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Plodno leto zaključenih investicij 
 ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zadnja štiri leta smo posvečali 
veliko skrb uravnoteženemu 
izvajanju investicij v urbanem 

in podeželskem okolju. Kljub vsemo-
gočim oviram – gospodarski situaciji, 
naravnim katastrofam in političnim 
igram – smo se držali danih besed in 
obljubljeno realizirali. Tako bodo ob 
prihajajočem občinskem prazniku 
javnosti predstavljeni javno otroško 
igrišče in igrišče za odbojko v Cer-

Namesto uvodnih misli tokrat predstavljam investicije, ki se zaključujejo v zadnjem letu štiriletnega mandata. 
Sicer neprijazno kilavo poletje je na Cerkljanskem obrodilo bogato bero naložb v objekte in površine, namenje-
ne javni uporabi. S tem se bo pomembno zvišala kakovost življenja občank in občanov, hkrati pa je Cerkljanska 
pridobila privlačno turistično, kulturno in športno infrastrukturo, ki bo služila tudi zunanjim obiskovalcem.

knem ter Večnamenski center Cer-
kno, konec septembra pa bo potekalo 
odprtje Vaškega središča Lazec.

Zadnje leto je bilo polno posebnih 
izzivov, saj smo se tako zaposleni v 
občinski upravi kot zunanji sodelavci 
ter občanke in občani morali izkazati 
v izrednih okoliščinah. 

Že v začetku leta nam je z žledolo-
mom pokazala zobe narava. V sode-
lovanju z gasilskimi društvi, krajani 

da smo vsa leta – tudi pri sanaciji žle-
da – uspešno sodelovali s kooperanti 
izvajanja zimske službe, pri čemer je 
pomembno, da je Občina Cerkno vse 
obveznosti za to dejavnost poravnala 
do konca maja.

Nevšečnosti so povzročali tudi raz-
lični nenadni dogodki, pri čemer naj 
izpostavim okvaro vodovoda v Čeple-
zu. V skladu z mojo takratno javno 
obljubo v občinskem informatorju 
smo, kljub oviram, sanacijo vodovoda 
realizirali v korist tamkajšnjih upo-
rabnikov.

Seveda pa nikoli ne gre vse po na-
črtih. Najbolj žal mi je, da opozicija v 

INVESTICIJA VREDNOST LASTNI DELEŽ JAVNI DELEŽ 

Rekonstrukcija Večnamenskega centra Cerkno 1.554.388,59 629.620,19 924.768,40

Ureditev površin na podeželju (Vaško središče in otroško igrišče) 314.738,57 151.224,97 163.513,60

Odbojkarsko igrišče 27.372,10 16.156,10 11.216,00

Sanacija vodovoda Čeplez 45.000,00 45.000,00

SPOŠTOVANE 
OBÈANKE, CENJENI 

OBÈANI,

ob občinskem prazniku 
vas 

VABIMO, DA SE NAM 
V SREDO, 

1. OKTOBRA 2014 
OB 18. URI

pridružite na dvorišču 
Cerkljanskega muzeja, 
kjer se bomo poklonili 

200-letnici rojstva 
slovitega rojaka, 

matematika in cenjenega 
pedagoga dr. Franca 

viteza Moènika. 

Kratki slovesnosti bo 
sledil predstavitveni 
ogled otroškega in 

športnega igrišèa ter 
Veènamenskega centra 

Cerkno.

Prisrčno vabljeni!
Občina Cerkno

V okviru naložbe Ureditev površin na 
podeželju za skupne namene sta zra-
sla Vaško središče Lazec in javno otro-
ško igrišče v Cerknem. Namen obeh 
investicij je prispevati k izboljšanju ka-
kovosti življenja ter zagotavljati ena-
kovrednejše bivalne pogoje na pode-
želskih območjih. 
Vaško središče v Lazcu, ki postaja eno 
od osrednjih stičišč društvenega do-
gajanja na območju občine, bo osnova 

in inštitucijami nam je skupno uspelo 
prebroditi posledice. Tudi zaradi iz-
jemnega deleža prostovoljstva in po-
žrtvovalnosti vseh prostovoljnih ga-
silskih društev (PGD) na Cerkljanskem 
ob tej naravni ujmi smo z veseljem in 
ponosom uresničili še dve zadnji in-
vesticiji v gasilstvo – nakup vozila za 
PGD Bukovo – Zakojca ter nabavo vo-
zila za prevoz posadke za PGD Šebrelje.

V zadovoljstvo mi je tudi dejstvo, 

za nadaljnji razvoj krajevne skupnosti. 
Središče bo služilo kot prostor za od-
vijanje prostočasnih dejavnosti, med-
generacijsko druženje in kot stičišče 
različnih akterjev ne le vaške skupno-
sti temveč širšega območja. 
Ureditev javnega otroškega igrišča v 
Cerknem prav tako sledi potrebam lo-
kalne skupnosti po prostoru za spro-
ščeno in varno igro otrok. Zaradi mir-
nega zelenega okolja, bližine centra in 

drugih rekreacijskih površin ter odma-
knjenosti od glavne ceste je bil izbran 
prostor na robu območja šolskega 
kompleksa. Umestitev izbranih igral in 
urbane opreme je sledila vodilu, da se 
hkrati ohrani in oživi tudi obstoječi za-
puščeni sadovnjak. Z izbiro igral želimo 
zadovoljiti vse starostne skupine otrok 
ter poleg različnih možnosti za igro v 
njih spodbujati spontanost ter željo po 
učenju in raziskovanju. Otroško igrišče 

z igrali, urbano opremo, zasaditvijo no-
vih rastlin ter naravnimi danostmi loka-
cije uporabnikom ponuja varno in hkra-
ti vznemirljivo okolje z veliko prijetnimi 
kotički za igro in druženje, vzpodbuja-
nje kreativnosti, domišlije ter pridobi-
tve novih znanj. Želja občine je, da bo 
otroško igrišče tako varen prostor za 
brezskrbno in kvalitetno igro otrok kot 
tudi prostor spontanega medgenera-
cijskega srečevanja ter druženja.

EVROPSKA UNIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje

Občinskem svetu ni podprla gradnje 
stanovanjskega bloka, čeprav jo je tu-
di sama obljubljala v predvolilnih pro-
gramih leta 2010. Finančna sredstva 
so na voljo, prav tako je pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, zato si bom – 
ne glede na izid prihajajočih volitev 
– še naprej prizadeval, da bi se prva 
tovrstna gradnja po tridesetih letih 
tudi uresničila. Tako bi vsaj nekaterim 
čakajočim prosilcem pomagali uresni-
čiti njihove sanje po lastnem domu.

V skladu z normativi in predpisi smo 
v letošnjem letu zamenjali nadaljnjih 
50 svetilk javne razsvetljave, ki zmanj-
šujejo svetlobno onesnaževanje. Na 
področju cestne infrastrukture pa smo 
poskrbeli še za dve opozorilni tabli Vi 
vozite ... na Gorenjski in Cvetkovi cesti 
ter s tem dodali svoj delež k večji pro-
metni varnosti v občinskem središču.

V napornem letu smo s skupnimi 
močmi dokazali, da sodelovanje, po-
žrtvovalnost in trdo delo obrodijo 
sadove. Ponovno pa z žalostjo ugota-
vljam, da v zadnjih dveh letih država 
ni namenila niti evra, ne za posebne 
programe pomoči v primeru nesreč 
(poplava, potres), ne za državne ce-
ste. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da prebivalke in prebivalci pri stva-
reh, ki so skupnega pomena, znamo 
stopiti skupaj, kajti še najbolj si lahko 
pri razvoju našega okolja pomagamo 
le mi sami.
Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
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PGD BUKOVO – ZAKOJCA
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V avgustu je bila zaključena 
obnova grobnice padlim 
borcem v NOB na pokopali-

šču v Cerknem. Večji del obnove je 
financiralo Veleposlaništvo Ruske 

OBNOVLJENA GROBNICA

 OHRANJANJE SPOMINA

(nadaljevanje s prve strani)

S pomočjo sofinanciranja Fundacije 
za šport je Občina Cerkno poleg ob-
stoječega asfaltnega igrišča ob 
Osnovni šoli Cerkno zgradila večna-
mensko športno igrišče, s katerim 
bo zagotovljeno uresničevanje jav-
nega interesa v športu. Z investicijo 
se je zagotovilo kakovostnejše pogo-
je za redno športno vadbo in rekreaci-
jo tako občanov kot turistov in za 
namene izvajanja vzgojno-izobraže-
valnih programov. Igrišče bodo lahko 
uporabljala športna društva za redno 

vadbo, rekreativci, izobraževalne in-
štitucije in zunanji obiskovalci, na 
njem se bodo lahko odvijala ligaška 
tekmovanja, turnirji, priprave. Obsto-
ječa športna infrastruktura je z razši-
ritvijo pridobila na pomenu in bo 
omogočila vadbo večjemu številu 
uporabnikov.

Izgradnja novega vodovoda v Če-
plezu – Po nenadni okvari vodovoda 
v Čeplezu je krajanom Čepleza in 
Planine grozilo, da sredi poletja 
ostanejo brez pitne vode. S pomočjo 
Občine Cerkno, ki je pristopila k sa-
naciji dotrajanega vodovoda, je bil v 
splošno zadovoljstvo zgrajen nov, 
skoraj 2 kilometra dolg vodovod, ka-

Foto: Darko Prezelj

Č lani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Šebrelje smo  v 
soboto, 6. 9. 2014, z gasilsko 

parado prevzeli novo gasilsko vozilo 
za prevoz moštva GVM1 OPEL VIVA-
RO 2.0 CDTI  MT6. Gre za manjše 
gasilsko vozilo za  prevoz gasilcev ter 
osebne opreme; njegova posadka je 
1+8. Nabava vozila ter izdelava nad-
gradnje je morala biti v skladu z tipi-
zacijo GZS, kar pomeni, da vozilo ne 
sme presegati 6.000 mm v dolžino, 
2.200 mm v širino ter 26.000 mm v 
višino, skupna masa pa sme znašati 
največ 3.500 kg. Oprema vozila ob-
sega gasilsko opremo (gasilniki), re-
ševalno opremo (reševalne vrvi), 
osvetlitev, signalizacijo in zveze (sve-
tilke, radijska postaja, signalni lo-
par), ročno orodje (sekira, lopata, 
metla ...).  

Vozilo je bilo nabavljeno z izdat-
no pomočjo Občine Cerkno. Ob tem 
se gasilci PGD Šebrelje še posebej za-
hvaljujejo županu Miranu Cigliču za 
podporo ter pomoč pri nabavi nove-
ga gasilskega vozila za potrebe PGD 
Šebrelje, GZ Cerkno kot tudi vasi Še-
brelje.
PGD Šebrelje

PGD ŠEBRELJE

 GASILSKA ZVEZA CERKNO

terega posebnost je, da v njem za 
brezhibnost pitne vode skrbi UV žar-
nica. Zajetje vode se namreč nahaja 
sredi neokrnjene narave, zato je bila 
sprejeta odločitev, da se na tem vo-
dovodu neoporečnost vode ne bo 
zagotavljala z manj prijaznim klorira-
njem, kar je edini tovrstni primer na 
vodovodnem omrežju Cerkljanske.

Č lani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Bukovo – Zakojca 
smo od  sobote,  23. 8. 2014 

tudi uradno bogatejši za novo gasil-
sko vozilo GVC 24/50. Gasilsko vozi-
lo s cisterno ima vgrajeno gasilsko 
črpalko, ki jo poganja motor vozila, 
napravo za hitri napad, rezervoar za 
5.000 l vode in pogon 4 x 4. Posadka 
je 1+2. Vozilo se zaradi velike količi-
ne vode uporablja ob večjih požarih 
in za oskrbo požarišča z vodo. Opre-
mljeno je za hitro posredovanje ob 
intervencijah, kot so: reševanje ljudi, 
nudenje prve pomoči, notranji požari 
v stanovanjskih in ostalih objektih, 
zunanji požari na objektih, reševanje 
živali, travniški požari ter nudenje 
tehnične pomoči občanom ob narav-
nih nesrečah kot so vetrolom, žledo-
lom ... ter nudenje vse ostale pomoči. 
PGD je s tem vozilom sposobno po-
sredovanja v vseh zaselkih pod Koj-
co, ki jih pokriva. Vozilo je bilo naba-
vljeno v okviru rednega financiranja 
Občine Cerkno in  Gasilske zveze 
Cerkno  ter s sredstvi, ki smo  jih 
zbrali domači gasilci. Ob tem je po-
trebno pohvaliti tudi zelo dober od-
ziv krajanov Zakojce, Bukovega, Koj-
ce, Žabž, Laharn, Orehka in Jesenice. 
Prav tako pa se zahvaljujemo županu 
Miranu Cigliču za izjemno podporo 
pri nabavi prepotrebnega vozila za 
naše območje.

PGD GORJE POČE TREBENČE

P o prejemu gradbenega dovol-
jenja  so člani PGD Gorje Poče 
Trebenče v sodelovanju s KS 

Gorje ter Občino Cerkno pričeli z iz-
gradnjo novega prizidka k obstoječe-
mu večnamenskemu objektu. Garaža 
prizidka  bo služila za potrebe PGD 
Gorje Poče Trebenče medtem ko bo 
podstrešje namenjeno tako za potre-
be KS kot tudi gasilcev. V sklopu iz-
gradnje pa se bo uredilo tudi ekološki 
otok. V letošnjem letu je predvideno, 
da se prizidek pokrije ter zapre, za-
ključen pa naj bi bil spomladi nasle-
dnje leto.
PGD Gorje Poče Trebenče

Federacije, ker je v grobnici poko-
pan tudi ruski vojak. Za znatno fi-
nančno podporo se jim iskreno za-
hvaljujemo.
Občina Cerkno

OBVESTILO
Organizatorje volilnih kampanj obveščamo, da se informator Ukopditi ne 
bo vključeval v kampanjo pred lokalnimi volitvami 2014, zato ne bo ob-
javljal volilnih propagandnih sporočil. Kot osrednja tiskana publikacija za 
informiranje lokalne javnosti ostaja namenjen obveščanju občank in ob-
čanov o delu in aktivnostih Občine Cerkno in njenih organov, javnih zavo-
dov in služb, krajevnih skupnosti, nevladnih organizacij ter akterjev s po-
dročij gospodarstva, podjetništva, kmetijstva in turizma.

Občina Cerkno, izdajatelj

 LOKALNE VOLITVE 2014

Tehnični podatki
•  Podvozje: MAN TGM 18-290 4x4
•  Pogon 4 x 4
•  Nadgradnja izdelovalca GNV iz Ce-

lja
•  Opremljen po tipizaciji GVC 24/50
•  Rezervoar s 5000 l vode
•  Črpalka z zmogljivostjo 3000l/min
•  Stolp za razsvetljavo v LED izvedbi
•  Električni vitel MAMUT CE-15000
•  2 x visokotlačni navijak z električ-

nim navijanjem
•  4 x izolirni dihalni aparat
•  Električni agregat 7 kW
•  Oprema za notranje in zunanje po-

žare
•  Oprema za nudenje prve pomoči 

(koritasta nosila, zajemalna nosila, 
kovček z 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
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Ukopditi je informativno glasilo Občine Cer-
kno, namenjeno obveščanju občank in obča-
nov, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospo-
dinjstva v občini Cerkno. Izdajatelj in zalo-
žnik: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 
Cerkno. Za Občino Cerkno: župan Miran Ci-
glič. Oblikovna reali-
zacija in tisk: Gaya 
d.o.o. Naklada: 1.800 
izvodov. Cerkno, sep-
tember 2014.

Informator 
Ukopditi v 
elektronski obliki:

 LAS ZA RAZVOJ

V okviru projekta nudimo 
pomoč osnovnošolcem, ki 
se srečujejo z učnimi, ve-

denjskimi in čustvenimi težavami. 
Srečujejo se z raznimi kriznimi situ-
acijami, kot so razveza staršev, smrt 
v družini, odvisnost, nasilje v druži-
ni,… Na težave opozarjajo z mote-
čimi in odklonilnimi oblikami ve-
denja in poslabšanjem učnega 
uspeha. V zadnjih letih je vse več 
tudi priseljenih družin, katerih 
otroci imajo težave zaradi kultur-
nih in jezikovnih razlik.

Prizadevamo si, da bi učencem, 
ki so vključeni v program čim bolj 
pomagali, da bi s pomočjo prosto-
voljca dosegli zastavljene cilje, kot 
so pridobitev učnih in delovnih na-
vade, pridobitev raznih spretnosti, 
izboljšanje šolskega uspeha, odpra-
viti odpor do šole in učenja, naučiti 
se sprejeti odgovornost za svoje ve-
denje, pridobiti občutek varnosti in 
sprejetosti, izboljšati komunikacij-
ske spretnosti.

Otrok z raznimi težavami je ve-
dno več, zato se kaže vedno večja 

 CENTER ZA SOCIALNO DELO IDRIJA

VABILO PROSTOVOLJCEM

potreba po prostovoljcih. K sodelo-
vanju vabimo nove prostovoljce, ki 
bi želeli nekaj svojega prostega ča-
sa nameniti otrokom, ki potrebuje-
jo pomoč. Vloga prostovoljca, vklju-
čenega v projekt je druženje z otro-
kom, pomoč pri učenju in šolskih 
obveznostih ter nudenje opore. 
Prostovoljstvo ni plačano z denar-
jem, ampak z občutkom zadovolj-
stva, da ste nekomu pomagali in 
mu polepšali dan.

Vabljeni vsi, ki bi želeli nameniti 
del svojega prostega časa nekomu, 
ki vas potrebuje. Veselimo se sode-
lovanja z vami, ki vam ni vseeno za 
stiske otrok in mladostnikov v na-
šem lokalnem okolju.

Če ste zainteresirani za sodelo-
vanje, nas pokličite ali obiščite 
na Centru za socialno delo Idrija, 
Vojkova 2a, Idrija. Kontaktna ose-
ba: 
Jerneja Pavšič Štrukelj, strokovna 
delavka, vodja programa,
tel.: 05/ 37 34 609, 041 388 176,
e-pošta:  jerneja.strukelj@gov.si.      
Center za socialno delo Idrija

LAS je neprofitna oblika in pred-
stavlja javno zasebno partner-
stvo z aktivno vlogo lokalnega 

prebivalstva in institucij na območju 
občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, 
Kobarid in Tolmin. Sestavljena je po 
načelu tripartitnosti iz predstavnikov 
različnih interesnih skupin in socio-
ekonomskih sektorjev in sicer:
• javnega sektorja (občine, javni za-

vodi in druge javne institucije),
• ekonomskega sektorja (podjetniki, 

podjetja, kmetje podjetniki in dru-
ge ekonomske institucije) ter

• zasebnega sektorja (zainteresirani 

posamezniki, kmetje, kmečke žene 
in mladi, predstavniki nevladnih 
organizacij in drugi predstavniki 
civilne družbe).
V novem programskem obdobju bo 

LAS vključevala tudi sektor sladko-
vodne akvakulture. Iz tega naslova 
mora imeti LAS v sestavi reprezenta-
tivno število predstavnikov sektorja 
sladkovodne akvakulture, zato k 
podpisu pristopne izjave vabimo tudi 
vse predstavnike s tega področja.

Člani imajo:
• pravico in dolžnost sodelovati na 

sejah Skupščine LAS, razpravljati 

Poziv k vstopu oziroma včlanitvi v LAS za razvoj
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) ZA RAZVOJ, KI OBSEGA HRIBOVSKI DEL SEVERNE PRIMORSKE, VAS VABI, DA POSTANETE NJENI ČLANI OZIROMA DA OBNOVITE ČLANSTVO 
ZA NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE (2014–2020).

in glasovati o delovanju LAS, voliti 
vodstvo;

• možnost kandidirati in biti izvolje-
ni v organe LAS;

• pravico do udeležbe na dejavno-
stih, ki jih organizira LAS in so ve-
činoma brezplačne;

• možnost sodelovanja pri pripravi 
Strategije lokalnega razvoja za Pro-
gramsko obdobje 2014–2020;

• možnost prijave projektnih predlo-
gov ter njihovo izvajanje.
Zaradi podpisa Družbene pogodbe 

o delovanju LAS je prvi rok za odda-
jo pristopne izjave 15. september 

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

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

2014. Od tega dne dalje je rok odprte 
narave. 

Članstvo LAS je odprto in prosto-
voljno ter velja od dneva podpisa 
omenjene pogodbe oziroma od potr-
ditve članstva na Skupščini LAS. 

Pristopno izjavo najdete na spletni 
strani Posoškega razvojnega centra: 

http://www.prc.si/novice/poziv-za-
vstop-oziroma-clanstvo-v--lasu-za-
razvoj

Prosimo, da izpolnjeno in podpisa-
no pristopno izjavo  posredujete na 
naslov: Posoški razvojni center, Las 
za razvoj, Trg tigrovcev 1, 5220 Tol-
min.  

Razvoj podeželja po meri ljudi
Posoški razvojni center, ki vodi lokalno akcijsko skupino LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) za 
novo programsko obdobje 2014–2020 pripravlja Strategijo lokalnega razvoja, na osnovi katere bodo lokalna oko-
lja črpala evropska sredstva programa LEADER.

Strategijo lokalnega razvoja 
neposredno sooblikujejo pre-
bivalke in prebivalci posame-

znega območja, saj vključuje njihove 

projektne ideje, zamisli in želje, ki iz-
hajajo iz lokalnih potreb. Tako so bi-
le 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, na delavnici 
26. septembra pa bomo podrobneje 
predstavili program LEADER ter sku-
paj s predlagatelji idej in ostalimi za-
interesiranimi dogradili prejete za-
misli v močne in prodorne projekte, 
ki bodo imeli realno možnost prido-
bitve 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 zainte-
resirane k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategi-
jo lokalnega razvoja hribovskega dela Severne Primorske za pro-
gramsko obdobje 2014–2020. Predlagatelji projektnih predlogov 
so fi zične in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o go-
spodarskih družbah, kmetje, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, oseb-
no dopolnilno delo, javne institucije/organizacije ter nevladne or-
ganizacije s sedežem ali poslovno enoto na območju občin Bovec, 
Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Informacije 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  

KREATIVNA DELAVNICA – 
UKREP LEADER 2014–2020

LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) za območja ob-
čin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin v septembru 
organizira kreativne delavnice – ukrep LEADER 2014-2020.

Na delavnicah bomo s pomočjo udeležencev obravnavali vsebinska po-
dročja z naborom projektnih idej za umestitev v Strategijo lokalnega ra-
zvoja za hribovski del Severne Primorske.

Delavnica za območje občine Cerkno 
bo potekala v petek, 26. 9. 2014, 

med 18. in 20. uro, v sejni sobi 
Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Obenem vam bo predstavljeno dosedanje delo lokalne akcijske skupine, 
novosti v Programskem obdobju 2014–2020, težave, s katerimi se sooča-
mo pri razvoju podeželja ter priložnosti za razvoj območja. Sledila bo raz-
prava ter nabor vaših projektnih idej. 

Delavnica je namenjena Krajevnim skupnostim na območju občine Cer-
kno, nevladnim organizacijam, lokalnim ponudnikom, kmetom, pred-
stavnikom kmetij z dopolnilno dejavnostjo, osebam, ki opravljajo osebno 
dopolnilno delo, gostincem ter vsem ostalim, ki  bi radi sodelovali pri ra-
zvoju svojega okolja.
Greta Černilogar, strokovna vodja LAS za razvoj in Peter Domevšček, 
svetovalec, Posoški razvojni center

Center za socialno delo Idrija že od leta 1998 izvaja in razvija preventiv-
ni program Socialno pedagoška pomoč, ki ga delno fi nancirata občini 
Idrija in Cerkno. Program vodi strokovna delavka centra, izvajajo pa ga 
prostovoljci, ki nudijo pomoč otrokom oz. mladostnikom.

 RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE IDRIJA

ODLIČNA UDELEŽBA KRVODAJALCEV
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Idrija se zahvaljuje vsem krvoda-
jalcem za udeležbo na poletni krvodajalski akciji. Ponovno se lahko pohva-
limo z odlično udeležbo, saj je v štirih dneh darovalo kri 830 krvodajalcev, 
od tega 677 v Idriji in 153 v Cerknem. 

Č e prištejemo še zimsko krvo-
dajalsko akcijo, smo v letu 
2014 zabeležili 1409 krvoda-

jalcev. V Cerknem se je poletne akcije 
do 9. ure zjutraj udeležilo že 70 ude-
ležencev, tako da je bilo celo nekaj 
čakalne vrste, v Idriji pa je bilo števi-
lo darovalcev vse dni enakomerno 
razporejeno. Kot vedno v poletnih 
mesecih, je bilo tudi letos pomanjka-
nje krvi, posebej po krvnih skupinah 
0+ ter vseh Rh negativnih skupinah. 
Tako so naši redni krvodajalci, ki 
imajo krvno skupino, po kateri so po-

trebe večje, prejeli posebno SMS po-
vabilo preko mobilnega telefona. 

Posebej smo veseli našega pod-
mladka, to je študentov in dijakov, 
med katerimi jih je kar nekaj kri da-
rovalo prvič, skupaj pa smo jih zabe-
ležili več kot 100.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
Osnovnima šolama Idrija in Cerkno 
za možnost uporabe prostorov, lokal-
nim medijem in Klubu idrijskih štu-
dentov za objave ter obveščanje,  
podjetjem pa za sodelovanje oziroma 
podporo zaposlenim, da se lahko 

udeležijo krvodajalske akcije.
Z željo, da (p)ostanete naši zvesti 

krvodajalci, vas lepo pozdravljamo. 
Ponovno se vidimo februarja 2015.

Hvala, ker darujete!
Tanja Tominec, RKS Območno zdru-
ženje Idrija
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Č e v skrbi za zdravo prehrano s 
svojega jedilnika črtamo vse 
razen sadja in zelenjave, lah-

ko to povzroči pomanjkanje beljako-
vin in podhranjenost, kar se hitro 
odrazi v slabši odpornosti.

Žal se prebivalci Slovenije v pov-
prečju prehranjujemo nezdravo, med 
drugim pojemo preveč maščob in soli 
ter premalo sadja in zelenjave. Stro-
kovnjaki si zato želijo, da bi se ljudje 
bolje seznanili s priporočili za zdravo 
prehranjevanje in jih tudi upoštevali, 
saj bi se tako v veliki meri izognili z 
nezdravo prehrano povezanimi kro-
ničnimi boleznimi. Tudi druga skraj-
nost zdravju škodi - pretirana skrb za 
zdravo prehrano lahko privede do te-
ga, da na koncu jemo nezdravo.

V ZD Idrija se trudimo, da bi skozi 
različne aktivnosti poskrbeli za oza-
veščanje javnosti o zdravem načinu 
življenja.

Zdravstveno vzgojni center (ZVC) 
ZD Idrija je središče izvajanja progra-
mov in dejavnosti, ki so namenjene 
preprečevanju razvad, ki škodujejo 
zdravju ter svetovanju in vzgoji za 
zdrav način življenja. Vsebine so zato 
zelo raznolike, od zdrave prehrane, 

 PISMI IZ ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

JESENI ZAČNEM? MOGOČE JE LETOS KONČNO 
ČAS ZA SPREMEMBE.

obvladovanja stresa, gibanja in tele-
sne dejavnosti, skratka vse, kar po-
sredno in neposredno vpliva na naše 
zdravje. Tako v okviru našega ZVC 
potekajo preventivne dejavnosti za 
posameznike ali skupine.

V okviru nacionalnega programa 
primarne preventive srčno-žilnih bo-
lezni in drugih kroničnih bolezni po-
tekajo naslednje učne delavnice:
1.  Zdrav življenjski slog
2.  Dejavniki tveganja
3.  Test hoje
4.  Zdrava prehrana
5.  Zdravo hujšanje
6.  Telesna dejavnost – gibanje (nor-

dijska hoja)
7.  DA, opuščam kajenje
8.  Individualna svetovanja
9.  Merjenje krvnega tlaka z zdra-

vstveno vzgojnim svetovanjem, 
vsak petek med 8. in 11. uro

10. Program SVIT
11. Psihoedukativna delavnica »Pod- 

pora pri spoprijemanju z depresi-
jo«

V nadaljevanju želimo nekaj besed 
nameniti testu hoje, ki ga izvajamo 
tako v Idriji kot tudi v Cerknem. Pre-
izkus hoje na 2 km je enostaven, na-

Veliko ljudi se prehranjuje nezdravo, hkrati pa so premalo telesno aktivni. O posledicah takšnega načina življenja 
in o tem, kako se mu odpovedati, se v času, ko je zdravo in lepo telo postalo vrednota, govori veliko.

tančen, varen in ponovljiv test, na 
katerem s pomočjo tako hitre hoje, 
kot jo zmorete, da pri tem ne ogroža-
te svojega zdravja, izmerimo vašo 
telesno zmogljivost in vam na podla-
gi vaših rezultatov svetujemo ustre-
zno telesno dejavnost in zdravju pri-
jazno športno vadbo.

Primeren je za vse med 20. in 65. 
letom, ki ste telesno nedejavni ali 
zmerno telesno dejavni. Test lahko 
opravite večkrat (priporočljivo je 
vsakih 6 mesecev) in tako sledite iz-
boljšanju svoje telesne zmogljivosti. 
Udeležba je brezplačna. 

Zato vas vabimo, da se nam pri-
družite. Naj bo ta jesen priložnost za 
nov začetek. 

Test hoje v Cerknem organizira-
mo v petek, 26. septembra 2014, s 
pričetkom ob 16. uri. 

Vse dodatne informacije so vam na 
voljo na telefonski številki: 05/37 34 
222 ali na elektronskem naslovu: 
zdravstvena.vzgoja@zd-idrija.si. 
Lahko pa pobrskate tudi po naši sple-
tni strani www.zd-idrija.si.

Vabljeni v čim večjem številu – pri-
družite se nam!
Maja Filipič, ZD Idrija

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
ŽENSK
Zdravstveni domovi v Sloveniji delujemo v okviru primarne ravni siste-
ma zdravstvenega varstva, ki vključuje dejavnost splošne oziroma dru-
žinske medicine, pediatrije, zobozdravstvo in ginekologijo. To pomeni, 
da ima vsak zavarovanec pravico do izbire svojega osebnega zdravnika 
ali pediatra in do osebnega zobozdravnika, ženske pa imajo tudi pravi-
co do izbire osebnega ginekologa.

V Zdravstvenemu domu Idri-
ja imamo priznanega 0,8 
programa dejavnosti gine-

kologije, kar pomeni, da ginekolo-
ška ambulanta deluje štiri dni na 
teden. Nosilca dejavnosti sta zdrav-
nik (Črtomir Knap) in zdravnica 
(Erika Tuta), oba specialista gine-
kologije in porodništva, poleg njiju 
pa v ambulanti dela še diplomirana 
babica. 

Glavna področja dela so: preven-
tivno zdravstveno varstvo žensk – 
preprečevanje raka na materničnem 
vratu (program Zora), kurativno 
zdravstveno varstvo žensk ter pre-
ventivno zdravstveno varstvo no-
sečnic.

Pri obeh specialistih je opredelje-
nih približno 4.500 občank občin 
Idrija in Cerkno. Dekleta in ženske, 
ki še nimajo izbranega ginekologa 
(takih je približno petina vseh ob-
čank med 15 in 70 letom), vabimo, 
da se opredelijo pri ginekologu ZD 

Idrija, pri čemer priporočamo izbi-
ro dr. Tute, pri kateri je za zdaj 
opredeljenih nekoliko manjše šte-
vilo žensk. 

Na pregled posebej vabimo de-
kleta, ki v dijaških letih vstopajo v 
svet odraslih. V naši ambulanti bo-
ste dobile vse potrebne informacije 
o posebnostih ženskega telesa in 
načinih zaščite pred nalezljivimi 
boleznimi, neželeno nosečnostjo in 
vsem, na kar bi morale biti pozorne.

Ginekološka ambulanta dela 
vsak ponedeljek dopoldan, vsak 
drugi torek dopoldan in vsak četr-
tek popoldan (dr. Knap) in vsako 
drugo sredo dopoldan ter vsak pe-
tek dopoldan (dr. Tuta). Za pregled 
se lahko naročite osebno, na tele-
fonsko na številko 05 37 34 234 ali 
po elektronski pošti na naslov gine-
kologija@zd-idrija.si.

Vljudno vabljene!
Urška Močnik, 
direktorica ZD Idrija

OBVESTILO
Šolska stran je še malo na počitnicah, zato kaj več o šoli v naslednji števil-
ki. 

 OSNOVNA ŠOLA CERKNO

Razvoj onkologije, diagnosti-
ke, zdravljenja in Program 
Svit, so veliko prispevali k 

zgodnejšemu odkrivanju bolezni, 
boljšim rezultatom zdravljenja, 
daljšem preživetju bolnikov in ka-
kovosti njihovega življenja. V letu 
2013 je sodelovalo v Programu Svit 
68,66% vabljenih moških in žensk 
(50-69 let) v občini Cerkno. Zaže-
lena odzivnost je vsaj 70%.

Pomembno je redno (vsake 
dve leti) testiranje na prikrito kri 
v blatu. Brez odlašanja odgovori-
te na vabilo in se vključite v Pro-

 PROGRAM SVIT

ZGODNJE ODKRIVANJE IN 
ZDRAVLJENJE RAKA
Raka debelega črevesa in danke lahko pravočasno odkrijete in pozdra-
vite. Med ljudmi kroži mit, da je rak smrtna obsodba. Ni res! 

gram Svit. 
Lahko se posvetujte z zdravni-

kom, farmacevtom v lekarni ali s 
svetovalci v:                      
•  Centru Svit (tel.: 01/62 04 521, 

e-naslov: info@program-svit.si)   
•  Svitovi info točki v Zdravstvenem 

domu Idrija vsak petek med 
11:00 in 13:00 uro  (tel.: 05/373 
42 00). 

•  Več  informacij je na spletni stra-
ni www.program-svit.si.

Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

ZAHVALA

Želimo se zahvaliti družini Oblak iz Cerknega. Ob boleči 
izgubi očeta Jožefa Oblaka so se spomnili na Zdravstveni dom 
Idrija in Zdravstveno postajo Cerkno, saj so namesto sveč in 

cvetja prispevke zbirali za nas.

Iskrena hvala vsem, ki ste darovali. Zbrana sredstva bomo 
namenili za nakup delovnih oblek za Zdravstveno postajo 

Cerkno. 

Zavedamo se, da je danes, ko smo priča težki gospodarski 
krizi, ki jo vsak na svojem področju vsak dan doživljamo, 

donatorstvo toliko bolj pomembno. 

Hvala vam, trudili se bomo ob delu upravičiti vaše cenjeno 
zaupanje. 

Sodelavci in sodelavke ZD Idrija in ZP Cerkno

SEPTEMBER 2014
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpod-
bud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03 in 84/11) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 41/14), objavlja Občina Cerkno 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH VZPODBUD V OBLIKI 
DELNEGA SOFINANCIRANJA STROŠKOV ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V 
OBČINI CERKNO V ČASU OD 5. 11. 2013 DO 3. 11. 2014

 JAVNI RAZPIS

stev za namene iz Pravilnika Občine Cer-
kno o dodeljevanju vzpodbud za področje 
malega gospodarstva. V primeru večjega 
števila upravičencev se lahko delež sofi-
nanciranja oziroma pomoči sorazmerno 
zniža. V kolikor pa bo prispelo manjše 
število vlog kot je razpisanih sredstev, se 
lahko finančne vzpodbude v obliki nepo-
vratnih sredstev sorazmerno zvišajo.
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na 
podlagi pravilnika, jih morajo porabiti za 
namene, za katere so jim bila dodeljena.

b. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo 
sredstva in prednostni kriteriji:

Za namen a):
• Vzpodbude za odpiranje novih delov-

nih mest se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva pri samozaposlitvi ali zaposli-
tvi delavcev za določen ali nedoločen  
čas, če še niso bili zaposleni (prva 
zaposlitev), so ostali brez zaposlitve 
(brezposelni) ali so v postopku izgublja-
nja dosedanje zaposlitve. Zaposlitev 
oz. samozaposlitev mora biti realizirana 
v času od 5. 11. 2013 do 3. 11. 2014.

• Delodajalec je upravičen do nepo-
vratnih sredstev, če zaposli osebo v 
skladu z določili prejšnje alineje, ki je 
državljan RS.

• Prednostno se nepovratna sredstva za 
zaposlovanje dodeljujejo za zaposlitev 
oseb s stalnim bivališčem na območju 
občine Cerkno ter visoko kvalificirane-
ga kadra in samozaposlitvam.

• Višina finančne vzpodbude v obliki 
nepovratnih sredstev je največ do 
1.000 EUR na zaposlitev, v primeru 
samozaposlitve pa največ do 1.200 
EUR.

• Novo odprta delovna mesta in samo-
zaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti 
po prejeti pomoči za ta namen. 

• Izpolnjevanje kriterija novih delovnih 
mest se ugotavlja na osnovi dodatnih 
delovnih mest v primerjavi s celotnim 
povprečjem zaposlenih v podjetju leto 
pred odobritvijo pomoči za razvoj.

Za namen b):
• Sredstva se dodeljujejo za kritje stro-

škov zavarovanja najetih kreditov za 
nakup osnovnih sredstev pri bankah v 
času od 5.11.2013 do 3.11.2014 oz. 
za kritje stroškov odobritve finančne-
ga leasinga v času od 5.11.2013 do 
3.11.2014.

• Prednost imajo prosilci za zavarovanje 
kredita za kreditiranje projektov male-
ga gospodarstva v občini Cerkno, ki 
ga v sodelovanju z bankami razpisuje 
Občina Cerkno.

• Višina finančne spodbude je do 50% 
stroškov zavarovanja kredita oz. odo-
britve finančnega leasinga, vendar 
ne več kot 500 EUR na prosilca.

Za namen c):
• Sredstva se dodeljujejo za delno so-

financiranje stroškov projektne doku-
mentacije, pridobljene v času od 5. 11. 
2013 do 3. 11. 2014. Višina finančne 
vzpodbude znaša do 800 EUR oz. do 
50% upravičenih stroškov na posa-
meznega  prosilca.

Za namen d)
• Sredstva se dodeljujejo za delno sofi-

nanciranje stroškov strokovnega izo-
braževanja za pridobitev strokovnih 
znanj po verificiranih programih ter 
programih za pridobitev permanentnih 
znanj pomembnih za ohranitev, razvoj 
in novo dejavnost.

• Občina bo subvencionirala šolnine oz. 
kotizacije kandidatom, ki so v času od 
5.11.2013 do 3.11.2014 že vpisani v 
izobraževalni program.

• Višina finančne vzpodbude znaša do 
45% upravičenih stroškov (šolnina 
v tekočem letu oz. kotizacija), ven-
dar ne več do kot 500 EUR na po-
samezno izobraževanje.

Za namen e):
• Sredstva se dodeljujejo za delno so-

financiranje stroškov za pridobivanje 
sistema kakovosti po standardih ISO 
9001, 2000, ISO 14000, EN 45000 

in oznake CE ter druge mednarodno 
priznane sisteme kakovosti. Sredstva 
se dodeljujejo tudi za delno subvencio-
niranje stroškov, ki so nastali v postop-
ku recertifikacije (obnovitvene presoje 
na 3 leta).

• Sredstva se dodeljujejo za delno so-
financiranje stroškov standardov ka-
kovosti in recertifikacije, pridobljenih 
v času od 5.11.2013 do 3.11.2014. 
Višina finančne vzpodbude znaša do 
1.000 EUR oz. do 50% upravičenih 
stroškov na posameznega prosilca.

3. VSEBINA VLOGE in priložena doku-
mentacija
Za vse namene:
• Izpolnjen obrazec.
• Fotokopija dokazila o registraciji dejav-

nosti:
- samostojni podjetniki priglasitveni 

list,
- nosilci obrtne dejavnosti obrtno do-

voljenje,
- gospodarske družbe vpis v sodni re-

gister,
- ali potrdilo o vlogi za opravljanje 

določene dejavnosti pri pristojnem 
organu.

• Podpisano izjavo, da prosilec ni v ste-
čajnem postopku (priloga 1 k obrazcu).

• Podpisano izjavo, da se prosilec strinja 
z razpisnimi pogoji (priloga 2 k obrazcu).

• Za fizične osebe potrdilo o državljan-
stvu na vpogled.

• Pisno izjavo o že prejetih »de minimis« 
pomočeh, vključno z navedbo, pri ka-
terih dajalcih in v kakšnem znesku je v 
relevantnem obdobju še kandidiral za 
de minimis pomoč (priloga 3 k obrazcu)

• Pisno izjavo o drugih že prejetih (ali za-
prošenih v kakšni višini in pri katerem 
dajalcu) pomočeh za iste upravičene 
stroške (priloga 4 k obrazcu).

Dokazila glede na namen:
Za namen a): zaposlitev oz. samozapo-
slitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o 
prijavi-odjavi za pokojninsko in invalidsko 
ter zdravstveno zavarovanje (obrazec 
Obr. M1). Zaposlitev visokokvalificirane-
ga kadra se dokazuje s fotokopijo diplo-
me zaposlenega, brezposelne osebe s 
potrdilom Urada za delo ter prvo zaposli-
tev s fotokopijo delavske knjižice. Doka-
zilo o številu zaposlenih se dokazuje na 
podlagi uradne evidence Zavoda RS za 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje. 
Za namen b): fotokopija pogodbe z ban-
ko o najemu kredita za nakup osnovnih 
sredstev in fotokopija potrdila o plačilu 
stroškov zavarovanja najetega kredita ali 
fotokopija pogodbe o sklenitvi leasinga 
ter dokazilo o nastalih in poravnanih stro-
ških za odobritev leasinga.
Za namen c): pridobljeno upravno do-
voljenje ter račun in potrdilo o plačanih 
stroških projektne dokumentacije.
Za namen d): potrdilo o vpisu v verifici-
ran program izobraževanja in potrdilo o 
plačilu šolnine oziroma potrdilo o plačani 
kotizaciji ter potrdilo o uspešnem zaključ-
ku izobraževanja.
Za namen e): fotokopija pridobljenega 
standarda kakovosti oz. recertifikacije ter 
račun in potrdilo o plačanih stroških.

4. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DO-
LOČBE
Prosilci pošljite ali osebno prinesete vlo-
ge na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 
ulica 9, 5282 Cerkno.
Rok za prijavo je odprt od objave javne-
ga razpisa do 3.11.2014. Vse pravoča-
sno vložene vloge bo obravnaval Odbor 
za malo gospodarstvo in turizem pri Ob-
čini Cerkno. Župan bo s sklepom pisno 
obvestil prosilce v roku 8-ih dni od obrav-
nave vlog.
Vloge prispele po roku za oddajo prijav 
bodo zavržene.
Obrazce in dodatne informacije intere-
senti dobijo na Občini Cerkno, Bevkova 
ulica 9, tel. 37 34 640. Obrazci s priloga-
mi so dosegljivi tudi na spletnih straneh 
Občine Cerkno (http://www.cerkno.si).

Miran Ciglič, župan Občine Cerkno

1. PREDMET RAZPISA
Oblika spodbujanja malega gospodar-
stva, ki je predmet razpisa so nepovratne 
finančne vzpodbude v obliki delnega 
sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo 
se z namenom pospeševanja in razvoja 
malega gospodarstva na območju obči-
ne Cerkno.
Višina sredstev namenjena nepovratnim 
finančnim vzpodbudam v obliki nepovra-
tnih sredstev je 4.600,00 EUR.
Nepovratne finančne vzpodbude se do-
deli za naslednje namene:
a. Odpiranje novih delovnih mest,
b. Zavarovanje kreditov oz. pokritje 

stroškov odobritve leasinga, 
c. Pridobivanje projektne dokumen-

tacije za poslovne prostore,
d. Strokovno izobraževanje in uspo-

sabljanje,
e. Pridobitev standardov kakovosti.

2. MERILA IN POGOJI
a. Splošni in posebni pogoji za prija-
vitelje
Do vzpodbud iz tega razpisa so upravi-
čeni:
•  gospodarske družbe,
•  fizične osebe, ki imajo status samo-

stojnega podjetnika posameznika,
•  občani, ki so pri pristojnem organu 

vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti oziroma na pri-
stojnem sodišču vložili priglasitev za 
vpis v sodni register in priložili zahtevi 
vse predpisane dokumente za ustano-
vitev gospodarske družbe. 

Sedež upravičenca ali lokacija poslovne 
enote oz. kraj investicije mora biti na ob-
močju Občine Cerkno.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem po-
stopku ali postopku prisilne poravnave.
Fizične osebe morajo biti državljani Re-
publike Slovenije.
Gospodarske družbe morajo izpolnjeva-
ti pogoje za majhna podjetja iz 3. člena 
Uredbe o namenih in pogojih za dode-
ljevanje državnih pomoči, pri podjetnikih 
posameznikih se ti pogoji smiselno upo-
števajo.
V skladu s tem razpisom se pomoč do-
deljuje po pravilu »de minimis«. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu preje-
mniku na podlagi pravila »de minimis« ne 
sme presegati 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR).
Upošteva se tudi načelo o kumulaciji po-
moči. Skupaj s pomočjo »de minimis« se 
za iste upravičene stroške ne sme dode-
liti še državna pomoč, če bi takšna ku-
mulacija povzročila intenzivnost pomoči, 
ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po 
pravilih o državnih pomočeh.
Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na 
podlagi tega pravilnika, niso upravičena: 
• podjetja, ki delujejo na področju ri-

biškega in ribogojnega sektorja, ka-
kor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 
104/2000; 

• podjetja, ki delujejo na področju pri-
marne proizvodnje kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti; 

• podjetja, ki delujejo na področju prede-
lave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustano-
vitvi Evropske skupnosti v primeru, če 
je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih proizvodov, 
ki so kupljeni od primarnih proizvajal-
cev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce; 

• podjetja, ki delujejo na področju sek-
torja premogovništva, kakor so opre-
deljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002; 

• podjetja, ki opravljajo cestne prevoze 
blaga za najem ali plačilo, in sicer za 
investicije v nabavo vozil za cestni pre-
voz tovora; 

• podjetja v težavah.
Prednost pri dodeljevanju finančnih sred-
stev imajo prosilci, ki še niso prejeli sred-

 ZRNO

Pred slabim letom je vzklilo 
ZRNO, novo slovensko zdru-
ženje, ki zastopa interese vseh 

tistih, ki delajo v nepridobitnih orga-
nizacijah, torej vseh tistih javnih in 
zasebnih organizacij, ki ne delujejo 
z namenom pridobivanja dobička, 
temveč v korist svojih uporabnikov. 
V bolnišnicah so to bolniki, pri obči-
nah vsi občan, v šolah učenci in star-
ši, v univerzah študentje, pri kulturi 
so to npr. obiskovalci prireditev ali 
razstav, pri humanitarnih organizaci-
jah so to, ali socialno šibki ali bolni, 
pri okoljevarstvenih organizacijah 
celo vsi mi, ki hočemo boljše okolje. 
Število organizacij, katerim ZRNO 
nudi svoje izobraževalne in sveto-
valne storitve, je torej res ogromno. 

V ZRNO, ki je bilo ustanovljeno 
12. oktobra lani v Ajdovščini in ima 
sedež na Cvetkovi v Cerknem, je že 
več kot 20 profesionalcev, ki si kruh 
služijo z delom na najrazličnejših 
nepridobitnih projektih, ki jih v veli-
ki večini zaradi svoje kvalitete na 
najvišji ravni in koristnosti njihove-
ga dela financirajo vlade, javni skla-
di, fundacije in skladi Evropske ko-
misije kot tudi družbeno odgovorna 
podjetja in dobrodušni posamezni-
ki. Z Združenjem ZRNO so sloven-
ske nepridobitne organizacije prido-
bile tudi Mednarodna etična načela 
pri zbiranju sredstev, ki so ključni 
dokument, saj zelo jasno določajo 

ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ 
NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Sprejem Certifikata EFA, mag. Livija Rojc Štremfelj iz Združenja ZRNO v družbi 
Paula Marvella iz britanskega Institute of Fundraising (levo) in Güntherja Lut-
schingerja iz Austria Fundraising Verband (desno). Srečanje članov EFA je poteka-
lo novembra lani v večnem mestu Rimu.

pravila, kako korektno in etično rav-
nati, ko in če pridobivamo sredstva. 
Od naše ustanovitve smo za naše 
člane organizirali 10 brezplačnih 
webinarjev iz najrazličnejših podro-
čij pridobivanja sredstev, financira-
nja organizacij ter vodenja in strate-
škega načrtovanja.

ZRNO ima še eno vlogo, ki ni za-
nemarljiva, namreč člani ZRNO 
predstavljamo Slovenijo v mednaro-
dni organizaciji European Fundrai-
sing Association (EFA). Enkrat letno 
se v živo, večkrat letno pa prek inter-
neta člani ZRNO srečamo s kolegi iz 
22 evropskih držav. Enkrat letno se 
dobimo na Srečanju zbirateljev sred-
stev, ki je bilo prvič organizirano le-
ta 2012 prav v Cerknem. Letos se 
nam lahko pridružite drugi vikend 
oktobra na Debelem rtiču. (Več o 
srečanju na www.fundraising.si)

Predsednica Združenja ZRNO in 
delegatka Slovenije v European Fund-
raising Association sem vaša sokra-
janka Livija Rojc Štremfelj. Novem-
bra sem povabljena v Bruselj, kjer 
imam sestanke tudi z nekaterimi 
evropskimi poslanci, ki jih zanimajo 
primeri dobre prakse slovenskih ne-
pridobitnih organizacij. Če želite, jim 
lahko predstavim tudi vaše zgodbe. 
Pokličite me na 031 508 734. 

Če slepa kura naše ZRNO najde, 
spregleda!
mag. Livija Rojc Štremfelj

V Lazcu so letos mladi poleg 
ostalih dogodkov v sklopu 
Laškega sejma  poskrbeli  za 

lepo presenečenje, ki so mu dali 
ime – Laški izziv. Zbrani so morali 
premagati  štiri kilometrsko progo 
z enajstimi ovirami. Skoraj štiride-
set prijavljenih se je najprej skupno 
ogrelo na novem igrišču, nato pa po-
dalo na tek, na katerem so se srečali 
z blatom, plezanjem, plazenjem in 

 DLG STARI MEH LAZEC

LAŠKI IZZIV 2014
za konec še s skokom v čeber, poln 
vode. Tekmovalci in tekmovalke so 
prihajali iz celotne KS Otalež, Še-
brelj, Idrije, Spodnje Idrije, Sovo-
dnja, naši vikend sosedje iz Anglije 
pa so celo poskrbeli za mednarodno 
udeležbo. 

Uspešno izpeljan prvi Laški izziv 
je mladim dal zagon, da bodo tek 
ponovili tudi drugo leto.
Besedilo in foto: Miran Kofol
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Ob 200-letnici rojstva dr. Franca Močnika
LETOŠNJI OKTOBER BO V CERKNEM V ZNAMENJU 200-LETNICE ROJSTVA MATEMATIKA DR. FRANCA VITEZA MOČNIKA. 

Rodil se je v Cerknem 1. oktobra 1814 v 
dovolj premožni družini, da mu je lahko 
omogočila šolanje. Po končani gimnaziji 

v Ljubljani se je odločil za študij bogoslovja v 
Gorici, vendar si je po zaključku študija izbral 
poklic učitelja. Ob poučevanju na goriški nor-
malki je istočasno študiral v Gradcu, kjer je bil 
leta 1840 promoviran za doktorja filozofije. 
Zaradi pomanjkanja primernih učbenikov za 
pouk matematike se je lotil pisanja svojih pr-
vih metodičnih knjižic in kasneje učbenikov, 
tako imenovanih računic. Po pridobitvi naziva 
si je prizadeval za boljše službeno mesto in bil 
leta 1846 imenovan za profesorja matematike 
na tehniški akademiji v Lvovu v Ukrajini, tam 
je ostal tri leta. Poklicno pot je kot profesor in 
dekan nadaljeval na univerzi v Olomucu na 
Moravskem, kjer je ostal le dve leti, a dovolj, da 
je tam spoznal bodočo ženo Terezijo Rossiwall. 
Konec leta 1850 je bil imenovan za deželnega 
šolskega svetnika in nadzornika ljudskih šol na 
Kranjskem. Pripravil je program prenove šol in 
nov učni načrt, po katerem so v mestnih glav-
nih šolah na Kranjskem prvič uvedli tudi pouk v 
slovenskem jeziku. Poleg skrbi za jezik si je zelo 
prizadeval glede organiziranosti šolstva in nje-
govih materialnih pogojev, posebno pozornost 
je posvečal tudi boljšemu gmotnemu položaju 
učiteljev. Leta 1860 je bil premeščen v Gradec, 
kjer je bil od leta 1861 deželni svetovalec ter 
nadzornik ljudskih šol in realk za Štajersko in 
Koroško. Umrl je v Gradcu leta 1892.

Dr. Franc Močnik prav gotovo spada med ti-

 JUBILEJ

ga s tem povišal v plemiški stan. Cerkljani in 
Slovenci so se ga spominjali ob različnih prilo-
žnostih in obletnicah in mu posvetili več spo-
minskih obeležij ter množico člankov, publika-
cij, simpozijev in razstav. 

Tudi ob tokratni obletnici se bo zvrstila vrsta 
prireditev, s katerimi se bomo pridružili pra-
znovanju občine Cerkno, ki si je za svoj praznik 
izbrala 1. oktober tudi zaradi spomina na svoje-
ga slavnega rojaka Močnika. 

Program prireditev
•  Osnovna šola Cerkno, 24. september 2014: 

MOČNIKOVE DELAVNICE za učence od 6. do 
9. razreda: Matematika je kul

• Cerkljanski muzej, 30. september 2014 ob 
18. uri:
Mestni muzej Idrija in Slovenski šolski muzej 
vabita na ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE Z 
vrlino in delom, posvečene 200-letnici rojstva 
dr. Franca viteza Močnika
Po dogovoru s Slovenskim šolskim muzejem 
bodo v mesecu oktobru v okviru razstave za 
učence OŠ Cerkno in odrasle potekale tudi 
Učne ura naših babic in dedkov iz leta 1905, 
z nalogami iz Močnikovih računic.
Posebno vsebinsko dopolnitev razstave pred-
stavlja katalog z naslovom Z vrlino in delom. 
Prinaša krajše prispevke 10 avtorjev, ki osve-
tljujejo Močnikov čas, njegovo življenje in de-
lo ter sledi, ki jih je le-to pustilo v slovenski 
kulturni zgodovini. Z vrlino in delom je Moč-
nik sam sebi ustvaril največji spomenik.

• Cerkljanski muzej, 1. oktober 2014 ob 18. 
uri:
Občina Cerkno, Cerkljanski muzej in Filateli-
stično društvo Idrija vabijo na ODKRITJE 
MOČNIKOVEGA DOPRSNEGA KIPA, ki bo 
preseljen pred muzejsko stavbo in predstavi-
tev priložnostnega poštnega žiga, poštne 
znamke in ovojnice posvečenih Francu Moč-
niku.

• Cerkljanski muzej, 1.–3. oktober 2014:
Večpredstavnostni MATEMATIČNI KVIZ 
učencev osnovne šole Cerkno za obiskovalce 
razstave Z vrlino in delom (po dogovoru, za 
skupine). 
Odprtje razstave in kviz sodita v sklop prire-
ditev ob letošnjih Dnevih evropske kulturne 
dediščine, ki potekajo pod naslovom Dedišči-
na gre v šole.

• Cerkljanski muzej, 8. oktober 2014 ob 16. 
uri:
MUZEJSKA DELAVNICA za najmlajše v sklo-
pu razstave Z vrlino in delom: Igrajmo se s 
števili

• Hotel Cerkno, 24.–25. oktober 2014:
STROKOVNO SREČANJE in 66. občni zbor 
Društva matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije

• Cerkljanski muzej, 30. oktober 2014:
MUZEJSKA SREČANJA: predavanje dr. Mila-
na Hladnika z naslovom Poslanstvo dr. Fran-
ca Močnika

Vljudno vabljeni!
Milojka Magajne, Cerkljanski muzej

ste ljudi, ki so s svojim delom vtisnili neizbrisen 
pečat v zgodovino svojega rojstnega kraja in 
svojega naroda. Spoštovan, cenjen in odlikovan 
je bil že za časa življenja. Leta 1862 je za svoje 
zasluge v šolstvu prejel viteški križec reda Fran-
ca Jožefa, ob upokojitvi pa ga je cesar odlikoval 
z viteškim redom železne krone 3. razreda in 

S prvim septembrom smo začeli delati po 
običajnem letnem urniku. Knjižničarji 
pa smo se takoj začeli pripravljati na 

različne aktivnosti in prireditve za otroke in 
odrasle.

Kot že nekaj let v septembru se bomo pri-
družili raznovrstnim prireditvam v spomin na 
Franceta Bevka. 

V okviru Bevkovih dnevov smo za najmlaj-
še (otroke iz vrtca in učence prve triade OŠ) 
pripravili Bevkovo pravljico Pacek in Packa.

Za učence druge in tretje triade bomo pri-
kazali učno uro Šola v Bevkovih časih.

Večerne ure v soboto, 20. septembra, smo v 
sodelovanju s KUD Cerkno namenili odraslim 
obiskovalcem. Na literarnem večeru se bo 
predstavil uveljavljeni slovenski pisatelj Miha 
Mazzini, ki se je rodil leta 1961 na Jesenicah. 
Je vsestranski umetnik, publicist, scenarist 
kolumnist in računalničar. Končal je podi-
plomski študij scenaristike v Angliji. Je tudi 
doktor znanosti – program Antropologija 
vsakdanjega življenja. Režiral je pet kratkih 
filmov in je avtor scenarija za nagrajeni celo-
večerni film Sladke sanje, ki ga je leta 2001 
režiral Sašo Podgornik. Film je bil posnet ve-
činoma v Idriji. Na podlagi tega filma je nastal 
roman Kralj ropotajočih duhov. Objavil je 12 
proznih del, knjige so prevedene v štiri tuje 
jezike. Izdal je tudi osem računalniških pri-
ročnikov. Z najnovejšo knjigo Paloma Negra 

je bil letošnje leto uvrščen na seznam desetih 
nominirancev, ki so se potegovali za kresniko-
vo nagrado. Več o njegovem vsestranskem 
delu, ustvarjanju in pisanju boste izvedeli na 
literarnem večeru. Vabljeni!

POMEMBNO OBVESTILO
ZARADI PRENOVITVENIH DEL BO BEVKO-
VA KNJIŽNICA CERKNO ZAPRTA PREDVI-
DOMA OD 22. SEPTEMBRA DO KONCA 
OKTOBRA.

Takoj po zaključku Bevkovih dnevov bomo 
v knjižnici začeli z obnovitvenimi deli. Zaradi 
narave del bo v tem času knjižnica zaprla svo-
ja vrata. Bralce bomo o ponovnem odprtju 
sproti obveščali v medijih. Obenem vas vabi-
mo, da nas v tednu Bevkovih dnevov obiščete 
in si na dom izposodite čim več gradiva. Pose-
bej vabimo bralce, ki sodelujejo v akciji Pri-
morci beremo, pa šolarje, ki boste rabili knji-
ge za bralno značko in domača branja. Roki 
izposoje bodo prilagojeni odprtosti oziroma 
zaprtosti knjižnice. Seveda pa imate kadarko-
li v tem času možnost obiskati katero izmed 
naših ostalih enot v Idriji, Spodnji Idriji ali Čr-
nem Vrhu nad Idrijo, saj vaša članska izkazni-
ca velja povsod. Zavedamo se, da boste zaradi 
začasnega zaprtja knjižnice najbolj prikrajšani 
prav bralci, vendar žal ne gre drugače, zato vas 
prosimo za razumevanje in potrpežljivost.
Brigita Smolnikar

Vizija prireditve pravi, da so Bevkovi dnevi 
priložnost povezovanja in zbliževanja, šir-
jenja prepoznavnosti dediščine Franceta 

Bevka ter ustvarjanja novih zgodb, pričetih že v 
času Bevkovih dni. Ravno zaradi teh priložno-
sti, ki jih Bevkovi dnevi nosijo v sebi, in ki jih 
lahko izkoriščamo skozi vse leto, si želimo, da 
nas bi še dolgo redno »obiskovali«.

Glavni del programa letošnjih Bevkovih dne-
vov se bo pričel v petek 19. septembra. Ob 19. 
uri bo v glasbeni šoli Cerkno nastopil gledališč-
nik in pisatelj Andrej Rozman – Roza, ki bo 
uprizoril predstavo za otroke. Po predstavi pa 
bo sledila podelitev nagrad zmagovalcem lite-
rarnega natečaja za osnovnošolce na Severnem 
Primorskem na tematiko gozda.

Naslednjega dne, v soboto 20. septembra, bo 
pred Hotelom Cerkno od 8. do 12. ure potekala 
kulinarično-ekološka tržnica. Kakor lani, bo 
tudi letos svoje dobrote iz ekoloških sestavin 
nudilo večje število pridelovalcev in predelo-
valcev. Obiskovalci bodo torej lahko ekološke 
dobrote kupili, lahko pa jih bodo na mestu sa-
mem tudi poskusili. Lakote prav gotovo ne bo. 
Vmesno dogajanje bodo popestrili člani KUD 
Cerkno s šaljivimi vmesnimi vložki. 

Zvečer, ob 19. uri, bosta v Bevkovi knjižnici 
potekala pogovor in druženje z Miho Mazzini-
jem, plodnim piscem mnogih leposlovnih roma-
nov, izdanih pri nas in v tujini, računalniških učbe-
nikov, filmskih scenarijev in blogerskih zapiskov. 

V nedeljo, 21. septembra, zgodaj zjutraj bo-
mo nabrusili pete. Namreč, odpravili se bomo 
na že četrti Pohod po Bevkovih poteh, ki se 
mu vsako leto pridruži vse več nadebudnih po-
hodnikov. Startali bomo z dveh izhodišč, in si-
cer iz Cerknega, v organizaciji LTO Cerkno in 
Hudajužne, v organizaciji Društva Baška dedi-
ščina. Planinsko društvo Cerkno bo na trasi 
Cerkno–Porezen–Zakojška Grapa–Zakojca or-
ganiziralo zahtevnejšo različico pohoda. Po 
prispetju vseh pohodnikov na cilj pred Bevkovo 
domačijo, se bo ob 11.30 pričel kulturni pro-
gram. V njem bodo sodelovali gostje, kot so gle-
dališki režiser in pedagog Marjan Bevk, in 
igralka in docentka Alida Bevk ter že omenjeni 
ustvarjalec Miha Mazzini, domače pevke z Bu-
kovega in še kdo. Člani društva TD Pod Kojco 
bodo v hiši poskrbeli za prikaz domačih del, 
manjkalo pa ne bo niti domačih dobrot. Za vse, 
ki bi si želeli ogledati Bevkovo domačijo, bo 
Cerkljanski muzej, ki upravlja z objektom, do 
18. ure na stežaj odprl vrata. 

Bevkova knjižnica Cerkno bo v sodelovanju z 
Osnovno šolo Cerkno, izvedla učno uro »po 
starem«, ki bo za šolarje potekala 17. in nato še 
19. septembra. Za širšo javnost pa bodo v knji-
žnici odprli fotografsko razstavo z naslovom 
»Znani in neznani Bevk«. Gre za sklop fotogra-
fij, ki jih je knjižnici podarila pisateljica Branka 
Jurca. Razstava bo na ogled v času odprtosti 
knjižnice, od 17. do 22. septembra.

Bevkovim dnevom se s svojimi vsebinami pri-
družuje tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka 
v Novi Gorici. Od 15. do 19. septembra bo mo-
žen prost ogled Bevkove sobe v knjižnici, 
ogledati pa si bo mogoče tudi razstavo z naslo-
vom »Pisatelj in Velika vojna«.

Za še več informacij obiščite spletno stran, ki 
smo jo za pripravili samo za vas. Najdete nas na 
www.bevkovidnevi.si. Vsekakor se že veselimo 
vašega obiska na prireditvi. Torej, prisrčno va-
bljeni!  
Sandro Oblak

ZAČASNO ZAPIRAMO SVOJA VRATA
Letošnje poletje, ki pravzaprav ni bilo pravo poletje, se počasi poslavlja. Verjetno je tudi 
muhasto vreme pripomoglo k velikemu obisku in izposoji knjig v Bevkovi knjižnici.

 BEVKOVA KNJIŽNICA CERKNO  NAPOVEDNIK

BEVKOVI DNEVI 2014
Pa je leto naokrog in zopet je čas za Bevkove dneve. Za to prireditev lahko sedaj trdimo, da je 
postala že tradicionalna. Verjamemo, da je med ljudmi že vsaj delno prepoznavna, če je niso 
celo vzljubili.
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M ed 15. in 20. julijem 2014 se 
je v organizaciji Orinetacij-
skega kluba Azimut odvijalo 

že 17. mednarodno orientacijsko tek-
movanje Cerkno Cup. Tekmovanje je 
tudi letos privabilo veliko število tek-
movalcev, skoraj 350 se jih je spopa-
dlo z zahtevnimi progami, prišli pa so 
iz kar 21 različnih držav. Najštevilč-
nejše tuje ekipe so na tekmovanje pri-
šle iz Rusije, Francije, Češke in Šved-
ske, med uvrščenimi pa najdemo tudi 
tekmovalce iz Litve, Avstralije in celo 
s Tajvana. Tekmovanje je v elitnih ka-
tegorijah štelo za točkovanje svetovne 
jakostne lestvice (World Ranking 
Event) pod okriljem Mednarodne ori-
entacijske zveze. Tekmovalci so se po-
merili v 28 kategorijah v starosti od 
10 do več kot 70 let.

Karavana se je pričela zbirati v sre-
do 15. julija, ko se je ob Bohinjskem 
jezeru odvijal prvi neuradni trening 
letošnje 6-dnevne orientacijske posla-
stice. Sledil je naporen dan z dvema 
treningoma v okolici Medvod in Ko-
mende, četrtek pa je bil namenjen 
uradnemu treningu na terenih v Go-
doviču. 

Prvi tekmovalni dan se je odvijal v 
Dolah nad Idrijo. Teren, ki ga je karto-
graf Martin Lejsek iz Češke imenoval 
za »popolnoma zmešanega«, je ponu-
dil nepregledno množico skal, vrtač, 
skalnih skokov in miniaturnih kadunj. 
Najlepša izmed kontrolnih točk pa je 
bila postavljena sredi pašnika, prepre-
denega z zaplatami gozda. Tudi naj-
boljši tekmovalci proge niso uspeli 
odteči brez napak. Prav nič drugače ni 
bilo niti naslednja dva dneva, ko so 
tekmovanja potekala v gozdovih na 
območju Lom pri Črnem vrhu nad 
Idrijo, ki jih je na srečo februarski žled 
poškodoval manj kot ostale terene v 
naši okolici. 

Zmagovalca Cerkno Cupa sta v eli-
tnih kategorijah postala Olle Kärner 
iz Estonije in Adela Jakobova iz Če-
ške. Najboljši slovenski rezultat je z 
drugim mestom dosegla Mojca Flerin 
iz Kamniškega orientacijskega kluba. 
Med nastopi iz domačega kluba izsto-
pa zmaga Valentina Eržena v katego-
riji M21B, na zmagovalni oder je sto-
pil tudi Nejc Močnik kot tretji v M21A. 
Med prvih deset so se uvrstili še: Si-
mon Stanonik (šesti v M18), Aleš Po-

 ORIENTACIJSKI KLUB AZIMUT

CERKNO CUP PRIVABIL VEČ 
KOT 300 TEKMOVALCEV

ljanšek (sedmi v M35), Lara Gantar 
(osma v Ž16), Vlado Sedej (osmi v 
M60) in Janko Lapajne (deveti v 
M60).

Večina najboljših domačih tekmo-
valcev je tekmovanje preživela v orga-
nizatorskem dresu pod vodstvom 
vodje tekmovanja Igorja Bončine.

Cerkno Cup od leta 2000 poteka 
vsako drugo leto, v prihodnosti pa na-
črtujemo vsakoletno izvedbo. V letu 
2018 nameravamo kandidirati za iz-
vedbo prvenstva JV Evrope, ki naj bi 
se odvijalo v Cerknem in okolici in naj 
bi privabilo preko 600 tekmovalcev.

Svetovno mladinsko 
prvenstvo JWOC 2014

Po Cerkno Cupu se je tričlanska eki-
pa slovenske reprezentance v sestavi 
Peter Tušar (OK Azimut), Žan Luka 
Šumečki (RZJ Velenje) in Andrej Bor-
štnik (trener) odpravila na mladinsko 
svetovno prvenstvo, ki je letos  pote-
kalo v Bolgariji, natančneje v smučar-
skem središču Borovets. Na tekmova-
nju, ki je trajalo 8 dni, je nastopilo 
preko 300 orientacistov in orienta-
cistk v starosti do 20 let. 

Prva dva dneva prvenstva so pote-
kali treningi (model event) s katerimi 
so se mladinci in mladinke spoznavali 
z zahtevnimi tereni.

Prvo tekmovanje je bila disciplina 
Sprint, kjer član našega kluba Peter 
Tušar ni imel sreče z vremenom, saj je 
štartal v skupini, ki jo je zajel močan 
naliv. Kljub vsemu je Peter prispel do 
cilja vendar na koncu ni bil uvrščen 
zaradi napake pri prečkanju prome-
tne ceste.

V disciplini Dolge proge, je Peter na 
zalo zahtevnem terenu pokazal svoje 
znanje in se uvrstil na 73 mesto med 
več kot 160 tekmovalci. Če bi bil 5 se-
kund hitrejši bi dosegel doslej najbolj-
šo slovensko uvrstitev v tej disciplini 
na svetovnih mladinskih prvenstvih. 
Na srednji razdalji je Peter po manjši 
napaki zasedel 80. mesto. Če upošte-
vamo, da je Peter star 18 let, smo pre-
pričani, da lahko v naslednjih dveh 
letih poseže po še precej boljših rezul-
tatih.

Z več novicami se oglasimo priho-
dnjič.
Klemen in Aleš

Zmagovalci prvega dneva. Foto: Aleš Poljanšek

V soboto, 30. avgusta je Društvo 
Prijatelji Cerknega organizi-
ralo že 14. ženski turistični 

rally, ki pa je tokrat zaradi lokalnih 
cest, ki zaradi februarskega žledu še 
vedno niso povsem varne, imel rekor-
dno kratko progo. Ta je vodila izpred 
Bara Štefan skozi Labinje v Bukovče. 
Na tamkajšnji zaradi prizadevnih čla-
nov Konjeniškega društva Cerkno in 
vselej gostoljubnih zakoncev Lapanja 
vedno večkrat obiskani maneži so za 
program ob tej priložnosti poskrbeli 
gasilci PGD Gorje-Poče-Trebenče. 

26 tekmovalk, ki se je letos udeleži-
lo te preizkušnje, je moralo na peščeni 
podlagi po določeni trasi voditi avto-
mobilsko zračnico okoli stožcev in 
nad in pod ovirami, ki jih poznamo iz 
konjeniških tekmovanj. Preizkušnja je 
bila še težja, ker so del poti morale 
tekmovalke opraviti z zavezanimi 
očmi. Čakalo jih je tudi intenzivno čr-
panje vode s pomočjo vedrovke, saj 
sta morali tekmovalki z vodnim cur-
kom podreti plastenko z vodo.

Tekma se je nadaljevala skozi Poče 
v Cerkno, kjer so ženske pri stari Poli-
ciji morale zaviti proti Zakrižu in vozi-
ti do razcepa za Poče in spet zapeljati 
skozi Laznico proti Cerknemu. V cilju 
so se tekmovalke pomerile še enkrat 
in sicer v poligonu, ki so jim ga pripra-
vili prostovoljci PGD Novaki, ki že tra-
dicionalno skrbijo tudi za varnost tek-

 DRUŠTVO PRIJATELJI CERKNEGA

TO JE DAN, KO SI ŽENSKE DAMO DUŠKA

movalk na trasi. 
Tudi tokrat je organizatorje najbolj 

razveselilo dejstvo, da ni bilo nikakr-
šnih nezgod in nobene poškodbe ne 
na voznicah, ne na vozilih. Ob razgla-
sitvi rezultatov sta imeli najširši na-
smešek Jasmina Špik in Karmen Ken-
da iz PGD Novaki, ki sta lanskoletno 
drugo mesto letos nadgradili in do-
mov odšli z zmagovalnim vencem in 
pokalom. Drugo mesto sta zasedli 
padgurk Dora Močnik in Martina 
Franjko, tretje pa Teja Ličar Močnik in 
Jana Mavec, ki je rekorderka po ude-
ležbah na Ženskem turističnem ral-
lyju, saj je do zdaj manjkala samo en-
krat. Zanimivo je, da so to njene prve 

N a finalno cestno dirko sve-
tovnega prvenstva kolesar-
jev amaterjev UCI Franja, ki 

smo si jo lahko na zadnji dan avgusta 
ogledali tudi Cerkljani, so se kvalifi-
cirali tudi trije Cerkljani, med njimi 
znan kolesar Blaž Bonča (KK TušMo-
bil), ki je v kategoriji moških od 19 – 
34 let dosegel odlično 9. mesto in čas 

 SVETOVNO PRVENSTVO KOLESARJEV AMATERJEV

UWCT FINALE SKOZI CERKNO
3:44:00.4 in Damjan Jeram (KK Slo-
ga 1902), ki je v kategoriji moški od 
34-40 dosegel 72. mesto s časom 
3:58:51.6 ter Zdravko Klasič (KK Slo-
ga 1902), ki je dosegel 122. mesto in 
čas 4:20:14.1 v kategoriji moških, 
starih od 40 do 44 let.

Livija Rojc Štremfelj
Damjan Jeram pod ‘peklenskim’ klancem 
na Kladje

stopničke. Ostale udeleženke so bile z 
organizacijo zadovoljne in kot je rekla 
gospa Brigita, ki vsako leto komaj ča-
ka, da bo spet rally: »To je dan, ko si 
ženske damo duška.« 

Društvo Prijatelji Cerknega se za-
hvaljuje za podporo Občini Cerkno, 
podjetju Set-Trade, Primorskemu Va-
lu, Neutro Roberts, Schwarzkopf, Ba-
ru Štefan in mnogim drugim, ki omo-
gočate, da ta prireditev živi naprej. 
Konec prihodnjega poletja bo poskr-
belo za novo, že 15. dogodivščino za 
vse pripadnice nežnejšega spola in se 
nadeja čimboljšega obiska.
Marko Špik in Livija Rojc Štremfelj

Moštveno in posamično 
prvenstvo v Brestanici

Od 19. do 20. 7. 2014 je na bazenu v 
Brestanici potekalo moštveno in posa-
mično prvenstvo za mlajše dečke in 
deklice. Tekmovanja se je letos udele-
žilo 265 mladih plavalcev. Cerkljane 
je na tekmovanjo zastopalo pet dečk-
ov in sicer:

Gal Trost (2002), Blaž Klasić 
(2003), Tine Majdič (2003), Anej 
Močnik (2004) in An Primožič (2005). 
Vse plavalce je potrebno pohvaliti za 
rezultate, ki so jih dosegli, in tudi za 
osvojeno dvanajsto mesto v Sloveniji.
Če bodo nadaljevali s treningi, se lah-
ko tudi v prihodnosti veselimo dobrih 
rezultatov.

Državno prvenstvo Slovenije
Na Ravnah na Koroškem je od 31. 7. 

do 3. 8. 2014 potekalo državno odpr-
to prvenstvo za člane, mladince in ka-
dete, ki se ga je udeležilo 370 plaval-
cev iz 33 klubov iz Belorusije, Hrva-
ške, Češke, Estonije, Izraela, Nizo-
zemske, Portugalske, Srbije, Slovaške 
ter seveda iz Slovenije.

PK Cerkno je imel na tem tekmova-
nju pet plavalcev – kadetov, ki so v 
dopoldanskih predtekmovanjih pri-
plavali sedem finalnih nastopov in v 
popoldanskih finalnih nastopih doka-
zali, da so enakovredni vrstnikom v 
Sloveniji. Anja Sedej je osvojila brona-

 PLAVALNI KLUB CERKNO

TEKMOVANJA IN ŠOLA PLAVANJA

sto kolajno na 50 m hrbtno. Plavala je 
še v finalu na 50 m delfin (sedmo me-
sto), 200 m hrbtno (osmo mesto) in 
100 m delfin (šesto mesto).

Žan Mavrič je plaval v finalu na 100 
m prosto (osmo mesto), 200 m hrbtno 
(šesto mesto), ter poleg tega osvojil 
peto mesto na 1500 m prosto in osmo 
na 800 m prosto.

Katja Uršič je plavala v finalu na 
200 m delfin in osvojila sedmo me-
sto.

Matevž Kovač je najboljši čas dose-
gel na 100 m delfin, 50 m delfin in 50 
m prosto, vendar to ni zadostovalo za 
finalne nastope.

Petra Klasić je v disciplini 800 m 
prosto dosegla dvanajsto mesto, zelo 
dobre rezultate pa dosegla v discipli-
nah 50 m prosto in 100 m delfin.

Vsem plavalcem čestitke za vse 
osebne rekorde in za borbenost v na-
stopih.

Šola plavanja
Šola plavanja se je pričela 2. sep-

tembra, vadba pa poteka ob torkih in 
četrtkih od 17. do 18. ure.

Metode učenja plavalnih tehnik:
• gibanje rok in nog na suhem: ker je 

voda lahko moteč dejavnik in zara-
di lažje predstave gibanja, se otroci 
na suhem naučijo pravilnega dela 
rok in nog: v sedečem ali ležečem 

položaju, gledanje v ogledalo ...
• delo nog v vodi: drsenju v vodi do-

damo gibanje nog: na robu bazena, 
z desko, v parih, na hrbtu ...

• delo rok v vodi: drsenju v vodi do-
damo gibanje rok: na robu bazena, 
v hoji, s pomočjo rekvizitov, v parih 
...

• delo rok in nog v vodi (koordinaci-
ja), ter dihanje: po osvojitvi dela 
nog in rok, poskušamo sestaviti de-
lo nog in rok v tehniko. Najprej 
otroci izvajajo gibe brez dihanja z 
glavo v vodi, nato pa vsemu temu 
dodamo še dihanje. In tako osvoji-
mo prvo tehniko plavanja.
Ob vsem tem pa se otroci naučijo 

tudi pravilnega in predvsem varnega 
skakanja v vodo: na noge, bombica ali 
celo na glavo.

Učenje plavanja je nikoli zaključen 
proces. Voda človeka spremlja že od 
rojstva. Kljub temu obstajajo okolišči-
ne, ko se v vodi počuti nemočen in 
ogrožen. Zato znanja plavanja ni ni-
koli dovolj. Cilj varnega plavalca torej 
ni “popolno” znanje plavanja, temveč 
dovolj dobro plavanje, ki mu omogo-
ča svobodo in varno spoznavanje vo-
dnega okolja ob zavedanju svoje pla-
valne omejenosti.

V šolo vpisujemo otroke od četrtega 
do vključno šestega leta starosti.
Ana Hadalin

Udeleženci državnega prvenstva: Katja Uršič, Anja Sedej, Matevž Kovač, Žan Mavrič, 
Petra Klasić in trener Marjan Kužel
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Megla. Dež. Vlaga. Povsem običajna 
sobota letošnjega poletja. Vendar ne, 
nismo se zlomili pod težo turobnosti, 

ampak smo se z velikim veseljem in nepopisno 
vnemo podali na izlet v neznano. V mistično 
neandertalsko pokrajino v sosednjo Hrvaško, 
v Krapino. V poznih popoldanski urah smo pri-
sopihali v center mesta, kjer smo se v Hostel 
Barrocku usidrali do naslednjega dne. Kot pravi 
neandertalci smo si na dvorišču Hostela s pomo-
čjo modernih pripomočkov za prižiganje ognja 
ustvarili pravi pravcati kres, ki ga ni mogel po-
gasiti niti zelo močan naliv. Z vsemi možnimi 
ponjavami smo se borili proti izredni premoči 
narave, vendar nam je na koncu vendarle uspe-
lo zažgati spodobno količino mesnine, s katero 
smo si napolnili naše želodce. Kasneje nam Kra-
pinška luna nikakor ni dala spati in podali smo 
se na lov za brati neandertalci. Že kaj kmalu smo 
našli prvo spodobno jamo, v kateri je domačih 
srn in srnjakov kar mrgolelo. Skozi plesne ri-
tuale smo se spoznali in kmalu ugotovili, da so 
vse meje le navidezne in le v naših glavah. Že 
45.000 let pr.n.št. je veljal rek, da pošteni ljudje 
hodijo podnevi domov in le zakaj bi bilo danes 
drugače. 

Ne glede na nočno izmeno je bilo potrebno 
zjutraj zgodaj vstati. Pod vodstvom turistične or-
ganizacije Krapina smo si ogledali vse mestne 
znamenitosti in seveda enega najpomembnejših 
najdišč neandertalcev v tem delu Evrope, muzej 
Krapinskega neandertalca. Multimedijske pre-
zentacije nastanka zemlje, ki nas kasneje pope-
ljejo skozi milijone let do časa neandertalca so 
nas dobesedno pustile brez besed. Pravilno od-
ločitev več milijonske naložbe v projekt leta 
2010, nedvomno potrjuje vsakoletno število obi-
skovalcev, ki se iz leta v leto povečuje. Gremo po 
poti Krapine? V popoldanskem programu smo 
obiskovalcem predstavili partizansko bolnico Fra-

»POBRATENJE« NEANDERTALCEV IZ 
KRAPINE IN DIVJIH BAB IZ REKE

nja, jamo Divje babe z piščaljo, g. Marjan Rejc iz 
Šebrelj je z ročnim delom prikazal možnosti iz-
delave najstarejše piščali na svetu, veliko zani-
manja pa je požela tudi predstavitev Hotela Cer-
kno z poudarkom na Smučarskem centru Cer-
kno. Ko smo se odpravljali proti domu, smo 
Srečanje in predstavitev cerkljanske enoglasno 
označili za velik uspeh majhnega turističnega 
društva iz Reke. In končni rezultat? Ob zaključ-
ku smo z turistično organizacijo Krapina in so-
delavci muzeja Krapinskega neandertalca sko-
vali že novo snidenje neandertalcev iz Krapine 
in Reke, ki se bo odvijalo z posebnim progra-
mom zadnjo soboto v maju leta 2015 na praznik 
Sv.Kancijana na Reki. 

Na tem mestu bi se radi zahvalili ga. Majdi 
Rojc iz Hotela Cerkno za vse dobrote in pomoč,  
prav posebna zahvala pa gre g. županu Miranu 
Cigliču za vso podporo, brez katere izvedba sre-
čanja v Krapini v takem obsegu prav gotovo ne bi 
bila mogoča. 

Hvala vsem, skupaj smo močnejši in nasvide-
nje v naslednji zgodbi. 

Jože Podobnik – COCO, predsednik 
TD Divje Babe Reka

Člani TD Novaki smo se 15. avgusta mudili 
v Vuzenici, kjer smo se na povabilo tam-
kajšnjega turističnega društva predstavili 

na prireditvi v sklopu že tradicionalnih Vuzeni-
ških dni. Prikaz obdelave žita, v katerega smo 
poskušali vplesti tudi kulturne, predvsem pa ku-
linarične posebnosti domačega kraja, je sodeč 
po odzivih, navdušil številne obiskovalce, ki so 
nam z velikim zanimanjem prisluhnili ter skozi 
spretne roke domačinov podoživeli celomeseč-
no dogajanje na kmetijah naših prednikov. 

Praktičen prikaz obdelave žita smo pričeli s 
krišpanjem, torej s prvo najbolj grobo obdelavo 
žita. Pri krišpanju se s pomočjo mlatilnice slamo 
pripravi za izdelavo strehe, zato mora le-ta osta-
ti čim manj poškodovana, prazno klasje mora 
ostati zraven. Opluskano slamo smo zlagali na 
kup in nato pričeli z izdelavo škopnikov. Pri ško-
panju se izloči slaba slama in plevel, ostane torej 
samo lepa, ravna slama, ki je že primerna za iz-
delavo slamnate strehe. 

V drugem delu naše predstavitve smo pričeli z 
mlačvo, pri kateri se je zrnje ločilo od klasja. 
Ročni pogon mlatilnice je zamenjal bencinski 
motor, kar je ljudem seveda izjemno olajšalo de-
lo. Tudi gledalci so z velikim navdušenjem za-
ploskali zvokom ropotajočega motorja, ki ga je 
iz svoje zbirke starih motorjev pripeljal Silvo Če-
mažar. 

Mlačvi je sledilo grobo čiščenje na rejto in na-
to fino čiščenje na veternik (vivnk). Preden so 
žito pospravili, so ga še enkrat dali skozi sito in 
nato v mernike.  Žito so tako lahko varno spravi-
li v kaščo pred morebitnimi ujmami, kar je lju-
dem po dolgem in napornem delu prineslo veli-
ko mero zadovoljstva in veselja. 

Ob končanem delu so gospodinje može po-
stregle z orehovimi štruklji, slanimi orehovimi 
potičkami, žganjem in »hruškovo vodo«, seveda 
pa nismo pozabili niti na naše obiskovalce, ki 
smo jih v znak spoštovanja in zahvale počastili z 
žganjem, kruhom in hišnim aperitivom Hotela 
Cerkno – »Laufarjem«. 

Družina Purgar je obiskovalce pozdravila v ti-

 TURISTIČNO DRUŠTVO NOVAKI

V VUZENICI PRIKAZALI 
POSTOPEK OBDELAVE ŽITA

 TURISTIČNO DRUŠTVO DIVJE BABE REKA

pičnih smučarskih oblačilih in jim predstavila 
novaško lok smučko – simbol TD Novaki. 

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo, 
najprej TD Vuzenica, za povabilo in topel spre-
jem, pa tudi vsem članom TD Novaki, ki so v Vu-
zenici s ponosom, sproščenostjo in odprtostjo 
predstavili delček naše bogate kulturne dedišči-
ne ter tako pripomogli k večji razpoznavnosti 
našega kraja širom Slovenije. 
Urša Ambrožič

Foto: Robi Petrovčič

Foto: Ivan Ambrožič

OTVORITEV VAŠKEGA 
SREDIŠČA LAZEC

V soboto, 27. septembra 2014, 
bo v Lazcu potekala 

OTVORITEV VAŠKEGA SREDIŠČA. 
Ob tem dogodku se bodo na novi lokaci-
ji na vrhu vasi v poznih popoldanskih 
urah zbrali vsi tisti, ki so kakorkoli pri-
pomogli k temu, da je v Lazcu nastal lep 
objekt, ki ga bo uporabljala vsa bližnja 
in daljna okolica za športne in ostale 

prireditve. Vabljeni!

DLG Stari meh Lazec in Občina Cerkno

NAPOVEDUJEMO
14. MEDNARODNI FESTIVAL USTVARJALNOSTI CMAKAJNE

Petek, 12. 9. ob 20. uri
Galerija Križišče

Petek, 12. 9. ob 21. uri
MC C.M.A.K.
Sobota, 13. 9. ob 20. uri
OŠ Cerkno

13. 9. ob 23h / C.M.A.K.
15.–21. 9.
19. 9. ob 21h / C.M.A.K.
20. 9. ob 10h / C.M.A.K.
20. 9. ob 17h / C.M.A.K.

20. 9. ob 20h / C.M.A.K.
22.–25. 9.

26. 9. ob 22h / C.M.A.K.

27. 9. ob 20h / C.M.A.K.
Galerija Križišče
27. 9. ob 21h / C.M.A.K.

OTVORITEV RAZSTAVE: Iz teme v svetlobo in igro barv, avtori-
ca Karin Mugerli – Galerijo Križišče bo odprla dvodelna razstava 
Karin Mugerli, ki bo predstavila črno-bele grafike »Svetlobe in 
sence« in svoje izjemno barvite in reliefne akrilne slike na platnu 
»Skrivnosti morskega dna«. Tako njena grafična kot slikarska dela 
so abstraktna; v grafikah globokega tiska prevladujejo točke in črte, 
ki jim dinamiko daje igra svetlobe in senc, na platnih pa opazimo 
elemente abstraktnega ekspresionizma in akcijskega slikarstva. 
KONCERT: Žen (Hr), Chresus Jist (Srb), Modern Delusion (Hr)

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: ZGODBE VSAKDANJE NOROSTI – 
Tragikomedija o meji med vsakdanjo in normalno norostjo. Pro-
dukcija: Mala gledališka šola Gimnazije Jurija Vege Idrija, v sode-
lovanju s Šolskim društvom Realka. Zgodbe vsakdanje norosti so 
ljubezenska zgodba, v kateri se glavna oseba zave, da je resnična 
norost enako redka kot genialnost ali absolutni posluh. Rdeča nit 
avtorjeve poetike je nekakšna čudaška iztirjenost sveta in družbe, 
ki se kaže skozi kombinacijo bizarnih in premaknjenih situacij in 
avtentično zarisanih oseb. Črna komedija Zgodbe vsakdanje no-
rosti je karikatura današnjega časa. Če manjkajo moralni zgledi, 
lahko celotna družba prestopi meje normalnega. In potem smo 
priča vsakdanji norosti?
KLUBSKI VEČER: Octex
FILMSKI NATEČAJ ZA MLADE – Razmišljam kritično
KONCERT: Karmakoma, Loudspeaker Alliance, Bamwise (Hr)
SLIKARSKA DELAVNICA, mentorica Mojca Jeram
ANA ČIGON, TEA HVALA: Ulica spomina na ženske (video pro-
jekcija s sprehodom po Cerknem)
ANIMIRANI FILMI: StopTrik MFF, pred-dogodek
DELAVNICA GLASBENE PRODUKCIJE IN DJ-JANJA, mentorja 
Anže Marinič in Gašper Tavčar
KLUBSKI VEČER: Drawle, Dave Haze, Chris C., De-Lima, Tade, 
Anything With Flavour
ZAPRTJE RAZSTAVE IN OGLED REZULTATOV FILMSKEGA 
NATEČAJA
KONCERT: Roger N. Out, Them moose rush (Hr), Omega Sun
Vstop prost. Info in prijave na delavnice in filmski natečaj na: 051 
828 028 ali cmak2@siol.net. Več informacij: www.cmakajne.net

KUD CERKNO

19.–21. 9. 2014 BEVKOVI DNEVI 2014 – Več na strani 6.

CERKLJANSKI MUZEJ

24. 9. do 30. 10. 2014 PRIREDITVE OB 200-LETNICI DR. FRANCA MOČNIKA – gl.
program na strani 6. 

LAS ZA RAZVOJ

26. 9. ob 18. uri, sejna 
soba Občine Cerkno

KREATIVNA DELAVNICA – UKREP LEADER 2014–2020  – Več  
na strani 4.

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

26. 9. ob 16h, Cerkno TEST HOJE – Več na strani 4. 

ROD ARAGONITNIH JEŽKOV CERKNO

26.–28. 9. 2014 REPUBLIŠKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE za tabornike od 
15. leta dalje. Več informaciji na: http://rot.rutka.net/

DLG STARI MEH LAZEC

27. 9. 2014, Lazec OTVORITEV VAŠKEGA SREDIŠČA LAZEC – Več na strani 7.

OBČINA CERKNO

1. 10. 2014, pred 
Cerkljanskim muzejem

ODKRITJE DOPRSNEGA KIPA DR. FRANCA MOČNIKA TER 
OGLED NALOŽB – Več na strani 1.

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.

SEPTEMBER 2014


