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Stran 15

Jurij Kavčič, župan
Občine Cerkno

Vrtec Peter Klepec
v Cerknem

Marjan Podobnik

Skozi intervju predstavlja proračun Občine
Cerkno za leto 2018.

Služba za družbene dejavnosti Občine Cerkno
tokrat podaja nekaj splošnih informacij in podatkov,
koristnih predvsem za starše vrtčevskih otrok.

»V Cerknem najbolj cenim ta
mir, ki ga imate. Pa z energijo
se napolnim.«

CERKLJANSKE NOVICE

Časopis Občine Cerkno ₨ Letnik 5 ₨ Št. 14 ₨ MAJ 2018 ₨ www.cerkno.si

Vsi za jazz – jazz za vse!

Stran 4 in 5
Vodooskrba v letu 2017

Predstavljamo podatke o kakovosti pitne
vode na Cerkljanskem za preteklo leto.

Stran 7
Partizanske smučine
v dokumentarcu

Konec marca se je sestal iniciativni odbor
za snemanje dokumentarnega filma
o legendarnih Partizanskih smučinah
Cerkno ’45. V maju bodo člani oblikovali
podrobnejši načrt snemanja filma.

Stran 8 in 9
Celostna prometna
strategija Občine Cerkno

Foto: Bojan Tavčar

V pripravi je Celostna prometna strategija
(CPS) Občine Cerkno, ki naj bi določila vizijo
mobilnosti občine v prihodnje in h katere
pripravi ste posebej vabljeni občanke in
občani. Naslednja javna razprava bo junija.

Zlatko Kaučič, vsestranski tolkalec in bobnar, letos praznuje 40 let glasbenega ustvarjanja. 4. maja so v Cerkljanskem muzeju odprli dokumentarno
razstavo Zlatko Kaučič: mnogoterost ritma.

SOUSTVARJALCI

Od 17. do 19. maja se bo na 23. Jazzu
Cerkno zvrstilo kar deset koncertov,
od tega jih bo osem ekskluzivnih,
torej takšnih, ki jih lahko ujamete le v
Cerknem. Poleg tega bo obiskovalcem
na voljo pester spremljevalni program,
letos obogaten z nekaj novostmi, a
hkrati trdno ukoreninjen v tradicijo

tovrstnega programa.
Medsebojno sodelovanje glasbenikov iz
različnih dežel, ki imajo za seboj različne
osebne zgodbe in zgodovino ter
kulturno zaledje, ni nič novega v svetu
jazza – nasprotno: je tako rekoč nujen
pogoj ustvarjanja, temelj za izmenjavo

Mag. Milan Koželj
Ravnatelj OŠ Cerkno,
ki je za tokratno
izdajo pripravil kar
dva prispevka: o delih,
ki se zaključujejo pri
energetski sanaciji
šole in o zasnovi
dokumentarnega filma
o Partizanskih smučinah
Cerkno ’45.

idej, konceptov in energij. Še posebej
veseli dejstvo, da se bodo na letošnji
izdaji festivala vsi trije nastopajoči
slovenski glasbeniki predstavili z
mednarodnimi zasedbami, od teh
treh nastopov pa bosta dve slovenski
premieri! Več na str. 10. ₨

Nina Lipušček, LOCUS,
d. o. o.
Univ. dipl. inž. krajinske
arhitekture, zaposlena
v podjetju LOCUS,
d. o. o., ki se ukvarja s
prostorskim načrtovanjem. Skupaj z ekipo
vodi projekt priprave
CPS Občine Cerkno.
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Stran 9
KS Bukovo

Z delovnimi akcijami so na Bukovem
(skoraj) že dokončali kar dve pridobitvi:
športno igrišče ob domu krajanov in
vodohran v zaselku Laharn.

Stran 11
Bevkova knjižnica
Cerkno

Vabljeni v krog bralcev, ki se v prostorih
knjižnice radi zadržujejo, tam prebirajo
dnevno časopisje, si izmenjujejo mnenja in
priporočila o prebranih knjigah.

Stran 12
Svitov regijski dogodek
v Cerknem

Letošnji Svitov regijski dogodek se je
odvil v Cerknem, saj je prav občina Cerkno
najboljša po odzivnosti v programu Svit v
ljubljanski zdravstveni regiji.
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Intervju z županom Občine Cerkno Jurijem Kavčičem

Proračunsko leto 2018
Damjana Peternelj

Proračun Občine Cerkno je letos visok več kot 5,1 milijona evrov. Za
investicije je namenjeno približno 2,2 milijona evrov, od tega skoraj četrtina
za energetsko sanacijo stavbe osnovne šole, ki mora biti z novim šolskim
letom zaključena.
G. župan, občinski svetniki so na zadnji
seji v marcu potrdili proračun za leto 2018.
Kako visok je?
Letošnji občinski proračun je ‘težak’
5.141.545 evrov. Načrtovanih odhodkov je
za nekaj več kot šest milijonov. To razliko si
lahko privoščimo, ker imamo prihranjena
sredstva, pričakujemo tudi nepovratna
sredstva, predvideno je brezobrestno
zadolževanje.
Kolikšen delež predstavljajo tekoči
odhodki?
Tekočim odhodkom namenjamo več kot
33 %, tako da zadovoljimo vse tekoče
postavke, ki smo jih definirali ob pripravi
proračuna in tako pokrijemo potrebe, ki so
nujne in življenjskega pomena.
Koliko denarja namenjate investicijam?
Če ocenim na grobo, približno 2,2 milijona
evrov. Tu prednjači energetska sanacija šole,
za kar letos namenjeno kar pol milijona
evrov … Velik delež namenjamo cestni
infrastrukturi, izgradnji mostov ter urejanju
okolja za posledicami naravnih nesreč, temu
dodajamo tudi nekaj nakupov zemljišč za
potrebe občine.
Največji delež torej namenjate energetski
sanaciji šole?
Tako je, in sicer v višini 550 tisoč evrov,
kar bo zadoščalo do zaključka sanacije.
Investicija mora biti zaključena do začetka
naslednjega šolskega leta. Dosegli bomo

določen prihranek pri energiji, stavba bo
po sanaciji še primernejša in prijaznejša za
bivanje naših najmlajših občanov.
Katera dela je še potrebno izvesti?
Izredno pomembna je sanacija strehe, ki je
deloma še pokrita z azbestnimi ploščami,
menjamo ovoj stavbe, pomembna pa je
tudi menjava oken, s čimer bomo veliko

O energetski sanaciji šole:
»… 550 tisoč evrov bo
zadoščalo do zaključka
sanacije. Investicija mora
biti zaključena do začetka
naslednjega šolskega leta.
Dosegli bomo določen
prihranek pri energiji,
stavba bo po sanaciji še
primernejša in prijaznejša
za bivanje naših najmlajših
občanov.«
prihranili pri porabi energije za ogrevanje.
Večino del bomo opravili med poletnimi
počitnicami, zamenjali bomo glavnino
fasade in strehe, v notranjosti pa izolirali
strope. Večinoma smo že zamenjali
razsvetljavo (več kot 550 svetil) in kar 60 %
vseh oken.
ZNESEK V €

V%

IZOBRAŽEVANJE

1.677.039

30,4

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

935.086

17,0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST

470.959

8,55

LOKALNA SAMOUPRAVA

533.760

9,68

KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

459.775

8,34

OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

241.134

4,37

SOCIALNO VARSTVO

295.592

5,35

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

125.013

2,27

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

279.172

5,07

GODPODARSTVO

156.183

2,83

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

123.295

2,24

ZDRAVSTVO

127.280

2,31

FINANCIRANJE PO PROGRAMSKIH PODROČJIH*

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

17.055

0,31

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

52.468

0,95

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

14.635

0,27

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.035

0,06

SKUPAJ
* Krajevne skupnosti v tej razdelitvi niso vključene.

5.511.481

S katerimi investicijami letos začenjate oz.
nadaljujete?
Pomembno se mi zdi, da nadaljujemo
z deli na cestni infrastrukturi, tu gre za
vzdrževanje in rekonstrukcijo cest.
Omeniti moram še izgradnjo treh stavb:
skupaj s KS in PGD Plužnje smo porušili
staro šolo in bomo gradili nov večnamenski
objekt v Otaležu, ki bo na voljo celotni
KS Otalež. S pridobljenimi sredstvi iz
popotresne obnove načrtujemo tudi
skupne prostore za KS Podlanišče, kjer
smo ravno tako rušili stari objekt ob cesti
čez Kladje. Kot tretje pa je tu gradnja
stanovanj na Želinu. Tu pa je nekaj ovir,
za katere upam, da jih bomo premostili.
V letošnjem letu računamo pridobiti
gradbeno dovoljenje in morda tudi že začeti
z investicijo.
Gradili bomo tudi dva mostova v strogem
centru Cerknega čez sotočje Zapoške in
Cerknice. Povezala bosta ta del Cerknega
in še izboljšala varnost peščev. Projekt je že
izdelan, v pridobivanju so vodarska soglasja,
saj je potrebno pridobiti nove analize na
100- in celo 500-letne vode, zato se je
projekt nekoliko zavlekel. Računamo, da
bomo vsaj v prvi fazi pridobivanja dovoljenj
uspeli z izgradnjo vsaj enega mostu – med
hotelom in parkiriščem pri občinski stavbi.
Koliko sredstev je namenjeno za
prometno infrastrukturo?
560 tisoč evrov namenjamo rekonstrukciji
in obnovi cestišč po skoraj vseh krajevnih
skupnostih, kar je v primerjavi z lani kar 200
tisočakov več.
V celoti pa 935 tisoč evrov.
Naj omenim, da smo zelo aktivni pri
pridobivanju oz. izdelavi Celostne
prometne strategije v občini, kar se mi zdi
zelo pomembno. Skozi javno razpravo, z
izvedeno anketo in intervjuji z nekaterimi

Naj omenim, da smo zelo
aktivni pri pridobivanju
oz. izdelavi Celostne
prometne strategije v
občini, kar se mi zdi zelo
pomembno. Skozi javno
razpravo, z izvedeno anketo
in intervjuji z nekaterimi
ključnimi deležniki
(policisti, vozniki, šola …)
smo pridobili že več kot
200 kakovostnih pobud in
pripomb.

ključnimi deležniki (policisti, vozniki, šola …)
smo pridobili že več kot 200 kakovostnih
pobud in pripomb. Strategija je v fazi
izdelave že nekaj mesecev.
Tu ugotavljamo, da smo določene investicije
v tej smeri že zadovoljivo izpeljali. Naj
omenim rekonstrukcijo in obnovo državne
ceste Želin–Kladje, kjer načrtujemo
izgradnjo hodnika za pešce proti Gorenjski
cesti. V oblikovanju je regijski projekt
kolesarskih poti. Naj omenim, da lahko skozi
nepovratna sredstva Severno Primorske
regije v naslednjih letih na podlagi že
pridobljenih analiz in načrtov skozi razvojno
strategijo samo na Cerkljanskem za
kolesarske poti pridobimo do 1,7 milijona
evrov! Tu je pomembna strokovna podlaga
Celostna strategija prometne varnosti v
Cerknem, ki je osnova za pridobivanje teh
sredstev v prihodnjih letih.
Ena od ovir je, da morajo kolesarske steze
izhajati iz primestnega dela na periferijo ali
pa v somestju itd. Tu imamo kar nekaj težav,
upam, da bomo vendarle sporazumno
na regiji sprejeli še določena stališča, ker
smo si občine med sabo zelo različne.
Predlaganih je bilo več variant: ena od teh
je pešpot in kolesarska pot iz Cerknega
proti Logu, Bolnici Franja bodisi po levem
bodisi po desnem bregu Cerknice. Prav
tako je varianta proti Želinu oz. Reki, kjer
bi se lahko združili s tolminsko občino in
tako povezali pešpoti ali kolesarske poti v
Posočje.
Kdaj naj bi bil dokument pripravljen?
Celostna prometna strategija naj bi bila
pripravljena oz. zaključena do konca
septembra letos in bo služila za nadaljnje
delo na področju javne infrastrukture,
cest, javnih poti, pešpoti, kolesarskih
poti. Pripomogla bo k večji varnosti
vseh udeležencev v prometu, predvsem
najranljivejših – pešcev in kolesarjev.
Zagotoviti želimo tudi varen mirujoč
promet v naseljih in izven njih.
Sanirate pa tudi kar nekaj plazov …
Občina ima več kot 200 plazov. Nekateri
so izredno pereči, enega takih interventno
rešujemo v KS Bukovo. Navezuje se na
Šentviško planoto in omogoča prebivalcem
obeh območij krajši prehod. Plaz je obsežen,
zato smo v sodelovanju s strokovnimi
službami poiskali ustrezno rešitev in se
sanacija že zaključuje. Reševanje plazu bi
stalo več kot milijon in pol, zato smo šli v
načrtovanje nove cestne povezave, ki je
tudi krajša in cenovno precej bolj ugodna.
Skupaj z asfaltiranjem naj bi nas stalo od
80 do 100 tisoč evrov, kar bomo izpeljali še
letos.

Občina Cerkno
Drugi plaz je plaz Čelo. Tu so že narejene
geološke analize in vrtine. Problem je,
da se lahko s strmega pobočja ‘iztrga’
dostopna pot do dela naselja Pot v Čelo. Tu
bo potrebno območje preudarno urediti,
potrebno bo razmišljati o pilotih: železnih,
betonskih oz. leseni ‘kašti’. Z ustrezno
tehnično rešitvijo želimo podor strokovno
sanirati.
V KS Otalež na relaciji Otalež–Jazne grozi
kamniti podor, ki je stalno v gibanju, na tej
relaciji na cestišče stalno pada kamenje.
Projekt je že pripravljen. Obstajata dve
varianti: razminiranje kamnitega sklopa
ali pa odvoz območja v celoti, kar bi bila
izredna obremenitev za ceste, poleg tega
pa tudi deponiranje odpada iz podora.
Najbrž se bomo odločali za umirjanje
podora, razminiranje ter izravnavo na
licu mesta. V proračunu je v ta namen
rezerviranih okrog 70 tisoč evrov.
Proračun je z nekaj izjemami krajevnim
skupnostim letos zelo naklonjen.
Izgradnje večnamenskih objektov in ceste
ste že omenili. Kar nekaj sredstev pa je
namenjeno tudi reševanju problematike
pitne vode …
Tema pitne vode je aktualna na več
načinov. Tu so redna vzdrževanja tudi na
pobudo inšpekcijskih služb, ker je potrebno
zagotoviti ustrezen dostop do vodohranov
ter izboljšati vodna zajetja. Povprečna

priprave pitne vode, k čemur nas, naj
poudarim, zavezuje zakonodaja. Tega
področja še nismo uspeli v celoti uskladiti.
Na vodovodu Šebrelje bo potrebno
razmišljati o ojačitvi vodovoda, saj gre na
planoti tudi za problem pomanjkanja pitne
vode.
Na področju vodooskrbe je v letu 2018
predvidenih približno 265 tisoč evrov, in
sicer tako za investicije kot tudi za tekoča
vzdrževalna dela.
Na postavki prostorsko planiranje,
stanovanjsko-komunalna dejavnost, se je
znesek v primerjavi z lani precej povišal.
Zakaj?
Ja, že drugo oz. tretje leto planiramo 77
tisočakov za potrebe selitve avtobusnega
postajališča na periferijo Cerknega. Lani sta
kar dva lastnika zemljišč preminula in pri
nakupu zato nismo bili uspešni. Letos bi radi
to rešili, saj se to rešuje in obljublja že od
samega nastanka Občine Cerkno. Upam, da
kmalu dočakamo epilog. Nova avtobusna
postaja bo stala nekoliko niže ob sotočju
Zapoške ter Oresovke in Cerknice in bo
predvidoma le 300 metrov oddaljena od
zdajšnje, ki je v strogem centru.
Za kulturo, šport, nevladne organizacije
ste lani namenili 300 tisoč, letos pa kar
450 tisoč evrov … Kako to?
Področje družbenih dejavnosti vsako leto
zahteva več sredstev: od izobraževanja

»Povprečna starost naših vodovodov je več kot 25, 30 let.
V nekatere je potrebno na novo vlagati, da obdržimo
ustrezno kakovost pitne vode. V našem pa tudi drugih
okoljih ne gre brez ustrezne priprave pitne vode (hipoklorit,
UV-žarnica), da izboljšamo njeno kakovost.«
starost naših vodovodov je več kot 25, 30
let. V nekatera je potrebno na novo vlagati,
da obdržimo ustrezno kakovost pitne vode.
V našem pa tudi drugih okoljih ne gre brez
ustrezne priprave pitne vode (hipoklorit,
UV-žarnica), da izboljšamo njeno kakovost.
Po KS je kar nekaj sporov, ker nekateri
prebivalci niso naklonjeni temu načinu

do drugih programov, ki so v to vključeni.
Letos smo dodali tudi sredstva za reševanje
prostorske problematike društev, zato je
ta postavka tako visoka. Pa tudi nekateri
programi terjajo več sredstev. Obenem
so napovedane nekatere pomembne
prireditve, npr. Bendologija itd. Tudi zato so
ta sredstva višja.

O novih prostorih
C. M. A. K.-a:
»Približno 60 tisoč evrov
sredstev namenjamo za
nakup novih prostorov,
kar pa po moji oceni ne bo
zadoščalo. To bomo morali
uskladiti z rebalansom
proračuna ali pa ustreznim
dogovorom glede plačila z
morebitnim prodajalcem
nepremičnine.«
Je v sklopu tega predvidena tudi rešitev
prostorske problematike CMAK-a?
Prav gotovo. Imeli smo tudi srečanje
z občani na pobudo društev, ki so se
predstavila občanom in bi želela pridobiti
prostore … Javna razprava za ta društva
(CMAK, taborniki, orientacisti, KUD) ni bila
ugodna in plodna, zato iščemo prostore še
naprej. Kar nekaj variant še obstaja, zato
upam, da bomo našli skupno rešitev in
prostore, v katerih bi lahko delovala društva
naprej. Približno 60 tisoč evrov sredstev
namenjamo za nakup novih prostorov, kar
pa po moji oceni ne bo zadoščalo. To bomo
morali uskladiti z rebalansom proračuna ali
pa ustreznim dogovorom glede plačila z
morebitnim prodajalcem nepremičnine.
Upam, da bomo v bližnji prihodnosti
lahko zagotovili tudi prostore za pihalno
godbo, saj se bo s prenovo in preureditvijo
hotelskega kompleksa morala iz prostorov
nad bazenom izseliti.
Ob podrobnejšem pregledu opazimo,
da je proračun zelo naklonjen področju
turizma.
Lani smo gospodarstvu namenili dobrih 80
tisoč evrov, letos pa skoraj še enkrat toliko
– 156 tisoč evrov. Za promocijo turizma, ki
smo se mu zapisali že pred več kot 20 leti, v
sklopu tega namenjamo 127 tisoč evrov. Tudi
z novimi močmi, ki prihajajo v naše okolje,
bi radi še dvignili to področje na višji nivo.
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Tu si zelo želimo novega elana in promocije.
Ste lahko bolj natančni?
Na Cerkljansko želimo pripeljati še več
turistov kot lani z izboljšanjem turistične
ponudbe. Razmišljamo o novi zaposlitvi
znotraj LTO Laufar Cerkno. Tu je še program
Slovenia green, kjer smo bili uspešni in ga
želimo nadgraditi tudi s povezovanjem vseh
akterjev na tem področju.
Za Divje babe smo že lani obljubljali, da
bomo vložili okrog 40 tisoč evrov predvsem
za dostopne poti na Šebreljsko planoto,
urejanje t. i. ‘mulatjere’ ter varnosti v sami
jami. Tu se nam je ustavilo pri pridobivanju
soglasij. Celo od Rusov, ki so tu kupili
zemljišče, smo pridobili soglasje, od
družbe SIDG pa čakamo nanj že več kot
šest mesecev. Zato tudi projektov nismo
mogli izvesti, kot smo si zastavili. Lani smo
tako vložili zgolj slabih tisoč evrov, letos
nameravamo vložiti 22 tisoč evrov. Izredno
občutljiva tema je urejenost same jame, kjer
pa bo potrebno projekt pametno načrtovati
in izvesti.
Še vprašanje za konec: kako zadolžena je
Občina Cerkno?
V letu 2018 je predvideno dolgoročno
zadolževanje v okviru proračuna države,
in sicer v višini 197.775 evrov v povezavi s
23. členom, ter 48.218 evrov dolgoročnega

»Za promocijo turizma,
ki smo se mu zapisali
že pred več kot 20 leti
…, namenjamo 127 tisoč
evrov. Tudi z novimi
močmi, ki prihajajo v naše
okolje, bi radi še dvignili to
področje na višji nivo. Tu si
zelo želimo novega elana in
promocije.«
zadolževanja pri poslovnih bankah, če se
bodo pokazale potrebe med izvajanjem
proračuna. Imamo pa 750 tisoč evrov
kreditov iz preteklosti.

Naročnik oglasa: Milan Božič, DeSUS

Foto: Bojan Tavčar

G. župan, hvala za pogovor. ₨
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Vodooskrba v letu 2017

Kakovost pitne vode
Vanja Mavri Zajc, Občinska uprava

Upravljavec vodooskrbnih
onesnaženih. Vsi vzorci na teh sistemih, ki so bili odvzeti
vzporedno na omrežju, so bili skladni.
sistemov je dolžan redno
spremljati kakovost pitne vode ter Analize na prisotnost trihalometanov
(THM)
o tem obveščati uporabnike.
surove vode. 14 jih je bilo neskladnih, od teh 8 fekalno

V okviru notranjega nadzora so bili na vseh sistemih, kjer
se dezinfekcija pitne vode izvaja s pomočjo natrijevega
hipoklorita, odvzeti vzorci na prisotnost THM. Če so v vodi
Spremljanje kakovosti pitne vode in
prisotne organske snovi, te reagirajo z dezinfekcijskim
sredstvom in tvorijo se kemijske spojine THM. V vzorcih je
predpisi
bila določena skupna vsota THM od 0,5 do 9,9 µg/l, njihova
Ministrstvo za zdravje zagotavlja nadzor nad kakovostjo
povprečna vrednost je znašala 2,03 µg/l. Predpisana mejna
pitne vode oziroma t. i. državni monitoring pitne vode
javnih vodooskrbnih sistemov, ki oskrbujejo 50 ali več oseb. vrednost vsote THM v Pravilniku je 100 µg/l.
Neodvisno od državnega monitoringa upravljavec, Občina
Cerkno, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Pravilnik) izvaja Državni monitoring
notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode vseh sistemov v V okviru državnega monitoringa (Tabela 2) je bilo v letu
2017 na omrežju večjih sistemov odvzetih 41 vzorcev za
upravljanju.
mikrobiološke in prav toliko za fizikalno-kemijske preiskave.
Ugotavljanje kakovosti pitne vode se izvaja s pomočjo
Večina vzorcev na sistemih brez priprave mikrobiološko
različnih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode.
ni bila skladna s Pravilnikom (spodnji del Tabele 2).
Mikrobiološko kakovost pitne vode ugotavljamo z
Na teh sistemih je bilo 13 od skupno 14 oz. 93 % vseh
določanjem različnih vrst mikroorganizmov v vodi. Redna
vzorcev mikrobiološko neustreznih, od teh 54 % fekalno
mikrobiološka analiza pitne vode obsega določanje
onesnaženih (zdravstveno neustreznih). Na vodovodih z
števila E. coli, skupnih koliformnih bakterij in števila
urejeno dezinfekcijo pitne vode mikrobiološka kakovost
mikroorganizmov pri 22 °C in 37 °C. V t. i. občasni analizi pa ni problematična (sistemi v zgornjem delu Tabele 2). Na
se poleg navedenih parametrov določa še število bakterij
sistemu Gorje vzroka za prisotnost koliformnih bakterij
Clostridium perfringens (kadar na vir pitne vode lahko
v vzorcu nismo našli. Pri kontrolnih vzorcih jih na istem
vpliva površinska voda – zaradi kraških tal to velja za vse
ter vzporednem odjemnem mestu, ob enaki (oz. običajni)
naše vire; njegova prisotnost sicer nakazuje možnost pojava koncentraciji kot pri neskladnem vzorcu, nismo več
parazitov v vodi) ter število enterokokov, ki so poleg E. coli identificirali.
zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja.
Pitna voda je po Pravilniku skladna, kadar ne vsebuje
mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v
številu, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Če
vsaj eden od zahtevanih predpisanih parametrov odstopa
od normativov, določenih s Pravilnikom, voda ni skladna.

Redno in investicijsko vzdrževanje
vodovodov

Lani je bilo vseh 71 odvzetih vzorcev za fizikalno-kemijske
preiskave skladnih. Ugotavljamo, da je to posledica rednega
vzdrževanja vodooskrbnih objektov (čiščenje vodooskrbnih
objektov in omrežja) ter sistematskega investicijskega
vzdrževanja vodovodnih sistemov (celovite sanacije
Redna fizikalno-kemijska analiza obsega določanje barve,
vonja, okusa, motnosti, vrednosti pH, električne prevodnosti objektov zajetij, vodohranov ipd.).
in amonija.
V letu 2017 smo na tem področju sanirali eno od zajetij v
Lazcu, eno od zajetij v Otaležu ter predelali raztežilnik v
Notranji nadzor
Otaležu. Izvajalec vseh del je bilo podjetje
Vzorčenje v okviru notranjega nadzora smo izvajali sami,
Komunala, d. o. o., Idrija.
analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju

Večinski delež mikrobiološko in zdravstveno neustreznih
vzorcev predstavljajo vzorci, odvzeti na omrežjih sistemov,
kjer priprava vode ni urejena (spodnji del Tabele 1).
Na teh sistemih je bilo 28 od skupno 30 oz. 93 % vseh
vzorcev mikrobiološko neustreznih, od teh 39 % fekalno
onesnaženih (zdravstveno neustreznih). Kot edini možen
način zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti pitne vode
na teh sistemih velja trajen ukrep prekuhavanja vode za
uporabo v prehrani.
Vzrok za občasno neustrezne rezultate zaradi prisotnosti
koliformnih bakterij na sistemu Čeplez smo pripisali
vplivu vodovodnega omrežja oziroma t. i. sekundarnemu
onesnaženju pitne vode med distribucijo od mesta
dezinfekcije do uporabnikov. Na treh sistemih z urejeno
pripravo smo lani na zajetjih odvzeli skupno 15 vzorcev

Zajetje v Otaležu

Na zajetju v Otaležu smo obstoječi betonski jašek predelali
v nov nadzemni objekt, tako je omogočen lažji dostop
za kontrolo vode.
Za zagotavljanje
boljše kakovosti
vode smo vgradili
nov peščen vodni
filter z usedalnikom.
Pri sanaciji smo
poskrbeli tudi za
čiščenje brežine za
zajetjem in ureditev
drenaže. Na novo
se je izgradilo tudi
podporno steno
ob zajetju in se tako zavarovalo brežino pred morebitno
erozijo.

Foto: arhiv Občine Cerkno

Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v
Novi Gorici. Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne
vode mikrobiološka kakovost ni problematična (vodovodi
v zgornjem delu Tabele 1). Razen na vodovodu Čeplez se
na vseh ostalih izvaja dezinfekcija s pomočjo natrijevega
hipoklorita. Na vodovodu Čeplez se pitna voda predhodno
obdela s pomočjo UV-naprave.

Raztežilnik Otalež

Obstoječi jašek raztežilnika v Otaležu je dobil novo podobo.
Nadzidali smo obstoječi jašek in uredili vstop v objekt. Z

Tabela 1: Rezultati analiz vzorcev pitne vode v letu 2017 –
notranji nadzor
MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
VODOOSKRBNI
SISTEM

Št. vseh
vzorcev

Cerkno
Šebrelje
Otalež
Planina
Zgornje Ravne
Gorje
Zakojca
Spodnje Ravne
SC – Lom
Poče
Plužnje
Lazec
Zakriž
Čeplez
Skupaj
Jazne
Labinje
Trebenče
Bukovo
Dolenji Novaki
SC – Brdo,
Počivalo
Jesenica
Reka
Gorenji Novaki
Orehek
Kojca
Žabže
Skupaj
SKUPAJ

Neustrezni

6
3
4
3
3
5
4
3
3
3
3
3
3
8
54
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
2
3

1

1

3
2
2
3
3
1
30
84

3
2
1
3
3
1
28
30

Fekalno
onesnaženi

FIZIKALNOKEMIJSKI PREIZKUSI
Št.
vseh
vzorcev

4
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1

0

1
2
2

1
1

1
1
1
1
1
1
11
30

1
2
1
11
11

Neustrezni

0

0
0

Tabela 2: Rezultati analiz vzorcev pitne vode v letu 2017 –
državni monitoring
MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
VODOOSKRBNI SISTEM

Št. vseh
vzorcev

Cerkno
Šebrelje
Otalež

5
2

Gorje
Planina
Zgornje
Ravne
Zakojca
Poče
Plužnje
Lazec
Zakriž
Čeplez
Skupaj
Jazne
Labinje
Trebenče
Bukovo
Dolenji
Novaki
Reka
Jesenica
Skupaj
SKUPAJ

2
2

Neustrezni

Fekalno
onesnaženi

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI
Št. vseh
vzorcev

Neustrezni

4
2

2

2
1

1

2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
27
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2

1
2
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2
27
2
2
2
2

2

2

2

2

2
2
14
41

2
2
13
15

2
2
13
15

2
2
14
41

0

0
0

Občina Cerkno

Foto: arhiv Občine Cerkno

lažjim dostopom do vodne celice je omogočena boljša
kontrola vode. Uredili smo prezračevanje objekta in iztok ob
presežkih vode.

Vrtec Peter Klepec v Cerknem

V vrtec radi hodimo
Služba za družbene dejavnosti Občine Cerkno

Zajetje v Lazcu

Foto: arhiv Občine Cerkno

5

Na zajetju v Lazcu smo
izgradili nov objekt
za zajem vode. Na
tem območju je nekaj
manjših izvirov, ki se jih
je zajelo skupaj. Voda
v vodohran tako steče
iz zajetja prek filtrov v
zbiralnik. Stene zajetja
smo izolirali in poskrbeli
za prezračevanje
objekta ter odvod viška
vode.

Sanacij ne bi mogli uspešno izpeljati brez razumevanja
lastnikov parcel ob vodooskrbnih objektih, ki so nam v
času sanacij dovolili uporabo zemljišč za izvedbo del,
skladiščenje gradbenega materiala in za dostopne poti. ₨

DEŽURNA ŠTEVILKA ZA PRIJAVO OKVAR
NA VODOVODU
Uporabnike, priključene na javne vodovode v
upravljanju Režijskega obrata občine, obveščamo,
da je na voljo telefonska številka za prijavo okvar na
vodovodu, na katero se lahko uporabniki obrnejo
tudi izven rednega delovnega časa Občinske uprave:

031/370-444.

OBVEŠČANJE OBČANOV GLEDE
VODOOSKRBE
Na spletni strani Občine Cerkno www.cerkno.si
najdete več informacij tudi:
• o priporočilih lastnikom in upravljavcem objektov
za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja,
• o situacijah in načinih obveščanja uporabnikov
glede vodooskrbe v tem letu,
• o komunalni odpadni vodi in o tem, kaj sodi v
kanalizacijo in kaj ne.

OBVESTILO UPORABNIKOM OZIROMA
LASTNIKOM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV (MKČN) – POD 50 PE
Lastniki morajo o vgradnji MKČN v roku 15 dni po
začetku njenega obratovanja pisno obvestiti Občino
Cerkno. Lastnike obstoječih MKČN pozivamo, da na
sedež Občinske uprave čimprej posredujejo izpolnjen
obrazec MKČN_podatki, ki ga lahko dobijo na spletni
strani Občine Cerkno www.cerkno.si v rubriki Obrazci
in vloge ali na sedežu Občinske uprave. Podatke bomo
potrebovali za izdelavo prvih meritev MKČN.
Če z njimi ugotovimo, da MKČN deluje v skladu s
predpisi, se okoljska dajatev za obremenjevanje okolja
zniža za 90 %.

Prostor, ki je namenjen predšolskim otrokom, sooblikujejo vsi, ki
so tako ali drugače povezani z vrtcem. Ustvarjajo ga otroci, starši,
zaposleni v vrtcu, skratka vsi, ki se redno ali občasno vključujejo v
delo vrtca.
Vrtec je v prvi vrsti namenjen otrokom, je prostor, kamor
malčki prihajajo z veseljem, kjer se dobro počutijo in
pridobivajo ustrezna znanja in sposobnosti, ki jim bodo
koristila v nadaljnjem življenju, ustrezne vzgojne navade
in vrednote, ki so pomemben pogoj za njihovo pozitivno
osebnostno rast in dobro počutje v družbeni skupnosti.
Javni vrtci v Sloveniji ponujajo visok evropski nivo varstva,
vzgoje in izobraževanja. Kurikulum je strokovna podlaga
za delo v vrtcu in predstavlja dodano vrednost ter je
pomemben dejavnik stimulacije razvoja otrok ter s tem
prihodnosti družbe. Ob tem so javni vrtci tudi pomemben
socialni izenačevalec.
V nadaljevanju podajamo nekaj splošnih informacij in
podatkov, ki bodo prišli prav tako staršem, ki so svoje
malčke prvič vpisali v vrtec, kot tudi staršem, katerih
otroci so v vrtec že vključeni.

Vpis v vrtec
V vrtec se lahko vključijo otroci, ki ob vstopu v vrtec
dopolnijo najmanj 11 mesecev starosti in starši zanje ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki
polne odsotnosti z dela. Otroke se lahko sicer v vrtec
vpiše kadarkoli med letom, če so še na voljo prosta mesta,
praviloma pa vpis poteka na podlagi javnega razpisa
za vpis, ki ga vrtec objavi najmanj enkrat letno. Vpis v
vrtec za naslednje šolsko leto se je za vrtec v naši občini
zaključil konec marca letos. Vrtec lahko sprejme toliko
otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi
za oblikovanje oddelkov. Otroci, sprejeti v vrtec, so
praviloma vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.
Starši imajo skladno z Zakonom o vrtcih pravico vpisati
otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji; v primeru omejevanja
vpisa pa imajo prednost pri vpisu otroci s stalnim
prebivališčem v občini ustanoviteljici vrtca.

Plačilo staršev za program vrtca

razvrščeni v 9. dohodkovni razred in tisti starši, ki ne
oddajo vloge na CSD (in so zavezanci za dohodnino
v Republiki Sloveniji), plačajo prispevek v višini 77 %
ekonomske cene programa. Razliko do polne ekonomske
cene skladno z navedenim zakonom poravna občina
zavezanka. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v
katerega je vključen otrok.
Dohodkovni
razred

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Povprečni mesečni dohodek na
osebo (v % od neto povprečne
plače)

do 185,43 EU
(do 18 %)
nad 185,43 do 309,05 EUR
(nad 18 do 30 %)
nad 309,05 do 370,86 EUR
(nad 30 do 36 %)
nad 370,86 do 432,67 EUR
(nad 36 do 42 %)
nad 432,76 do 545,98 EUR
(nad 42 do 53 %)
nad 545,98 do 659,30 EUR
(nad 53 do 64 %)
nad 659,31 do 844,73 EUR
(nad 64 do 82 %)
nad 844,74 do 1019,86 EUR
(nad 82 do 99 %)
nad 1019,86 EUR
(nad 99 %)

Plačilo
staršev

Oproščeno
plačila

10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Plačilo staršev za program vrtca znaša na podlagi Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev največ 77 % cene
programa vrtca, ki ga obiskuje otrok. Za uveljavitev
nižjega plačila je potrebno na pristojni center za socialno
delo vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca (obrazec Enotna
vloga za znižano plačilo vrtca). Center za socialno delo v
odločbi določi znižano plačilo staršev v skladu z lestvico,
ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov (24. člen
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Višina
plačila vrtca se določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od
cene programa, v katerega je otrok vključen.

Vloge za znižano plačilo vrtca priporočamo, da starši
vložijo na CSD takoj po podpisu pogodbe z vrtcem.

Starši, ki so na podlagi ugotovljenega povprečnega
mesečnega dohodka na družinskega člana uvrščeni v prvi
plačilni razred, so v celoti oproščeni plačila vrtca. Celotne
stroške poravna občina, v kateri ima otrok vsaj z enim od
staršev skupno stalno prebivališče (občina zavezanka).

Občina zavezanka je dolžna doplačevati staršem
razliko med ceno programa vrtca in plačilom staršev,
ki je določeno v veljavni odločbi o znižanem plačilu
vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, torej tudi, če otroci s
stalnim prebivališčem v naši občini obiskujejo vrtec z
javnoveljavnim programom izven naše občine. ▶

Starši, razvrščeni od 2. do 9. dohodkovnega razreda,
plačajo prispevek v višini odstotka od ekonomske cene
programa vrtca, ki ga otrok obiskuje, kot je določeno
v odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca. Starši, ki so

Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo za otroke, ki
so vključeni v javni vrtec kot tudi za otroke, vključene v
zasebni vrtec s koncesijo.
Če je v vrtec vključenih več otrok iz družine, starši za
drugega otroka plačajo 30 % izračunanega plačila staršev,
razliko krije država. Za vsakega nadaljnjega otroka je vrtec
brezplačen.

Občina Cerkno

Plačilo staršev, če je otrok
vključen v program zasebnega
vrtca

Za otroke, vključene v zasebni vrtec, občina zavezanka
poravna 85 % zneska, obračunanega za istovrstni
program v javnem vrtcu, ki bi ga poravnala, če bi bil otrok
vključen v javni vrtec na območju občine zavezanke (34.
člen Zakona o vrtcih).

Cene programov vrtca

Cene programov vrtca potrdi občina ustanoviteljica na
podlagi predloga, ki ga večinoma pripravijo strokovne
službe vrtca. Cene programov morajo biti izračunane na
podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Metodologijo določanja stroškov, ki so elementi za
oblikovanje cen programov, določi minister, pristojen
za predšolsko vzgojo. Predpisana metodologija določa,
katere stroške je potrebno vključiti v ceno; tu gre
predvsem za stroške dela, materialne stroške, stroške
storitev, ki so potrebni za izvajanje programov ter stroške
živil za otroke.

Cene programov vrtca Peter
Klepec

Cene programov so izračunane na podlagi predpisane
metodologije in potrjene s sklepom Občinskega sveta
Občine Cerkno.
Mesečne cene programov od 1. 9. 2016 dalje znašajo:
Program

Starost

Cena
programa
v EUR

Dnevni program (od 6 do 9 ur)

1-3 let

491,51

Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)

1-3 let

370,15

Dnevni program (od 6 do 9 ur)

3-6 let

336,77

Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)

3-6 let

265,69

Dodatne subvencije k plačilom
staršev

Občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem
plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega
centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem
obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini.
Občina mora od letošnjega leta dalje ločeno voditi
podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih
ugodnosti iz prejšnjega odstavka.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina
Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine,
vključenega v Vrtec Cerkno, znižano ceno programa:
• za prvo starostno obdobje (1–3 let)
dnevni program
• za prvo starostno obdobje (1–3 let)
poldnevni program
• za drugo starostno obdobje (3– 6 let)
dnevni program		
• za drugo starostno obdobje (3–6 let)
poldnevni program		

385,94 EUR,
323,40 EUR,
293,24 EUR,
252,70 EUR.

Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v vrtec izven občine Cerkno, Občina
Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine,
vključenega v vrtec, popust v višini razlike med ceno
programa vrtca, v katerega je otrok vključen, in znižano
ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.

Primer 1: Če je v odločbi CSD določeno znižano plačilo
vrtca v višini 5. dohodkovnega razreda, plačajo starši za
prvega ali edinega otroka iz družine 35 % od znižane
cene programa, v katerega je otrok vključen, preostalih 65
% znižane cene in razliko med znižano in ekonomsko ceno
pa poravna Občina Cerkno. To pomeni, da starši plačajo
za dnevni program prvega starostnega obdobja 135,08
evrov, razliko do polne ekonomske cene v višini 356,43
evrov pa pokrije občina.
Primer 2: Če je v odločbi CSD določeno znižano plačilo
vrtca v višini 5. dohodkovnega razreda, plačajo starši za
drugega otroka iz družine 30 % izračunanega plačila
staršev od ekonomske cene programa, 70 % vrednosti,
ki odpade po odločbi na starše, plača država. Lokalna
skupnost pokrije razliko do polne cene programa. Starši
plačajo za drugega otroka za celodnevni program prvega
starostnega obdobja 51,61 evrov, država prispeva 120,42
evrov, občina pa 319,48 evrov.
Občina Cerkno prav tako priznava popust za prvega ali
edinega otroka iz družine, vključenega v zasebni vrtec, ki
izpolnjuje pogoje iz Zakona o vrtcih. Popust se obračuna
kot razlika med 85 % cene istovrstnega programa Vrtca
Cerkno in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec
Cerkno.
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški
ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni
na mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa
prispeva posamezen plačnik.

Energetska
sanacija šole
Milan Koželj

Ohranjamo princip strokovnosti,
postopnosti in sprotnega
prilagajanja gradbenim izzivom
brez večjih dodatnih stroškov.
Zaenkrat ni bojazni, da ne bi bila sanacija končana v
predvidenem roku, torej do konca avgusta letos, tako da
bodo z naslednjim šolskim letom prihranki pri energiji še
občutnejši. H koncu gre celovita montaža oken, ostaja še
najzahtevnejši del zadaj za šolo, v veliki telovadnici ter ob
šolski dvorani. Ta bo na ta način dodatno obogatena z večjim
požarnim izhodom, ki bo s pridom služil tudi olajšanemu
dovažanju tehničnih in scenskih pripomočkov v edino večjo
krajevno dvorano.

Cena prehrane na dan znaša:
• za celodnevni program 1, 79 evrov,
• za poldnevni program z zajtrkom in kosilom 1,47
evrov.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
Foto: arhiv OŠ Cerkno
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Vrtec Peter Klepec CERKNO
Ustanoviteljica: Občina Cerkno
Šolsko leto 2017/2018:
• 9 oddelkov,
• 136 otrok,
• 28 zaposlenih, od tega:
• 9 vzgojiteljic,
• 11 pomočnic vzgojiteljic ter
• 8 sodelavcev, ki so zadolženi za
tehnična in administrativna dela.

Sredstva, ki jih za najmlajše namenja
Občina Cerkno
Občina Cerkno je v letu 2017 za varstvo in vzgojo
predšolskih otrok namenila 616.676 evrov, od
tega za Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno 541.600
evrov in varstvo otrok izven občine 75.076 evrov.
Občina ustanoviteljica vrtca je dolžna tudi za vsako
nezasedeno mesto v skupinah pokrivati ekonomsko
ceno programa, od katere so odšteti stroški za
prehrano otrok.
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za
investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v
nepremičnine in opremo javnih vrtcev.
V letu 2017 je bilo za te namene porabljenih 15.960
evrov.

Kakovostno posodobljenih pa je že tudi polovica stropnih
oblog na hodnikih in učilnicah z dodatno izolacijo ter sanacijo
strešnih oken – kupol, katerih dotrajane obrobe so ob hujših
nalivih močno puščale deževnico v določene učilnice. V
celotni stavbi pa so že prenovljena svetila ter zamenjana s
svetlejšimi, kakovostnejšimi in varčnejšimi LED svetilnimi
telesi. V naslednjih majskih tednih bo potekala priprava na
obsežno ter zahtevno sanacijo vhodov v šolo, ki pa bo s
seboj prinesla tudi strožjo logistiko odpiranja in zapiranja
vrat, saj je bil prehod skozi šolsko stavbo doslej pretirano
odprt in dostopen slučajnostnim obiskovalcem. Zavod bo
ob sanaciji vhodov uvedel ustrezne načina dostopanja v
dopoldanskem času ter posebej za nosilce posamičnih
popoldanskih ter večernih dejavnosti, ki se odvijajo na šoli. V
naslednjih mesecih pa bodo izvajalci pričeli tudi s postopno
sanacijo zunanje fasade.
Konec marca smo se na zavodu po daljšem času ponovno
srečali z anonimno prijavo »zaskrbljenih staršev«, na katero
so se morale odzvati kar štiri pooblaščene inšpekcije:
okoljska, delavna, zdravstvena in šolska. Zaskrbljeni prijavitelj
je v anonimki zatrjeval, da so učenci na šoli zdravstveno
ogroženi z azbestnim prahom in pomanjkljivim čiščenjem
prostorov neposredno po gradbenih posegih. Za legitimne
preverbe vseh štirih inšpekcij je vodstvo šole zagotovilo
ustrezen čas in pogoje za delo inšpektorjev, na katerih so
sodelovali tudi predstavniki nadzora energetske sanacije,
izvajalcev, varstva pri delu ter občine kot naročnika del.
Inšpekcijski postopki so bili še istega dne ustavljeni, saj
nobeden od pooblaščenih inšpektorjev ni ugotovil, da bi
izvedba energetske sanacije kakorkoli načenjala zdravje otrok
in zaposlenih ter jih ogrožala z azbestnim prahom. Edina še
preostala zaplata azbestne kritine, ki prekriva spodnji del
šolske stavbe na razredni stopnji, bo strokovno in po vseh
varnostnih pravilih zamenjana v poletnih mesecih, ko bo ta
del šole popolnoma izpraznjen. ₨

Turistična točka

Damjana Peternelj

Zimsko sezono na SC Cerkno, s katerim upravlja
Hotel Cerkno, ocenjujejo kot odlično. Kljub slabšim
vremenskim razmeram so povečali število
obiskovalcev in ponovno dosegli rekordno število
nočitev. Obenem so znova prejeli naziv NAJ
SMUČIŠČE. S poletno sezono so že začeli.
SC Cerkno je po lanskoletnem nazivu NAJ
SMUČUŠČE med velikimi smučišči naziv
prejel še enkrat za sezono 2017/2018, v
kateri ga je obiskalo 90.000 smučarjev. To je,
kot ocenjujejo, 10 % več kot v sezoni prej.
Smučarska sezona se je pričela že 9.
decembra in bi bila ob pomanjkanju snega
v začetku zime, če ne bi v januarju naredili
kar nekaj kompaktnega snega, kar kmalu
zaključena, je ocenil Ciril Peternelj, vodja
smučišča. Proge so konec januarja dodatno
zasnežili, nato pa je zapadlo še precej

naslednjo sezono delati, kot da nisi. In delati
moraš še bolje, se truditi pri izboljšavah.«
Pohvalil je tudi sodelavce, nekateri na
smučišču vztrajajo že več kot 20 let:
»Delavci, ki pridobijo izkušnje in ostanejo,
so za podjetje prednost. Z leti svoje znanje
samo nadgrajujejo. Pa tudi več del znajo
opravljati, tako da ni problem, če nekdo
ostane na bolniški. Nekdo je lahko strojnik,
zna narediti sneg, peljati ratrak. Biti dober
žičničar ni enostavno. Fantje delajo na vetru
in snegu, pri nizkih temperaturah.«
Pohvalil je tudi organizacijo tradicionalne
Žičničarjade, ki so jo letos po 10 letih znova
izpeljali prav na njihovem smučišču.

Foto: SC Cerkno

Poletna sezona že odprta

Priznanje za NAJ SMUČIŠČE so na podelitvi na
gradu Rače sprejeli (z leve): Uroš Žajdela, vodja
prodaje in trženja v Hotelu Cerkno, Manuela
Božič Badalič, direktorica Hotela Cerkno, ter Ciril
Peternelj, vodja smučišča

naravnega snega, temperature so zdržale,
tako da so smuko podaljšali do 28. marca.
Vpisali so kar 104 dneve obratovanja, kar
je po besedah Peternelja pripomoglo k
dokaj dolgi sezoni za tako smučišče. Obisk
bi lahko bil po njegovem mnenju še boljši:
»Snega je bilo dovolj, lepih, sončnih dni pa
ne. Ob lepem vremenu bi našteli še 20 do
25 tisoč smučarjev več.«
A ti, ki so prišli, so bili s ponudbo zadovoljni,
saj so smučišče (takoj za njim pa Vogel in
Kanin) vnovič izbrali za najboljše v kategoriji
velikih smučišč. »Priznanje nam veliko
pomeni. Že sam ne vem več, katero po vrsti
je, ker smo jih v več kot 20 letih res prejeli
že precej,« je še pojasnil Peternelj.

Če si prvi, se moraš še bolj
dokazovati

Kar se načrtov tiče, ostajajo realni: »Vsak
bi se moral zavedati, da če si prvi, moraš

Številne aktivnosti v Bike in Fun parku
Cerkno, ki so ga odprli 1. maja, že tečejo.
»Skupaj s ŠD Pedal Cerkno smo uspeli
dokončati družinsko progo, ki je že peta v
bike parku, in tako razširili ponudbo tudi za
manj ‘profesionalne’ kolesarje. Drsališče se
počasi, a vztrajno premika na SC Cerkno,
kjer bomo našim gostom tudi v poletnih
mesecih omogočili drsalne užitke. Okrepili
smo sodelovanje z lokalnim ponudnikom
adrenalinske pustolovščine ‘paintball’ ter
seveda obnovili obstoječe poligone užitka
in zabave: supanje, odbojka na mivki,
lokostrelstvo …,« je pojasnil Uroš Žajdela,
vodja prodaje in trženja v Hotelu Cerkno.
»Razen aktivne ponudbe bomo letos na SC
Cerkno priredili tečaj potapljanja v večjem
jezeru, v sodelovanju z jezikovno šolo
Lingula se bomo učili angleškega jezika,
poskušali prodreti v knjigo rekordov, naj
ostane še skrivnost, na katerem področju,
organizirali kolesarske prireditve, izpeljali
prvi duatlon v Cerknem ...,« je načrte
pojasnil Žajdela.
Pristavil je, da so se tudi terme izkazale za
izjemno smelo investicijo. Te bodo odprte
tudi poleti in jeseni, vendar z omejenim
urnikom, ki ga bodo sproti objavljali
na njihovi spletni strani in na socialnih
omrežjih. ₨

28. marca se je na pobudo župana Jurija Kavčiča na sedežu Ministrstva za obrambo sestal
iniciativni odbor za snemanje dokumentarnega filma o legendarnih Partizanskih smučinah
Cerkno ‘45.
Poleg župana so se ga udeležili še Miha Butara, dolgoletni predsednik pripravljalnega
odbora, ki je v letih po osamosvojitvi zgledno ohranjal spomin in poslanstvo te enkratne
prireditve sredi okupirane Evrope; Samo Bevk, odličen poznavalec medvojne in
novejše zgodovine
ter svetovalec na
Ministrstvu za obrambo;
Dušan Moravec in
Matjaž Mrak, priznana
in uveljavljena
produkcijska eksperta
na izraznem področju
dokumentarnega filma,
ter, kot koordinator
projekta, ravnatelj OŠ
Cerkno, mag. Milan
Koželj. Smučarsko
Iniciativni odbor za snemanje dokumentarca o PS (z leve): Milan Koželj,
tekmovanje slovenskih
Dušan Moravec, Samo Bevk, Miha Butara, Jurij Kavčič, Matjaž Mrak
partizanov 20. in 21.
januarja 1945 nedvomno predstavlja edinstveno domoljubno športno manifestacijo
uporniških borcev zavezniške strani sredi najhujših zaključnih bojev na centralnem delu
sredozemske fronte. Po mnenju smučarskih zgodovinarjev, športnih strokovnjakov,
vojaških zgodovinarjev in proučevalcev vojaškega smučanja so Partizanske smučine
Cerkno edinstven dogodek svetovne zgodovine upora proti fašizmu, simbol najžlahtnejših
vrednot športa ter zgled mladim generacijam. Glede na njihovo vlogo in pomen,
Partizanske smučine Cerkno kljub svojim dokazanim in transparentnim vrednotam in
kljub trudu, ki je bil za njihovo promocijo vložen na lokalni ravni, v evropski in svetovni
zgodovini odporniških gibanj niso dovolj prepoznavne, pa tudi ne v tradiciji smučarskega
športa.
Pred lokalno in širšo skupnostjo stojijo številne razvojne možnosti, da Partizanske smučine
iz častitljivega tradicionalnega spominskega tekmovanja prerastejo v širšo spominskošportno prireditev, povezano z razvojnimi potenciali cerkljanskega turizma na športnem
in na znanstvenem področju širšega proučevanja odporniških gibanj, z možnostjo
organizacije mednarodnih simpozijev. Pomembno pa je ne nazadnje tudi didaktično
ter vzgojno-izobraževalno poslanstvo, ki s spominskimi prireditvami, še posebej s pred
letom dni zasnovano akademijo Partizanskih smučin, mladim omogoča ponotranjenje
domovinskih čustev in etičnih vrednot skozi umetniške vsebine. Na naslednjem srečanju v
maju bo iniciativni odbor ustrezno razširil krog ekspertnih sodelavcev in poznavalcev teh
zgodovinskih dogodkov ter oblikoval podrobnejši projektni načrt snemanja filma.
(M. Koželj) ₨
Foto: arhiv OŠ Cerkno

Zaključili zimsko,
pripravljeni na
(po)letno sezono

Partizanske smučine kot zgodovinski
dokumentarec

Bolnica Franja od 1. aprila spet odprta

Partizanska bolnica Franja je 1. aprila po
zimskem zatišju znova odprla svoja vrata.
Obiskovalci jo bodo lahko raziskovali vse do
pozne jeseni.
Bolnico, ki je kulturni spomenik državnega
pomena, prejemnica Znaka evropske dediščine
in je vpisana na poskusni seznam svetovne
dediščine pri Unescu, vsako leto obišče
več turistov. V maju v Franji že tretje leto
pripravljajo odprtje razstave likovnega natečaja
Otroci pomagajo otrokom OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas, drugi večji projekt pa bo junija v
Cerknem – srečanje predstavnikov nekaterih
območij znaka evropske dediščine iz Italije,
Madžarske in Češke.
V Franji se v teh dneh pospešeno pripravljajo
na praznovanje 75. obletnice, ki bo 19. maja.
(CN) ₨

Foto: Bojan Tavčar

Hotel Cerkno in Smučarski center (SC) Cerkno
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28. maj: Zeleni dan slovenskega turizma v Občini
Cerkno
Zeleni dan slovenskega turizma bo letos potekal v Cerknem, natančneje na smučišču,
ki je idealno prizorišče za izvedbo osrednjega trajnostnega dogodka slovenskega
turizma. Dogodka se bodo udeležili visoki predstavniki slovenskega turizma kot
tudi predstavniki destinacij in turističnega gospodarstva, ki si prizadevajo za
trajnostni razvoj. Na prireditvi bodo podelili priznanja Slovenia Green destinacijam
in ponudnikom, poleg tega se bodo udeleženci spoznali z različnimi praksami
trajnostnega razvoja turizma. (LTO Laufar Cerkno) ₨
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Iz naših krajev

VIZIJA MOBILNOSTI IN PROMETA V OBČINI

Celostna prometna strategija (CPS)
Občine Cerkno
Nina Lipušček, LOCUS, d. o. o.

9. maja je bila v OŠ Cerkno že tretja javna razprava
z delavnico v okviru priprave celostne prometne
strategije Občine Cerkno. Udeleženke in udeleženci
so skupaj oblikovali predstave o želenem stanju
mobilnosti in prometa v prihodnosti.

1. V občini Cerkno je glavno vodilo
razvoja prometa maksimalna varnost vseh udeležencev v prometu
– tako pešcev, kolesarje, voznikov
… Udeleženci v prometu so strpni,
dobro ozaveščeni. Prometno politiko
skupaj načrtujejo Občina, občani
in interesne skupine. Načrtovanje
prometa in prostorskih ureditev je
celovito in uravnoteženo, tvori pa
kakovostno celovito podobo krajine.
2. V naselju Cerkno je med udeleženci
v prometu visok delež kolesarjev in

Celostna prometna
strategija (CPS)
Občina Cerkno
pripravlja CPS, ki bo
podlaga za dolgoročni
proces trajnostnega
načrtovanja prometa in
za pridobivanje sredstev
za izvedbo posameznih
ukrepov s področja
trajnostne mobilnosti.
Izvajanje ukrepov, ki jih
bo določila CPS, bo imelo
vpliv na vaše življenje
in mobilnost, zato je
izjemnega pomena, da pri
njeni pripravi sodelujete
občanke in občani.

pešcev, v ta namen pa so dobro razvite tudi različne podporne storitve,
npr. izposojevalnice električnih
koles in dobra infrastruktura – varne
kolesarske steze in pločniki. Te poleg
naselij povezujejo glavne turistične
znamenitosti občine – Partizansko
bolnico Franjo, Divje babe, smučišče
…
3. Javni prostori so prijetni, zeleni in
urejeni, še predvsem v centru Cerkna, ob šoli, novem vrtcu in drugih
zgradbah, v katerih so pomembne
storitve za občane. Javni prostori
so varno dostopni za vse – tudi za
otroke, gibalno omejene udeležence,
starejše.
4. Površine v centru Cerkna so razbremenjene parkirišč, razen nujno
potrebnih. Motorni promet je umirjen, čist, nizkoogljičen, za pretežno
električne avtomobile so zagotovljene hitre polnilnice, tudi izposojevalnice. Parkirišča in dejavnosti, ki
generirajo več prometa, so umeščene
na obvoznico. Tu so umeščena tudi

Foto: LOCUS, d. o. o.

Za drugačnost srečanja je poskrbela kratka
predstavitev risbic otrok iz vrtca in osnovne
šole, s katerimi so otroci skušali ponazoriti,
»kako bomo potovali, ko bomo veliki«.
Njihove simpatične predstave so bile
dobra spodbuda za nadaljevanje srečanja,
ko so bili prisotni povabljeni k razmisleku
o tem, kako naj se mobilnost v Občini
Cerkno razvija in kakšno je želeno stanje v
prihodnosti, tam okoli leta 2030. Udeleženci
so zapisovali svoje predstave o prihodnosti,
na zaključku pa so posamezniki predstavili
svoje predloge in vizijo.

parkirišča, ki funkcionirajo po sistemu
P+R. Ceste po celotni občini so varne
ter udobne, predor pa omogoča
hitro povezavo z osrednjo Slovenijo.
Motorni promet v naseljih je umirjen
in prilagojen ostalim udeležencem v
prometu, infrastruktura je opremljena z ustrezno moderno signalizacijo.
5. Javni potniški promet je dobro organiziran ter prilagojen specifičnim
razmeram cerkljanskega podeželja
– organizirane so manjše, dostopne, privlačne in cenovno ugodne,
subvencionirane oblike javnega
potniškega prometa s poudarkom na

prevozih starejših občanov s podeželja. Vse upravlja centralni klicni center.
Dobro so organizirane tudi moderne
oblike javnega prevoza: prevoz na
klic, prevozi z visokotehnološkimi
prevoznimi sredstvi, samovozečimi
vozili, zračnimi plovili in zobato
železnico, souporaba vozil, vpeljan
je enotni sistem za različne oblike
javnega prevoza …
Udeleženci so nanizali velik nabor predstav
o želenem stanju. Ta videnja in predstave
bodo upoštevani pri oblikovanju osnutka
besedila vizije mobilnosti v občini, osnutek

Iz naših krajev
pa bodo načrtovalci CPS še nadgradili in
oblikovali predlog vizije. Končna vizija
bo poleg analize stanja uporabljena za
določitev ciljev in konkretnih ukrepov CPS.

kolesarjenje, in ne nazadnje do scenarija,
ki optimizira tri glavne oblike trajnostne
mobilnosti – javni potniški promet,
hojo in kolesarjenje, ob zmanjšani rabi
motoriziranega prometa, ki hkrati manj
obremenjuje okolje. V razpravi o prednostih
in pomanjkljivostih posameznih scenarijev
so se udeleženci med drugim strinjali, da je
najprimernejši drugi predstavljen scenarij,
ki predvideva razvoj učinkovite lokalne
mobilnosti, istočasno pa bi ta scenarij moral
bolje upoštevati mobilnost med mestom in
vasjo. ₨

Štirje možni scenariji
mobilnosti

Že na drugi javni razpravi v aprilu pa so
bili predstavljeni štirje možni scenariji
razvoja mobilnosti: od ničelnega scenarija,
ki preprosto nadaljuje sedanje trende, do
scenarija, ki optimizira motorni promet, pa
scenarija, ki podpira ter spodbuja hojo in

Namen CPS
bivanja občanov. Izvajanje ukrepov, ki
jih bo določala CPS, bo imelo nedvomno
velik vpliv na življenje in mobilnost
občanov, zato je izjemnega pomena,
da sodelujete pri njenem načrtovanju.
Postopek priprave strategije je prepleten
s številnimi dejavnostmi obveščanja in
vključevanja javnosti – vse od prvega pa
do zadnjega koraka. Odprte so številne
možnosti sodelovanja in posvetovanja
med vsemi deležniki – predstavniki javne
uprave, gospodarstva in civilne družbe,
vključno z vsemi zainteresiranimi občani.

Namen je uvesti pameten in učinkovit
prometni sistem, ki ga bo pripravila
strokovna skupina, usklajen pa bo
v posvetovanju z javnostjo. Skozi
različne ukrepe bodo spodbujani
kolesarjenje, hoja in uporaba javnih
prevoznih sredstev ter drugačnih oblik
prevoza. Uspešnost ukrepov CPS se bo
pokazala v boljši učinkovitosti prometa
in mobilnosti ter bolj trajnostnih
potovalnih navadah prebivalcev.
Pokazali se bodo tudi pozitivni učinki na
okolje in zdravje ljudi ter na kakovost
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Na Bukovem novo
igrišče in vodohran
Damjana Peternelj

Na Bukovem so krajani zadnjo delovno akcijo
izpeljali 17. aprila, ko so zatravili brežine športnega
igrišča in izgradili nov vodohran.
V Krajevni skupnosti (KS) Bukovo
končujejo z deli na športnem igrišču ob
domu krajanov. Ob podpori vseh društev

ocenjuje, da bo skupna vrednost vseh del
zgolj 80 tisoč evrov, predvsem na račun
prostovoljnega dela krajanov. Projekt

Učenci in vrtčevski otroci o prometu v prihodnosti

Na zadnji večji delovni akciji so krajani zatravili brežine športnega igrišča pri domu krajanov na
Bukovem.

so že lansko leto pridobili potrebno
dokumentacijo in dovoljenja, v začetku
novembra pa je izvajalec del domačin Rado
Raspet, s. p, ki je bil izbran na razpisu, pričel
z deli.
Poleg same izgradnje igrišča so bila
najpomembnejša dela še prestavitev
električnega voda (kar so brezplačno
omogočili na Elektru Primorska), izgraditev
stopnic, ki omogočajo povezavo z domom
krajanov, ter dovozna pot na samo igrišče.
Zadnjo večjo delovno akcijo, na kateri so
zatravili brežine in na kateri je sodelovalo
več kot 30 krajanov, so izpeljali 17. aprila.
Predvideni stroški izgradnje naj bi po
projektantski oceni znašali okoli 120
tisoč evrov. Predsednik KS Silvo Jeram pa

Čistilna akcija uspela!

so večinoma zaključili letos spomladi,
financirali pa sta ga Občina Cerkno in KS
Bukovo. »Docela naj bi bilo igrišče z okolico
urejeno poleti, do jeseni pa gotovo,« je
optimističen Jeram, ki dodaja, da čakajo le
še na asfaltiranje igrišč ter dostopne poti,
kot zadnje pa načrtujejo postavitev ograje.
Igrišče, ki naj bi ga namenu uradno
predali najkasneje jeseni, bo primerno za
organizacijo različnih prireditev na prostem,
obenem pa bo površina ponudila kar nekaj
možnosti za rekreacijo številnim mladim v
kraju in okolici.
Poleg igrišča so izgradili tudi nov vodohran
za požarno varnost zaselka Laharn, kjer so
štiri gospodinjstva. Gradnjo 50-kubičnega
vodohrana z armaturo, cevmi za hidrantno
omrežje in dvema hidrantoma
v vrednosti 12 tisoč evrov bodo
plačali v KS Bukovo. Na pomoč
sta brezplačno priskočila Simon
Peternelj, ki je uredil izkop za
vodohran, ter Rado Raspet, ki
je dostavil več kot 20 kubikov
betona in nekaj drenažnega
materiala.

Foto: Metod Bevk

Foto: arhiv KS Bukovo

plastenke, plastika, tetrapaki, pločevinke …)
in črne vrečke (vsi ostali odpadki). (CN) ₨

21. aprila je po občini potekala čistilna
akcija v organizaciji Občine Cerkno,
krajevnih skupnosti in društev. Več kot 200
udeležencev se je zbralo na zbirnih mestih v
vseh krajevnih skupnostih ter pred režijskim
obratom občine, kjer so jim koordinatorji
razdelili rokavice in vrečke, dali navodila,
nato pa jih usmerili na območja čiščenja.
Čistili so območja naselij in okolico,
dostopne poti in ceste, okolice ekoloških
otokov.
Zbirni center je prav zavoljo čistilne akcije
ta dan deloval dlje, in sicer do 14. ure, ko se
je akcija uradno tudi zaključila. Udeleženci
so zbrali kar nekaj odpadkov, ki so jih glede
na vrsto razdelili na rumene (embalaža:

Foto: arhiv KS Bukovo

o tem, kako bodo vozila in promet
izgledala takrat, ko so bodo oni prvič
seznanjali s šoferskimi veščinami.
(Mitja Dežela) ₨

Foto: LOCUS, d. o. o.

V okviru priložnostne razstave KOLESAR
BOM so učenci četrtih razredov pripravili
likovno upodobitev kolesarskih poti v
mestu in okolici ter izpostavili kritične
točke, ki so jih kot mladi udeleženci
v cestnem prometu opazili. Starejši
učenci pa so v okviru interesne
dejavnosti robotika, s pomočjo LEGO
učnega paketa, pripravili praktični
primer samovozečega vozila. Ta bodo v
bližnji prihodnosti vsekakor postala del
sodobne mobilnosti. Svoja likovna dela
so predstavili tudi otroci iz našega vrtca
(iz predšolskih skupin metulji in ribice).
Skozi likovno domišljijo so razmišljali

Čistilna akcija v Jaznah

Gradnja vodohrana za požarno varnost zaselka Laharn

Krajani so v sam projekt vložili
kar nekaj delovnih ur, vsako od
štirih gospodinjstev pa bo za
novo pridobitev prispevalo še
po 210 evrov, s katerimi bodo
pokrili stroške vkopa in zasutja
hidrantnih cevi. ₨
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Kultura

Vsi za jazz – jazz za vse!

23. Jazz Cerkno 2018
Tjaša Jurman

Od 17. do 19. maja bo v Cerknem kar deset koncertov,
ki jih bo dopolnil pester spremljevalni program.
mednarodnim kvartetom Kaučič / Parker /
Léandre / Fernández. Gre za družbo samih
»težkokategornikov« proste improvizacije,
ki so vsi že nastopili na našem festivalu,
a nikoli skupaj. Naš tretji glasbenik, ki bo
na festivalu zaigral v mednarodni zasedbi,
je saksofonist Cene Resnik. K nam pride
s svojo novejšo zasedbo Cene Resnik
Free Stellar, ki pa se ji bo v Cerknem na
ekskluzivnem sodelovanju pridružil ameriški
trobentač Rob Mazurek.
Mazurek se nam bo na festivalu predstavil
še s svežim projektom Chicago /
London Underground, katerega glasba

Foto: Francesca Patella

Nastopajoči slovenski glasbeniki se bodo
predstavili z mednarodnimi zasedbami.
Saksofonist Igor Lumpert že vrsto let živi v
New Yorku, kjer je tudi zbral svojo aktualno
zasedbo Igor Lumpert & Innertextures. V
Cerknem bodo predstavili album Eleven,
ki je januarja 2018 izšel pri cenjeni založbi
Clean Feed. Naš vsestranski tolkalec in
bobnar Zlatko Kaučič letos praznuje 40 let
glasbenega ustvarjanja. Ob tem visokem
jubileju smo 4. maja v Cerkljanskem muzeju
pripravili dokumentarno razstavo z
naslovom »Zlatko Kaučič: mnogoterost
ritma«. Kaučič se bo predstavil tudi
na glavnem odru, kjer bo muziciral z

izžareva neposrednost v živo »delane«
muzike na presečišču jazza, elektronike,
improvizacije in eksperimenta. Gostili
bomo tudi japonsko-francoski kvartet
Kaze, katerega članica je tudi pianistka
Satoko Fujii, ki bo na solističnem nastopu
v cerkljanski glasbeni šoli izvedla svoj
prvi slovenski pianistični recital. Poleg
jubilejev in zasedb, ki slavijo mednarodno
sodelovanje, bosta še ena rdeča nit
letošnjega cerkljanskega jazziranja dva
»mini big banda«, ki sprevračata ustaljene
pojme bigbandovskega jazz orkestra:
avstrijska zasedba Orchester 33 1/3 in
nizozemski ICP Orchestra. Po dolgem času
bomo gostili hrvaško zasedbo: Franz Kafka
Ensemble, ki jo sicer sestavljajo veterani
in tudi nove sile zagrebške alternativne,
novovalovske, jazzovske in še kakšne
scene. Za sklep celotnega festivala smo
izbrali »nagroovano«, za povrh še dodobra
nazobčano muziko. Odigral jo bo italijanski
kvartet Roots Magic, ki združuje navidez
nezdružljivo: tradicionalni blues in free jazz.

Spremljevalni program

Znova bodo na vrsti »klasične« delavnice
»Divja hrana v času Jazza« pod vodstvom
Daria Corteseja, delavnica glasbene
fotografije »Jazzy-ga!« Žige Koritnika
in glasbeno-zvočna delavnica za otroke
»Gongi, pojoče sklede, itd.«, ki jo bo
ob rednem mentorju Boštjanu Gombaču
vodil Brane Skubic – Lungo. Prva
novost letošnjega programa je delavnica
»lovljenja« oziroma snemanja zvokov iz
okolja in narave, poimenovana »Cerkljanski
zvočni safari«, ki jo bo vodil veteran
eksperimentalne glasbe Boštjan Perovšek.
Gre za večletni projekt, namenjen vsem
generacijam zvedavih lovcev na zvoke,
njegov cilj pa bo zvokovno in prostorsko
povezovanje cerkljanske kulturne
dediščine. Letos uvajamo še eno delavnico,
ki pa bo namenjena že izoblikovanim
mlajšim glasbenikom ali študentom.

23. JAZZ CERKNO 2018
ČETRTEK, 17. MAJ

Glavni oder ob 19.00
Orchester 33 1/3 (AUT, CZE, SLO)
Cene Resnik Free Stellar Trio & Rob
Mazurek (SLO, ITA, USA)
Franz Kafka Ensemble (CRO)
PETEK, 17. MAJ

Glavni oder ob 19.30
Kaze (JPN, FRA)
Kaučič / Parker / Léandre /
Fernández (SLO, GBR, FRA, SPA)
Chicago / London Underground
(USA, GBR)
SOBOTA, 18. MAJ

Glasbena šola Cerkno ob 17.00
Satoko Fujii – solo (JPN)
Glavni oder ob 19.30
Igor Lumpert & Innertextures (SLO,
USA)
ICP Orchestra (NLD)
Roots Magic (ITA)

Naslovili smo jo »Mladi raziskovalci I.«;
vodil jo bo interdisciplinarni umetnik
Dre Hočevar. Na sporedu bo še okrogla
miza Nove Muske, tokrat z naslovom
»Participacija v godbah«, ki je nadvse
primeren za tokratno 23. izdajo festivala,
na katerem še posebej poudarjamo
medglasbeniško sodelovanje.
Ob pestrem glavnem programu z novimi
vizijami jazza in sorodnih muzik vas čaka še
obilo drugih dogodkov.
Vsi za jazz – jazz za vse! ₨

ICP Orchestra

49. Primorska poje v Cerknem

Z dvema koncertoma se je tudi na Idrijskem in Cerkljanskem ustavila že 49. revija Primorska
poje, največja zborovska manifestacija v Sloveniji in zamejstvu, ki je združila več kot 4500
pevcev v 208 zborih na 32 koncertih.
Koncert v Cerknem so 8. aprila oblikovali Ženska pevska skupina Morje iz Izole, Mešani
pevski zbor Klasje, Bukovica - Volčja Draga, Moški pevski zbor Vinograd iz Vrtovina, Mešani
pevski zbor Fran Venturini (Domjo), Mešani pevski zbor Lipa iz Bazovice, Moški pevski
zbor Provox iz Nove Gorice. Posebej je navdušil še en zamejski zbor – Mešani pevski zbor
Frančišek Borgia Sedej iz Števerjana.
Koncert je minil v pričakovanju 50. obletnice obstoja revije prihodnje leto, ki bo
predvidoma ponudila prav toliko koncertov kot letos, ki jim bodo po besedah predsednika
Zveze pevskih zborov Primorske, pod okriljem katere revija poteka, Antona Baloha, dodali
še dva slovesnejša koncerta – enega pri nas na Primorskem in enega v zamejstvu. (DP) ₨

da zasedbe rastejo kakovostno (nekatere tudi številčno), dokazujejo tudi poslušalci, ki so v
velikem številu prisluhnili pevcem. (DP) ₨

Potočki in Valovi gredo naprej!

25. aprila je bil v Osnovni šoli Cerkno še drugi od koncertov revije otroških (OPZ) in
mladinskih pevskih zborov (MPZ) Idrijskega in Cerkljanskega, na katerem se je predstavilo
devet zasedb, ena manj kot na prvem koncertu v začetku aprila v Idriji. Vse je poslušal
tudi strokovni spremljevalec Matej Penko, ki je presodil, ali je kateri od zborov dovolj
kakovosten za nastop na regijskem ali državnem srečanju. Dva pevska zbora OŠ Cerkno

Revija odraslih pevskih zborov

Na koncertu v Idriji je pred poslušalce stopilo kar osem zasedb: dveh mešanih pevskih
zborov – Društva upokojencev Idrija in župnije Zavratec, dve moški zasedbi – Idrijski
oktet in Moška vokalna skupina Cerkljanski zven ter ženske zasedbe – Ženski pevski
zbor Ivan Rijavec Črni Vrh, Menseluschtapet, Ženski pevski zbor Spodnja Idrija in Vokalna
skupina Lira. Strokovna spremljevalka revije je bila dirigentka Jerica Gregorc Bukovec, ki
je v Cerknem prisluhnila še sedmim zasedbam tega območja in gostujočemu Goriškemu
oktetu Vrtnica. Številčnemu poslušalstvu so se predstavile članice Ženskega pevskega
zbora Cerklanke, Ženskega pevskega zbora KUD Iris Bukovo, komaj triletnega Ženskega
pevskega zbora Tice iz Spodnje Idrije, Vokalne skupine Radost Godovič ter dve moški
zasedbi – Moški pevski zbor Pobje in Goriški oktet Vrtnica ter po številu pevcev največji
zasedbi, Mešani pevski zbor dr. Frančišek Lampe in Župnijski zbor sv. Urbana Godovič. Da
opazijo, da je zborovsko petje na Idrijskem in Cerkljanskem vsako leto na višjem nivoju in

Foto: arhiv OŠ Cerkno

3. in 4. aprila sta se v organizaciji idrijske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti
odvila koncerta Revije odraslih pevskih zborov Idrijske in Cerkljanske.

pod vodstvom Vanje Lampič sta bila ocenjena na zelo visoki kakovostni ravni: MPZ Valovi
je dosegel regijsko raven in bil predlagan za udeležbo na regionalnih tekmovanjih, medtem
ko je OPZ Potočki, katerega sestavljajo pevci 4. in 5. razredov, dosegel državni nivo, kar jim
odpira pot na tekmovanja državnega nivoja, kot je revija OPZ in MPZ v Zagorju ob Savi.
Čestitamo! (CN) ₨

Kultura 11
Na obisku v cerkljanski knjižnici

Vabljeni v krog naših
bralcev!
Marinka Rojc Grum

V našem majhnem mestu je knjižnica pomembna
ustanova, ljudje se v naših prostorih radi zadržujejo,
prebirajo dnevno časopisje ter si izmenjajo mnenja
in priporočila o prebranih knjigah. V ta krog bralcev
ste vabljeni vsi, ki še niste člani Bevkove knjižnice
Cerkno in bi morda to želeli postati.
Če ste člani naše knjižnice in imate geslo za
storitev Moja knjižnica, lahko tudi od doma,
preko svoje elektronske naprave prebirate
Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Na
uporabniškem vmesniku PressReader,
do katerega lahko dostopate preko naše
spletne strani, boste poleg treh slovenskih
časopisov našli tudi naslove v tujih jezikih.
Poleg e-časopisov ponujamo tudi knjige
v elektronski obliki. Zakaj bi s seboj na
dopust nosili tiskane knjige, če si te lahko
izposodite v elektronski obliki? To storite na
spletnem portalu Biblos, do katerega lahko
prav tako dostopate preko naše spletne
strani. Za več informacij smo vam na voljo v
knjižnici.

Naši pretekli dogodki

V februarju smo gostili domačinko,
pisateljico in pesnico Ivano Gantar, ki nam
je predstavila svojo obsežno avtobiografsko

Vanje Lampič obogatile članice Ženskega
pevskega zbora Cerklanke.
1. marca nam je ljubiteljski fotograf, planinec
in popotnik Marko Čadež predstavil
Armenijo. Ker so njegove popotniške
zgodbe vedno zanimive, nam je obljubil,
da se po njegovi naslednji izkušnji ponovno
dobimo v Bevkovi knjižnici.
22. marca smo na pobudo domačina Borisa
Tuška gostili pisatelja Ivana Blagusa, ki
nam je predstavil zgodbe iz njegovih
štirih romanov. Avtor je izkupiček od
prodanih knjig v Bevkovi knjižnici podaril
v dobrodelne namene za cerkljanskega
občana.
Od januarja do aprila nas je obiskalo že 14
skupin iz vrtca in osnovne šole, zanje smo
pripravili različne pravljice in najmlajšim
pokazali prav posebne igralne knjige.

Foto: arhiv Bevkove knjižnice Cerkno

23. aprila smo pričeli s projektom Primorci
beremo, ki bo potekal do sredine
novembra. Tomaž Kosmač, Viki Grošelj,
Branko Gradišnik, Drago Jančar so samo
nekateri avtorji z letošnjega seznama.

In kaj nas poleg tega še čaka
v prihodnjih mesecih?
22. maja ob 17. uri bomo pripravili pravljico
za otroke, stare od 4 do 5 let.
Ivana Gantar (levo) je februarja predstavila svojo
avtobiografsko knjigo V sekundi od angela do
hudiča.

izpoved, poimenovano V sekundi od angela
do hudiča. O spominih na svojo mladost
in otroštvo se je pogovarjala z Zdenko
Verbič, večer pa so s pesmijo pod vodstvom

6. festival Deuje babe

V času, ko je knjižnica odprta, vas vabimo
na ogled razstav domačih likovnih
ustvarjalcev. V maju bodo na ogled čipke
iz Društva upokojencev Cerkno, v juniju pa
dela domačinke Nade Eržen Božić. ₨

V prvi polovici marca se je v organizaciji Cerkljanskega mladinskega kluba odvil
tradicionalni festival Deuje babe. Na letošnjem plakatu je bila ena od mnogih upodobitev
keltske boginje iz 11.–12. stoletja – simbola sodobnega irskega feminizma in letošnjih Deujih
bab. Festival se je začel s koncertom dua Sihasin, odprli so razstavo s performansom
Vstajniških socialnih delavk, potekal je pogovor z naslovom Kdo se boji umetnic? Deuje
babe so organizirale tudi dva dogodka za šolarje: v OŠ Cerkno sta nastopila člana dua
Sihasin in staroselca iz ljudstva Diné, ki sta učencem in učenkam predstavila tradicionalne
plese svojega ljudstva. V Gimnaziji Jurija Vege Idrija pa je 20. marca potekala projekcija
dokumentarnega filma o stereotipih o moškosti. (CN) ₨

KOLEDAR DOGODKOV
23. Festival Jazz Cerkno
17.–19. maja
Trg Prekomorskih brigad, Glasbena
šola, Cerkljanski muzej, Cerkno
Slovesno odprtje grajskega lapidarija:
Vklesano v čas in dan odprtih vrat
vseh razstav in objektov na Idrijskem
in Cerkljanskem
Petek, 18. maja
Slovesnost ob 75-letnici ustanovitve
Partizanske bolnice Franja
Sobota, 19. maja, ob 14. uri
Partizanska bolnica Franja
Mednarodni festival Glas piščali
Petek, 25. maja
Sobota, 26. maja
Reka pri Cerknem
Zala Golob: razstava Spraypaint art
Sobota, 26. maja, ob 19. uri (na ogled
do 7. junija 2018)
Galerija Križišče, CMAK, Cerkno
Delavnica s ključnimi deležniki
za pripravo Celostne prometne
strategije
Sreda, 30. maja, ob 9. uri
Sejna soba Občine Cerkno
11. tabor Karajžewc
1.–3. junija
Straža pri Cerknem
Spomladanski koncert Društva
godbenikov Cerkno

Sobota, 2. junija (v večernih urah)
Glavni trg, Cerkno
Predavanje Poslanstvo in vizija
gozdne terapije
Nedelja, 3. junija, od 19.30 do 21.00
Hotel Cerkno
(Predavanje poteka v angleščini
in je brezplačno.)
Bendologija: razstava fotografij
9. junija
Galerija Križišče, CMAK, Cerkno
Bendologija Cerkljanske 2018
15. in 16. junija
Trg Prekomorskih brigad, Cerkno
Dogodek z ZPM Idrija ob
mednarodnem dnevu družin in dan
odprtih vrat za družine
Petek, 15. junija
Grad Gewerkenegg in Cerkljanski
muzej
Glasbeni dogodek »Rock v počitnice«
Sobota, 16. junija
Športno igrišče Lazec
TRANS JULIUS
21.–24. junija
KRANJSKA GORA–BOHINJ–MOST NA
SOČI–CERKNO
https://www.trans-julius.com/2018trans-julius
Nastop GD Cerkno v Šebreljah z
godbeniki iz Idrije
Nedelja, 24. junija
Šebrelje

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:
Vanji Lampič, profesorici glasbe na
OŠ Cerkno in pevovodji, ki vzgaja
mlade cerkljanske pevce. Ti se z
medobčinskih revij redno uvrščajo
na regijska in državna tekmovanja.

Klekljarske novičke

Naši laufarji so bili v pustnem času na razstavi na Ptuju, potem so se preselili še v
Slovensko Bistrico. Naš namen je, da bi se predstavili v čim več krajih po Sloveniji. Šolsko
leto se bliža koncu, tako tudi naše delo. Nastalo je že veliko klekljanih rožic, ki bodo
krasile letošnjo osrednjo razstavo ob naši 20. obletnici delovanja. Odprtje bo 25. julija –
na predvečer praznika sv. Ane, zato že zdaj vljudno vabljeni. Bo kaj videti!
(Majda Albreht, Klekljarsko društvo Marjetica) ₨
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Sožitje generacij

Svitov regijski dogodek v Cerknem

Damjana Peternelj

Cerkljanski taborniki smo aktivni skozi celo leto, 22. aprila pa praznujemo prav poseben
praznik – dan Zemlje in dan tabornikov. Letošnje aktivnosti, povezane s tem dnevom,
so se pričele že v petek, 20. aprila, ko smo
vodniki Rodu aragonitnih ježkov Cerkno skupaj
s člani voda Sokoli, ki hodijo v 9. razred, za
vse tabornike od 1. do 8. razreda osnovne šole
pripravili krožne delavnice na temo Zemlje.
Ob 17.30 smo se zbrali na igrišču pred šolo,
se razdelili v 8 skupin, nato pa opravljali
delavnice. Spoznavali smo angleške izraze za
različne vremenske pojave, ločevali odpadke,
filtrirali vodo, se izobraževali o posledicah
onesnaževanja …
Naslednji dan je v ljubljanskem parku Tivoli
potekal že 22. Taborniški feštival, ki ga vsako
leto priredijo na soboto, ki je najbliže dnevu
Zemlje. V Ljubljano se nas je odpravilo 6
vodnikov in 24 otrok, ki smo 4 ure v Tivoliju sodelovali na različnih delavnicah.
Nekaj tabornikov pa je aktiven dan preživelo kar v Cerknem, kjer je potekala čistilna akcija.
Člani voda Sokoli in štirje vodniki so namreč čistili Cerkno in okolico v sklopu Zelenega
dne. (Katjuša Poljanšek, vodja komunikacij RAJ Cerkno) ₨

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Cerkljanska
najboljša
v ljubljanski regiji

Taborniki smo praznovali dan Zemlje

Letošnji Svitov regijski dogodek je bil 21. aprila v
Cerknem, saj je prav občina Cerkno najboljša po
odzivnosti v programu Svit v ljubljanski zdravstveni
regiji.
Mlada rast ponovno nagrajena
pripravili tudi tržnico lokalnih pridelkov
in izdelkov, izmenjavo otroških oblačil,
obutve in igrač, potekala je zbiralna akcija
zamaškov in starega papirja ter praktična
delavnica naravne kozmetike.

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Na dogodku v Večnamenskem centru
Cerkno so spregovorili o poteku samega
programa Svit, o odzivnosti, promociji
programa, predstavili so novega
ambasadorja Programa Svit, Sama

Program SVIT so predstavili v prostorih VCC.

Vključeni prebivalci od
50 do 74 let

Podgornika, ki ima prav zaradi Svita za sabo
pozitivno izkušnjo. Vse skupaj so popestrili
z bogatim kulturnim dogajanjem. Na koncu

Državni program Svit je preventivni
zdravstveni program, ki je namenjen
preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju
raka na debelem črevesu in danki in deluje
na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Vključuje moške in ženske, v starosti od 50
do 74 let, in sicer vsaki dve leti.
Program Svit na leto reši najmanj 200
prebivalcev Slovenije, pri mnogih pa
odkritje polipov lahko prihrani trpljenje
zahrbtne bolezni. ₨

pa pripravili še nagradni kviz o programu
Svit ter obiskovalce popeljali na kratek
pohod z razgledom na Cerkno.
V okviru Zelenega dne so pred centrom

Enajsta šola pihalnega orkestra drugič

Ob letošnjem dnevu odprtih vrat Osnovne šole Cerkno 7. aprila se je ponovno (že četrtič)
pokazalo tesno in koristno sodelovanje med šolo in Pihalnim orkestrom Cerkno, ki se
kakovostno in dolgoročno kadrovsko napaja iz osnovnošolske mladine. Tako je poleg
nadvse koristnega izobraževalnega sporočila godbenikov sobotno dopoldne povezovala
glasba, ki je mlade osnovnošolce vabila k študiju instrumentov pihalnega orkestra ter k
pridružitvi številnemu kolektivu godbenikov ... Učitelji predmetne stopnje so za starejše
učence dodatno pripravili domiselni medpredmetni pouk na temo glasbe. Prizadevni
godbeniki so jutranje »delavnice enajste šole«, kot so jih sami poimenovali, nadgradili tudi
z zanimivim in kakovostnim koncertom, ki je na temo cirkuške predstave navdušil učence
vseh starosti. (OŠ Cerkno) ₨

Poklon ruskim žrtvam

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Tretje na državnem
prvenstvu

14. aprila smo se članice tekmovalne ekipe
CHEER Dance Osnovne šole Cerkno v
Ljubljani na Fakulteti za šport udeležile
šolskega državnega prvenstva navijaških
plesnih skupin. Osvojile smo tretje mesto.
Tega smo se skupaj z mentorico Nastjo
Lakner zelo razveselile in dobile lep pokal
ter medalje. (Tajda Razpet) ₨

Tudi zadnja številka šolskega literarnega glasila Mlada rast 2017 je bila nagrajena na
natečaju Javnega sklada za kulturne dejavnosti republike Slovenije (JSKD) in strokovne
revije za ljubiteljsko kulturo Mentor. V končni izbor je bilo uvrščenih nekaj manj kot 30
publikacij iz cele Slovenije.
OŠ Cerkno je razpisala medšolski
natečaj o Petru Klepcu in
vzornikih, s katerim je otroke od
občudovanja globalnih super
junakov – s katerimi se srečujejo
v računalniških igricah, filmih,
stripih in knjigah, usmerila v
slovensko folklorno izročilo in
resnični svet okrog sebe. Tako
so otroci iz vse Slovenije pisali o
Petru Klepcu. V tematski številki
sledijo po razredih urejeni spisi,
pesmice in risbe otrok, rdeča
nit pestrih izdelkov pa so Peter Klepec in drugi slovenski literarni junaki. V prispevkih iz
tretjega triletja fiktivne junake vse bolj zamenjujejo ljudje iz realnega življenja; dedki in
babice, sosedje, učitelji in drugi, ki so mladim piscem dajali zgled za življenje. V poglavju
Jeziki so predstavili besedila iz partnerskih šol, s katerimi so si izmenjali ljudske pripovedi,
in otrokom omogočili srečanje s tujimi jeziki.
Mentorica Mojca Lipužič Moravec in OŠ Cerkno sta državno nagrado za tematsko številko
literarnega glasila Mlada rast 2017 o literarnih in vsakdanjih junakih, ki ji je bila dodana še
posebna pohvala za raziskovalno nalogo ter izdajo tematske številke o življenju in delu
pomembnega lokalnega učitelja Viktorja Jereba, prejeli 21. marca v Celju. (CN) ₨

25. aprila smo se ob obletnici konca druge svetovne vojne in zloma fašizma ponovno z
mednarodno udeležbo poklonili spominu na rojake in njihove partizanske soborce, ki so
v teh krajih padli in ostali tu pokopani. Letos je delegacijo iz Rusije, ki jo je vodil Anatoly
Kopylov, sprejel Jože Jeram, podpredsednik ZB za vrednote NOB Idrija - Cerkno. Pred
Partizansko grobnico in spomenikom v Cerknem sta ob prisotnosti članov ZB za vrednote
NOB položila venec, cerkljanska šola pa je pod mentorstvom ravnatelja Milana Koželja
ob tej priložnosti pripravila kratek recital, ki sta ga interpretirala Ines Šinkovec In Urh
Bevk. Delegacija je nato obiskala tudi pokopališče v Dolenjih Novakih ter položila venec
k spomeniku sovjetskim vojakom, borcem in talcem, ki so padli v NOB. Anatoly Kopylov
je ob tem izrazil zahvalo prebivalcem Cerkljanske za ohranjanje spomina na prijateljstvo
med borci vseh narodov, ki so takrat izbojevali zmago ter za skrbno urejena obeležja teh
tragičnih dni. (MK) ₨
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Mobilna enota DORA

Gasilski kviz

Maja Filipič Trpin

Otroški parlament

Udeležba v Idriji
nad slovenskim
povprečjem

6. marca je v prostorih cerkljanske občine
potekal že 28. Otroški parlament. V letošnji
temi Šolstvo in šolski sistem smo razpravljali
učenci cerkljanske, črnovrške, spodnjeidrijske
in idrijske šole. Cerkljanski predstavniki vseh
razredov višje stopnje smo pod vodstvom
Janje Bašelj izmed petih ponujenih podtem
izbrali šolski sistem ter odnosi v šoli. O njej
smo naredili prezentacijo in jo predstavili
zbranim na občini, po njej pa je sledila
debata, ki jo je vodila bivša učenka šole Katja Miklavčič. Izbrali smo tudi predstavnike za
regijski in nacionalni parlament. OŠ Cerkno sem zastopala Vita Grudnik. Regijski parlament
je bil 22. marca. Učenci iz celotne goriške regije smo debatirali o šolstvu in šolskem sistemu.
Odslej bodo parlamenti potekali v dvoletnih ciklusih. Prvo leto (kot letos) bomo o temi
namreč debatirali, naslednje leto pa bomo predstavili, kaj vse smo glede te teme naredili in
izboljšali. (Vita Grudnik) ₨

se je udeležilo 1.466 žensk, kar pomeni
81-odstotno udeležbo, ki je za skoraj 10
odstotkov večja od slovenskega povprečja.
Od vseh slikanih žensk
jih je 42 imelo nadaljnjo
diagnostično obravnavo
na Onkološkem
inštitutu Ljubljana, ker
so zdravniki radiologi
pri odčitavanju
mamografskih slik videli
spremembe na dojki.
Število odkritih rakov
dojk še ni znano, ker so
nekatere ženske še v
postopku obravnave.
Pregleda se bo spet možno udeležiti čez
dve leti, ko se bo konec leta 2019 mobilna
enota programa DORA vrnila v Idrijo. ₨

Dvorana OŠ Cerkno je postala 19. aprila
prizorišče pestrih predstavitvenih dejavnosti
Gozdne igralnice naših malčkov iz vrtca, ki
je bila letos posvečena dopolnitvi vsebin
zavodskega Energetskega parka. Prireditev
so pripravili malčki in vzgojiteljice vrtca Peter
Klepec na svoji tretji promocijski prireditvi.
Rdeča nit dogodka je skozi raznovrstno
paleto uprizoritev odkrivala zavedanje o
lepotah in čarobnosti naših gozdov ter
zavest o pomembnosti ohranjanja teh
zelenih oaz za življenje. Na odru so z otroško razigranostjo otroci prepevali, plesali,
deklamirali, zaigrali v samostojnih dramskih uprizoritvah, posamezne točke pa je povezoval
Otroški pevski zbor Izvirčki, ki ga nadvse uspešno vodi Mojca Selak. (M. Dežela) ₨

Za primerjavo:
na prvi krog slikanja, ki je potekal
konec leta 2015, smo povabili
2.243 žensk (povabljene so bile
ženske iz občin Idrija, Cerkno in
Žiri), slikanja se je tedaj udeležilo
66 % povabljenih. Letos pa kar
81 %.

V Cerknem ob Tednu Rdečega križa delavnica oživljanja

Slogan letošnjega Tedna Rdečega križa, ki tradicionalno poteka od 8. do 15. maja, se je
glasil: Ker nam je mar. Povsod in za vsakogar.
V Bevkovi knjižnici v Cerknem so tako 9. maja pripravili brezplačno delavnico temeljnega
postopka oživljanja (TPO) s pomočjo uporabe defibrilatorja AED naprave. Prisotni so lahko
ponovili, kako pravilno odreagirati, ko oseba ni odzivna, kaj storiti najprej, kako se pravilno
pokliče na pomoč, kako hitro in kako močno dajemo stiske prsnega koša. (T. Tominec) ₨

Delati dobro – vse, kar šteje

V Novakih ocenjevali suhomesnate izdelke
Foto: arhiv OŠ Cerkno

Na cerkljanski šoli sta se v zadnjem mesecu
dni odvila dva dobrodelna koncerta.
20. aprila so Lions klub Idrija - Cerkno,
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Nova Gorica in šola že tretjič pripravili skupno
dobrodelno prireditev Gledamo s srcem, na
kateri so zbirali sredstva za slabovidne na
Cerkljanskem. Nastopili so Mladi Cerkljani,
otroci šole ter najmlajši iz vrtca Peter Klepec
ter plesno-navijaška skupina Cheer dance.
Že tretje leto je uspešno potekala tudi akcija Utrinek s koncerta Skupaj v prihodnost.
zbiranja rabljenih očal. Za slabovidne so na koncertu zbrali nekaj več kot 200 evrov.
11. maja so mentorice Vanja Lampič, Mojca Lipužič Moravec ter Tatjana Prezelj Kene in
Andreja Lapajne pripravile prireditev Skupaj v prihodnost, na kateri so učenci od spodbudi
Rotary kluba Idrija prepevali, igrali in recitirali za nakup sodobne opreme za fizikalno
učilnico. Pomagali so jim še starši nekaterih učencev, ki so skupaj s še drugimi cerkljanskimi
glasbeniki na pobudo Vanje Lampič ustanovili band posebej za to priložnost in v
sodelovanju z mladimi ob prepevanju popularnih skladb izpeljali vrhunsko prireditev.
Za fizikalno učilnico, ki prenove ni bila deležna že vse od leta 2000, se je že nabralo 3.500
evrov. Uredili jo bodo z novim šolskim letom. (CN) ₨

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Predstavili smo se z gozdno igralnico

V gostilni Lovec v Novakih je 21. aprila
potekalo tradicionalno ocenjevanje
suhomesnatih izdelkov, na katerem so
sodelovali pridelovalci s Cerkljanskega pa
tudi od drugod. Strokovna komisija (Ivan
Podobnik, Marko Močnik in Stane Makuc)
je letos prejela 36 vzorcev, največ salam.
Ocenjevali so zunanji izgled izdelka, sestavo
in barvo prereza, teksturo, vonj in okus. Kar
devet izdelkov je strokovna komisija ocenila
z devetnajstimi ali dvajsetimi točkami, kar je
bilo dovolj za zlato medaljo. Prav toliko je bilo tudi srebrnih medalj.
Največ strokovnih točk sta dosegla želodca Tomaža Razpeta in Mesarstva Podobnik,
ljubitelji pa so najbolje ocenili divjačinsko salamo Boštjana Čemažarja. (PV) ₨

Foto: arhiv Bara Lovec

Foto: Bojan Tavčar

ki edina skladno z visokimi evropskimi
smernicami kakovosti zagotavlja zgodnje
odkrivanje raka dojk pri ženskah v navedeni
starostni skupini, lahko odkrijemo raka
še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki
bolezni. Zato strokovni sodelavci programa
Dora ženskam v tej starostni skupini
priporočajo, da se slikanja udeležijo.
V Idriji se je januarja 2018 zaključil drugi
krog slikanja v mobilni enoti programa
DORA, ki je pred Zdravstvenim domom
Idrija delovala dobra dva meseca. Med 7.
novembrom 2017 in 19. januarjem 2018 je
bilo na presejalno mamografijo povabljenih
1.809 žensk iz občin Idrija in Cerkno. Slikanja

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta je v
Idriji ponovno delovala mobilna enota programa
DORA.
Na slikanje (presejalno mamografijo) so
bile vabljene ženske med 50. in 69. letom
iz občin Idrija in Cerkno. Z mamografijo,

Foto: arhiv GZ Cerkno

3. marca je v Cerknem potekal občinski kviz
v organizaciji mladinske komisije Gasilske
zveze Cerkno. Tekmovanja se je udeležilo
31 ekip, torej 93 mladih gasilcev, ki so se
pomerili v kategorijah: pionirji, mladinci
in gasilci pripravniki. Samo tekmovanje je
sestavljeno gasilskih spretnosti in gasilskih
vprašanj, ki so po kategorijah različne
težavnosti.
Med pionirji je 1. mesto osvojila dekliška, 2.
pa fantovska ekipa iz PGD Gorje - Poče Trebenče, 3. so bili pionirji iz Pluženj. 1. mesto med mladinci je pripadlo dekletom iz PGD
Gorje - Poče - Trebenče, 2. mesto dekletom PGD Šebrelje, 3. pa mešani ekipi iz PGD Cerkno.
Med gasilci pripravniki so 1. mesto osvojili člani PGD Novaki, 2. mesto pa člani PGD Zakriž.
Prve tri ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na regijsko tekmovanje. (Nataša Močnik) ₨
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V gibanju

Orientacijski klub (OK) Azimut

Začetek kolesarske sezone na SC Cerkno

Člani dosegajo
najvišja mesta na
državni ravni

V začetku nove sezone so se člani OK Azimut
udeležili treh tekem za slovensko orientacijsko ligo
(SOL) in dveh za slovensko šprint orientacijsko ligo
(SSOL). Na vseh so dosegli odlične rezultate.

Foto: Bojan Tavčar

uvrstila Aljaž Čelik (3. mesto, M14) in Nika
Poljanšek (4. mesto, Ž18).
Druga tekma SOL na dolgih razdaljah se
je odvijala v začetku aprila v okolici Škofje
Loke. Na najvišjo stopničko zmagovalnega
odra so se uvrstili: Tihon Salopek, Vlado
Sedej, Nea Eržen, Nika Poljanšek in
Marjanca Poljanšek. Tekmovanje je v elitnih
kategorijah štelo tudi za državno prvenstvo
na ultra dolgih progah. Pri moških je 3.
mesto zasedel Peter Tušar, pri ženskah pa
Tajda Bogataj.
Sredi aprila se je v Cerkljah na Gorenjskem
odvilo tretje tekmovanje za SOL na srednjih
razdaljah. Najboljši v svojih kategorijah so
bili: Rok Bogataj, Tjaž Gantar, Mark Bogataj,

Jožko Jazbar, Vlado Sedej, Neža Obid,
Damjana Gantar, Nuša Jeram in Marjana
Rejec.
Na tretji tekmi šprint lige januarja v Kranju
so bili najboljši David Sedej, Ambrož Rupnik,
Mark Bogataj in Dorja Salopek.
OK Azimut se je izkazal tudi kot organizator
četrte tekme v šprint ligi, ki je bila 25. marca
v Spodnji Idriji. Tekmovanja se je udeležilo
več kot 150 orientacistov iz Slovenije.
Na samem dogodku so
priskočili na pomoč tudi
taborniki Rodu kranjskega
jegliča in članice TD
Fara. Z zmago v elitni
kategoriji nad 21 let se
lahko pohvalita trenutno
najboljša slovenska
orientacista Nuša Jeram
in Mark Bogataj, preostali
zmagovalci iz OK Azimut
so bili: David Sedej, Rok
Bogataj, Tjaž Gantar,
Dorja Salopek in Marjanca
Poljanšek.

Precizna orientacija

7. aprila je bilo v Kranju državno prvenstvo
štafet v precizni orientaciji v disciplini
Pre-O. Državni prvaki so postali člani
OK Azimut v postavi: Igor Bončina, Aleš
Poljanšek in Emil Kacin. Dan pozneje je
aktualni svetovni prvak v štafetah Emil
Kacin v Ajdovščini dosegel 2. mesto na
državnem prvenstvu v disciplini Temp-O. ₨

Ob prazniku dela (za 1. maj) je potekala zabava
ob odprtju Bike & fun parka Cerkno. V park ter
restavracijo Alpska perla je privabila številne
kolesarje, pohodnike in gurmane.
Številni popusti v parku in iskanje zlatega
zaklada Zlatarstva Azur iz Tolmina so
pričarali nepozaben dogodek tako starejšim
kot tudi najmlajšim. Zaklad so iskali na
podlagi namigov, kateri so iskalce popeljali
skozi celoten park. Tako so na aktiven način
spoznali celotno ponudbo parka.
Park je svoja vrata odprl že 27. aprila. Na

dan otvoritvene zabave pa ga je obiskalo
rekordno število kolesarjev – kar 170 jih
je bilo, ki so se prepustili adrenalinskim
spustom.
K velikemu obisku je prispevala tudi skupna
promocija z organizatorji tekme Trans

Samuel Borovinšek, bivši alpski smučarski
reprezentant v letih med 1984 in
1989, je bil, v takrat še skupni državi
Jugoslaviji, med mladinci uvrščen med
10 najboljših smučarjev na svetu, kot
vice državni prvak v smuku pa bi lahko
z izpolnjeno kvoto štartal za svetovni

tekmovalno, kajti še danes se aktivno
udeležuje tekem svetovnega pokala pod
okriljem FIS, ki organizira tekmovanja v
slalomu, veleslalomu in superveleslalomu
za neprofesionalce oziroma amaterje,
s starostjo nad 30 let, pod imenom FIS
Masters Cup (FMC). Tekem se udeležujejo
tekmovalci nad 30 let s celega sveta.
Najstarejši sodelujoči, Slovak, ima 93 let.

Prvenstvo JV Evrope

OK Azimut aktivno nadaljuje s
pripravami na organizacijo prvenstva
JV Evrope, ki se bo odvijalo v Cerknem
ter okolici med 22 in 26. avgustom
2018. Klemen Kenda in Nuša Jeram sta
prvi vikend aprila v Turčiji na srečanju
orientacijske zveze JV Evrope poročala
o napredku pri organizaciji dogodka,
ki bo potekalo tudi ob podpori Občine
Cerkno. OK Azimut vabi krajane,
da se pridružijo organizatorjem kot
prostovoljci ali da se preizkusijo v
orientaciji v domačem kraju. Več
informacij na: info@cerkno-cup.com.

Julius, katere zaključni dogodek bo potekal
prav v Bike & fun parku Cerkno. Vsem
tekmovalcem tekme smo 1. maja nudili
popust za trening.
Kolesarji so navdušeni nad vsemi sedmimi
progami. Proge, katerih celotna dolžina
znaša približno 10 kilometrov, so različnih
dolžin in zahtevnosti. Letos je na novo
odprta družinska proga
»Marjetica«, ki je še
posebej privlačna za
najmlajše in neizkušene
kolesarje.
Za hiter povratek
kolesarjev na start
še vedno skrbi ena
od najsodobnejših
šestsedežnic v Sloveniji.
Letošnja novost bodo
izobraževalni kolesarski
kampi. V juniju bo
v parku zaključno
prizorišče večdnevne
kolesarske dirke Trans Julius, v okviru katere
pričakujejo goste iz vse Evrope. Pripravljajo
tudi dirko za Unior DH pokal (28. in 29.
junija) za slovensko prvenstvo, ki šteje tudi
za C2 evropsko dirko. ₨

Samuel Borovinšek skupno 4. v pokalu FIS

Foto: osebni arhiv S. Borovniček

Foto: Bojan Tavčar

Prva tekma za SOL je bila v marcu na Krasu
v sklopu večdnevnega mednarodnega
tekmovanja Lipica Open, kjer je letos
nastopilo več kot 1200 tekmovalcev.
V svojih kategorijah so na drugi dan
tekmovanja, ki je štelo za SOL, zmagali: Rok
Bogataj, Tihon Salopek, Matjaž Štanfel, Silvij
Močnik, Dorja Salopek, Katja Prezelj, Nuša
Jeram in Marjanca Poljanšek. V skupnem
seštevku vseh petih dni sta se najbolje

Darjan Koder

Foto: Primož Jovanovič

Nika in Aleš Poljanšek

Odprtje Bike & fun
parka Cerkno

pokal v superveleslalomu, dobil možnost
nastopanja na najvišjem nivoju, vendar na
Smučarski zvezi te priložnosti ni nikoli dobil.
Tako se je leta 1989 odločil profesionalno
“upokojiti”. Nikoli pa se ni upokojil

Letošnja sezona je za Samuela
najuspešnejša do sedaj, lahko se pohvali
tudi z naslovom državnega prvaka
Slovenije med učitelji in trenerji smučanja v
veleslalomu.
S skupnim 4. mestom v svetovnem pokalu
FIS Masters Cup (prav tak uspeh je med
dekleti dosegla tudi Petra Borovinšek) je
to njegova najuspešnejša sezona doslej,
v kateri je dosegel enkrat prvo, dvakrat
drugo, petkrat tretje, trikrat četrto in
petkrat peto mesto. (CN) ₨

Osebno 15
Marjan Podobnik, Avstralec slovenskih korenin, ki razume dušo aboriginov

»V Cerknem najbolj cenim mir«
Damjana Peternelj

V recepciji hotela, kjer ga čakam na petkovo jutro,
mine kar nekaj časa, preden si seževa v roke. Vmes
ga pokliče tudi receptorka, ki ji pojasnim, da sem
dogovorjena z njim. »A z Marjanom Podobnikom?
Seveda ga poznam.« In še: »Ste prepričani, da ste
se dogovorili tako zgodaj? Po navadi ob tej uri še ni
pokonci.«

Pa ve, da ima soimenjaka
s koreninami na
Cerkljanskem? »Seveda
vem,« pravi. In koliko
skupnega imata? »Mislim,
da prav nič. Moj in njegov
oče sta približno ista
generacija, se mi zdi.
Enkrat za božič sem se
v cerkvi srečal z njim, z
njegovim bratom sem sedel
v isti klopi, to pa je tudi
vse,« pove v smehu.
Pa tokrat, ko je prišel za tri tedne? Prizna,
da je opaziti spremembe. »Ljudje, vidim,
da trdo delajo. Celo njihovo življenje se
vrti okrog službe. Pred 15 leti so bili več
doma, več so se družili ob pivu, kavi. Več
so se smejali. V Cerknem so bili včasih večji
koncerti ob koncih tedna v barih, zdaj se
mi zdi, da jih ni več toliko. Prav tako so
gostilne bolj prazne. Opazil pa sem, da
ljudje zelo negujejo javni prostor, ohranjajo
svojo kulturno dediščino, kar se mi zdi
pomembno.«

Avstralci znajo bolj uživati

»V Avstraliji je življenje na splošno laže,
kot je tu. Tu morajo ljudje zelo veliko
delati, da pridejo skozi mesec. Pri nas je
drugače: delaš nekaj, za kar si plačan. Če
nisi zadovoljen, hitro dobiš drugo delo. V
Sloveniji, je videti, pa ni tako enostavno.«
Več optimizma, pove, je pri njih. »In razlog
imamo za to: stvari se v Avstraliji dobro
odvijajo, naša nezaposlenost je nizka,
ustvarjajo se nove službe. Več počitnic,
prostega časa si privoščimo, poleti, recimo
4 do 5 tednov. Veliko smo na plažah ali na
kakšnem drugem lepem kraju. Ne počnemo
prav nič. Počivamo, uživamo. Zabava kar
traja.«

Pove, da se je preživljal kot odvetnik. 20 let
nazaj je pričel delati z aborigini, predvsem
na področju oporok, in tako prišel v stik
z njihovo kulturo. »Aborigini se zavedajo
svojih korenin. Njihova kultura bazira na
jeziku, na zgodbah, ki se prenašajo iz roda v
rod. Zdaj se po letih zatiranja ta kultura spet
počasi vzpostavlja in vprašanje je, koliko
truda bomo sedaj vložili v njeno obujanje.
Stvari so namreč pozabljene, razvrednotene
... Njihovi otroci jo bodo znova vzpostavili.
Pozitiven sem glede tega, vendar ne vem,
v kolikšni meri bo uspelo. Zdi se mi precej
pomembno, da ohranijo svojo kulturo in –
zemljo. Pomembno je, da imajo formalnega
predstavnika tudi na politični ravni. Manj
kot nekaj 10.000 aboriginov je ostalo, na
nivoju Avstralije to predstavlja približno
2 % prebivalstva. Živijo na revnem območju
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Kot odvetnik je prišel v stik z
aborigini

Marjan Podobnik

države, izziv je, da sploh še obdelujejo
zemljo.«
A kot pove, aborigini sami niso tako zelo
optimistični; pesimizem, stiska se izražata
tudi skozi zlorabo alkohola in drugih
drog. Otroci ne čutijo več tako, kot so
njihovi starši. Privajajo se na redno službo,
pričakovanja glede življenjske dobe so
bila nizka, a stvari se popravljajo tudi na
področju zdravstva.
Na vprašanje, kaj se je naučil od njih, se
zgolj pomenljivo nasmehne: »To have a
lot of fun.« Na moje začudenje glede na
prej povedano doda: »Ja. Življenje je treba
sprejemati tako, kot je.«
Sam ga. Pred dvema letoma se je upokojil
in se še ni čisto odločil, kaj bo počel kot
upokojenec. Živi precej umirjeno.

Obiska Cerkna ni brez …
Benetk

Foto: Bojan Tavčar

In res po stisku roke še malce krmežljav
prisede za mizo v srajci, kavbojkah in
kroksih.
Za začetek ga vprašam, kako se počuti v
Cerknem. Odgovori v pristni cerkljanščini:
»Fajn. Tiha je, cajt imam, de se spačijem za
hadit wakul.« Ko čez nekaj časa prekine svoj
tok misli s »Sorry, can we do it in english?«,
pa kramljanje nadaljujeva v jeziku, ki mu je
kljub vsemu bliže.
Pogosto prihaja na Cerkljansko, saj od tu
izvirata njegova starša.
Mama, pove, je iz Zakojce, oče je bil rojen
v Cerkljanskem Vrhu. V Avstralijo sta odšla
kot ekonomska migranta po vojni, sam je
bil leta 1955 že rojen v Brisbainu, tako kot
sorojenci.
V Cerkno je prišel že vsaj 10-krat in mnogi
Cerkljani ga zelo dobro poznajo. Nazadnje
je bil tu 15 let nazaj, in to kar pol leta, od
novembra do aprila. Videl je Laufarijo,
prevandral Cerkljansko … »Pa v Gabrijelu
sem bil vsak dan na kavi,« pristavi, kar se
mu zdi sila pomembno, saj so se tam stkala
številna prijateljstva in skoraj ni človeka, ki
bi ga tam ne poznal.

Ko pride v Cerkno, vedno obišče tudi
Benetke. Tam je bil, kar se spomni,
prvič 30 let nazaj. »Res jih imam rad.
Umetnost, arhitektura, veliko turistov …
To me pritegne. Res je drago, a je vsekakor
dosegljivo vsem.« In še pristavi: »Ste v
centralni Evropi, tu se stvari dogajajo.
Nikamor ni daleč.« Prizna pa, da je, ko pride,

odvisen od prevoza drugih. »Prijatelji,
sorodniki me kam peljejo. Obenem se mi
zdi, da imate tu v Sloveniji več cest kot kaj
drugega.« In po premisleku: »Pa še precej
vratolomne so.« (smeh)
»Tu bi lahko preživel več časa. Najdlje se
običajno zadržim prav v Cerknem, ki je
precej drugačno od drugih koncev države.
Je kot majhen, izoliran otok. Samozadostno.
Ljudje ne potujejo daleč, še vedno se mi
zdi, da tudi v službah ostajajo blizu doma.
Povezani ste npr. z Idrijo, vožnje do tja je
30 minut.« Po premisleku pa še: »15, 20 let
nazaj je bilo več možnosti, da bi se odprli
navzven, pa se mi zdi, da te možnosti niste
izkoristili.«

Bo pogrešal ‘spirit of Cerkno’?
»Ja, seveda,« ustreli brez premišljevanja, »v
Cerknem najbolj cenim ta mir, ki ga imate.
Pa z energijo se napolnim.«
Kaj čuti, da je, vprašam proti koncu,
Avstralec, Slovenec? »V glavnem sem
Avstralec. S Slovenijo sicer nimam, razen
korenin, nič kaj veliko skupnega. Jo imam
pa zelo rad, zato se vračam. Tu je žlahta,
so ljudje, ki jih poznam. Mama se pri 95-ih
še vedno vrača vsako leto! Precej trdoživa
je. Tako kot Cerkljanska. Tak se mi zdi, da je
tudi karakter cerkljanskih ljudi.« ₨
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Dobro in domače

Idrijski žlikrofi s čemaževo omako
Polona Kavčič

Idrijski žlikrofi kot polnjene testenine ponujajo
obilico možnosti, kako jih pripraviti in ponuditi.
Z nakupom zamrznjenih, ki so na voljo v
trgovinah, smo gospodinje in gospodinjci širom
Slovenije bližje njihovi hitri pripravi in se tako
lahko z vso vnemo posvetimo omaki.
S sodelovanjem lokalnih kuharjev in
kuharic so v knjižici Idrijski žlikrofi
Vodnik za gurmane (2013) predstavljeni
recepti tako tradicionalnih kot sodobnih
načinov serviranja idrijskih žlikrofov.
Za vas so pripravili idrijske žlikrofe na
ocvrti cikoriji s ˝Krnčanovo˝ omako,
s špargljevo in drobnjakovo omako, z
bakalco in divjačinsko bakalco, z lisičkami
in tartufi, z ocvirki, z mladim zajcem, na
zelenjavni posteljici z omako 4 siri in tudi s
spomladansko čemaževo omako, ki vam jo
predstavljamo tokrat.

Prvo pravilo pri izbiri in pripravi omake je,
da z njo ne prekrijemo osnovnega okusa
žlikrofov, ampak obogatimo okus celotne
jedi. Izbira omake je torej prava umetnost.

V tokratni izdaji
predstavljamo kar tri
podjetnike, ki ustvarjajo
unikatne izdelke iz
lesa. Skupaj z njimi in
oblikovalko Jano Vilman
smo jih razvijali v okviru
projekta LAS Zgodbe rok in
krajev, ki je sofinanciran s
strani Republike Slovenije
in Evropske unije iz
Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

cerkljanski gastronomski regiji, ustvarjanju
kakovostnih kulinaričnih doživetij in dodano
vrednost idrijskim žlikrofom kot zaščitene
jedi. ₨

Sestavine:

Postopek:

• šop svežega čemaža,
• 50 g masla,
• juho za zalivanje (zelenjavni
odcedek),
• sol in poper po okusu.
ČAS PRIPRAVE: 10 minut

• Na ponvi razpustimo maslo in na njem na hitro prepražimo opran, drobno narezan svež čemaž.
• Ko zadiši, mu prilijemo malo juhe – toliko, da ustavimo praženje. Solimo in popramo po okusu.
• Kuhane idrijske žlikrofe stresemo v omako in jih
nekoliko posotiramo v njej. Po želji lahko dodamo
smetano in nariban trdi sir.

(Idrijski žlikrofi, Vodnik za gurmane, recept prispevali v Gostišču Gačnik v Logu)

Za konec zgolj še drobna
skrivnost, kako se idrijske
žlikrofe po predpisih jé:
˝Enega se ima v ustih, drugega
se drži pred nosom na vilicah
in tretjega se gleda še v skledi
kot prihodnjega zbranega.˝
(po Karel Bezeg)
Dober tek vam želimo!

Foto: Bojan Tavčar

Polona Kavčič

Žepna brošura je za gostince in turistične
ponudnike v regiji veliko večjega
pomena, kot se sprva zdi. Predstavlja nam
pomembno popotnico pri oblikovanju in
razvoju kulinarične ponudbe v idrijsko-

ČEMAŽEVA OMAKA

Vsak letni čas nam ponuja zanimive
sezonske sestavine. Spomladi sveže
šparglje in čemaž, v poletno-jesenskem
času zelenjavo, ko se shladi, pa pridejo
na vrsto tudi sveže mesne dobrote. Po
sestavine se odpravimo v hišni vrt, na
sosednjo kmetijo, najdemo jih v gozdu ali
na travniku. Lahko pa jih kupimo na kateri
od lokalnih in dobro založenih tržnic.

Kupujemo
lokalno

Foto: Jani Peternelj

Lahko jih pripravimo kot toplo predjed, kot
prilogo mesni jedi ali kot samostojno jed z
različnimi omakami. V domačem okolju jih
pogosto postrežemo s stopljeno ocvirkovo
mastjo ali posute z drobnjakom. V gostilni
jih lahko naročimo skupaj s svinjsko ali
telečjo pečenko, z gorgonzolo ali jurčki.
Zelo teknejo tudi samo politi s pečenkino
omako (politi žlikrofi). Kot večkrat pove
idrijski kuhar Boštjan Novak, so predhodniki
politih žlikrofov žlikrofi “s touše”, politi z
razpuščeno čebulo, maščobo in s sokom, ki
nastane pri pripravi pečenke.

Namizna ura s čipko

Družini izdelkov z motivom idrijske čipke
se tokrat pridružuje sodobno oblikovana
namizna ura z motivom idrijske čipke, ki je
izdelana iz masivnega lesa.
Ponudnik: Simon design, Simon Eržen, s. p.,
Gorenji Novaki 65, 5282
Cerkno, www.simondesign.si, M: 041 583
895, E-naslov: info@simondesign.si,
Facebook: Simon design, Instagram:
woodsimondesign.
Kje lahko izdelek kupimo? Pri ponudniku
po predhodnem naročilu.

Leseno MTB kolo Annum

Pod blagovno znamko Annum Bicycles in
izpod rok lokalne ekipe je nastala že tretja
linija lesenega kolesa. Tokrat gre za leseno
MTB kolo atraktivnega izgleda. Teža kolesa
je odvisna od teže lesa, ki je lahko javor,
oreh, mahagonij ali češnja ter od opreme
in komponent na kolesu. Ime Annum je ime
nove blagovne znamke, ki jo že spoznavajo
tudi v Dubaju.
Ponudnik: Xperience bike Storitve, prodaja
in proizvodnja, d. o. o., Platiševa ulica 33,
5282 Cerkno, M: 070 775 074, E-naslov:
info@annum-bicycles.com,
www.annum-bicycles.com.
Kje lahko izdelek kupimo? Pri ponudniku
po predhodnem naročilu.
Cena izdelka: od 4.500,00 EUR dalje
(odvisno od opreme in komponent).

Set lesenih žlic

Boro Leban, ki soustvarja osebno blagovno
znamko Lesnik wood craft je ustvaril set
lesenih žlic. Vsaka ima svoj namen uporabe.
Na voljo je mineštrulja, medenka, polentnca
in od sedaj naprej tudi smukavčeva za
smukavc. Žlice so izdelane ročno, po
tradicionalnem postopku in z ustvarjalno
žilico izdelovalca. Zaščitene so z jedilnimi
olji.
Ponudnik: Boro Leban, Stopnik 40, 5282
Cerkno, M: 068 165 398,
E-naslov: lesnik.woodcraft@gmail.com,
FB: Lesnik wood craft
Kje lahko izdelek kupimo? Izdelki so
na voljo pri ponudniku, po predhodnem
naročilu.
Cena izdelka: 30,00 EUR/kos.

