adria, katerega se je 
udeležilo tudi nekaj članov OK Azimut. 
Kot člana slovenske reprezentance sta 
v kategoriji M18 nastopila tudi mladin-
ca Aljaž Pavšič in Simon Stanonik. Na 
tekmovanju je sodelovalo 16 tekmo-
valnih ekip iz regije Alpe-Jadran in si-
cer iz Madžarske, Italije, Nemčije, Av-
strije, Hrvaške in Slovenije. Skupaj je 
nastopilo prek 430 tekmovalcev, med 
njimi mnogo članov reprezentanc dru-
gih držav, ki so se pripravljale pred sve-
tovnim prvenstvom, ki se je začelo 5. 
julija v Italiji. Prvi dan tekmovanja je v 
disciplini Dolge proge zaznamoval mo-
čan naliv in pa ogromno kopriv, ki so 
tekmovalcem dodobra »osvežile« no-
ge. S četrtim mestom je med 23. tek-
movalci v kategoriji M18 presenetil 
Aljaž Pavšič, medtem ko je bil Aleš Po-
ljanšek s 14. mestom najboljši Slovenec 

v kategoriji M35 (39 nastopajočih). 
Drugi dan dopoldne so na istem terenu 
potekale štafete, sestavljene iz dveh 
tekmovalcev, popoldne pa so se orien-
tacisti pomerili še v šprintu v mestu 
Conegliano. V štafetah, ki so bile lahko 
sestavljene iz tekmovalcev različnih 
klubov, je Aleš Poljanšek (M35) zase-
del šesto, Klemen Kenda (M35) pa de-
seto mesto. V šprintu je Mark Bogataj v 
M16 zasedel 3. mesto (16 nastopajo-
čih), Simon Stanonik pa 2. mesto  (16 
nastopajočih). Orientacisti so tretji 
dan tekmovali na srednjih progah in 
najbolje se je odrezal Mark Bogataj, ki 
je bil v M16 sedmi.  Slovenska repre-
zentanca je na tekmovanju Alpe Adria 
osvojila 3. mesto med 16 regijami in 
predvsem zaradi odsotnosti najboljših 
mladincev, ki so se udeležili evropske-
ga prvenstva, ni mogla ubraniti lanske 
zmage. Vzporedno je potekalo tudi 
tekmovanje Coppa Italia v precizni ori-
entaciji. Med 41 tekmovalci je v disci-
plini PreO Emil Kacin zasedel 10. in 19. 
mesto.

V sredo, 25. junija, je desetčlanska 
ekipa mladincev s selektorjem Janom 
Dovčem in trenerjem Leonom Piskom 
na čelu odletela v Makedonijo, kjer se 
je v Strumici odvijalo evropsko mla-
dinsko prvenstvo (EYOC). Iz OK Azi-
mut so slovenske barve zastopali Peter 
Tušar in Andraž De Luisa (M18), Nuša 
Jeram in Urša Beguš (Ž18) ter Lara 
Gantar (Ž16). V sprintu, ki je potekal 
po ulicah Strumice, se je najbolje odre-
zal Peter Tušar s 43. mestom (109 tek-
movalcev). Organizatorji so tekmoval-
cem delo otežili z umetnimi ograjami 
in jim tako zaprli določene prehode.  

Disciplina Dolge proge je postregla s 
precej vzpona in z višinskimi metri se 
je zelo dobro kosala Nuša Jeram in kot 
najboljša Slovenka zasedla 32. mesto 
(101 tekmovalka). Zadnji dan tekmo-
vanj so sledile štafete. Pričele so se s 
silovitim skupinskim štartom kategori-
je M18. Progo sta na začetku sestavlja-
la dva daljša sklenjena kroga, med ka-
terima je bila postavljena kontrola za 
gledalce, na katero je Peter Tušar pri-
spel kot vodilni. Zatem je sledil še 
manjši krog, ki pa je bil speljan na ob-
močju, kjer je potekalo tudi tekmova-
nje na dolge proge. Za prijetno prese-
nečenje je ta dan poskrbela ekipa M18, 
ki so jo sestavljali Peter Tušar, Blaž Pe-
trovič in Žan-Luka Šumečki. Zasedli so 
13. mesto, ki je doslej najboljša sloven-
ska uvrstitev v štafetah na EYOC-u.

V soboto, 5. julija, je na svetovnem 
članskem prvenstvu v disciplini Šprint 
nastopil tudi Peter Tušar, kot eden iz-
med treh Slovencev. Tekmovanje je po-
tekalo v Benetkah. Zjutraj so se tekmo-
valci najprej pomerili v kvalifikacijah 
na manjšem otoku Burano severno od 
Benetk. V eni od treh skupin je Peter 
Tušar zasedel 31. mesto med 40 nasto-
pajočimi. Žal se nobenemu od Sloven-
cev ni uspelo uvrstiti v popoldanski fi-
nale, kjer je nastopilo 45 tekmovalcev 
(po 15 iz vsake skupine). Za Petra, ki je 
še mladinec, je to odlična izkušnja in 
verjamemo, da se v naslednjih letih 
lahko nadejamo tudi kakšnega finala, 
ki je med slovenskimi orientacisti tre-
nutno (še) nedosegljivo. Med moškimi 
je svetovni prvak postal Danec Soren 
Bobach, med ženskami pa Švicarka Ju-
dith Wyder. Kot zanimivost povejmo, 

da sta drugega in tretjega od zmago-
valca, ki je tekel dobrih 15 min, ločili 
dve oz. štiri sekunde. Pri ženskah je bi-
la razlika nekoliko večja in sicer 12 in 
14 sekund. Disciplina Šprint, ki poteka 
po mestnih ulicah in parkih, je orienta-
cijski tek približala množicam in tako 
upravičila svoj namen. Tekmovanje je 
spremljala tudi televizija in mnogo lju-
biteljev orientacijskega teka si je doga-
janje v živo lahko ogledalo tudi preko 
interneta. Nekaj članov OK Azimut si 
je tekmovanje ogledalo od blizu.

Kot smo že poročali, bo od 18. do 20. 
julija potekalo mednarodno tekmova-
nje Cerkno CUP, ki ga letos že sedem-
najstič organizira OK Azimut. V dneh 
med 15. in 17. julijem bodo za uvod po-
tekali uradni treningi v Bohinju, Ko-
mendi in Godoviču, medtem ko se bo-
do tekmovanja odvijala v Dolah nad 
Idrijo (18. julija), v Črnem Vrhu nad 
Idrijo (19. in 20. julija), v soboto, 19. 
julija popoldne, pa se bo odvijala tudi 
mestna tekma v Idriji. Vabljeni.

Z več novicami se oglasimo priho-
dnjič.

Peter in Aleš

Klubsko prvenstvo – z leve: Simon Stano-
nik (3.), Peter Tušar (1.) in Aleš Poljanšek 
(2.). Foto: Nika Poljanšek
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T uristično društvo Novaki je zadnjo ju-
nijsko nedeljo dobesedno spravilo pod 
streho že 14. prireditev Srečanje pod 

Črnim vrhom, prav tako pa je bil izredno obi-
skan tudi sobotni 8. pohod na Kopo. 

V obe prireditvi je bilo vloženo veliko dela 
in entuziazma, kar so očitno začutili tudi obi-
skovalci, saj je bila udeležba tudi letos mno-
žična. Prihajali so predvsem iz sosednjih vasi, 
pa tudi od drugod. Veseli nas, da se na teh 
prireditvah društva vsako leto srečujemo in 
se tudi na ta način podpiramo med seboj. 

Turistično društvo se ob tej priliki zahvalju-
je vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, 
da sta prireditvi zares uspeli – tako članom 
TD Novaki, gasilcem PGD Novaki, domači-
nom, sponzorjem in posameznikom, ki vsak 
po svojih močeh doprinesete k temu, da se 
obiskovalci vsako leto vračajo v Novake. 

Hvala tudi vsem, ki ste prišli in uživali v 
prelepih razgledih s Kope, prisluhnili kultur-
nemu programu in poplačali velik trud, ki je 
vložen v etnološki del programa ter se še v 
dežju vrteli z nami na plesišču.

Naslednje leto bo naša prireditev prazno-
vala že majhen jubilej – srečanje bo namreč 
že 15. zapored, zato na snidenje v Novakih 
prihodnje leto.
TD Novaki

 TURISTIČNO DRUŠTVO NOVAKI

14. SREČANJE POD 
ČRNIM VRHOM

S Srečanja pod Črnim vrhom. Foto: Ambrožič

NAPOVEDUJEMO
MESTNI MUZEJ IDRIJA 

do 31. avgusta
vsak dan od 9. do 18. ure
Grad Gewerkenegg

Mestni muzej Idrija v poletnih mesecih vabi na ogled stalnih raz-
stav in še posebej občasnih čipkarskih razstav:
STARI KOVČEK RAZKRIVA, Albin Mažgon in njegove čipke, v 
Razstavišču Nikolaja Pirnata. Zgodba o kovčku, polnem starih vzor-
cev za klekljanje, je najprej zgodba o Idrijčanu Albinu Mažgonu, 
ki je za preživetje družine v 30. letih 20. stoletja risal vzorce. Kle-
kljarice iz Društva klekljaric Črni Vrh-Godovič so vzorcem vdah-
nile življenje, muzealci pa so jih povezali v novo zgodbo. 
Klekljane čipke METKE PREZELJ, v Mali galeriji. Čipke Metke 
Prezelj v tehnološkem in oblikovnem pogledu lahko prištevamo 
med idrijske, čeprav jih zaznamuje svojstven pristop glede izbora 
materiala, velikosti linij in motivike. Njihova največja vrednost je 
v uporabnosti, avtorica pa celoten postopek – od ideje, risanja 
vzorca, klekljanja čipke in všitja le-te v tekstilni izdelek – izpelje 
sama in nedvomno sodi med sodobne ustvarjalce idrijske čipke.
Za otroke bo vsako soboto in nedeljo med 11. in 15. uro na gradu 
Gewerkenegg organizirano brezplačno počitniško varstvo. V 
MUZEJSKIH POLETNIH IGRALNICAH bodo pod vodstvom 
mentorice ustvarjali na temo čipke, brali pravljice in se igrali. 
Starši pa si boste lahko ogledali muzejske razstave, kupili spomi-
nek ali popili kavico.

DRUŠTVO ZA OŽIVITEV PODEŽELJA JAZNE

Petek, 18. julij 2014
Nedelja, 20. julij 2014

Nedelja, 20. julij 2014

www.jazne.net

SEJEM V JAZNAH 
Ob 21. uri: Zabava z Dizel DJ Team 
Ob 15. uri: Sveta maša v vaški cerkvici
Ob 16. uri: Zabava z glasbeno skupino Strmina, veseloigra Pr-
štimvajne na sojm domače dramske skupine, nastop domače 
otroške plesne skupine
8. GORSKI TEK NA BEVKOV VRH
Do 9.30: Prijave na gorski tek in pohod (Gorenje Jazne)
Ob 10. uri: Start gorskega teka in pohoda (Gorenje Jazne)
Ob 11.30: Kosilo za udeležence teka in pohoda
Ob 12.30: Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj

ORIENTACIJSKI KLUB AZIMUT

18.–20. julij 2014 MEDNARODNO TEKMOVANJE CERKNO CUP. Več na strani 7.

TURISTIČNO DRUŠTVO POD KOJCO

Sobota, 19. julij 2014
Nedelja, 20. julij 2014

KULTURNO-ETNOLOŠKA PRIREDITEV POLETJE POD KOJCO
Od 21. ure dalje: lokalni dj, dobrote z žara
Ob 15. uri: bogat kulturni program s srečelovom
Ob 17. uri: zabava z ansamblom Blisk
Vstopnine ni. Vljudno vabljeni!

19. KELTIKA 2014 / MEDNARODNI FESTIVAL

19. julij 2014 ob 21. uri
Star plac

8. avgust 2014 ob 21. uri
Star plac

www.jazzcerkno.si

SUN RA CENTENNIAL DREAM ARKESTRA (ZDA). Praznovanje 
100-letnice, odkar je s Saturna prišel veliki Sun Ra; tokrat z raz-
širjeno zasedbo tega najbolj odštekanega jazzarja. Sledi sukač 
godb Abstract Truth (Bežigrad). Vstopnina 10 evrov, v vsakem 
vremenu.
FETÉN FETÉN (ŠPA) – omamno popotovanje po španskih etno 
muzikah. Simpatični španski duo igra avtorske skladbe z naveza-
vo na tradicionalne godbe. Od valčkov prek fandanga in tarantel-
le do bolera se mešajo vplivi in slogi mediteranske, vzhodne in 
celinske Evrope. Ekskluziven slovenski nastop.

CERKLJANSKI MUZEJ

25. julij 2014 ob 19. uri
Cerkljanski muzej
Odprto do 31. 8. 2014, 
to–pe: 9.00–15.00, 
so, ne, pr: 10–13 in 14–18.

Odprtje občasne razstave čipk Cerkljanske klekljarske sekcije 
Marjetica MALO PO TUJE, MALO PO NAŠE. Članice Cerkljanske 
klekljarske sekcije Marjetica so tudi v minuli sezoni pod vodstvom 
mentorice Stane Frelih dopolnjevale svoje znanje. Prepletale so 
italijanski (flandrijski) ris z že znanimi tehnikami in ustvarjale 
zanimive čipke po italijanskih, pa tudi papircih domačih avtorjev 
in tako upravičile naslov razstave »Malo po tuje - malo po naše«.

PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO

1. avgust 2014 ob 19. uri
Cerkljanski muzej

17. avgust 2014 ob 11. uri
pred kočo na Poreznu

PREDSTAVITEV ZBORNIKA ob 110-letnici delovanja Planinske-
ga društva Cerkno in OTVORITEV RAZSTAVE planinskih dru-
štev MDO Posočja.
PRAZNOVANJE 110-LETNICE DRUŠTVA na Srečanju planincev 
na Poreznu.

ROD ARAGONITNIH JEŽKOV CERKNO

26.–28. september 2014 REPUBLIŠKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE za tabornike od 
15. leta dalje. Več informaciji na: http://rot.rutka.net/

DAN ZDRAVJA V RAVNAH
V lanskem letu je krajanka Raven Lidija Obid 

podarila vasi defibrilator, s pomočjo Krajevne 
skupnosti (KS), gasilcev in krajanov pa organi-
zira tudi tradicionalni Dan zdravja, ki je letos 
potekal 15. junija. Zaradi njene nesebičnosti in 
pripravljenosti, da v Ravne vedno znova pripe-
lje strokovnjake zdravstvene stroke, ki se na 
dogodek prav tako odzovejo prostovoljsko, so 
se KS in gasilci zavezali, da bodo skrbeli za de-
fibrilator. Tako na srečanju vsako leto obnovijo 
znanje njegove pravilne uporabe, izmere krv-
nega tlaka, holesterola, sladkorja, potekajo pa 
tudi posveti z različnimi specialisti. Dogodek 
je namenjen prijetnemu druženju, bodisi na 
pohodu ali na kraju prireditve, spoznavanju 
načinov samopomoči in pomoči drugim, utrje-
vanju pravilne  uporabe defibrilatorja ...

Še enkrat se zahvaljujemo Lidiji Obid, spon-
zorjem, vsem, ki so pripomogli k organizaciji,  
in tudi županu Miranu Cigliču, ki je prepoznal 

 KS RAVNE-ZAKRIŽ

SKRB ZA ZDRAVJE IN ZA ZABAVO
pomen in namen tega dogodka in ga finančno 
podprl.

 
IGRE V ŽIVALSKEM VRTU V ZAKRIŽU

V organizaciji KUD Zarja iz Zakriža so se 16. 
junija na Klavžarjevi ravan odvijale 2. Igre v 
živalskem vrtu. Šaljiva prireditev je ob prikazu 
domačih in tudi eksotičnih živali, njihovih 
navad, posebnosti ... tudi letos poskrbela za 
dobro voljo obiskovalcev.

Šest ekip se je najprej pomerilo v kvizu po-
znavanja živali in vsega, kar je povezano z nji-
mi, kasneje pa še v večih šaljivih igrah, ki so 
prinesle tudi zmagovalca. 

Dogodek je privabil lepo število obiskoval-
cev, od najmlajših do najstarejših, in vsakdo je 
lahko našel razvedrilo zase. Organizatorji se 
zahvaljujejo za obisk in obljubljajo, da se pri-
hodnje leto zopet skupaj poveselimo. 
Peter Debeljak, KS Ravne–Zakriž

 KOLESARSKI KLUB ČEBELA

PROMOCIJA NA MARATONU FRANJA

K olesarski klub Čebela iz Cerkna se je 8. junija s petimi člani udeležil 33. Maratona Franja BTC 
City. Cilj udeležbe je bil promovirati kolesarski klub in razultat ni bil na prvem mestu. Vsi člani 
smo uspešno prikolesarili do cilja in na koncu ocenili, da je bil naš namen dosežen. Kasneje 

smo s strani mednarodne kolesarske zveze UCI dobili povabilo o kvalifikaciji na svetovno amatersko 
prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo med 28. in 31. avgustom ponovno skozi naše kraje. 
Koliko članov kluba bo nastopilo za reprezentanco še ne vemo, ker selektor še ni določil končne sesta-
ve, Blaž Bonča pa bo zastopal ekipo Mirka Tuša.                                                         B.B., Foto: Žiga Primožič

V Lazcu se bo tretji vikend v avgustu 
spet odvijala dvodnevna prireditev 
Laški sejem, ki je v zadnjem desetle-

tju zaživela v vsem sijaju.
Organizacijo dogodka prevzema domače 

društvo ljudskih godcev Stari meh. Na njem 
se v dveh dneh zvrsti kup zanimivih stvari, 
od ljudske glasbe do športa, od veselice do 
bogate kulinarike.

Letos vsi zelo trepetamo in dnevno pogle-
dujemo na gradbišče, kjer raste novo vaško 
središče, zraven pa odštevamo dneve do pri-
reditve, saj živimo v upanju, da bo objekt 
kljub zapletom do časa zaključen in bo omo-
gočal izpeljavo naše vaške prireditve.

V primeru, da objekt ne bo končan, bomo 
verjetno dogodek izpeljali le delno, ker nima-
mo nadomestne lokacije.

V vsakem primeru smo optimisti in raču-
namo na najbolje …
Miran Kofol, DLG Stari meh Lazec

LAŠKI SEJEM
 DLG STARI MEH LAZEC


