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LTO Laufar Cerkno

‘Padgurske’ vasi

Marija Magajne, nova
direktorica ZD Idrija

Ključni cilji novega direktorja Gregorja
Novakovića so 10-odstotna rast števila
turističnih nočitev, celostna prenova
spletnega marketinga in povezovanje
ponudnikov turističnih storitev v občini.

Pod najvišjim vrhom Cerkljanske – v objemu
Porezna leži kvartet vasi: Gorje, Laznica, Poče
in Trebenče, z eno besedo Padgura. Prebivalce
Krajevne skupnosti Gorje, ki jih je 300,
imenujejo tudi Padgurci.

»Odločila sem se, da bom sprejela izziv. Ker
so ljudje v teh krajih dobri in delavni, sem
prepričana, da bomo dobro sodelovali.«

CERKLJANSKE NOVICE
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GM4O tudi letos po delu
Cerkljanske

Stran 3
Optično omrežje

Telekom Slovenije je 200 gospodinjstev
v zahodnem delu Občine Cerkno s 600
tisoč evrov vredno investicijo opremil z
optičnimi priključki. Projekt so zaključili v
maju.

Stran 7
Hrvaški novinarji
na obisku

V Podbrdu v Baški grapi sta bila 17. junija letos start in cilj tradicionalnega
Gorskega maratona 4 občin (GM4O): Bohinja, Tolmina, Železnikov in Cerknega.

Nad Cerknim in okolico so bili navdušeni.
V LTO-ju so nadejajo dobrega sodelovanja,
povezovanja, predvsem pa (še) več
hrvaških turistov.

Tekmovalce je pot tudi letos vodila po
nekdanjih italijanskih vojaških cestah
‘mulatjerah’ in planinskih poteh po pobočjih
Črne prsti in Porezna. Tekmovalci so se na
42,195 kilometra dolgi progi spopadli z 2800
metri vzponov in prav toliko spustov, kar
skupaj znese kar 5600 metrov nadmorske
višine.

Stran 11
Maraton Franja

Skozi Cerkno je letos na največjem
kolesarskem dogodku že 36.-ič zapeljala
karavana profesionalnih in amaterskih
kolesarjev.

Če se je leta 2002, ko so prvi, tedaj še
36-kilometrski, maraton organizirali pod
idejnim vodstvom Jožeta Dakskoblerja,
zdelo, da so ideje in načrti utopični, pa
tekaška vnema na tem delu Primorske
prerašča meje možnega.

SOUSTVARJALCI

Športno se na teh dogodkih udejstvujejo

Foto: Sašo Tušar

Iz GM4O (Gorskega Maratona 4 Občin)
je po 15 letih zrasla prireditev, ki poleg
klasičnega gorskega maratona v času zdaj
razširjenega tekaškega festivala (Podbrdo
trail running festival) ponuja več različnih
dolžin. Prav vsak ljubitelj gorskega teka
najde svojo priložnost: poleg GM4O
pripravljajo tudi krajši Graparski Trimček
na 12 kilometrov, organizirajo Mini GM4O
za najmlajše, najdaljša preizkušnja pa je
Ultra pušeljc trail – na 100 kilometrov,
katerega se je tudi letos udeležilo več deset
tekmovalcev.

Stran 14
Predstavljamo Tilna
Klinca

Udeleženci letošnjega GM4O na poti čez Durnik proti Poreznu. Nekateri tekači ta odsek imenujejo
tudi “ura resnice”.

tudi mnogi naši občani, kot tekmovalci
pa tudi kot organizatorji. Cerkljani tako
sledimo tekaški vnemi iz Baške grape.
Ta se prenaša tudi na cerkljanska tla, saj

Vlasta Hadalin
Študentka medicine
iz Trebenč, vodja
Kitarskega orkestra
Medicinske fakultete
in članica Društva
študentov medicine
Slovenije ter PGD
Gorje - Poče - Trebenče.
Na str. 6 in 7 piše o
‘padgurskih’ vaseh.

nekateri že razmišljajo o tem, da bi v
prihodnosti tudi na Cerkljanskem pripravili
gorski polmaraton in tako v te kraje
privabili še več ljubiteljev narave. (DP) ₨

Gregor Kacin
Idrijčan, ki v fotografski
objektiv najraje
ujame pokrajino,
naravo … lovi tudi
motive Cerkljanske
z namenom
promocije vseh
njenih znamenitosti
in lepot. V tej številki
‘padgurskih’ vasi.

Mlad in ustvarjalen dijak je 2. letnik sklenil
z odličnim uspehom, svojo prvo pesniško
zbirko in nominacijo za naj prostovoljca.

Stran 15
Boro Leban,
Lesnik Wood Craft

Izdelovalec lesenih žlic iz Stopnika. Lepota
lesenih žlic, ki jih izdeluje, ni le v natančni in
unikatni izdelavi, pač pa tudi v raznolikosti
vrst lesa, ki ga obdeluje.

Damjana Peternelj
Poljanka po rodu,
radijska moderatorka
na Primorskem valu,
voditeljica prireditev.
Občasna avtorica
člankov v Cerkljanskih
novicah.
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Spoštovani občanke in občani,
Pozdravljeni na straneh poletnih
Cerkljanskih novic, v katerih tokrat
predstavljamo novoimenovano
direktorico Zdravstvenega doma
Idrija mag. Marijo Magajne, direktorja
LTO Laufar Cerkno Gregorja
Novakovića in mnoge ljudi ter
dogodke, ki so zaznamovali življenjski
utrip naše občine v zadnjih mesecih.

Želim vam, da bi počitniški čas poleg
dela, učenja in drugih obveznosti
prinesel tudi priložnosti za oddih
in sprostitev. Veseli me, da bomo
mnoge priložnosti za druženje in
zabavo poleti našli doma, v občini
Cerkno. Po uspešno izpeljanih Jazz
Festivalu, Maratonu Franja, Maratonu
štirih občin in drugih manjših
prireditvah, ki jih Občina Cerkno
ceni in podpira, nas julija v Cerknem
čaka praznovanje farnega praznika
svete Ane in pestro dogajanje v
okviru osrednje zabavno-turistične
prireditve Poletje v Cerknem. Pestro
bero dogodkov pripravljajo tudi vse
krajevne skupnosti na Cerkljanskem,
za kar gre pohvala prizadevnim
članom društev in mnogim
posameznikom.
Želim vam lepe počitnice in prijetno
branje 12. številke Cerkljanskih novic!

Občina Cerkno je zaključila razpise za
sofinanciranje programov in projektov s
področja družbenih dejavnosti. Na razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
se je prijavilo 15 društev, med katere bo
razdeljeno 12.100€ za programe s področja
ljubiteljske kulture in 5.800€ za programe
premične in nesnovne kulturne dediščine.
Občina Cerkno bo za sofinanciranje javnih
prireditev razdelila sredstva v višini 9.500€
in tako podprla 22 prireditev.
Za sofinanciranje programov na področju
športa bo občina Cerkno razdelila sredstva
med 13 prijavljenih društev v višini 33.793€.

Jurij Kavčič

Na voljo sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
V začetku junija letos je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu
RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, katerega predmet
so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Prav tako so na voljo tudi dodatna nepovratna
sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske
učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske
naložbe.
V okviru novega Javnega poziva 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah
večstanovanjskih stavb bo spodbuda lahko dodeljena za zamenjavo stare oziroma
starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno
napravo, in sicer:
s kurilno napravo na lesno biomaso,
z ogrevalno toplotno črpalko,
s plinskim kondenzacijskim kotlom,
s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,

ob upoštevanju omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih, ki bodo
določena v javnem pozivu.
Skupna višina sredstev bo znašala 3 milijone evrov, višina nepovratne finančne
spodbude pa bo znašala do 25 % priznanih stroškov naložbe. Nepovratna finančna
spodbuda za izvedbo naložbe bo za socialno šibkega občana določena v obsegu 100%
priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.
Rok za zaključek naložbe bo osemnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude. Vlogo, ki bo dostopna na spletni strani Eko
sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec/skupni
predstavnik upravičenih oseb obvezno oddati pred pričetkom del za izvedbo naložbe.
Na javnem pozivu 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb bo na voljo dodatnih 7 milijonov evrov sredstev, na Javnem pozivu za
kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 pa se bodo razpisana sredstva povišala z
10 na 14 milijonov evrov.
Vsi navedeni javni pozivi veljajo do objave zaključka v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241
48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na
naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti
se je prijavilo 14 društev, med katera bo
razdeljeno 2.508€.
Za tradicionalne programe z mednarodno
udeležbo, ki so bili izbrani na javnih razpisih
za dvo- in štiriletno obdobje, je v letu 2017
namenjenih 33.985,90€.
Zaključil se je tudi razpis za
subvencioniranje obrestne mere za
stanovanjske kredite. Prispelo je 5 vlog.
Vlagatelji bodo po pravnomočnih odločbah
sklenili pogodbe o najemu kredita po
ugodnejši obrestni meri z Abanko d. d.
(Služba za družbene dejavnosti) ₨

OBVESTILO

Župan Občine Cerkno

OBVESTILO
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•

Zaključeni razpisi
s področja družbenih
dejavnosti

Vgradnja prvega vodomera
Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 63/16) izvede
montažo vodomera, razen zemeljskih in ureditvenih del (ureditev jaška), upravljavec
oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen izvajalec, na stroške
uporabnika.
Mere priključkov in vodomerov
V skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi
in uporabi objektov in naprav javnega
vodovoda na območju Občine Cerkno
(Ur. l. RS, št. 63/16), se lahko na območju
Občine Cerkno vgrajujejo vodomeri z
naslednjimi karakteristikami:
Vodomer DN
(mm)

Vgradna dolžina
(mm)

15

170

20

190

25

260

32

280

40

300

50

200

80

225

100

250

Izvedba merilnega mesta
Merilno mesto mora biti zunaj objekta
na za upravljavca dostopnem mestu in
praviloma ne sme biti oddaljeno več kot
30 m od mesta priključitve na priključno
omrežje. V zemljiščih z visoko talno vodo
je dovoljeno graditi le tipske vodotesne
vodomerne jaške s poglobitvijo na
dnu za črpanje vode. Vodomerni jašek
vzdržuje lastnik. Merilno mesto se izvede
kot zunanji vodomerni jašek, lociran v
zelenici, na zemljišču investitorja. Biti

mora ustrezno zaščiten proti zmrzali
ter proti dotoku talne in padavinske
vode. Pokrov mora biti lahke izvedbe,
izveden tako, da onemogoča stekanje
meteorne vode ter prirejen za lahko
ročno odpiranje. Betonski jašek mora
imeti vgrajena nerjaveča vstopna
železa ali lestev. V vodomerni jašek
se v smeri dotoka vgradijo naslednji
spojni elementi in armature: zaporni
element (krogelna pipa ali zasun), vmesni
del pred vodomerom (po potrebi),
nepovratni ventil kot vložek k vodomeru
ali kot samostojni element (pri večjih
vodomerih), lovilec nečistoč, vodomer in
zaporni element (krogelna pipa ali zasun)
z dodatnim izpustom. Interna vodovodna
inštalacija mora biti izvedena tako, da je
onemogočen dotok vroče in onesnažene
vode do vodomernega mesta.
Notranje dimenzije zunanjih vodomernih
jaškov so tipske in odvisne od velikosti
ter števila vgrajenih vodomerov (dolžina,
širina, globina) kot je navedeno v spodnji
tabeli:
Vodomer
DN (mm)

Za en
vodomer
dolžina x
širina x višina
(cm)

Za dva vo
domera
dolžina x
širina x višina
(cm)

15,20,25

100 x 100 x 170*

100 x 100 x 170*

40,50

140 x 100 x 170*

140 x 120 x 170*

80,100

140 x 120 x 170*

140 x 140 x 170*

Uporabniki, zainteresirani za vgradnjo vodomera, naj to pisno sporočijo na
elektronski naslov: rezijski@cerkno.si ali po pošti na naslov:
Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno.
DEŽURNA ŠTEVILKA ZA PRIJAVO OKVAR NA VODOVODU: 031 370 444

Občina Cerkno
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V treh krajevnih skupnostih do
novega optičnega omrežja
Damjana Peternelj

Zahodni del Občine Cerkno je maja dočakal
zaključek gradnje optičnega omrežja, ki ga je s 600
tisoč evri financiral Telekom Slovenije. Projekt je
trajal dve leti, z optičnim omrežjem pa povezal okoli
200 gospodinjstev.

Septembra leta 2016 so od Telekoma
dobili zagotovilo, da gre tudi druga faza v

Foto: Bojan Tavčar

Izgrajen pločnik
v Mostaniji

Na nevarnem odseku ceste iz Cerknega
proti Gorjam, Počam, Trebenčam je zadnja
dva meseca in pol Krajevna skupnost
Cerkno obnavljala cestišče v dolžini dobrih
200 metrov. Pri tem je podjetje Vinko Bevk,
s. p., izvedlo gradbena dela v vrednosti 25
tisoč evrov, asfalterska dela pa je opravilo
Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica.
Dobrih pet metrov široko cestišče so
razširili za pol metra, ob hišah Platiševe
ulice pa izgradili pločnik. Odsek bo tako
varnejši ne le za pešce, pač pa tudi vse
ostale udeležence v prometu. (CN) ₨

Cerkljanski radio z novo
direktorico

Po mnogih letih se je zgodila kadrovska
osvežitev v vodstvu družb Radia Cerkno
in posredno Radia Kobarid, kot smo lahko
prebrali na spletni strani Primorskega vala.
Z 11. majem je vodenje družbe prevzela Tea
Florjančič, ki je bila doslej članica redno
zaposlenega kolektiva.

Ivan Seljak, ki
je del kolektiva
od leta 1978, le
deset let manj pa
direktor družbe,
ostaja kot solastnik
in pogodbeni
sodelavec, ki
bo intenzivno
nadaljeval že pričete
spremembe v
programski politiki
in tehničnem razvoju, so še zapisali na
spletnih straneh družbe, ki ustvarja program
Primorskega vala. ₨

Foto: Arhiv KS Bukovo

izvedbo: ena veja je predstavljala Zakojco
in Jesenico (42 gospodinjstev), druga veja
pa Orehovško grapo, Orehek, Ravne in
Zakriž. Na optično omrežje so tako priključili
še 103 gospodinjstva. Celotna 2. faza je
stala okrog 400 tisoč evrov. Telekom kot
edini investitor je tako omogočil optično
povezavo za celoten zahodni del Občine
Cerkno. Potegnili so za 53 kilometrov
kablov, od tega so jih v zemljo vkopali 13
kilometrov, ostalo pa napeljali po zračni
liniji. Obnovili so tudi vse drogove in
zamenjali slabe. »Lahko rečemo, da je bilo
omrežje obnovljeno v celoti,« zdaj, po
končani investiciji zatrjuje predsednik KS
Bukovo, Silvo Jeram, gonilna sila projekta
na Cerkljanskem, ki je poudaril, da je bilo
ključno sodelovanje z operaterjem in med
krajani ter županom in Občino Cerkno.
Največji doprinos naj bi bil za mlade, ki tako
ostajajo v cerkljanskih hribih.

Foto: osebni arhiv

Največji doprinos za mlade

Po prvi fazi gradnje so
drogove in kablovje že
sanirali in pospravili,
ko bodo vsi uporabniki
priklopljeni na optično
omrežje, bo Telekom
saniral še staro omrežje
v sklopu 2. faze. Vse tri
krajevne skupnosti se
zahvaljujejo operaterju,
ki je izvedel investicijo
13 kilometrov kablov so vkopali v zemljo, ostalo pa napeljali po
na redko poseljenem
zraku. Optično omrežje je sedaj na voljo 200 gospodinjstvom.
območju Cerkljanske,
in drugo fazo se je zadeva še zapletla,
županu oziroma celotni Občinski upravi,
zamenjalo se je vodstvo Telekoma, a
predstavnikom in članom svetov krajevnih
nam je s skupnimi močmi uspelo eno
skupnosti in medijem. Največja zahvala pa
največjih investicij v zadnjih dveh letih na
gre krajanom za potrpežljivost pri gradnji
Cerkljanskem le spraviti pod streho.«
na terenu.
Kot še zatrjuje Silvo Jeram, je tak projekt
Naslednji projekt, ki ga želijo na tem
na deželi možno izpeljati, v mestu pa malo
območju izpeljati v prihodnosti, je
teže. »Na podeželju se bolj vzamemo
zagotovitev boljše pokritosti z mobilnim
skupaj, ker potrebujemo eden drugega.
signalom. ₨
Najprej smo se vprašali, kako zadevo
zastaviti, da bomo močnejši. Med eno

Cerkno obiskal ameriški
veleposlanik
Foto: arhiv veleposlaništva ZDA

Za novo napeljavo so se odločili po
katastrofalnem žledolomu leta 2014, saj
je bila postavitev novega omrežja bolj
smotrna kot sanacija starega.
Telekomunikacijske povezave je Telekom
vzpostavil dobro leto dni po žledu, takoj
zatem, ko so počistili staro in dotrajano
napeljavo, obešeno po sadnem drevju
in hišah. Območje sanacije so s krajevni
skupnosti Bukovo razširili še na krajevni
skupnosti Orehek in Ravne - Zakriž. Prva
faza je bila do oktobra 2015 že izgrajena,
razen vasi Zakojca, Bukovo, Kojca, Žabže,
Laharn, Na Nemcih. Priklopili so 49
gospodinjstev. Investicija je bila vredna 180
tisoč evrov.

Projekt se
zaključuje,
imajo nove
načrte

Tradicionalnega festivala Jazz Cerkno se
je letos med številnimi gosti iz Slovenije
in mnogih drugih držav udeležil tudi
ameriški veleposlanik v Republiki Sloveniji.
Veleposlanik ZDA Brent Robert Hartley
se je ob tej priložnosti srečal z županom
Občine Cerkno Jurijem Kavčičem. (CN) ₨

2. Javni razpis garancij
za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih
podjetij v okviru Regijske garancijske sheme
v Goriški regiji
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS
Goriške regije) za bančne kredite, ki jih Razvojna agencija ROD kot izvajalec
razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno
razvojnega sklada na območju Goriške regije in v sodelovanju z bankami.
Cilj sheme je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in
pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v
Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti
za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim
in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za
zavarovanje kreditov, idr.
Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Ajdovščina, Brda, Bovec,
Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko,
Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Višina garancije: Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do 80 %
odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek kredita je 8.000 evrov, najvišji pa
500.000 evrov za investicije in 200.000 evrov za obratna sredstva. RGS deluje po
principu de minimis. Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po
posameznih bankah (obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6-mesečni EURIBOR).
Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 2.446.144,00 evrov.
Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 16. 5. 2018.
Dodatne informacije: vsak delavnik od 8. do 15. ure na tel. št. 05/365-36-02.
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Intervju

Mag. Marija Magajne, direktorica Zdravstvenega doma Idrija

Prvi cilj je nadaljevati vse,
kar je dobro
Helena Pregelj Tušar

S kakšnimi občutki začenjate vodenje
Zdravstvenega doma Idrija?
Nimam posebnih občutkov. Odločila sem
se, da bom sprejela izziv. Ker so ljudje v teh
krajih dobri in delavni, sem prepričana, da
bomo dobro sodelovali.
Ko sva se pred dvema letoma prvič
pogovarjali za ta časopis, verjetno niste
pričakovali, da vas bo strokovna pot kdaj
pripeljala v kraje, od koder izhajate?
Res je, vodenje Zdravstvenega doma Idrija
je moja prva služba v domačih krajih. Že
med študijem sem se odselila in živela na
Gorenjskem, kjer sem si ustvarila družino.
Službo sem našla tam. Tudi kasneje sem ves
čas delala v Ljubljani in različnih krajih na
Gorenjskem.
Letos ste bili med štirimi kandidatkami
in kandidati izbrani za vodenje
Zdravstvenega doma Idrija. Zakaj ste se
odločili sprejeti ta izziv?
Ob objavi razpisa za mesto direktorja
Zdravstvenega doma Idrija so me k
odločitvi nagovorili nekateri ljudje iz teh
krajev. Priznati moram, da se sprva nisem
mogla odločiti. Po nekaj razgovorih pa
sem vseeno začela razmišljati, da je prav,
če s svojim znanjem in izkušnjami nekaj
doprinesem okolju, v katerem živim.
Katere glavne cilje želite uresničiti v
štiriletnem mandatnem obdobju?
Prvi cilj je, da z vsem, kar je dobro - in
tega je v Zdravstvenem domu Idrija
veliko - nadaljujemo. V mislih imam npr.
delo urgentnega centra in delo družinske
medicine. Hkrati sta moja želja in cilj

nadgraditi tista področja, ki potrebujejo
dopolnitve in izboljšave, na primer
pediatrijo in nekatere druge specialistične
storitve. A tudi na teh področjih je delo že
danes dobro.
Naslednji cilj je pridobiti dodatne finančne
vire in priložnosti za razvoj. Prav zdaj je
ministrstvo za zdravje napovedalo, da bo
razpisalo nekaj projektov za nadgradnjo
preventivnih programov. Moja osnovna
specialnost je zdravstvena preventiva, zato
se mi zdi vloga zdravstvenega doma na
tem področju zelo pomembna.
Osnovni cilj je seveda tudi nadaljevati
s pozitivnim poslovanjem. Zdravstveni
dom ni ustanovljen za to, da ustvarja
dobiček, ampak za to, da javna sredstva
čim bolj učinkovito porabi za zdravstvene
dejavnosti, morebitne presežke prihodkov
nad odhodki pa usmerja v nadaljnji razvoj.
Kako boste iskali rešitve na področju
pediatrične službe?
Pediatrija je v Sloveniji sistemski problem.
Dolga leta je bilo na tem področju
premalo specializacij, kar se danes kaže
v pomanjkanju pediatrov, še posebej v
bolj odročnih krajih. Tudi ko dobimo nove
specialiste, se najprej zapolnijo delovna
mesta, ki so bližje večjim centrom. V
Zdravstvenem domu Idrija bo potrebno na
dolgi rok najti zdravnika pediatra, ki se bo
tu zaposlil, kratkoročno pa iskati rešitve
s sodelovanjem upokojenih pediatrinj in
kolegov pediatrov z drugih območij.
Omenili ste pridobivanje dodatnih
finančnih sredstev za zdravstveno
dejavnost. Kako boste iskali dodatne vire?

Foto: Bojan Tavčar

Mag. Marija Magajne od 1. julija letos vodi
Zdravstveni dom Idrija. Za doktorico medicine,
specialistko epidemiologije z magisterijem iz
managementa je to prva služba v okolju, iz katerega
izhaja, in v katerem danes živi. Do imenovanja
na mesto direktorice idrijskega zdravstvenega
doma je vodila center za upravljanje projektov
in raziskovalno dejavnost na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje. Pred tem je vodstveno
ali zdravniško službo opravljala v različnih
bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah v Ljubljani
in na Gorenjskem ter na ministrstvu za zdravje.

Mag. Marija Magajne

Največ priložnosti vidim predvsem pri
decentraliziranih evropskih projektih,
iz katerih je mogoče pridobiti sredstva
evropskega socialnega sklada v okviru
operativnega programa, ki ga napoveduje
ministrstvo za zdravje. Sredstva za idrijski
zdravstveni dom bo mogoče pridobiti iz
vsaj enega razpisa, kar je pred nedavnim, ob
obisku Idrije, napovedala tudi ministrica za
zdravje. Druga možnost so čezmejni projekti
z Italijo. Ti morda res terjajo več truda pri
iskanju partnerjev, a so uresničljivi. Mnogi
javni zavodi se bojijo dela na področju
pridobivanja evropskih sredstev, ker
predstavljajo veliko administrativno breme.
A ko se tega dela naučiš, postane rutina.
Zato največ možnosti za pridobivanje
dodatnih finančnih sredstev vidim prav na
področju evropskih projektov, ki pomenijo
podporo osnovi dejavnosti in prinašajo
možnost za razvoj.
Občina Cerkno je pred vašim prihodom
na mesto direktorice začela z iskanjem
prostorov, ki bi izboljšali pogoje dela
zdravstvene postaje v Cerknem. Želite,
da bi se zdravstvena postaja čim prej
preselila?
Moje mnenje je, da morajo biti prostori
zdravstvenega doma oz. zdravstvene
postaje urejeni tako, da so v prvi vrsti
čim bolj primerni za uporabnike, pa tudi
za izvajalce dejavnosti. Drugi pomemben
pogoj pa vidim v tem, da novi prostori ne
predstavljajo velike dodatne obremenitve
za redno poslovanje zavoda, da npr. niso
energetsko potratni. Če Občina Cerkno,

ki je soustanoviteljica zavoda Zdravstveni
dom Idrija in s tem tudi odgovorna za
infrastrukturo, presoja, da je selitev
zdravstvene postaje Cerkno dobra
odločitev, bom to odločitev tudi sama
podprla.
Selitev v večje prostore bi omogočila
ureditev urgentnega bloka, ki ga
zdravstvena postaja v Cerknem zdaj nima,
kajne?
Res je. Ureditev urgentnega bloka bi bila
skladna z vizijo urejanja celotne slovenske
mreže urgentnih centrov. Vsaka taka

Po mojem mnenju
je najbolj ključna
naloga vodstva na
področju komunikacije
ustvarjanje okolja, v
katerem so se ljudje
pripravljeni pogovarjati.
pridobitev predstavlja dodano vrednost za
lokalno okolje.
Kot ste že omenili, je področje, na
katerega ste osredotočeni v okviru svoje
specializacije, področje zdravstvene
preventive. Kako boste to področje
razvijali v Zdravstvenem domu Idrija?

Intervju
V razvitem svetu, pa tudi v razvijajočih
se družbah, se soočamo s problemom
naraščanja števila kroničnih nenalezljivih
bolezni, ki so povezane predvsem z
življenjskim slogom in nezdravim načinom
življenja. Svet se vse bolj zaveda, da
nam bo vlaganje v zdravje, v najbolj
zgodnjih letih in vse življenje, dolgoročno
pomagalo razbremeniti zdravstveni sistem.
Zdravstveni sistem namreč brez ustreznih
primarnih intervencij ne bo zmožen
obvladovati bremena in kriti stroškov
zdravstvenih težav, povezanih z življenjskim
slogom.
Na področju preventive je bilo v Sloveniji
narejenega že veliko, tudi na območju, ki
ga pokriva Zdravstveni dom Idrija. Na tem

med zdravstvenim osebjem ne bi nikdar
negativno vplival na obravnavo pacientov.
Hkrati moram priznati, da sem osebno
rezervirana do vseh teh novic, ki so včasih
tudi enostranske in tendenciozne.
Zagotovo je komunikacija nujno potrebna.
Nujno je razumeti, da lahko v zdravstvu
en sam strokovnjak nekaj naredi le
kratkoročno, zato je komunikacija
med različnimi profili ključna. Pa ne le
komunikacija med strokovnimi službami,
ključna je tudi komunikacija zdravstvenega
osebja z lokalnim okoljem, npr. s socialno
službo ali zavodom za zaposlovanje.
Na ta način je mogoče veliko bolje
pomagati ranljivim skupinam. Zdravnik, ki
obravnava pacienta, ne more prepoznati
vseh dejavnikov. Spoznamo pa jih lahko

Občina Cerkno med slovenskimi občinami v
pozitivnem smislu izstopa na področju odziva ljudi
na presejalne programe SVIT in ZORA. V pozitivnem
smislu izstopa tudi na področju debelosti otrok,
kar pomeni, da otroci v povprečju niso prekomerno
prehranjeni. Tudi splošna umrljivost je pod
slovenskim povprečjem.
področju tako ne načrtujem uvajanja velikih
novosti. Izjemno pomembno pa se mi zdi
povezovanje javnega zdravja in primarnega
zdravstvenega varstva. Primarno zdravstvo
je prvi in ključni dejavnik, ki ustvarja
javno zdravje. Moj osebni zdravnik je
človek, ki sem ga kot pacientka izbrala,
ker mu zaupam. On je tisti, ki ima name
največji vpliv. Vsekakor so pomembne
tudi podporne dejavnosti v centrih za
krepitev zdravja in širše okolje. A zdravnik
primarnega nivoja je prvi. Mislim, da lahko
na tem, individualnem nivoju naredimo še
zelo veliko.
Pomembno se mi zdi tudi povezovanje
z okoljem, v katerem ljudje živimo.
Sodelovanje zdravstvenega doma z lokalno
skupnostjo je tako v Cerknem kot v Idriji
že danes dobro. Hkrati pa na tem področju
vidim še kar nekaj priložnosti za izboljšave.

čimer je potrebno nadaljevati.
Ravno tako v pozitivnem smislu izstopamo
na področju debelosti otrok. Pri tem
kazalniku smo v samem vrhu med vsemi
slovenskimi občinami, kar pomeni, da
naši otroci v povprečju niso prekomerno
prehranjeni. To so zagotovo trije kazalniki,
ki res izstopajo v pozitivnem smislu. Tudi
splošna umrljivost je pod slovenskim
povprečjem, kar pomeni, da v povprečju
v občini Cerkno živimo nekoliko dlje kot
v povprečju živi celotno prebivalstvo
Slovenije.

področju bolniških odsotnosti. Mogoče
imamo več bolniških odsotnosti zaradi
težkega delovnega okolja in velikega
števila delovnih mest v proizvodnji. Težko
je enoznačno določiti razlog za takšno
stanje. A večje število bolniških odsotnosti
v občini Cerkno v primerjavi s slovenskim
povprečjem kažejo tako podatki za leto
2016 kot tudi za leto 2017.
Še eno področje, ki ga je pokazala raziskava
in ga bo v občini Cerkno potrebno
izboljšati, je mikrobiološka kakovost pitne
vode.

Kateri kazalniki pa so za občino Cerkno
najbolj kritični?

Zdravje večini ljudi predstavlja največjo
vrednoto. Kako zanj skrbite vi?

Občina Cerkno je precej nad slovenskim
povprečjem po številu poškodb v
prometnih in transportnih nezgodah ter po
številu prometnih nezgod z alkoholiziranimi
povzročitelji. Na tem področju tako
zdravstveni dom kot lokalno skupnost
čaka še veliko dela. Te nezgode je mogoče
preprečiti.
Nad slovenskim povprečjem smo tudi na

V prostem času zelo rada planinarim. Včasih
sem precej tudi kolesarila, zdaj pa so poti v
hribe moja najljubša prostočasna dejavnost.
Občasno pomagam pri delu na kmetiji, ki
poleg razgibavanja spodbuja pozitivno
razmišljanje. Rada se udeležujem tudi
kulturnih dogodkov, ki človeka napolnijo s
pozitivnimi mislimi in pozitivnimi idejami.
Tudi to prispeva k zdravju. ₨

Kazalniki zdravja v občini Cerkno za leto 2017

v skupnostnem pristopu, ki nam pomaga
razumeti posameznikovo družino, delovno
okolje, širše okolje. Na tem področju imamo
v Sloveniji še veliko možnosti za razvoj.
Kako si boste prizadevali za dobro
komunikacijo med strokovnjaki v
Zdravstvenem domu Idrija, v luči
zagotavljanja dobrih storitev za paciente?
Nikogar ne moremo prisiliti, da komunicira.
Noben direktor nima čarobne paličice, s
katero bi to dosegel. Po mojem mnenju
je najbolj ključna naloga vodstva na tem
področju ustvarjanje okolja, v katerem so
se ljudje pripravljeni pogovarjati. Trudila
se bom, da bom v novem kolektivu
vzpostavila okolje, ki bo sproščeno za
izmenjavo idej in informacij. Hkrati pa bom
naše skupno delo postavljala v nek okvir,
ki pomeni red. Tudi ta je pogoj za nudenje
dobre zdravstvene obravnave.
Na Nacionalnem inštitutu za varovanje
zdravja ste sodelovali pri projektu Zdravje
v občini, ki predstavlja nov vir informacij
o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem
prostoru. Pri katerih od njih se je najbolje
odrezala občina Cerkno?

Foto: Bojan Tavčar

Nacionalni inštitut za javno zdravje je po
modelu nekaterih skandinavskih držav
omenjeni projekt uvedel lani. Cilj projekta je
spremljati iste kazalnike zdravja skozi daljše
časovno obdobje, kar nam bo omogočilo
prepoznavati trende.

V zadnjem času v medijih pogosto
zasledimo zgodbe o površni komunikaciji
med zdravstvenim osebjem, ki je imela
negativen vpliv na obravnavo pacientov.
Upam in želim, da način komunikacije

Občina Cerkno v pozitivnem smislu
posebej izstopa na področju odziva ljudi na
presejalne programe. Dober je odziv tako
na državni program presejanja in zgodnjega
odkrivanja raka na debelem črevesu SVIT,
kot odziv na preventivni program za
odkrivanje zgodnjih rakavih sprememb na
materničnem vratu ZORA. Državni program
za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA
poteka še premalo časa, da bi lahko imeli
bolj zanesljive podatke. Na tem področju
smo v občini Cerkno nedvomno dobri, s
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Viri podatkov: Zdravje v občini ( http://obcine.nijz.si)
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Turistična točka

Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno

S povezovanjem do večje
prepoznavnosti
Helena Pregelj Tušar

Diplomirani organizator turizma Gregor Novaković
je marca letos prevzel vodenje Lokalne turistične
organizacije Laufar Cerkno. Na to mesto je bil
imenovan s soglasjem sveta LTO in občinskega
sveta Občine Cerkno. Med ključne cilje, ki jih
želi uresničiti v štiriletnem mandatu, uvršča
10-odstotno rast števila turističnih nočitev, celostno
prenovo spletnega marketinga in povezovanje
ponudnikov turističnih storitev v občini.
V prvih mesecih dela na čelu LTO se je
Gregor Novaković posvetil prenovi spletnih
strani s turistično ponudbo občine Cerkno,
ki so odslej dostopne na novi domeni:
www.visitcerkno.si. “Prenovljeno spletno
mesto bo, skupaj s komuniciranjem preko
socialnih omrežij Facebook in Instagram,
obiskovalcem ponudilo celostne informacije
o turistični ponudbi na Cerkljanskem.
Lokalna turistična organizacija bo
nagovarjala slovenski in mednarodni trg,”
je povedal novi direktor ter dodal, da
bo promocijo preko spleta združeval z
nastopi na mednarodnih sejmih s področja
turizma, kjer bo Cerkno predstavljal skupaj s
sosednjimi občinami.

V poletnih mesecih bodo v Arheološkem
parku Divje babe, s katerim upravlja LTO
Laufar Cerkno, vsak vikend omogočili
vodene oglede z dežurnimi vodniki.
Ob večjih dogodkih bodo iz Cerknega
organizirali avtobusne prevoze do cerkvice
Svetega Ivana v Šebreljah, od koder se
urejena pešpot spusti proti Divjim babam.
Prve so organizirali že v času letošnjega
Jazza Cerkno.
“Zavedam se, da bi odkritje najstarejšega do
zdaj znanega glasbila lahko bolje izkoristili,
a mi prav zato promocija arheološkega
parka predstavlja velik izziv. Divje babe
so svetovni dragulj. Posebno priznanje si
zaslužijo lokalni vodniki, ki za promocijo
arheološkega parka veliko naredijo
samoiniciativno. Sam se zavzemam za to,
da bi obisk Divjih bab v kratkem nadgradili
z video predstavitvijo v najdišču, na dolgi
rok pa uredili sprejemni center, ki bi gostom
nudil predstavitev znamenite najdbe,
okrepčilo, trgovinico,” pripoveduje direktor
LTO Laufar Cerkno.
Pred nedavnim ga je z napovedjo izida
knjige, katere rdeča nit bodo flavte vsega
sveta, presenetila glasbenica Tinkara

Navdušen nad
zagnanostjo
prostovoljcev
LTO Laufar Cerkno je trenutno sredi priprav
na osrednjo poletno prireditev v kraju Poletje v Cerknem. Direktorja veseli, da je
na Cerkljanskem tudi na področju turizma
zelo živo prostovoljstvo: “Pri organizaciji
Poletja v Cerknem imajo veliko vlogo

Foto: Gregor Kacin

Od video predstavitve do
sprejemnega centra

po Cerkljanskem hribovju, v sodelovanju
z Matejem Jeramom, licenciranim gorskim
vodnikom iz Cerknega.
Gregor Novaković velik pomen pripisuje
tudi zelenemu turizmu: “Cerkno je
na področju zelenega turizma že v
preteklosti naredilo pomemben korak
s pridobitvijo srebrnega znaka Slovenia
Green Destination. Priznanje bo potrebno v
prihodnosti nadgrajevati, tako z energetsko
sanacijo stavb, urejenostjo objektov
in javnih površin, ureditvijo prometa v
središču kraja.”

Gregor Novaković

Kovač: “Kot glavnega junaka v knjigi je
izbrala fantka, ki se je rodil v Divjih babah.
Dogovorila sva se, da avgusta v Cerknem
pripravimo skupni dogodek s predstavitvijo
Tinkarine nove knjige.”

Na čelu turistične
sheme
Lokalna turistična organizacija je v
letošnjem letu prevzela koordinacijo med
ponudniki turističnih storitev v občini, ki
so povezani v turistično shemo. Ta prinaša
ugodnosti tako sodelujočim kot njihovim
gostom, denimo cenejše smučarske
vozovnice ali nižjo vstopnino za Bike & fun
park.
Skupaj s hotelom, muzejem in člani
občinske turistične sheme načrtuje
uvedbo enotne vstopnice za vse glavne
turistične znamenitosti v občini ter
razširitev ponudbe organiziranih pohodov

prostovoljci, ki so zelo zagnani. Tudi sicer
na novem delovnem mestu spoznavam, da
se na Cerkljanskem ogromno ljudi trudi za
večjo prepoznavnost domačih krajev. Med
njimi so člani turističnih društev, gostinci in
mnogi posamezniki, kar je zelo pozitivno.”
Poletju v Cerknem bo avgusta sledila
predstavitev knjižnega dela Tinkare Kovač,
septembra pa se bo lokalna turistična
organizacija vključila v organizacijo
Bevkovih dnevov.
Do konca letošnjega leta bo Cerkno dobilo
tudi novo brošuro s celostno predstavitvijo
turistične ponudbe na Cerkljanskem. ₨

LTO Laufar Cerkno
odpiralni čas

PON-PET

9:00-12:30

13:30-16:00

SOB-NED

9:00-13:00

14:00-18:00

Turistična točka

Glas piščali
tradicionalno zvenel
na Reki
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Godbeniki znova
navdušili

Kot običajno niso nikogar pustili
ravnodušnega, dirigent Andrej Zupan, ki se
je vnovič izkazal kot izjemen povezovalec
koncerta, pa je že napovedal bogato
udejstvovanje tudi v prihodnje: med
nastopi se bodo vnovič postavili v vlogo
organizatorja mednarodnega Pihnfesta,
ki bo 9. septembra pred Hotelom Cerkno,
razmišljajo pa tudi že o tradicionalnem
božično-novoletnem koncertu – vrhuncu in
zaključku leta. (CN)

Predstavitev Cerkljanske
v Krapini

Počivalo na Smučarskem centru Cerkno.
Poletni obiskovalci se lahko v njem osvežijo
z bogato ponudbo pijač ob različnih
aktivnostih, ki jih ponuja SC Cerkno – Bike
& fun park, supanje, paintball, odbojka
na mivki, lokostrelstvo, pohodništvo … V
mrzlih zimskih dneh pa se boste lahko v
Baru Počivalo pogreli s toplimi napitki.

Društvo godbenikov Cerkno se je na
letošnjem letnem koncertu 28. maja
predstavilo na prostem na Glavnem trgu v
Cerknem.
Svoje zveste poslušalce pa tudi tiste, ki se
med slednje šele vpisujejo, so navdušili na
IN ROCK-u s priredbami zasedb Metallica,
Deep purple, Led Zeppelin, Santana …

Damjana Peternelj

Z večjo investicijo do več
turistov

Vsi so se strinjali, da so potrebne za
spodbudo turističnega obiska večje
investicije. Te so povezane z odkupi
zemljišč in gradnjo sprejemnega centra.
Župan ob tem pričakuje tudi sodelovanje
države. Kot sta povedala dva predstavnika

Foto: arhiv TD Reka

Gostitelji so organizirali tudi okroglo mizo,
na kateri letos ob predstavnikih turističnih
društev, ICRE, župana … ni manjkal
novi direktor LTO Laufar Cerkno Gregor
Novaković. Poleg njega so svoje poglede

dostopa do njega.

Foto: arhiv TD Reka

TD Reka odlično sodeluje z društvom
Pleme špiljskog medvjeda iz Krapine, tako
da zdaj že vsakoletna srečanja niso nič
neobičajnega.

Društva pogrešajo
koordinacijo

Predstavniki prisotnih društev (Vidaunk,
Driklc, TD Reka, TD Šebrelje) so opozorili, da
pogrešajo zlasti koordinacijo, kar pričakujejo
v prihodnje od LTO-ja, in pomoč pri
sofinanciranju dejavnosti.
Spregovorili so tudi o arheološkem parku
Divje babe, za katerega letos občina, kot
je povedal župan Jurij Kavčič, namenja 40
tisoč evrov. To zadostuje le za najnujnejša
vzdrževalna dela v najdišču in urejanje

Že lani so se sodelujoči strinjali, da bi
morala Reka vsaj ob cesti bolje označevati
najdišče neandertalčeve piščali, kar se bo
vsaj deloma uresničilo že ob letošnjem

Poletna osvežitev na SC
Cerkno – Bar Počivalo

prazniku sv. Ane v Cerknem, ko bo
Rokodelsko društvo Driklc predstavnikom
Turističnega društva Reka izročilo
velikansko leseno piščal, ki naj bi jo
predvidoma postavili ob glavni cesti. ₨

Foto: Hotel Cerkno

Novaković je prepričan, da mora Lokalna
turistična organizacija najprej urediti dobre
pogoje za delovanje in promocijo. V ta
namen se je že srečal s ponudniki in društvi
na Cerkljanskem, večji poudarek daje tudi
novi spletni strani (www.visitcerkno.si), ki je
že zaživela, načrtujejo oblikovanje celovite
strategije turizma na Cerkljanskem.

‘krapinskih neandertalcev’ iz Hrvaške, je ta v
najdišče v Krapini vložila okrog 10 milijonov
evrov.

Foto: arhiv TD Reka

na problematiko turizma v kraju predstavili
še nekateri predstavniki društev in Idrijskocerkljanske razvojne agencije.

V soboto, 17. junija, in v nedeljo, 18. junija,
smo se skupaj s Turističnim društvom
Reka udeležili dogodka Noč krapinskog
pračovjeka. Soboto smo izkoristili za
druženje in tkanje vezi z našimi dobrimi
prijatelji, medtem ko smo bili v nedeljo
prisotni na osrednjem dogodku, kjer smo
predstavljali našo turistično destinacijo.
Obisk naše delegacije je bil po videnem in
slišanem več kot uspešen, saj so nekateri
obiskovalci že napovedali prihod v naše
kraje, če ne poleti, pa v zimskih mesecih.
(Gregor Novaković) ₨

Junija je Cerkljanska postala bogatejša za
nov sproščujoč prostor za druženje – Bar
Počivalo. Ta se nahaja pri vstopni točki

Bar Počivalo je odprt vsak konec tedna.
Mimogrede pa lahko obiščete še nov
mini poligon (dva mini skoka, bandi in
gugalnica), ki je nastal v Bike parku ob
izposojevalnici koles. Vabljeni na Črni vrh
tudi poleti! (Hotel Cerkno) ₨

Hrvaški novinarji na
obisku na Cerkljanskem

Foto: Gregor Kacin

Odprtje so pripravili že v petek, 27. maja.
Naslednji dan so gostili državno tekmovanje
koscev in kosic Slovenije, na stojnicah so se
predstavili ponudniki s Cerkljanskega in od
drugod.

Foto: Bojan Tavčar

Turistično društvo Reka je letos že tradicionalno
zadnji majski konec tedna pripravilo festival Glas
piščali, s katerim izpostavljajo pomen najdbe
neandertalčeve piščali v Arheološkem najdišču
Divje babe.

8. junija je Cerkno obiskala delegacija
turističnih novinarjev iz Hrvaške. Obisk
Cerkljanske so začeli z obiskom Šebreljske
planote, kjer so poskusili šebreljski želodec,
zaščiteni slovenski proizvod z geografsko
označbo, si ogledali arheološki park Divje
babe in cerkev sv. Ivana.
Pot jih je nato vodila na Črni vrh – pozimi
priljubljeno smučišče nad Cerknim, za
konec pa so si ogledali še Partizansko
bolnico Franja. Navdušeni nad pestrostjo
pokrajine, čudovito naravo in izvirnostjo
programa so obisk Cerkljanske zaključili z
večerjo v Hotelu Cerkno. Pozitivni odzivi
hrvaških turističnih novinarjev obetajo
nova poslovna sodelovanja, ki bodo s trdim
delom in kančkom sreče v našo čudovito
destinacijo lahko pripeljale še več tujih
obiskovalcev, so po obisku ocenili v LTO
Laufar Cerkno. (CN) ₨

Kultura

V Cerknem je med 18. in 20. majem 2017 potekala že
22. izdaja festivala Jazz Cerkno. Nastopilo je deset
slovenskih in tujih zasedb, ki so predstavile širok
razpon aktualnega jazzovskega dogajanja.
Tomaž Grom, Samo Kutin in Irena Tomažin.
Ameriški trio Smith / Taborn / Maneri je
pojem klasičnega akustičnega pianističnega
jazz tria dvignil na višjo raven z obilo
navdihnjene improvizacije, ki je prečila
meje med komorno glasbo in svobodno
improvizacijo. Na koncu petkovega dne
pa sta portugalski RED Trio in finski kitarist

Foto: Bojan Tavčar

Tako se je tudi letos v Cerknem v posluh
ponujala pisana paleta jazzovskih
slogov. Od bigbandovskega zvoka prek
eksperimentiranja s prvinami rocka, nove
in stare klasike in elektronike do v zadnjih
letih izjemno priljubljenega etiopskega
jazza. S slednjim je že prvi dan festivala
postregel sloviti Hailu Mergia. Klaviaturist

Vodno vódene glasbene delavnice

in harmonikar je s svojim triom uprizoril
lekcijo iz zgodovine etiopske glasbe – od
zahtevnejših skladb z obilo improvizacije do
plesu namenjenih viž.
Prvi dan smo preverili tudi aktualni
jazzovski trenutek slovenskega jazza.
Najprej na koncertu Big Banda RTV
Slovenija pod dirigentskim vodstvom
Lenarta Krečiča in dvema gostoma,
saksofonistom Jako Kopačem in avstrijskim
bobnarjem Reinholdom Schmölzerjem.
Naš nacionalni orkester je odigral skladbe
obeh gostov z mešanico starinskega
bigbandovskega zvoka in modernih
aranžmajev. Sledil je nastop zasedbe
Šalamon / Succi / Niggenkemper
/ Lillinger, novega kvarteta našega
cenjenega kitarista Sama Šalamona. Na
ekskluzivnem slovenskem koncertu – in
taki so bili malone vsi nastopi na letošnjem
festivalu – je dobro uigrana četverica
presenetila z domiselnim prepletanjem bolj
melodičnih skladb in eksperimentalnih,
hrupnih momentov.
Petkovo dogajanje na festivalu Jazz Cerkno
je bilo v znamenju moderne improvizacije
skozi optiko različnih pristopov.
Mednarodna zasedba Šalter Ensemble se
je poigrala s koncepti sprotnega skladanja
v polju moderne avantgardne glasbe.
Spet smo se prepričali, kako slovenski
glasbeniki tvorno soustvarjajo moderne
zvočne tokove, saj so člani zasedbe tudi

Raoul Björkenheim uprizorila sočno zmes
jazza, rocka, elektronike in psihedelije.
Sobota je programsko najbolj zgoščen
festivalski dan. Na sporedu so bili nadvse
simpatičen sklepni koncert otroške
glasbene delavnice, tehtna okrogla miza
Nove Muske o položaju jazza v medijih
in navdihnjen popoldanski koncert Mary
Halvorson in Tomasa Fujiware v glasbeni
šoli. Oba glasbenika sta zvečer navdušila
še v kvartetu čelistke Tomeke Reid s
prežemanjem klasike in jazza. Pred tem
koncertom smo slišali novo zasedbo Kaje
Draksler Octet + 1 z drznim združevanjem
klasike, songov in jazz improvizacije, po
Tomeki Reid pa je festival gromko sklenil
finski trio Mopo z igrivim jazzom z vplivi
punka in rocka.
Poleg koncertov so organizatorji pripravili
bogat spremljevalni program: razstavo Žige
Koritnika in njegovih učencev, predstavitev
knjige Iča Vidmarja, ulični koncert benda
Nesesari Kakalulu in tradicionalno
delavnico Daria Corteseja »Divja hrana«.
Vsak večer napolnjeno prizorišče,
navdušeno občinstvo, odlični koncerti
in več kot zadovoljni glasbeniki pričajo,
da so organizatorji spet odlično pripravili
tridnevno jazzovsko dogajanje v Cerknem.
Zahvala gre tudi domačinom in vsem, ki so
sodelovali pri izvedbi festivala. Že nestrpno
pričakujemo 23. izdajo festivala! ₨

Akademski slikar
obiskal mlade bralce

Cerklanke so junija sklenile še eno uspešno
pevsko sezono, skozi katero so tudi letos
nanizale vrsto nastopov. Večinoma so
nastopale v Cerknem, kjer tudi tedensko
vadijo. Na povabilo članov likovne sekcije
Društva upokojencev Cerkno so v okviru
Bevkovih dnevov z veseljem nastopile
v Bevkovi knjižnici na otvoritvi razstave
likovnih del. V novembru je sledil koncert
cerkljanskih zborov, ki ima vsako leto
dobrodelno noto, decembra so v družbi
kvarteta 4U z avstrijske Koroške izpeljale
letni koncert in zatem nastopile še v
Psihiatrični bolnišnici Idrija. Nastope so
pevke nadaljevale v Osnovni šoli Cerkno,
kjer so sooblikovale glasbeni program v
okviru kulturnega praznika, izvedle koncert
v Domu upokojencev Idrija na Marofu,
sodelovale so tudi na dobrodelnem
koncertu Mozaik dobrote v Spodnji Idriji.
Spomladi so se udeležile revije odraslih
pevskih zborov v Idriji in revije Primorska
poje v Miljah pri Trstu. V tednu ljubiteljske
kulture so z javno vajo, ki je potekala pred
hotelom Cerkno, povabile k sodelovanju
vse ljubitelje zborovskega petja. Cerklanke
bodo z delom po poletnem oddihu
ponovno pričele jeseni, ko v svoje vrste
vabijo vse, ki vas zanima pevska dejavnost
in želite skupaj z njimi sooblikovati prijetno
novo sezono, polno pevskih dosežkov in
dogodivščin. (MD) ₨

V objemu besed

V Bevkovi knjižnici v Cerknem je 28. marca
potekala zaključna slovesnost projekta
V objemu besed, ki so ga letos izvajali v
cerkljanskem vrtcu. Projekt je namenjen
spodbujanju staršev, vzgojiteljev in
predšolskih otrok k odkrivanju sveta knjig,
branju in pripovedovanju zgodb. V Cerknem
sta projekt vodili vzgojiteljici Adrijana Mavri

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Tjaša Jurman

in Bernarda Tušar, ki sta pripravili deset
srečanj za starše in otroke, na katerih so
skupaj odkrivali leposlovno in informativno
literaturo. (MK) ₨

Vabilu na dogodek, ki ga je Osnovna šola
Cerkno 12. maja priredila ob zaključku
bralnih značk, se je odzval akademski
slikar iz Idrije Jurij Pfeifer. Učencem se je
predstavil kot animator risanega filma in
ilustrator knjig za otroke, med katerimi so:
Perkmandelc, Krave in Konji. Gost je razložil,
kako ilustrator doseže, da lik zaživi in izrazi
razpoloženje, na primer slabo voljo ali
prijaznost. V zadnjem delu prireditve je Jurij
Pfeifer nagrajencem podelil nagrade in jim
čestital za njihove dosežke.
V letošnjem šolskem letu je Bevkovo bralno
značko osvojilo 31 otrok iz vrtca, 177 učenk
in učencev razredne stopnje ter 39 učenk
in učencev predmetne stopnje. Učenci so v
velikem številu tekmovali tudi za angleško
in nemško bralno značko. (MK)

Klekljarice bodo tudi
letos razstavljale
v muzeju

Klekljarsko šolsko leto se bliža koncu, zato
članice Klekljarskega društva Marjetica
Cerkno hitijo še z zadnjimi postavki.
Letošnja razstava ima naslov Drobižki
in prestižki - po vzorcih Irme Pervanja.
Razstava cerkljanskega klekljarskega
društva bo tudi letos na ogled v
Cerkljanskem muzeju ob farnem prazniku
sv. Ane in kot uvod v Poletje v Cerknem.
Klekljarice iz društva Marjetica so poleg čipk
za razstavo v domačem kraju izdelale tudi
čipke za oltarne prte na Sveti Gori. (MR) ₨

S Kingstoni gledali s srcem
Osnovna šola Cerkno je v sodelovanju
z Medobčinskim društvom slepih in
slabovidnih Nova Gorica in Lions klubom
Idrija - Cerkno 13. aprila letos pripravila

dobrodelni koncert z naslovom Gledamo
s srcem. Koncert je bil namenjen zbiranju
sredstev za slepe in slabovidne na
Cerkljanskem. Posebna zahvala za uspeh
letošnje prireditve gre idrijski
glasbeni zasedbi Kingston.
Njena člana Reno Čibej in Dare
Kaurič sta hitro ogrela občinstvo,
še posebej z zaključno točko,
ob sodelovanju Mladinskega
pevskega zbora šole. Na
prireditvi Gledamo s srcem,
ki jo je domiselno zasnovala
učiteljica Vanja Lampič, zbrane
pa je nagovoril tudi ravnatelj
mag. Milan Koželj, je bilo za
potrebe slepih in slabovidnih na
Cerkljanskem zbranih več kot 600
evrov. (MK) ₨
Foto: arhiv OŠ Cerkno

Že 22. Jazzarije
v Cerknem

Cerklanke vabijo
medse nove pevke

Foto: Jernej Perdan
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Kultura

Na Arheomuziki tudi
neandertalčeva piščal
Damjana Peternelj

V Narodnem muzeju Slovenije je do 24. septembra
na ogled razstava Arheomuzika – raziskovanje
glasov in glasbe starodavne Evrope.
Prestižna evropska razstava prikazuje
najstarejše dokaze za obstoj glasbe.
Njen namen je sodobno in živahno
poustvariti najstarejša obdobja glasbenega
ustvarjanja vse od starejše kamene dobe
do rimskega obdobja in srednjega veka. V
tem časovnem okviru ima pomembno vlogo
tudi slovenski prostor, ki z neandertalčevim
glasbilom iz jame Divje babe odmevno
soustvarja zgodbo o najstarejši glasbi
v Evropi in na svetu. Obiskovalci lahko
glasbo stare Evrope raziskujejo s številnimi
ponazoritvami, animacijami, predvsem pa
z visokokakovostnimi replikami in mnogimi
glasbenimi posnetki.
Potujoča razstava je rezultat dolgoletnega
vseevropskega projekta EMAP (The
European Music Archaeology Project) in
gostuje v uveljavljenih razstaviščih od
Ystada na Švedskem in Valladolida v Španiji
do Narodnega muzeja Slovenije, od koder
bo odpotovala v Rim.
Razstava obsega tri razstavne teme
Prvi zvoki človeštva, Glasbila skozi čas,
Glasba za ljudi – glasba za bogove.
Odseva raznovrstno naravo muzikološkoarheoloških raziskav: od odkritja do izdelave

glasbila in eksperimentalnega igranja nanj
pa vse do oblikovanja zvoka in raziskav
zvočne krajine.
VODENI OGLEDI RAZSTAVE
• Nedelja, 23. julij 2017, ob 11. uri
• Nedelja, 20. avgust 2017, ob 11. uri
• Nedelja, 17. september 2017, ob 11. uri
PREDAVANJA
• Torek, 5. septembra 2017, ob 18 uri:
Predavanje iz cikla »Prvi torek v
mesecu« Boštjan Odar, Zvoki pradavnin.
Brezplačno.
• Torek, 12. septembra 2017, ob
17. uri: Peter Turk, O piščali,
ki je svet postavila na glavo.
Predavanje poteka s tolmačem v
slovenski znakovni jezik. Brezplačno.
• Torek, 19. septembra 2017, ob 17. uri:
Svanibor Pettan, Glasba – glasbilo –
Ljuben Dimkaroski. Brezplačno. ₨

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.

Zlato piščal tokrat podeljujemo:
Simonu Kendi in njegovi ekipi za
uspešno organizacijo letošnjega
že 22. festivala Jazz Cerkno, ki
pomembno prispeva k promociji
Cerkljanske.
Tilnu Klincu, mlademu Cerkljanu,
dijaku 2. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, za izid prve pesniške
zbirke Utrinki in prostovoljno
delo, za katero ga je odlikoval sam
predsednik republike Borut Pahor.

KOLEDAR DOGODKOV
Samostojna fotografska razstava
Silve Obid Življenje je lepo
Cerkljanski muzej
Na ogled do 10. julija 2017
Gledališka predstava Iskrena spoved
Šebrelje, na prostem (v primeru dežja
v gasilskem domu Šebrelje)
Sobota, 8. julij, ob 20.30
22. Keltika 2017 mednarodni festival:
Kukushai (SLO), Fish in Oil (SRB)
Star plac, Cerkno (v primeru dežja v
baru Gabrijel)
Sobota, 15. julij ob 21. uri
Downhill Cerkno
Smučarski center Cerkno
Sobota in nedelja, 15. in 16. julij 2017
Poletje pod Kojco (kulturnoetnološka prireditev)
Zakojca
Nedelja, 16. julij, od 15. ure dalje
Odprtje čipkarske razstave članic
klekljarskega društva Marjetica
Čipke po papircih Irme Pervanja
Cerkljanski muzej
Petek, 21. julij 2017 ob 19. uri
Razstava bo na ogled do 3. septembra
2017.
Poletje v Cerknem
Glavni trg, Cerkno
Od petka do nedelje, 21. do 23. julija
2017
Tržnica lokalnih pridelkov in
izdelkov
Pred blagovnico v Cerknem
Sobota, 22. julij, med 8. in 12. uro
Anin sejem
Pred blagovnico v Cerknem
Nedelja, 23. julij, od 9. ure dalje
22. Keltika 2017 mednarodni festival:
Tori Trio (SLO, ITA, AUT)
Star plac, Cerkno (v primeru dežja v
baru Gabrijel)
Petek, 28. Julij, ob 21. uri
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22. Keltika 2017 mednarodni festival:
Katja Šulc Kamlisajlan (SLO)
Star plac, Cerkno (v primeru dežja v
baru Gabrijel)
Petek, 4. avgust, ob 21. uri
Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov
Pred blagovnico v Cerknem
Sobota, 5. avgust, med 8. in 12. uro
Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov
Pred blagovnico v Cerknem
Sobota, 18. avgust, med 8. in 12. uro
»Divja baba«, Tinkara Kovač –
koncert z gosti
Na travniku pred cerkvijo Svetega
Ivana v Šebreljah
Sobota, 26. avgust 2017
Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov
Pred blagovnico v Cerknem
Sobota, 2. september, med 8. in 12. uro
Pihnfest
Pred blagovnico v Cerknem
Sobota, 9. september 2017
Bevkovi dnevi
Na različnih lokacijah
Od petka do nedelje, od 15. do 17.
septembra 2017
Partizanska bolnica Franja
Javna vodstva vsako sredo in soboto v
juliju in avgustu, ob 15. uri
Arheološki park Divje babe
Vodeni ogledi
JULIJ:
Sobota, 1. julij, ob 10. in 15. uri
Nedelja, 2. in 9. julij, ob 10. uri
Nedelja, 16. julij, ob 10. in 15. uri
Sobota, 22. in 29. julij, ob 10. in 15. uri
AVGUST:
Sobota, 5. avgust, ob 10. in 15. uri
Nedelja, 13. avgust, ob 10. in 15. uri
Nedelja, 20. avgust, ob 10. uri
Sobota, 26. avgust, ob 10. in 15. uri

S knjigo v poletje

V Bevkovi knjižnici so zaključili šolsko leto
in pospravili knjige za domače branje in
Bevkovo bralno značko. Pripravljajo se na
poletno branje in bralce, ki jih radi obiščete
v počitniških dneh. Ne pozabite na poletni
urnik, ko bo knjižnica ob petkih namesto
popoldan odprta dopoldan, od 7. do 14.
ure. V posebnem kotičku so pripravili izbor
lahkotnega poletnega branja, med drugim
kar nekaj novih ljubezenskih romanov
in kriminalk, ki si jih boste lahko na dom
izposodili za kakšen dan več, kot bi si
jih lahko sicer. Bralcem, ki radi posegate
po kakovostni literaturi, priporočajo, da
obiščete spletni portal o dobrih knjigah:
Dobre knjige.si, kjer so zbrani naslovi, ki jih
priporočajo slovenske splošne knjižnice.
Iščete lahko po literarnih vrstah in vrsteh,

po žanrih ali po narodnosti. Na dopust
lahko odnesete tudi časopise in revije, ki
jih najdete v čitalnici. Ob obisku knjižnice
si lahko junija in julija ogledate slikarsko
razstavo Danice rojc iz likovne sekcije
Društva upokojencev Cerkno. (MrG) ₨

Sožitje generacij

Gasilci

Uspešno organizirali
občinsko in še
regijsko tekmovanje
Nataša Močnik

20. maja je potekalo občinsko gasilsko tekmovanje
v gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah, ki ga
je organizirala Gasilska zveza Cerkno v sodelovanju
s PGD Plužnje in Novaki. 3. junija je Cerkno gostilo
še tekmovanje v gasilsko-športnih tekmovalnih
disciplinah za severno Primorsko regijo.
Na občinskem tekmovanju se je v različnih
kategorijah pomerilo kar 30 ekip, ki so
jih sestavljali člani prostovoljnih gasilskih
društev Občine Cerkno.
Med pionirkami so prvo mesto zasedla
dekleta iz PGD Gorje - Poče - Trebenče,
drugo pa iz PGD Plužnje. Med pionirji je
prvo mesto pripadlo ekipi PGD Novaki,
drugo PGD Cerkno in tretje PGD Bukovo Zakojca. Mladinke so imele samo eno ekipo,
in sicer iz PGD Plužnje. Med mladici je prvo
mesto zasedlo PGD Cerkno, drugo PGD
Bukovo - Zakojca in tretje PGD Šebrelje.
Članice A so imele eno ekipo, in sicer
iz PGD Bukovo - Zakojca. Med člani A
pa je prvo mesto dosegla ekipa iz PGD
Bukovo - Zakojca, drugo PGD Cerkno 1 in
drugo PGD Cerkno 2. Med člani B je prvo
mesto pripadlo ekipi iz PGD Ravne, drugo
PGD Gorje – Poče - Trebenče, tretje pa
PGD Plužnje. Med starejšimi gasilci so bili
zmagovalci iz PGD Bukovo - Zakojca, drugi
so bili PGD Cerkno in tretji PGD Ravne.
Vse omenjene ekipe so se uvrstile na
regijsko gasilsko tekmovanje.

Junija še regijsko
tekmovanje

Tega je 3. junija gostila Gasilska zveza
Cerkno. V gasilsko-športnih tekmovalnih
disciplinah je sodelovalo 49 ekip, ki so

jih sestavljali člani prostovoljnih gasilskih
društev severno Primorske regije.
V dopoldanskem času so se borili mladi
gasilci, ki so nastopili v kategorijah
pionirke, pionirji ter mladinke in mladinci.
Med pionirkami so slavila dekleta iz PGD
Gorje – Poče - Trebenče, drugo mesto so
dosegla dekleta PGD Kostanjevica, tretje
pa iz PGD Dornberk. Med pionirji so prvo
mesto zasedli člani PGD Dole, drugi so bili
PGD Dornberk 1, tretji pa PGD Kostanjevica.
V kategoriji mladink so zmago osvojila
dekleta PGD Podnanos, druga pa so bila
dekleta PGD Dornberk.
Med članicami A je slavila ekipa PGD
Ledine, druga so bila dekleta PGD Kanal,
tretja pa PGD Bukovo - Zakojca. Med člani
A je prvo mesto dosegla ekipa PGD Ledine,
drugo PGD Cerkno in tretje PGD Bukovo
- Zakojca. Med članicami B je prvo mesto
zasedla ekipa PGD Salonit Anhovo, drugo
PGD Kanal in tretje PGD Ledine. Med člani
B pa so slavili PGD Ledine, drugi so bili
PGD Ravne pri Cerknem in tretji PGD Kanal.
V kategoriji starejši gasilci so slavili PGD
Podnanos, drugi so bili PGD Dornberk in
tretji PGD Vrsnik.
Prve dve ekipi iz vsake kategorije sta se
uvrstili na državno tekmovanje. ₨

Cerkljanski muzej vabi k zbiranju gradiva o gasilstvu

Na pomoč!
Milojka Magajne

Gasilci so prvi, ki nam pomagajo ob različnih
nesrečah, zdaj jim mi lahko pomagamo.
Gasilska zveza Cerkno v letošnjem letu
praznuje 20-letnico svojega delovanja.
Praznovanje bodo obeležili tudi z
izdajo zbornika in z razstavo, ki jo bodo
pripravili v sodelovanju s Cerkljanskim

Foto: Fototeka Cerkljanskega muzeja
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Gasilska prireditev v Zakrižu

muzejem. Predstavljenih bo vseh devet
prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo
na Cerkljanskem: Cerkno, Novaki, Planina

Dan odprtih vrat
OŠ Cerkno

Osnovna šola Cerkno je v soboto, 13.
maja, uspešno izpeljala dan odprtih vrat.
Tema letošnjega dneva odprtih vrat je bila
gozdna učilnica. Učenci so medse povabili
predstavnike lovske družine Porezen. Njihov
aktivni član Branko Ferčak je šoli zapotrebe
naravoslovnih predmetov podaril nagačene
živali. Učenci nižjih razredov so spoznavali
gozd z različnimi čutili, prepoznavali drevesa
in poseben poudarek namenili ekološkim
vsebinam. Učenci so v okviru gozdne
učilnice podrobneje spoznavali športe,
ki potekajo v gozdu, se učili tujih besed
na temo gozda ter raziskovali dragocene
naravne snovi, iz katerih lahko izdelujemo
ekološka mila. Domači gasilci so jih na
terenu navdušili z razlago gašenja gozdnih
požarov, gozd pa je mlade navdihoval tudi
pri likovnem in literarnem izražanju. (MK) ₨

Foto: Marko Derlink

Dan odprtih vrat
Veterinarske ambulante

Utrinek z letošnjega občinskega gasilskega tekmovanja

Veterinarska ambulanta je v 17. junija v
Cerknem pripravila dan odprtih vrat, na
katerega je povabila občane skupaj s
hišnimi ljubljenci. V sodelovanju s sponzorji
je zanje pripravila brezplačen pregled kož,
kontrolno tehtanje živali, svetovanje glede
prehrane, nagradne igre za najmlajše ter
druge ugodnosti.
Delovni čas veterinarske ambulante v
Cerknem:

– Čeplez, Gorje – Poče – Trebenče, Zakriž,
Ravne, Bukovo – Zakojca, Šebrelje, Plužnje.
Da bi lahko pripravili dobro predstavitev,
vabimo k sodelovanju vse sedanje in bivše
gasilce, njihove sorodnike in vse, ki hranijo
gradivo, povezano z
gasilstvom. V poštev
pridejo uniforme, kosi
opreme, fotografije,
dokumenti, značke,
plakati in drugo
spominsko gradivo,
pripravljeno ob
različnih obletnicah,
tombolah, gasilskih
veselicah in drugih
priložnostih. Zanimajo
nas tudi spomini,
zgodbe in anekdote,
povezane z gasilskimi
akcijami in dogodki.
Če hranite omenjeno
gradivo, se, prosimo,
obrnite na vodstvo
vašega PGD ali direktno na Cerkljanski
muzej, T: 05 37 23 180 ali E: info@muzejidrija-cerkno.si. ₨
24-urno dežurstvo za nujne primere: 05 37
71 303
Ponedeljek, torek, četrtek: od 11.00 do 14.30
Sreda: od 11.00 do 17.00
Petek: od 8.00 do 11.00 ₨

Občine spodbujajo
učinkovito rabo energije

Pred Mestno občino Nova Gorica je 14.
junija letos potekalo več dogodkov, ki jih je
organizirala agencija GOLEA, in pri katerih
je sodelovala tudi Občina Cerkno. Dan
obnovljivih virov in učinkovite rabe energije
za otroke je bil tokrat namenjen poskusom
na temo energetske osveščenosti mladih.
V okviru projekta NEKTEO - Trajnostna
Energija za občine so sodelujoče občine,
med njimi Cerkno, pristopile k podpisu
pogodb o sodelovanju, predstavljene pa so
bile tudi energetsko vzorčne točke. (CN) ₨

Vabljeni na
krvodajalsko akcijo
Rdeči križ Slovenije - območno
združenje Idrija vabi občanke
in občane Cerknega na poletno
krvodajalsko akcijo, ki bo potekala:
• v Idriji: 21., 22. in 23. avgusta 2017,
• v Cerknem: 24. avgusta 2017.
Vabljeni in lep krvodajalski pozdrav!
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Franja že 36-ič po trasi, ki jo je začrtal Tof
Damjana Peternelj

Enduro ponovno uspel

pa zato tokrat odlično predstavil Jan Štucin,
ki je v močni konkurenci končal na odličnem
8. mestu, le pol minute za stopničkami. Med
veterani je zopet hitro vozil Janko Bačnar.
Končal je na 17. mestu, med veterani pa le s
13 sekundami zaostanka za prvim pristal na
nehvaležnem četrtem mestu. So se pa zato
Pedalovci razveselili prvega mesta med
mladinci, ki jim ga je priboril Aljaž Bogataj
in tako postavil piko na i ob koncu dneva.
Odlične uvrstitve so dosegli tudi Patrik Rot,
Jure Pagon in Mitja Razpet, saj so se vsi
uvrstili med prvo polovico nastopajočih.

Tako kot lani so se tekmovalci v sobotnem
popoldnevu najprej predstavili na kratki
etapi v centru Cerknega, v nedeljo pa so se
preselili na proge v Bike&fun parku Cerkno
na Črnem Vrhu.
V domači ekipi Pedal racing team je tokrat
manjkal najhitrejši član Tadej Razpet, saj se
je poškodoval na petkovem treningu, tako
da je z zašitim komolcem in modrico na
nogi ob progi spodbujal sotekmovalce. Se je

Ali ste vedeli?
• Da je Zvone Zanoškar, ko je prišel Tone Fornezzi - Tof k njemu z idejo o trasi
maratona Franje, vprašal: »Kje boš pa dobil toliko trapastih ljudi, ki bi vozili v
ta brda?«
• Da je že leta 1978 je progo želel prevoziti Tof, a se je moral zaradi gradnje
ceste na Kladje v Cerknem obrniti? Nato je leta 1979 ekipa Roga pod vodstvom
Zvoneta Zanoškarja prevozila traso maratona, ki je tisto leto tudi dobil ime.
Zvone, Tof in Rogova kolesarska ekipa z Žaubijem in Polončičem na čelu je
počivala v Cerknem s pogledom na tablo Bolnišnica Franja. Odločitev je na
pobudo Tofa padla nemudoma: Maraton Franja.
• Da so dirko prvič izvedli 22. julija 1982?

na 3 km dolgem prologu v Cerknem. Po
koncu nočne tekme je bilo v sodelovanju
z lokalnimi soorganizatorji na trgu pred
barom Gabrijel poskrbljeno tudi za zabavo z
idrijsko zasedbo Divje jezero. Tekmovalci iz
Slovenije, Nemčije, Avstrije, Švice, Anglije,
Irske in Madžarske so se naslednje tri
dni udeležili tekem na Mostu na Soči, na
Soriški planini in zadnji dan na Voglu. Želja
organizatorjev kot tudi Občine Cerkno, ki
je dogodek tudi podprla s sponzorskimi

Letos se je ekipe ŠD Pedal usmililo tudi
vreme, saj so v lepem vremenu tekmovalci
in organizatorji še dolgo proti večeru uživali
v Bike&fun parku in sklenili da se ponovno
srečajo že julija na downhillu, drugo leto pa
zopet na Enduro Cerkno. ₨

MTB enduro
Trans Julius

Cerkno, Kranjska Gora, Bohinj, Dolina
Soče in Škofja Loka so v juniju gostili
prvo večdnevno tekmovanje v MTB
enduru. Zavod za spodbujanje gorskega
kolesarstva iz Žirovnice na Gorenjskem je
skupaj z lokalnimi soorganizatorji po vzoru
dogodkov v tujini kot so Trans Provance,
francoski Trans Savoie organiziral 3,5
dnevno aktivno druženje kolesarjev na
štirih za kolesarje odličnih destinacijah.
Prvi dan etapne dirke, 22. junija, se je 54
tekmovalcev iz sedmih držav pomerilo

Zmaga Cerkljanom

V soboto, 13. maja, je v Poljanah potekal
finalni košarkarski turnir medobčinske lige
U11. V omenjeni ligi so nastopale ekipe:
OŠ Loka Mesto, OŠ Cvetko Golar Škofja
Loka, OŠ Poljane, OŠ Ivana Tavčarja, OŠ
Žiri-dekleta in OŠ Cerkno. Od oktobra do
maja je bilo odigranih sedem turnirjev.
Igralci ekipe OŠ Cerkno so bili dve do tri
leta starejši od igralcev drugih ekip, kar je
prispevalo k temu, da so na večini tekem
slavili zmago. V finalni tekmi za 1. mesto je
bila ekipa OŠ Cerkno boljša od ekipe OŠ
Poljane in zmagala z rezultatom 48:38. (JL)
₨

Foto: Mitja Sodja

Zadnji konec tedna v maju je Cerkno
gostilo že četrto izvedbo dirke Enduro
Cerkno. Ekipa ŠD Pedal je za drugo in tretjo
ponovitev prejela priznanje za najboljšo
dirko serije Sloenduro, zato so se gostitelji
maksimalno potrudili tudi letos. Trud se
je obrestoval, saj preko sto tekmovalcev
iz več evropskih držav po dogodku ni
skoparilo s pohvalami glede organizacije.

Vzpon na Kladje je najtežji vzpon Maratona Franja

Foto: arhiv KK Cerkno

Najdaljšo 156-kilometrsko razdaljo je
prekolesarilo 1320 udeležencev, mali
maraton Franja pa 1430 udeležencev, med
njimi mnogo kolesarjev z našega konca.
Maraton Franja se je uradno začel že v
petek z 21,2 kilometra dolgim kronometrom
med Ljubljano in Domžalami. Sobota je bila
rezervirana za družinsko-šolski maraton na
25 kilometrov in preizkušnjo za najmlajše
(1,5 km), kot novost pa je bila letos prvič
uvedena štafetna dirka trojk s pony kolesi
po Ameriški aveniji BTC-ja.
Letošnja novost je bila ta, da je bil maraton
odprt takoj po štartu. Prej kolesarji do
Brezovice niso smeli dirkati, ampak so se
samo peljali v strnjeni skupini.
Tone Fornezzi – Tof, idejni oče Maratona
Franja, je razdaljo velike Franje letos pri 83
letih prekolesaril v treh dneh. V nedeljo je s
ponyjem proti Ljubljani startal iz Poljanske
doline. ₨

Foto: Zoran Abram

Sedem kilometrov in več kot 6-odstotni
naklon je za marsikoga pravi izziv. Tudi letos
je v klanec zagrizlo sedem najhitrejših, a
je bil pri spustu s Kladja najdrznejši Matej
Kravos, ki je sam zmogel še preostanek
trase do cilja v ljubljanskem BTC-ju in tako
slavil suvereno zmago.
Direktor dirke, Gorazd Penko, je tudi letos
simbolno predal venec županu Občine
Cerkno, Juriju Kavčiču, ki ga je ta kasneje
prenesel do Bolnice Franja. Obenem je
nagovoril vse zbrane na Glavnem trgu in
se zahvalil Cerkljanom za gostoljubje, saj
vsako leto množično pozdravijo največjo
kolesarsko dirko, poimenovano po Bolnici
Franja oziroma zdravnici Franji Bojc Bidovec.
V organizacijo maratona je vpetih okrog
1800 ljudi, na vseh dogodkih, ki jih je
letos ponudil festival kolesarstva, pa je
sodelovalo skoraj 7.000 kolesarjev, od
najmlajših do najstarejših, od amaterjev do
profesionalcev.

Foto: Sašo Tušar

Tudi letos se je Maraton Franja s simbolno gesto
ustavil v Cerknem. Nekaj minut pred najhitrejšimi
se je na Glavnem trgu ustavilo vozilo vodstva dirke.
Najhitrejši in najambicioznejši kolesarji pa so kraj, v
katerem je maraton dobil svoje ime, prekolesarili z
močno voljo, da jim motivacije in moči ne zmanjka
na vzponu na Kladje, ki je najtežji vzpon celotne
156-kilometrske trase.

sredstvi, je da se prireditev nadaljuje in
združi za kolesarje zanimive destinacije
tudi naslednje leto. (CN) ₨
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Iz naših krajev

Padgura – vasi v objemu
Porezna
Ob vznožju najvišjega vrha Cerkljanske leži kvartet
vasi – Gorje, Laznica, Poče in Trebenče, ki vse
skupaj predstavljajo 11,4 kvadratnih kilometrov
veliko krajevno skupnost Gorje.
Po podatkih statističnega urada v krajih Krajevne
skupnosti Gorje živi 298 prebivalcev, natančneje, v
Gorjah živi 79, v Laznici 40, v Počah 90, v Trebenčah
pa 89 ljudi.
S skupnim imenom naše vasi poimenujemo kar
»Padgura«, prebivalci pa smo »Padgurci«, saj
praktično živimo pod najvišjim vrhom Cerkljanske
– pod »Cerkljansko goro« Porezen.
Kdo so bili naši
predniki?

Zgodovino krajev in ljudi pod
Poreznom lepo in natančno
opisuje gospa Ana Štucin:
»Na osnovi redkih pisnih virov
in s pomočjo drugih ved je
zgodovinarjem uspelo dognati,
kdaj, po katerih poteh in na
katerem ozemlju so se naši
predniki naselili. Ohranila so
se pisma papeža Gregorja
I., v katerih je potožil, da
Grapa Zapoške
Slovani najmanj od leta 599
še ostanke prejšnjega prebivalstva, ki so
vdirajo v Istro in da silijo tudi v Italijo.
ga poslovenili. To jim je tudi posredovalo
»To je prvi znani podatek, ki z imenom
znanje nekaterih krajevnih imen (…) Prvi
Sloveni (Sclavi) omenja naše prednike v
pojav Slovencev v teh krajih je staviti na
severnem jadranskem Primorju«. V svoji
dobo na prelomu od 6. v 7. stol.« Prva
razpravi ob izidu Tolminskega urbarja iz
leta 1377 pa dr. Milko Kos pravi: »Ko so prišli poselitev Slovanov ni bila niti gosta niti
enakomerna. Kako redka je bila, nam pove
Slovenci v novo domovino, naselili so tudi
podatek, da je večina vasi nastala šele
porečje zgornje Soče. Našli pa so tamkaj

Foto: Gregor Kacin

Vlasta Hadalin

med 9. in 14. stoletjem. Ko je bilo rimsko
cesarstvo zaradi vdora »barbarov« s severa
in vzhoda v krizi, naj bi del rimskega ali
romaniziranega prebivalstva zbežal v
Italijo, del pa se zatekel v odročne doline
in kotline, kjer naj bi se obdržali vse do
prihoda Slovanov. To nam potrjuje tudi
veda o krajevnih imenih, ki pravi, da so se
stara krajevna imena obdržala tam, kjer so
ostali ljudje, ki so te kraje poimenovali. Ilirski
izvor je bil doslej pripisan tudi imenom (…)
Porezen in Medrce (iz medrije, medrija,
mederja, medernja – v pomenu ograde oz.
staje), kakor še danes imenujemo sedlo
pri Poreznu. Posebno pozornost sta med
zgodovinarji in jezikoslovci že zgodaj
vzbudili razširjeni imeni »Gradišče« in
»Mirišče« ali Mirje (mir – zidina, zid). Tako
naj bi Slovani imenovali utrjene postojanke
ali zavetišča, na katere so naleteli ob

svojem prihodu. Gradišče, od katerih se je
ohranilo zgolj ime, je tudi Zapoško Gradišče
(v Gradišah, Gradiščar) v Trebenčah (…).
Zaradi navedenih najdb in krajevnih imen
lahko domnevamo, da je bila Cerkljanska
nepretrgano poseljena od ilirsko – keltskih
časov dalje. Toda kljub vsem posrednim
in neposrednim dokazom še vedno ne
vemo zagotovo, koliko staroselcev se je
v naši kotlini v resnici ohranilo in ali jih je
bilo dovolj, da so bistveno vplivali na nove
prišleke – alpske Slovane.

Padgura danes

Ko se iz Cerknega povzpnete proti našim
vasem, že ob prihodu v prvo vas opazite
številne obdelane travnike, gozdove in
polja. Naše kraje odlikujejo številne večje in
manjše kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo,
poljedelstvom, pašništvom, gozdarstvom
ter številnimi drugimi panogami. Prava
posebnost sta tudi dve kmetiji, ki se
ukvarjata s sadjarstvom – Pr Gradišarju v
Trebenčah in Pr Raspetu v Počah. Vedno
več pa je tudi pridnih rok čebelarjev, ki
skrbijo za eno najbolj ogroženih živalskih
vrst pri nas.

Foto: Bojan Tavčar

Številna izhodišča za vzpon
na najvišji vrh Cerkljanskega
hribovja

Vasi pod Poreznom

Najvišji vrh Cerkljanskega hribovja je, s
1630 metri nadmorske višine, Porezen ali
»Purzn«, kot mu pravimo vsi Cerkljani.
Iz Poč se lahko povzpnete po renovirani
traktorski poti do »strejlajna« oziroma
razpotja, kjer se lahko odločite ali boste pot
nadaljevali po strmi ali po bolj položni poti,
ki pa sta obe urejeni in senčni. Druga pot,
ki prav tako vodi iz Poč, pa, poleg samega
vzpona na Porezen, ponuja zraven še ogled
in osvežitev ob strugi Zapoške in njenih

in na oboku prezbiterija poslikava,
ki ikonografsko ohranja izročilo t. i.
»Kranjskega prezbiterija«. Ikonografsko so
še zlasti zanimive freske v spodnjem pasu
prezbiterija, kjer je upodobitev Deklice in
Smrti ter še ena personifikacija smrti. Gre
za v slovenski umetnosti redek motiv, ki
je najbolj znan po številnih upodobitvah v
nemškem renesančnem slikarstvu.«
V določenih zapisih je mogoče najti
omembo cerkvice že v letu 1595, kar se
popolnoma sklada z umestitvijo slikarstva
takratnega časa.
Cerkev svetega Jošta v Trebenčah je
od leta 2010 vključena tudi v evropski
naravovarstveni projekt Življenje ponoči,
v okviru katerega so obstoječe reflektorje
okoli cerkve nadomestili z novimi. Novi
reflektorji porabljajo manj energije in imajo
posebne zaslonke, ki zmanjšujejo svetlobno
onesnaženje. Vgrajen imajo tudi optični
filter, ki prepušča le določene valovne
dolžine svetlobe in so tako manj moteči za
življenje nočnih živali.
Pobočje s cerkvico predstavlja tudi
imenitno razgledno točko na Cerkno in
sosednje vasi.

Razvitje gasilskega praporja 29. julija 1990

treh slapov – Zgornji in Spodnji Sapat ter
tretji slap.

Zavetnik Padgurskih vasi
je sveti Jošt

Za varnost in pomoč
vaščanom že skoraj 30 let
skrbijo gasilci PGD Gorje –
Poče - Trebenče

Foto: Gregor Kacin

Preden se dokončno spustite s Porezna
nazaj v Cerkljansko dolino, se nahaja še
zadnje pobočje, kjer stoji cerkvica svetega
Jošta, pod njim pa se nahaja vas Trebenče.
Cerkev je značilna predvsem po svojih

notranjih poslikavah - freskah, ki nosijo
velik zgodovinski pomen. Leta 2015 jih je
podrobneje raziskoval gospod Tomislav
Vignjević iz Univerze na Primorskem ter
Znanstveno raziskovalnega središča v
Kopru.
»Freske v podružnični cerkvi sv. Jošta v
Trebenčah so zanimiv primer stenskega
slikarstva sredine 16. stoletja. Med prizori
v notranjščini izstopajo solidno ohranjene
celopostavne upodobitve apostolov

Prostovoljno gasilsko društvo Gorje – Poče
- Trebenče je bilo ustanovljeno 23. oktobra
1988 v novem večnamenskem prostoru
v Počah. Društvo so ob veliki udeležbi
ustanovili krajani omenjenih treh vasi v
prisotnosti vodilnih članov PGD Cerkno in
občinske gasilske zveze.
29. julija 1990 je na slavnostni prireditvi
društvo razvilo tudi svoj gasilski prapor.
Naslednje leto je bilo za potrebe gasilskega
društva priskrbljeno vojaško terensko vozilo
UAZ, ki je društvu služilo dobrih 13 let. Člani
gasilskega društva so bili in so še vedno
izjemno uspešni na gasilskih tekmovanjih,
dolgoletno so sodelovali tudi s Planinskim
društvom Cerkno ob zimskih pohodih na
Porezen. 18 članov PGD Gorje – Poče Trebenče je 30. avgusta 1998 sodelovalo
tudi pri prevozu in dvigu dveh novih zvonov
v zvonik cerkve svetega Jošta.
24. junija 2004 so gasilci na Upravi RS za
zaščito in reševanje v Ljubljani prevzeli
sodobnejše terensko vozilo Nissan Terrano,
štiri leta kasneje pa je društvo dobilo še
novo visokotlačno črpalko in prikolico.

Foto: Matej Mlakar

Iz naših krajev 13

Eden od slapov Zapoške

V soboto, 21. januarja 2012, je potekal
sprejem novega gasilskega vozila GVV
– 1, katero služi delu gasilcev še danes.
V zadnjem letu pa je gasilsko društvo
pridobilo in se tudi izobraževalo o uporabi
avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki
še kako pripomore k uspešnejšemu nudenju
prve pomoči nenadno obolelim, pomembne
so namreč prve minute! 23. oktobra 2018 bo
minilo že 30 let od ustanovitve društva. ₨

Viri in literatura:
- Dostopno na: http://www.cerkno.si/oobcini/krajevne-skupnosti/ks-gorje/
- Statistični urad Republike Slovenije
- ŠTUCIN, Ana. Kraji in ljudje pod Poreznom:
Sprehod skozi cerkljansko preteklost.
Idrija: Mestni muzej – muzej za Idrijsko in
Cerkljansko, 2011.
- VIGNJEVIĆ, Tomislav. Deklica in smrt v
Trebenčah : freske v cerkvi sv. Jošta. [na
spletu]. 2015. Vol. 25, no. 4, p. 785–792.
[Dostopano 19. junij 2017]. Pridobljeno od:
http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/
Pages-from-Annales-SHS-25-2015-4_
VIGNJEVIĆ_LOWRES.pdf
- DERLINK, M. in RAZPET, E. Zbornik PGD Gorje
– Poče – Trebenče 1988 – 2008. PGD Gorje –
Poče – Trebenče, junij 2008.

Cerkev sv. Jošta v Trebenčah

•

•

•

Da v Trebenčah na mostu čez Zapoško stoji prenovljena
kapelica, posvečena tamkajšnjemu čudežu? Prebivalci
pravijo, da naj bi se nekoč prav na tistem mestu v kanjon
Zapoške zrušil voz z voloma. Oba vola sta preživela. Kmet,
ki ju je vodil, ni mogel verjeti, da sta preživela in v čast
temu čudežu je dal postaviti kapelico. Nakup vola je
nekoč namreč stal celo premoženje.
Da prvi zapisi o cerkvici svetega Jošta segajo v leto 1595
in da so freske v cerkvici izjemnega zgodovinskega
pomena?
Da leta 2018 praznujemo že trideseto obletnico
ustanovitve PGD Gorje - Poče - Trebenče?

Foto: Gregor Kacin

Ali ste vedeli?

Iz šolskih klopi

Maja Justin Jerman

Tilna Klinca, dijaka 2. letnika Gimnazije Jurija Vege
iz Cerknega, zaznamujejo ustvarjalni nemir, želja
po znanju in popolnosti ter neustavljiva življenjska
energija.
Najbrž bi bilo popolnoma odveč napisati,
da je dijak Tilen Klinc zaključil drugi letnik z
odličnim uspehom, če ne bi ob tem počel še

mnogo drugih dejavnosti. Pa ne da se mu za
odliko ni bilo treba potruditi ali da bi jo kar
mimogrede dosegel, nasprotno, tudi to delo
jemlje resno in odgovorno. Vseh njegovih
dejavnosti ne bom mogla na tem mestu
povzeti, pa tudi ne bi bilo smiselno, saj jih
je preveč in tudi sam Tilen ugotavlja, da bo
prišel čas, ko jih bo moral nekaj opustiti in
se posvetiti le nekaterim. Na tem mestu bi
omenila samo dva pomembna dogodka, ki

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Zgodbe o vodi

V okviru projekta Dan Soče, ki ga v
letošnjem in prihodnjem letu gosti Občina
Cerkno, je cerkljanski vrtec 20. aprila priredil
prvi tematski dogodek z naslovom Zgodbe
o vodi. S pesmijo vrtčevskega pevskega
zborčka Izvirčki, plesom, deklamacijami in
igro na temo vode so vzgojiteljice in malčki
navdušili nabito polno šolsko dvorano. (MK)

sem ju spremljala bolj od blizu.
Prvi je izid samostojne pesniške zbirke
Utrinki, ki jo je izdal pod okriljem
Literarnega društva RIS. Zbirka razkriva
mladega pesnika s širokimi pesniškimi
zamahi. V svoji poeziji se ukvarja z različnimi
temami: ni ga strah minevanja, samote,
sprašuje se o smislu, tudi ljubezni in
padcih. V mnogih pesmih se že kaže lastni
drzni pesniški izraz, ki obeta in se nadeja
raziskujočega nadaljevanja. O tem priča
tudi neustavljiva energija in hotenje, ki
neumorno prši iz mnogih pesmi. O tem, da
ni postavil zadnje pike, sem prepričana.
Pa tudi drugi dogodek, ki sem ga uvodoma
omenjala, me navdaja z veseljem. Tilna
smo letos predlagali za zglednega
prostovoljca zaradi podpore, ki jo nudi
sošolcem in profesorjem s svojim širokim
znanjem računalniškega oblikovanja. Ker
nam je pri kreiranju publikacij, letakov in
dijaškega časopisa Cajtng že dve šolski
leti profesionalno stal ob strani, smo
ga predlagali za prostovoljca leta. Tako
je bil z mnogimi prostovoljci različnih
generacij povabljen na sprejem na Brdo
k predsedniku države Borutu Pahorju.
Seveda pri takih dogodkih, četudi na
koncu razglasijo zmagovalce v različnih
kategorijah, to niti ni tako pomembno, kot
je dejstvo, da znajo mladi nesebično deliti
svoje znanje in s tem pomagajo soustvarjati
boljši svet. ₨

Srebro za mlade
raziskovalke

V ponedeljek, 15. maja, je v Murski Soboti
potekalo 51. Srečanje mladih raziskovalcev
Slovenije, ki so se ga po uspešnih nastopih
na regijskem in prvem krogu državnega
tekmovanja udeležile tudi devetošolke
Osnovne šole Cerkno. V zadnji krog se
je uspelo prebiti le šestim raziskovalnim
nalogam s področja slovenščine iz celotne
države. Cerkljanske devetošolke: Gaja
Obid, Nika Podobnik Bogataj in Mateja
Vojska z mentorico, učiteljico slovenščine
Mojco Lipužič Moravec, so na srečanju z
raziskovalno nalogo o učitelju in šolskem
nadzorniku Viktorju Jerebu osvojile srebrno
priznanje. (MK)

Taborniki in skavti
obeležili dan Zemlje

V sredo, 14. junija, so se tradicionalnega
sprejema pri županu Juriju Kavčiču udeležili
letošnji najuspešnejši devetošolci, ki jih je
učiteljski kolektiv imenoval po ustaljenih
dolgoletnih kriterijih: pozitiven prispevek
k dobrim medsebojnim odnosom med
učenci, učitelji in starši ter k zagotavljanju
delovnih pogojev pri izvajanju učnih
dejavnosti; nadpovprečen učni uspeh ob
upoštevanju etičnih načel solidarnosti
in medsebojne pomoči, in ne nazadnje
dosežki na državnem nivoju pri vseh šolskih
tekmovanjih in promocijskih srečanjih.

Cerkljanski taborniki so ob letošnjem
dnevu Zemlje, 22. aprilu, združili moči
z lokalnimi skavti in pripravili delavnice
na temo varovanja okolja. Skupaj so
raziskovali, kakšna bi bila za 4°C toplejša
Zemlja, kako nastane kompost, kakšen
vpliv imajo na okolje razne kemikalije in
zakaj je pomembno izkoriščanje obnovljivih
virov energije. Poleg tega so izdelovali
filtre za vodo, ločevali odpadke ter se
pogovarjali o izumiranju živalskih vrst, ki jih
ogrožamo tudi ljudje s svojim lahkomiselnim
ravnanjem. (KP) ₨

Letošnje klopi na zadnji stopnički zapušča le
en oddelek (letnik 2002), sedemindvajsetih
učenk in učencev. Razredničarka, ki je bila
z njimi od sedmega razreda dalje, slavistka
Mojca Lipužič Moravec, se je sprejema
udeležila skupaj z njimi. Župan je učencem
čestital ter jim zaželel uspešno nadaljnje
šolanje, seveda pa je izrazil tudi iskreno
željo, da se po končanem študiju vrnejo v
domačo občino.

V pripravah na
kavbojsko taborjenje

Naša pomlad v Cerknem

Foto: RAJ Cerkno

Med poezijo in
prostovoljstvom

Župan sprejel uspešne
devetošolce

OPZ Potočki iz Cerknega se je z območne revije
uvrstil na regijsko tekmovanje, na katerem je
dosegel srebrno priznanje.

S še drugim koncertom se je 26. aprila v
Cerknem zaključila območna revija otroških
in mladinskih pevskih zborov Idrijskega in
Cerkljanskega.
Na prvem koncertu 4. aprila so v Idriji
nastopili otroški pevski zbori – Sončki iz
Vrtca Idrija, enote Črni Vrh, Škratki iz Vrtca
Idrija, Cekinčki z OŠ Črni Vrh, Potočki z OŠ
Cerkno, Cekin z OŠ Črni Vrh, Papagajčki z OŠ
Idrija ter dva mladinska pevska zbora, eden
z OŠ Črni Vrh, drugi pa z OŠ Cerkno. Konec
aprila pa so v Cerknem prepevanje dopolnili
otroški pevski zbori Studenčki 1 in Studenčki
2 (prvi in drugi razred) ter Brzice z Osnovne
šole Cerkno, Zlata roža z OŠ Idrija, z njihove
podružnice v Godoviču Muhce, Mladinski
pevski zbor Mladi upi te iste matične šole
pa je pritisnil »piko na i« pevskemu prazniku
osnovnošolcev v Cerknem.
Oba koncerta je poleg občinstva
staršev, dedkov in babic ter prijateljev
mladih pevcev spremljal tudi strokovni
spremljevalec Matej Penko, ki je povedal
tudi, da je za enega od skupno 14 zborov
ocenil, da je dovolj kakovosten, da nastopi
na regijskem srečanju in tekmovanju v Novi
Gorici. Najboljšo oceno si je prislužil Otroški
pevski zbor Potočki z OŠ Cerkno, ki prepeva
pod vodstvom Vanje Lampič. Potočki so se
regijskega tekmovanja udeležili v maju in na
njem osvojili srebrno priznanje. Zlato se jim
je izmuznilo zgolj za odstotek. Čestitamo! ₨

Cerkljanski taborniki Rodu aragonitnih
ježkov se pripravljajo na zaključek in hkrati
vrhunec taborniškega leta - poletno
taborjenje. Na taborjenju, ki bo potekalo
med 13. in 23. julijem v Kozjem, taborniki
pokažejo svoje znanje in izkušnje, ki so
jih nabirali skozi vse leto in jih v gozdnih
šolah še nadgrajujejo. Seveda na taborjenju

Foto: RAJ Cerkno

Tilen Klinc, dijak Gimnazije Jurija Vege Idrija

Foto: arhiv Vanje Lampič
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ne manjka zabave, dobre volje in izzivov.
Taborniki na poletno taborjenje vabijo tudi
vse, ki niste taborniki, pa bi to radi postali.
Prijavnice najdete na spletni strani http://raj.
rutka.net, kjer je na voljo tudi več informacij
o taborjenju.
Dogajanje na taborjenju je vedno tematsko
obarvano. Letošnja tema so kavboji, v
katere se bodo taborniki prelevili med
taborjenjem. Tako kot taborniki, tudi kavboji
preživljajo veliko časa v naravi, kjer se
soočajo z najrazličnejšimi dogodivščinami in
pustolovščinami. Cerkljanskim tabornikom
jih letos ni manjkalo, saj so s polno paro
delali vse od septembra ter organizirali
številna tekmovanja, akcije in izlete. (TT) ₨

Osebno 15
Boro Leban, Lesnik Wood Craft

Lina, skozi katero prehaja
energija narave
Helena Pregelj Tušar

Foto: Bojan Tavčar

V Stopniku, na levem bregu Idrijce, stoji domačija,
ki se dobro ujema z mojo predstavo raja na zemlji.
V sončnem popoldnevu, tik po pomladni nevihti,
tu vse brsti od življenja. Zeleneči gozdovi in cvetoči
travniki z vseh strani obdajajo staro in novejšo
hišo. Za Noetovo barko živali - ducat piščet s kokljo,
himalajski kozlički, nekaj mačk med popoldanskim
počitkom, gosji par in nadvse prijazen pes čuvaj - si
radovedno ogleda, koga je prineslo po kolovozu. Po
dobrodošlici živalskega špalirja s praga pozdravi
Boro Leban, mojster, ki ustvarja imenitne lesene
žlice.

Ročno izdelane lesene žlice

Dragocena pradedova zapuščina
Obdelave lesa se ni učil od malih nog,
čeprav tudi njegov oče rad ustvarja
predmete iz lesa. Odkril pa je zanimivo
družinsko povezavo: “Ko se mi je utrnila
ideja o izdelovanju lesenih žlic, sem se
spomnil, da imamo nekje v hiši ukrivljen nož
za dolbenje žlic. Bil je last mojega pradeda
z Vojskega. Zdaj sam nadaljujem delo z
njegovim orodjem.”
Boro lesene žlice v celoti izdeluje ročno. Les
najprej razkolje na rezinam torte podobne
kose, nato ga obdela s sekiro in nazadnje
z ravnim in ukrivljenim nožem. Žlice, na
ročajih okrašene z različnimi tehnikami,
premaže z oljčnim oljem, ki les zaščiti in
hkrati poudari prelepe naravne vzorce.
Žlice iz ruja, flavta iz šipka
Lepota lesenih žlic, ki jih izdeluje Boro
Leban, ni le v natančni in unikatni izdelavi,
pač pa tudi v raznolikosti vrst lesa, ki ga
obdeluje. Na prvi pogled čisto navaden
kos, ki bi ga večina od nas vrgla v peč,
v mojstrovih rokah zasije v čudovitih
odtenkih in razkrije naravne vzorce. Eden
najbolj barvitih je kraški ruj. Za izdelavo
lesenih žlic je zelo primeren tudi les

Foto: Bojan Tavčar

Boro Leban je začel lesene žlice izdelovati
pred petimi leti - iz čistega veselja, ker so
mu všeč stvari, ki so drugačne. V tem času
je zaključeval študij agronomije v Ljubljani,
med katerim je spoznal, da ga bistveno bolj
kot sodobno industrializirano kmetijstvo
zanima pristen stik z naravo. Tako je prišel
čas za razmislek, s čim se želi ukvarjati
v življenju. “Spoznal sem kolega, ki je v
Prekmurju delal hiše iz slame, in se začel
spraševati, zakaj ljudje za osnovno stvar,
kot je bivališče, potrebujemo tako veliko
denarja?” Začel je sodelovati pri naravni
gradnji in se istočasno posvetil izdelavi
prvih lesenih žlic.

Boro Leban

sadnega drevja: jablan, sliv, hrušk, češenj.
Ko kdo požaga, Boro uporabi ostanke lesa
za ustvarjanje novih izdelkov. Uporablja tudi
javor, iz katerega so v preteklosti večinoma
nastajale lesene žlice.
Za lesene žlice so manj primerne mehkejše
in poroznejše vrste lesa: smreka, lipa, hrast.
A slednji v prečnem prerezu razkrije nadvse
zanimiv detajl. V središču koncentrično
razporejenih letnic opazimo temnejšo
peterokrako zvezdo! Boro smejé pripomni,
da še ne ve, ali je zvezda značilna le za
hraste okoli Cerknega, med katerimi se je
borilo toliko partizanov, ali vsa drevesa te
vrste.
Pred leti je za glasbenico iz Prekmurja
izdelal flavto iz šipka. “Prijateljica mi je
po tem, ko je prejela moje darilo, poslala
posnetek igranja na flavto. Tako sem lahko
slišal, kako šipek, ki sem ga našel tam gor, v

Ponovno odkrita vrednost ročne izdelave
Boro je do danes izdelal že prek šeststo
lesenih žlic. Za izdelavo male žličke
potrebuje približno pol ure, za izdelavo
jedilne žlice uro do uro in pol. Izdelal je več
žlic za med z daljšim ročajem, nekaj večjih
servirnih žlic, zajemalk in lesenih nožev za
maslo.
Ker želi ljudem približati vrednost ročno
izdelanih lesenih predmetov, občasno
organizira delavnice. Kot pripoveduje, je
vsem dosedanjim udeležencem delavnic
uspelo izdelati leseno žlico, na katero so
bili iskreno ponosni, čeprav so mnogi prvič
obdelovali les s sekiro in noži. Udeležencem
delavnic svetuje, naj lesu dovolijo, da jim
sam pokaže končno obliko izdelka. Tako
namreč ustvarja tudi sam. Lesenih žlic nikoli
ne izdeluje po vnaprej narisanih načrtih.
Končna podoba nastaja sama od sebe.
Ornamente, ki krasijo držala, ustvarja zelo
spontano - kot vrezane preproste vzorce, z
vtisom orodja v držalo ali tako, da les ožge
in ga na ta način potemni.
Kupujejo jih predvsem ‘naturfanatiki’
Kmalu po tem, ko je Boro Leban izdelal
prve žlice, jih je začel tudi prodajati pod
blagovno znamko Lesnik Wood craft. Opazil
je, da se je zadnja leta tako po svetu kot
v Sloveniji povečalo zanimanje za ročno
narejene izdelke. Njegove lesene žlice
kupujejo ljudje, ki imajo radi umetnost,
naravo, ekologijo - ‘naturfanatiki’, kot jim
pravi Boro, in mednje prišteva tudi sebe.
Včasih lesene žlice kupijo starejše gospe,
ki tako obudijo spomin na otroštvo, na
zajemanje polente iz skupne sklede. Preko
spletne trgovine Etsy so žlice iz Stopnika
našle tudi pot v svet - v Združene države
Amerike, Veliko Britanijo, Francijo. Ljudje,
ki jih kupijo preko spleta, se Boru večkrat
oglasijo s pohvalo ali fotografijo.

Poskusite!
Ročno izdelana žlica je veliko več kot orodje
za uživanje hrane. Boro pritrdi: “Takšna žlica
človeku, ki jo uporablja, prinaša zdravilno
energijo narave. Ker želim, da se čim več te
energije ohrani, žlice v celoti delam ročno.
Tako je vsaka žlica lina, skozi katero narava
prihaja do ljudi.”
Strinja se, da energijo naravnemu materialu
in končnemu izdelku doda tudi ustvarjalec:
“Nekateri pravijo, da bi moral biti takrat, ko
delaš, zelo pozoren na svoje misli. Seveda
tudi to vpliva na končni izdelek, s tem se
strinjam. Nekoč so moje lesene žlice v Škofji
Loki merili z nihalom, ki je pokazalo, da
imajo dobro energijo. Morda se v izdelkih
čuti, da sem z naravo bolj povezan, da bolj
kot drugi ljudje težim k naravi.”

Foto: Bojan Tavčar

grapi, ustvarja prelep zvok! Veš, kako dober
občutek je to,” navdušeno pove Boro.

Želi, da bi ljudje, ki kupijo njegove lesene
žlice, uživali v hrani in še drugim povedali,
v čem uživajo. Ko spregovoriva o tem, da
je jesti z leseno žlico svojevrstno doživetje,
Boro v hipu namigne: “O tem lahko kaj
povem, lahko pa prinesem malo smukavca,
pa boš poskusila.” Seveda se takoj odločim
za slednje. Namesto opisa izkušnje pa vam
tudi sama predajam namig: če vas zanima,
kako dobro je jesti z leseno žlico, poskusite. ₨
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Dobro in domače

Kruh z divjim hmeljem
Damjana Peternelj

v Logu in poganjke hmelja
uporabili za bel hlebec z
divjim hmeljem. Posredovali
so nam naslednji recept, po
katerem tak kruh pečejo
tudi v njihovi kuhinji,
hmeljeve poganjke pa
uporabijo še za marsikatero
drugo jed. ₨

Raste v senčnih in vlažnih legah
Hmelj kot vzpenjajoča se rastlina raste
samoniklo vzdolž večjih in manjših rek, ob
potokih in na vlažnih, nekoliko senčnih
krajih. Nabiramo mlade poganjke, tako da
jih odlomimo na delu, kjer so še krhki, to je
zadnjih 20 do 30 centimetrov.

Osnovni beli hlebec z divjim hmeljem

Divji hmelj krepi organizem, zaradi grenčic
spodbuja prebavo, vsebuje veliko vitamina
C (celo več kot limona), antioksidantov,
rudnin, grenčic, flavonoidov in drugih
bioaktivnih snovi.

Sestavine:
• bela moka
• sol
• sladkor
• kvas
• voda
• hmeljevi poganjki

Po sestavine kar na travnik in v bližnji
gozd
Prednost naših gostincev, vsaj tistih, ki
radi goste razvajajo tudi s čim ‘divjim’, je,
da lahko sestavine naberejo kar v okoliški
naravi. Kar so storili tudi v Gostišču Gačnk

Zakaj kupovati lokalno?

Ker poznamo izvor hrane.
Ker je naše območje manj
obremenjeno z intenzivnim
kmetijstvom. Ker so pridelki in
izdelki sveži in tako ohranijo
svojo biološko vrednost. Ker z
nakupom lokalnega podpremo
kmetije in druge ponudnike
na našem območju,
prispevamo k delovnim
mestom, ohranjanju kulturne
krajine in poseljenosti našega
podeželja.

Špargljeva juha (za 4 osebe)
Postopek:
Spodnji del špargljev skuhamo
in pretlačimo, vršičke narežemo,
prepražimo na maslu z naribanim
korenjem ter sladkorjem,
zalijemo z zelenjavno osnovo,
zgostimo z olupljenim surovim
krompirjem, ki ga naribamo v
juho. Na koncu dodamo eno žlico
kisle smetane.

• 200g špargljev
• 1 žlička masla
• ½ kavne žličke
sladkorja
• 1 korenje
• 1 krompir
• sol
• poper
• muškatni orešček

Pa dober tek voščijo v Gostišču Gačnk v Logu!

Nalivno pero z motivom
idrijske čipke

Unikatni leseni izdelki blagovne znamke
Simon design nastajajo izpod rok Simona
Eržena. Tokrat se predstavlja z novostjo nalivnim peresom iz masivnega orehovega
lesa skupaj s škatlico iz masivnega
češnjevega lesa. Na voljo so trije modeli;
dva modela z motivom čipke in osnovni
model brez motiva čipke z možnostjo
personaliziranega napisa (po dogovoru).
Ponudnik: Simon design, Simon Eržen s. p.,
Gorenji Novaki 65, 5282 Cerkno,
W: www.simondesign.si, M: 041 583 895,
E: info@simondesign.si, FB: Simon design.
Kje lahko izdelek kupimo? Pri ponudniku
po predhodnem naročilu.

Foto: Bojan Tavčar

Polona Kavčič

Postopek:
Hmeljeve poganjke
zblanširamo in ko so
ohlajeni, enakomerno
sesekljamo. Zamesimo
testo kot za beli kruh.
Med mesenjem vanj
dodamo pripravljen divji
hmelj.

Foto: Bojan Tavčar

Kupujemo
lokalno

Ob jedi se sicer prileže
kozarec dobrega vina,
a vam ne bo nihče
oporekal, če si boste
poleg privoščili rumeno
pijačo iz hmelja, ki rahlo
zagreni, odžeja, predvsem
pa dopolni okuse na
krožniku.

Foto: Bojan Tavčar

Kot lahko beremo v knjigi Daria Corteseja
Nekaj divjega, so hmeljevi poganjki že
vsaj dve tisočletji zelenjava ‘ena a’. Že v
antičnem Rimu so veljali za specialiteto.
Hmelj je sicer sorodnik konoplje. Grenčine
in druge sestavine soplodij učinkujejo
sproščujoče in pomirjevalno, mlade
poganjke pa nabiramo kot odlično in zelo
krepko zelenjavo.

Foto: Bojan Tavčar

Morda se vam ob besedi hmelj najprej nariše pred
očmi kozarec osvežujočega piva, a hmelj je v naši
prehrani prisoten vsaj tisočletje in pol dlje kot
osvežujoča pijača, s katero se hladimo
v vročih poletnih dneh.

Suha salama

Domačija Polak v Šebreljah je že leta
sinonim za visoko kvalitetne kulinarične
izdelke, ki jim poseben draž dajejo
tradicionalni družinski recepti, znanje
in izkušnje ter izjemna klimatska lega.
Med produkti je tudi suha salame, katero
sestavljajo izbrani kosi svinjskega mesa,
slanina, kakovostne začimbe in morska sol.
Posebni podnebni pogoji sušenja in zorenja
ji dajo pristen pečat in prefinjen okus.
Ponudnik: Polak d. o. o., mesnopredelovalni
obrat Šebrelje 34a, 5282 Cerkno,
W: www.dobrote-planote.si, M: 031 664 780,
E: gost.polak@gmail.com.
Kje lahko izdelek kupimo? Pri ponudniku
v Šebreljah, v blagovnici v Cerknem, v
trgovini KGZ v Idriji, občasno na lokalnih
tržnicah.

Dimljeni sir Očanc

Na kmetiji Na Ravan izdelujejo bogato
paleto mlečnih izdelkov iz nepasteriziranega
mleka. Poleg različnih sirov, jogurtov,
pinjenca, masla, kislega mleka je med
željenimi produkti ljubiteljev močnejših
okusov tudi dimljeni poltrdi sir. Sir dimijo
na tradicionalen način v raufkamri nekaj
dni. Zaradi arome in okusa je lahko odličen
dodatek k različnim jedem, testeninam,
solatam ...
Ponudnik: Kmetija Na Ravan, Judita
Demšar, Cerkljanski Vrh 24, 5282 Cerkno. W:
www.domaci-sir.si, M: 040 750 983,
E: ocanc.naravan@gmail.com,
FB: Kmetija Na Ravan.
Kje lahko izdelek kupimo? ?
Pri ponudniku na domu, na lokalnih tržnicah.

