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Stran  4
Adelka Vončina: »Če se 
ima ženska rada, ima rada 
vse okoli sebe in vse okoli 
nje je bolj svetlo.«

Stran  7
Krajevna skupnost Otalež
Utrip kraja ustvarjajo društva, v katerih 
sodeluje veliko mladih. V Otaležu se zavedajo, 
da bo le z mladimi, ki bodo radi ostali doma, 
mogoče dolgoročno ohranjati poseljenost 
podeželja.

Stran  6
Z defibrilatorjem lahko 
vsakdo reši življenje
Občani, ki pridobijo znanja temeljnih 
postopkov oživljanja in rokovanja z 
avtomatskim defibrilatorjem, povečajo 
možnost preživetja oseb s srčnim zastojem.

Časopis obČine Cerkno  ■  Letnik 2  ■  Št. 2  ■  mareC 2015  ■ www.cerkno.si

Na belih strminah Smučarskega centra Cerkno so v nedeljo, 1. marca, na trinajsti tovrstni prireditvi zapored, smučali po 
starem. Srečanje so organizirali Novaški lok smučarji, ki delujejo pod okriljem Turističnega društva Novaki. Smučarje iz 
Škofje Loke, Predmeje, Mozirja, Krope, Tržiča, Kamnika, Bočne pri Gornjem gradu in domačih Novakov so pozdravili 
s kulturnim programom. Po tekmovanju so članice novaškega turističnega društva poskrbele za pogostitev, novaški 
muzikantje pa za prijetno vzdušje. 
Letos je na cerkljanskem smučišču tekmovalo 47 smučark in smučarjev po starem, ki so se bolj kot v hitrosti pomerili v 
slogu. »Ta je tisti, ki šteje. Na uvrstitev pa vpliva tudi urejena oprava«, je za Cerkljanske novice povedal glavni organizator 
Davorin Purgar. Dodal je, da so Novaški lok smučarji posebej veseli, ker so na letošnjem dogodku dobili par novih 
lesenih smuči z zanimivo zgodbo. »Izdelavo smo naročili priznanemu rokodelcu, Anderjalovemu Lojzetu, ki smuči žal ni 
mogel dokončati. Po njegovi smrti sem jih do konca izdelal sam. Želeli smo, da jih ima Lojzetova hčerka Milena, za spomin 
na očeta. Milena pa se je odločila, da jih na letošnjem srečanju podari Turističnemu društvu Novaki,« je povedal Davorin 
Purgar, ki ga veseli, da je letošnja prireditev, ob podpori Občine Cerkno, SC Cerkno in Simona Bevka, dobro uspela.

V Novakih smučali po starem
Helena Pregelj Tušar

Stran 3
Pomembna pridobitev za 
gasilce
Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno bo 
letos investiralo v novo gasilsko tehnično 
vozilo za reševanje z višin in globin, s 
30-metrsko lestvijo, vgrajeno črpalko, vodnim 
rezervoarjem, prostorom za moštvo in 
prostori za gasilsko opremo. 

Stran 9
CŠOD sprejel prve 
obiskovalce 
Do konca februarja je v cerkljanskem centru 
gostovalo že 340 učencev in učiteljev iz vse 
Slovenije.  

Stran 11
Melhiorca in njena 
tihotapska malha
V Mestnem muzeju Idrija so na kulturni 
praznik premierno predstavili prvo muzejsko 
filmsko pravljico Melhiorca in njena 
tihotapska malha s staro ženico iz Šebrelj v 
glavni vlogi. 

Stran  14
V pripravah na jubilej
Laufarija je tudi letos obsodila pusta za vse 
pregrehe, zdaj pa se že pripravlja na naslednje 
pustovanje, ko bo obeležila 60-letnico 
delovanja.

Stran 15
Otroka morata vedeti, od 
kod prihajata
Nekdanja radijska spikerka Alenka Prezelj, 
doma iz Raven pri Cerknem, že dobrih enajst 
let živi na Nizozemskem, kjer si je ustvarila 
družino.
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I Alenka Bogataj, 

učiteljica
Na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani je pridobila 
veliko teoretičnega 
znanja za delo z otroki. 
Praktične izkušnje 
trenutno nabira v OŠ 
Cerkno in pri vodenju 
animacij za otroke pri 
projektu Smeškov svet.

Ana Bogataj, 
inštruktorica pilatesa
Pilates je spoznavala kot 
vadeča, nato vaditeljica, 
zadnja leta kot 
inštruktorica. Verjame, 
da je pri vadbi najbolj 
pomembno, da ljudem 
dá košček sebe, znanje 
in napotke za vsakdanje 
življenje.

Helena Pregelj Tušar, 
urednica
Piše, svetuje, vodi 
izobraževanja 
o poslovnem in 
medosebnem 
komuniciranju, piaru, 
nastopanju, osebnem 
razvoju. Idrijčanka, ki je 
prvo zaposlitev našla v 
Cerknem, na radiu.

CERKLJANSKE NOVICE
Izdajatelj: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 
5282 Cerkno
T: 05 37 34 640
E: cerkljanske.novice@gmail.com 
www.cerkno.si
Odgovorna oseba: Jurij Kavčič, župan 
Občine Cerkno
Uredniška zasnova: Helena Pregelj Tušar
Grafično oblikovanje: Bojan Tavčar
Tisk: GR Grafika d.o.o.
Naklada: 1.850 izvodov
Časopis je brezplačen.
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Nagovor župana
Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Pozdravljeni na straneh druge številke Cerkljanskih novic. V času, ko so laufarji že opravili svoje poslanstvo 
in se zima počasi preveša v pomlad, se v občinski upravi prvenstveno osredotočamo na pripravo občinskega 
proračuna, ki ga bomo obravnavali na naslednji seji občinskega sveta. Kljub številnim rezom državnih sredstev 
z zadovoljstvom ugotavljamo, da bomo uspeli letos občini zagotoviti proračunska sredstva v višini 5,5 milijona 
evrov, kar je primerljivo z višino lanskega proračuna. Največ investicijskih sredstev predvidevamo na področju 
družbenih dejavnosti, in sicer za energetsko sanacijo šolskega kompleksa. Upamo, da bomo z nepovratnimi 
evropskimi sredstvi pokrili do 65% vrednosti celotne investicije. Veliko načrtov imamo tudi na področju 
cestne infrastrukture. Najobsežnejša dela nas čakajo na cestni povezavi med Jesenico in Orehkom. Zanje smo 
uspeli pridobiti nekaj nepovratnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Z načrti občine in aktualnim 
dogajanjem vas bomo tudi v prihodnje redno seznanjali.

Ob dnevu žena in materinskem dnevu iskreno čestitam vsem našim občankam. Želim, da bi se v svojem domačem 
in delovnem okolju vedno počutile slišane, upoštevane, nepogrešljive, dragocene. Želim tudi, da bi, tako kot doslej, 
s svojo pozitivno žensko energijo spreminjale svet in tudi našo občino. 

S spoštovanjem,
župan Jurij Kavčič 

Predstavljamo proračun Občine Cerkno
Mojca Sedej, Livija Rojc Štremfelj

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. 

Ministrstvo za finance obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za 
pripravo proračuna, občina pa obvesti neposredne uporabnike občinskega proračuna in javne 
zavode, katerih ustanovitelj je občina. Odlok o proračunu Občine Cerkno se vsako leto pripravi 
na osnovi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah ter Proračunskega priročnika 
za pripravo proračunov občin za tekoče leto, ki ga pripravi Ministrstvo za finance. Oblikovanje 
proračuna je enako za vse občine in je skladno z veljavno zakonodajo. 

Prihodki občine Cerkno
Davčni prihodki so prihodki iz naslova dohodnine ter davkov na premoženje. Nedavčni 
prihodki predstavljajo udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, takse in pristojbine, 
globe in denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.
Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zgradb, prostorov in zemljišč. Prejete donacije so 
donirana sredstva od domačih pravnih in fizičnih oseb. Transferni prihodki so sredstva, prejeta 
iz državnega proračuna, ter sredstva iz sredstev proračuna Evropske unije.

Programska klasifikacija 
Programska klasifikacija izdatkov nam pojasni, za kaj se porabljajo javna sredstva. Določa 
področja, ki se razvrščajo v področja proračunske porabe (21 področij) ter glavne programe (61 
glavnih programov) in podprograme (122 podprogramov). V tabeli so upoštevana sredstva vseh 
neposrednih proračunskih uporabnikov. ▶

Neposredni proračunski uporabniki
V proračunu mora biti upoštevana klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
Institucionalna klasifikacija nam pove, katere institucije porabljajo proračunska sredstva. 
V Občini Cerkno je institucionalna klasifikacija neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so 
tudi predlagatelji finančnih načrtov.

DAVČnI PRIHODKI
neDAVČnI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PReJeTe DOnACIJe
TRAnSfeRnI PRIHODKI

znesek v eUR
3.483.716

486.481
21.470
1.200

1.457.415
5.530.447

63,9 %
8,9 %
0,4 %

0,02 %
26,70 %

ObČInSKI SVeT
nADZORnI ODbOR
ŽUPAn
ObČInSKA UPRAVA
SKUPnA ObČInSKA UPRAVA – MeDObČInSKI InŠPeKTORAT
KRAJeVne SKUPnOSTI

0,63 %
0,02 %
1,28 %

88,25 %
0,15 %
9,67 %

PRIHODKI OBČINE CERKNO

NEPOsREDNI PRORaČuNsKI uPORaBNIKI
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srečanje s predstavniki krajevnih skupnosti
Župan Jurij Kavčič se je 13. januarja letos v prostorih Občine Cerkno srečal s predstavniki vseh 
krajevnih skupnosti v občini. Zbrani so se osredotočili na proračun, skupno določanje prioritet 
na področju urejanja cest, vodooskrbe in komunalne infrastrukture. Župan je ob tej priložnosti 
napovedal sanacijo zajetja in rezervoarja vodovoda Otalež, Spodnje Ravne, Čeplez in Jesenica. 
Prisotne je seznanil s prizadevanji za pridobitev sredstev za popoplavno sanacijo, ki je sicer 
manjša od pričakovane, in sicer zaradi visoke stopnje razvitosti občine in nizke stopnje 
brezposelnosti. Udeleženci srečanja krajevnih skupnosti so bili povabljeni k oddaji predlogov 
in pobud za izboljšave pri oblikovanju finančnih načrtov, na samem srečanju pa so že podali 
predloge za ureditev cest in prostorov v lasti krajevnih skupnosti in občine. 

Skupno določene prioritete po posameznih krajevnih skupnostih v naslednjih štirih letih:

Las začela z delom
V programskem obdobju 2007-2013 so 
začele v Sloveniji v okviru evropskega 
programa LEADER delovati lokalne akcijske 
skupine (LAS). Pripravljene so bile razvojne 
strategije, na osnovi katerih je posamezna 
lokalna akcijska skupina sama izbrala 
projekte za izvajanje. Območje občine 
Cerkno je bilo skupaj z območjem občin: 
Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal ob 
Soči in delom Mestne občine Nova Gorica 
vključeno v LAS za razvoj. V programskem 
obdobju 2014 – 2020 pa se je program 
LEADER razširil na izvajanje ukrepa CLLD 
(Community-Led Local Development), 
območje občine Cerkno pa se je povezalo z 
območjem občin Idrija in Logatec. 
Osnovni cilj pristopa LEADER je 
izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje 
zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti 
na podeželju, spodbujanje lokalnega 
endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja 
na podeželskih območjih in širjenje 
inovativnosti. Bistveni element koriščenja 
sredstev pa je pristop »od spodaj navzgor«, 
kar pomeni ozaveščanje, usposabljanje, 

Področja

IZObRAŽeVAnJe
PROMeT, PROMeTnA InfRASTRUKTURA In KOMUnIKACIJe
PROSTORSKO PLAnIRAnJe In STAnOVAnJSKO KOMUnALnA DeJAVnOST
LOKALnA SAMOUPRAVA
KULTURA, ŠPORT In neVLADne ORGAnIZACIJe
ObRAMbA In UKRePI Ob IZReDnIH DOGODKIH
SOCIALnO VARSTVO
VAROVAnJe OKOLJA In nARAVne DeDIŠČIne
InTeRVenCIJSKI PROGRAMI In ObVeZnOSTI
GOSPODARSTVO

%

35,93
18,16
7,73
6,88
6,88
4,71
3,96
3,55
3,42
1,87

znesek v eUR

2.024.384
1.023.267

435.744
387.815
387.760
265.504
222.851
199.989
192.877
105.237

POLITIČnI SISTeM
PRIDObIVAnJe In DISTRIbUCIJA eneRGeTSKIH SUROVIn
SKUPne ADMInISTRATIVne SLUŽbe In SPLOŠne JAVne STORITVe
ZDRAVSTVenO VARSTVO
KMeTIJSTVO, GOZDARSTVO In RIbIŠTVO
SeRVISIRAnJe JAVneGA DOLGA
TRG DeLA In DeLOVnI POGOJI
nOTRAnJe ZADeVe In VARnOST
eKOnOMSKA In fISKALnA ADMInISTRACIJA

1,79
1,7

1,09
0,84
0,72
0,59
0,13
0,02
0,01

100.603
95.915
61.547
47.600
40.680
33.187
7.550
1.380

673
5.634.563

FINaNCIRaNjE PO PROgRamsKIH PODROČjIH 

obrazložitev področij, ki so v grafikonu združena pod imenom DRUGA PODROČJA.

Proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki občine. 
*Z obravnavo in sprejemanjem proračuna se stanje lahko spremeni. ■

Krajevna skupnost PrioriTeTe
KS Šebrelje •	 Sanacija z ureditvijo ovinka na Črnomlaki

KS Orehek •	 Sanacija ceste Jesenica-Kojca
•	 Sanacija telekomunikacijskega omrežja na relaciji Zakriž-Ravne-

Jesenica-Orehek-Bukovo-Zakojca

KS Otalež •	 Saniranje plazenja na celotni relaciji Otalež-Gorenje in Dolenje Jazne 
•	 Preasfaltacija ceste Lazec, ki je utrpela poškodbe ob izvajanju projekta 

Vaško središče Lazec

KS Podlanišče •	 Ureditev skupnih prostorov krajevne skupnosti

KS Straža •	 Intenzivno urejanje lokalnih cest in vaških poti v krajevni skupnosti ter 
ureditev podpornega zidu pri Hojaku

KS Novaki •	 Dodatna vlaganja v urejanje lokalnih in vaških cest, popoplavna sanacija 
hudournika Čerinščica

KS Gorje •	 Sanacija mostu na Zapoški ter ureditev njene struge
•	 Ureditev avtobusnih postajališč v Laznici in Trebenčah

KS Bukovo •	 Sanacija telekomunikacij po žledu
•	 Sanacija in odprtje poti na relaciji Zakojca-Hudajužna v sodelovanju z 

Občino Tolmin
•	 Večje igrišče
•	 Ureditev vodooskrbe v zaselku Žabže

KS Ravne-Zakriž •	 Dodatna vlaganja v urejanje lokalnih in vaških cest
•	 Adaptacija z delno razširitvijo gasilskega doma Ravne

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno pred novimi izzivi
Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno, ki sodi 
med največja društva v občini Cerkno, je v leto 
2015 vstopilo s pomembnimi načrti. Glavni med 
njimi, ki so ga gasilci in gasilke ob prisotnosti 
župana Jurija Kavčiča potrdili na februarskem 
rednem letnem občnem zboru, je nakup novega 
gasilskega tehničnega reševalnega vozila za 
reševanje z višin in globin, s 30-metrsko lestvijo, 
vgrajeno črpalko, vodnim rezervoarjem, 
prostorom za moštvo in prostori za gasilsko 

opremo. Izjemno pridobitev, vredno 350 tisoč evrov, ki bo gasilcem olajšala delo pri težjih 
intervencijah, nameravajo kupiti letos ob podpori občine Cerkno in z dodatnimi sredstvi iz 
drugih virov. Gasilci upajo, da bodo vozilo predali svojemu namenu na prireditvi ob praznovanju 
30-letnice izgradnje gasilskega doma v Cerknem. Na občnem zboru so gasilci napovedali tudi 
organizacijo tradicionalne julijske tombole, ki je bila v Cerknem priljubljena že v 70. letih.  ■

Preverjanje pitne vode iz lastnega zajetja
Občani, ki se s pitno vodo oskrbujete iz lastnega zajetja, lahko kakovost vode preverite s pomočjo 
Občine Cerkno. Na sedežu Občine dobite navodila za odvzem vzorca, ki ga Občina odda v 
laboratorij. O rezultatih ste obveščeni po pošti, za interpretacijo rezultatov pa se lahko obrnete na 
strokovno službo občinske uprave. Občani sami krijete samo stroške laboratorijske preiskave. ■

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Za stanje hišnega oz. internega vodovodnega omrežja, ki zajema cevovod, opremo in naprave, ki 
so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode, je 
odgovoren lastnik ali upravljavec stavbe. Navodila za izpiranje hišnega vodovodnega omrežja po 
priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS najdete na spletni strani Občine Cerkno. 

Več na: www.cerkno.si
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sodelovanje in združevanje lokalnega 
prebivalstva, sodelovanje različnih interesnih 
skupin pri pripravi strategije in določitev 
jasnih meril za izbiro razvojnih projektov. V 
izvajanje CLLD so vključena štiri področja: 
ustanavljanje novih delovnih mest, osnovne 
storitve na podeželju, varstvo okolja ter večja 
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 
skupin na podeželju. 
Na Cerkljanskem sta bili že izvedeni 
motivacijska delavnica s predstavitvijo 
programa LEADER in CLLD ter delavnica, 
na kateri so udeleženci s cerkljanskega 
območja izdelali SWOT analizo za svoje 
območje. Zainteresirani so pripravili 37 
projektnih predlogov, kot so: ureditev 
tematskih poti, izobraževanja za nove 
priložnosti v podjetništvu in kmetijstvu, 
lokalna hrana, motivacija in povezovanje 
lokalnih rokodelcev, oživitev in nadgradnja 
dediščine Cerkljanske ter povezava z drugimi 
območji, ureditev-nadgradnja turistične in 
druge infrastrukture, razvoj ekoloških in novih 
produktov, povezovanje in promocija lokalnih 
ponudnikov in produktov, vključevanje 
sodobnih IKT tehnologij v turistično ponudbo 
ter socialne storitve na podeželju.  (ICRA)  

Razpis za direktorja radia
nadzorni svet Radia Cerkno d.o.o. je objavil razpis za mesto direktorja družbe Radio 
Cerkno d.o.o. Kandidatke in kandidati za razpisano mesto lahko svoje prijave oddajo do 
27. 3. 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani: www.primorskival.si ali T: 041 
444 092.

■

Za dodatne informacije glede programa CLLD in LEaDER se lahko 
obrnete na Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo (T: 05 37 20 
180), ki koordinira delo Las na območju občin Logatec, Idrija in 
Cerkno.

 

 

 

  

 

 



4 Intervju

adelka Vončina, vodja Vrtca Cerkno

Če se ima ženska rada, je vse 
okoli nje bolj svetlo
Helena Pregelj Tušar

adelka Vončina, vodja 
Vrtca Cerkno, novembra 
letos zaključuje svojo 
službeno pot v ustanovi, 
ki ji je posvetila svoje 
življenje. Prav v teh 
dneh mineva 37 let, 
odkar se je tu zaposlila 
kot vzgojiteljica. Pred 
tem je dve leti delala z 
invalidno mladino v Stari 
Gori. na Cerkljanskem si 
je ustvarila družino in 
takoj po prihodu odkrila, 
da tu živijo dobri, odprti 
ljudje, s katerimi je hitro 
stkala prijateljske vezi. 
V otroštvu je po zelo 
zgodnji izgubi očeta z 
mamo najprej živela v 
Ajdovščini, nato v novi 
Gorici. Skromne razmere, 
v katerih je preživela 
mlada leta, so jo naučile 
odločnosti, predvsem pa 
velikega razumevanja in 
sočutja do ljudi v stiski. 
Mnogim je pomagala 
kot vzgojiteljica in vodja 
vrtca, občinska svetnica, 
članica in soustanoviteljica 
župnijske Karitas, odrasla 
skavtinja ali, preprosto, 
kot Adelka.
Konec meseca v vrtec vpisujete novo 
generacijo otrok. Boste lahko sprejeli vse, ki 
bi jih starši želeli vpisati?
Zadnja leta lahko v vrtec sprejmemo vse 
otroke. Letos bo petdeset naših otrok vstopilo 
v osnovno šolo. Pričakujem, da se bo vpisalo 
manj kot petdeset novih otrok, tako da bomo 
lahko sprejeli vse. Mogoče bomo imeli v 
prihodnjem letu celo eno skupino manj. Letos 

pa je vrtec poln, v skupini najmlajših imamo le 
še eno prosto mesto. 

Pred štirimi leti ste se že veselili izgradnje 
novega vrtca, potem pa je projekt padel v 
vodo. 
Z grenkobo se oziram na ta čas. Cerkljanski 
otroci si zaslužijo nov vrtec, žal pa ga vsaj še 
nekaj let ne bodo imeli. Sedaj denarja ni. Vsi 
kraji okoli nas imajo nove vrtce, razen nas. 
Montažni vrtec v Cerknem je tri leta starejši 
kot v Spodnji Idriji in je v našem okolišu 
najstarejši. Sicer smo ga redno vzdrževali, a v 
starih stenah je še vedno azbest. Cerkljanski 
otroci si vsekakor zaslužijo zdrave  prostore, ki 
bi ustrezali sodobnim predpisom.

Ste zadovoljni s kolektivom?
Če pustimo ob strani prostorske težave, je 
pri nas lepo. V vrtcu je, vključno z mano, 
zaposlenih dvajset vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic. Približno polovica je mlajših, 
polovica starejših. Ponosna in vesela sem, da se 
v kolektivu dobro razumemo. Vesela sem tudi, 
ker s sodelavkami vedno delamo tako, da je 
najbolje za otroke. Današnji čas od pedagoških 
delavcev zahteva ogromno pisanja, poročil in 
birokracije, pri čemer lahko hitro pozabiš na 
otroka. Ampak v našem vrtcu si prizadevamo, 
da je vedno v ospredju dobrobit otrok.

Kakšen je vsakdanji utrip v vaši ustanovi?
Pri nas je vedno živahno. Naše delo pri 
izvajanju kurikula popestrimo še z drugimi 
dejavnostmi. V tekočem šolskem letu smo 
vključeni  v nekaj celoletnih projektov, s 
katerimi spodbujamo zdravje in športno 
udejstvovanje. S projektom, ki ga vodi 
Zavod za šolstvo, spodbujamo zgodnje 
opismenjevanje. Z otroki radi zahajamo na 
novo igrišče in v našo lepo cerkljansko naravo. 

Pred 37 leti, ko ste nastopili službo v 
Cerknem, so bile generacije otrok bistveno 
drugačne kot danes.
Spremembe so opazne. Otroci so bistveno 
bolj tehnično podkovani. V začetnih letih 
mojega službovanja niso poznali niti telefona. 
Zdaj pa tu in tam kateri od otrok s seboj v 
vrtec že prinese mobilni telefon. Otroci znajo 
uporabljati računalnike. Vendar si vsemu 
znanju navkljub še vedno najbolj želijo 
crkljanja in našega časa. Opažamo, da imajo 
današnje generacije otrok, ki iz vrtca prehajajo 
v šolo, krajši čas koncentracije pri mirnejših 
dejavnostih. Motorično so manj spretni, ker 
se manj naravno gibajo v naravi. Mnogi imajo 
tudi težave s strpnostjo. Z igro in pogovori 
nam uspeva preprečevati nasilje med otroki, 
preden se pojavi. Tudi nezgod v vrtcu ni 
veliko, kar me veseli.

Kaj pa starši? Tudi ti so danes bistveno 
drugačni kot nekdaj.
Otroci rabijo gibanje, nežnost, najbolj pa 
pozornost odraslih. Zaposlenim staršem, 
ki se soočajo z mnogimi pritiski v službah, 
pogosto za vse to, pa za pogovor, branje 
pravljic, zmanjka časa, zato veliko pričakujejo 
od vzgojnih zavodov, šol. Po drugi strani pa bi 
starši otrokom radi v vsem ugodili, vse bi jim 
dali. Včasih od njih tudi preveč zahtevajo: naj 
hodijo plavat, k pevskemu zboru, telovadbi, 
angleščini, k uram pravljic.  Zdi se jim, da 
bodo otroci kaj zamudili, če ne bodo delali 
vsega tega. Žal pri tem pozabljajo, da otrok 
rabi igro, igro in še enkrat igro. Dandanes 
pred bloki ni nobenega otroka, nič ne tekajo 
naokrog. Kar ni dobro.

Kaj bi svetovali mladim staršem?
Otroke moramo starši in vzgojitelji pripraviti 
na normalno življenje, ne na neko izolirano 
okolje. Pripraviti jih moramo na odgovorno 
življenje. Najprej otroku vse damo, vse 
naredimo namesto njega. Ko pa je star petnajst 
let, od njega zahtevamo vsa znanja in veščine, 
za katere smo ga prikrajšali. To ne gre skupaj. 
Če otroku nismo omogočili nobenega izkustva, 
kot najstnik enostavno ne more vsega znati.
Straši danes tudi veliko posegajo po pedagoški 
literaturi. Raznorazne nasvete dobijo že v 
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5Intervju

vsakem časopisu. Moje mnenje je, da je tri 
četrt teh knjig, napotkov, ‹kvazi literatura›, 
ki lahko starše zmede. Potem so starši v 
sebi razdvojeni, občutek imajo, da svojemu 
otroku niso dali dovolj. Otroke ščitijo in s 
prstom kažejo na zunanje krivce. Staršem bi 
priporočala samo to, naj poslušajo svoje srce 
in zdravo pamet. Če rabijo nasvet, pa naj zanj 
vprašajo prave strokovnjake. 

Katere temelje, vrednote želite vi pri svojem 
delu privzgojiti otrokom?
Kolegialnost, da bodo znali živeti v družbi. 
Čut za sočloveka, ki izginja iz naših življenj. 
Delavnost. Predvsem socialne vrednote, ki 
so vsepovsod premalo poudarjene. Tudi v 
našem kurikulu. Pa seveda zdravo življenje. 
Pri tem naj povem, da smo v vrtcu ob mojem 
prihodu v Cerkno uživali izključno lokalno 
hrano. Kmetje so nam vozili krompir, sadje, 
zelenjavo. Imeli smo svoj vrt. Zdaj z javnimi 
naročili iščemo najugodnejšega ponudnika. In 
jemo radič s Kitajske ter sadje iz Južne Afrike. 
V naši prehrani je zelo majhen delež lokalnih 
izdelkov, na Cerkljanskem kupujemo le mleko 
in mlečne izdelke. Drugega ne moremo, ker 
lokalni ponudniki težko konkurirajo velikim 
trgovcem in poslujejo skladno z zakonodajo, 
ki zahteva večjo proizvodnjo in mnoga 
dovoljenja. To so predpisi proti normalnemu, 
razumnemu  življenju.

V vrtec vključujete tudi otroke s posebnimi 
potrebami. 
Trenutno je v naš vrtec vključenih šest otrok 
s posebnimi potrebami. Delo z njimi je v 
predšolskem obdobju ključno. Vesela sem, da 
je za otroke v našem vrtcu dobro poskrbljeno. 
Z njimi delata psihologinja in logopedinja, po 
potrebi tudi specialna pedagoginja.

V širšem slovenskem prostoru danes 
predstavljajo vse večji problem socialne 
razlike med otroki. Kako opazne so na 
Cerkljanskem?
Na Cerkljanskem jih še ne občutimo toliko, 
ker je zaposlenost visoka. Skoraj vsaka družina 
ima doma še malo kmetije ali vsaj vrta. So 
pa primeri, kjer so stiske velike. Prav zaradi 
socialnih razlik pri nas nimamo zimovanja, 
ker se pri takšnih dejavnostih razlike hitro 
opazijo. Iz lastnih izkušenj vem, kako človeka 
to prizadene. 
Včasih sem kritična do t. i. ‹socialne države›. 
Naj povem primer. Pred leti smo imeli v vrtcu 
dva otroka. Prvega je vsako jutro pripeljala 
mama, zaposlena v proizvodnji. Ob dveh ga 
je prišla iskat. Včasih tako utrujena, da nisem 
vedela, ali ga bo varno pripeljala domov. 
Drugega otroka je pripeljala brezposelna 
mamica. Iskat ga je prišla ob štirih, ko vrtec 
zapremo, včasih še kakšno minuto čez. 
Spočita, z vonjem po kavici in cigaretah. Prva 
mamica je plačevala vrtec, druga ne. Ob tem se 
vprašam: kje je tu socialna država, da je tisti, ki 
dela, udarjen? Takšne stvari me zabolijo.  

S socialnimi stiskami ste se pogosto srečevali 
tudi kot prostovoljka župnijske Karitas. 
Tako je. Bila sem soustanoviteljica župnijske 
Karitas v Cerknem, delala sem tudi na škofijski 
ravni. Ko mi je pred leti zbolela mama, za delo 
pri Karitas nisem imela več moči. Zdaj spet 
pomagam ljudem preko Centra za socialno 
delo in pri svojem delu v vrtcu. Življenjskih 
zgodb, s katerimi smo se srečali v Karitas, 
je bilo veliko. Pomoč smo nudili mnogim 
starejšim, osamljenim, od vseh pozabljenim. 
Včasih smo jim kuhali kosila, čistili stanovanja, 
nekatere smo spravili v dom upokojencev, ker 
niso mogli skrbeti zase. Najbolj me je prizadela 

stiska otrok, ko je, na primer, prišla bolezen 
v hišo. Pri Karitas smo dobro sodelovali s 
tedanjim župnikom Janezom, pomagali so 
nam tudi fantje med civilnim služenjem 
vojaškega roka. Med prostovoljci so se stkala 
mnoga prijateljstva, ki so nas držala pokonci. 

Novembra se boste upokojili. Na kaj ste 
najbolj ponosni, ko se ozrete na prehojeno 
službeno pot?
Moji največji uspehi so vsakodnevni uspehi. 
Otrok me lepo pogleda, njegove oči mi povedo 
vse. V posebnem spominu mi bodo ostali 
ljudje, ki so bili v stiskah, pa nam jih je uspelo 
skupaj rešiti ali vsaj omiliti. Najlepše je, ko me 
kdo, ki je hodil v naš vrtec in je zdaj že odrasel, 
ustavi in vpraša za nasvet ob težavah s svojimi 
otroki. Lepo je tudi, ko mi pridejo otroci, ki so 
hodili v mojo skupino, na koncu osnovne šole 
povedat, kje bodo nadaljevali šolanje, kasneje 
študij. Všeč mi je povezanost, ki se je spletla 
med nami in ostaja še po toliko letih. 

Čemu boste odslej posvečali največ svojega 
časa? 
V pokoju bi bila rada več z vnučki, malo več 
časa posvetila mami, ki je že zelo v letih. Tudi 
v skupnosti bom več dostopna, med drugim 
z odraslimi skavti. Načrtov imam ogromno. 
Upam, da mi bo zdravje služilo. Pred 32 leti 
so mi napovedali, da bom pristala na vozičku. 
Ampak jaz sem trmasta. 
Če bom zdrava, bom hodila po svetu. Po 
Sloveniji, ki jo malo poznamo. Pa tudi kam 
dlje se bova odpravila z možem. Bila sem 
že pri sorodnikih v Južni Ameriki, obiskala 
Severno Ameriko, spoznala življenje v Izraelu. 
Potujemo tudi kot radioamaterska družina. 
Lansko jesen sva bili s hčerko na 
radioamaterskem tekmovanju na italijanskem 
otoku Lampedusa. Na majhnem otoku, tri 
krat devet kilometrov, brez gozda, le z nekaj 
palmami, smo se zbrali udeleženci iz Slovenije, 
Švice, Španije, Nizozemske, Rusije. Sama sem 
želela stopiti v stik s tamkajšnjim centrom za 
begunce, ki je dostopen le z morja. S hčerko 
sva najeli avtomobil in se zapeljali po otoku. 
Nenadoma sva v daljavi zagledali dve barki 
beguncev, ki sta se bližali obali. Veš, kako 
te stisne pri srcu! Ob nama se je pojavil 
domačin, mojih let, na motorju. Spomnim 
se njegovih besed: »Bruta terra, bruti tempi« 
(surova dežela, surovi časi). Pogovarjala sva 
se. Hitro je prepoznal, da begunci prihajajo 
iz Libije. Še zdaj me zmrazi, ko se spomnim 
tega prizora. Zelo me je pretresel. Zaradi 
beguncev in zaradi domačinov, ki živijo samo 
od ribištva in turizma. Potem sem še večkrat 
videla čolne, kot drobne pikice na obzorju, ki 
so se počasi približevale obali. V tistih dneh 
je na Lampedusi pihal orkanski veter, ki je 
radioamaterjem preprečil tekmovanje. Jaz pa 
sem pomislila na tiste ljudi, ki se izmučeni v 
čolnih bližajo obali. 

Pretresljiva zgodba. Nisem vedela, da se tudi 
vi ukvarjate z radioamaterstvom.
Imam vsa potrdila, naredila sem vse tečaje. 
Aktivno pa se z radioamaterstvom ukvarja 
samo moj mož, ki po upokojitvi dobesedno 
živi zanj. Sama imam rada predvsem 
radioamaterska prijateljstva. Srečujemo 
zelo zanimive ljudi. Ko je bila v Bosni 
vojna, so se fantje iz Radiokluba Cerkno, 
da bi pomagali tamkajšnjim prebivalcem, 
povezali s parom iz Bostona. Oba sta juda. 
Prijateljstva smo navezali tudi z muslimani. 
Mnogi radioamaterski prijatelji iz vsega sveta 
nas obiskujejo v Cerknem. Ko jih peljemo 
naokrog, nam včasih sredi poti rečejo: »Ustavi 
avto!« Potem fotografirajo smreke, grmovje. 

Marsikje po svetu ga nimajo, mi pa ga ne 
znamo cenit. Res, v Cerknem se sploh ne 
zavedamo, kako lepo naravo imamo. Sama sem 
velika ljubiteljica narave. Narava me pomirja.  

V marcu praznujemo dan žena in materinski 
dan. Kaj bi ob tem povedali našim bralkam?
V vrtcu delamo same ženske. Nekateri pravijo, 
da je v ženskem kolektivu težko, ampak mi se 
dokaj dobro razumemo. Kot ženska se nikoli 
nisem počutila prikrajšano, pa tudi posebnih 
prednosti nisem imela. Nekaj časa sem bila 
edina ženska v občinskem svetu, pa me ni 
motilo. 
Škoda, da ima dan žena v zadnjem času 
manjšo težo in ga nekateri ne praznujejo. Ne 
vem, zakaj prazniki pri nas dobivajo politični 
predznak. Osmi marec je spomin na dan, ko 
so si naše prednice izborile enakopravnost. 
Materinski dan je prav tako pomemben, a je 
po vsebini drugačen praznik, bolj družinski. 

Obvestilo Vrtca Cerkno

Vpis v Vrtec Cerkno za šolsko leto 2015/16

Starše predšolskih otrok vabimo k vpisu otrok v vrtec.
Vrtec obratuje med 5.30 in 16.00 uro.

Za vse starostne skupine izvajamo :
• CeLODneVnI PROGRAM v trajanju devet ur,
• POLDneVnI PROGRAM S KOSILOM med  7.00 in 12.00 uro. 
V vrtec lahko vpišete otroke od dopolnjenega 11. meseca do 6. leta oz. do 
vstopa v šolo.

KDaj? Zadnji teden marca:
• petek, 27. marca, med 7.00 in 14.00 uro,
• ponedeljek, 30. marca, med  13.00 in 16.00 uro,
• torek, 31. marca, med  10.00 in 15.00 uro.

KjE? Obiščete nas lahko v pisarni zidane stavbe vrtca.

KaKO? Obrazec za vpis v vrtec dobite na upravi vrtca ali na spletni strani 
šole. Oddate pa ga osebno ali po pošti na naslov: OŠ Cerkno – enota vrtec, 
bevkova 20, 5282 Cerkno, najkasneje do 16. aprila 2015.

Več informacij: T: 05 3775 047, e: vrtec@os-cerkno.si 

Jaz praznujem vse praznike. Če ga ni, si ga pa 
naredim (smeh).  
Zdi se, da bi danes morala biti ženska 
stoodstotna mama, delavka, kuharica, čistilka, 
ljubica... Vsi pričakujemo, da bo povsod 
popolna. Če nimaš teh stvari razčiščenih pri 
sebi, te lahko takšno razmišljanje kmalu podre. 
Vsem ženskam bi svetovala, naj se imajo rade. 
Če se imaš kot ženska, kot človek, rad(a), 
imaš rad(a) vse okoli sebe in je vse okoli tebe 
bolj svetlo. Če se počutiš zagrenjeno, je vse 
okoli tebe črno, pa če si ženska ali moški. 
Mi, ki delamo z otroki, pa moramo sploh biti 
pozitivni, da pozitivna dejanja prenašamo na 
naslednje rodove.  ■
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6 Aktualno

Društva    ustvarjajo živahen utrip 
Marjeta Simonič

Krajevna skupnost Otalež 
je z okoli 600 prebivalci 
druga največja krajevna 
skupnost v občini Cerkno, 
ki poleg Otaleža obsega 
še: Plužnje, Lazec, Jazne 
in Travnik. Življenju na 
otaleškem podeželju 
dajejo utrip pridni, kleni, 
prijazni in iznajdljivi 
ljudje, ki se večinoma 
vsakodnevno vozijo na 
delo v Cerkno, Idrijo in 
Spodnjo Idrijo.

Krajani vedo, da morajo za skupno dobro 
stopiti skupaj in tako svoje potrebe in želje 
spremeniti v otipljive rezultate. Na ta način 
že desetletja združujejo moči v udarniških 
akcijah, s katerimi so – in najbrž še bodo – 
gradili vodovode, ceste, podporne zidove, 
čistili okolico. Pri takšnih akcijah se spletajo 
medsebojne vezi, ki so pomembne tudi pri 
združevanju v društvih. Nanje so krajani 
posebej ponosni, saj jim omogočajo, da 
svoj prosti čas izkoristijo v dobro vsakega 
posameznika in dobro vseh.
V Krajevni skupnosti Otalež delujejo: 
Prostovoljno gasilsko društvo Plužnje, Športno 
društvo Otalež, Društvo za oživitev podeželja 
Jazne, Društvo ljudskih godcev Stari meh 
Lazec in Plezalni klub DRIN. V društvih 
sodeluje veliko mladih, kar povečuje njihov 
občutek pripadnosti domačemu okolju. V 
kraju se namreč zavedajo, da bo le z mladimi, 
ki bodo radi ostali doma, mogoče dolgoročno 
ohranjati poseljenost podeželja in  podeželske 
krajine.

Vedno prvi na pomoč
PGD Plužnje, ki med vsemi društvi s svojo 
humano naravnanostjo združuje največ članov, 
je bilo ustanovljeno že daljnega leta 1909. 

Vsakdo lahko reši življenje
Helena Pregelj Tušar

O preživetju ob nenadnem srčnem zastoju navadno 
odločajo minute, zato je bistveno, da prizadeti osebi 
pomagamo čim prej. S pomočjo avtomatskega 
eksternega defibrilatorja (AeD) lahko življenje 
sočloveka reši vsakdo, tudi človek brez vsakršne 
medicinske izobrazbe. Ključnega pomena sta 
pripravljenost pomagati in hitrost. 

»Na območju občin Idrija in Cerkno vsako leto zabeležimo osem 
do dvanajst srčnih zastojev. Zelo verjetno je številka še večja, ker 
pri nenadno umrlih osebah lahko zgolj sumimo, da je šlo za srčni 
zastoj, ne moremo pa ga tudi potrditi,« pojasnjuje direktorica 
Zdravstvenega doma Idrija Urška Močnik. Dodaja, da laiki, 
zlasti gasilci, ki imajo več tovrstnih znanj, uporabljajo avtomatske 
defibrilatorje. Po podatkih Zdravstvenega doma Idrija so jih v 
zadnjem letu uporabili dvakrat, enkrat nedavno, v Ledinah, in to 
uspešno.
Preživetje posameznika je odvisno od moči najšibkejšega člena v 
verigi preživetja, poudarjajo v idrijskem Zdravstvenem domu. »V 
našem primeru je to oddaljenost ekipe nujne medicinske pomoči od 
nenadno obolelega,« poudarja Urška Močnik in dodaja: »Očividci 
laiki, ki nenadno oboleli osebi lahko priskočijo na pomoč takoj, so 
neprecenljivega pomena in predstavljajo podaljšano roko naši ekipi 
nujne medicinske pomoči. Zato občanom svetujemo, da pridobijo 
znanja temeljnih postopkov oživljanja in rokovanja z avtomatskim 
defibrilatorjem ter s tem povečajo možnost preživetja osebam s 
srčnim zastojem. Izobraževanja v sodelovanju z lokalnimi gasilskimi 
društvi prostovoljno in za občane popolnoma brezplačno vodijo 
zdravstveni delavci ZD Idrija.« 
Direktorica Zdravstvenega doma Idrija vsem občankam in 
občanom polaga na srce: »Ne bojte se pristopiti k nenadno 
obolelemu. Škodovati mu ne morete. Lahko mu samo pomagate. Brez 
vaše pomoči pa bo oseba s srčnim zastojem zagotovo umrla.«

Kaj moramo vedeti pred uporabo aED?
AED baza Slovenije, ki ureja ažuren seznam vseh AED naprav 
v Sloveniji, v priporočilih za uporabo avtomatskih eksternih 
defibrilatorjev poudarja, da je uporaba naprav povsem enostavna, 
tudi če se človek z njo doslej še ni srečal. Ob vklopu namreč začne 
aparat dajati navodila v slovenskem jeziku. Najpomembneje je, 
da napravo vklopimo, iz embalaže vzamemo nalepki-elektrodi, 
odstranimo zaščitno folijo in ju nalepimo na prsni koš žrtve, 
pod desno ključnico in na levo spodnjo stran prsnega koša, pod 
pazduho.
V trenutku, ko sta elektrodi na svojem mestu, prične naprava 
analizirati dogajanje v srcu. V primeru, da oceni, da je električni 
sunek potreben, na to jasno in glasno opozori. Preden pritisnemo 
na gumb za elektrošok, je zelo pomembno, da se nihče ne dotika 
žrtve, tudi mi sami ne. Takoj po elektrošoku lahko nadaljujemo z 
masažo srca in umetnim dihanjem. Če aparat oceni, da električni 
sunek ni potreben, mi pa vseeno pritisnemo na gumb, se sunek ne 
bo sprožil, saj ima aparat varovalo. Tako z uporabo defibrilatorja 
prizadetemu zagotovo ne moremo škoditi.  ■

Zdravstveni dom obvešča
Decembra je Zdravstveni dom Idrija nekoliko spremenil urnik 
dela splošnih ambulant v Cerknem. 
•	 Nina Kokalj oblak, dr. med., spec., po novem dela v 

Cerknem vsak ponedeljek popoldne, vsak torek, sredo 
in četrtek dopoldne, ob petkih pa izmenično – vsak 1., 
3. in morebiti 5. petek v mesecu dopoldne, vsak 2. in 4. 
petek v mesecu pa popoldne. 

•	 Đorđe Fenjveši, dr. med., spec., dela v Cerknem vsak 
ponedeljek, sredo in petek dopoldne, vsak četrtek 
popoldne, ob torkih pa izmenično - vsak 1., 3. in 
morebiti 5. torek v mesecu popoldne, vsak 2. in 4. torek v 
mesecu pa dopoldne.

Zobozdravstveni ambulanti v Cerknem delata nespremenjeno: 
•	 Vesna Vončina, dr. dent. med., dela vsak ponedeljek in 

torek popoldne, vsako sredo, četrtek in petek dopoldne. 
•	 Melita Gantar, dr. dent. med., dela vsak ponedeljek, 

četrtek in petek dopoldne, vsako sredo popoldne. 
Ob sredah ima med 10. in 12. uro v Cerknem 
tudi samoplačniško ambulanto. Ob torkih pa je 
zobozdravnica na voljo v otroški zobozdravstveni 
ambulanti v Idriji.

Laboratorij dela po običajnem urniku. 

Kje se nahajajo defibrilatorji 
v občini Cerkno?

KRAJ LOKACIJA DAROVALEC/KUPEC

1. Cerkno Zdravstvena postaja Cerkno ZD Idrija

2. Cerkno PGD Cerkno PGD Cerkno

3. Cerkno Dom upokojencev Cerkno ZD Idrija z darovalci

4. Cerkno Hotel Cerkno-bazen Hotel Cerkno

5. Cerkno Vratar-stara Eta ETA Cerkno

6. Novaki Reševalna postaja SC Cerkno Hotel Cerkno

7. Otalež Zadružni dom Otalež ZD Idrija z darovalci

8. Šebrelje PGD Šebrelje ZD Idrija z darovalci

9. Ravne pri Cerknem PGD Ravne Lidija Obid

10. Bukovo PGD Bukovo-Zakojca ZD Idrija z darovalci

Direktorica ZD Idrija Urška Močnik, dr. med., spec., 
mag. posl. in ekon. ved

andrej Zajc, PgD 
Plužnje: »Vsem članom 
PGD Plužnje bi se rad 
iskreno zahvalil, da svoj 
prosti čas namenjajo 
delovanju v društvu. 
Zahvala velja tudi Gasilski 
zvezi Cerkno, ki nam 
nudi potrebno pomoč in 
sodelovanje pri nabavi 
gasilske opreme.«
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Reševalna vaja uspela
Konec februarja je na SC Cerkno potekala vaja reševanja s sedežnice Počivalo, na kateri 
je zaradi zaustavitve sedežnice ostalo ujetih več smučarjev. K reševanju so pristopile 
reševalne ekipe SC Cerkno, ker pa se je bližala tema, so preko centra za obveščanje 
aktivirali tudi gasilce PGD Cerkno in PDG Novaki ter Gorsko reševalno službo. 
Reševalna vaja je potekala v realnih razmerah. Reševalne enote SC Cerkno so z delom 
začele takoj, prve ekipe gasilcev so bile na prizorišču v slabih 15 minutah, ekipa GRS pa 
v slabih 30 minutah. Skupaj je bilo v vaji udeleženih okoli 70 ljudi. Naslednjo tovrstno 
vajo na cerkljanskem smučišču načrtujejo pred začetkom naslednje sezone. (MK)  ■
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Društva    ustvarjajo živahen utrip 
Marjeta Simonič

Gasilci vedno prvi nesebično priskočijo na 
pomoč ob elementarnih nesrečah. Izpeljali 
so že zgledno število intervencij, od požarov 
v stanovanjskih in gospodarskih objektih, do 
posredovanja pri travniških požarih, pomoči 
pri avtomobilskih, traktorskih nesrečah. 
Pomagajo tudi pri sanaciji škode zaradi vetra. 
Februarja lani, ko je žled močno prizadel 
njihove kraje, so bili ravno gasilci tisti, ki so 
z nečloveškimi napori pri odstranjevanju 
podrtih dreves poskrbeli, da so krajani spet 
dobili cestno povezavo s svetom.
Društvo posveča stalno skrb izobraževanju 

operativnih članov društva, poseben poudarek 
pa dajejo vzgoji mladih. Z dolgoletnim 
požrtvovalnim delom so zasluženo pridobili 
dober sloves. Krajani so namreč soglasni, da so 
gasilci »zakon«.

stari meh 
Društvo ljudskih godcev Stari meh Lazec, ki 
je bilo ustanovljeno leta 2002, danes šteje 80 
članov. Člani društva vsako leto pripravijo 
vrsto dogodkov: pustno koledovanje po vaseh 
od Lazca do Sovodnja, pogostitev deklet in 
žena za osmi marec, ples ali koncert v dvorani 
v Otaležu, kresovanje v Lazcu, Laški sejem, 
gostovanje na prireditvah v okolici, kostanjev 
piknik, letni izlet, silvestrovanje, priložnostne 
delavnice za otroke in razna tematska 
predavanja. 
Osrednjo prireditev Laški sejem organizirajo 
v drugi polovici avgusta, ko se najprej 
predstavijo ljudski godci od blizu in daleč, 
druženje se nadaljuje s športom – lani so mladi 
prvič organizirali odmeven tek z ovirami po 
vasi Lazec – ter glasbi in plesu.
V društvu so posebej veseli ureditve vaškega 
središča Lazec, ki je bilo s sredstvi EU in 
Občine Cerkno ter z veliko angažiranostjo 
članov društva zgrajeno v lanskem letu. 
Športno igrišče in brunarica za krajane 
pomenita neprecenljivo vrednost, poudarjajo 
domačini. Javni prireditveni prostor za 
druženje, šport in igro predstavlja izjemno 
motivacijo za mlade, obogatitev življenja 
celotne krajevne skupnosti ter pozitivno 
pridobitev za krepitev socialnih stikov na 
podeželju.

s kolesom skozi vasi
V društvu za oživitev podeželja Jazne (DOP 
Jazne) se ukvarjajo s pripravo različnih 
športnih in družabnih dogodkov. Če narava 
dopušča, februarja organizirajo veleslalom 
ali paralelni slalom, marca se odpravijo na 
ogled tekem v smučarskih skokih ali poletih v 
Planici, ob prvomajskem kresu pa se poklonijo 

prazniku dela in poskrbijo za prijetno 
druženje.
Osrednja prireditev društva je Sejem v Jaznah. 
V okviru dogodka že vrsto let poteka gorski 
tek na Bevkov vrh, kot sestavni del Primorskih 
gorskih tekov. Gre za organizacijsko zelo 
zahtevno prireditev, ki pa jo člani društva z 
veliko mero srčnosti in prizadevnosti vedno 
izpeljejo z odliko. 
Pomemben dosežek društva je 23 km dolg 
kolesarski krog, ki so ga leta 2011 označili 
na lastno pobudo in s pomočjo DLG Lazec. 
Kolesarski krog poteka skozi vse vasi krajevne 
skupnosti Otalež.
DOP Jazne je v letih 2012-14 z lastnimi 
sredstvi in prizadevnostjo članov društva in 
ostalih vaščanov Jazen uredilo lep prireditveni 
prostor, namenjen športnim in kulturnim 
prireditvam ter preživljanju prostega časa. 

Dodatne najete prostore, ki so jih prav tako 
uredili sami, pa namenjajo druženju in 
sestankom.  

Nov način rekreacije
Otaleški Plezalni klub DRIN, ki je bil 
ustanovljen pred dobrimi petimi leti, želi kraju 
ponuditi nove dejavnosti ter s spodbujanjem 
druženja in športnih aktivnosti prepričati 
krajane vseh generacij, da je rekreacija 
pomembna za zdravo življenje. Ob nastanku 
kluba je začela sočasno nastajati tudi notranja 
športna plezalna stena, ki v prvi vrsti omogoča 
delovanje kluba v zimskih mesecih. 
Trenutno društvo šteje 20 aktivnih članov,  
precejšen poudarek dajejo prenašanju 
plezalnega znanja na mlajše generacije, zato 
že več let zapored organizirajo otroški plezalni 
tečaj. Večkrat letno se povežejo s preostalimi 
plezalnimi društvi in na umetni steni v Otaležu 
organizirajo prijateljsko tekmo. 

Živi spomini na otaleško lempo 
Športno društvo Otalež je začetke svojega 
delovanja zabeležilo že pred desetletji. Z 
močno nogometno ekipo je v najboljših 
letih posegalo po najboljših rezultatih v 

janez Pisk, DOP jazne: »Veseli me, da vodenje 
društva počasi prevzemajo mlajši člani, ki dodajajo 
nove vsebine. Vas Jazne je z društvom pridobila višjo 
kakovost življenja, saj se vaščani več družijo, zabavajo 
in kulturno oz. športno preživljajo prosti čas. Glede na 
prizadevnost naših članov mislim, da ima društvo lepo 
prihodnost.«
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Cerkljanski trim ligi v malem nogometu. 
Zimski čas so člani društva namenjali udeležbi 
na smučarskih tekmah za Cerkljanski pokal. 
Vsako zimo so poskrbeli tudi za organizacijo 
smučarske tekme Otaležu, kjer so se 
tekmovalci potegovali za »otaleško lempo«. 
Spomini na aktivna leta so lepi, nepozabni. V 
Otaležu skoraj ne mine družabno srečanje brez 
obujanja spominov na ta leta med prijetnim 
klepetom in smehom domačinov.
Danes društvo šteje okoli 30 aktivnih članov. 
Glavna dejavnost je nogomet, pri katerem v 
društvu namenjajo poseben poudarek športni 
vzgoji mladih. Nogometna ekipa vsako leto 
sodeluje v Cerkljanski trim ligi v malem 
nogometu, pozimi pa v zimski ligi v Idriji. 
Udeležujejo se tudi številnih priložnostnih 
turnirjev v bližnji in daljni okolici. Poleg 
udeležbe na tekmovanjih skrbijo za redno 
rekreacijo in treninge. Ti pozimi potekajo v 
telovadnici osnovne šole v Cerknem, poleti pa 
na šolskem igrišču v Otaležu. Od lani dalje s 
pridom uporabljajo tudi novo športno igrišče 
vaškega središča Lazec.

Želijo si ponovne oživitve odra
V preteklih desetletjih je bila gonilna sila 
društvenega utripa na Otaleškem Prosvetno 
društvo France Bevk. Širši publiki znan oktet 
France Bevk je več deset let uspešno nastopal 
blizu in daleč ter postal prepoznavni znak 
društva in kraja. Z mnogimi gledališkimi 
igrami je občinstvo razvedrila in nasmejala 
dramska sekcija. Društvu, ki je bilo 
nepogrešljivo na vseh krajevnih prireditvah, 
so v kraju hvaležni, hkrati pa si želijo, da bi se 
njihova dejavnost kmalu ponovno obudila.  ■
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Otalež velja za eno najstarejših vasi na Cerkljanskem.
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Z uspehom na razpisih popestrili šolo
Alenka bogataj

Osnovna šola Cerkno je konec preteklega leta uspela 
pridobiti sredstva na razpisu Popestrimo šolo 2014/15, 
kar ji je odprlo možnosti za izvajanje različnih obšolskih 
dejavnosti za učence. 

Predsednik sveta šole odslej dr. Franc Lahajnar 
Župan Občine Cerkno Jurij Kavčič je 11. februarja na 7. 
redni seji Sveta zavoda Osnovne šole Cerkno zbranim 
predstavil razvojna izhodišča šolskega kompleksa in 
možnosti zagotavljanja večje prometne varnosti. Člani 
sveta so se v nadaljevanju seje opredelili do obsežne 
dokumentacije inšpekcijskih služb in revizijskih pregledov. 
Enotno so podprli stališče, da so bile vse ugotovljene 
nepravilnosti ustrezno odpravljene in postopki ustavljeni. 

Kot so sporočili iz šole, so člani sveta vodstvo šole dodatno obvezali k nadaljnjemu poslovanju 
v skladu z napotili in navodili nadzornih služb. Podprli so tudi predloge načrtovanih investicij 
v vrtcu, šoli in obeh podružnicah ter finančno ovrednoten predlog dodatnih dejavnosti šole, ki 
so financirane iz občinskega proračuna (podaljšano bivanje v tretjem triletju, jutranje varstvo 
in varstvo vozačev na razredni stopnji, dodatne učne ure plavanja ipd.). Na mesto novega 
predsednika je bil na seji soglasno izvoljen dr. Franc Lahajnar, predstavnik Občine Cerkno v 
Svetu zavoda. (OŠ)  ■

Eko energetski park množično obiskan
Osnovno šolo Cerkno so v zadnjih mesecih obiskali 
številni gostje od blizu in daleč. Njihovo zanimanje je v 
prvi vrsti pritegnil eko energetski park obnovljivih virov 
energije z brunarico in čebelnjakom. V šoli so zabeležili, 
da se je od začetka septembra lani do konca februarja 
letos v novi šolski pridobitvi zvrstilo že 770 zunanjih 
obiskovalcev, in sicer v zadnjih tednih predvsem otrok, 
ki so se mudili v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Cerkno.  (OŠ)  ■

Na otroškem parlamentu o izobraževanju in poklicih
Zveza prijateljev mladine je 18. februarja organizirala 
25. otroški parlament, tokrat na temo Izobraževanje 
in poklicna orientacija. Dogodka v veliki sejni sobi 
idrijske občinske stavbe so se udeležili predstavniki 
osnovnih šol iz Črnega Vrha, Idrije, Spodnje Idrije in 
Cerknega. Osnovno šolo Cerkno so pod mentorstvom 
učitelja roka ozebka zastopali: Neža Trček, Luka Uršič, 
Blažka Čemažar in Tjaša razpet. Razpravo je vodila ▶ 

Katja Miklavčič, ki je udeležence parlamenta vključila v debato, člani šolske radiotelevizije pa 
so se izkazali s predstavitvenim uvodnim filmom o treh poklicih. Otrokom so se na parlamentu 
pridružili gostje, mentorji in ravnatelji vseh sodelujočih šol ter predstavnika lokalnih skupnosti, 
učence pa je s spodbudnim nagovorom pozdravil tudi župan Občine Idrija Bojan Sever. Na 
državnem parlamentu bosta Osnovno šolo Cerkno predstavljala devetošolca  Neža Trček in Luka 
Uršič. (OŠ)  ■

Osmošolci na slovenski Obali
Učenci osmega razreda Osnovne šole Cerkno so se ob 
koncu januarja odpravili v Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti Burja, ki stoji na grebenu polotoka Seča. 
Pet poučnih in hkrati zabavnih dni so namenili 
izobraževanju ob slovenskem morju, kjer so razdalje 
med zanimivostmi premagovali peš, z avtobusom, 
kolesom in kanujem. Zanimive skupinske dejavnosti 
so skupino orientacistov popeljale po kolesarski poti 

zdravja, skupino fotografov v Strunjan in Piran, skupino, ki se je osredotočila na gospodarstvo, pa 
v Luko Koper, na tržnico in v ribarnico. Naravoslovci so si ogledali piranski akvarij, strunjanski 
Mesečev zaliv ter iskali zanimive primerke alg. Skupaj z mentorji so si osmošolci ogledali tudi 
Sečoveljske soline, kjer so spoznali pridobivanje soli in solnega cveta. Teden je ponudil veliko 
možnosti za rekreacijo: nogomet, košarko, namizni tenis, badminton, celo fitnes v naravi, pa tudi 
ustvarjalnost ter sproščeno druženje ob igrah, filmu, glasbi in kvizu. (OŠ)  ■

Kulturni praznik posvečen Viktorju jerebu
OŠ Cerkno je 12. februarja počastila slovenski 
kulturni praznik in spomin na 110-letnico rojstva 
Viktorja Jereba, učitelja, ki je Cerkljanski vrnil 
materinščino. Viktor Jereb je po kapitulaciji Italije 
v Cerknem in okolici vzpostavil ljudske šole ter 
poučevanje v slovenskem jeziku. Bil je ustanovitelj 
in šolski nadzornik Nižje gimnazije v Cerknem. 
Kulturni program dogodka, s katerim so se v šoli 
spomnili rojaka, so sooblikovali osnovnošolci, 

ženski pevski zbor Cerklanke, učenci glasbene šole ter nekdanji učenci Viktorja Jereba. Kot 
je poudaril ravnatelj Milan Koželj, je bil France Prešeren prvi Slovenec, ki se je po kakovosti 
pisanja lahko kosal s sodobniki v Evropi, Viktor Jereb pa prvi, ki je postavljal temelje novemu 
slovenskemu šolstvu na Primorskem. (OŠ)  ■

Program Popestrimo šolo delno financirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. 
Naročnik javnega razpisa je Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije. V dejavnosti, ki potekajo v okviru 
projekta, se lahko vključujejo tako učenci 
Osnovne šole Cerkno kot tudi učenci Osnovne 
šole Idrija in Osnovne šole Spodnja Idrija, ki v 
projektu sodelujeta kot partnerski šoli. 
Osnovna šola Cerkno je v programu 

Popestrimo šolo pripravila bogat nabor 
dejavnosti, ki bodo nadgradile šolsko delo 
in spodbudile otroke h kakovostnemu 
preživljanju prostega časa. Mlajšim otrokom 
so namenjene angleške urice, pri katerih se 
učenci na zanimiv in igriv način učijo prvih 
tujih besed. Pestro dogajanje nudita gledališka 
in lutkovna skupina, v katerih nastajajo 
predstave, ki bodo v prihodnosti postavljene 
na oder in predstavljene širši javnosti. V 
okviru projekta Popestrimo šolo poteka tudi 
učenje računalništva. Več otrok je vključenih 
v gibalne dejavnosti, kot so plesne urice in 
telovadba za mlajše učence. Učenci pa lahko 
pridobivajo znanje tudi s področja ekologije in 
turizma. 
V Osnovni šoli Cerkno bodo v okviru projekta 
Popestrimo šolo organizirali dejavnosti, ki 
bodo potekale tudi med šolskimi počitnicami 
ter ob koncih tedna. Med njimi bodo: tabori 
za nadarjene otroke, naravoslovni vikendi, 
planinski izleti, tečaj rolanja in druge 
dejavnosti.  ■ Fo
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Teden je prekratek 
za vsa doživetja
Domen Uršič

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti Cerkno je že v 
prvih mesecih po odprtju 
v polnem zagonu. S prvim 
snegom so prišli tudi 
obiskovalci. 

V center z 62 ležišči in tremi prostori 
za izvajanje pedagoških dejavnosti vsak 
ponedeljek pride nova skupina učencev, ki v 
Cerknem preživi pet dni. Do konca februarja 
je v centru gostovalo že 340 učencev in učiteljev iz Stične, Ivančne Gorice, Gornje Radgone, Ljubljane, 
Grosuplja, Jesenic in Višnje Gore. V pustnem času je bil center prvič zaseden tudi ob koncu tedna, saj se je 
tu nastanila skupina, ki si je prišla ogledat cerkljansko laufarijo. 
Dom bo polno zaseden do konca marca. Prva premora v aprilu in maju bosta priložnost za pregled dela in 
vtisov obiskovalcev o bivanju v Cerknem. Vsi, ki so v cerkljanskem CŠOD bivali doslej, pa so bili z delom 
novega centra zelo zadovoljni in se želijo vrniti tudi drugo leto. 

Učitelji in učenci iz Gornje Radgone, ki so 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Cerkno 
obiskali konec januarja, so nekaj vtisov zaupali 
tudi bralkam in bralcem Cerkljanskih novic. 
Povedali so, da so najbolj navdušeni nad 
strminami in kraji na Cerkljanskem, saj so doma 
vajeni večjih ravnic. Pohvalili so kulinarično 
ponudbo v domu ter sodobno opremljene sobe, 
ki nosijo imena po pustnih likih. Veseli so bili, 
da so se v tednu dni vsi učenci  naučili smučati, 
nekateri pa so nadgradili že prej osvojeno 
smučarsko znanje.

Učiteljica Tamara Kranjc roškar je ob tem povedala: »Na smučišču je bilo čudovito, saj je eno izmed 
najlepših urejenih slovenskih smučišč, primerno za začetnike in odlične smučarje. V popoldanskih 
dejavnostih so se učenci lahko preizkusili v zabavni matematiki, malih sivih celicah, risanju, pisanju, 
snemanju intervjujev, ustvarjanju stripov. V predal lepih spominov so lahko shranili ogled Bevkove hiše v 
Zakojci, obisk muzeja s pustnimi maskami, ogled Cerknega, osnovne šole in eko brunarice ter sodelovanje v 
oddaji Mladi val na Radiu Odmev. Teden je bil prekratek za vsa doživetja, ki smo jih okusili in doživeli. V 
Cerknem smo se Radgončani počutili odlično!« 

Z obiskom je bil zadovoljen tudi Luka Čuk, učenec 
6. razreda osnovne šole iz Gornje Radgone. Kaj si 
je najbolj zapomnil? Luka pravi: »To, da v Cerknem 
govorijo cerkljanščino. Ta jezik je za nas čuden, saj 
uporabljajo čudne besede. V Cerknem se je začela 
proizvodnja smuči Elan. Vasi so zelo oddaljene, zato se 
šola začne ob pol osmih, da učenci še do svetlega pridejo 
domov. Za spomin na mlade padle učence, ki so jih s 
strojnico pobili Nemci, imajo na vrhu hriba postavljen 
spomenik. Največja ravnina v Cerknem je Glavni trg. 
V Zakojci se je rodil pisatelj France Bevk, ki je napisal 

Pestrno, Pastirce. Živel je v veliki družini. Ker so imeli več denarja, je lahko šel na šolanje. V Cerknem so 
sami hribi. V eni vasi je zelo malo hiš. Tu ljudje porabijo veliko več časa za vožnjo kot mi v drugem delu 
Slovenije. Zakaj? Ker je veliko ovinkov in hribov, pri nas pa sama ravnina.«  ■

Navdušeni nad hribi in nenavadnim narečjem

uspešna zimska krvodajalska akcija

Tridnevne zimske krvodajalske akcije, ki je med 4. in 6. februarjem potekala v Idriji, 
se je udeležilo 697 krvodajalcev z Idrijskega in Cerkljanskega. Med njimi je bilo 
okoli 60 krvodajalcev, večinoma dijakov iz idrijske Gimnazije, ki so kri darovali 
prvič. Naslednja krvodajalska akcija bo potekala avgusta v Cerknem in Idriji. Pri 
Rdečem križu, ki organizira krvodajalske akcije, poudarjajo, da je krvodajalstvo 
močno prisotno v zavesti občanov Cerknega. Veseli jih, da ima za človekoljubno 
poslanstvo krvodajalstva posluh tudi družba ETA, ki zaposlenim omogoča udeležbo na 
vsakoletnih akcijah. (RK)  ■

upokojence povezujeta gibanje in izobraževanje
Društvo upokojencev Cerkno v tem letu za svoje člane organizira vrsto rekreativnih in 
izobraževalnih dejavnosti. V sodelovanju s strokovnjakinjo fizioterapije v telovadnici 
osnovne šole Cerkno poteka redna vadba. Skupina je trenutno polno zasedena, 
vendar nameravajo v prihodnje oblikovati še eno  skupino. Kot je povedal predsednik 
društva Marko Hvala je društvo v sodelovanju z osnovno šolo letos prvič, a glede na 
zanimanje ne zadnjič, organiziralo tečaj računalništva. Februarja so se upokojenke 
zbrale na tečaju peke peciva in slaščic. Podoben tečaj bodo ponovno izvedli jeseni, 
načrtujejo pa tudi jezikovni tečaj, plesne vaje, tečaje ročnih del in kuhanja ter izlete in 
pohode. (HPT)  ■

sodelujte na razstavi ročno izdelanega cvetja
V Domu upokojencev Idrija so lani prvič organizirali razstavo ročno izdelanega 
cvetja. Ker je bila razstava dobro sprejeta in je odkrila mnoge skrite talente, bodo 
podoben dogodek pripravili tudi letos. Vse, ki se ukvarjate z ročnimi deli, vabijo, da se 
pridružite razstavljavcem. Sodelujete lahko z ročno izdelanim pomladanskim cvetjem 
in pirhi, aranžmaji, pogrinjki, dekorativnimi predmeti, ki jih navdihuje naslov razstave: 
POMLADNO PREBUJENJE. Organizatorji želijo, da so izdelki lični, natančno 
izdelani in estetsko primerni. Razstava bo na ogled v prostorih Doma upokojencev, 
med velikonočnimi prazniki, od 1. do 7. aprila. Če želite sodelovati na razstavi, se 
čim prej prijavite Emi Brelih, M: 041 287 836 ali E: ema.brelih@amis.net. Brez prijave 
sodelovanje na razstavi ni možno. (EB)  ■ 

Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti
V pritličju občinskega dela Večnamenskega centra Cerkno (VCC) bo konec marca 
zaživela večja predavalnica za 50 slušateljev, v kateri bo stekel program vseživljenjskega 
neformalnega izobraževanja. V programu se bodo prepletale različne dejavnosti: od 
ustvarjalnih delavnic, veščinskih delavnic, učenja učenja, predavanj, do učenja dela 
z računalnikom. V center so vabljeni  pozitivni ljudje vseh starostnih skupin, ki bi 
napolnili vsebine programa s svojimi izkušnjami, znanjem in druženjem.
Občina Cerkno vas vabi na srečanje ob Dnevu za spremembe, v soboto, 28. marca 
ob 9. uri, v pritličju VCC na Bevkovi 22 (vhod z Bevkove ulice). Na srečanju se boste 
seznanili s ponudbo VCC, še posebej pa bodo veseli novih prostovoljcev, ki bi želeli 
pomagati pri oblikovanju programa, namenjenega vsem občanom. 
Za vse informacije pišite na E: livija.rojc.stremfelj@cerkno.si. (LRŠ)  ■

Društvo upokojencev vabi na občni zbor
Društvo upokojencev Cerkno vabi vse svoje člane na letni občni zbor, ki bo v nedeljo, 
8. marca 2015, ob 15. uri, v restavraciji Hotela Cerkno. Seznanitvi s poročilom o 
aktivnostih društva v preteklem letu in načrti dela v letošnjem letu bo sledil kulturni 
program z razstavo rokodelskega društva Driklc. Ob prijetni glasbi in zakuski bo 
priložnost za ples, obujanje spominov in kovanje načrtov za prihodnost. (MH)  ■

Brezplačno pravno svetovanje za starejše
V prostorih Društva upokojencev Cerkno bo v okviru programa Medgeneracijskega 
centra Idrija 17. marca letos potekalo brezplačno pravno svetovanje za starejše. 
Svetovali bosta Nataša Luša in Julijana Mlakar. Za svetovanje se je potrebno 
predhodno dogovoriti na M: 051 413 148 ali E: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
(KKS) ■
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V znaku Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
Cerkno je larfa Ta tierjastega, ki ga je zrisala 
Petra grmek, ‘požegnala’ pa ga je tudi ‘Laufar 
kamanda’.
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Dijaki idrijske gimnazije zadovoljni po prvi krvodajalski akciji
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Še kar naprej in zmeraj Jazz
Boštjan Cvek (1964 – 2015)
Dario Cortese

Hi! How are you?
-Daniel Johnston

Več kot izvensrediščni teksaški glasbeni alternativci 
Butthole Surfers so zelo cenili spontanega ameriškega 
kantavtorja Daniela Johnstona, ki bi lahko brez 
najmanjših težav bil na seznamu nastopajočih na 
festivalu Jazz Cerkno. In če bi se na njem oglasili še 
Buttholi, nič narobe … Ker tudi to je Jazz.
In tako je tudi z vsakim koncertom: prideš na glasbeni 
dogodek in po močni izkušnji tudi odideš, da si spočiješ 
ušesa. Torej domov. V tišino, v neskončno veličastno 
praznino.
Boštjan je kot organizator glasbenega dogajanja v 
Cerknem, predvsem mednarodnega festivala Jazz 
Cerkno in festivala Keltika pa tudi koncertov bara 
Gabrijel, v minulih dveh desetletjih omogočil, da je 
Cerkno postalo glasbeno-kulturno spletišče, znano 
izven vseh znanih meja. Cerkno je postavil ob bok 
avstrijskima Saalfeldnu in Nickelsdorfu, kjer se vsako 
leto odvijata svetovno znana jazzovska festivala, še 
bolj pa je ustvaril razmere za to, da se v Cerknem že 
na koncertu ali šele potem ob šanku srečata Ravnan 
in Mariborčan, Bukovka in Ljubljančanka, Zakrižan 
in Koprčanka … Se je zgodilo, da je bil tudi Kimmo 
Pohjonen enkrat zraven in menda niti Ken Vandermark 
ni manjkal.
Skratka, brez njega bi bila naša življenja zelo drugačna. 
Pa vseeno brez njega niso naša življenja prav nič 
drugače drugačna kot prej. Predvsem pa bi Cerkno brez 
Boštjana nikoli ne bilo tako znano in obiskano, kot je. 
Zaradi največjega jazzovskega festivala pod Poreznom v 
obsegu vsaj 200 kilometrov, katerega gonilna sila je bil, 
je Cerkno postalo znano dobesedno po vsem svetu. V 
New York Cityju tako ne vedo le za Jazz Cerkno, ampak 
poleg drugega dobro poznajo medvedovo kri, sploh pa 
Ančkino kuhinjo. Podobno je na Finskem in drugod 
po Skandinaviji. Pa drugje po Evropi in po svetu … na 
Japonskem, v Južni Ameriki …
Zadnja koncerta, na katerih je sodeloval kot ključni 
organizator, pa čeprav iz zaodrja, sta bila dobro 
obiskana, tako rekoč razprodana, tako v Kinu Šiška kot 

v Cerknem. Na slednjem so bili še Butthole Surfers zraven. Nenavadno, ampak tako pač je. 
Vedno je povezoval ljudi in pri organizaciji skrbel za to, da vse izpade, kot je treba, na najvišji kakovostni ravni, tako za glasbenike kot za publiko. 
In ko je mreža vzpostavljena ter čvrsto stkana, je ni moč kar tako raztrgati. Izvedel je svoj koncert, vendar je, kot je v njegovi navadi, poskrbel, da bo 
tudi po koncertu vse tako, kot je treba. Da bodo koncerti še naprej. Da bodo tako poslušalci kot glasbeniki na njih več kot zadovoljni. Da gre Jazz 
dalje. 
Vabljeni na okrogloletni 20. mednarodni festival Jazz Cerkno v maju, na koncerte Keltike in sploh na glasbene dogodke v Cerknem, ki bi brez 
Boštjana nikoli ne bilo, kar je.  ■

Robert Kuralt novi 
predsednik godbenikov  

Cerkljanski godbeniki dokazujejo, da je za 
dobre rezultate še vedno potreben timski 
duh. Kljub grožnji po prenehanju delovanja 
godbe so poskrbeli za njen nadaljnji razvoj. 
Po odstopu dolgoletne predsednice erike 
Švigelj so na januarskem občnem zboru 
izvolili novega predsednika roberta 
Kuralta, ki s svojo razširjeno ekipo že 
pripravlja načrt za letošnjo sezono. Vse 
zainteresirane donatorje in sponzorje 
pozivajo k podpori, ki bo omogočila 
delovanje društva v prihodnosti. Podporo 
in pomoč nadaljnjemu delovanju godbe 
v Cerknem je že izrazil tudi župan Jurij 
Kavčič. (POC)

Razstavlja stanka golob

Stanka Golob je posebna likovna 
ustvarjalka, ki izhaja iz nam bližnje Baške 
grape. Za svoj slikarski medij uporablja 
pesek, ki ga nabira po vsej Sloveniji, in 
sicer izključno naravnih barv in različnih 
debelin, brez dodatnega barvanja. V tem je 
tudi posebnost njenega ustvarjanja, ki ga je 
v dvajsetih letih razvila do zavidljive višine. 
Tokrat v Cerkljanskem muzeju razstavlja 
drugič; prvič se je predstavila leta 1998. 
Ob razstavi so v muzeju pripravili tudi dve 
spremljevalni prireditvi: likovno delavnico 
za otroke ter voden ogled z demonstracijo 
slikanja s peskom, ki jo bo vodila Stanka 
Golob. (MM)

Primorci beremo

Bevkova knjižnica Cerkno v aprilu ponovno 
vabi svoje člane, da se pridružite bralni akciji 
Primorci beremo in posežete po kakovostni 
slovenski literaturi. Tisti, ki boste prebrali 
vsaj pet proznih del in eno pesniško zbirko,  
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Staroverstvo in staroverci, razstava 
etnološke zbirke Pavla Medveščka
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: od 9. 1.–21. 3. 2015

Slikarska razstava Stanke Golob
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: 20. 2.–30. 3. 2015

občni zbor Društva upokojencev Cerkno s 
kulturnim programom
Kje: Hotel Cerkno
Kdaj: 8. 3. 2015 ob 15. uri

Delavnica izdelave naravnega oljčnega mila 
z Vanjo Troha, Naturalina
Kje: Osnovna šola Cerkno
Kdaj: 11. 3. 2015 od 16.00 do 17.30
(Prijave in informacije: 051 413 148 / E: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si)

razstava vsestranske umetnice in pesnice 
Ksenije Zmagaj
Kje: Bevkova knjižnica Cerkno
Kdaj: od 12. 3. 2015 dalje

Predavanje Matjaža Anžurja: S slovenskimi 
bogovi skozi zgodovinski čas
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: 13. 3. 2015

Veliki zimski koncert s Severino in Gadi
Kje: Smučarski center Cerkno
Kdaj: 15. 3. 2015 ob 12. uri

Voden ogled slikarske razstave z 
demonstracijo slikanja s peskom, vodi: 
Stanka Golob
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: 19. 3. 2015 ob 17. uri  

Pletenje na roke (ročkanje) s Sanjo rejc
Kje: Društvo upokojencev Cerkno
Kdaj: 20. 3. 2015 ob 17.00
(Prijave in informacije: 051 413 148 / E: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si)

Javno vodstvo po razstavi Staroverstvo in 
staroverci
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: 21. 3. 2015

Javno vodstvo po razstavi Staroverstvo in 
staroverci za slepe in slabovidne
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: 23. 3. 2015

Velikonočna delavnica
Kje: Cerkljanski muzej, Cerkno
Kdaj: 25. 3. 2015 ob 16. uri

Marko Čadež: potopisno predavanje o 
islandiji
Kje: Bevkova knjižnica Cerkno
Kdaj: 26. 3. 2015 ob 18. uri

Dan za spremembe
Kje: večnamenski center Cerkno
Kdaj: 28. 3. 2015 od 10. ure dalje 

Ura pravljic za otroke, stare od 4 do 5 let
Kje: Bevkova knjižnica Cerkno
Kdaj: 31. 3. 2015 ob 16. uri

Kultura

Melhiorca in njena tihotapska malha
Marija Terpin Mlinar

Ste že kdaj slišali za 
tihotapce? 
Na »prešerni« praznik kulture smo v Mestnem 
muzeju Idrija širši javnosti premierno predstavili 
prvo muzejsko filmsko pravljico Melhiorca 
in njena tihotapska malha. Namenjena je 
najširšemu občinstvu in temelji na resničnih 
dogodkih iz 18. stoletja. Glavna junakinja 
pa ni nihče drug kot revna stara ženica s 
Cerkljanskega, natančneje iz Šebrelj. 
Marina (Marija) Melhiorca je doslej najstarejša 
poimensko znana prekupčevalka s čipkami iz 
našega območja in je bila rojena v 2. polovici 
17. stoletja. Konec 20. let 18. stoletja je v Idriji 
potekal proces proti tihotapski tolpi. Zapise o 
procesu hranita Zgodovinski arhiv Ljubljana 
Enota Idrija in Štajerski deželni arhiv v Gradcu. 
Čeprav je bilo v proces vpletenih več oseb, med 
njimi kar nekaj rudarjev, nas je njena nejasna 
vloga znotraj organizirane tihotapske tolpe prevzela do te mere, da smo želeli raziskati nasprotje med njeno podobo naivne žrtve ter obenem 
glavnega veznega člena tihotapcev. Kljub starosti in betežnosti je zasliševalce ves čas vodila za nos, tako da njenih izjav sploh niso mogli upoštevati. 
Dogodki so se začeli odvijati neke snežne noči, ko so tolminski sodni sluge prav na božič v visokem snegu prigazili do Šebrelj, zgrabili in hudo 
pretepli ubogo staro Melhiorco ter jo privlekli do Sp. Idrije, kjer so jo prevzeli idrijski biriči in jo zaprli v grajsko ječo…
Če želite izvedeti več o usodi  Melhiorce in njenih tovarišev v zločinu, lepo vabljeni k ogledu v času odprtja Mestnega muzej Idrija!  ■ 

boste ob zaključku prejeli priznanje  in knjižno 
nagrado. Knjižnica vas ob tej priložnosti tudi 
vabi, da obiščete spletno stran Biblos, kjer si 
lahko izposojate elektronske knjige. Spletna 
knjižnica in knjigarna ponujata kvalitetno 
literaturo, ki si jo lahko izposojate brezplačno, 
če ste član knjižnice in imate vnešeno geslo 
za COBISS/OPAC. Geslo vam na vašo željo 
dodelijo v knjižnici. (MRG)

Idrijski razgledi

Mestni muzej Idrija je izdal novo številko 
domoznanske revije Idrijski razgledi (2/2014), 
v kateri so trije prispevki Milojke Magajne, 
ki predstavljajo zgodovinske osebnosti in 
dogodke na Cerkljanskem: Požigi Cerkljanskih 
vasi pred 70 leti, Ob 100-letnici rojstva 
fotografa Vinka Tavčarja ter Ob 200-letnici 
rojstva matematika dr. Franca Močnika. 
(MM)

Zlata piščal
Z ‘zlato piščaljo’, ki jo podeljujejo Cerkljanske 
novice, izrekamo priznanje ljudem, ki s 
svojim delom, energijo, dobro voljo in 
vztrajnostjo prispevajo k boljšemu in 
bogatejšemu življenju na Cerkljanskem.  

Zlati piščali tokrat podeljujemo:

eriki Švigelj za 17 let uspehov 
in predanega dela na mestu 
predsednice Pihalnega orkestra 
Cerkno, v katerem kot godbenica 
sodeluje že 35 let.

Vidu Prezlju za ohranjanje 
rezbarskih veščin in izdelovanje 
larf cerkljanskih laufarjev, kar je 
velikega pomena za ohranjanje 
cerkljanske laufarije kot žive 
mojstrovine državnega pomena.

Prizor iz filmske pravljice Melhiorca in njena tihotapska malha
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Nosile vero v mir in svobodo
Helena Pregelj Tušar

Letošnjo 70. obletnico prvih partizanskih 
smučarskih tekem sta zaznamovala dva pomembna 
dogodka: okrogla miza v Cerkljanskem muzeju in 38. 
partizanske smučine na smučišču Smučarskega centra 
Cerkno.

Okrogla miza, ki je 23. januarja potekala na pobudo Združenja vojaških gornikov Slovenije, 
je povezala znanje in mnenja smučarskih strokovnjakov ter priznanih publicistov. Ti so v 
sodelovanju z Občino Cerkno in Cerkljanskim muzejem predstavili velik zgodovinski pomen 
edinstvenega vojaškega tekmovanja. Ključni dogodek ob letošnjem jubileju, 38. partizanske 
smučine Cerkno, je Smučarski center Cerkno gostil na zadnji dan januarja. Na tekmi se je 
v veleslalomu in smučarskih tekih pomerilo 299 tekmovalcev. V veleslalomu so se odvijala 
prvenstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev SEVER, 
pridruženih članov Zveze združenj borcev, Zveze slovenskih častnikov, Združenja vojaških 
gornikov Slovenije in Slovenske vojske. V smučarskem teku se je pomerilo nekaj članov ZZB, 
med njimi tudi trije aktivni udeleženci NOB. Tekmovanje sta odprla načelnik General štaba 
general major Andrej osterman in župan Občine Cerkno Jurij Kavčič. Na popoldanski 
zaključni prireditvi v Hotelu Cerkno je zbrane ob nastopu pevcev in recitatorjev OŠ Cerkno 
nagovoril slavnostni govornik, minister za obrambo Janko Veber, ki je poudaril, da so bile “prve 
Partizanske smučine na osvobojenem cerkljanskem ozemlju v okupirani Evropi nekaj edinstvenega, 
saj so v sebi nosile verjetje v mir in svobodo, četudi je bila pot do osvoboditve še težka in je žal v 
naslednjih mesecih terjala še mnogo življenj od vojne preizkušenih borcev in civilistov.«  ■

s kolesi po smučišču

Preko osemdeset tekmovalcev in tri 
tekmovalke iz vseh disciplin gorskega 
kolesarstva so 24. januarja zmogli dovolj 
poguma in se pojavili na startu dirke spusta 
z gorskimi kolesi po cerkljanskem smučišču. 
Številni gledalci so bili priča vratolomnim 
vožnjam s kar precej padci, vendar se je na 
srečo vse končalo le z modricami. Najhitreje 
je z modro in rdečo progo opravil domačin 
Tadej razpet (ŠD Pedal). Med dekleti je 
zmago slavila Urška Mežnar (ŠKTD Avče). 
Odličen odziv tekmovalcev in gledalcev 
ter izdatna medijska podpora sta pokazala, 
da so organizatorji, Športno društvo Pedal 
ob podpori Hotela Cerkno in mnogih 
posameznikov, nalogo opravili odlično. (ŠDP)

Pokal divjega petelina 
Smučarski center Cerkno letos prvič gostil 
tekmovanje za Pokal divjega petelina, ki 
ga organizira v sodelovanju s Smučarskim 
klubom Poljane. Rekreativni tekmovalci se 
bodo pomerili na štirih tekmah v februarju in 
marcu, in sicer v: slalomu, smuku, veleslalomu 
in paralelnem veleslalomu. (MK)

Novačani smučali v Kropi

V začetku januarja so se novaški smučarji 
podali na tekmovanje smučarjev po starem v 
Kropo. Skupno so na tekmovanju osvojili kar 
trojne stopničke. Med deklicami je prvo mesto 
slavila Julija Podobnik, tretje pa Maruša 
Kejžar. Med mladinkami je Špela Purgar 
osvojila tretje mesto. Bolj kot osvojene medalje 
novaški smučarji z lok smučko v ospredje 
postavljajo ohranjanje krajevnih simbolov 
in kulturne dediščine ter druženje z ljudmi s 
podobnimi interesi. (KK)

aktivni z Bojanom Križajem

31. januarja je na Smučarskem centru Cerkno 
potekal drugi od zimskih Aktivnih dni v 
sklopu promocijske akcije Smučaj v Sloveniji! 
V vlogi izzivalca je bil tokrat Bojan Križaj, 
slovenski olimpijec in smučarska legenda. 
Njegov izziv je sprejelo 70 smučarjev, ki 

so se na veleslalomsko progo podali za 
Bojanom in se mu skušali po času čim bolj 
približati. Izkazalo se je, da je Bojan še vedno 
v odlični formi, saj je izzivalcem postavil res 
težko nalogo. Otroci so lahko sodelovali v 
olimpijskem protokolu. Skupaj z Bojanom so 
ob olimpijski himni nosili olimpijsko zastavo 
in plamenico, prebrali olimpijsko zaprisego, 
se pomerili v olimpijskem kvizu in prejeli 
simpatične medalje. (MK)

uspehi na državnem rvenstvu

Plavalni klub Cerkno se je januarja v 
ljubljanskem Tivoliju udeležil državnega 
prvenstva za kadete, mladince in člane. Na 
tekmovanju s 413 plavalci iz 27 slovenskih 
klubov so barve Plavalnega kluba Cerkno 
zastopali: Žan Mavrič, Anja Sedej in Petra 
Klasić. Najbolje se je odrezal Žan Mavrič, ki 
si je priplaval štiri finalne nastope, in sicer 
na 400 m prosto (7. mesto), 50 m hrbtno 
(8. mesto), 100 m hrbtno (8. mesto) in 200 
m prosto (7. mesto). Poleg tega je osvojil 4. 
mesto na 800 m prosto in 6. mesto na 1500 m 
prosto. Anja Sedej je v finalu na 100 m hrbtno 
osvojila 8. mesto, 11. mesto na 50 m hrbtno 
in 12. mesto na 200 m hrbtno. Petra Klasić je 
najboljši dosežek priplavala na 800 m prosto, 
kjer je bila sedemnajsta. (AH)
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Zmage samuela Borovinška

Začetek letošnjega leta je cerkljansko smučišče 
privabilo 190 Masters tekmovalcev, to je 
smučarjev nad 30 let, iz: Rusije, ZDA, Velike 
Britanije, Češke, Slovaške, Nemčije, Italije, 
Avstrije, Francije, Švice, Hrvaške, Grčije in 
Slovenije. Na tekmovanju, ki ga je organizirala 
Zveza Masters smučarjev Slovenije je, z 
absolutno najhitrejšim časom veleslaloma, 
v kategoriji A4 zmagal domačin Samuel 
Borovinšek. Februarja je Borovinšek zabeležil 
še odličen nastop na tekmovanju FMC na 
hrvaškem Sljemenu, kjer je v skupini A4 
ponovno zmagal. Sledile so tekme svetovnega 
pokala FIS Masters Cup v italijanskem 
Piancavallu, kjer je v superveleslalomu osvojil 
bronasto medaljo, v veleslalomu pa prismučal 
na peto mesto. Trenutno v skupnem seštevku 
svetovnega pokala FMC zaseda 5. mesto. 
Naslednji tekmi FMC bosta v nemškem 
Goetchnu, konec marca pa italijansko 
smučišče Abetone organizira svetovno 
prvenstvo World Masters Criterium, kjer bo 
v slalomu, veleslalomu in superveleslalomu 
tekmovalo 600 smučarjev iz celega sveta. 
(HPT)
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Od leve proti desni: predsednik organizacijskega odbora Miha butara, povezovalka Damjana Peternelj, župan Jurij 
Kavčič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske general major Andrej Osterman



13Zdravo življenje

Dišeča perla, aroma cerkljanskega Laufarja
Irena Kenda in Lara Lapajne Golob, Hiša zelišč 

Vonj, ki pomirja

V zgodovini se je rastlina uporabljala 
predvsem za krašenje in odišavljanje 
prostorov, tako domov, kakor cerkva. Veljala 
je tudi kot odlično pomirjevalno sredstvo. 
Uporabljali so jo v polnilih za žimnice in 
vzglavnike. Prijeten vonj, ki se je sproščal med 
počitkom, je pomirjal in uspaval. Prav tako so 
jo uporabljali za odišavljanje perila, saj je njena 
aroma odganjala molje. Ponekod so dišečo 
perlo dajali tudi med krmo za živali, da je 
imelo mleko potlej prijetnejši vonj.

Za zdravje in dobro 
počutje

Dišečo perlo 
uporabljamo zunanje 
in notranje. Nadzemni 
del rastline nabiramo v 

Dišeča perla (Asperula odorata) je trajnica, ki zraste od 
20 do 40 cm visoko. njeni značilni drobni, beli cvetovi 
imajo blag vonj po sveže pokošeni travi. Od drugih 
zdravilnih rastlin se razlikuje po tem, da sveža skorajda 
nima vonja, s sušenjem pa njena aroma postaja 
intenzivnejša. najbolje se počuti v senčnih, vlažnih in 
bukovih gozdovih. Če jo želimo na svojem vrtu, jo – če 
jo je na posameznem območju dovolj – prenesemo iz 
gozda ter ji zagotovimo senco in zadostno vlago.

času cvetenja, nato jo posušimo v senčnem in 
zračnem prostoru.
Za zunanjo rabo uporabimo svežo rastlino. 
Liste rahlo pomečkamo ter jih položimo na 
ureznine in rane, saj nosijo v sebi veliko moč 
celjenja.
Notranje jo največkrat uporabljamo v obliki 
čaja, kot poparek. Odlično se obnese pri 
živčni vznemirjenosti in napetosti, ki lahko 
vodi do nespečnosti in slabega počutja. 
Posebej pozitivno delovanje pri pomirjanju 
je občutiti pri otrocih in starostnikih. Poleg 
pomirjevalnega učinka ima dišeča perla tudi 
diuretične lastnosti. To pomeni, da povečuje 

odvajanje vode iz telesa, s 
tem pa poskrbi, 

da se telo 
očisti strupov 
in odvečnih 
snovi, ki se 

nabirajo zaradi nepravilne prehrane, stresa 
in drugih dejavnikov. Ker ima tudi nekaj 
protivnetnih učinkovin, jo priporočajo pri 
težavah z vnetim mehurjem. Zaradi grenčin, ki 
jih vsebuje, ima rastlina rahlo grenak in trpek 
okus. Prav zato je dišeča perla tudi dobrodošla 
pomoč pri prebavnih in želodčnih težavah.
Zaradi vsebnosti kumarina, ki je glavna 
sestavina dišeče perle, moramo biti pri 
uživanju v zdravilne namene zmerni in 
previdni. Z dišečo perlo lahko napolnimo 
blazinico, ki jo položimo na posteljo zraven 
vzglavnika. Vonj dišeče perle bo tako umiril 
naše misli in nas zazibal v prijetnejši spanec. 
Če imamo na razpolago še druge zdravilne 

rastline, pripravimo kombinacijo zelišč, 
ki pomirjajo: dišeča perla, sivka, hmelj in 
kamilica.

Dobrodošla tudi 
v kulinariki

Poleg vseh naštetih zdravilnih lastnosti dišeče 
perle ne smemo pozabiti na njen čudovit vonj 
in rahlo grenak okus, ki ju lahko uporabljamo 
tudi v kulinariki. Dišeča perla je največkrat 
uporabljena za aromatiziranje vin in likerjev. 
Tudi znana cerkljanska pijača Laufar nosi v 
sebi prav aromo dišeče perle.  ■

Krepimo mišice trupa
Ana bogataj 
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Sedimo na boku, s pokrčenimi koleni, 
naslonjeni na komolec. Poskrbimo, 
da je glava v podaljšku hrbtenice, 

komolec pod ramenskim sklepom ter stopala 
v liniji hrbtenice. Medenica je v nevtralnem 
položaju, ramena potisnjena stran od ušes 
(ohranjamo dolg vrat).

Aktiviramo mišice medeničnega dna, 
naredimo vdih v spodnji del prsnega 
koša, ter se z izdihom s stabilnim 

trupom dvignemo na kolena. Z vdihom se 
zopet spustimo na tla, vendar ohranimo 
isti občutek napetosti globokih mišic, 
kot smo ga imeli v dvignjenem položaju. 
Med vajo skrbimo za nevtralno hrbtenico, 
stalno napetost mišic medeničnega dna ter 
podaljševanje vretenc po celotni dolžini. 
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V tokratni številki 
Cerkljanskih 
novic vam 
predstavljamo 
drugo iz serije vaj 
pilatesa za večjo 
gibljivost telesa 
in zdravo držo: 
stranski dvig 
na komolce in 
kolena.

Vajo ponovimo 7-krat na vsaki strani. Če želimo vajo nekoliko nadgraditi, iztegnemo 
noge, ter se dvigamo na stopala, ali pa iztegnemo še roko, ter se dvigamo na dlan 
z rahlo pokrčenim komolcem.

21



14 Turistična točka

Cerkljanski laufarji so na pustni 
torek, 17. februarja, sklenili pustna 
praznovanja. »Ta tíerjesti«, glavne 
in najbolj impozantne maske v 
laufarski družini, so se po tradiciji 
na ulice Cerknega podali že 
prvo nedeljo po novem letu. V 
prihodnjih tednih se jih je pojavilo 
vse več, dokler se niso na pustno 
nedeljo v sprevodu vsi podali 
na Glavni trg v Cerknem, kjer je 
Cesarsko-kraljeva sodnija pusta 
javno obtožila za vse pregrehe in 
ostale nesmisle, ki so se zgodili od 

zadnjega pusta, tako na Cerkljanskem kot v bližnji in daljni okolici. 
Pisanje obtožnice, ki je seveda tudi tokrat pritegnila največ 
pozornosti, šivanje oblek in priprave na pusta so letos potekale v 
novih prostorih, kamor so se cerkljanski laufarji preselili konec 
lanskega leta. Poleg uspešne izvedbe pustovanja v Cerknem so 
laufarji letos gostovali v Celju, na Krasu in v Idriji, predstavili pa so 
se tudi na televiziji. Veliko obiskovalcev in organiziranih skupin jih 
je obiskalo tudi v prostorih društva. Leto, ki prihaja, in naslednji 
pust bosta za laufarsko družino posebej pestra. Društvo Laufarija bo 
namreč prihodnje leto obeležilo 60-letnico delovanja. Priprave na 
jubilej so se, pravijo v društvu, že začele.  ■ 

Pust na televiziji
Laufarji, močan element lokalne 
identitete občine, ki veljajo 
za eno najbolj prepoznavnih 
tradicionalnih pustnih skupin v 
Sloveniji, vsako leto pritegnejo 
pozornost tako širše javnosti, 
kakor tudi številnih medijev. 
Letos je Cerkljansko obiskala 
ekipa televizijske oddaje Na 
lepše, ki je z laufarji posnela 
zanimiv in hudomušen prispevek. Pestro dogajanje s cerkljanskimi pustnimi liki 
smo lahko spremljali tudi na pustni torek, ko je Cerkno obiskala ekipa oddaje 
Dobro jutro in poskrbela za večkratno javljanje s terena v živo, v program 
Televizije Slovenija. V sklopu njihovega obiska so bili poleg male laufarske 
družine iz Osnovne šole Cerkno predstavljeni tudi: novaška lok smučka, 
arheološki park Divje babe ter lokalni izdelki s kmečke tržnice. Na povabilo 
agencije Spirit je Cerkno v pustnem času obiskala celo ruska televizijska ekipa, 
laufarji pa so bili predstavljeni tudi v Infodromu na Televiziji Slovenija, dnevniku 
za otroke in mladino. (MS)  ■

mlada laufarija
Ob letošnjem pustu se je na ulice 
Cerknega podala tudi mlada laufarija. 
»Po dolgih letih premora smo jo 
pred približno desetimi leti ponovno 
obudili: moj brat, trije bratranci in 
jaz,« je za Cerkljanske novice povedal 
osnovnošolec Timon Venko. Vse maske 
in obleke so s pomočjo staršev izdelali 
sami. Prva maska je bila ta tierjast, nato 
ta kažuhau, lamant, ta star in ta stara, ta smrkau in še en ta tierjast. Vsako leto 
se v predpustnem času oblečejo in hodijo koledovat po hišah, na pustno nedeljo 
in pustni torek pa se priključijo pravi laufarski družini v sprevodu po ulicah 
Cerknega. »Ko je pusta konec, imamo tudi mladi laufarji laufarsko večerjo. Tako 
gre mlada laufarija iz roda v rod,« je še dodal Timon Venko.
V pustnem času so se veselo šemili in koledovali tudi v cerkljanskem vrtcu ter 
se na pustni torek pridružili vrvežu na »laufarskem placu«. Vrtovčki so ob tem 
povedali: »Ko bomo veliki, bomo vsi laufarji!«. (OŠ)  ■

Laufarija skozi želodec
V Hotelu Cerkno so 13. februarja 
pripravili že tretjo Laufarijo skozi 
želodec. Glavno vlogo na dogodku je 
seveda odigrala pijača Laufar, ki na 
osnovi izvirne recepture v edinstven 
okus povezuje značilne okuse in 
arome z obronkov Cerkljanske. Pijačo 
Laufar, orehov aperitiv, slajen z medom 
in aromatiziran z dišečo perlo, so 
na dogodku uporabili kot osnovo za mešanje novih pijač. Na tekmovanju je 
sodelovalo devet ekip s Cerkljanskega, Idrijskega in Poljanskega, ki so mešale 
pijače z Laufarjem in še vsaj eno alkoholno ter drugimi brezalkoholnimi pijačami. 
Tretje mesto sta osvojila Matic Bevk in Blaž obid iz Cerknega s ‘Tapravim 
laufarjem’, drugo Špela in Valerija Čuk iz Cerknega s ‘Ta kapcinarskim laufarjem’, 
zmago pa sta slavila člana hotelskega hišnega bara Alenka Trček in Dejan 
Kolerič z ‘Laufarjevim poljubom’. Posebno nagrado za inovativnost in zabaven 
nastop sta si priborila domačina Gašper Mrak in Klemen Močnik, ki sta 
pripravila ‘Laufarja u rip’. (MK)  ■

gozdni selfness na sejmu alpe adria
LTO Laufar Cerkno se je zadnji vikend 
v januarju s projektom Gozdni selfness 
predstavila na stojnici javne agencije 
Spirit – I FEEL SLOVENIA na sejmu Alpe 
Adria: Turizem in prosti čas, ki je potekal 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Gozdni selfness je bil predstavljen na 
zanimiv, drugačen način. Obiskovalci so 
v naravno urejenem ambientu izkusili 
del tega sproščujočega gozdnega doživetja.  Pozornost sta privabljala privlačen 
pogrinjek z lokalnimi dobrotami, postreženimi na senenih balah, ter urejena pot 
iz smrekovih iglic, na kateri so imeli mimoidoči možnost preizkusiti naravno 
refleksoterapijo stopal.   
Program Gozdnega selfnessa bodo maja letos v okviru 18. Slovenske turistične 
borze spoznali tudi turistični agenti iz tujine, ki se bodo podali na pet različnih 
študijskih tur po Sloveniji. (MS)  ■

Društvo Laufarija se iskreno zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri 
pripravi in opremljenosti novih prostorov.
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Laufarija pred jubilejem
Peter Kosmač
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15Osebno

Otroka morata vedeti, od kod prihajata
Helena Pregelj Tušar

Včasih na valovih Primorskega vala ujamem oddajo Tretja mladost. »Tretja mladost, oddaja za ljudi in o ljudeh v 
tretjem življenjskem obdobju. Oddaja za mlade po srcu. Tretja mladost!« v uvodni špici pove prijeten ženski glas. Ta 
glas je Alenka. alenka Prezelj, doma iz Raven pri Cerknem, ki že enajst let živi tisoč kilometrov severozahodno, 
na nizozemskem. najmanj petnajst let stara špica na začetku oddaje za starejše me vedno spomni nanjo. Pa 
na čase, ko sva kot spikerki delili isti studio. Radio Cerkno, kot smo mu rekli takrat, Alenki ni pustil le lepih 
spominov. V njenem življenju je odigral odločilno vlogo. Pred radijskim mikrofonom je namreč spoznala svojega 
bivšega fanta, nizozemca. Igral je v bendu, ki ga je med turnejo v Sloveniji in tudi Cerknem, gostila v pogovorni 
oddaji. Tako se je v malem studiu na Trgu prekomorskih brigad začela Alenkina pot v deželo tulipanov.  

Alenka je kot srednješolka sanjala o 
novinarskem poklicu. Med študijem 
novinarstva je soustvarjala programa Radia 
Cerkno in Radia Slovenija. »To je zagotovo 
poklic, ki mi je bil pisan na kožo, spomini so 
nepozabni. Moji starši ne pravijo zaman, da 
bi se v kakšnem drugem poklicu moja pot ne 
nadaljevala na Nizozemskem,« pravi Alenka. 
Ko se človek preseli na Nizozemsko, se 
preseli z idejo, da je v tej deželi vse mogoče, 
se spominja. Tako namreč zatrjujejo tudi 
Nizozemci sami. Realnost pa je seveda 
drugačna. Ob selitvi je občutila, da se kot 
Slovenka razlikuje od ostalih tujcev. Slovenija, 
ki takrat še ni bila članica EU, je Nizozemcem 
predstavljala dokaj eksotično državo. 
Priseljence, s katerimi se še danes redno 
srečuje, je najprej spoznala na jezikovnem 
tečaju. S kombinacijo interesa in talenta, pravi, 
se je jezika naučila hitro.  

spoštujejo če se potrudiš
»Nizozemci spoštujejo človeka, ki prime za 
vsakršno delo, se hoče naučiti jezika, se skratka 
potrudi,« pravi Alenka: »Dela tedaj tu ni bilo 
težko dobiti. Težje pa je bilo, in je še zmeraj, 
dobiti službo, ki je primerna izobrazbi. Kar 
nekaj let je trajalo, da sem dobila službo v 
največji nizozemski banki Rabobank.« Danes je 
v banki zaposlena kot specialistka socialnega 
zavarovanja. Znanje, ki ga potrebuje pri 
svojem delu, je pridobila z dodatnimi 
izobraževanji s področja kadrovanja, zakonov 
o delovnem varstvu, socialnem varstvu in 
socialnih zavarovanjih, davčnem postopku. 
Velika večina Nizozemcev se vozi v službo, 
zato so v povprečju po deset, enajst ur zdoma. 
Normalno je, da prvi topel obrok pripravijo 
okrog pol sedmih zvečer. Pavza za kosilo, ki se 
ne šteje v delovni čas, navadno pomeni le malo 
solato ali sendvič. 
Ker so ljudje veliko zdoma, se za obiske vedno 
dogovorijo vnaprej. Nenapovedani obiski 
so nezaželeni. »Temu se najprej nisem mogla 
načuditi, sedaj pa mi je jasno, da drugače ne 
gre«, pravi Alenka. Prav tako jo je čudilo, 
da ob obiskih na Nizozemskem navadno 
ponudijo samo en piškot, za razliko od 
slovenskih obilnih narezkov in peciva.

Hitro ‘nepopolna mama’
Alenka in njen sedanji partner sta srečna 
starše triletne Lane in eno leto starega Danaja. 
Nosečnicam priporočajo naraven porod, brez 
sredstev proti bolečinam. »Rojevanje doma 

je normalna stvar. Podobno, kot je v Sloveniji 
normalno rojevanje v porodnišnici,« pravi 
Alenka: »Prve dni po porodu dobita mamica in 
dojenček nego na domu. Obišče ju patronažna 
sestra, ki tudi pere in čisti. Tudi če se dojenček 
rodi v porodnišnici in je porod brez komplikacij, 
gresta mamica in dojenček takoj po porodu 
domov.
Porodniškega dopusta je na malo. Štirje meseci. 
Ko je otrok star tri mesece, gremo mame delat. 
Kar je seveda velik šok. Vendar pa veliko mamic 
– v nasprotju s Slovenijo – dela po tri dni na 
teden. Tu te čudno gledajo, če kot mama delaš 
polni tedenski urnik; v tem primeru te zelo hitro 
označijo za ‘nepopolno mamo’. Zelo normalno 
je tudi, da imajo otroci dan z očetom in dan 
z mamo. Oče lahko dela štiri dni po devet ur 
in potem en dan v tednu skrbi za otroke. Tudi 
starševski dopust je nekaj zelo normalnega, tako 
pri očetih kot pri mamah, še posebej takrat, ko 
gredo štiri leta stari otroci v šolo.«
Na Nizozemskem morajo starši v primeru 
otrokove bolezni koristiti dopust. Ker so 
nizozemski vrtci zelo dragi, nekateri starši celo 
pustijo službo in ostanejo doma z otroki. Tudi 
hrano za otroke v vrtcu morajo pripravljati 
doma. 

Pregovorno strpni?
Se je Alenka česa težko privadila? Trgovin. 
Hitro je opazila, da je večina stvari 
pripravljena vnaprej. Težko je dobiti osnovne 
sestavine, iz katerih se kuha, peče. Vse je že 
vnaprej umešano: masa za kruh, masa za 
kolač, omaka iz vrečke… Težko se je privadila 
tudi vetra. Na Nizozemskem skoraj vedno 
piha. Še posebej zimski veter reže do kosti.
Kaj pa pregovorna nizozemska strpnost? »Ta je 
stereotip,« pravi Alenka: »Na zunaj Nizozemci 
že izgledajo strpni, v svojem bistvu pa niso. 
Po eni strani jih tudi razumem, saj tu živi 
ogromno priseljencev.« Všeč ji je, da so ljudje 
na Nizozemskem zelo podjetni, barantanje 
imajo v krvi. Radi se družijo, zabavajo, tudi 
potujejo. Najraje tako, da vse vzamejo s sabo. 
Skorajda vsi se ukvarjajo s športom. Seveda 
tudi kolesarijo. V povprečju ima vsaka družina 
vsaj toliko koles, kot je družinskih članov. Ni 
jih malo, ki imajo eno kolo za službo in drugo 
kolo za prosti čas. »Všeč mi je, da se kolesari v 
vsakem primeru. Če pada dež, pač pada dež,« 
pripoveduje Alenka. Po enajstih letih sicer 
deželo in njene ljudi vidi drugače, a še vedno 
ima občutek, da Nizozemci nimajo dobrega 
okusa za modo. Tudi Alenkin partner opazi, 
da smo v Sloveniji bolj okusno oblečeni. 

»Takoj, ko posije prvo pomladansko sonce, 
je na nizozemskih ulicah videti neverjetne 
kombinacije, na primer poletne obleke s škornji, 
brez hlačnih nogavic. Ali pa sandale skupaj z 
zimskim plaščem.«

Boljši trgi in tulipani 
Kako dobro je Alenki v enajstih letih uspelo 
spoznati Nizozemsko? »Malo za šalo, malo 
zares: moj partner pravi, da poznam več 
Nizozemske kot on. Na začetku svojega 
bivanja na Nizozemskem sem veliko potovala 
s takratnim fantom, ki je s svojo glasbeno 
skupino nastopal v različnih krajih. Sedaj je 
časa manj. Z majhnima otrokoma se najraje 
kam odpeljemo s kolesom ali obiščemo živalski 
vrt, ki jih je na Nizozemskem veliko,« odgovarja 
Alenka. Turistom svetuje, naj se pripravijo na 
visoke cene v gostinstvu ter napitnine, ki so v 
restavracijah, celo pri frizerju, obvezne. Tudi 
cene javnega prevoza so zelo visoke. Cene 
obutve, oblačil in hrane v trgovini pa so enake 
kot v Sloveniji. Sicer pa svetuje obisk boljših 
trgov ob kraljevem dnevu konec aprila in 
nasadov tulipanov v maju. Paša za oči! Tistim, 

ki vas gneča ne moti, predlaga Amsterdam. 
Sama pa je najbolj navdušena nad obalo in 
nizozemskimi otoki. Verjetno zato, pravi, ker 
je tamkaj naseljenost bolj redka in je narave 
več.

Pogreša gozd, tišino, mir
Prav slovenska narava je tisto, kar Alenka, 
poleg domačih, slovenskega božiča in 
preproste slovenske kmečke hrane, na 
Nizozemskem najbolj pogreša. Na srečo 
pridejo nekajkrat na leto tudi njeni na 
Nizozemsko. Brez video kontakta prek Skypa 
pa si tedna sploh ne more več predstavljati.
»Kar se tiče narave, gozda, tišine, miru, lepote, 
se Nizozemska ne more primerjati s Slovenijo. 
Radi prihajamo na Cerkljansko. Če nam uspe, 
vsaj trikrat na leto. Otroka morata vedeti, od 
kod prihajata, kje so moje in njune korenine, kje 
živi slovenski del družine. In seveda, da ‚vadita‘ 
svojo slovenščino. Nikoli si ne bi odpustila, če 
se ne bi naučila mojega in njunega jezika,« 
zaključuje svojo zanimivo in navdihujočo 
zgodbo Alenka Prezelj.  ■
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Alenka Prezelj se rada vrača na Cerkljansko.



16 Dobro in domače

Ste že poskusili idrijske žlikrofe z ...?
Polona Kavčič

Radi kuhate, predvsem 
pa dobro jeste? Ali 
pa želite svoje najbližje 
včasih presenetiti s čim 
tradicionalnim, a novim 
in posebnim? Potem 
vas tokrat vabimo 
k odkrivanju novih 
kulinaričnih doživetij in 
novih okusov! Tokratni 
recept jedi z idrijskimi 
žlikrofi so za vas pripravili 
v kuhinji Hotela Cerkno. Fo
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Hišna jed Hotela Cerkno je ena izmed 
enajstih predstavljenih jedi v knjižici 
Idrijski žlikrofi - Vodnik za gurmane, 
kjer so jedilnik po zadnjih trendih za 
vas oblikovali lokalni kuharski mojstri in 
mojstrice. Z recepti ohranjajo izvirnost 
zaščitene jedi, s predstavljenimi 
načini serviranja pa prestopajo mejo 
tradicionalnega. Z željo, da postane 
žepna knjižica tudi del vaših knjižnih 
polic, poskusite, uživajte in izberite 
svoj najljubši recept za vsakdanjik in 
praznik – zagotovo vas bo navdušil! naj 
bo priprava novih jedi z idrijskimi žlikrofi 
kreativno kulinarično doživetje, pa ne 
samo za tistega, ki ustvarja, ampak še 
bolj za tistega, ki so mu jedi namenjene!

PoSToPeK

Sveže zelene šparglje očistimo in operemo. Odrežemo jim vršičke, ki ji shranimo za pozneje. Preostale 
šparglje do mehkega skuhamo v malo slanega kropa in jih skupaj s sladko smetano zmiksamo v kremo. 
Vodo, ki je ostala od kuhanja špargljev, prihranimo za pozneje, če bo potrebno omako redčiti. 
Na ponvi razpustimo maslo in na njem popražimo na drobne koščke narezan pršut in vršičke špargljev. 
Dodamo prej narejeno kremo in pokuhamo. Po želji dosolimo in popopramo. 
V omako stresemo kuhane idrijske žlikrofe, posujemo z naribanim parmezanom in premešamo. 
Za konec zgolj še drobna skrivnost, kako se idrijske žlikrofe po predpisih jé: enega se ima v ustih, 
drugega se drži pred nosom na vilicah in tretjega se gleda še v skledi kot prihodnjega izbranega.  

Dober tek vsem ljubiteljem idrijskih žlikrofov! 

SeSTAViNe ZA PriPrAVo oMAKe

Za 4 osebe potrebujemo: 
•	 300 g zelenih špargljev
•	 2 dl sladke smetane
•	 50 g masla
•	 50 g pršuta
•	 50 g naribanega parmezana
•	 sol in poper po okusu 

ČAS PriPrAVe: 20 minut 

Kupujemo 
lokalno
Polona Kavčič

ajdov kruh z orehi
Štefka Kejžar iz kmetije Košenija v Gorenjih 
Novakih vsak konec tedna speče tudi peko 
ajdovega kruha z orehi. Njegova značilnost 
je, da ostane dolgo svež. Stranke, ki po njem 
redno posegajo, pravijo, da je tako dober, da ga 
lahko jedo tudi brez vsakršnega dodatka. 
Zanimivost: Za ajdov kruh mora biti krušna 
peč še toplejša kot pri peki drugih vrst kruha. 
Zato se ta na kmetiji Košenija peče kot zadnja 
peka.
Količina: približno 1 kg 
Ponudnik: Kmetija Košenija, Štefka Kejžar, 
nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
Cena: 4,20 €
Kje lahko izdelek kupimo?
Po naročilu na kmetiji Košenija, Štefka Kejžar, 
Gorenji Novaki 8, Cerkno, M: 051 351 994; 
vsako soboto na Pokriti tržnici v Idriji in 
občasno na Kmečki tržnici v Cerknem. 

gozdni med
Le kdo ne pozna pridelkov iz čebeljega panja? 
Že stoletja si sladimo življenje s čebeljim 
zlatom.  
Zanimivost: Kranjske sivke v Orehku rade 
nabirajo medičino z listov in vejic javorja, 
smreke in hoje. Z njihovo pomočjo v 
čebelarstvu Lapanja nastaja odličen gozdni 
med.
Količina: 250 g, 450 g, 900 g
Ponudnik: Čebelarstvo Lapanja, Marjan 
Lapanja. 
Cena:  4,00 € (250 g); 5,50 € (450 g); 10,00 € 
(900g) 
Kje lahko izdelek kupimo?
Pri čebelarstvu Lapanja, Orehek 37a, 5282 
Cerkno, M: 031 892 952; vsako soboto na 
Pokriti tržnici v Idriji, v blagovnici in na 
Kmečki tržnici v Cerknem. 

Hišna pijača Laufar
Laufar je aromatična pijača, orehovec z 
dodatkom medu in dišeče perle, ki so jo razvili 
v Hotelu Cerkno skupaj s kmetijo Matic iz 
Hotavelj. 
Zanimivost: Z Laufarjem lahko pozdravite 
svoje goste. Postreže se ga ohlajenega na 10˚C. 
Nudi pa vam lahko tudi nove izzive in okuse 
v kombinaciji z drugimi pijačami, npr. pri 
pripravi koktajlov. 
Količina: steklenica 100 ml in 375 ml 
Ponudnik: Hotel Cerkno d.o.o. 
Cena: 5,00 € (100 ml); 15,00 € (375 ml) 
Kje lahko izdelek kupimo?
V blagovnici in v Hotelu Cerkno, Sedejev 
trg 8, Cerkno.

Tudi v tokratni številki 
Cerkljanskih novic smo za 
vas pripravili izbor treh 
lokalnih izdelkov, s katerimi 
lahko polepšate dan sebi ali 
drugim. Predvsem pa svojim 
brbončicam, ki se bodo 
vseh treh izdelkov zagotovo 
razveselile. Kruh za odlično 
malico, med za zdravje, z 
Laufarjem: »na zdravje!«  

idrijski žlikrofi nam kot polnjene 
testenine ponujajo obilico 
možnosti, kako jih pripraviti in 
ponuditi. Prvo pravilo pri izbiri 
in pripravi omake je, da z njo 
ne prekrijemo osnovnega okusa 
žlikrofov, ampak obogatimo 
okus celotne jedi. Izbira omake je 
torej prava umetnost. Pred nami 
je pomlad, ko jih bomo lahko 
poskusili tudi s svežimi šparglji in 
pršutom. Mmm... 

Fo
to

: T
ad

ej
 R

up
ni

k 

Fo
to

: B
oj

an
 T

av
ča

r 

Fo
to

: B
oj

an
 T

av
ča

r 


