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Cerkno praznuje

Krajevna skupnost
Bukovo

Ljuben Dimkaroski:
»Slovenci smo na področju
zvoka na konici šivanke.
Izkoristimo ta trenutek!«

Farni praznik svete Ane, 26. julij,
bosta zaznamovala župnijsko slavje in
tradicionalna zabavna prireditev Poletje v
Cerknem.

»Iti na vrh Kojce« je za marsikaterega
domačina nekaj, kar je treba narediti vsaj
enkrat na leto.
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Z dodatnimi sredstvi do višje
energetske učinkovitosti šole
in vrtca

Stran 3
Odbor za družbene in
društvene dejavnosti

Domen Uršič: »Z Lokalnim programom za
kulturo za obdobje 2015-18 bomo zagotovili
sistemsko podporo kakovostnim dejavnostim
s področja kulture v občini Cerkno.«

Stran 11
Rokodelski festival

Rokodelsko društvo Driklc bo avgusta v
Cerknem drugič zapovrstjo organiziralo
festival, na katerem bo predstavilo že skoraj
pozabljene veščine in spretnosti.

Helena Pregelj Tušar

SOUSTVARJALCI

Kotlovnica na biomaso, ki je bila financirana v
okviru projekta obnovljivih virov, že od jeseni
2012 ogreva osnovno šolo, vrtec, muzej in
glasbeno šolo, v primeru izpada ogrevalnega
sistema na toplotne črpalke bi zagotovila tudi

Stran 14
Nova pridobitev za
ljubitelje gorskega
kolesarjenja

Na Smučarskem centru Cerkno je junija
zaživel nov ‘Bike & fun park Cerkno’,
namenjen mladim, individualnim
rekreativcem, skupinam in družinam.

Foto: Elena Bončina

Po petih letih se zaključuje
uspešen projekt Obnovljivi
viri energije v primorskih
občinah, ki ga izvaja Goriška
lokalna energetska agencija
– GOLEA, financiran pa
je s sredstvi Švicarskega
prispevka. V projekt sta
že vse od začetka aktivno
vključeni Občina Cerkno
in Osnovna šola Cerkno, ki
jima je letos uspelo pridobiti
dodatna sredstva za dvig
energetske učinkovitosti
cerkljanske šole in vrtca.

S sredstvi Švicarskega prispevka je lani pred cerkljansko osnovno šolo zrasla Brunarica obnovljivih
virov energije. Letos bodo iz istega vira financirana dodatna dela za dvig energetske učinkovitosti
vrtca in šole.

ogrevanje večnamenskega centra. Letos je
v projektu sodelujočim partnerjem uspelo
pridobiti dodatna sredstva, ki bodo namenjena
zamenjavi oken v vrtcu in zamenjavi
radiatorjev v osnovni šoli. Investicija v višini

Anja Tušar,
predsednica
TD Šebrelje
Kot študentka je
nabirala dodatna
znanja v Nemčiji in
Srbiji. Danes z mladimi
in mladimi po srcu
promovira čudovito
planoto in njene
znamenitosti.

približno 70.000€ bo 85-odstotno financirana
iz naslova Švicarskega prispevka. Vsa dela v
šoli in vrtcu bodo izvedena pred začetkom
novega šolskega leta.
Več o projektu na strani 2. ■

Ema Brelih, avtorica
Zaposlena kot delovna
terapevtka. Zanima jo
ustvarjalnost na vse
načine, beseda in govor,
narava, potovanja in še
kaj. Čeprav ne živi na
Bukovem, je s krajem in
ljudmi pod Kojco vedno
povezana.

Stran 14
Športno društvo Pedal

Tekmovalci so trn v peti prenekateremu rivalu,
med večje uspehe pa štejejo tudi dejstvo, da
jim je uspelo v svoje vrste privabiti fante in
dekleta, ki jim računalnik ne predstavlja več
glavnega razvedrila.

Stran 15
Zmorem!

S tem prepričanjem se je Ermin Oblak iz
Cerknega podal na preko 800 km dolgo
romarsko pot v Santiago de Compostela in jo
uspešno prehodil vse do cilja.

Mag. Klavdija Kobal
Straus, koordinatorica
pomoči na domu
Diplomirana medicinska
sestra, spec., preko
20 let zaposlena v
Domu upokojencev
Idrija. Žena in mama
že odraslega sina.
Študentka, raziskovalka in
motoristka.
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Občina Cerkno

Občinski svet na 5. redni seji
Občina Cerkno

Članice in člani Občinskega sveta Občine Cerkno so na svoji 5. redni seji, 18.
junija 2015, obravnavali štirinajst točk dnevnega reda.
Svetnice in svetniki so soglasno potrdili strateški načrt Mestne
knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2015-2020. Potrdili so
tudi predlog sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtec Cerkno za
šolsko leto 2015/2016. Soglasno so potrdili odloka o sodelovanju
pri skupnem izvajanju obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju 24 slovenskih občin in o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Cerkno.

Občina Cerkno vstopa v drugo
polovico leta s praznovanjem farnega
praznika svete Ane, ki bo dobra
priložnost za druženje in skupno
veselje. Prav v teh dneh nas je
razveselila novica, da smo uspeli v
okviru projekta Obnovljivi viri energije
v primorskih občinah, v katerega sta
bili Občina Cerkno in Osnovna šola
vključeni od leta 2010 dalje, pridobiti
dodatna sredstva za energetsko sanacijo
vrtca in šole. Večji del investicije v
višini skoraj 70.000€ bo krit iz sredstev
Švicarskega prispevka.
Poleg tega nam je uspelo iz državnega
proračuna pridobiti dodatna sredstva v
višini 60.000€, namenjena odpravljanju
škode po naravnih nesrečah, ki jih
bomo investirali v sanacijo plazu v
Jaznah in ceste v Gorenjih Novakih.
Veseli nas, da so se pred tedni začela
obsežna dela prenove telefonije na
Bukovem, ki naj bi kmalu stekla še
na relaciji Cerkno-Čeplez-Planina.
Zadovoljni smo tudi s potekom
drugih projektov v občini, med
njimi s prenovo več cestnih odsekov.
V Občinskem svetu v kratkem
pričakujemo obravnavo Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno
in Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne
vode, o čemer vas bomo seznanjali ob
naslednjih izidih.
Želim vam prijetno branje Cerkljanskih
novic, lepo praznovanje farnega
praznika v Cerknem ter veliko mirnih
poletnih dni doma ali na dopustu!
Jurij Kavčič,
župan Občine Cerkno

Svet je na seji soglasno potrdil Poročilo o delu Medobčinskega
inšpektorata Občin Idrija in Cerkno za leto 2014 v občini
Cerkno ter se seznanil s Poročilom o kakovosti vodooskrbe v
občini v letu 2014. Občinski svet je sejo sklenil s pobudami in
vprašanji občinskih svetnikov. ■

Uspešen petletni projekt
Alenka Palian

Po petih letih na Primorskem zaključujemo uspešen projekt Obnovljivi
viri energije v primorskih občinah, ki je financiran s sredstvi Švicarskega
prispevka.
Vanj so vključene občine Brda, Tolmin, Cerkno, Pivka, Ilirska
Bistrica, Piran, Šempeter-Vrtojba, mestni občini Koper in Nova
Gorica ter Triglavski narodni park. Kot izvajalska agencija
projekt vodi Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA.
Občina in OŠ Cerkno že od leta 2010 zelo aktivno sodelujeta
v projektu, ki se končuje konec avgusta 2015. V Cerknem
bodo to poletje potekala še dodatna dela za dvig energetske
učinkovitosti ogrevalnega sistema OŠ Cerkno. Kotlovnica na
biomaso (sekance) od jeseni 2012 ogreva objekte osnovne šole,
vrtca, muzeja, glasbene šole in je rezerva tudi v primeru izpada
ogrevalnega sistema na toplotne črpalke v večnamenskem centru
Cerkno. Ob tem bo šola dobila nove radiatorje, vrtec pa nova
okna.
Osnovna šola Cerkno od leta 2012 zelo intenzivno sodeluje
v kompleksnem izobraževalnem programu, ki je obsegal
izobraževanja učiteljev, krožke in tehnične dneve na temo
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, OVE in
URE didaktične pripomočke za pouk, natečaj, OVE in URE dan
ter Brunarico obnovljivih virov. Prav za ta izobraževalni program
je konec aprila prejel Energetsko nagrado časnika Finance.
Zaradi celovite angažiranosti učiteljev in učencev šole Cerkno
s hiško in z delom promotorjev obnovljivih virov energije, z
izvajanjem krožka in tehničnimi dnevi, s sodelovanjem na
natečaju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije
so učenci in učitelji vedno polno vpeti v projektne aktivnosti.
Pogosto sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira GOLEA v
okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.
Nekajkrat na leto pa Cerkno in šola gostita veleposlanika Švice,
predstavnike Švicarskega prispevka ter predstavnike Službe
vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V goste pridejo
tudi župani drugih slovenskih občin ter ravnatelji in učitelji
slovenskih osnovnih in srednjih šol.

Foto: OŠ Cerkno

Spoštovane občanke, spoštovani
občani,

Kot pooblaščeno osebo za imenovanje direktorja Javnega
podjetja Komunala Idrija d.o.o. je svet imenoval Branko
Florjančič. Na seji sta bila soglasno potrjena tudi Pravilnik o
izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Cerkno, ter Letni program kulture v Občini
Cerkno za leto 2015. Občinski svet Občine Cerkno je soglasno
potrdil uskladitev cene storitve pomoči družini na domu.

Pri 11. točki dnevnega reda je svet obravnaval poslovanje javnih
zavodov v preteklem letu. Potrdil je predloge zavodov o porabi
presežka prihodkov, ki ga bodo v vrtcu namenili pokrivanju
materialnih stroškov, v Bevkovi knjižnici nakupu osnovnih
sredstev, v Zdravstvenem domu kritju presežka odhodkov nad
prihodki iz preteklih let, v podružnici Glasbene šole pa nabavi
osnovnih sredstev in investicijskemu vzdrževanju. Občinski svet
je tudi soglašal, da OŠ Cerkno primanjkljaj v preteklem letu
pokrije s tržno dejavnostjo.

Spomladi so v okviru projekta kotlovnico OŠ Cerkno obiskali
predstavniki Švice, primorski župani in ravnatelji.

Največji korak za ozaveščanje o obnovljivih virih energije
in učinkovite rabe energije pa je bil narejen poleti 2014, ko
je bila pred šolo postavljena Brunarica obnovljivih virov
energije. Objekt je umeščen v šolski Energetski eko park in
donator se je strinjal z investicijo po tem, ko je šola zagotovila,
da bo trajnostno izvajala izobraževalne programe na temo
obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Učitelji so se polno
angažirali in razvili vsebinske delavnice na temo obnovljivih
virov energije, vremena, spoznavanja narave, očiščenja Zemlje
in skrbi za čebele. V šolskem letu 2014/2015 je v okviru
tehničnih in naravoslovnih dni delavnice obiskalo 66 skupin,
skupaj je sodelovalo 2.770 udeležencev, od tega 2.455 otrok
iz primorskih šol in šol, ki so gostovale v Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti, ter 315 odraslih. Osnovna šola Cerkno
se s programi v Brunarici in Energetskem eko parku umešča v
lokalno, regionalno in širše okolje, gradi nadaljnje povezave z
lokalnim gospodarstvom, turističnimi organizacijami in skrbniki
kulturne in družbene dediščine ter tako prispeva k ozaveščanju
in ravnanju po načelih trajnostnega razvoja. ■

Občina Cerkno

Odpadne vode
Vanja Mavri Zajc

V gospodinjstvih zaradi uporabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih opravilih
nastaja komunalna odpadna voda.
Komunalna odpadna voda je tudi odpadna
voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v
proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če
je po nastanku in sestavi podobna vodi po
uporabi v gospodinjstvu. Odpadna voda, ki
nastaja po uporabi v industriji, obrti ali obrti
podobni dejavnosti ali kmetijski dejavnosti in
po nastanku ni podobna komunalni odpadni
vodi, je industrijska odpadna voda. Poznamo
še padavinsko odpadno vodo, ki kot posledica
meteorskih padavin odteka iz utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih
površin neposredno ali po kanalizaciji v vode
ali tla.

kanalizacije, povzroča zadrževanje vode
in lahko ogrozi delovanje naprav (črpalke,
vpihovala) na čistilni napravi.
Organske kuhinjske odpadke odlagamo
v rjave zabojnike, ki so nameščeni ob
večstanovanjskih objektih v Cerknem. Vsi, ki
imajo ob stanovanjskih hišah vrtove, biološke
odpadke odlagajo v kompostnike.
Odpadna jedilna olja, ki nastajajo pri pripravi
hrane, hranimo v tesno zaprti posodi (npr.
plastenki). Polne plastenke lahko oddamo
v zbirnem centru Cerkno ali ob letni akciji

V kanalizacijo (velja tudi za greznice in male čistilne naprave) ne sodijo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sveže ali pregnito blato iz greznic ali malih čistilnih naprav,
gnojevka, hlevski gnoj,
silažne vode,
odpadna olja (tudi jedilna), masti in naftni derivati,
trdni odpadki iz gospodinjstev,
barve, topila, škropiva,
dezinfekcijska sredstva, kisline, zdravila,
razni trdni odpadki (tekstil, palčke za ušesa, higienski vložki, papirnati robčki, plastični
predmeti),
organski kuhinjski odpadki (ostanki hrane, sadni in zelenjavni olupki, lupine oreščkov,
kavna usedlina, čajne vrečke),
cigaretni ogorki,
veje, listje, pokošena trava,
tehnološke odpadne vode iz industrije.

Odpadne vode se čistijo na čistilnih napravah.
Komunalne in padavinske vode se na
komunalni čistilni napravi prvotno očistijo
trdnih delcev (mehansko čiščenje), sledi
biološka stopnja čiščenja, ki poteka s pomočjo
mikroorganizmov pod določenimi pogoji.
Vsako izpuščanje snovi, ki v kanalizacijo ne
sodijo, povzroča slabše delovanje čistilne
naprave, prekomerno obremenjevanje
delovanja mikroorganizmov ter zvišuje
stroške čiščenja odpadne vode ter obdelave in
odstranjevanja blata, ki nastane kot produkt
čiščenja. Prisotnost snovi v odpadni vodi,
ki ne sodijo v kanalizacijo, ovira pretočnost

zbiranja nevarnih odpadkov. Prav tako v
zbirnem centru Cerkno ali ob letni akciji
oddamo druge nevarne odpadke, kot so:
zdravila, barve, topila, škropiva ipd.

Strategija za mlade

Občina pripravlja lokalni
program za šport

Občinska uprava na pobudo Odbora za
družbene in društvene dejavnosti to poletje
pripravlja Strategijo za mlade v občini
Cerkno. K oblikovanju so bile povabljene vse
organizacije, ki izvajajo programe za mlade
in imajo status mladinske organizacije oz.
mladinskega centra. Strategija za mlade bo
poleg določil zakonodaje in analize sedanjega
stanja opredeljevala ključne usmeritve razvoja
lokalne mladinske politike ter strateške cilje
in ukrepe na področju izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjskih potreb mladih, mobilnosti, prostega časa, športa in drugih družbeno
koristnih dejavnosti, organiziranja in informiranja mladih za obdobje 2015-2020. (LRŠ) ■

Greznične mulje in mulje (blato) iz malih
čistilnih naprav oddamo na komunalni
čistilni napravi Cerkno od začetka marca do
konca oktobra po predhodnem dogovoru
na telefonski številki KS Cerkno: 37 75 068.
Praznjenje in odvoz mulja plačajo naročniki
oz. uporabniki, ki mesečno pri rednem
obračunu ne plačujejo kanalščine. Cena
storitve je 106,77€. ■

Občina Cerkno je z namenom oblikovanja
strategije na področju športa za prihodnjih 10
let prejšnji teden sklicala prvi delovni sestanek
predstavnikov športnih organizacij. Prisotni
so v pozitivnem vzdušju pregledali trenutno
stanje, izpostavili prednosti, razmišljali
o potencialih, ki jih ima občina na tem
področju ter predlagali rešitve na področju
infrastrukture in promocije, s katerimi bi
pritegnili predvsem mlade. Natančneje bo cilje
za področje športne infrastrukture, prireditev
in programov opredelila delovna skupina, ki
bo oblikovana v teh dneh. (LRŠ) ■
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Odbor za družbene in
društvene dejavnosti
Domen Uršič, predsednik odbora

Predstavljamo delovna telesa Občinskega sveta
Občine Cerkno.
Delo Odbora za družbene in društvene dejavnosti je v mandatu 2014–18 zelo široko.
Obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju
negospodarstva in javnih služb družbenih
dejavnosti (šolstva, otroškega varstva, raziskovalne dejavnosti, kulturne in športne
dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva), ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem.
O njih oblikuje svoje mnenje in svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
Najpomembnejši dokument, ki je bil doslej
obravnavan na odboru in je bil kasneje tudi
sprejet na seji občinskega sveta, je Lokalni
program za kulturo za obdobje 2015-18.
Namen dokumenta je sistemska podpora
kakovostnim dejavnostim s področja kulture
v občini Cerkno. V letošnjem letu je razpis za
izbor kulturnih dejavnosti poskusno izveden
po novih merilih in bo pred novim letom
ponovno pregledan in popravljen, da bo čim
bolje podpiral kulturne dejavnosti.
Še zadnjič je bil v sedanji obliki sprejet Letni
program športa v Občini Cerkno za leto
2015, saj se tudi na tem področju obetajo
velike zakonske spremembe. Težnja članov
odbora je, da se tudi področje športa sistemsko uredi na podoben način kot področje
kulture, pri katerem so bili v oblikovanje
programa vključeni člani društev in inštitucij. Z vključevanjem aktivnih posameznikov
in skupin se oblikujejo realnejša merila, kar

pomeni tudi hitrejše
reševanje problemov.
Področje, kjer bo dela
v tem mandatu največ,
je delo z mladimi.
Razpis za področje mladine je bil v Občini
Cerkno prvič izveden šele pred par leti in pomeni začasno reševanje problematike mladih
v naši lokalni skupnosti. Tu bomo s pomočjo
občanov poskušali najti najboljše rešitve, da
bo Cerkno spet postalo privlačno za bivanje
mladih.
Odbor je na eni od dveh sej obravnaval tudi
poslovanje javnih zavodov v letu 2014 ter
ugotovil, da se vsi soočajo z zmanjševanjem sredstev s strani države, a kljub temu
dokaj uspešno krmarijo skozi poslovno
leto. Razveselilo nas je dejstvo, da v Zdravstvenem domu Idrija razmišljajo o krepitvi
zdravniških ekip v Cerknem in v Idriji, kar bi
zagotovo izboljšalo kakovost življenja občanom. Pomembna tema, ki je bila izpostavljena s strani Doma upokojencev Idrija, je bil
razvoj storitev pomoči na domu, saj v Občini
Cerkno to storitev sedaj izkorišča 1,7 % občanov, povprečje za Slovenijo pa je 3,5 %.
Glede na to, da v naslednjem šolskem letu v
vrtcu pričakujejo blizu 150 otrok, se moramo
vsi občani potruditi, da bo področje družbenih in društvenih dejavnosti v naslednjih
letih usmerjeno v prihodnost. ■

Prosti poslovni prostori v Večnamenskem centru Cerkno
Občina Cerkno obvešča, da so v mansardi Večnamenskega centra Cerkno še vedno na
voljo trije poslovni prostori, in sicer: pisarna 2 v izmeri 17,57 m2, pisarna 5 v izmeri
16,15 m2 ter pisarna 6 v izmeri 17,34 m2.
Občina nudi tudi najem prostorov za ‘coworking’ (sodelo) v 2. nadstropju
Večnamenskega centra, kjer je opremljena večja soba, ki sprejme do pet samostojnih
podjetnikov. Ti lahko dnevno, tedensko ali mesečno najemajo posamične delovne
prostore (z računalnikom ali brez). Zagotovljeni so: brezžični internet, sanitarije,
ogrevanje prostora in čiščenje ter prostor za sestanke v pritličju. Za vse informacije se
obrnite na E: livija@cerkno.si ali T: 05/373 46 43 ali pa se osebno zglasite v sobi 8 na
Občini Cerkno. ■

Brezplačno svetovanje za
nosilce dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji

Prebivalci Cerkljanske lahko v okviru podpore
dopolnilnim dejavnostim na kmetiji koristite
brezplačno svetovanje na Idrijsko-Cerkljanski
razvojni agenciji, ki ga financira Občina
Cerkno. Brezplačne nasvete vam bodo nudili
tudi za področje neposredne prodaje. Že
registriranim nosilcem dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji so bile posredovane ankete. Tiste, ki
o neposredni prodaji ali dopolnilni dejavnosti
na kmetiji še razmišljate, pa vabijo, da
pokličete na T: 05 37 43 914 ali jih obiščete na
Mestnem trgu 2 v Idriji. (ICRA) ■

Pridružite se Konzorciju

V lani ustanovljenem Konzorciju
Rokodelskih centrov Slovenije se zavzemajo
za krovno zakonodajo in statusno rešitev
položaja rokodelcev. V Konzorciju so
prepričani, da si poslanstvo rokodelcev zasluži
celostno rešitev, ki bo upoštevala posebnosti
njihovega dela in nacionalni pomen
njihovega znanja. Rokodelce z Idrijskega in
Cerkljanskega v Konzorciju zastopa Čipkarska
šola Idrija, v sodelovanju z Občino Idrija,
Centrom za idrijsko dediščino in ICRA.
Rokodelce, ki želite spremljati delo Konzorcija,
vabijo, da pišete na naslov:
metka@cipkarskasola.si. (MF) ■
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Občina Cerkno

OBVESTILO
O JAVNEM RAZPISU ZA IZBOR KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO
V LETU 2015 SOFINANCIRALA OBČINA CERKNO
Občina Cerkno obvešča, da je od 7. julija do 6. avgusta 2015 v teku javni razpis za izbor kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Cerkno.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja:

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

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA PRIZNANJA
IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO 2015.

• ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev,
• premične in nesnovne kulturne dediščine in
• inovativnih projektov na področju kulture.
Občina Cerkno bo sofinancirala programe pevskih zborov in instrumentalnih skupin, gledaliških
in lutkovnih skupin, baleta, sodobnega plesa in folklornih skupin, recitacijskih in literarnih skupin,
likovne, intermedijske in fotografske dejavnosti, video in filmske dejavnosti in založništva, programe
s področja nesnovne kulturne dediščine in inovativne kulturne projekte.
Sofinancirale se bodo naslednje vsebine, ki so nekomercialnega značaja:
• dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega
šolske obvezne izbirne vsebine,
• v primeru inovativnih projektov: dejavnost posameznikov, samozaposlenih v kulturi, vpisanih v
razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo in uveljavljenih umetnikov z referencami ter javnih zavodov, ki delujejo na področju kulture.
Sofinanciranje profesionalne kulture ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno
dejavnost niso predmet tega razpisa.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
• imajo sedež oziroma stalno bivališče na območju občine Cerkno,
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
zakon o društvih,
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva,
• občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter
načrt aktivnosti za prihodnje leto,
• imajo izpolnjene pogoje iz meril in kriterijev, ki so sestavni del Pravilnika o izbiri in vrednotenju
kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15),
v nadaljevanju: pravilnik.
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v letu 2015, je:
• PP 131892 - Ljubiteljska kulturna dejavnost: 			
12.100€,
• PP 131891 – Premična in nesnovna kulturna dediščina:
25.800 €,
• PP 131893 – Inovativni projekti na področju kulture:
5.024 €.
Celotno besedilo javnega razpisa in obrazec za prijavo na razpis lahko interesenti v času od 7. julija
do 5. avgusta 2015 dobijo na spletni strani www.cerkno.si ali vsak dan v poslovnem času na Občini
Cerkno.
Rok za oddajo vloge je 5. avgust 2015 do 15. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Cerkno pri Jožici Lapajne, T: 05/373
46 47, E: jozica.lapajne@cerkno.si.
							Občina Cerkno
							Župan Jurij Kavčič l.r.

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku, 1. oktobru, ki ga praznuje v spomin na rojstvo dr.
Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika, in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB
Janka Premrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja in
nagrade podelila:
eno Bevkovo priznanje, kot najvišje priznanje Občine Cerkno,
in
do tri Bevkove nagrade za posamezne dosežke na različnih področjih družbenega življenja.
Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno. Podeljuje ga Občinski svet posameznim
fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki
pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.
Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam ter drugim organizacijam
in skupnostim za posamezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na različnih
področjih družbenega življenja in dela.
Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in občani, krajevne skupnosti, podjetja
in zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.
Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko utemeljene.
Vsebujejo naj:
• osnovne podatke o predlagatelju,
• navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,
• podrobno utemeljitev predloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,
označene z napisom: »Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.
Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravočasno opravila izbor in
oblikovala posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem
svetu, je zadnji rok za dostavo pobud 25. avgust 2015.
						Komisija za priznanja in nagrade

OBVESTILO
O JAVNEM RAZPISU ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Občina Cerkno obvešča, da je od 14. julija do 31. avgusta 2015 v teku javni razpis za dodelitev
neprofitnih najemnih stanovanj na območju občine Cerkno, ki bodo izpraznjena in predvidoma
vseljiva v letu 2015 in 2016.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije in ob
upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic Evropske unije ter osebe s priznanim statusom
upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki imajo stalno prebivališče na
območju občine Cerkno in izpolnjujejo z razpisom določene pogoje in kriterije.
Celotno besedilo javnega razpisa in obrazec vloge za prijavo na razpis lahko interesenti v času od 14.
julija do 31. avgusta dobijo na spletni strani www.cerkno.si ali vsak dan v poslovnem času na Občini
Cerkno.
Rok za oddajo vloge je 31. avgust 2015 do 12. ure oz. ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Dodatne informacije so na voljo pri Martinu Raspetu, T: 05/373 46 42, E: tajnik@cerkno.si ali Jožici
Lapajne, T: 05/373 46 47, E: jozica.lapajne@cerkno.si.
							Občina Cerkno
							Župan Jurij Kavčič l.r.

Okrepili vezi s Krapino

Na podlagi podpisanega sporazuma bosta
občini, ki v svetovnem merilu sodita med
občine z najpomembnejšimi arheološkimi
najdišči iz obdobja neandertalca, spodbujali
strokovno sodelovanje, predvsem na področjih: kulturne dediščine, trajnostnega razvoja,

turizma, izobraževanja, kulture, športa in povezovanja mladinskih in nevladnih organizacij.
(HPT) ■

Župan Občine Krapina Zoran
Gregurović in župan Občine
Cerkno Jurij Kavčič

Foto: Matjaž Kosmač

Župan Občine Cerkno Jurij Kavčič in župan
Občine Krapina Zoran Gregurović sta 30.
maja letos na Reki podpisala sporazum o
sodelovanju med občinama, s katerim sta
se zavezala k nadaljnji krepitvi prijateljskih
odnosov ter izmenjavi informacij in izkušenj.

Dogodki in ljudje
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Pomnik prve svetovne vojne

Glas piščali odmeval na Reki
Turistično društvo Reka je med 29. in 31.
majem na Reki prvič organiziralo festival Glas
piščali. Potekal je v znamenju desete obletnice
Arheološkega parka Divje Babe in dvajsetletnice odkritja najstarejšega glasbila na svetu.

kno, Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine, lokalnih društev in drugih organizacij. Pridružil se jim je tudi Ljuben Dimkaroski, ki doma in v svetu prepričljivo širi glas
najstarejšega glasbila na svetu.

Program dogodka se je v petek začel z video
projekcijo filma Dan prve piščali, nastopom
učencev glasbene šole in akademskega glasbenika Ljubena Dimkaroskega. V soboto so na
strokovnem posvetu s predstavitvijo primera
dobre prakse pri predstavitvi dediščine iz
obdobja neandertalca sodelovali predstavniki
občine in muzeja v hrvaški Krapini. Svoja
mnenja so v razpravi soočili predstavniki
domačega muzeja, občine, LTO Laufar Cer-

Organizatorji so v program festivala vključili
nastop krapinskih neandertalcev, tekmovanje v peki na žaru, otroške likovne delavnice
in ogled arheološkega najdišča Divje Babe.
Letošnji dogodek, v katerega so člani društva
vložili mnogo truda in dela, je odlična iztočnica za nadaljnji razvoj inovativne prireditve, ki
bo enkrat letno privabila obiskovalce od blizu
in daleč. (Polona Kavčič) ■

V Šebreljah je v nedeljo, 28. junija, potekalo
srečanje na točki, kjer so različna zgodovinska
obdobja pustila močan pečat, od prazgodovinskega najdišča Divje Babe, ki leži par metrov
nižje, preko rimskega in keltskega svetišča,
ki je predvidoma stalo na mestu, kjer je danes
cerkev Svetega Ivana, pa vse do leta 1915, ko se
je tamkaj utaborila avstro-ogrska vojska.
Letošnje leto mineva sto let od izgradnje
kavern in strelskih jarkov ter trasiranja obrambne linije na tem mestu, zato je Turistično
društvo Šebrelje obeležilo dogodke takratnega
časa in počastilo trud in delo vojakov, ki so v
nepriličnih razmerah pod poveljstvom načrtovalca obrambnih sistemov, Aloisa pl. Harla
(1862-1937) gradili obrambno linijo na območju Šebrelj, Stopnika in Reke.

Vse, ki se dogodka niste udeležili, Turistično
društvo Šebrelje vabi, da pridete in si ogledate
tudi ta segment zgodovine kraja.
(Anja Tušar) ■

Kosili za Pokal Primorske

Na tekmovanju so najboljše rezultate dosegli:
Mladinci (do 18. let starosti): 1. Andrej
Smrekar, 2. Blaž Sloga, 3. Tilen Jereb

Jubilejno srečanje pod Črnim vrhom

Od cerkljanskih koscev sta se najbolje odrezala
Tilen Jereb iz Polic in Janko Hadalin iz Zakojce. Najboljši tekmovalci iz vseh treh tekmovanj
(še Pokal Gorenjske in Pokal Štajerske) so si
priborili udeležbo na Evropskem prvenstvu
v ročni košnji, ki bo 30. avgusta v Španiji, natančneje v Loioli v Baskiji. Naj jim kose dobro
tečejo! (Karel Brelih) ■

Tretji vikend v juniju so gasilci in člani turističnega društva iz Novakov organizirali 15.
srečanje pod Črnim vrhom. Vreme je bilo
organizatorjem večino časa naklonjeno, le
sobotni pohod na Kopo so morali zaradi dežja
odpovedati.

Šentjanž iz Vuzenice. Na stojnicah so bili naprodaj izdelki domačih ponudnikov in domače
dobrote. Etnološkemu delu prireditve je sledila
zabava, med katero so se obiskovalci lahko
preizkusili tudi v žaganju z žago amerikanko
ter preizkusili srečo v bogatem srečelovu.

Sobotno popoldne sta zaznamovala gasilski
rally in tekmovanje v hitrostnem kleščenju
s svetovnim prvakom Andrejem Oblakom.
V nedeljo so domačini prikazali prekrivanje
strehe s slamo. Pripravili so ‚škropnike‘, pri
čemer so uporabili mlatilnico, gnano na ročni
in motorni pogon. Na dogodku so se predstavili člani Turistično-športnega društva Primož

Predsednik TD Novaki Jure Purgar: »Hvala
vsem krajanom Novakov, ki ste skozi vsa leta
v prireditev vlagali ogromno truda in prostega
časa. Zahvaljujem se tudi sponzorjem in donatorjem, PGD Novaki ter obiskovalcem, ki prireditev vsako leto obiščete v tako velikem številu!«
(Katja Kejžar) ■

Foto: Ivan Ambrožič

Člani Društva koscev in kosic Slovenije, sekcija Bukovo, so v soorganizaciji s TD Reka
pripravili teren za košnjo 33 tekmovalk in
tekmovalcev. Tekomovanje sta odprla župan
Jurij Kavčič in najstarejši kosec Peter Tušek iz
Jesenice. Društvo koscev in kosic Slovenije želi
s tovrstnimi tekmovanji opozoriti na pomen
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Na
tekmovanju so merili čas in čistočo košnje.
Zanimanje obiskovalcev pa je vzbudila tudi
kosa velikanka.

»V tem hladnem in mračnem zavetju, ki smo ga izvrtali in izdolbli v skalo, smo
pred stoletjem sanjali o toplini doma in objemu svojcev. Spomnite se kdaj na
nas in vaše sanje podarite svojim bližnjim. Neznani vojaki, 2015.«

Ženske: 1. Petra Kolar, 2. Marija Veršič, 3.
Sabina Krek
Seniorji (nad 60 let starosti): 1. Jože Škrabec,
2. Janko Hadalin, 3. Viktor Borštnik
A kategorija: 1. Janez Urbar, 2. Viktor
Borštnik, 3. Miha Čarman
Kraljeva: 1. Miha Podkubovšak, 2. Tomaž
Oblak, 3. Miha Čarman

Foto: arhiv Društva koscev in kosic Slovenije

V sklopu festivala Glas piščali je 31. maja na
Reki potekalo tekmovanje v ročni košnji za
Pokal Primorske.

Foto: Janja Golob

Foto: Polona Kavčič

V te zapisane besede je poskušal vplesti
občutke avstroogrskih vojakov zgodovinar
Janez Kavčič, ki je oblikoval tudi vsebino

informacijske table ob vhodu v trdnjavsko
zaporo na robu šebreljske planote. Koncept te
zgodovinske poti, ki je sedaj vključena v turistično ponudbo Šebrelj, je oblikoval arhitekt
Silvij Jereb. Obeležji sta odkrila cerkljanski
župan Jurij Kavčič in predsednica turističnega
društva Anja Tušar. Proslava se je z moškim
pevskim zborom Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše, Mednarodnim zgodovinskim društvom
generala Svetozarja Borojevića iz Tolmina in
blagoslovom domačega župnika Zorana Zornika zaključila ob prijetnem druženju ljudi iz
vseh treh sosednjih občin. Dogodka se je udeležil tudi prijatelj kraja Ljuben Dimkaroski, ki
je s svojo vokalno skupino popestril kulturni
program in zbranim polepšal popoldne.
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Intervju

Ljuben Dimkaroski, akademski glasbenik, vsestranski umetnik

Slovenci smo na področju zvoka na
konici šivanke.
Izkoristimo ta trenutek!
Helena Pregelj Tušar

Od nekdaj tako močno verjamete v dobro?
Od zmeraj, iz otroških let. Moja oče in mama
sta bila izredno človekoljubna. Bila sta široki
duši. Naš dom je bil ves čas poln obiskovalcev
in starša sta imela za to veliko razumevanja.
Spomnim se, kako me je mama enkrat pobožala po laseh, ko sem bil že odrasel in tudi sam
že oče Borisu in Katinki. »Nisem videla, kdaj
si zrastel,« je rekla. Pomislil sem, da ima prav.
Štirinajst let sem imel, ko sem šel od doma. V
domačem Prilepu ni bilo srednje glasbene šole,
moral sem v Skopje. Potem sem se vpisal na
Akademijo za glasbo v Ljubljani, ki je slovela
kot najboljša v tedanji Jugoslaviji. Tudi sicer so
imeli Slovenija in Slovenci v Makedoniji zelo
velik ugled in avtoriteto. Študiral sem pri profesorju Antonu Grčarju. Všeč mi je bilo, ker se
je ravno vrnil iz Pariza, kamor sem si želel tudi

sam, a takrat zaradi standarda nisem mogel.
Tudi v Ljubljani ni bilo lahko. Od pol štirih
do pol osmih zjutraj sem raznašal časopis,
nato pa hitel na predavanja. Tako sem pridobil
materialne dobrine za življenje in se hkrati kot
glasbenik čuval, da ne bi zašel v druge vode.
Moji kolegi so večinoma igrali pri ansamblih.
Sam sem zavrnil nekaj res lepih povabil, da bi
ostal čist v klasiki. Človek mora v življenju narediti take korake, da raste. Še kot študent sem
postal solist v orkestru SNG Opere in Baleta v
Ljubljani.
Takrat si najbrž niste predstavljali, da vas
bo v življenju tako močno prevzelo še eno
glasbilo.
Ne, seveda ne. O najdbi v Divjih Babah I sem
bral v časopisu, a se s tem nisem kaj dosti
ukvarjal. Več let kasneje so mi podarili repliko neandertalske piščali, ki je precej časa
ostala le spominek. Nato sem sanjal, da nanjo
igram. Te sanje so bile močan notranji impulz.
Sporočal mi je, naj se oprimem tega glasbila.
Sprva me je zanimalo predvsem druženje z
zvokom. Vsak dan sem iz inštrumenta izvabil
kaj novega. Nato sem poiskal dr. Ivana Turka,
v Narodnem muzeju spoznal original, prebral
vso dostopno literaturo, začel raziskovati inštrument in objavljati v slovenskih, hrvaških,
nemških, angleških in italijanskih strokovnih
publikacijah. Tako smo prišli do današnje
podobe neandertalskega glasbila, ki ga sam
imenujem tidldibab.
Od kod ime?
Ime je skovanka, ki združuje začetnice vodje
arheoloških izkopavanj (TI kot Turk Ivan),

moje začetnice (DL) in začetnice najdišča (DI
kot Divje, BAB kot Babe). Vsak resen inštrument potrebuje ime. Trobenta je trobenta,
klarinet je klarinet itd. Izraz piščal o tem glasbilu pove premalo, saj bi sicer lahko tudi oboi
rekli piščal.
Kako zelo vas moti, da skeptiki najdbi ne
priznavajo statusa glasbila?
Mene to ne moti. Raje vidim, da oni ne razumejo mene, kot da jaz ne bi razumel njih. Ko
znanost pride do točke, na kateri postane trma,
ni več znanost. Arheologi so sami postavili
pravila, ki so zame kot glasbenika večkrat nelogična. Eno od njih narekuje, da je za potrditev
najstarejšega glasbila na svetu potrebno najti
še eno takšno glasbilo. Potem je potrebno najti
tudi še eno Keopsovo piramido, jim rečem, da
bo mogoče potrditi, da gre res za piramido! Jaz
bi na ta inštrument igral, če bi bil star pet, de-

Foto: Aleksandar Desoski

Ste pred srečanjem s piščaljo prihajali na
Cerkljansko?
Prej sem bil v iskanju, zdaj pa sem našel. Srečanje s piščaljo je zame postalo obvezujoče.
Želel sem potrditi tezo arheologa dr. Ivana
Turka, da najdba predstavlja najstarejše glasbilo na svetu. Obiskal sem jamo, vzpostavil stike
z domačini, pripeljal goste iz tujine. Večkrat
ko pridem, bolj mi je Cerkljansko všeč. Največja vrednota so ljudje, ki tu živijo. Srečanja
so iskrena, zelo me radostijo. Včasih se čudijo,
da nastopam v Berlinu, par dni za tem pa v
Šebreljah. Zakaj pa ne? Glasba je namenjena
človeku, ne dvorani ali standardu ljudstva in
države. Namenjena je resnici. Ko to razčistimo,
ko ponudimo nekaj, kar smo mi sami, se med
ljudmi vzpostavijo zaupanje, čista pripadnost,
razumevajoča ljubezen. Potem ni več ovir.

Foto: Bojan Tavčar

Ljuben Dimkaroski je zelo mlad za svoj inštrument
izbral trobento. Z njo je kmalu po prihodu iz rodne
Makedonije zaslovel v vlogi solista SNG Opere in Baleta
v Ljubljani. Več desetletij za tem je drug inštrument,
60.000 let stara neandertalčeva piščal iz Divjih
Bab I, izbrala njega. Ob razstavi kamnitih miniatur je
v dar prejel glineno repliko najstarejšega glasbila na
svetu in čez čas sanjal, da nanj igra. Močan notranji
impulz ga je spodbudil k odkrivanju povsem novega
poglavja glasbenega izražanja in raziskovanja. Druženje
s skrivnostno najdbo ga zadnja leta pogosto pripelje
na Cerkljansko, zibelko svetovne glasbe. Ob zadnjem
nastopu nad arheološkim najdiščem so se vaščani
pošalili, da je zdaj že pravi Šebreljčan. »Sem kdaj rekel,
da nisem?« jim je smejé odvrnil.

set, tisoč ali sto tisoč let. Spoznanja arheologov
me sicer zanimajo, a stojim lahko le za svojimi
ugotovitvami o inštrumentu, ki sem jih tudi
zapisal z besedo in zvokom.
Ne trdite le, da gre za najstarejše glasbilo
na svetu. Trdite celo, da gre za eno najbolj
popolnih glasbil na svetu. Sliši se precej
provokativno.
Najdba je provokativna sama po sebi. Zavedam
se, da je provokativna tudi moja izjava, da je
piščal iz Divjih Bab I eden najbolj popolnih
inštrumentov, kar jih je človek odkril v času
svojega obstoja na našem planetu. A to lahko dokažem in zvočno potrdim. Z mnogimi
klasičnimi inštrumenti, ki jih zelo dobro poznam, ni mogoče odigrati tega, kar lahko sam
odigram na tidldibabu. Pri tem ne govorim o
osebi. Govorim o izraznih zmožnostih glasbila, čeprav je res človek tisti, ki mu vdahne

Intervju
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Zasledimo lahko več različnih ocen starosti
originala.
Drži. Dr. Ivan Turk je pri letnicah zelo previden. Sam se opiram na izsledke radiometrične
analize iz ZDA, ki starost piščali umešča med
53.200 in 64.100 let. Najbolj prav se mi zdi, da
vzamemo sredino, saj je tako možnost napake
najmanjša. Za svoje nastope sem izdelal rekonstruirano repliko iz leve stegnenice mladega
jamskega medveda, ki je tako kot original stara
60.000 let in je bila prav tako najdena v Divjih
Babah I.
Izjemna vrednost vašega umetniškega
ustvarjanja in izražanja je, da ste zvok piščali
približali ljudem. S prastarim inštrumentom
nagovarjate današnjega človeka v njemu
znanem in razumljivem glasbenem jeziku
klasične, ljudske, sodobne, zabavne glasbe in
z lastno improvizacijo.
Imam sposobnosti, da odkrivam izraznost
glasbila, vendar ne delam ničesar, kar ne bi bilo
blizu tudi sočloveku. Posnel sem dve zgoščenki
– prva je izrazito slovensko obarvana, druga
pa je transcendentalna, neobremenjena z
nacionalno ali ljudsko pripadnostjo. Izvajam
improvizacije v jazzu, zabavni glasbi in igram

je bila ugledne strokovnjake prepričati, da
gre za inštrument. Izbral sem zelo zahteven
program, saj sem se zavedal, da popravnega
izpita nimam. Zdaj ali nikoli. Naloga
je bila toliko težja, ker je na podobnem
strokovnem dogodku v Berlinu pri predstavitvi
neandertalske piščali prišlo do neljubega
spodrsljaja. Ameriški raziskovalec Jelle Atema
je tedaj pri igranju na piščal iz Divjih Bab
I uporabljal dodatke, razna mašila. S tem
glasbila ni potrdil, pač pa iz njega ustvaril
novega. Kasneje sva se z njim tudi srečala v
živo. Takrat je s svojo tehniko iz piščali izvabil
sedem tonov. Potem je poprosil še mene,
naj kaj zaigram. Zaigral sem mu ameriško
himno, nato še nekaj slovenskih skladb. Bil je
navdušen.
Na simpoziju na Kitajskem so bili odzivi fenomenalni, doživel sem nepozabne trenutke
spoštovanja. S tem so se mi odprla vrata za nastope v Nemčiji, Italiji, Angliji, Španiji, Turčiji,
Azerbajdžanu, Hrvaški in Makedoniji. Večkrat
sem seveda nastopal tudi v Sloveniji. Letos se s
tidldibabom odpravljam v London in Francijo.
Obetata se še Varšava in Sofija.
Kako je vaše raziskovanje inštrumenta
dopolnilo znanje arheologov?
Med svoja odkritja štejem določitev smeri
igranja na piščal, ki se je izkazala za najbolj

Bistvena so sporočila v zvoku. Ko
zvok prepriča, je človek prepričan.
klasiko, ki je ni lahko igrati niti s klasičnim inštrumentom. Igrati Bacha na kost, ki jo je pred
60.000 leti nekdo preluknjal, da bi izpovedoval
samega sebe, tudi ni enostavno. Je pa prepričljivo. Na dogodke, kjer igram, ljudje navadno
prihajajo s skepso ali radovednostjo. Dobro je,
da jim čim več povem o glasbilu. Vendar so
bistvena sporočila v zvoku. Ko zvok prepriča,
je človek prepričan.
Ste z zvokom prepričali tudi strokovno
javnost?
Pred leti sem nastopal na velikem simpoziju
arheomuzikologov na Kitajskem. Moja naloga

fleksibilno in kakovostno do zdaj. Določil
sem ustnik in s tem smer poteka energije v
inštrumentu, kar so stare civilizacije poznale.
Vedele so, da se kri giblje od srca proti udom,
tekočina od korenin po drevesu navzgor. Tudi
današnji mojstri to upoštevajo pri izdelovanju
glasbil. Zrak skozi glasbilo teče tako kot
tekočina v naših žilah.
Dešifriral sem sistem glasbila. Odkril sem,
da obstaja sistem igranja od najnižjega do
najvišjega tona v zaporedju. V 12-poltonski
lestvici lahko dosežem razpon treh oktav in
pol. Na novo sem oštevilčil luknjice glasbila

in določil njihove funkcije. Določil sem tudi
funkcijo četrte pol luknjice in pete, dlančne
luknjice, ki nastane, ko inštrument leži v dlani
leve roke. Prejšnji raziskovalci spodnji luknjici
niso pripisovali nobenega pomena. Dobila pa
ga je pri meni, po tem, ko sem določil ustnik
na nasprotni strani glasbila kot predhodni
raziskovalci. Imenujem jo duša tidldibaba.
Odkril sem tudi pomen torzičnosti glasbila.
Za arheologe ni pomembna, zame kot
glasbenika pa je, ker vpliva na vrtinec zraka v

o neandertalcih vedeli skoraj ničesar. Zdaj
hočemo o njih vedeti vse, vendar potrebujemo
čas, da jih spoznamo.
Najstarejše glasbilo na svetu je osebna
izkaznica naše države, arheologije, umetnosti,
kulture. Tuji državnik ne bi smel zapustiti
Slovenije, ne da bi slišal zvok tega inštrumenta.

»Po jezeru bliz' Triglava čolnič plava
sem ter tja.« Toliko. Pet sekund. Turistu,

ki stopi z letala na Brniku, moramo najprej
pokazati to najstarejšo kulturno dediščino, ki

Foto: Helena Pregelj Tušar

Mislite, da avtorja najstarejšega glasbila in
njegove sposobnosti izražanja ocenjujemo
preskromno?
Neandertalec je bil res drugačen od nas, a
to ne pomeni, da ni imel kvalitet. Zaradi
lastnega neznanja drugačnost dojemamo kot
nekaj negativnega. Glasbilo iz Divjih Bab I ni
zanimivo le z vidika raziskovanja zvoka, pač
pa tudi z vidika raziskovanja razvoja človeka,
njegovega mentalnega kodeksa, njegovega
znanja anatomije, povezave med desno roko in
levo hemisfero. Arheološke najdbe iz starega
Egipta, o katerih smo se učili v šoli, ob odkritju
iz Divjih Bab I naenkrat niso več tako zelo
stare.
Sam sem iz lesa, kosti in keramike izdelal že
petsto rekonstruiranih replik piščali iz Divjih
Bab. Da zvrtam luknjo, potrebujem sveder,
vrtalni stroj, elektriko. Neandertalec je izkoristil votlost kosti. Se pravi, da je bil en korak
pred menoj v razmišljanju. Morda je znal tudi
vrtati, a za to nimamo dokazov. Luknje v
kosteh je naredil s posebno oblikovanim kamnitim orodjem in koščenimi šili. Ti artefakti
se nahajajo v Narodnem muzeju Slovenije v
Ljubljani.

Foto: Aleksandar Desoski

zvočnost. Na tem inštrumentu lahko istočasno
igram dve ali tri melodije, sočasno lahko igram
v visokem in nizkem registru in paralelne trilerje. Tehnične zmogljivosti 60.000 let starega
glasbila, ki v dolžino meri le enajst centimetrov
in tri milimetre, zadostujejo današnjim potrebam igranja. V tem je teža te najdbe.

Ljuben Dimkaroski je iz lesa, kosti in keramike izdelal že petsto rekonstruiranih replik piščali iz Divjih Bab.

glasbilu. Za igranje na tidldibabu uporabljam
odprt in zaprt sistem. Dokazal sem, da gre
za netemperiran inštrument, na katerega je
možno igranje v vseh tonalitetah.
Neizmerno sem bil vesel, ko sem na originalni
najdbi odkril rezilni rob. Ohranjenih je njegovih dragocenih devet milimetrov. A zaradi teh
devetih milimetrov lahko z večjo gotovostjo
trdim, da sem pravilno določil smer igranja.
Hkrati se na tem majhnem ohranjenem delu
inštrumenta prvič v zgodovini srečamo s človekovo sposobnostjo brušenja, ki je druga živa
bitja ne poznajo.
Dvajset let je minilo od odkritja
najstarejšega glasbila na svetu, a Slovenijo
žal le malokdo prepoznava kot zibelko
svetovne glasbe.
Mislim, da je bilo odkritje prevelik zalogaj celo
za arheologe. Še pred stopetdesetimi leti nismo

jo imamo! Zakaj tudi ne bi reke avtomobilov iz
Logatca preusmerili proti Idriji in Cerknemu,
da si ogledajo, kje se je rodil zvok civilizacije?
Povejmo jim, kje so naše zvočne korenine.
Ko sem vstopil v pariški Louvre, sem takoj
zagledal napise ‚pot proti Mona Lisi‘. Šest ur
sem hodil do nje. Šest ur so me psihološko
pripravljali na to srečanje. Podobno bi morali
narediti pri nas. Imamo ustanove, stroko,
jamo, imamo najdbo. Vse imamo. Kaj še hočemo? Zavedajmo se, da smo v tem trenutku
Slovenci na področju zvoka na konici šivanke.
Jutri lahko nekje odkrijejo še starejše glasbilo
in bomo v podrejenem položaju. Zakaj ne
izkoristimo tega trenutka? Seveda je graditev
prepoznavnosti povezana s financami, ampak
finance, pridobljene s poslušanjem prazvoka
tidldibaba, lahko obogatijo tudi državno blagajno Slovenije. ■
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Iz naših krajev

Kako dobro
poznate Sveto Ano?

Ljudje pod
Ema Brelih

Branka Florjančič

drugo svetovno vojno uničena, zato so jo
morali leta 1948 obnoviti. Zadnja večja prenova cerkve je potekala med letoma 2003 in
2004, v okviru popotresne prenove.

Ker ljudje pogosto vemo več o znamenitostih na drugem koncu sveta kot o tistih
pred domačim pragom, so organizatorji
Poletja v Cerknem v sodelovanju z župnijo
v program letošnje prireditve vključili vodeno predstavitev župnijske cerkve. Vodena
predstavitev, namenjena tako gostom iz
drugih krajev kot domačinom, bo v soboto,
25. julija ob 10. uri.
Cerkev Svete Ane v Cerknem je bila zgrajena med letoma 1710 in 1774 po načrtih
baročnega stavbarja in arhitekta Gregorja
Mačka iz Poljan nad Škofjo Loko. Arhitekturno se sakralni objekt zgleduje po
ljubljanski stolnici brez kupole, fasada pa
spominja na uršulinsko cerkev v Ljubljani.
Leta 1717 so iz tedanje župnijske cerkve
Svetega Jerneja k Sveti Ani prenesli Najsvetejše in imeli v njej prvo sveto mašo. Streha
cerkve je bila zaradi bombardiranja med

Glavni oltar v cerkvi je z izjemo kipov v
oltarni niši delo domačina Jakoba Raspeta.
Domači kipar in podobar je za cerkev Svete
Ane izdelal tudi stranske oltarje, leseno
prižnico, štiri ovalne slike na spovednicah
in ob vhodu, ter božji grob, ki ga postavijo
v velikem tednu. Cerkev krasita sliki enega
najpomembnejših slovenskih baročnih
slikarjev Fortunata Berganta, obe iz leta
1766. Doprsni kip na pilastru ohranja spomin na domačina, zadnjega slovenskega
goriškega nadškofa dr. Frančiška Borgia
Sedeja. Ena najdragocenejših stvaritev v
cerkvi je Quaglijeva oltarna slika Mlade
Marije s starši. Nekdanja oltarna slika upodablja Devico Marijo kot deklico na vrhu
stopnišča, mladostno sveto Ano, starejšega
svetega Joahima in nad njimi Boga Očeta s
skupino razigranih angelčkov. ■

Foto: arhiv župnije Cerkno

Foto: Bojan Tavčar

Z eno glavnih posebnosti župnijske cerkve
v Cerknem se obiskovalci srečajo že ob
ogledu fasade, ki jo krasijo slike Marijinega
kronanja, štirih evangelistov, Marijinih
staršev in drugih svetnikov. Dva od njih sta
upodobljena z obrazoma kaplanov Ladislava Piščanca in Ludvika Sluge, tragičnih
žrtev Lajš. Prvotne slike na fasadi so bile
domnevno delo italijanskega slikarja Giulia
Quaglia, po starih fotografijah pa jih je
leta 2003 ponovno naslikala Maša Bersan
Mašuk.

Marijini materi sveti Ani se priporočajo za srečno poroko
in srečen zakon. Častijo jo matere in vdove, delavke,
rudarji, posli, gospodinje, strugarji, zlatarji, krojači,
rezbarji, mlinarji, brodarji, vrvarji, pletilci nogavic,
tkalci. Žene se ji posebej priporočajo za blagoslov otrok
in srečen porod. Na Slovenskem je sveta Ana tudi
priprošnjica za srečno zadnjo uro, zato so ji posvečene
mnoge pokopališke cerkve in kapele.

Krajevna skupnost Bukovo leži na zahodu cerkljanske
občine in se po površini uvršča med večje krajevne
skupnosti.
Šteje okoli 220 prebivalcev, ki živijo v več
vaseh in zaselkih pod Kojco, kopastim hribom,
ki je s svojo posebno lego in obliko še kako
viden in prepoznaven že od daleč. Na vrhu,
ki pravzaprav ni vrh, ampak ravnica, so bile
včasih košenine. Danes je tam klopca, od
koder se lahko razgleduješ daleč naokoli ali pa
se nanjo uležeš in gledaš naravnost v nebo nad
sabo. »Iti na vrh Kojce« je za marsikaterega
domačina nekaj, kar je treba narediti vsaj
enkrat na leto.

ustanovljena kaplanija. Po ljudskem izročilu
naj bi tu že par stoletij prej stala lesena cerkev.
Obstaja tudi nekaj legend o ljudeh, ki so
z delavnostjo in vero želeli ohraniti svoje
domove potomcem. Najbolj poznana je zgodba
iz časov turških vpadov.
Sredi prejšnjega stoletja je bila večina prebivalcev še vedno odvisna od tega, kar so pridelali
doma. Ljudje so po opravkih in k zdravniku
hodili peš, v Cerkno, na Grahovo, v Hudajužno in potem naprej z vlakom na Jesenice in v

Par sto metrov pod vrhom so okoli hriba
kot venec nanizane vasi, zaselki in samotne
domačije. France Bevk je Zakojco takole
opisal: »Meri jo, kakor hočeš, ne izmeriš je v
pol ure od spodnjega do gornjega konca. Poglej
jo od katerekoli strani, od blizu ali iz daljave,
nikoli se ti ne odkrije v celoti. Ta ali ona hiša se
je skrila v kakšno rupo, se potuhnila za skale ali
za gosto skupino dreves…« Podobno bi lahko
zapisali tudi za vse ostale vasi in zaselke.
In kakšen je razgled izpod Kojce? Iz vsakega
okna in vsake poti nekoliko drugačen. Če ti
pogleda ne zakriva smreka, potem vidiš Police
in Šebreljsko planoto, nekje zadaj daleč slutiš
Golake, tik pred tabo Bukovski vrh, in zadaj,
za njim, veš, da je Šentviška planota. »V kotu«
je Matajur in potem Peči s Črno prstjo, iz Zakojce pa seveda dobro vidiš Porezen.

Foto: Ema Brelih

Cerkno bo 26. julija praznovalo farni praznik svete
Ane, ki ga že vrsto let obeležuje z župnijskim slavjem
in zabavno prireditvijo Poletje v Cerknem.

Uro dol, dve uri nazaj gor

Vas Bukovo je majhno gručasto naselje na
pobočju Kojce in središče krajevne skupnosti.
Od daleč je vidna cerkev sv. Lenarta na robu
vasi. Do nje je od najbolj oddaljenih domačij
dobro uro hoda. Danes o dolžini poti seveda
govorimo v kilometrih, saj jih večinoma
prevozimo. Včasih so oddaljenost merili v
urah hoda. Dobro uro v dolino, dve uri nazaj v
hrib. Do Bukovega lahko pridete iz več smeri.
Vse poti so ovinkaste, strme, tu in tam ozke
in potrebne popravila, a za razgled ne boste
prikrajšani!
Iz doline mimo Laharn, Žabž, Selc, Kojce
in Krtečn mimo Bukovega nadaljujete proti
Zakojci. Če pa se iz Cerknega odpravite na
Vrhkriža, boste imeli pred seboj Jesenico,
Orehek in Bukovo s cerkvijo sv. Lenarta na
obzorju. V dolino se lahko spustimo po drugi
strani, v Baško grapo, če seveda ne zavijemo
proti Bukovskemu vrhu, kjer nekaj domačij še
spada v KS Bukovo, ostale pa že na Šentviško
planoto. Še ena pot vodi v dolino iz Zakojce, v
Hudajužno.

Od mul v blatu do asfalta

Koliko časa so ti kraji naseljeni, ne vemo
natančno. Domnevajo, da so ljudje tod živeli
že v pradavnini. Obstajajo pa dokumenti
o nastajanju župnije in gradnji cerkve
na Bukovem, kjer naj bi bila leta 1747

Tolmin. Tu pa tam je imel kdo moped, predvsem tisti, ki so se odločili in hodili na delo v
Anhovo, na Jesenice ali še kam dlje. Največjo
spremembo je prinesla možnost rednega dela
in zaslužka v Cerknem, na Eti. Ljudje, posebno
mlajši, so lažje prenovili hiše, kupili avto, stroje, si privoščili tudi počitnice. Po glavni cesti
je začel voziti avtobus in makadam je prekril
asfalt. A razvoj je odnesel šolo, trgovino, gostilno in še kaj.

Nihče ne bo delal namesto nas
Danes je krajevna skupnost živa in dejavna.
Pogled nazaj in stik s koreninami vplivata tudi
na sedanji čas, potrebna pa je usmerjenost
naprej.

»Kdor tu živi, ve, da se nič ne naredi samo in
da od drugje tudi ne bo nihče prišel in namesto
nas kaj naredil. Za skupne stvari je treba stopiti
skupaj, se dogovoriti, zbrati denar, postoriti, kar
je treba. Potem šele lahko vprašaš, če nam dajo,
kar nam pripada tudi kot državljanom,« je odločen predsednik KS Silvo Jeram. Že peti mandat je na tem mestu. Vesel je za vse, kar se je
in se še premika v pozitivno smer. »Dolgoletno
delo seveda pobere kar veliko energije in časa,
a se tudi marsikaj naučiš in odpreš marsikatero
pot. Spoznaš, da k cilju pripomore to, da veš,
kaj bi rad, da pričakovanja postavljaš v okvir
realnih možnosti. Ko grem na občino v Cerkno,
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Foto: Bojan Tavčar

Kojco

»Iti na vrh Kojce« je za marsikaterega domačina nekaj, kar je treba narediti vsaj enkrat na leto.

vem, da ne bom prišel na Bukovo čisto praznih
rok. Je pa treba biti priden, vztrajen, deloven.«
»Med nami je tako kot povsod. Tudi na
sestankih se včasih kar zelo krešejo mnenja.
Različni smo, pa ni nič narobe s tem. Ko gre
zares, pa stopimo skupaj. In to je pomembno,«
pravi Irena, ki je tudi članica sveta.

Foto: Petra Jeram

Vsak skupni projekt zahteva nekaj energije,
volje, denarja in dela. Odločitev za izgradnjo
novega skupnega objekta, v katerem bi potekale vse dejavnosti, je bila gotovo zelo korajžna
poteza. Najprej je bilo treba preseči razmišljanje, češ, kaj nam bo to, še ena stavba, ki bo
samevala … Nato pa seveda denar in delo. Od

Ženski pevski zbor KUD Iris

leta 2010 je Dom krajanov Bukovo stavba, v
katerem imajo svoj prostor gasilci, mladi, KS.
V dvorani se odvijajo kulturne in družabne
prireditve. Prav tako krajani skrbijo tudi za
cerkev, ki je pomembna za kraj. V zadnjih letih
so obnovili streho zvonika in cerkveno uro ter
uredili okolico.
Večina sredstev in dela je namenjena vitalnim
skupnim zadevam: ceste, zagotavljanje
ustrezne vode, urejenost okolja, telefonija.
To so vedno aktualne zadeve. A tako je
življenje! Po dolgem vztrajanju in pritiskih
so se končno pričela dela za vzpostavitev
novih optičnih povezav, ki bodo vaščanom
omogočile normalno telefonijo in dostop do
interneta. To je bilo po veliki škodi, ki je bila
povzročena ob žledolomu, nujno. Prav tako
upajo, da bo v letošnjem letu po petih letih
odprta cestna povezava Zakojca-Hudajužna.
Zaradi zemeljskega plazu je cesta neprevozna.
Denar je težko zbrati. Tu gre za dogovor in
prispevek tolminske in cerkljanske občine ter
krajevnih skupnosti. V zaključi fazi so podpisi
pogodb za asfaltacijo cest v zaselku Selce. Gre
za sicer krajše poti, a za posameznike še kako
pomembne.

Nekaj za dušo

Turistično društvo Pod Kojco

Pisati o načrtih je zelo nehvaležno. Ali je že
čas, da se začne naglas govoriti o športnem
igrišču v tej mali krajevni skupnosti? Seveda je.
Enkrat bo!

Branko Mavrič, predsednik: »Društvo je
bilo ustanovljeno na 100. obletnico rojstva
rojaka Franceta Bevka, pred 25 leti. Tudi
Bevkova beseda je vzpodbuda in zaveza, da
ohranjamo kulturno in etnološko dediščino
ter jo posredujemo mlajšim rodovom. Vsako
leto pripravimo prireditev Poletje pod Kojco.
Z društvom Baška dediščina in LTO Laufar
organiziramo Bevkov pohod.«

Vsak človek piše svojo zgodbo, in z nekaj vrsticami se zagotovo vključi tudi v zgodbo, ki
nastaja v kraju, kjer živi. Poskrbeti je potrebno
za telo in dušo in tudi v kraju je tako. Lepe hiše
in dobre ceste niso edini pogoj za srečo.

PGD Bukovo-Zakojca

Ljudje potrebujemo nekaj »za dušo«, lepo je
dobiti in tudi deliti z drugimi. Od tod tudi
društvena dejavnost v krajevni skupnosti. Pri
večjih prireditvah sodelujejo kar vsi krajani,
vsak po svojih močeh. Poleti je veselo v Zakojci, prav tako tudi jeseni ob Bevkovi domačiji,
župnija praznuje farnega zavetnika sv. Lenarta
v začetku novembra; še vedno se vsaj ob praznikih radi vračajo pod Kojco vsi, ki jih je življenje odpeljalo drugam.

Primož Rupnik, poveljnik: »Društvo je bilo
ustanovljeno leta 1981 in šteje 145 članov.
Povezuje vse kraje pod Kojco. Teren je obsežen in zahteven. To se je še posebej pokazalo
pozimi 2014, ko je bilo več kot teden dni
vsak dan na terenu 30-40 gasilcev. Poleg
prostorov v novem Domu krajanov smo
preteklo leto dobili tudi novo gasilsko vozilo,
ki smo ga poimenovali Podkojčen. Služil bo
vsem krajanom, ki nas zelo podpirajo.«

Vsak nosi v sebi različne talente in sposobnosti. Nuša je mlada in perspektivna tekmovalka
v orientacijskem teku, Tone je poznan med
radioamaterji, Jože kot organizator spominskih
dogodkov iz naše polpretekle zgodovine, vsako
poletje so aktivni kosci in grabljice, na tekmovalnem področju seveda, Flandrovi s turistično
dejavnostjo, in še kdo. ■

KUD Iris

Petra Jeram: »ŽPZ KUD Iris Bukovo deluje
od začetka leta 2011. V njem prepeva deset
pevk, vodi jih Vojka Svetičič. Prepevajo
ljudske pesmi, v zadnjem času tudi umetne.
Delijo jih s poslušalci na vsakoletnih nastopih na širšem Cerkljanskem in tudi Idrijskem. Enkrat do dvakrat tedensko se pevke
zbirajo na pevskih vajah v prostorih Mladinskega kluba Šeškarji v Domu krajanov.«

KUD Šeškarji

Foto: Bojan Tavčar

Turška vojska je neke sobote proti večeru šla proti vasi
iz smeri Baške grape. Ko so prišli do vrha Bukovskega
sedla, so zaslišali zvonjenje iz cerkve sv. Lenarta, saj
so se vasi med sabo z zvonjenjem opozarjale na to, da
gredo Turki. Poveljnik je na zvonjenje odgovoril: »Le
zvoni, le zvoni, a še nocoj bodo moje mule na tvojem
oltarju oves zobale in moji vojaki bodo iz tvoje čaše
vino pili!« Ko so hoteli nadaljevati naprej proti vasi, so
se jim mule začele pogrezati v blato in morali so se
obrniti nazaj. Še sedaj se tisto mesto imenuje »V žrelu«.

Dom krajanov Bukovo

Friderik Mavrič, predsednik: »Še smo tu!
Društvo deluje dobrih deset let. V prostorih
društva je živahno predvsem ob koncu tedna. Prirejamo turnirje v namiznem nogometu in se jih udeležujemo tudi drugje. Imamo
tudi ekipo v malem, uličnem nogometu.
Tradicionalno organiziramo: nočni pohod
na Rodne, prvomajsko kresovanje, miklavževanje in praznično decembrsko prireditev.«

Sožitje generacij

Odslej pomoč na domu
tudi ob vikendih
Mag. Klavdija Kobal Straus

V občini Cerkno trenutno devetnajst občank
in občanov koristi storitev pomoči na domu.
Število uporabnikov bo po ocenah izvajalca, Doma
upokojencev Idrija, v prihodnje naraščalo, saj si želi vse
več ljudi starost preživeti v domačem okolju. Prav v teh
dneh je na željo cerkljanskih uporabnikov stekla pomoč
na domu tudi ob vikendih in praznikih.
Občina Cerkno s prepoznavanjem potrebe po
tovrstni pomoči in subvencioniranjem cene
pomembno pripomore k temu, da je pomoč
družini na domu dostopna uporabnikom.
Osnovna cena storitve za uporabnika tako
znaša 5,27 €/uro. Cilj pomoči na domu je
upravičencem, med katerimi prevladujejo
starejši od 65 let, omogočiti, da bi lahko čim
dlje kakovostno in čim bolj samostojno živeli
v domačem okolju. V Domu upokojencev
Idrija, ki storitev v Cerknem izvaja že četrto
leto, ugotavljajo, da uporabniki najpogosteje
potrebujejo prinos toplega obroka, pomoč
pri gospodinjskih opravilih in pomoč pri

umivanju ter oblačenju. Socialni oskrbovalci
in oskrbovalke lahko starejšim pomagajo tudi
pri hranjenju, osnovnem čiščenju bivalnega
dela prostorov, spremstvu in mnogih drugih
dejavnostih, ki bi jih uporabniki postorili
sami, pa tega zaradi starosti ali bolezni ne
zmorejo več. ■

Občanke in občani, ki si želite
zagotoviti pomoč na domu,
se lahko obrnete na Klavdijo
Kobal Straus, sodelavko Doma
upokojencev Idrija, T: 051 413 148.

Uspehi osnovnošolcev
Mitja Dežela

V Osnovni šoli Cerkno so se pred odhodom na
zaslužene poletne počitnice veselili mnogih uspehov
otrok, posebej najvidnejših dosežkov, ki so jih otroci
dosegli na šolskih tekmovanjih.
Blažka Čemažar, Urša Lapanja in Katja
Purgar so z raziskovalno nalogo »Spominčice«
dosegle zlato državno priznanje in srebrno
priznanje ZPM. Neža Mavri je osvojila zlata
priznanja na državnih tekmovanjih, Cankarjevo iz materinščine, Preglovo iz kemije ter

Stefanovo iz fizike. Špela Zorjan, Jan Švigelj
in Tit Katarić so zmagovalci teka po ulicah
Cerknega v svojih kategorijah. Samo Stelzer
je dosegel prvo mesto v skoku v višino na
področnem tekmovanju v atletiki. ■

Osvojili priznanji
Helena Pregelj Tušar

Na zaključnem dogodku projekta Obnovljivi viri
energije v primorskih občinah, ki je potekal 3. junija
pred novogoriško mestno hišo, so sodelovali tudi otroci
iz Cerknega.
V bogatem programu dogodka
z naslovom »Iz preteklosti v prihodnost« so učenci Osnovne šole
Cerkno številnemu občinstvu
predstavili uspešen zagon Energetskega eko parka z brunarico
obnovljivih virov energije. Gostom, med katerimi so bili tudi
švicarski veleposlanik v Sloveniji
Pierre-Yves Fux, župan Občine
Cerkno Jurij Kavčič in ravnatelj Osnovne šole Cerkno mag.
Milan Koželj, so cerkljanski
osnovnošolci zapeli Eko himno
svoje šole.

Foto: Marta Erjavec
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Prejema priznanj so se otroci veselili skupaj z raperjem Trkajem.
V okviru dogodka, ki je povezal
okoli tisoč otrok primorskih šol in
vrtcev ter dvesto gostov, je potekal
dvoje priznanj: prvo priznanje je z izdelavo
tudi natečaj, namenjen spodbujanju ponovne
likov iz zgodbe Zelo lačna gosenica osvojila
uporabe odpadnih materialov in oblačil. Poseskupina mlajših otrok z mentoricama Marto
bej uspešno so se na natečaju odrezali učenci
Erjavec in Majdo Breitenberger, drugo pa je
posebnega programa vzgoje in izobraževanja
bilo za izdelavo likov iz pravljice Kdo je napraiz občin Idrija in Cerkno, ki deluje v okviru
vil Vidku srajčico podeljeno skupini starejših
Osnovne šole Idrija. Za svoje izdelke so prejeli
otrok z mentorico Špelo Šemrl. ■

Akcije Rdečega križa

Območno združenje Rdečega križa iz Idrije bo poleti organiziralo dve krvodajalski akciji, in
sicer od 24. do 26. avgusta v Idriji, 27. avgusta pa v Cerknem. Organizator vabi, da se pridružite
veliki družini darovalcev krvi.
Za bodoče voznike motornih vozil bodo predvidoma sredi avgusta (pred 17. avgustom, ko se
začne tečaj CPP) organizirali tečaj prve pomoči. Prijave zbirajo na naslovu: rks_idrija@t-2.net.
Združenje bo avgusta letos v okviru akcije »Peljimo jih na morje« omogočilo brezplačno letovanje na Debelem Rtiču osmim otrokom iz občin Idrija in Cerkno, nadaljevalo pa bo tudi humanitarno akcijo »Za varen korak«, v katero se lahko vključite z zbiranjem plastičnih zamaškov in
tako pomagate k nakupu nožne proteze za Beti Rupnik iz Idrije. (RK) ■

Septembra v Cerknem festival nevladnih organizacij

V Cerknem bo 19. septembra letos potekal 6. festival nevladnih organizacij Goriške statistične
regije. Prireditev je namenjena predstavitvi nevladnih organizacij - društev, zavodov in ustanov,
promociji nevladnega sektorja in okrogli mizi o medgeneracijskem povezovanju. Najboljše nevladne organizacije bodo na dogodku prejele nagrade in priznanja. Prireditev bo dobra priložnost za srečanje predstavnikov nevladnih organizacij, izmenjavo izkušenj in navezovanje novih
stikov na različnih ravneh.
Regionalno stičišče NVO Planota vabi vse nevladne organizacije s sedežem v Goriški statistični
regiji, ki želijo aktivno sodelovati na festivalu, naj se na dogodek prijavijo najkasneje do 7. septembra 2015, na E: info@planota.si ali T: 05 307 40 40 ali 040 288 097. Vsaka prijavljena nevladna
organizacija se lahko predstavi z nastopom ali na stojnici. (LRŠ) ■

Ob koncu šolskega leta se je nad Počami na tradicionalnem pikniku zbrala generacija 2004,
ki bo v prihodnjem šolskem letu prestopila prag šestega razreda Osnovne šole Cerkno.

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno je 5. julija v
Cerknem organiziralo nagradno tombolo. Najbolj
privlačna je bila glavna nagrada, avtomobil Škoda
Fabia, ki je razveselila Jernejo Grahelj iz Idrije. Kot
je za Cerkljanske novice povedala srečna dobitnica,
je s sodelovanjem na tomboli želela predvsem podpreti gasilsko društvo, pri katerem je dejavna njena
sodelavka Marta Lahajnar. Zato se dogodka niti ni
udeležila. Svoj listek je zaupala sodelavkam, ki so jo
ob zmagi poklicale iz Cerknega in se z velikim navdušenjem veselile njenega uspeha. Sreča je bila toliko
večja, ker je želela Jerneja prav letos zamenjati svoj
avtomobil za novega. »Vesela sem, da enkrat v petdesetih letih doživiš tudi nekaj takega,« je povedala za naš časopis. Tombola je tudi letos v Cerkno privabila številne obiskovalce, ki so skupno
osvojili za 15.000€ nagrad. V prvi vrsti je bila namenjena zbiranju sredstev za novo gasilsko vozilo, ki ga bodo gasilci jeseni letos predali svojemu namenu. (HPT) ■

Foto: osebni arhiv

Foto: OŠ Cerkno

Škoda razveselila

Kultura 11

Tabor Karajžewc obiskalo
največ ljudi doslej

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.

Zlate piščali tokrat podeljujemo:
Ljubenu Dimkaroskemu, akademskemu
glasbeniku, ambasadorju zvoka
najstarejšega glasbila na svetu, za izjemen
prispevek na področju raziskovanja,
umetniškega ustvarjanja in promocije
znamenite najdbe iz Divjih Bab.
Jožetu Podobniku, predsedniku TD Reka,
za uspešno in odlično organizacijo prvega
mednarodnega festivala Glas piščali ter
spodbujanje društva pri aktivni promociji
arheološkega najdišča Divje babe.

Foto: Drago Kuralt

Rokodelci pripravljajo festival

Rokodelsko društvo Driklc, ki si že od
ustanovitve prizadeva ohranjati živo
kulturno dediščino in zanjo navdušiti
tudi mlajše rokodelce, veščine izdelovanja
predmetov predstavlja na razstavah, pa tudi
v živo. Zadnjo nedeljo v avgustu bodo člani
društva že drugič organizirali rokodelski
festival na starem placu ob fontani ter pred
in za domom upokojencev, kjer imajo tudi
stalno razstavo v galeriji »Kašča«. Skupaj z
rokodelci iz drugih krajev bodo predstavili
rezbarstvo, izdelovanje starega orodja,
pletenje, izdelavo okrasnih predmetov in druge že skorajda pozabljene spretnosti. Festival bo
postregel tudi z bogato bero kulinarike, glasbe in humorja. Osrednji glasbeni gostje bodo Uršula
Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape. (Marko Obid) ■

Cerklanke v svojo sredo povabile ljubitelje zborovskega petja

Ženski pevski zbor Cerklanke je maja z
javno vajo v Osnovni šoli Cerkno sodeloval
pri vseslovenskem Tednu ljubiteljske
kulture. Namen tovrstnega projekta je
namreč poudariti pomen in množičnost
ljubiteljske kulture v sodobni družbi,
tako v Sloveniji, zamejstvu kot tudi širše
v evropskem prostoru. Cerklankam se je
v okviru javne vaje pridružilo kar nekaj
ljubiteljev zborovskega petja. Skupaj so
v prijetnem vzdušju izpeljali zanimiv
dogodek in tako popestrili dogajanje v domačem kraju. Tudi naslednje leto si želijo podobnega
dogodka in še številčnejšega obiska. (Minka Dežela) ■

Letos pa na široko
Dragu Polaku, članu TD Šebrelje in
podjetniku, za dolgoletno spodbujanje
razvoja turizma na Šebreljski planoti,
tudi letošnjega odlično obiskanega in
odmevnega dogodka v spomin na prvo
svetovno vojno, pri katerem je prevzel
vlogo koordinatorja.

Foto: Jani Peternelj

Na razstavi Čipka in svetloba, ki je bila
v času letošnjega Festivala idrijske čipke
na ogled v galeriji nad Mestno knjižnico
in čitalnico Idrija, so skupinski izdelek
razstavljale tudi klekljarice iz Cerknega,
združene v sekcijo Marjetica. Navdih
za njihovo postavitev je bila zgodba o
liku gospe iz cerkljanske laufarije, ki naj
bi nekoč ob Miklavževem turnu pod
Labinjami iskala po legendi zakopano
zlato. Ob vnetem iskanju zaklada naj bi se
njen parazolček nekajkrat zasvetil, kar je
navdihnilo cerkljanske klekljarice, da so ob
strokovni pomoči Stane Frelih, učiteljice klekljanja iz Čipkarske šole Idrija, izdelale skupinsko
postavitev parazolčkov, okrašenih s čipko. (HPT) ■

Foto: Rokodelsko društvo Driklc

Poleg tega so se, vede ali nevede, učili tudi
delovnih navad in aktivnega preživljanja
prostega časa, prav tako pa so dobili občutek
koristnosti, zaradi česar so okolje, v katerem
se je odvijal dogodek, vzeli za svoje ter ga
posledično tudi obravnavali bolj odgovorno
in skrbno. Letošnji tabor je – tu gre zahvala
predvsem sončnemu vremenu – obiskalo
največ ljudi do sedaj, prišli pa so iz različnih
koncev Slovenije ter tudi tujine. Več o taboru
Karajžewc si lahko preberete na spletni strani
karajzewc.wordpress.com. Na taistem spletišču
si lahko tudi ogledate pester in zanimiv arhiv
foto in video materiala, nastalega tekom vseh
preteklih taborov. (Matjaž Peternelj) ■

Parazolčki na razstavi čipk in svetlobe

Cerkljanski muzej in Cerkljanska klekljarska sekcija Marjetica vabita na odprtje razstave čipk z
naslovom Letos pa na široko, ki bo v petek, 24. 7. 2015, ob 19. uri v Cerkljanskem muzeju.
Na letošnji razstavi bo sodelovalo 32 članic sekcije, ki so ustvarjale pod mentorstvom Stane
Frelih, učiteljice klekljanja. Letos so se posvetile širokemu risu, ki se prepleta v vseh 70
predstavljenih čipkah. Razstavo bo oblikovala Blažka Benčina iz Črnega Vrha. V kulturnem
programu ob odprtju bodo sodelovale članice KUD Zarja iz Zakriža ter učenci Glasbene šole
Idrija, oddelek Cerkno. Razstava bo odprta do 30. avgusta 2015.
Mestni muzej Idrija pa vas vabi na ogled razstave Klekljarski pripomočki sveta v Malo galerijo
na gradu Gewerkenegg v Idriji, ki bo odprta do 31. avgusta, vsak dan od 9. do 18. ure. (Milojka
Magajne) ■

Foto: JSKD Idrija

Poleg tega je v okviru Karajžewca potekalo
dvoje predavanj, in sicer na temo Idrijce
skozi čas ter pravične trgovine, dva koncertna
večera z glasbeniki iz Slovenije, Hrvaške in
Moldavije ter organiziran pohod v Divje
babe. Poskrbljeno je bilo tudi za ustvarjalno
izražanje otrok, od katerih je marsikateri letos
s svojimi starši tudi prvič spal v šotoru.Pri
organizaciji dogodka je sodelovalo precejšnje
število domačih mladih, pridružila pa sta se
jim tudi prostovoljca iz Španije in Srbije, David
in Miloš. Skupaj s svojimi bolj izkušenimi
kolegi in kolegicami so mladi preživeli
prijetne dneve v naravi, pri tem pa so se učili
odgovornosti do okolja, dela v skupinah,
soodločanja in sprejemanja kompromisov.

Društvo upokojencev Cerkno je 20. junija
gostilo tradicionalno srečanje upokojencev
Primorske. Preko tisoč udeležencev se je na
dogodku družilo z znanci iz 38 primorskih
društev upokojencev, obujalo spomine
in sklepalo nova znanstva. Obiskovalci
so si dopoldne ogledovali cerkljanske
znamenitosti: Partizansko bolnico Franja,
muzej, galerijo Driklc, župnijsko cerkev,
osnovno šolo z energetskim parkom in
čebelnjakom, razstavo slik in čipk v domu
društva upokojencev ter spomenik na
Brcih. Popoldne so se zbrali ob kulturnem programu pred hotelom, v katerem so sodelovali:
pevska zbora idrijskega in cerkljanskega društva upokojencev, učenci osnovne šole in člani KUD
Cerkno. Navzoče so nagovorili: predsednik Društva upokojencev Cerkno mag. Marko Hvala,
predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh – Novak in župan Jurij Kavčič. V vlogi slavnostnega
govorca je nastopil načelnik tabornikov Slovenije Domen Uršič, ki je z izbranimi besedami
poudaril velik pomen medgeneracijskega sodelovanja. (HPT) ■
Foto: Janja Golob

Od 5. do 7. rožnika je
na Straži potekal 8.
tabor Karajžewc, ki je
tako mladim kot tudi
starejšim obiskovalkam
in obiskovalcem ponudil
pestro bero različnih
delavnic na temo landart-a
oz. umetnosti v naravi,
joge, samomasaže, pisanja
haikujev in žongliranja.

Cerkno gostilo preko tisoč upokojencev

Turistična točka

24.
JULIJ

Poletno branje

HAMO

& TRIBUTE 2 LOVE

TINKARA KOVAČ
POLTRONA EXPRESS

TANJA ŽAGAR

& SKUPINA AVANTURA

OKROGLI MUZIKANTJE

25.
JULIJ

ČETRTEK, 23.JULIJ
21:30 KINO POD POREZNOM, TRG PRED FONTANO

PETEK, 24.JULIJ
19:00 OTVORITEV ČIPKARSKE RAZSTAVE, CERKLJANSKI MUZEJ
18:00 CMAKOV MALONOGOMETNI TURNIR, ŠPORTNO IGRIŠČE
20:00 POLTRONA EXPRESS, TRG PREKOMORSKIH BRIGAD
21:30 TINKARA KOVAČ, TRG PREKOMORSKIH BRIGAD
23:00 HAMO &TRIBUTE 2 LOVE, TRG PREKOMORSKIH BRIGAD

SOBOTA, 25.JULIJ
08:00 BALINARSKI TURNIR - MOŠKI, GASILSKI DOM
10:00 BREZPLAČEN VODEN OGLED CERKVE SV. ANE
10:00 IN 16:00 VODEN OGLED AP DIVJE BABE, ŠEBRELJE
15:00 VODEN OGLED BOLNICE FRANJA, PARKIRIŠČE PASICE
16:00 BALINARSKI TURNIR - ŽENSKE, GASILSKI DOM
17:00 LEDENO KRALJESTVO - ANIMACIJA ZA OTROKE, HOTEL CERKNO
18:00 CMAKOV MALONOGOMETNI TURNIR, ŠPORTNO IGRIŠČE
20:00 OKROGLI MUZIKANTJE, HOTEL CERKNO
23:00 TANJA ŽAGAR IN SKUPINA AVANTURA, HOTEL CERKNO

NEDELJA, 26.JULIJ
09:00 - 13:00 ANIN SEJEM, TRG PRED FONTANO
10:00 SVETA MAŠA OB PRAZNIKU SV. ANE, CERKEV SV. ANE
10:00 IN 16:00 VODEN OGLED AP DIVJE BABE, ŠEBRELJE
11:00 D BUTLS, TRG PRED FONTANO
14:00 KONJENIŠKI PIKNIK, POČE

POLETJE V

CERKNEM
ORGANIZACIJA: LTO LAUFAR CERKNO, WWW.TURIZEM-CERKNO.SI

Kmečka tržnica
Gabrijelov trg, Cerkno
1. 8. 2015 od 8.00 do 12.00

15. Ženski turistični rally
Parkirišče pred Eto, Cerkno
29. 8. 2015

Festival Keltika: Germán Díaz trio
(ŠPA)
Star plac, Cerkno
1. 8. 2015 ob 21.00

Festival rokodelstva
Cerkno
30. 8. 2015 od 13.00 dalje

Kmečka tržnica
Gabrijelov trg, Cerkno
18. 8. 2015 od 8.00 do 12.00

Hladna senca in dobra knjiga. Marsikdo si brez obojega
ne more predstavljati poletnih počitnic. Bevkova
knjižnica Cerkno je za bralce Cerkljanskih novic
pripravila izbor knjig, ki vam bodo polepšale dopust.
Za odrasle:
1. Arnaldur Idridason: Mesto kozarcev natančno dodelana kriminalka islandskega
pisatelja,
2. Jessie Burton: Miniaturistka - prvenec
britanske igralke, zanimiva in napeta zgodba
o ljubezni in obsedenosti, izdajstvu in
maščevanju, videzu in resnici,
3. Daria Bignardi: Popolna akustika - delo
italijanske pisateljice o naravi ljubezni,
4. Astrid Rosenfeld: Adamova zapuščina zgodba o neverjetnih žrtvah človeške narave.
Za otroke:
5. Desa Muck: zbirka zgodb o Čudežni bolhi
Megi – zgodba o bolhi, ki veliko ve o vseh
živalih in jim zna poiskati prave lastnike, zna
pa očarati tudi starše in stare starše.
V Bevkovi knjižnici so pripravili posebno polico z Zlatimi hruškami. Zlata hruška je znak
za kakovostne otroške in mladinske knjige. ■

Blaženka Miholić, bralka: »Priporočila
bi Lepotico s pomarančami pisateljice
Jostein Gaarder, ki je nasprotje današnjemu krutemu svetu, tako po tematiki,
kot tudi po stilu pisanja, ter Žensko srce
dr. Suzanne Steinbaum. To je vodnik k
telesnemu in čustvenemu zdravju srca.
Glavni poudarek avtorice je v tem, da ni
“vse v glavi”, temveč “v srcu”, ker je srce
središče naše biti, in ne glava, ki jo je naša
kultura postavila na prvo mesto.«

V Franjo z vodičem

Cerkljanski muzej zaradi zanimanja in povpraševanja obiskovalcev v Partizanski bolnici
Franja v času počitnic in dopustov julija in avgusta uvaja vodene oglede za posameznike.
Vodenja v slovenskem jeziku bodo potekala dvakrat tedensko, in sicer ob sredah ter
sobotah, obakrat ob 15. uri. Cena vodenega ogleda je 5,5 € za odrasle in 4 € za šolske otroke.
Vabljeni! ■

Hotel Cerkno obvešča

Alpska perla, restavracija na nadmorski višini 1300 m, je prenovila svojo kulinarično
ponudbo, ki vas bo prepričala tudi v poletnih mesecih.
Šestsedežnica Počivalo obratuje vsako soboto in nedeljo do konca poletne sezone, in sicer
od 10. do 17. ure. Na voljo so vam ugodni paketi, npr. povratna vozovnica za sedežnico in
dnevno kosilo v Alpski perli za 10€, kolesarji pa bodo za dnevno vozovnico za ‘bike park’ in
‘bike kosilo’ odšteli 19€.

KOLEDAR DOGODKOV

Festival Keltika: Katalena (SLO)
Star plac, Cerkno
14. 8. 2015 ob 21.00

Brigita Smolnikar, Marinka Rojc Grum

Foto: Brigita Smolnikar
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17. festival Cmakajne
Cerkno
3. - 26. 9. 2015
6. festival nevladnih organizacij
Goriške statistične regije
Večnamenski center Cerkno
19. 9. 2015 med 9.00 in 14.00

Hotel vabi tudi na prenovljeno teraso v Cerknem, kjer vam bodo postregli s koktajli,
smoothiji, naravnimi sokovi, prigrizki in sladkimi presenečenji.
Vstop v bazen Cerkno vam je trenutno na voljo po ugodnejših cenah. Odrasli boste za
poletno osvežitev odšteli 2,85€, mladina in seniorji 2,55€, otroci pa 2,35€. ■

Zdravo življenje 13
Zaščitimo se pred okužbo s klopnim meningoencefalitisom

Ste se že cepili?

Bolje je, če klopa odstranimo
s posebno pinceto,
ki jo kupimo v lekarni.

Helena Pregelj Tušar

V poletnih mesecih smo ob delu ali rekreaciji v gozdu in na travnikih
bolj izpostavljeni ugrizom klopov, ki so lahko tudi prenašalci človeku nevarnih bolezni. V Zdravstvenem domu
Idrija, ki oskrbuje paciente iz občin Idrija in Cerkno, so od leta 2010 do danes zabeležili šest primerov klopnega
meningoencefalitisa. Primerov Lymske borelioze je bistveno več, samo v lanskem letu so se srečali s 43 primeri
okužbe. Direktorica Zdravstvenega doma Idrija Urška Močnik, dr. med., je za Cerkljanske novice spregovorila o
preventivi, pravilnem ukrepanju ob ugrizu klopa in prepoznavanju okužb.
K sreči vsi klopi niso prenašalci bolezni. Ker
pa se o nevarnostih okužb, ki jih prenašajo,
v zadnjih letih veliko piše in govori, ljudje
ob ugrizu klopa pogosto iščemo zdravniško
pomoč tudi takrat, ko bi lahko pravilno
ukrepali sami. Mag. Urška Močnik pojasnjuje:
»Še vedno se dogaja, čeprav v zadnjih letih manj
pogosto, da posamezniki prihajajo v ambulanto
z željo, da jim zdravstveno osebje odstrani
klopa ali njegove ostanke na mestu ugriza.
Odstranitev klopa je zato plačljiva storitev. Ne
eno ne drugo nista zdravstveni storitvi.«

Število cepljenj narašča

Proti okužbi s klopnim meningoencefalitisom
se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem.
Število oseb, ki se na območju občin Cerkno in
Idrija odločijo za cepljenje, v zadnjih desetih
letih stalno narašča. Lani se je tako cepilo že
1200 ljudi, v letu 2006 le 450. »Še vedno pa
zanimanje za cepljenje ni v okviru želenega,«
poudarja mag. Urška Močnik. Cepljenje
priporoča vsem, ki se med delom ali v prostem
času veliko gibljejo v naravi: »Za vse, ki so
izpostavljeni tveganju za okužbo zaradi narave

njihovega dela, so dolžni za zaščito s cepljenjem
poskrbeti njihovi delodajalci. Cepljenje pa
priporočamo tudi vsem športnikom, lovcem,
kmetom in seveda otrokom.« Najugodnejši čas
za cepljenje je v jesenskih in zimskih mesecih
– lahko skupaj s cepljenjem proti gripi, možno
pa je v katerem koli letnem času.

Bolje preprečiti

pinceto, ki jo kupimo v lekarni, je enostavno in
varno, klop pa je običajno odstranjen v celoti.
Ob odstranjevanju klopa z nenamenskimi
pincetami se lahko zgodi, da ga zatržemo,
tako da v vbodnem mestu ostane glavica. Če
se to zgodi, glavico pustimo na mestu, rano
razkužimo in počakajmo, da telo samo odstrani
tujek. Če se mesto ugriza vname – okuži,
poiščemo zdravniško pomoč.«

V Zdravstvenem domu poleg cepljenja
priporočajo, da ljudje za preventivo poskrbimo
z lahkimi svetlimi oblačili z dolgimi rokavi
in dolgimi hlačami, na katerih bomo klopa
hitreje opazili, ter z uporabo repelentov. Če
gre za repelent v razpršilu, ga lahko uporabimo
tudi na obleki. Po vrnitvi domov se je treba
skrbno pregledati in stuširati, posebno pozorni
moramo biti na pregibe. Pregledamo tudi
oblačila.

Zdravnica pojasnjuje, da moramo biti pozorni
tudi na pojav izpuščaja, ki nastane v okolici
mesta ugriza. Izpuščaj, ki nastane takoj po
ugrizu, je posledica lokalne reakcije na klopa
in ni razlog za obisk zdravnika. Če pa se
po 7 do 10 dneh na tem mestu pojavi rdeč
kolobar, ki je v sredini bled, gre verjetno za
Lymsko boreliozo. V tem primeru je potrebno
zdravljenje z antibiotikom, ki nam ga bo
predpisal zdravnik.

Klopa čim prej odstranimo

Običajni potek klopnega meningoencefalitisa
je dvofazen. V prvi fazi se 7 do 14 dni po
ugrizu klopa pojavi virozno obolenje s
splošnim slabim počutjem, zvišano telesno
temperaturo, bolečinami v mišicah in

Kaj pa če do ugriza klopa vendarle pride? Mag.
Urška Močnik odgovarja: »Klopa čim prej
odstranimo. Odstranjevanje klopa s posebno

glavobolom. Tej fazi sledi interval, ko je bolnik
brez težav in traja do dva tedna. V drugi fazi
pa se pojavijo za meningitis tipični znaki:
visoka vročina, glavobol, bruhanje, otrdelost
vratu, lahko tudi motnje zavesti. Pri osebi, ki je
imela klopa in ima opisane težave, je potrebno
pomisliti tudi na klopni meningoencefalitis, ki
zahteva bolnišnično zdravljenje. ■

Dispanzer za žene
Zdravstveni dom obvešča, da bo
dispanzer za žene zaradi prenove do konca
avgusta deloval na nadomestni lokaciji v
prostorih otroške ambulante v pritličju ZD
v Idriji.
Telefonska številka in elektronski
naslov dispanzerja za žene ostajata
nespremenjena: 05 37 34 234 in
ginekologija@zd-idrija.si, prav tako ostaja
nespremenjen tudi urnik. Več na spletni
strani: www.zd-idrija.si.

Deska – opora na dlaneh in stopalih
Ana Bogataj

Z vajo pilatesa krepimo mišice rok in nog, mišice trupa, hrbtne mišice ter celotni ramenski obroč.
Počepnemo na tla v oporo na vseh štirih.
Poskrbimo, da je naša glava v podaljšku
hrbtenice ter dlani pod ramenskim sklepom
oziroma nekoliko širše. Medenica je v nevtralnem
položaju, ramena so potisnjena stran od ušes ohranjamo dolg vrat. (sliki 1 in 2)

1

1

2
Aktiviramo mišice medeničnega dna, naredimo vdih v spodnji del prsnega koša ter
z izdihom s stabilnim trupom dvignemo od tal najprej eno, nato še drugo koleno
tako, da so noge iztegnjene. Z vdihom prenesemo težo naprej tako, da smo na
konicah prstov, ramena se premaknejo naprej od dlani, komolci ostanejo rahlo pokrčeni. Z
izdihom prenesemo težo nazaj tako, da potiskamo pete proti tlom. Ramena se pomaknejo
nekoliko za dlani. Naš trup mora ostati stabilen, hrbtenica močna in medenica v nevtralnem
položaju. Prav tako ohranimo čez celotno vajo občutek podaljševanja hrbtenice (enakomerno
razporejena vretenca) ter pravilno dihanje brez popuščanja mišic medeničnega dna. Vajo
ponovimo 7-krat naprej/nazaj, nato se kontrolirano spustimo v začetni položaj na kolenih.
Sprostimo zapestja in hrbtenico, nato lahko vajo ponovimo. (sliki 3 in 4) ■

Foto: Bojan Tavčar

2

3

Previdno! Če imate
bolečine v ledvenem
delu hrbtenice
ali so vaše mišice
trupa šibke, vam
vajo zaenkrat
odsvetujem.

4
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V gibanju

Športno društvo Pedal

Desetletje gorskega kolesarjenja
Janko Bačnar

V desetletju delovanja je Pedal s tekmovalno
ekipo Pedal racing team in posamezniki,
ki skrbijo za dober ugled društva,
postal prepoznavno ime v slovenskem
in mednarodnem gorskem kolesarstvu.
Tekmovalci so trn v peti prenekateremu rivalu.
Med večje uspehe štejejo tudi dejstvo, da jim
je uspelo iz šolskih klopi v svoje vrste privabiti
veliko fantov in deklet, ki jim računalnik tako
ne predstavlja več glavnega razvedrila.

5 največjih uspehov:
•
•
•
•
•

Gašper Klemenčič – 5. mesto v kategoriji elite na tekmi DH Cerkno 2013
Tadej Razpet – 4. mesto v kategoriji
elite v skupni razvrstitvi pokala SLO
ENDURO 2014
Saša Bevk – 3. mesto v kategoriji
ženske v skupni razvrstitvi pokala
SLO ENDURO 2013/2014
Jan Štucin – državni prvak med
mladinci in skupni zmagovalec SLO
ENDURO v kategoriji mladinci 2014
Janko Bačnar – 2. mesto v skupni razvrstitvi v spustu v kategoriji
master 2014

Foto: Matjaž Kosmač

Nova pridobitev za popolno
sprostitev

Na Smučarskem centru Cerkno je 13. junija
zaživel nov Bike & fun park Cerkno. Park
na vrhu centra, v okolici Alpske perle,
ponuja možnost igre, aktivnega preživljanja

Člani Pedala so kmalu po ustanovitvi društva
začeli tekmovati, trenirati, hoditi na pohode
po okoliških hribih, organizirati ture. V
Lamku so uredili trim stezo s fitnesom v
naravi. Priredili so 55-kilometrsko turo po
najvišjih vrhovih okrog Cerknega, s ciljem
na Poreznu, ki je postala tradicionalna in
bo letos doživela že 10. ponovitev. Leta 2009
so v svoje vrste pridobili dva licencirana
učitelja gorskega kolesarstva ter se tako
začeli ukvarjati s cerkljansko mladino. Kot
organizatorji so se vključili tudi v otroške
kolesarske izzive, imenovane OKI.
Pedal se je leta 2010 včlanil v Kolesarsko
zvezo Slovenije in priredil prvo tekmo v ‘cross
country’ na cerkljanskem smučišču. Leto
kasneje so s precej večjo ekipo organizirali
prvo dirko v spustu za slovenski pokal 1. DH
Cerkno in za odlično organizacijo prejeli
ogromno pohval tekmovalcev in gledalcev.
Dirko so organizirali tudi naslednje leto, tretje
ponovitve pa DH Cerkno ni doživel zaradi
zapletov z lastništvi.
Pred dvema letoma se je v Pedalu oblikovala
ekipa, ki se je osredotočila na disciplino
‘enduro’, tekmovanja na enoslednih gozdnih
stezicah. Hitro so se zavihteli med najboljše.
Na vsaki tekmi je vsaj en Pedalovec stal

Foto: Marko Čadež

Gorsko kolesarstvo, v Sloveniji ena najbolj množičnih
oblik rekreacije, ima mnoge privržence tudi v Cerknem.
Že deseto leto so povezani v Športno društvo
Pedal, ki so ga ustanovili kolesarski navdušenci Aleš
Makuc, Jaka Čuk in Mirjam Makuc. Danes Pedalovci
predstavljajo eno najbolj dejavnih društev v občini.

na zmagovalnem odru. Lani so se odločili,
da tekmo pripeljejo tudi v Cerkno. Prvi
Enduro Cerkno je bil kljub dežju in nizkim
temperaturam izpeljan z odliko. V končnem
glasovanju za najboljšo dirko Sloendura 2014
je cerkljanska prireditev za las zgrešila prvo
mesto, ki ga je zasedla precej bolj znana in
dolgoletna prireditev Black hole fest s Koroške.
V letošnji sezoni je društvo zabeležilo že dve
odlično organizirani tekmi in prav takšne
uvrstitve. Januarja so na smučarskem centru
Cerkno organizirali zimski slalom s kolesi. Iz
zimskega spanja so privabili 80 kolesarjev in
tri kolesarke, ki so tekmovali in se zabavali na
kratki, a tehnično zahtevni progi. Na koncu
je največji pokal dvignil prav pedalovec Tadej
Razpet. Maja pa so organizirali 2. Enduro
Cerkno, ki je štel tudi za državno prvenstvo.

prostega časa in celodnevne zabave na
prostem. Namenjen je mladim, individualnim
rekreativcem, skupinam in družinam.

Orientacijski klub Azimut z
novimi uspehi

Posebna pozornost je namenjena kolesarskemu
‘bike parku’, ki ponuja razgibane proge za
spust z gorskimi kolesi. Te so speljane skozi
gozd, pod šestsedežnico Počivalo pa poteka
proga, ki je primerna tudi za tiste z nekaj
manj kolesarskega znanja in so v ‘bike parkih’
šele začetniki, t. i. ‘flow trail’. Proge vsebujejo
različne terenske oblike z grbinami in
bandami manjše zahtevnosti, zato so primerne
za najširši krog kolesarjev. Enoslednici in
‘flow trail’ so poimenovani po nekdanjih
kmečkih pripomočkih iz naših krajev, in sicer
»vaznkaš«, »vlakavc« in »snežet«.

Člani orientacijskega kluba Azimut so v
zadnjih mesecih dosegli vrsto novih uspehov.
Maja so Mark Bogataj, Peter Tušar, Tibor
Mrak in Silvij Močnik na Državnem
prvenstvu v šprintu v Kamniku osvojili
štiri naslove državnih prvakov. Člani kluba,
dijaki idrijske gimnazije, so slavili zmago na
junijskem tekmovanju Slovenia in 3 days, na
katerem so postali prvaki tudi Andraž De
Luisa, Jožko Jazbar, Lara Gantar in Marjana
Rejec. Na klubskem prvenstvu, najprestižnejši
tekmi v sezoni, sta zmagi slavila Peter Tušar
in Nuša Jeram. Junija so se člani OK Azimut
udeležili tudi tekmovanja Alpe Adria 2015
na terenih v okolici Fürstenfelda in Bad
Waltersdorfa v Avstriji. Ekipa Slovenije, v
kateri so nastopali tudi reprezentanti iz OK
Azimut, je zasedla odlično 2. mesto. V hudi
konkurenci so se najbolje odrezali: Tibor
Mrak in Mark Bogataj v sprintu med člani,
Klemen Kenda in Nika Poljanšek v odprti

Na območju parka se nahajajo še: športno
igrišče, hoja po traku, lokostrelski poligon,
pikado, urejen prostor za piknik, različna
otroška igrala, skratka vse za popolno
družinsko sprostitev v neokrnjeni naravi s
pogledi na okoliške vrhove, med katerimi ne
gre spregledati Triglava. (Matjaž Kosmač) ■

Vodenje tekme in kluba je v letošnjem letu
prevzel Andrej Kovačič, ki je na tem mestu
nasledil Aleša Makuca.
Pohvale za organizacijo obeh letošnjih
tekem so kar deževale. Še več. Z odličnimi
organizacijskimi sposobnostmi so člani
društva postali soustvarjalci domače turistične
ponudbe: čezmejnega projekta Interbike in
pred nedavnim odprtega Bike & fun parka
Cerkno. Kljub širitvi infrastrukture za
gorsko kolesarjenje v društvu Pedal ostajajo
kritični do cerkljanske turistične ponudbe in
promocije, ki trenutno ne ponuja turističnega
paketa, ki bi goste zadržal več dni ter jih
tudi na gorskem kolesu popeljal po prelepi
pokrajini in okoliških kmetijah z odličnimi
dobrotami. Prepričani so, da bo na tem
področju potrebno stakniti glave in ukrepati. ■

kategoriji, Peter Tušar v kategoriji M20E, Rok
Močnik na dolgi razdalji v kategoriji M21K
in Nuša Jeram na srednji razdalji v kategoriji
Ž20E. Pet članov OK Azimut: Andraž De
Luisa, Mark Bogataj, Simon Stanonik, Lara
Gantar in Urša Beguš je branilo slovenske
barve tudi na Evropskem mladinskem
prvenstvu (EYOC) v romunskem mestu ClujNapoca. (AP) ■

15. ženski turistični rally z
Andrejem Šifrerjem
Društvo prijateljev Cerknega 29. avgusta
pripravlja že 15. tradicionalni ženski turistični
rally. Najboljše tri ekipe bodo bogato
nagrajene, gledalci pa bodo lahko uživali
ob srečelovu in nastopu Andreja Šifrerja.
Organizatorji zbirajo prijave ekip na spletni
strani www.zenskirally.si. (LRŠ) ■

Osebno 15
Ermin Oblak je dokazal, da tudi invalidi zmorejo

Patricija Špik je prva voznica avtobusa na Cerkljanskem

Vsaka pot se začne Volan ima v krvi
s prvim korakom
Helena Pregelj Tušar

Ermin Oblak iz Cerknega se je letos srečno vrnil s
preko 800 km dolge romarske pešpoti v Santiago
de Compostela, ki iz jugozahodne Francije vodi čez
severno Španijo do katedrale, v kateri je pokopan
apostol Jakob. Uspeh je izjemen. Posebej zato, ker je bil
Ermin zaradi nezgode pol leta na invalidskem vozičku,
nato je še nekaj let uporabljal hoduljo.

Foto: osebni arhiv Ermina Oblaka

rdeče obarvano deželo, tretji čez večinoma
puščavsko pokrajino 800 metrov nad morjem.
»Levo in desno, do kamor seže pogled, so sama
žitna polja, ki se na obzorju združijo z modrim
nebom, po sredini pa teče prašna cesta. Deset
dni hoda sem rabil, da sem zapustil to pokrajino
in prišel v zame daleč najlepšo Galicijo. Počutil
sem se kot doma. Vsepovsod hribi, vzponi,
spusti, poraščenost, obilo zelenja in lepega
razgleda. Tam so keltske korenine, kar se vidi že
po načinu gradnje, dude pa so njihov narodni
simbol,« je povedal Ermin.

Po zaključku romarske poti se je Ermin z
avtobusom odpravil še do zahodnega rta
Finistere, kjer je po stari navadi zažgal del

»Volan ima Patricija v krvi«, so prepričani Špikovi iz Gorenjih Novakov, ki letos obeležujejo
dvajsetletnico družinskega podjetja. Z avtobusnimi prevozi se ukvarjajo vsi. Miran Špik
se je za ustanovitev podjetja odločil po rojstvu
hčerke Patricije in sina Vita, prej je bil šofer
špedicije pri Avtoprevozu. Njegova žena Slavica skrbi za poslovanje, za volanom pa je vse
pogosteje tudi Vito, študent portoroške Turistice in sodelavec turistične agencije Kompas, ki
izletnike rad popelje z družinskim minibusom.
»Kredita pred dvajsetimi leti nisva mogla dobiti.
Denar sva si izposodila pri sorodnikih in šla po
Mercedesa. Za tiste čase je bil sprejemljiv avtobus, danes pa se brez klime in televizije ne bi
nihče več odpravil na pot,« se Miran in Slavica
spominjata začetkov. V njihovem današnjem
voznem parku so trije sodobni 50-sedežni ‚neoplani‘, 23-sedežni minibus in kombi. Potnike
so popeljali že v 17 evropskih držav, najdlje na
2.600 km oddaljeni Cabo da Roca na Portugalskem, ki mu ne pravijo zastonj konec sveta.
Pot jih pogosto vodi na italijanska in avstrijska
smučišča, vsaj dvakrat letno v Medžugorje, na
romanja, šolske ekskurzije, sindikalne izlete,

strokovna potovanja, martinovanja, novoletne
zabave, celo na praznovanja okroglih obletnic
in poroke. Medtem ko si gostje ogledujejo
znamenitosti, imajo Špikovi druge obveznosti.
Poskrbeti je treba za avtobus, parkirati, čistiti.
»Če greva na pot oba,« pravita Slavica in Miran, »si lahko včasih tudi kaj ogledava. Skupaj
sva šla v Španijo, Fatimo, Grčijo. Ko sva na
poletni dopust peljala upokojence iz Cerknega,
sva cel teden ostala z njimi.« Veliko turistov
Špikovi pripeljejo tudi na Cerkljansko, predvsem v hotel, na smučišče in v Franjo. Vsa leta
vozijo tudi delavce iz Novakov na delo v Eto,
otroke pa v šolo v Cerkno. ■

Z le dvema kilogramoma prtljage se je slednjič
le podal v Francijo in nato peš čez Pireneje. Na
svoji poti je prečkal štiri pokrajine: Navarro, La
Riojo, Kastilijo in Leon, ter Galicijo. Prvi del
poti ga je vodil po hriboviti pokrajini z žitnimi
polji in vinogradi v dolinah, drugi del skozi

oblačil in s tem simbolično končal romanje.
Navdušen je domov poslal več sporočil
in prejel odgovor prijateljice Vesne: »Tudi
pot, dolga tisoč kilometrov, se začne z enim
korakom«. Ta izrek si je zapomnil. Spremljal
ga bo pri novih podvigih. Načrtuje, da se bo
jeseni peš podal na pot od Idrije do obale. ■

Foto: Jerca Ambrožič

Foto: osebni arhiv Ermina Oblaka

Pred petimi leti se je Ermin oprijel nordijskih
palic, ki ga danes spremljajo vsepovsod. Resna
odločitev za pot je padla, ko je izvedel, da jo
je s pomočjo prijateljic prehodila Idrijčanka
Metka Pavšič. Leto dni se je intenzivno fizično
in psihično pripravljal, obiskal romarje, ki
so že prehodili znamenito pot, zdravstveno
osebje, domačega župnika.

Po 24 dneh hoje z več kot tridesetimi
prehojenimi kilometri dnevno je prikorakal v
Santiago. »Z besedami se ne da opisati občutkov,
ki te takrat prevzamejo. Ponosen sem bil sam
nase. Ko sem zagledal sarkofag sv. Jakoba in
na oltarju njegov kip, so zmagala čustva. V
trenutku sem pozabil vse slabo. Vse je bilo
poplačano, občutil sem neizmerno olajšanje.«

Patricija je za svojo poklicno pot sicer izbrala
slaščičarstvo in po uspešno zaključenem študiju postala inženirka živilstva in prehrane.
Ker pa ni bilo službe, se je zaposlila v družinskem podjetju, kjer je najprej vozila kombi.
Zdaj, ko je po minimalno opravljenih urah
v šoli vožnje opravila izpit D kategorije, se
bo posvetila tudi avtobusnim prevozom. »Za
volanom avtobusa neizmerno uživam in komaj
čakam, da bom videla odziv ljudi, ki se bodo z
mano odpravili na pot,« se veseli Patricija.

Foto: Jerca Ambrožič

Helena Pregelj Tušar

Naj vas ne preseneti, če boste za volanom
50-sedežnega ‘neoplana’, ki bo z napisom »občasni
prevoz« hitel iz Novakov proti Cerknemu in naprej
zagledali simpatično dekle. 25-letna Patricija Špik
je namreč pred nekaj tedni uspešno opravila izpit
D kategorije in tako postala prva ženska voznica
avtobusa na Cerkljanskem.
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Dobro in domače

Postrv v škrniclju
Polona Kavčič

Foto: Bojan Tavčar

Radi jeste ribe?
Se še spomnite,
kdaj ste nazadnje
okusili postrv iz
bližnje Idrijce ali
Soče? Okus v našem
okolju dosegljive ribe
lahko obogatimo na
različne načine.

Na Kmetiji Želinc, ki leži ob sotočju
Idrijce in Cerknice, kuhajo sezonsko, lokalno, iz svežih sestavin, ki jih najdejo na
domačem vrtu, okoliških pašnikih, v reki
Idrijci in bližnjih gozdovih. Glavno sestavinam seveda dodajo ljudje, s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, skrbnostjo in ljubeznijo. Receptov ne skrivajo, nasprotno. Srce
njihove domačije, kot pravijo kuhinji, je
odprto za obiskovalce, ki se želijo naučiti
izdelave žlikrofov, bakalce, hišnih štrukljev. Pri tem jim z veseljem pomaga Nejc
Brus, ki nam je zaupal recept za pripravo
postrvi v škrniclju. Tak način peke ribe
priporoča, ker se okusi zelenjave med seboj lepo pomešajo, postrv ostane sočna,
pečica pa čista.

Sestavine:

Postopek:

Za dve osebi potrebujemo:

Postrvi sfiliramo ali kupimo štiri fileje, jih nasolimo, dodamo oljčno olje, tanke kolobarje limone in na grobo
nalomljene vejice peteršilja s stebli. Pustimo v posodi, da se vse skupaj marinira.

•     štiri fileje postrvi,
•     dva stroka česna,
•     oljčno olje,
•     pol limone,
•     dve vejici peteršilja,
•     eno bučko,
•     dva večja krompirja,
•     paradižnik.

Postrvi je prostor v svetovni kuhinji
zagotovil že slavni italijanski kuhar
Bartolomeo Scappi, v svoji kuharski
knjigi, ki je izšla leta 1570 v Benetkah.
Zapisal je dva nesmrtna recepta za
pripravo postrvi, in sicer za kuhane v
malo vode, z nekaj kapljicami limoninega
soka ali kisa, ter pečene z mandljevimi
lističi. S knjigo je v kulinariki spodbudil
razvoj in oblikovanje standardov
sredozemske kuhinje, ki v veliki meri
veljajo še danes.

Medtem bučke in krompir narežemo na tanke kolobarje in jih pet minut povremo v slani vodi. Odcedimo
in ohladimo. Ribje fileje vzamemo iz marinade in v njej na hitro premešamo pokuhano zelenjavo. Po okusu
lahko med zelenjavo dodamo še par kaper ali oliv.
Vzamemo dva dovolj velika kosa peki papirja. Nanju na sredino najprej lepo zložimo vso zelenjavo, dodamo
še na kolobarje narezan paradižnik in na vrh dva ribja fileja. Vse skupaj zavijemo kot bombon, ki ga na
koncih zvežemo z vrvico. Tako zavito jed položimo v pekač in pečemo 20 minut na 180 stopinj Celzija.

Polona Kavčič

Visoka priznanja za
mlečne in suhomesnate
izdelke s Cerkljanskega
Na 26. državni razstavi Dobrote
slovenskih kmetij, ki je med 21. in 24.
majem potekala na Ptuju, so ponudniki
iz občine Cerkno ponovno dokazali,
da izdelujejo mlečne in suhomesnate
izdelke visoke kakovosti.
Judita Demšar iz kmetije Na Ravan s
Cerkljanskega vrha je na dogodku osvojila
zlata priznanja za tekoči probiotični
jogurt, kajmak in sir Vrhovc ter srebrno
priznanje za kislo mleko. Peter Demšar
iz iste kmetije je prejel bronasto priznanje
za suho salamo. Boris Eržen iz kmetije
Pri Bašlju v Jaznah pa je prejel srebrno
priznanje za sir za žar in bronasto
priznanje za navadni tekoči jogurt.

Želodec iz Šebrelj

Idrijski žlikrofi

Želodec iz Šebrelj je vrhunski suhomesnati
izdelek. Ustni viri pravijo, da so ga že pred
več kot dvesto leti ponujali gurmanom na
Goriškem in Tržaškem. Danes se z izdelavo
ukvarja tudi Domačija Polak iz Šebrelj, ki nudi
možnost degustacije in nakupa.
Zanimivost: Posebnosti želodca so sestava iz
kakovostnega svinjskega mesa, majhen delež
slanine in začimb ter način sušenja in zorenja
v posebnih podnebnih pogojih. Želodec je
prepoznaven po specifični ovalni obliki ter
senzoričnih in gastronomskih lastnostih.
Ponudnik: Polak d.o.o., mesnopredelovalni
obrat Šebrelje, M: 031 664 780 (Drago Polak),
W: www.dobrote-planote.si
Cena: 25€/ kg
Kje lahko izdelek kupimo? Na sedežu obrata
v Šebreljah, v trgovinah KGZ, ob sredah na
pokriti tržnici v Idriji, na lokalni tržnici v
Cerknem, na različnih lokacijah v Novi Gorici.

Družinsko podjetje Florjančič iz Cerknega že
enajst let izdeluje idrijske žlikrofe, zaščiteno
jed s statusom zajamčene tradicionalne
posebnosti. Podjetje je član Društva za
promocijo in zaščito idrijskih jedi, ki združuje
proizvajalce s certifikatom.
Zanimivost: Idrijski žlikrofi nam ponujajo
različne načine priprave. Lahko jih pripravimo
kot toplo predjed, kot prilogo mesni jedi ali
kot samostojno jed z različnimi omakami.
Odlične ideje za pripravo lahko poiščete v
knjižici Idrijski žlikrofi - Vodnik za gurmane.
Ponudnik: TESING Klemen Florjančič s.p.,
Rožna ulica 9, 5282 Cerkno, M: 041 460 775.
Cena: 3,5€ (0,5 kg), 7€ (1 kg)
Kje lahko izdelek kupimo? Pri ponudniku,
občasno na Pokriti tržnici v Idriji, na Kmečki
tržnici v Cerknem in v blagovnici Hotela
Cerkno. Poskusili pa jih boste lahko tudi na
Prazniku idrijskih žlikrofov 2015 v Idriji.

Foto: Bojan Tavčar

Foto: Bojan Tavčar

Kupujemo
lokalno

Foto: Jani Peternelj

Dober tek!

Gozdni selfness
sestavljanka
Za Antona je les izjemno gradivo za
ustvarjanje posod, igrač in drugih uporabnih
predmetov. Odlikuje jih gladka in odporna
površina, prijetna na otip in za oko. Kot
rokodelec se je povezal s projektom Gozdni
selfness.
Zanimivost: Izpod njegovih rok nastajajo tudi
prve Gozdni selfness sestavljanke za najmlajše.
Igrače so izdelane iz cerkljanskega lesa,
poškodovanega v žledolomu. Trenutno so na
voljo motivi: zajec, veverica, ovca, krava, konj,
račka, pes, hruška, jabolko, smreka...
Ponudnik: Anton Kavčič s.p., Police 1, 5282
Cerkno, M: 040 936 932
Cena: 12 €/kos (minimalno naročilo: 1 kos)
Kje lahko izdelek kupimo? Po naročilu pri
izdelovalcu, v LTO Laufar Cerkno.

