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Javni razpis za podelitev
občinskih nagrad

Prvenstvo JV Evrope v
orientacijskem teku

Brane Filipič, strokovnjak
za doživljajske prostore

Občina Cerkno bo oktobra na slavnostni
seji podelila eno Bevkovo priznanje in do
tri Bevkove nagrade. Predloge pričakujejo
do 4. septembra.

Od 22. do 26. avgusta bosta v organizaciji OK Azimut
na Cerkljanskem in Idrijskem potekali dve veliki
tekmovanji: tradicionalni mednarodni Cerkno Cup in
Prvenstvo JV Evrope v orientacijskem teku.

»Tako širokih ekip ali firm,
ki bi delale to, kar delamo mi,
res ni veliko.«

CERKLJANSKE NOVICE
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Cerkno – kraj vrhunskih
glasbenih doživetij

Stran 2
Cesta Bukovski vrh–
Bukovo

Po izgradnji obvozne ceste mimo plazu sta
občini Cerkno in Tolmin spet povezani.

Stran 3
Komunalne storitve

Občinski svetniki so na zadnji seji maja
letos sprejeli nove cene komunalnih
storitev.

Stran 4 in 5
Jubileja Ete Cerkno

Največje cerkljansko podjetje je v začetku
julija pripravilo slovesnost, na kateri so
obeležili 70-letnico obstoja tovarne in
50-letnico poslovnega sodelovanja z
nemško družbo E. G. O.

Foto: Andrej Ličar

Stran 7
Cerkno ZA zeleni turizem

Na Bendologiji Cerkljanske so letos z eno od skupin nastopili tudi člani Mladinskega pevskega zbora Valovi OŠ Cerkno.

SOUSTVARJALCI

Cerkno je v zadnjem času poskrbelo za kar
nekaj vrhunskih glasbenih dogodkov, ki so
navdušili tako domačine kot obiskovalce
od drugod. Že sredi maja je obiskovalce
navduševal 23. mednarodni festival Jazz
Cerkno, konec maja so se na zaključnem
koncertu predstavili pevski zbori Osnovne
šole Cerkno. 2. junij je postregel z odličnim
koncertom, ki so ga ob vstopu v poletje
pripravili cerkljanski godbeniki.

Ne toliko v soju bliskavic, bolj pa doživeto
s strani obiskovalcev je spolzel mimo prvi
koncert Sozvočij Primorske na Turistični
kmetiji Želinc, na katerem so organizatorji
gostili Ansambel Saše Avsenika. Sredi
junija se je odvila Bendologija Cerkljanske,
na kateri je v dveh dneh nastopilo kar 18
zasedb …
In poletje se ni niti še končalo, četudi se
nam zdi, da ga je, ob vremenu, kakršno je,

Matija Turk, dr.
arheologije
Zaposlen na Inštitutu
za arheologijo ZRC
SAZU in v Narodnem
muzeju Slovenije. Je
strokovnjak za obdobje
paleolitika, eden
najboljših poznavalcev
arheološkega najdišča
Divje babe.

čutiti bolj malo. V Cerknem ga bo dopolnil
niz prireditev pod skupnim naslovom
Poletje v Cerknem od 27. do 29. julija.
Vabljeni, da ga z organizatorji doživite tudi
vi!
Več o glasbenih in drugih dogodkih, ki so
(bodo) zaznamovali letošnje poletje, pa na
straneh 8 in 9. ₨

Ana Ogrič,
mag. inž. kraj. arh.
Zaposlena na ICRA,
d. o. o., Idrija. Sodeluje
v ekipi pripravljavcev
Celostne prometne
strategije Občine
Cerkno. Tej temi
namenjamo prostor
tudi tokrat v članku o
površinah za pešce.
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SC Cerkno je konec maja gostil osrednji
dogodek trajnostnega turizma Slovenije
Zeleni dan slovenskega turizma. Za
turistične ponudnike je v Hotelu Cerkno
potekala okrogla miza Cerkno ZA zeleni
turizem.

Stran 8
Partizanska bolnica
Franja – dediščina
Evrope

V letu 2018, letu evropske kulturne
dediščine, so v Cerkljanskem muzeju
zastavili bogat program aktivnosti, s
katerimi želijo širiti vrednote in sporočila
Partizanske bolnice Franja, nosilke znaka
evropske dediščine, ki je letos obeležila
75-letnico.

Stran 15
Društvo za praktično in
športno streljanje
Društvo, člane in njihove dejavnosti ter
dosežke tokrat predstavljamo v prav
posebnem članku.
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Spoštovane občanke, spoštovani
občani!
Vesel sem, da se s poletjem zaključuje
kar nekaj pomembnih investicij v
občini. H koncu gre energetska
sanacija stavbe osnovne šole. Z deli
naj bi zaključili pred začetkom novega
šolskega leta.
Naj omenim, da smo zaradi reševanja
plazu med Bukovskim vrhom in
Bukovim uredili nov odsek ceste v
dolžini 350 metrov, zgrajeno je novo
športno igrišče na Bukovem, ki bo
krajanom ob zgledno urejenem
večnamenskem objektu nudilo nove
možnosti rekreacije, druženja in
sodelovanja.
Izbrali smo izvajalca za projektiranje
Zdravstvene postaje v Cerknem, ki
bo dobila mesto v stavbi nekdanje
uprave Ete. Tečejo intenzivne
priprave za pridobitev gradbenega
dovoljenja za nov trgovski center na
obrobju Cerknega. Prav tako tečejo
dogovarjanja z lastniki, da bi se v
nekdanji stavbi Ete uredilo novo
skupno toplotno postajo za ogrevanje
celotnega kompleksa z uporabo
obnovljivih virov energije.
Prav kmalu bomo začeli tudi z
gradnjo novega večnamenskega
objekta v Otaležu, ki bo obenem
nadomestni gasilski dom za gasilce

iz Pluženj; njihov sedanji dom stoji
na sila neugodni lokaciji. Ocenili smo,
da bi bila najprimernejša lokacija za
izgradnjo novega objekta na mestu
nekdanje osnovne šole v Otaležu, ki
smo jo porušili v sklopu popotresne
obnove. S poletjem smo že izbrali
izvajalca del, cerkljansko podjetje
Velb. Z Gasilsko zvezo Cerkno in
KS Otalež načrtujemo, da naj bi v
nove prostore do konca leta preselili
gasilsko dejavnost, v letu 2019 pa dom
dokončali.
Posebej sem navdušen, da ni živahno
samo na investicijskem področju,
saj ste številni organizatorji letos
dokazali, da poletje v Cerknem
živi kljub ne ravno poletnemu
vremenu. Na prostem ste izpeljali res
vrhunske glasbene in druge dogodke,
ki plemenitijo kraj in vse nas. Začeti
moram že v maju, ko smo uživali na 23.
mednarodnem festivalu Jazz Cerkno,
4. Festivalu Glas piščali, junij je ponudil
koncert Pihalnega orkestra Cerkno,
Bendologijo Cerkljanske …, julij pa
Operno noč pred Hotelom Cerkno,
začela se je Keltika. In smo šele na
sredini poletja!
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem
in vsakemu med vami, ki z ustvarjalnostjo bogatite utrip v občini. Naj
ne pozabim na številna društva, ki
bodo prihodnji mesec razgibala tudi
športno prizorišče: med drugim bo
Cerkno v znamenju tradicionalnega
mednarodnega Cerkno Cupa in
Prvenstva JV Evrope v orientacijskem
teku. Predvsem pa vas konec tedna od
27. do 29. julija najlepše povabim na
tradicionalno Poletje v Cerknem. Prav
s prisotnostjo kateregakoli dogodka
v sklopu te in drugih prireditev, ki se
nam obetajo v bližnji prihodnosti v
Cerknem in okolici, bomo najlepše
nagradili organizatorje za trud.
Predvsem pa tako izrazili svojo
pripadnost, zavezanost in predanost
tem našim cerkljanskim krajem.
Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno

Foto: Nuša Mavrič

Cesta Bukovski vrh–Bukovo spet prevozna

Zaradi obsežnega zemeljskega plazu, ki se
je sprožil na odseku lokalne ceste Bukovo–
Bukovski vrh, ki povezuje cerkljansko in
tolminsko občino, je Občina Cerkno kot
upravljavec ceste septembra lani uvedla
delno zaporo vozišča s prepovedjo
prometa za tovorna vozila. Sanacija plazišča
s ponovno vzpostavitvijo normalne
prevoznosti obstoječe ceste bi terjala izredno
velika finančna sredstva, zato se je Občina
Cerkno odločila poiskati interventno rešitev.
Vzpostavili so obvozno cesto izven območja plazišča v dolžini 300 metrov, ki so jo uredili
južno od plazu na terenu z večjim naklonom, kjer je nekoč že potekala stara kolovozna
povezava. Parcela, na kateri so jo uredili, je bila v katastru evidentirana kot javno dobro
v lasti občine. Ker vzpostavitev obvoza šteje za vzdrževalna dela v javno korist na javnih
cestah, tudi ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja oz. lokacijske informacije.
Gradbena dela v vrednosti nekaj manj kot 120 tisoč evrov bo v večini pokrilo Ministrstvo za
okolje in prostor, del pa občini Cerkno in Tolmin. Dela so bila končana v juniju, ko je promet
po obvozni cesti že stekel normalno. (CN) ₨

OBČINA CERKNO
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu
Občine Cerkno
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV
BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD
OBČINE CERKNO ZA LETO 2018.
Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga praznuje v spomin na
rojstvo dr. Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika in v spomin na
ustanovitev
16. SNOUB Janka Premrla – Vojka,
na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja in nagrade
podelila:

eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno
in

do tri Bevkove nagrade

za posamezne dosežke na različnih področjih
družbenega življenja.
Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.
Podeljuje ga Občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za posebne
dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k
nadaljnjemu razvoju občine.
Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom,
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam ter
drugim organizacijam in skupnostim za posamezne dosežke in kot vzpodbudo za
nadaljnje delo in aktivnosti na različnih področjih družbenega življenja in dela.
Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in občani, krajevne
skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije in
skupnosti.
Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko utemeljene.
Vsebujejo naj:
• osnovne podatke o predlagatelju,
• navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje ali nagrado,
• podrobno utemeljitev predloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,
označene z napisom:
»Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.
Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravočasno opravila
izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine Cerkno za
obravnavo na občinskem svetu, je zadnji rok za dostavo pobud 4. september 2018.
					

Komisija za priznanja in nagrade

Novi ravnatelj OŠ Cerkno je Mitja Dežela

Mitja Dežela, dolgoletni pomočnik ravnatelja na Osnovni šoli Cerkno, je konec junija prejel
še zadnje potrebno soglasje k imenovanju za novega ravnatelja tega javnega zavoda.
Odločbo s soglasjem za imenovanje je podpisala ministrica za šolstvo in šport Maja
Makovec Brenčič.
Vodenje ustanove bo prevzel z novim šolskim letom, ko bo nasledil dosedanjega ravnatelja
Milana Koželja, ki ustanovo vodi 10 let. Slednji na javnem razpisu za nov mandat ni
kandidiral, Dežela pa je bil tudi edini, ki se je na razpis prijavil.
Že ob predstavitvi pred občinskim svetom v Cerknem je poudaril, da si želi rednega dialoga
z ustanoviteljem zavoda, veliko poudarka pa bo namenil tudi kakovostnemu pedagoškemu
delu in mednarodnemu sodelovanju, tako med učenci kot tudi na področju izobraževanja
učiteljev. (CN) ₨

Občina Cerkno
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Kam z odpadki iz gospodinjstev in vsebino greznic? Pitna voda ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Kaj (ne) sodi
v kanalizacijo?

Nove cene
komunalnih storitev

Občina Cerkno

Občina Cerkno

V gospodinjstvih nastaja zaradi uporabe vode v
sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih
opravilih odpadna voda; imenujemo jo komunalna
odpadna voda. Komunalna odpadna voda je tudi
odpadna voda, ki nastaja v objektih v javni rabi,
v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po
nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v
gospodinjstvu.

Konec maja letos so občinski svetniki na svoji 25.
redni seji sprejeli nove cene komunalnih storitev.

Komunalne odpadne vode se čistijo na komunalnih čistilnih napravah.
Vsako izpuščanje snovi, ki v kanalizacijo ne sodijo, povzroča slabše delovanje čistilne
naprave, prekomerno obremenjevanje delovanja mikroorganizmov ter zvišuje stroške
čiščenja odpadne vode ter obdelave in odstranjevanja blata, ki nastane kot produkt
čiščenja.
Prisotnost snovi v odpadni vodi, ki ne sodijo v kanalizacijo, ovira pretočnost kanalizacije,
povzroča zadrževanje vode in lahko ogrozi delovanje naprav (črpalke, vpihovala) na čistilni
napravi.
Izpuščanje organskih kuhinjskih odpadkov (predvsem ostankov hrane, sadnih in
zelenjavnih olupkov) v kanalizacijo omogoča tudi zadrževanje oz. razmnoževanje
glodavcev (podgane, miši) v kanalizacijskem omrežju. Organski kuhinjski odpadki sodijo
izključno v za to namenjene rjave zabojnike in ne v straniščne školjke ali kompostnike.

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

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

Organske kuhinjske odpadke se odlaga v rjave zabojnike, ki so nameščeni ob
večstanovanjskih objektih v Cerknem. Vsi, ki imajo ob stanovanjskih hišah vrtove, biološke
odpadke (razen ostankov hrane) odlagajo v kompostnike.
Odpadna jedilna olja, ki nastajajo pri pripravi hrane, se hrani v tesno zaprti posodi (npr.
plastenki). Polne plastenke se lahko odda v zbirnem centru Cerkno ali ob letni akciji
zbiranja nevarnih odpadkov. Prav tako se v zbirnem centru Cerkno ali ob letni akciji lahko
oddajo drugi nevarni odpadki, kot so zdravila, barve, topila, škropiva ipd.
Greznični mulji in mulji (blato) iz malih čistilnih naprav se sprejemajo na komunalni čistilni
napravi Cerkno od marca do konca oktobra po predhodnem dogovoru na telefonski
številki 05/37-34-640. Praznjenje in odvoz mulja plačajo naročniki oziroma uporabniki po
veljavnem ceniku. ₨

V prejšnji številki Cerkljanskih novic smo v članku o Vrtcu Peter Klepec v Cerknem
pri številu vrtčevskih otrok v tabeli pomotoma navedli številko 136. Prava številka
je 163. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo CN

V skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in
76/2017) izvajalec ceno storitve posamezne
javne službe za območje občine glede
na dejanske količine in dejanske stroške
preteklega obdobja enkrat letno predlaga
v elaboratu o oblikovanju cen izvajanja
storitev javnih služb.
Nove cene, ki so začele veljati s 1. 7. 2018,
in bodo upoštevane na računih, ki jih bodo
uporabniki prejeli začetek avgusta z julijskim
obračunom komunalnih storitev, so:
STORITVE
Vodarina: 0,4884 €/m3
Odvajanje odpadne vode: 0,0815 €/m3
Čiščenje odpadne vode: 0,2635 €/m3
OMREŽNINE (po tabelah)

Čiščenje odpadne vode
Velikost
priključka (DN)

Cena za
priključek
(EUR)

15 in 20

0,2542

25 in 32

0,7627

40

2,5424

50

3,8163

65

7,6272

80 in 90

12,7121

100 in 125

25,4242

150

50,8483

Odvajanje odpadne vode

Oskrba s pitno vodo
Velikost
priključka v DN

Cena za
priključek (EUR)

Velikost
priključka (DN)

Cena za
priključek (EUR)

15 in 20

3,5041

15 in 20

0,6790

25 in 32

10,5122

25 in 32

2,0371

40

35,0406

40

6,7902

50

52,5608

50

10,1853

65

105,1217

65

20,3707

80 in 90

175,2028

80 in 90

33,9511

100 in 125

350,4056

100 in 125

67,9022

150

700,8112

150

135,8043

Priporočila lastnikom in upravljavcem objektov za
vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Za stanje hišnega oz. internega vodovodnega omrežja je odgovoren lastnik ali
upravljavec stavbe.
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno
vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe), je treba redno in pravilno
vzdrževati.
Navodila za izpiranje hišnega vodovodnega omrežja
Mrzla voda naj na vsaki pipi, in sicer na vseh pipah hkrati, teče nekaj minut (približno
15 minut) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Curek naj bo
enakomeren, močnejše jakosti.
Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja je priporočljivo izvesti enkrat na 14 dni ter
tudi po končanih vzdrževalnih delih na vodovodnem omrežju in po daljši neuporabi
(odsotnost zaradi dopusta ipd.).
Vsak dan je priporočljivo pred prvo uporabo (po navadi zjutraj) vodo pustiti teči vsaj
dve minuti oz. toliko časa, da se njena temperatura ustali.
Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke.
Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje
vodnega kamna. (Občina Cerkno) ₨
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Eta v juliju obeležila kar dve obletnici

V zgodovini tovarne vsaj dva
dogodka, ki po več desetletjih ne
izgubljata na pomenu
Povzeto po Primorskem valu

Eta iz Cerknega je svojo lansko 70. obletnico
združila s 50-letnico poslovnega sodelovanja
z nemško družbo E. G. O. Ta obletnica ima velik
simbolni pomen za kraj, pa tudi za širši slovenski
prostor. Vsaj dve pomembni prelomnici sta se
zgodili v teh desetletjih, ki sta lahko vzor tudi
novejšim globalnim gospodarskim trendom.

Leto 1968: vstop tujega
kapitala v družbo

Foto: Bojan Tavčar

Drugi, prav tako zgodovinski prelom v
razvoju družbe Eta se je zgodil leta 1968,
ko je padla odločitev za vstop tujega
kapitala. Tedanji direktor Ete Stanko Mervic
in direktor nemške skupine E. G. O. Heinz
Treffinger sta sklenila prvo pogodbo,
ki je postavila temelje dolgoročnega
sodelovanja. Kljub ostrim predpisom v

tedanji Jugoslaviji je bilo doseženo nemško
sovlaganje v višini 49 odstotkov, ki je bilo
na posameznih segmentih tudi preseženo.

Največji razvoj je Eta dosegla v času, ko jo
je (kar 33 let) vodil Rafael Mavri. Vseskozi
se je ohranjala proizvodnja treh glavnih
proizvodov za belo tehniko: grelnih plošč,
termoregulatorjev in cevnih grelcev. Eta je
tedaj veliko vlagala tudi v družbene objekte
in ceste, v osemdesetih pa se je odločila
tudi za razvoj turizma.

Foto: Bojan Tavčar

Mavri poskrbel za največji
razvoj

Eden izmed utrinkov po slovesnosti. Od leve proti desni: Dr. Johannes Haupt, Wolfgang Bauer, Georg in
Dorotee Fischer, Dita Mavri, Benno Rudolf, Andrej Grah, Egon Kofler.

Po lastninskem preoblikovanju je nemški
partner odkupil večinski delež. Domači
del Ete, kasneje odkupljena družba TIK iz
Kobarida ter turistična dejavnost pa so
danes združeni v t. i. Certi, ki jo po novem
obvladuje družba Postojnska jama, d. d.

Eta danes: skoraj 900
zaposlenih in 50 milijonov
evrov prometa

Danes Eta kot članica skupine E. G. O.
zaposluje med 850 in 900 ljudi in ima okoli
50 milijonov letnega prometa. Cerkljansko
družbo vodita Egon Kofler, predsednik
uprave in direktor administrativnega
področja, ter Andrej Grah, direktor
operativnega področja.

Foto: Bojan Tavčar

Eta Cerkno je bila ena prvih družb v tedanji
Jugoslaviji, ki je kmalu po 2. svetovni
vojni uspešno spojila šolsko ustanovo z
veliko zagnanostjo in mojstrskim znanjem
delavcev, ki so se leta 1947 združili v
elektropodjetje Rempod. Ta družba je
sprva skrbela za elektrifikacijo in obnovo
porušenih vasi, kasneje pa je pričela
izdelovati tudi izdelke za gospodinjstvo.
Prvi velik napredek je bil dosežen, ko
je tedanja oblast popustila odločnim
Cerkljanom in v relativno majhnem kraju
ustanovila Elektrogospodarsko šolo, ki je
delovala v kasarnah nekdanje italijanske
vojske, v šoli pa je sočasno znanje nabiralo
več kot 100 dijakov iz različnih koncev
Slovenije. Sodelovanje šole in podjetja
Rempod, kasneje preimenovanega v Eto, je
ustvarilo za tiste čase dobre izdelke, ki so
bili plod lastnega znanja. Šola je v Cerknem
delovala do leta 1963, ko so jo preselili v
novozgrajeno Novo Gorico.

Skupinska fotografija delavcev jubilantov

Grah je povedal, da ima skupina E. G. O.
strategijo, ki temelji na več stebrih. Eden
od njih so elektromehanski proizvodi,
katerega pomemben deležnik je Eta s
svojima izdelkoma: grelnimi ploščami in
termoregulatorji. Po izvršeni globalizaciji
v preteklem obdobju je Eta nosilec
proizvodnje in tehnološke ter razvojne
podpore za navedena izdelka.
»Osnovno poslanstvo je proizvodnja
teh dveh proizvodov z največjo možno
prevlado na trgu, optimalnimi stroški
in vlaganjem v sam proces, da lahko
zadostimo vsem potrebam, ki jih trg od nas
pričakuje,« je povedal Grah.

Večji projekti so zaključeni in dajejo
pričakovane prihranke.
Z zagonom montaž v juliju so pripravljeni
na povečanje naročil za termoregulatorje.
Delno znižanje naročil grelnih plošč
nadomeščajo s povečevanjem prodaje
izdelkov komercialne litine.

Novi izzivi

Za glavni izziv Grah navaja zagotovitev
potrebne delovne sile in dodaja, da so se
nova sistematizacija, nagrade za uspešnost
in novi tržni prijemi izkazali za pozitivne.
Delovno silo zagotavljajo tudi z drugih

Občina Cerkno
trgov. »Ob teh prijemih, ki smo jih uvedli za
zagotavljanje dodatne delovne sile, smo se
obrnili tudi nazaj v proces; tu nadaljujemo
z avtomatizacijo in zmanjševanjem izgub v
materialnem toku.«

Prireditve 9. julija, na katero so povabili
delavce in upokojence podjetja, so se med
drugim udeležili najvidnejši predstavniki
skupine E. G. O. Med njimi sta bila tudi
posebna gosta, sin in hči Karla Fischerja,
prvega lastnika družbe,
Georg in Dorotee Fischer.
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Energetska sanacija OŠ Cerkno se nadaljuje

Na slovesnosti je zbrane nagovoril predsednik Upravnega odbora
skupine E. G. O. dr. Johannes Haupt.

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Foto: Bojan Tavčar

Med domačimi gosti na
prireditvi je bil tudi Mitja
Gorenšček, izvršni direktor
GZS. V nagovoru je
pohvalil dolgoletno dobro
delo cerkljanske družbe
kot pomembnega dela
švicarsko-nemške skupine.
Na prireditvi pa so med
drugim delavcem podelili
priznanja za 35 in 40 let
dela v tovarni. ₨
Objekt Osnovne šole Cerkno bo saniran do začetka pouka v septembru.

V času poletnih počitnic se intenzivno nadaljuje z energetsko sanacijo objekta Osnovne
šole Cerkno. Dela so se prevesila v zaključno fazo. Izvajalec izvaja dela na fasadi, v
prihodnjih dneh pa bodo pričeli tudi z zamenjavo strešne kritine na zahodnem delu
objekta. Dela bodo predvidoma končana še pred začetkom novega šolskega leta. Celotna
vrednost investicije z DDV znaša 787.355,12 evrov, s strani državnega proračuna za
Kohezijsko politiko pa je sofinancirana v višini 242.585,50 evrov. (Občinska uprava) ₨

Foto: Bojan Tavčar

Operacija »Energetska sanacija in prenova stavbe OŠ Cerkno« se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna
omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe
4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Prisotni so si lahko ogledali razstavo ob 70. obletnici Ete.

IZ VEZNEGA TEKSTA JUBILEJNE PRIREDITVE
Grška črka ETA pri elektrotehniki označuje stopnjo
energetskega izkoristka in prav iz tega razloga je
takratno vodstvo izbralo to poimenovanje za novo
nastajajoče podjetje, ki se je takrat odločalo za čim
boljši in donosnejši proizvodni program.
Proizvodno delo so opravljale večinoma ženske, domačinke, ki so bile prizadevne
in spretne, vajene raznolikih zahtevnih del na kmetijah. S tovarno so živele in bile
ponosne na njene delovne uspehe. Njihov delovni čas se je prilagajal planskim
nalogam, tudi ob sobotah in nedeljah, za razvoj in blaginjo podjetja pa je imel
razumevanje tudi takratni župnik, ki je v prid proizvodnje v Eti nedeljske maše
marsikdaj prestavil na popoldanski čas.
Pa vendarle je v zgodnjih sedemdesetih ob glavni cerkljanski vpadnici zraven
proizvodnje plošč in cevnih grelcev zraslo sodobno gradbišče prve livarne, leta 1972
je stekla še proizvodnja termostatov, širila se je proizvodnja cevnih grel in orodjarne,
število zaposlenih se je v tem času skokovito večalo in kmalu preseglo število tisoč.
Organsko potrebo po delavskem domu je takratno vodstvo Ete spretno nadgradilo
z izgradnjo hotela in blagovnice leta 1976, že štiri leta kasneje pa se je zasnovi
turističnega središča pridružil tudi plavalni bazen, v katerem so se takoj po odprtju
konec maja 1980 odvijala tekmovanja na državni ravni. Leta 1982 pa se je pričela še
gradnja smučarskega središča na Črnem vrhu. S temi posrednimi vlaganji je zgledno
sodelovanje med Eto in partnerskim podjetjem E. G. O. odprlo Cerkljanski in njenim
prebivalcem široke možnosti za razvoj turizma.
Eta si je v novi organizaciji skupine E. G. O. uspela zagotoviti najpomembnejše
proizvodno mesto za družini izdelkov grelnih plošč in termostatov, kjer ima vodilno
vlogo tudi pri aplikativnem razvoju.

ICRA V SISTEMU SPOT
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, d. o. o., Idrija je od 1. 1. 2018 dalje del projekta
SPOT svetovanje Goriška. V konzorciju SPOT svetovanje Goriška sodeluje šest
partnerjev: RRA severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica (vodilni partner), Razvojna
agencija ROD Ajdovščina, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija, d. o. o., Idrija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina.
SPOT svetovanje Goriška je tretji nivo sistema SPOT, ki ga sestavlja 12 regijskih točk
SPOT Svetovanje in ki poleg pomoči pri registracijskih ter elektronskih postopkih
preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev.
V okviru SPOT svetovanje GORIŠKA zagotavljamo izvajanje celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja. Točke
SPOT Svetovanje nudimo širok obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in
podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.
V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se namreč uvaja nov
nacionalni sistem – sistem SPOT. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih
podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje SPOT
je med drugim prešel tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM).
Dodatne informacije lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg
2, 5280 Idrija, na tel. št.: 05/37-20-180, na e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu
SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno
svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija. (Tina Lisac) ₨
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Franja nas povezuje
Ivana Leskovec, Mestni muzej Idrija

V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje bomo
partnerji Mestni muzej Idrija, Peternelj in Peternelj
iz Gostišča Gačnk v Logu in Turistično društvo
Novaki od 4. junija 2018 do 15. maja 2019 izvedli
projekt Franja nas povezuje.
Projektne aktivnosti vključujejo zasnovo
celostne interpretacije območja, ki bo
podlaga za pripravo novih turističnih in
pedagoških programov ter samostojne
spletne strani. V smislu oživljanja območja
načrtujemo na podlagi v projektu izdelane
študije o prehrani v izrednih, medvojnih
razmerah na primeru Partizanske bolnice
Franja vključiti jedi v sodobno ponudbo
Gostišča Gačnk na nekdanji lokaciji javke
(zbirališče ranjencev pred prenosom v
bolnišnico), ki bo enega od prostorov
opremil tudi s kopijami nekdanje opreme.
Na lokaciji javke želimo obiskovalcem

Polona Peternelj, OŠ Cerkno

Na Osnovni šoli Cerkno med poletnimi
počitnicami poteka počitniško varstvo v okviru
projekta LAS s ciljem; G(r)ozd za prihodnost. Vse
aktivnosti so brezplačne, potekajo med 6. in 15.
uro, namenjene pa so otrokom iz cerkljanske in
tudi sosednjih občin.
Organizirane učno-vzgojne aktivnosti
temeljijo na preživljanju časa v naravi,

izdelali tudi različne didaktične pripomočke
za urjenje štetja, računanja in pisanja.
Telovadili so v gozdnem
fitnesu, posebej všeč jim
je bil obisk čebelarja in
terapevtske psičke Bore ter
dan, preživet na kmetiji v
Davči. Niso pozabili na skrb
za šolski vrt, v katerem so
zalivali in obirali pridelke, iz
nabrane sivke so si izdelali
tudi žepke za odganjanje
moljev. Skratka, počnejo
vse, kar otroci radi počnejo,
le da vse to počnejo v
naravi, saj nam ta daje manj
omejene možnosti kot
zaprti prostori.

Obiskovalci Partizanske bolnice Franja na vodenem ogledu

Poleg povezovanja zainteresiranih akterjev
so cilji projekta:
• prispevati k razvoju novih turističnih
produktov in storitev, ohranjanju in
oživljanju dediščine in posredno povečanju prepoznavnosti ter turističnega
obiska območja Partizanske bolnice
Franja;
• ozaveščati javnost o dediščini Partizanske bolnice Franja, katere sporočilo
so vrednote: mir, svoboda, solidarnost,
enakost, humanost, sodelovanje –
vrednote, ki so/bi morale biti tudi
vrednote današnjega sveta;
• preko različnih kanalov zainteresirani
javnosti ponuditi čim več informacij o
dediščini Bolnice Franja in programih
za njeno spoznavanje, ki naj v posodobljeni in nadgrajeni obliki vključujejo
doživljajske aktivnosti.

občasno ponuditi posebne tematske
večere, s katerimi želimo ohranjati tradicijo
povojnih srečanj ranjencev in osebja
Bolnice Franja na tej lokaciji. Pod okriljem
Turističnega društva Novaki bo izveden
pohod »Od javke do javke« in bo povezal
domačije, ki so bile bistvenega pomena za
nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice
med vojno. ₨

šolske prostore smo zamenjali za t. i.
»gozdno učilnico«. Udeleženci programa
imajo možnost raziskovanja gozda,
svobodne igre in gibanja v naravi, s čimer
jih želimo spodbuditi k spoštovanju
narave in vseh živih bitij v njej. Prvi del
počitniškega varstva so tako spoznavali
rastline in živali v naših gozdovih, izdelovali
ptičje hišice iz naravnega materiala, ki so ga
sami nabrali. V gozdu so si izdelali zavetišča
iz listja, vej in mahu ter iz istih materialov

»S počitniškim varstvom bomo nadaljevali
zadnja dva tedna v avgustu in s tem rešili
marsikatero stisko staršev, povezano s
počitniškim varstvom, hkrati pa poskrbeli
za razvedrilen zaključek poletnih počitnic
– le kje bi jih lahko zaključili lepše kot na
svežem zraku?« so za medije povedali
izvajalci projekta Marko Bevk, Polona
Peternelj in Ana Kurtanjek. ₨

Odlično obiskana tombola v Cerknem

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno se je že pred nekaj leti odločilo za ponovno oživitev
nekdaj zelo priljubljene tombole v Cerknem. Nad prireditvijo niso navdušeni le Cerkljani,
ampak tudi obiskovalci iz drugih krajev Slovenije, ki množično sodelujejo na prireditvi, ki
se je odlično prijela. Navdušujejo tudi lepe nagrade: vitel, skuter, pralni stroj, gorsko kolo,
motorna žaga, tablični računalnik … glavna nagrada tokratne tombole, ki je na parkirišče
pred tovarno Eta 8. julija privabila več kot dva tisoč obiskovalcev, dacia sandero, je našla
lastnico v Novakih.
Dogodek so obarvali člani Pihalne godbe Cerkno, za ples in zabavo pa je skrbel Ansambel
Unikat. (CN) ₨

Foto: Bojan Tavčar

Foto: Bojan Tavčar

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Tako kot sta bila med 2. svetovno vojno,
v času delovanja tajne bolnišnice Franja,
ključna medsebojno sodelovanje in tesna
povezanost osebja bolnišnice z domačini
v njeni neposredni in širši okolici, je tudi
v projektu Franja nas povezuje ključno
sodelovanje med različnimi nosilci turistične
dejavnosti na območju spomenika
Partizanska bolnica Franja. Vsi se zavedamo
vrednosti in sporočilnosti dediščine
Franje, zato bomo v času projekta zastavili
aktivno sodelovanje in se skupaj trudili za
ohranjanje dediščine, njeno promocijo in
nadgradnjo njene interpretacije.

Osnovnošolsko
počitniško varstvo

Turistična točka

Cerkno ZA zeleni
turizem

Osrednji dogodek trajnostnega turizma letos v
Cerknem

V Cerknem, ki je ena
od prvih prejemnic
znaka Slovenia Green
Destination, je 28. maja
potekal letošnji osrednji
dogodek trajnostnega
turizma, Zeleni dan
slovenskega turizma,
ki so ga zaznamovali
doživetje vožnje s
sedežnico, izjemen
ambient smučišča
in koče Alpska perla
ter izvrstna lokalna
Ponosni lastniki znaka Slovenia Green: letos ga je ob Zelenem dnevu
kulinarika, skupaj z
slovenskega turizma na SC Cerkno prejelo 15 novih destinacij in
zanimivi izobraževalnimi
11 novih ponudnikov.
vsebinami in
popoldanskim doživetjem gozdnega selfnessa, ki je nosilec priznanj Snovalec 2014 in
finalist Sejalec 2015.
15 destinacij in 11 ponudnikov je prejelo priznanja kot potrditev za svoja prizadevanja na
področju trajnostnega razvoja turizma.
Na področju razvoja turističnih produktov je bil na dogodku izpostavljen pomen 5*
doživetij ter pomen osrednje zaveze slovenskega turizma: trajnost.
Dogodka sta se poleg številnih pomembnih gostov iz turističnega gospodarstva udeležila
tudi predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez in župan Občine Cerkno Jurij Kavčič
kot predstavnik letošnje gostiteljice.
LTO Laufar Cerkno in Hotel Cerkno sta se za organizacijo dogodka izjemno potrudila in za
to prejela tudi številne pohvale sodelujočih in udeležencev.
Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno, je ob tej priložnosti povedal: »Počaščeni
in veseli smo, da smo letos gostili Zeleni dan slovenskega turizma, ki je osrednji tovrstni
dogodek v državi. Kot nosilci srebrnega znaka Slovenia Green Destination smo zavezani
k trajnostnemu razvoju turizma na destinaciji, ki je nujen za ohranjanje tako naravne kot
kulturne dediščine.« (Slovenska turistična organizacija) ₨

Dobro obiskana okrogla miza na temo zelenega turizma v Cerknem

22. junija je v Hotelu Cerkno v sklopu projekta Startup! Idrija - Cerkno potekal dogodek
Cerkno ZA zeleni turizem.
Jana Apih, predstavnica akreditiranega partnerja za Zeleno shemo slovenskega turizma
Slovenia Green je predstavila možnosti pridobivanja zelenih certifikatov, Jana Vilman iz
Turizma Bohinj pa primer dobre prakse destinacije Bohinj na področju razvoja trajnostnega
turizma. V vodenem pogovoru so sodelovali še akterji na področju turizma na temo
priložnosti za razvoj trajnostnega turizma destinacije Cerkno.

Jana Apih, Slovenia Green: »Stvari je treba
povedati na pravi način, predvsem pa je treba
vse ponudnike, ki imajo željo narediti nekaj
več, spodbuditi, opolnomočiti, z njimi delati
in počasi, korak za korakom, razvijati skupno
ponudbo, neko skupno zgodbo, ki
ne bo razpršena.«
Dodobra so ponudniki nastanitev in turističnih produktov ter storitev analizirali stanje
in poudarili pomanjkljivosti, ki jih opažajo: slaba dostopnost, slabo urejena cestna
infrastruktura, premalo sodelovanja in povezovanja, pomanjkanje kadra in finančnih
sredstev. Kot so ugotovili, vsak na svojem področju delo obvlada, turističnih produktov
in nastanitvenih kapacitet ne manjka, manjka pa jim skupni preboj do več turistov na
območju in znanje zadržati jih na Cerkljanskem.
Primer dobre prakse uspešne zelene destinacije v Sloveniji je Bohinj, kjer se ponudniki
promovirajo pod blagovno znamko Bohinjsko/from Bohinj. Prav sodelovanje znotraj
destinacije, predvsem pa povezovanje z drugimi destinacijami je ključ do uspeha, je
povedala Jana Vilman iz Turizma Bohinj.

Jana Vilman, Turizem Bohinj: »V Sloveniji
pozabljamo na geografsko majhnost in da
se vsaka ‘vas’ posebej težko pozicionira in
promovira v svetovnem merilu. Zavedati se
moramo, da sta povezana ponudba in trženje
pod večjim dežnikom veliko bolj uspešna.«
Prisotni so se strinjali, da v Cerknem manjka ključni dokument, katerega priprava je glede
na slišano za vse deležnike na področju turizma velik izziv: strategija razvoja turizma na
Cerkljanskem. Tu veliko pričakujejo od LTO Laufar Cerkno, ki bo moral zagristi v trd oreh
združevanja, povezovanja ter uspešnega načina trženja destinacije Cerkno. Volja in kadri
so, preboj ZA (zeleni) turizem pa lahko uspe samo s predanostjo in sodelovanjem. ₨

Prvo mednarodno izobraževanje za vodnike
gozdne terapije v Sloveniji

V tednu od 2.
do 10. junija je v
Cerknem potekalo
prvo mednarodno
izobraževanje za
vodnike gozdne
terapije v Sloveniji
in tem delu Evrope.
Izobraževanje je bilo
izvedeno v sodelovanju
z ameriškim Združenjem
za vodnike in programe
naravne in gozdne
terapije (Association
of Nature and Forest
Udeleženci prvega mednarodnega izobraževanja za gozdne vodnike v
Cerknem
Therapy Guides and
Programs) in ekipo inovativnega turističnega produkta Gozdni selfness. Pod vodstvom M.
Amosa Clifforda, vodje globalnega združenja, in treh asistentov se je v Cerknem v tednu
dni intenzivno izobraževalo in spoznavalo pozitivne lastnosti gozda kar 16 udeležencev iz
skupaj 13-ih držav: ZDA, Anglije, Irske, Nemčije, Belgije, Portugalske, Nizozemske, Poljske,
Švedske, Norveške, Italije, Avstrije, Slovenije. Udeleženci izobraževanje nadaljujejo pod
mentorstvom asistentov in prakso v svojem lokalnem okolju. Ob uspešnem zaključku
izobraževalnega procesa bodo prejeli certifikat za vodnike gozdne terapije in se pridružili
skupini 430-ih že izšolanih vodnikov na šestih celinah. V naslednjem letu v sodelovanju
z svetovnim združenjem ANFT v Cerknem pričakujemo naslednjo skupino udeležencev
izobraževanja. (Ekipa GS) ₨

Foto: arhiv ANFT

Foto: Bojan Tavčar

Foto: arhiv STO

Damjana Peternelj
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Bo na SC Cerkno padel Guinessov rekord?

Društvo podeželske mladine (DPM) Škofja Loka se v teh dneh s Hotelom Cerkno pripravlja
na podvig, s katerim se želijo z dogodkom Košnja u snežet vpisati v Guinessovo knjigo
rekordov. Na nedeljo, 12. avgusta, od 13. ure dalje želijo na travnikih SC Cerkna zbrati čim
več koscev, ki bodo kosili na enem mestu ter se po številu poskušali vpisati v Guinessovo
knjigo rekordov.
Kdo lahko sodeluje? Udeleženci/udeleženke oziroma kosci morajo biti starejši od 16 let,
imeti svojo ročno koso in jo znati uporabljati. Priporočljiva je primerna obutev.
V spremljevalnem programu bosta za ples in zabavo skrbela Ansambel dveh dolin in
Ansambel Banovšek. Dodatne informacije in prijave: do 8. avgusta pri predsedniku društva
Klemnu Mezegu, tel. št. 040/352-114, e-naslov: dpmloka@gmail.com. Prijavnice so na voljo
tudi na FB-strani društva. Vabljeni, pričakujejo več kot 500 koscev! (CN) ₨

8

Kultura

Partizanska bolnica Franja – dediščina
Evrope
Milojka Magajne, Mestni muzej Idrija

V letu 2018, letu evropske kulturne dediščine, smo
v Cerkljanskem muzeju zastavili bogat program
aktivnosti, s katerimi želimo širiti vrednote in
sporočila »naše« Franje, nosilke znaka evropske
dediščine.

mladimi. Razstava je v Partizanski bolnici
Franja gostovala do 17. junija. V kulturnem
programu so na slovesnosti sodelovali
učenci OŠ Cerkno pod vodstvom Vanje
Lampič. Partizanske pesmi so zazvenele
ob spremljavi Pavla Magajneta, ki je zaigral
na restavrirano harmoniko, na katero so v
Franji igrali že med vojno.

Vabljeni na razstave v
muzeju

V preteklosti smo navezali stik z Muzejem
krapinskih neandertalcev s Hrvaške, tudi
nosilcem znaka evropske dediščine. Od 1.
junija do 31. julija gostuje v Cerkljanskem
muzeju z razstavo Neandertalci iz Krapine.
Na razstavi je s kartami, fotografijami, fosili
in kopijami predstavljena največja zbirka
posameznega najdišča neandertalcev na
svetu, ki govori o najstarejših neandertalcih
v Evropi. Starost najdb je ocenjena na 125
tisoč let, odkrili pa so jih konec 19. stoletja
v Krapini na Hrvaškem. Na dan odprtja smo
v Cerknem gostili predstavnike nekaterih

Iz Bevkove knjižnice

Biblos – neskončne
možnosti branja e-knjig

Vsem, ki se odpravljate na dopust,
svetujemo, da si na svojih elektronskih
napravah izposodite e-knjige. Tako boste
lahko s seboj odnesli več knjig, skupna teža
pa vseeno ne bo presegla teže naprave, s
katere berete.

Članom naše knjižnice Biblos ponuja
več kot 1.500 naslovov, od kriminalnih in
ljubezenskih romanov do potopisov in
priročnikov. Za dostop potrebujete številko
članske izkaznice in geslo, ki vam ga dodeli
knjižničar. Več preberite na spletnem
naslovu www.biblos.si.

Poletni urnik knjižnice in
rezervacije gradiva

2. julija je začel veljati poletni urnik
poslovanja v oddelkih Mestna knjižnica v
Idriji in v Bevkovi knjižnici v Cerknem. Tako

bo še vse do konca avgusta.
Za razliko od prejšnjih let bomo letos
poskusno omogočili rezerviranje vsega
gradiva tudi v dopustniškem času. Vse,
ki boste ali ste že rezervirali leposlovne
knjige, prosimo, da jih prevzamete takoj po
prejemu obvestila o prispelem gradivu (po
poslovniku je skrajni rok 5 dni). V kolikor jih
ne morete prevzeti, pa to takoj sporočite
po telefonu, elektronski pošti ali odjavo
izvedete sami preko spleta na COBISS +. Za
vsako neprevzeto gradivo, ki ga naročniki
ne boste v roku preklicali, bomo evidentirali
0,50 evra.

Knjiga – zvest prijatelj med
počitnicami

Otroci, stari od 9 do 12 let, se lahko v
Bevkovi knjižnici Cerkno v juliju in avgustu
pridružite poletnim bralcem. To storite tako,
da med poletnimi počitnicami preberete
vsaj tri knjige po svojem izboru, izpolnite
kazalko in jo oddate v knjižnici. Septembra
boste vsi sodelujoči vabljeni na zaključno
prireditev, ko nas bo obiskala pravljičarka in
pripovedovalka Ana Duša, prejeli pa boste
tudi priznanje in manjše nagrade.
(Brigita Smolnikar) ₨

Foto: arhiv Cerkljanskega muzeja

Zbrali smo jih pod skupnim naslovom
Partizanska bolnica Franja – dediščina
Evrope in v njem povezali različne aktivnosti
od lokalnega do evropskega nivoja.
Obeležitvi 75-letnice ustanovitve bolnišnice
smo posvetili spominsko slovesnost z
odprtjem razstave mednarodnega likovnega
natečaja Otroci pomagajo otrokom, ki
se je odvila 19. maja 2018. Na 8. otroškem
likovnem natečaju OTROCI POMAGAJO
OTROKOM je sodelovalo okoli 900 otrok
iz šestih držav in 132 šol. Natečaj pripravlja
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije
in Mestnim muzejem Idrija. Njegov namen
je spodbuditi otroke k razmišljanju o
pomenu medsebojne pomoči in sodelujoče
spodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko
otroci med seboj pomagajo, kaj lahko
naredijo drug za drugega, za ljudi okrog
sebe in za boljši jutri vseh nas. Mestni muzej
Idrija se je natečaju pridružil pred tremi
leti z željo, da bi se sporočila in še posebej
vrednote, ki jih predstavlja Partizanska
bolnica Franja, tudi na tak način širila med

Srečanje predstavnikov znaka evropske dediščine 1. junija 2018

območij znaka evropske dediščine iz
Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske
in Češke. Sočasno je v muzeju odprta
tudi razstava Tinka Tonka Flavtofonka
in neandertalčeva piščal iz Divjih bab,

Vodeni ogledi v Franji

na kateri je predstavljena izobraževalna
glasbena slikanica avtoric Tinkare Kovač in
Kiki Klimt.
		
Lepo vabljeni! ₨

Tudi letos Mestni muzej Idrija v času počitnic v Partizanski bolnici Franja organizira
javna vodstva za posameznike in družine vsako soboto in nedeljo ob 11. in 15. uri.
Vodnik vas pričakuje na parkirišču pred Partizansko bolnico Franja, ob informativnih
tablah. Za skupine in vodenje v tujem jeziku je potrebna predhodna rezervacija na tel.
št. 05/37-23-180 ali e-naslovu: info@muzej-idrija-cerkno.si.
Vstopnina: odrasli 5,50 €, otroci 4,00 €, predšolski otroci brezplačno. Vabljeni!

Kultura

Cerkno – kraj
vrhunskih glasbenih
doživetij
(nadaljevanje članka z naslovne strani)

Bendologija Cerkljanske največja doslej

15. in 16. junija se je v Cerknem odvila Bendologija Cerkljanske. Osnovno idejo dogodka
črpajo organizatorji iz koncertov, ki jih je v prvi polovici devetdesetih organizirala zasedba
Dih v restavraciji na Smučarskem centru Cerkno in takrat zbrala vse delujoče cerkljanske
zasedbe. Na ta dogodek se je skozi leta v pogovoru večkrat spomnilo in se dogovorilo, da
se ga organizira še enkrat in tako je v letu 2006 nastala Bendologija Cerkljanske. V 2012
se je prvič razširila na dva dneva, letos pa naredila še korak naprej in postala največja do
sedaj.

KOLEDAR DOGODKOV
Poletje v Cerknem
Petek, 27. julij, od 21. ure naprej
Dreamon, Captain Morgan’s Revenge,
Elvis Jackson
Glavni trg, Cerkno
Sobota, 28. julij, na Glavnem trgu
Ob 17. uri: Indijansko mesto (skavti
Cerkno)
Od 21. ure naprej: Kingston, Obvezna
smer
Nedelja, 29. julij, od 8. do 12. ure
Anin sejem
Trg pred fontano, Cerkno
Unior downhill pokal
Sobota, 28., in nedelja, 29. julij
SC Cerkno, Bike park Cerkno
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Koncert Tinkare Kovač na Šebreljski
planoti
18. avgust
Cerkno Cup in Prvenstvo JV Evrope v
orientacijskem teku (SEEOC)
22.–26. avgust
Idrija, Cerkno
Osrednja prireditev bo 25. avgusta pred
Hotelom Cerkno ob 17. uri.
Bevkovi dnevi
14.– 17. september
Razstava Klekljarskega društva
Marjetica Cerkno:
S cvetjem v dvajseto leto
Na ogled v Cerkljanskem muzeju do 2.
septembra

23. Keltika 2018 (mednarodni festival)
Sobota, 11. avgust, ob 21. uri
Viktória Havay and the Cápok (HUN)
Star plac, Cerkno (v primeru dežja bo
prizorišče pokrito)
Vstopnice: 5 € v predprodaji in 7 € na
dan koncerta

Foto: Andrej Ličar

Košnja u snežet (podiranje
Guinessovega rekorda v ročni košnji)
Nedelja, 12. avgust, od 13. ure dalje
SC Cerkno

Utrinek z letošnje Bendologije

Poudarek je na glasbi, prostovoljstvu in prijateljstvu. Slednje mora biti v glasbi osnova, saj
zasedba, ki hoče vsaj malo nastopati, vloži v pripravo na nastop ogromno časa. Ta čas so
morale dati vse zasedbe skozi in ta spomin skupnega ustvarjanja ekipe posameznikov, ki bi
radi vsi počeli isto, je zelo močan.
Če Bendologija ne bi bila narejena na teh temeljih, bi izgubila smisel, vseeno pa se na vsaki
poskrbi za foto, avdio in video arhiviranje celotnih nastopov.
Letos se je na odru Bendologije zbralo 18 zasedb, ki so se na starem placu v Cerknem
predstavile v dveh dneh. Vsega skupaj je bilo pri dogodku letos aktivno vključenih 150
posameznikov – tako na odru kot tudi za njim.
Organizatorji Bendologije 2018 se na tem mestu lepo zahvaljujemo vsem zasedbam, vsem
sodelujočim posameznikom, celi tehnični ekipi, gostincem, sosedom na starem placu in
vsem sponzorjem. (Tomaž Lapanja)

Foto: Bojan Tavčar

Godbeniki v poletje s filmsko glasbo

Že v začetku junija so se cerkljanski
godbeniki na tradicionalnem poletnem
koncertu predstavili s filmsko glasbo. Najbolj
znane filmske zgodbe so se razpletle pred
občinstvom na cerkljanskem ‘placu’ pod
milim nebom – Titanik, Boter, Briljantina,
Vojna zvezd ... Gostja, sopranistka Nataša
Zupan, je svoje vložke odpela kar na strehi
bližnje Trafike 3DVA, na prizorišče sta prišla
konjenika, v cerkvenem zvoniku so pritrkovali
pritrkovalci ... Plesna skupina Step iz sosednje
Poljanske doline se je obiskovalcem predstavila s koreografijo ljubezenskega plesa v filmu
Titanik. Cerkljanski godbeniki so se sicer junija publiki predstavili še enkrat, in sicer so ob
dnevu državnosti z idrijskimi godbeniki zaigrali na skupnem koncertu v Šebreljah. (CN)

Od opere do muzikala

Med koncertne dogodke sezone se je vpisala tudi Operna noč z naslovom Od opere do
muzikala 7. julija pred Hotelom Cerkno. Podoben koncert se je v Cerknem zgodil pred
desetletjem. Tokrat je igral Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana
Grdadolnika, ob koncertni mojstrici Manci Rupnik so nastopili še sopranistka Nataša Trček,
baritonist Tone Habjan, pevka Rebeka Bogataj, orgličar Miro Božič ter saksofonist Nace
Kogej. Ploščad pred Hotelom Cerkno je tako oživela ob delih najslavnejših skladateljev …
Vrhunec večera je bil Montijev Czardas, ki sta ga z orkestrom izvedla Jan Šoštarič na violini
in Miro Božič na orglicah. (CN) ₨

23. Keltika 2018 (mednarodni festival)
Sobota, 18. avgust, ob 21. uri
Divanhana (BiH)
Star plac, Cerkno (v primeru dežja bo
prizorišče pokrito)
Vstopnice: 5 € v predprodaji in 7 € na
dan koncerta

Zlata piščal

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

Zlati piščali tokrat podeljujemo:
Tomažu Lapanja in soorganizatorjem
za poudarjanje glasbe, prostovoljstva
in prijateljstva, ki so temelj
koncertov pod skupnim imenom
Bendologija Cerkljanske.
Rokodelskemu društvu DRIKLC
za ohranjanje bogate dediščine
Cerkljanske. Letos se bo iz lesa
izdelani XXL neandertalčevi
piščali pridružila še XXL maska
Ta tierjestga, ki bo krasila pročelje
Gabrijelove hiše.
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Iz naših krajev

Šebreljska planota

Divje babe: okno v svet zadnje
ledene dobe

Foto: Janez Kotar

dr. Matija Turk

Šebreljska planota

Jama je prava zakladnica informacij o okolju,
živalstvu in rastlinstvu zadnje ledene dobe.
Zaradi posebno ugodnega sedimentnega
okolja so se v jamskih plasteh odlično
ohranile kosti, lesno oglje in celo cvetni
pelod. Manj znana posebnost najdišča je
odkritje fosilnih dlak jamskega medveda,
kar predstavlja prvo takšno odkritje v svetu.
Raziskave v Divjih babah niso bile omejene
le na arheološke in paleontološke ostanke.
Analize jamskih sedimentov, proučevanje
fizikalnih in kemičnih procesov, ki so
potekali med odlaganjem jamskega
grušča, so ob pomoči radiometričnih
datacij omogočile rekonstruiranje poteka
pleistocenske klime za obdobje med 40 in
115 tisoč let pred sedanjostjo.
Divje babe so bile, tako kot mnoge druge
jame v času zadnje ledene dobe, ki jo v
alpskem prostoru imenujemo würmska
poledenitev, predvsem brlog jamskega

medveda. Velika večina kostnih ostankov
pripada prav njemu. Med kostnimi ostanki
drugih živalskih vrst velja omeniti leoparda,
jamskega leva in polarno lisico. Zanimiva
je najdba prstnice nosoroga ali mamuta,
ki jo je v jamo moral prinesti človek iz
oddaljenih, ravninskih krajev.

Divje babe raziskovali že
pred 2. sv. vojno

Na ostanke jamskih medvedov, ki so
ponekod ležali kar na površju, so naleteli že
domačini. Ko je gospod Jože Škrabar nekaj
neobičajnih kosti leta 1977 pokazal dr. Mitji
Brodarju, je ta naslednje leto napotil v jamo
poskusno izkopavat sodelavca Ivana Turka.
Brodar je iz izkušenj vedel, da jama s kostmi
jamskega medveda po vsej verjetnost skriva
tudi paleolitske najdbe.
Vendar arheologi niso bili prvi, ki so kopali
v Divjih babah. Leta 2015 sem po spletu

naključij prišel v stik z gospodom Karlom
Sovo mlajšim iz Trsta, ki mi je posredoval
zanimiv podatek, da je tik pred 2. svetovno
vojno njegov oče pomagal nekemu
italijanskemu učitelju izkopavati medvedje
kosti v Divjih babah. Sporočil mi je, da
Karlo Sova poleti z ženo biva na Šentviški
gori in me povabil, naj ga obiščem. Ob
prijetnem srečanju mi je gospod Sova, rojen
v Šebreljah, pripovedoval o italijanskem
vaškem učitelju Carlu Caropresiju »Tržačanu
z rdečimi lasmi in pegastega obraza«.
Caropresi je leta 1939/40 skiciral, meril in
popisoval kaverne in jarke iz 1. svetovne
vojne v okolici Šebrelj. Pri tem so mu
pomagali otroci, ki so ga peljali tudi v Divje
babe, kjer je občudoval kapnike in našel
zanimivo kost. Kasneje ga je, opremljenega
s krampom, lopato in fotoaparatom,
ponovno spremljal v jamo. Pri jamskem
vhodu sta skopala več jamic in našla

Foto: Tomaž Lauko, Narodni muzej Slovenije

Jama Divje babe je širše znana predvsem po neandertalski piščali,
najstarejšem glasbilu na svetu, ki je bilo odkrito med sistematičnimi
arheološkimi izkopavanji Inštituta za arheologijo ZRC SAZU leta 1995. Vendar
so med dolgoletnimi izkopavanji prišla na dan še številna druga odkritja
in spoznanja, ki Divje babe postavljajo med najpomembnejša arheološka in
paleontološka najdišča jugovzhodnega alpskega prostora.

Kopija piščali z rekonstruiranimi manjkajočimi
deli. Na prednji strani so bile prvotno tri luknje in
na zadnji ena.

kosti, zobe in oglje. Nabrala sta okoli pet
kilogramov najdb, ki jih je Caropresi poslal
preučit v Verono ali Padovo. Caropresi je
med vojno podlegel bolezni in za prvimi
izkopaninami iz Divjih bab se je izgubila
vsaka sled.
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Foto: arhiv Inštituta za arheologijo ZRC SAZU

Arheologi v jami med izkopavanjem
neandertalskega kurišča

Ostanki jamskih medvedov
zanimivi za neandertalce

Foto: Matija Turk

V neandertalskih kuriščih in v njihovi bližini
so bili odkriti redki ostanki lovskega plena,
med katerimi so bile poleg kosti manjše
divjadi tudi ribje luske in dermalne ploščice
žoltoplaza. O lovu na jamskega medveda
bi težko govorili, saj o njem ni prepričljivih
znakov. Zagotovo pa so bili ostanki jamskih
medvedov eden izmed razlogov, da so
neandertalci prihajali v jamo, saj so bili
za njih zanimivi tako na ekonomski kot
simbolni ravni. Razbijali so dolge cevaste
kosti, da so prišli do hranljivega kostnega
mozga, enako lobanje, da so lahko použili
možgane. Glede na ugotovljeno število
osebkov jamskega medveda manjkajo

Eksperimentalni arheolog Giuliano Bastiani med
izdelavo lukenj v stegnenico mladega jamskega
medveda

Koščena orodja izjemno
redka in dragocena

Medvedje kosti so neandertalcem služile
tudi kot surovina za izdelavo koščenih
orodij, kot so konice, šila in gladila. Koščena
orodja iz časa neandertalcev (obdobje
srednjega paleolitika) so izjemno redka in
dragocena. V Divjih babah je bilo najdenih
več fragmentarno ohranjenih koščenih
konic, ki so jih uporabljali kot osti sulic ali
kopij ter koščenih gladil, ki so jih uporabljali
za glajenje živalskih kož. Pomembno je
bilo odkritje koščenih šil s topo konico.
Ta orodja, t. i. prebijači, so lahko služili za
izdelavo lukenj v kosti. Strokovnjaki, ki
zavračajo tezo, da je preluknjana kost iz
Divjih bab delo človeških rok, kot glavni
argument navajajo, da ob luknjah ni vidnih
sledov umetne izdelave. Na obodu lukenj ni
namreč nobenih značilnih raz, ki jih za seboj
običajno pustijo ostri robovi kamnitih orodij
med vrtanjem ali klesanjem v kost. Vendar
je mednarodna skupina raziskovalcev z
uporabo replik kamnitih in koščenih orodij,
odkritih v srednjepaleolitskih plasteh Divjih
bab, ugotovila način izdelave lukenj, ki ne
pušča nobenih sledov kamnitih orodij. Gre
za preprosto uporabo tehnike klesanja
in prebijanja, pri kateri najprej s kamnito
konico v kost izklešemo vdolbinico, ki jo
nato prebijemo s koščenim prebijačem, po
katerem udarimo z lesenim batom. Robovi
lukenj, izdelani na tak način, so enaki
robovom lukenj na piščali, kar dokazuje,
da obstaja realna možnost, da je luknje na
takšen način izdelal človek.

Piščal – v svetu najbolj znana
najdba

Piščal iz Divjih bab je v svetu najbolj
znana slovenska arheološka najdba, ki
je pritegnila številne strokovnjake in v
akademskih sferah še vedno buri duhove.
Predstavlja prvo in zaenkrat edino odkritje
glasbila iz obdobja srednjega paleolitika oz.
musterjena. To je čas, ko je na evropskih tleh
bivala le ena človeška vrsta – neandertalci.
Glede na datacijo plasti, v kateri je ležala
piščal, je njena starost ocenjena na 50 do
60 tisoč let. Vse druge znane paleolitske
piščali izvirajo iz časa mlajšega paleolitika,
ko je Evropo poselil anatomsko moderni
človek, neandertalec pa postopoma izumrl.
Najstarejše mlajše paleolitske piščali,
odkrite v južni Nemčiji, so stare med 35 in
40 tisoč let in so izdelane iz dolgih ptičjih
kosti ali mamutovine.

Izredno zmogljiv glasbeni
instrument

Glede na izsledke znanstvenih analiz
je zaključek, da preluknjana kost iz
Divjih bab predstavlja artefakt, povsem
umesten. Izsledke arheologov podpirajo
glasbeni poskusi na rekonstruirani
piščali, ki so dokazali, da gre za izredno
zmogljiv glasbeni instrument. Po mnenju

Foto: Matija Turk

V Divje babe so občasno zahajali tudi
ledenodobni lovci in nabiralci, o čemer
pričajo kulturne ostaline (kamnita in
koščena orodja) tako neandertalcev kot
prvih anatomsko modernih ljudi. Ostanki
slednjih so sicer skromni in omejeni le
na najvišje plasti, medtem ko so sledovi
neandertalcev, ki so za seboj pustili tudi
ostanke številnih kurišč, prisotni v številnih plasteh, starih med 40 in 115 tisoč let.
Neandertalci v jami niso stalno prebivali,
vanjo so zahajali le občasno, za krajše ali
daljše obdobje.

določeni skeletni deli, kot so lobanje,
podočniki in stegnenice. Neandertalci
so očitno zbirali in odnašali lobanje in
podočnike. V takšnem ravnanju lahko
prepoznamo simbolno ozadje. Lobanja
in podočniki jamskega medveda najbolje
predstavljajo njegovo moč in kdor ju je
posedoval, je pridobil lastnosti te mogočne
zveri, s katero so si delili življenjski prostor,
se je bali, jo občudovali in spoštovali.

Karlo Sova in Ivan Turk, prvi in zadnji, ki sta izkopavala najdišče v Divjih babah

akademskega glasbenika Ljubena
Dimkaroskega, ki je v zadnjih letih svojega
življenja velik del svoje ustvarjalne energije
namenil ravno glasbenemu raziskovanju
piščali, število lukenj, njihova velikost
in razporeditev tvorijo sistem, ki je bil
umetno in zavestno ustvarjen z namenom
glasbenega izražanja. Posebej presenetljivo
pa je, da piščal, ali bolj pravilno glasbeni
instrument iz Divjih bab, ki je na ogled
javnosti v Narodnem muzeju Slovenije,
po svojih glasbenih zmogljivostih prekaša
mlajše paleolitske piščali. ₨

V Arheološkem parku Divje
babe potekajo vodeni ogledi,
in sicer vsako nedeljo v juliju
in avgustu ob 10. uri. Zbirno
mesto je pri cerkvi sv. Ivana
v Šebreljah.

20-letnica Vidaunka

»Ljudje pod Kojco so nevsakdanji ljudje, zdi
se, da kot otroci prej odrastejo, kot odrasli
pa dalj časa ostanejo otroško razposajeni.
Korakajo vštric z modernim časom, a
ljubezen do tradicije in minulih časov je
večja od sodobnega načina življenja. /…/
Kojca je njihova sveta gora … Iz skorajda

ki se je pretežno ukvarjalo z umetniškimi
vsebinami, Mladinsko društvo Vidaunk pa
je dejavnost razširilo predvsem na športno
aktivnost.
Začelo se je z znamenitim gorskim tekom, ki
je s svojimi 700 metri višinske razlike slovel
kot najstrmejši tek v Sloveniji, zadnjih 18 let

pozabljene in malo obiskane Kojce so
ustvarili zavidljivo zgodbo, ki ji iz leta v leto
sledi več obiskovalcev.« Tako so v filmu, ki
so ga pripravili ob 20-letnici, zapisali člani,
združeni pod okriljem društva, ki letos
praznuje 20-letnico delovanja in je tudi
prejemnik Bevkove nagrade Občine Cerkno
za leto 2015.
Društvo je nastalo iz že obstoječega
Kulturno-umetniškega društva Ivan Cankar,

za 1. maj pripravljajo pohod na Kojco. Letos
so zabeležili kar 310 pohodnikov.
Obenem so 20-letnico v maju obeležili
še s slavnostno sejo z odprtjem športne
dvorane. Na dogodku so se predstavili
lokalni ustvarjalci, pisateljica Dragica
Krapež, slikarka Špela Štremfelj, Lovska
družina Otavnik, Rokodelsko društvo Driklc
iz Cerknega ter cerkljanski taborniki. (CN) ₨

Foto: Zoran Abram

Jama kot zatočišče
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Andreja Kovšca Gruden, ICRA, d. o. o., Idrija

Na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji smo s
podpisom pogodbe z Ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti začeli izvajati
projekt, s katerim bomo v dveh letih izvedli dva
dolga programa socialne aktivacije.

Foto: arhiv ICRE

V projekt se lahko vključijo kandidati,
stari največ 49 let, ki so hkrati dolgotrajni
prejemniki denarne socialne pomoči.
Program traja 11 mesecev. Z izvajanjem
prvega smo začeli novembra 2017.
Udeleženci prihajajo iz občin Bovec,
Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija in Logatec.
Namen socialne aktivacije je

Udeleženci programa aktivno iščejo
zaposlitev. Prepoznavajo svoje poklicne
interese in priložnosti na trgu dela. Z
obiskom podjetij imajo možnost, da z
delodajalcem stopijo v neposreden stik ter
tako spoznajo njihova pričakovanja. Učijo
se tujih jezikov, računalništva ter preko
različnih delavnic pridobivajo nova znanja
in spretnosti. V skupini
imajo možnost predstavitve
lastnih znanj in talentov.
Udeleženci se trudijo
pridobiti zdrav življenjski
slog. Aktivno sodelujejo
na delavnicah, na katerih
pridobivajo znanja s
področja obdelave
različnih materialov ter
njihove ponovne uporabe.
Iz odpadnega papirja so
izdelali nov papir, v teku je
obnova odpisanih stolov. Z
izdelavo končnega izdelka
Igrala pred MC Idrija so udeleženci projekta obnovili v okviru Dneva
se pri udeležencih razvija
za spremembe.
ustvarjalnost ter krepita
opolnomočenje ranljivih oseb oz. oseb,
njihova samopodoba in samozavest.
ki tvegajo socialno izključenost, graditev
Udeleženci z veseljem sodelujejo tudi
njihovih kompetenc in omogočanje
v humanitarnih in delovnih akcijah v
njihove ponovne vključenosti v družbo
lokalnem okolju. Tako so v okviru Dneva za
preko različnih aktivnosti, jih približati trgu
spremembe obnovili otroška igrala pred MC
dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in
Idrija, v sodelovanju z VDC Vrhnika-Idrija
pa pripravili čutno pot. Obiskujejo razstave,
muzeje in kulturne znamenitosti. Vključujejo
se v različna društva in skupine, ki jim
»Odločitev, da vstopim v
omogočajo aktivno preživljanje prostega
program socialne aktivacije, je
časa (planinsko društvo, pevski zbor,
bila težka, vendar vredna, saj sem
knjižnica …).
postal boljši človek. Postal sem
Udeleženci programa Skupaj na poti pišejo
bolj samozavesten, pridobil sem
svojo zgodbo o uspehu. Nekaj vključenih
čut za odgovornost. Naučil sem
udeležencev je že našlo zaposlitev, prav vsi
pa program ocenjujejo pozitivno. ₨
se ceniti sebe in druge. Spoznal

sem prijatelje, katerim lahko
zaupam,« je povedal eden od
udeležencev.

zaposlenost. V programu zagotavljamo
individualen pristop, celostno obravnavo
in dolgotrajnejšo podporo. Vsebine
programa so zastavljene tako, da se čim
bolj približajo posameznikovim potrebam,
pa tudi njegovim (skritim) sposobnostim.
Trudimo se odpraviti ovire, ki posamezniku
onemogočajo vključitev v družbeno
življenje in delovno okolje.

Z izvajanjem drugega
programa bomo na ICRI
pričeli predvidoma v
oktobru 2018. Enotno
vstopno točko za vse, ki se
želijo vključiti v programe
socialne aktivacije,
predstavljajo centri za
socialno delo in uradi za
delo.

Društvo za trajnostno rast, društvo za
turizem, izobraževanje in osebnostni
razvoj iz Cerknega je v sodelovanju z
Društvom Vesela novica iz Ljubljane
letos organiziralo že 2. dnevni Angleški
tabor za otroke v Cerknem. Tabor,
namenjen otrokom od 5 do 12 let,
je potekal od ponedeljka, 9. julija,
do petka, 13. julija, na igrišču pred
osnovno šolo in v občinskih prostorih
v stavbi CŠOD v Cerknem, vsak dan od
10. do 17. ure.
Na dnevnem taboru je letos
Udeleženci letošnjega 2. Angleškega tabora v Cerknem
sodelovalo že 20 otrok s Cerkljanske,
štirje Američani, ki so v Slovenijo prišli iz Severne Karoline kot prostovoljci, ameriška
družina, ki že tri leta živi v Ljubljani ter člani društev. Vloga Američanov je bila
nenadomestljiva, saj so otroci na ta način spoznavali angleščino na naraven način in se z
njimi pogovarjali v angleškem jeziku. Z drugačnim pristopom do učenja angleščine se tako
pri otrocih razblini marsikateri strah in verjamemo, da zato z večjim veseljem in še bolj
samozavestno pristopajo k učenju angleškega jezika tudi v šoli.
Otroci so na taboru izdelali zanimive izdelke, ki so jih zadnji dan odnesli domov. Tabor
smo zaključili s kratkim programom za starše, podelitvijo priznanj otrokom, z manjšo
pogostitvijo in darilci, s katerimi smo v sodelovanju s starši presenetili naše goste.
Zahvaljujemo se staršem za zaupanje, Občini Cerkno za brezplačen prostor in osnovni šoli
za koriščenje igrišča. Cerkljanske otroke vabimo, da se naših angleških klubov udeležijo
tudi občasno med letom (božični, velikonočni) in že vnaprej lepo vabimo na naš 3.
Angleški tabor, ki bo prihodnje leto v poletnem času. (Renata Mavri) ₨
Foto: ameriški tim in društvo Vesela novica

Skupaj na poti

2. Angleški tabor za otroke v Cerknem

Bili smo na izletu

Letos smo se odločili, da otroke
popeljemo na izlet, ki jim bo še dolgo
ostal v spominu. Za pomoč smo
zaprosili cerkljansko Eto. Z njihovo
donacijo smo v Ljubljano peljali 45
otrok in pet prostovoljcev Društva
prijateljev mladine Cerkno (DPMC).
Peljali smo se z ladjico po Ljubljanici in
obiskali Hišo eksperimentov. Ogledali
smo si tudi del stare Ljubljane, od
tržnice, Magistrata, Tromostovja do
Čevljarskega mosta. Na Kongresnem
trgu pa nas je čakal avtobus. Vsi smo
imeli pripete tudi značke našega
Pepija, da se je vedelo, kdo smo. Hvala Eta Cerkno, hvala Značko.
V juliju ob četrtkih pripravljamo srečanja Pod dežnikom, ki so namenjena otrokom nižjih
razredov OŠ. Pridružijo pa se tudi otroci iz vrtca, čeprav je zanje po navadi potrebno
program malo prirediti. Letos smo sicer namesto prvega druženja hoteli pripraviti kratek
izlet na Most na Soči, pa ni bilo dovolj prijav. Odločili smo se, da izlet ponovimo v eni od
septembrskih sobot. Prijavite se, imeli se bomo fajn!
Vse naše dejavnosti so brezplačne in jih lahko spremljate na FB, na Primorskem valu, otroci
pa so obveščeni tudi v šoli. Dobrodošle tudi nove ideje in novi prostovoljci! (Društvo
prijateljev mladine Cerkno, Alenka Lahajnar) ₨
Foto: arhiv DPMC

Program socialne aktivacije

S ponosom zaključili šolsko leto

14. junija se je s tradicionalno valeto
od šole poslovila letošnja generacija
devetošolcev, generacija 2003.
Številčno so se tega dne udeležili
tradicionalnega svečanega sprejema
pri županu Juriju Kavčiču, na katerem
so jih spremljali ravnatelj Milan Koželj
ter obe razredničarki Sanja Turk in
Irena Novak.
V petek, 22. junija, smo se tudi
letos tradicionalno poklonili dnevu
državnosti ob koncu šolskega
leta 2017/18. Pestro in domiselno
pripravljeno prireditev je tudi tokrat
skoordinirala glasbena učiteljica Vanja Lampič. Program so domiselno povezovali Patricija,
Isabela in Timotej. Poleg pevcev Potočkov in Valov so končno prireditev oplemenitili
plesalke Cheer dance in harmonikar Miha, ob zaključku šolskega leta pa je tudi Šolska
radiotelevizija pripravila pregled pomembnejših dogodkov od novega leta dalje v
Obzorniku. (splet, OŠ Cerkno) ₨
Foto: arhiv OŠ Cerkno
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22. avgusta se
prične Prvenstvo
JV Evrope
Klemen Kenda, Aleš Poljanšek

Od 22. do 26. avgusta bosta v organizaciji
Orientacijskega kluba Azimut na Cerkljanskem in
Idrijskem potekali 2 veliki tekmovanji: tradicionalni
mednarodni Cerkno Cup in Prvenstvo JV Evrope
v orientacijskem teku (SEEOC). Organizatorji
pričakujejo več kot 800 tekmovalcev iz 30 držav.
PROGRAM TEKMOVANJA:

sreda, 22. avgust
11:00 – Cerkno Cup – prvi dan (Kalce)
16:00 – Uradni trening SEEOC (Lome)
četrtek, 23. avgust
10:00 – Cerkno Cup/SEEOC – srednje proge (Lome)
19:00 – Uradna otvoritev tekmovanja
petek, 24. avgust
10:00 – Cerkno Cup/SEEOC – dolge proge (SC Cerkno)
15:00 – Precizna orientacija (Ski center Cerkno)
sobota, 25. avgust
10:00 – Precizna orientacija (Idrija – Rake)
17:00 – Cerkno Cup/SEEOC – sprint (Cerkno)
19:30 – Zaključna prireditev (Hotel Cerkno)

Foto: Bojan Tavčar

nedelja, 26. avgust
10:00 – Cerkno Cup/SEEOC – štafete (Lome)

Osrednja prireditev bo 25. avgusta s pričetkom ob 17. uri pred Hotelom Cerkno, ko bo
po cerkljanskih ulicah potekalo tekmovanje v sprintu, organizatorji pa pripravljajo tudi
spletni TV-prenos v živo! Vsi domačini ste lepo vabljeni k navijanju ali brezplačni udeležbi!
Prireditev bo zaključila glasbena prireditev s podelitvijo medalj. Na prvenstvu JV Evrope
bodo barve slovenske reprezentance zastopali tudi člani domačega kluba: Nuša Jeram,
Tajda Bogataj, Peter Tušar, Simon Stanonik, Mark Bogataj, Iztok Hadalin, Lara Gantar,
Tjaž Gantar, Ambrož Rupnik, Deja Razpet, Nika Poljanšek, Aljaž Luznar in Teja Tušar.
Veseli bodo vaše podpore na cerkljanskih ulicah in v ciljni areni pred hotelom. Vabljeni k
navijanju! V Cerknem bo pred hotelom vsak dan v večernih urah potekala tudi podelitev
medalj najboljšim tekmovalcem na prvenstvu JV Evrope. ₨

Center za krepitev zdravja tudi v Cerknem
V Zdravstvenem domu Idrija so v sklopu projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih
skupnostih, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika
Slovenija, ustanovili Center za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojno enoto, ki krepi
javnozdravstveno vlogo ZD in dejavnost v lokalnem okolju.
V CKZ izvajajo dejavnosti promocije zdravja, vzgoje in svetovanje za zdravje za različne
populacijske skupine v različnih okoljih s ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem
povezane kakovosti življenja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.
Odraslim od 19. leta dalje je na voljo Program za krepitev zdravja. Gre za 18 različnih
delavnic, ki vključujejo skupinske obravnave in individualna svetovanja na temo zdravega
življenjskega sloga, zdrave prehrane, izvajanja telesne dejavnosti ter zdravega hujšanja,
zvišanega krvnega tlaka, krvnega sladkorja in maščob v krvi ter sladkorne bolezni tipa 2.
Nudijo tudi test telesne pripravljenosti in svetovanje za opuščanje kajenja ter tveganega
in škodljivega pitja alkohola. S področja duševnega zdravja so na voljo delavnice na temo
tehnik sproščanja, prepoznavanja in obvladovanja stresa ter podpore pri spoprijemanju s
tesnobo in depresijo.
Udeležba na delavnicah je za udeležence brezplačna.
V Cerknem bo CKZ v kratkem začel izvajati naslednje brezplačne delavnice za občane:
Testiranje telesne pripravljenosti za starejše (1 srečanje), Gibam se (14 srečanj v trajanju
90 min), Tehnike sproščanja (1 srečanje). Tako bo v okviru zgoraj omenjenih delavnic v
Cerknem izvedena tudi organizirana jutranja vadba za starejše, za katero so dali pobudo
tudi starejši v občini v okviru skupnega projekta »Vključevanje ranljivih skupin v urbanih
naseljih na območju LAS s CILjem«.
V CKZ ste sicer vabljeni odrasli od 19 let dalje, ki želite spremeniti svoje življenjske navade,
pa za to nimate dovolj motivacije ali znanja. Ob zadostnem številu prijav je izvedba vseh
delavnic možna tudi v Cerknem oziroma okoliških krajih.
Dodatne informacije: Zdravstveni dom Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija, Center za
krepitev zdravja, telefon: 05/37-34-222, e-naslov: ckz@zd-idrija.si. (CN) ₨

Poletna krvodajalska akcija
Vabimo vas na poletno krvodajalsko akcijo v OŠ
Idrija od 20. do 23. avgusta 2018, vpis bo med 7. in 13.
uro, ter v OŠ Cerkno 24. avgusta 2018. Vpis bo prav
tako potekal med 7. in 13. uro.

Pregled dela in dosežkov mladih plavalcev

Pred prihajajočimi državnimi prvenstvi v plavanju v juliju smo pripravili krajši pregled dela in
dosežkov Plavalnega kluba (PK) Cerkno.
V plavalni program je bilo vključenih 67 otrok. Šola plavanja se je s programom zaključila
konec maja, športna šola plavanja z zaključkom šolskega leta, tekmovalci pa nadaljujejo
z delom in po plavalnih pripravah, ki so jih opravili v Moravskih Toplicah, najbolj pridni
trenirajo dvakrat dnevno.
Tekmovalno sezono so plavalci pričeli v Kopru z nastopom na plavalnem maratonu, od
takrat se s tekmovanj vračajo z odličji različnih barv. Nastopili so na 19 tekmovanjih, na
katerih so plavalci skupno osvojili 58 odličij, od tega 10 zlatih, 23 srebrnih in 25 bronastih.
Med posamezniki je največ kolajn osvojila Klara Močnik, sledita ji Tjaša Močnik in Taja
Primožič. Klara je osvojila 20 kolajn, poleg tega je postala tudi zmagovalka področnega
prvenstva v akvatlonu, na državnem prvenstvu pa je osvojila tretje mesto.
V starejši skupini sta gonilni sili plavalca Matic Jereb in An Primožič. Slednji je na
tekmovanju v Brestanici z odličnimi časi postal tudi skupni zmagovalec v kategoriji letnikov
2005.
Prav tako lahko
pohvalimo mlajšo
kategorijo plavalcev,
rojenih leta 2009 in
mlajših, kjer sta v
ospredju Taja Primožič
in Zala Močnik, ki sta
v tej kategoriji med
štirimi najboljšimi
posameznicami v
Sloveniji. Tu velja omeniti
še leto dni starejšo
Janjo Lapanje in mlade
nadobudneže Jonasa
Lapanjeta, Janža Lapanjeta in Patrika Razpeta, ki se že udeležujejo tekmovanj, zanje pa si
želimo, da bi v tem športu vztrajali čim dlje.
Vse pohvale tudi ostalim, ki pridno trenirajo, posegajo po kolajnah in so pomemben člen
kluba tudi v štafetnem plavanju. To so Tit in Rok Katarič, Tiana in Črt Lahajnar ter Lara
Filipič. Tiana in Lara sta na plavalnih mitingih v Krškem, Novi Gorici in Radovljici osvojili
vsaka po tri bronasta odličja v različnih disciplinah. (Ana Hadalin) ₨
Foto: arhiv PK Cerkno
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Brane Filipič, strokovnjak za doživljajske prostore

Išče tehnološke rešitve za sodobne
dizajne
Damjana Peternelj

Gre predvsem za projektno delo?
Res je. V tem trenutku ne vem, kaj bomo
delali v novembru. So obdobja, ko je
projektov preveč in so obdobja, ko jih ni
toliko. Nikoli ni dolgčas, možgani vedno
delajo. Če bi delal pa stole in mize, bi si
lahko vzel več časa, več hodil okrog …
(smeh) Tako pa delam po 320 ur na mesec,
seveda tudi na škodo moje žene Mete
in otrok. Brez njihove podpore ne bi šlo.
Sproščam se za vikend, ko delam od doma.

Foto: arhiv podjetja RPS

Kako se kot strojnik znajdete v
‘dizajnerskih’ vodah?
Na strojništvo sem se vpisal, ker takrat
na Eti ni bilo štipendije za gradbeništvo

Expo Šanghaj 2010

ali arhitekturo. Z veliko stvarmi sem se
ukvarjal, nogometom, taborništvom,
muziko, veliko sem bral in si širil obzorja.
Leta 1989 smo s prijatelji še kot študentje
ustanovili prvo podjetje, ki je bilo mešanica
strojništva in trgovine. Potem sem zašel pa
še v te dizajnerske vode. Že leta 1991 sem
ustanovil podjetje RPS. Danes nas je v njem
22 redno zaposlenih, nekaj je občasnih
sodelavcev in študentov.
Ekip ali firm s tako širokim področjem
delovanja, ki bi delale to, kar delamo mi, res
ni veliko.
Štartali smo z napisi, reklamnimi stvarmi,
kampanjami. Pa unikati. Naredili smo stroj,
ki je rezal najbolj komplicirane črke sam
po načrtu (takrat so drugi uporabljali še
x-y-z programiranje). Danes je to standard.
Ko smo kupili dele za sestavo stroja, so
nam v Nemčiji rekli, da smo prvi kupec iz
Jugoslavije. Sami smo ga sestavili. Tako smo
zašli v dizajn, zelo hitro tudi v interierje,
take bolj komplicirane. Zatem smo delali še
nove muzeje – recimo Topilnico Hg v Idriji,
pa muzej na Vrhniki, v Postojnski jami, Pivki,
Khislstein Kranj, Ljubljanski grad, grad na
Bledu … Zunaj pa vsa bienala od leta 2004 v
Benetkah.
Kateri projekt vam je bil pa največji izziv?
(Po krajšem premisleku) Izziv je vsak
projekt. Izpostavil bi tri. Prvi je bil leta 2004,
ko smo delali za Gospodarsko zbornico.
Poklicali so me arhitekti in rekli: »Tu imaš
eno maketo iz gume, katera je v resnici
dolga 70 metrov. Si upaš narediti, kar smo si
zamislili?«
Pa sem rekel: »Dobro, bomo. Pa tudi vedel

Brane Filipič

še nisem, kako narediti.« Šlo je za projekt
v 3D-prostoru, sam sem razvil poseben
sistem, s katerim smo uresničili zamisel.
Najprej smo naredili okolico – plašč, ki smo
ga razvili v 3D-prostoru in zatem postavili
vanj konstrukcijo, … To je bilo sploh prvič v
Sloveniji, da se je to naredilo na tak način.
To si lahko naredil samo, če si uporabil
natančen strojniški program in z njim rešil
arhitekturni problem. Tega smo se potem še
večkrat poslužili.

Treba je veliko delati
in se hitro odločati ter
neprestano delati na
inovacijah, kar pa je lahko
stresno. Velikokrat se je
treba odločiti iznenada,
pri kakšnem projektu tudi
skočiti v vodo.
Tehnološko je bila velik izziv npr. razstava
o Plečniku ob predsedovanju Slovenije
EU v Bruslju. Ko smo zadnji dan postavili
še Plečnikove Žale, je kustosinja v muzeju
rekla, da mora ta eksponat biti ograjen.
Predlagala je, da uporabimo rdeč trak.
Pokličem arhitekta, pa ta pravi: »Ne, to pa
ne .. Kaj pa, če bi bila podobna ograja, kot
so npr. na čolnih?« Pohiteli smo v enega
od še odprtih diskontov, kjer pa drugega
kot ‘štilov’ od metel in palic za karnise niso
imeli. Z njimi smo izvedli ograjo in jo nato
samo še prebarvali … in arhitekt Podrecca
je bil nad rešitvijo navdušen. (smeh)
Pa Expo v Šanghaju. Odprtje je bilo 16.
maja 2010, poklicali so me novembra leto
prej. 20. novembra smo prejeli skice, od 10.
decembra do silvestrskega večera smo risali
prave izvedbene načrte, do 30. januarja

smo na Kitajskem izbrali podizvajalca, s
katerim je država podpisala pogodbo.
Navodil nisem imel, prostor sem projektiral
za milijon ljudi. V pol leta je šlo skozi 3,2
milijona obiskovalcev, rekord v enem
dnevu je bil 32 tisoč ljudi. 150.000 evrov
smo investirali v klimo, dali nežno muziko,
projecirali lepoto Slovenije po stenah
in tako je bil paviljon med 10-imi najbolj
zaželenimi od 200-ih … Pa še zlato medaljo
smo dobili.
Vaši ekipi uspeva rešiti na videz nerešljive
izzive?
Sistem imamo postavljen zelo kompleksno,
zato se zaposleni ne menjajo pogosto.
Nekateri iz naše prve generacije, katero smo
postavljali v 90-ih, gredo počasi v penzijo.
Mladi, ki prihajajo, so zelo zagnani. Tudi
hči, oblikovalka, ki sedaj študira fotografijo,
pomaga. Sin je bil sprejet za notranji dizajn
na dveh fakultetah v Londonu in na eni v
Berlinu. Se še odloča, kam bo šel.

Foto: arhiv podjetja RPS

Kakšno je vaše delo?
K nam pridejo arhitekti ali oblikovalci s
skicami, mi rešimo tehnologijo, izvedbo,
materiale.
V tem, kar delamo, smo postali strokovnjaki
za doživljajske prostore. Delali smo
Vulkanijo na Goričkem, pred kratkim smo
končali muzej v Elanu, trenutno delamo na
projektu Vrata Prekmurja.
Svetujemo tudi tovarnam, kako predstaviti
svoj izdelek, kako narediti ‘show roome’.
Ukvarjamo se s tem, kako predstaviti
vsebino oz. idejo postaviti v fizično obliko.
Tehnološko rešimo izvedbo tako, da je
tudi cena sprejemljiva. Poskušamo gledati
naprej. Leta 2008 smo na Blejskem gradu v
muzeju že pripravili in predstavili maketo s
3D-projekcijo, ko jih še nikjer Evropi nisem
opazil. ‘Touch’ variante so sicer dandanes
zelo pogoste (tablica, iPod), a pomembno
je, da izdelek tudi primeš, čutiš, doživiš.

Foto: Bojan Tavčar

Prihaja iz Otaleža, a že vse od srednješolskih let živi
v Ljubljani, kjer si je ustvaril družino in posel. Začel
je kot absolvent strojništva, zgradil pa unikaten
posel, ki ga že 27 let gradi skozi svoje podjetje RPS
in v Sloveniji skoraj nima konkurence.

Razstava o Plečniku v Bruslju

Proizvodnja ima širok spekter: 3D-skenerji,
printerji in CNC-stroji, imamo printerje
za grafike in stroje za obdelavo grafike,
kovinarsko-pasarsko delavnico, lakirnico,
mešalnico barv, delavnico za svetlobo, LEDsvetila sami uvažamo … Imamo dobrega
dobavitelja, ker smo v Šanghaju potrebovali

Društva se predstavljajo 15
10 kilometrov take osvetlitve za fasado, ki
je bila narejena iz knjig. To je tudi posebna
zgodba. Smo mislili, da bomo knjige naredili
pri nas, pa ni šlo, ni bilo dovolj časa, saj bi
dva meseca vse skupaj stalo na carini. Na
Kitajskem smo tako pridobili podizvajalca,
ki pa nam je povedal, da tega ne dela.
Približno sem videl njihovo tehnologijo,
zato sem zanjo prilagodil varianto izdelave

Društvo za praktično in športno streljanje (DPS) Cerkno

Člani dosegajo najvišja
mesta v državi

Gospodarska zbornica Slovenije

knjig. Dali so pa to delat 400 kilometrov
stran v eno vas. Ko je šel moj prijatelj tja
to gledat, se ni mogel načuditi. ‘Knjige’ so
bile po celi vasi zložene ob cesti … Kako ne,
narediti so jih morali 22.000!
Zdi se, da skoraj nimate konkurence.
Na enem prvih področij, na katerih smo
delali, jo imamo: to so reklamni napisi.
Ustvarili smo nek trend, ki so mu drugi
sledili. Drugje pa konkurence nimamo, ker
je treba veliko delati in se hitro odločati
ter neprestano delati na inovacijah, kar
pa je lahko stresno. Velikokrat se je treba
odločiti iznenada, pri kakšnem projektu tudi
skočiti v vodo. Delamo za večja slovenska

V domačih krajih sem
veliko, povprečno vsaj
enkrat na mesec. Tu so mi
projekti še bolj pomembni
in zanje imam še več
energije.
podjetja: Telekom (Mobitel), Krko, Mercator,
Avtocommerce, Tuš, v domačih krajih pa za
Kolektor, Zidgrad, Hidrio …
Torej ostajate navezani na domače kraje?
Ja. V domačih krajih sem veliko, povprečno
vsaj enkrat na mesec. Tu so mi projekti
še bolj pomembni in zanje imam še več
energije. Pred 20 leti sva hodila tu mimo
z enim znanim arhitektom. Čisto je bil
navdušen. Enkrat sem ga peljal čez Kladje,
drugič čez Otalež … V interesu mi je, da
ljudje te lepe kraje spoznajo. Zato se mi
zdi pomembno, da bi tu na Idrijskem in
Cerkljanskem naredili celosten projekt. Tu
se stvari preveč drobijo.
Premalo se tudi zavedamo, da ima vsaka
stvar, ki se umesti v prostor, posledico. Nek
trg, bivanjski prostor lahko mesto oz. kraj
odpre ali zapre. Ko ga obiščeš, moraš v njem
predvsem občutiti gostoljubje, domačnost,
prijetnost.

P. S. Podjetje Braneta Filipiča, RPS, d. o. o.,
je na spletu predstavljeno kot Delavnica
nemogoče. In zraven pripis: Seveda,
mogoče je. Dobrodošli na straneh brez
problemov. Škoda, da sem to videla šele
po intervjuju. Odprlo se je vsaj še za eno
popoldne vprašanj in čudenja, kako lahko
človek take skromnosti premore toliko idej
in zanimivih rešitev. ₨

Društvo, ki ima krepko čez 50 članov, obstaja že več kot 20 let. Jedro društva
s predsednikom Valentinom Kobalom na čelu sestavljajo člani, ki so aktivni
tekmovalci in se udeležujejo tekmovanj v praktičnih dinamičnih disciplinah
strelstva doma in v tujini.
Kaj so praktične dinamične discipline strelstva?
Osnovna in prva disciplina je streljanje po pravilih IPSC
(International practical shooting confederation) – konfederacije
strelskih zvez za praktično streljanje.
To pomeni, da je ta strelska disciplina razširjena po celem svetu
s točno določenimi pravili, njeno geslo pa je DVC: Diligentia, Vis,
Celeritas, torej natančnost, moč, hitrost.
Sorodne discipline praktičnega streljanja so še IDPA (Mednarodna
zveza za obrambno streljanje), IASC (Mednarodna zveza za
akcijsko streljanje).

Rezultati tekem štejejo za končno uvrstitev, po koncu sezone sledi
še zaključek s podelitvijo priznanj najboljšim v skupnem seštevku.
Člani DPS Cerkno tekme redno obiskujejo in se z nobene ne
vrnejo brez medalj, tudi v skupnem seštevku po koncu sezone ne
ostanejo brez pokalov.
Precej podpore pa imajo strelci tudi pri domačem podjetju LOS,
d. o. o., katerega odlične izdelke uporabljajo vsi.
Podjetje LOS, d. o. o., je nastalo nekako vzporedno z Društvom

Rezultati pretekle sezone

Praktično strelstvo se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
pojavilo kot možnost, da bi se z njim poleg vojakov in policistov
ukvarjali tudi civilisti. Osnovna ideja ustanoviteljev IPSC je sicer
bila, da bi lahko orožje uporabljali vsi, ki se srečujejo z orožjem kot
športniki ali ljubiteljsko ter da se naučijo to orožje uporabljati tudi
na tekmovanjih, ki bi simulirala praktično rabo orožja. Danes je IPSC
ena najhitreje rastočih športnih zvrsti streljanja v svetu, ki je že
zdavnaj prerasla obseg začetkov in se razvila v izredno sofisticiran
prikaz dinamične veščine uporabe orožja različnih kalibrov na
zahtevno postavljenih strelskih progah. Nekateri imenujejo to zvrst
tudi ‘formula 1‘ športnega strelstva.
Na kratko: strelske proge so postavljene različno z različnim
številom tarč, na vsaki sodnik tekmovalcu meri čas in po končani
vaji popiše zadetke, te podatke se vnese v poseben program, ki
izračuna končen rezultat. Ob vsaki kršitvi varnostnih pravil glede
rokovanja z orožjem pa je tekmovalec takoj diskvalificiran in ne
more nadaljevati tekme.

Slovensko pokalno prvenstvo pištola in revolver 2017
Ekipa, pištola standard
Kobal, Jereb, Vončina, Karažija, Kofol – 1. mesto
Ekipa, pištola produkcija
Rudolf, Heberle, Gruden, Štucin – 3. mesto
Pištola posamezniki
Klavdij Lapajne – 2. mesto open
Tadeja Vončina, 1. mesto standard dame
Rok Jereb – 1. mesto produkcija junior
Bor Jereb – 2. mesto produkcija junior
Klavdij Lapajne – 2. mesto open senior
Valentin Kobal – 3. mesto open senior
Slovensko državno prvenstvo puška 2017
Ivan Kofol – 3. mesto standard overall, 2. mesto standard senior
Valentin Kobal – 2. mesto open senior
Slovensko pokalno prvenstvo puška 2017
Valentin Kobal – 1. mesto open senior
Ivan Kofol – 2. mesto standard senior

Foto: arhiv DPS

Foto: arhiv podjetja RPS

DPS Cerkno

Varnost na prvem mestu
Ker se pri teh tekmovanjih uporablja pravo orožje, je pri tem
športu na prvem mestu varnost! Način izvajanja streljanja je točno
določen v zgoraj omenjenih strogih pravilih. Vsak, ki želi tekmovati
v dinamičnih strelskih disciplinah, mora poleg vseh pridobljenih
dovoljenj za posedovanje in uporabo športnega orožja po Zakonu
o orožju opraviti še varnostni izpit pri pooblaščenem inštruktorju
SZPS (Slovenska zveza za praktično streljanje).
SZPS je tudi organizator tekmovanja za državno pokalno
prvenstvo, vsako leto je organiziranih vsaj sedem tekem s pištolo,
dve ali tri tekme s puško risanico, dve tekmi s puško šibrenico.
Teh tekem se udeležuje okrog 150 strelcev, v vseh kategorijah je
konkurenca zelo huda.

Tudi rezultati letošnjega pokalnega prvenstva so enako
uspešni, izvedeno je bilo že državno prvenstvo puška, na
katerem sta najboljša v kategorijah senior postala Valentin
Kobal (1. mesto open) in Ivan Kofol (1. mesto standard).
Ekipa standard je v sestavi Kofol, Jereb, Likar, Štucin osvojila 2.
mesto.
Vse to pa je rezultat resnih treningov v kamnolomu na Lajšah,
ki potekajo organizirano, pod enako strogimi pravili kot na
tekmah.
za praktično in športno streljanje Cerkno. Na začetku so bile
komponente za ponovno polnjenje streliva težko dosegljive in
veliko dražje kot sedaj. Krogle za naboje so določeni strelci, ki so
k temu pristopili resno že takrat, izdelovali sami in seveda polnili
strelivo, tudi Valentin Kobal se je s tem poleg strelstva ukvarjal
dobro desetletje na nivoju, saj je bila izdelana krogla uporabljena
na tekmovanjih in enakovredna ostalim. In prav od tu Davidu
Seljaku ideja, da se je tega lotil iz nič, od začetka, a velikopotezno
in tako je zahvaljujoč izključno njegovim sposobnostim in pridnosti
postopno nastalo podjetje LOS, d. o. o., ki izdeluje pobakrene,
oplaščene in tudi puškovne krogle. Večina krogel gre v izvoz,
podjetje pa trenutno zaposluje 30 ljudi, se širi in razvija, saj je
povpraševanje po izdelku res veliko.
DPS Cerkno, LOS, d. o. o., in predanost strelcev strelskemu športu …
formula za uspeh! ₨
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Trajnostna mobilnost

Na zadnji javni razpravi o ukrepih prometne strategije

Četrta javna razprava o CPS
namenjena ukrepom
Nina Lipušček, LOCUS, d. o. o.

20. junija 2018 je v Večnamenskem centru Cerkno
potekala četrta in hkrati zadnja javna razprava v
sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS)
za Občino Cerkno.

Zadnja razprava pred izdelavo CPS

Med več kot 100 ukrepi v okviru petih strateških stebrov so po mnenju udeležencev in
sodelujočih občanov v anketi najpomembnejši naslednji:

Na dogodku je bilo izvedeno tudi nagradno žrebanje za sodelujoče v prvi spletni
anketi med procesom priprave CPS Cerkno. Vsi vključeni v pripravo CPS Cerkno vsem
nagrajencem iskreno čestitamo!
Zahvala gre tudi sponzorjem, ki so prispevali nagrade – Nomago, d. o. o., Planinsko društvo
Cerkno, LTO Laufar Cerkno, Velo, d. d., in Občina Cerkno. Glavno nagrado, zložljivo kolo,
je prejel Robert Kuralt. Ostali prejemniki nagrad pa so bili: Marta Deisinger, Tajda Pirih,
Boštjan Šturm, Mojca Gros, Miranda Mlakar, Tomaž Mlakar, Romana Vojska, Borut Lapanja
in Rok Ozebek. Več tudi na spletni strani občine. ₨

Dogodek je z uvodnim nagovorom odprl župan Jurij Kavčič, nato so izdelovalci CPS
(predstavniki Locusa in ICRE) najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti. Na besedilo
vizije ni bilo dodatnih predlogov. Sledila je predstavitev strateških ciljev ter konkretnih
ukrepov za dosego zastavljenih ciljev. Udeleženci so bili povabljeni, da dodajo svoje
predloge dopolnitev, nato pa med ukrepi izberejo tiste, za katere menijo, da so
najpomembnejši. Zaradi manjšega števila udeleženih na javni razpravi je bilo možno o
predlaganih ukrepih glasovati tudi prek spletne ankete, ki je bila občanom na voljo do 8.
julija.

STEBRI

UKREPI
Na podlagi CPS se občina vsaj na vsaka tri leta prijavi na en evropski ali državni razpis s
področja trajnostne mobilnosti.
Zagotoviti kader, ki bo izvajal projekte s področja prijavljanja na razpise

SKUPNI/
PODPORNI
STEBER

Redno zagotavljanje sredstev v proračunu za izvajanje ukrepov
Spodbujanje in promocija uporabe JPP ter izobraževanje
Poostritev nadzora policije in redarstva okrog šol in vrtca (ne samo ob začetku šolskega leta)
Za vse večje investicije v vseh ključnih fazah razvoja projekta zagotoviti vključevanje javnosti
ter posvete s prebivalci in ključnimi deležniki
Urbanistično-prometna ureditev centra Cerkna kot cone umirjenega prometa, kjer imajo
pešci in kolesarji prednost pred motornim prometom
Celostna ureditev pešpoti med centrom naselja Cerkno in Gorenjsko cesto (nova avtobusna
postaja)

HOJA

Gradnja pločnikov na vseh prometno obremenjenih cestah v naseljih (tudi z od prometnih
površin fizično ločenimi površinami)
Ureditev peš/kolesarske povezave do Loga oz. Bolnice Franje
Ureditev peš/kolesarske povezave do Želina
Ureditev ustreznega sistema ustavljanja in parkiranja ob OŠ in vrtcu
Ureditev kolesarskih površin v naselju ob glavni prometni osi
Ureditev peš/kolesarske povezave do Loga oz. Bolnice Franja
Ureditev peš/kolesarske povezave do Želina

KOLESARJENJE

Ureditev peš/kolesarske poti Straža–Novaki
Ureditev kolesarske povezave po dolini reke Idrijce (trasa državne kolesarske poti)
Kjer so ceste preozke – vzpostavitev enosmernih ulic s protitokom kolesarjev ali označbe
kolesarja na cestišču z ustrezno ostalo signalizacijo
Optimiziranje urnikov JPP glede na potrebe prebivalcev (pogostejše linije, nočni čas …)
Reorganizacija načinov JPP (manjši avtobusi, prevozi s taksijem, prevozi na klic …)

JAVNI
POTNIŠKI
PROMET

Prestavitev glavne avtobusne postaje na 'obvoznico'
Subvencionirane vozovnice – ohranjanje brezplačnih prevozov šolarjev, subvencionirane
vozovnice za upokojence
Prevoz na klic (za starejše in slabše mobilne občane, v zaledju, za prebivalce brez lastnega
avtomobila)
Sprememba prometnega režima za motorna vozila v centru naselja Cerkno

MOTORNI
PROMET

Ukinitev parkirnih mest na neustreznih lokacijah in nadomestitev z drugim javnim
programom (širitev površin za pešce in kolesarje, ozelenitev, park, igrišče)
Ureditev parkirnega režima ob šoli in vrtcu
Nova cestna povezava z Gorenjsko (4. razvojna os)
Rekonstrukcija ceste Cerkno–Kladje

Ta nabor prednostnih ukrepov je pokazatelj mnenj sodelujočih občanov, kar bo ena od
osnov pri strokovni odločitvi o prioritetnih ukrepih v akcijskem načrtu.

Četrta javna razprava je bila zadnje širše posvetovalno srečanje z občankami in občani
v okviru izdelave CPS za Občino Cerkno. V preteklih mesecih so občani, predstavniki
ključnih deležnikov in občinske uprave ter izvajalci CPS na več javnih dogodkih razpravljali
o obstoječem stanju, problemih in izzivih, možnih poteh razvoja, želeni mobilnosti v
prihodnosti ter ne nazadnje o ciljih in prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini.
Zbrana mnenja, predlogi in predstave udeležencev so bili v vsaki delovni fazi upoštevani
pri pripravi delovnih gradiv za strategijo. Tudi strateški cilji in nabor prednostnih ukrepov,
ki je bil oblikovan na zadnji javni razpravi, bodo osnova za nadaljnje delo – predvsem za
akcijski načrt CPS.
Občani in občanke, ki so se razprav udeležili, so aktivno in konstruktivno sooblikovali
strategijo, za kar jim gre iskrena zahvala. Vsi zainteresirani lahko izdelavo končne vsebine
strategije spremljate na občinski spletni strani, končni dokument pa bo predstavljen v
posebni brošuri.

Kako drugače razmišljati o površinah za pešce?
V preteklosti se je z urejanjem javnih
površin težilo k vse večjim prizadevanjem,
da bi se zaščitilo ranljivejše skupine v
prometu (pešce in kolesarje) in reguliralo
ter omejevalo motorni promet – predvsem
v bolj zgoščenih naseljih. Nasprotno pa
sodobni načini razmišljanja posegajo po
drugačnih pristopih. Preveč reguliran
promet je namreč pokazal, da se pozornost
udeležencev omejuje ali opira predvsem
na omejitve in določila signalizacij ali

lahko zmanjšuje kakovost samega prostora
in kakovost njegove uporabe. Zato se
vse bolj uveljavlja princip »skupnega
prostora« (ang. ‘shared space’). Pri tem
načinu se je izpostavljeno to, da si javni
prostor enakovredno delijo vsi udeleženi
v prometu, to pomeni, da vsi, z ozirom
drug na drugega, postanejo uporabniki
istega prostora. Tak prostor seveda lahko
načrtujemo v primeru, ko je motornega
prometa malo in omogoča npr. dostop do
določenih objektov
z javno funkcijo,
zasebnih objektov ali
potek linij JPP. Princip
se običajno uveljavlja
na javnih površinah
(trgih in ulicah), kjer je
ključno, da omogočanje
dostopnosti spodbuja
različne rabe/funkcije in
vitalnost bivanja znotraj
naselja.

Ob načrtovanju
predvidenih ukrepov
iz Celostne prometne
strategije Občine
Urejene površine za pešce na Slovenski cesti v Ljubljani
Vir: landezine.com, Renovation of Slovenska Boulevard in Ljubljana
Cerkno, ki se med
drugim nanašajo tudi
ukrepe za takšno ali drugačno regulacijo.
na ustvarjanje novih površin za pešce in s
To pomeni, da udeleženci v prometu
tem oživljanje javnih prostorov, je smotrno
manj pazijo na spreminjanje razmer ali
razmišljati tudi o tem, kako s temi ukrepi
potencialno spremembo razmer, ki se v
spodbuditi sproščeno souporabo teh
realnih okoliščinah neprestano dogajajo,
površin tudi za oblike motornega prometa
kar pomeni tudi večjo prometno varnost.
ter na ta način zagotoviti vitalnost jedra
Poleg tega strogo ločen promet v
naselja.
prostoru ustvarja omejitve gibanja, ki
Ana Ogrič, ICRA, d. o. o., Idrija ₨

