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Larfa Art 
Cerkno 2019   
V sklopu Poletja v Cerknem 
bo letos potekal tudi 
Festival lesa in rokodelstva.  
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Gašper Uršič, župan 
Občine Cerkno      
V intervjuju predstavlja letošnji 
proračun in glavne investicije v občini.  
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Stran 14
Zgodovina naših krajev  
Mediji so pred meseci poročali o 
zanimivem arheološkem odkritju na 
območju med podplečami in planino pri 
Cerknem. Več tudi v zapisu sandra Oblaka.  

Stran 9
Valvasorjeva nagrada 
našim muzealcem   
idrijski in cerkljanski muzealci so za 
razstavo na obrobju pekla: idrijsko in 
Cerkljansko 1914–1919, ki je bila na ogled 
do začetka junija, prejeli najvišjo stanovsko 
nagrado.  

Stran 11
Pomoč na domu   
Osebam nad 65 let z njo podaljšujejo 
kakovostno življenje v domačem okolju. 
storitev na območju občine Cerkno izvaja 
Dom upokojencev idrija, d. o. o.

CERKLJANSKE NOVICE
Stran 3
Proračun Občine Cerkno  
s tabelami in grafi so pojasnjeni tako 
prihodki kot odhodki proračuna za leto 
2019, ki je visok pet milijonov in pol. 

Stran 8
Z Jazza na Keltiko  
po odlično pripravljenem in obiskanem 
festivalu Jazz Cerkno v maju Zavod Jazz 
Cerkno poleti skrbi za glasbeni utrip na 
Cerkljanskem z izjemno raznolikostjo 
koncertov na prav tako tradicionalni keltiki. 

CERKLJANSKE NOVICE
izdajatelj: Občina Cerkno, 
bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
T: 05 37 34 640
e: info@cerkljanskenovice.si
www.cerkno.si
Odgovorna oseba: Gašper Uršič, župan Občine 
Cerkno
Uredniška zasnova: Damjana peternelj
Grafično oblikovanje: bojan Tavčar
Tisk: Gr Grafika, d. o. o.
naklada: 1.850 izvodov
Časopis je brezplačen.

Stran 15
70 let LD Porezen  
Jubilej so konec junija 
obeležili z odprtjem 
novega lovskega doma. 
na sliki: nekateri dosedanji 
predsedniki.

Stran 13
Marco Forss  
Finski študent na izmenjavi 
v CŠOD: »Moj način življenja 
mi omogoča, da lahko 
počnem, kar želim. To je moja 
prednost.«

po nekaj mesecih, kar glasilo Občine Cerkno ni izšlo, se je nabralo 
kar precej materiala, ki smo ga vključili v številko, ki izhaja v 
prvi polovici poletja. V njej so strnjeni povzetki dogodkov, ki so 
pomembneje zaznamovali skupnost in življenje v njej na različnih 
področjih: od dogajanja na občini, gospodarstva (vključno s 
turizmom), kulture, sobivanja oziroma sožitja različnih generacij. 
Že naslovna stran z napovedniki vabi, da odprete glasilo: 
zanimivega branja je namreč kar precej. 

O dogodkih, ki so bili, predvsem pa o tistih, ki še bodo 
zaznamovali poletni utrip, je napisano nekaj več. s prav 
posebnim namenom: da vas povabimo na prireditve, ki jih 
različni organizatorji v občini pripravljajo zato, da bi tudi Cerkno z 
okolico ne bilo prikrajšano za poletni utrip. Že zadnji julijski konec 
tedna bo kraj oživel s poletjem v Cerknem, ki vabi na večdnevno 
praznovanje, in sicer od 25. do 28. julija. niz dogodkov pripravljajo 

posamezna krajevna društva, Črni vrh vabi na različne dogodke v 
sklopu Hotela Cerkno … 
Zakaj torej na naslovnici naš očak porezen? Zato, ker lepi poletni 
dnevi kar sami vabijo, da užijete tudi njegove lepote in poskrbite 
za primerno rekreacijo, ki je na vrhu nagrajena z res lepim in 
razkošnim razgledom. V koči malo niže pa z odlično ponudbo, za 
katero skrbijo cerkljanski planinci. 
Še na vreme počakamo, pa bo! 
naj bo letošnje poletje na Cerkljanskem čudovito. predvsem zato, 
ker ste vi tako izbrali!   

prijetno branje nove številke Cerkljanskih novic želimo in vabimo, 
da se nam do jeseni oglasite s prispevki na naš novi elektronski 
naslov: info@cerkljanskenovice.si. 

     Uredništvo 

Spoštovane bralke, dragi bralci Cerkljanskih novic! 
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Pogovor z županom Gašperjem Uršičem 

»Navadil sem se že, da so postopki 
na občini dolgotrajni«
Damjana Peternelj 

Z županom Cerknega Gašperjem Uršičem, ki je mandat prevzel 
lani, smo se pogovarjali o letošnjem proračunu in glavnih 
načrtovanih investicijah. 

Katere so investicije, za katere letos 
namenjate največ sredstev? 
Letošnji proračun je visok dobrih 5,4 
milijona evrov, od tega bomo največ 
sredstev namenili za nekatere objekte po 
krajevnih skupnostih, in sicer za stavbo 
krajevne skupnosti (ks) podlanišče na 
kladju in za gasilski dom v Otaležu, precej 
sredstev namenjamo tudi za obnove cest. 

Koliko konkretno za posamezne objekte? 
na stavbi ks podlanišče se dela bližajo 
zaključku. Cena izvedbe je sicer zrasla s 130 
tisoč na nekaj več kot 170 tisoč evrov. 
V Otaležu se letos vgrajuje stavbno 
pohištvo, da bo zgradba varna pred 
vremenskimi vplivi. Doslej je bilo vloženih 
230 tisoč evrov, letos je namenjenih 93 
tisočakov, manjka še vsaj, kot ocenjujem, 
150 tisočakov. Morda nam uspe investicijo 
dokončati prihodnje leto. bomo videli, 
koliko lahko še soinvestiramo. Ostali 
investitorji so poleg občine še krajevna 
skupnost Otalež, Gasilska zveza Cerkno in 
društva, ki veliko prispevajo predvsem s 
prostovoljnim delom … 
Omenil bi, da kadar gremo v obnovo, 
gledamo tudi na to, da ima nek objekt 
vsebino, s katero živi. 

Kaj pa ceste? 
Letos bo investicijsko najmočnejša obnova 
lokalne ceste stopnik–Šebrelje, za kar 
občina namenja kar 420 tisoč evrov. Gre 
za vstopno točko v Šebrelje takoj z glavne 
ceste, ki terja dober kilometer razširitve in 
utrditve terena … kar nekaj cestišča poteka 
po zemljišču tolminske občine. Veseli me, 
da smo dosegli dogovor o sofinanciranju, 
tako da Občina Tolmin financira odmere, 
odkupe zemljišč, dokumentacijo in 
podporne zidove, ostalo pa Občina Cerkno. 
Za modernizacijo in posodobitve cest je 
namenjeno: 200 tisočakov za rekonstrukcijo 
lokalne ceste Mrovljev grič–Joškovec v 
dolžini 1.100 metrov, za rekonstrukcijo javne 
poti Lazec–Urmajnk v dolžini 500 metrov 81 
tisoč evrov, za razširitev in asfaltacijo poti v 
Zakriž 29 tisoč evrov, za javno pot kladje–
Ognca 57 tisoč evrov, za sanacijo posedkov 
na lokalni cesti Zakriž–bukovo skoraj 50 
tisočakov, za sanacijo ceste na odcepu za 
Orehek na cesti reka–Orehek 21 tisočakov 
in za rekonstrukcijo več odsekov na lokalni 
cesti za spodnje Jazne 70 tisoč evrov.  

Kako je z vodooskrbo?  
Vsako leto v to področje občina investira 

več, kot se nateče v proračun, saj je večina 
omrežja dotrajana. imamo določene 
prioritete, katere sisteme obnoviti oz. 
nadgraditi. stremeli bomo k temu, da 
vodovode prevzame zunanji izvajalec, ker je 
za občino to prevelika odgovornost.
problemi na vodovodih se sicer rešujejo s 
pomočjo mediacije, ponekod smo že prišli 
do rešitev, drugod še ne. 

Je proračun primerljiv s tistimi iz preteklih 
let? 
Ocenjujem, da je primerno zastavljen. 
kakšen od projektov morda ne bo uresničen 
do te mere, kot smo si zastavili, verjamem 
pa, da je to odvisno od več dejavnikov. 
Upam, da nam čim prej uspe zagotoviti 
zemljišča za premik avtobusne postaje iz 
središča na obrobje Cerknega. s tem je 
povezano zaprtje dela Močnikove ulice – 
vzpostavitev ‘peš cone’. načrtujemo, da jo 
bomo začasno vzpostavili že septembra v 
okviru tedna mobilnosti. iščemo ustrezne 
rešitve, kako prostor primerno urediti v 
skladu s Celostno prometno strategijo 
občine. 
Zaprtje Močnikove načrtujemo v letu 
2020, vendar je to povezano z mnogimi 
dejavniki. na to, da so postopki, ki jih mora 
izpeljati občinska uprava, dolgotrajni, sem 
se sicer že navadil. (smeh) Marsikatero 
stvar hitreje narediš doma. Menim pa, da 
ni nič nerešljivo. Treba se je pogovarjati in 
sodelovati. skupaj moramo pogledati, kaj 
Cerkljanska potrebuje. ni nujno, da nekdo, 
ki te malo ‘pošpiči’, misli slabo, morda ima 
boljšo, hitrejšo, cenejšo in učinkovitejšo 
rešitev za problem, ki ga imamo. Morda v 
čim krajšem roku in čim ceneje zaključiti 
neko investicijo. 

Ali je predvideno tudi zadolževanje 
občine? 
Letos in prihodnje leto je predvideno 
dolgoročno zadolževanje v okviru 
proračuna države, in sicer v višini dobrih 211 
tisoč evrov v povezavi s 23. členom Zakona 
o financiranju občin. 
stanje zadolženosti na dan 30. 6. 2019 je 
543.232 evrov. Vse obveznosti plačujemo v 
30-dnevnem roku od prejema računa, kar je 
skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna.  

Zakaj menite, da proračun za leto 2020 na 
zadnji seji občinskega sveta ni bil potrjen? 
Glavni vzrok je, da odbori želijo dodatna 
pojasnila in podrobnejšo finančno 
konstrukcijo. na to ne gledam kot na 

neuspeh, ampak na motivacijo, 
da se dokumentacija pripravi 
še bolje. 
Zaradi zamika sprejema 
letošnjega proračuna je treba 
izvedbo tempirati ‘bolj na 
tesno’. ker imamo za leto 2020 
stvari že pripravljene, verjamem, 
da bo prihodnji proračun sprejet 
prej. Prej bodo torej vzpostavljeni 
razpisi, prej se bo lahko začelo 
delati. Z odbori in svetniki smo, 
ocenjujem, naredili premik naprej. 
računam, da bi še pred koncem tega 
leta lahko šli skozi prvo branje proračuna 
za leto 2020, katerega 80–90 odstotkov je 
realno zastavljenih. 

Kaj pa štiriletno obdobje, ki je pred 
vami? Kaj si želite, bodo vpeljane večje 
spremembe? 
Občinska prava in župan nadaljujeta s 
projekti, ki so bili zastavljeni, ker je to edino 
smiselno, vanje je bilo vloženo ogromno 
časa in denarja. Med njimi je stara upravna 
stavba ete. Tu bo potrebna sprememba 
Opn-ja, postopek traja približno eno leto, 
objekt je namreč treba izvzeti iz poslovne 
cone. Delamo na tem, da bo to rešeno še 
v tem mandatu. Po mnenju zdravstvene 
stroke je stavba primerna, načrtujejo že 
dejavnosti v njej, aktivno iščejo kader. 
Obstoječa stavba zdravstvene postaje 
ni primerna za starejše, gibalno ovirane, 
alternativo bo tako ali tako potrebno 
dobiti. Dokumentacija je pripravljena, 
manjka, kot rečeno, sprememba Opn-ja, 
potem pa lahko nadaljujemo z začrtanimi 
dejavnostmi.  
prav tako iščemo rešitve za stavbo vrtca, 
ki je dotrajana, načrtujemo, da bi, če bo 
možno, šli v novogradnjo. pričakujemo, da 
bodo cene v gradbeništvu v prihodnjih letih 
rahlo padle, preverjamo možnost javno-
zasebnega partnerstva. Občina si ne more 
privoščiti, da bi se prekomerno zadolžila in 
tako veliko investicijo izpeljala v zgolj enem 
letu. 
Tudi za naprej pripravljamo projekte. 
V sklopu popotresne sanacije je 
predvidena obnova stare šole v Orehku. 
V zelo pozitivno smer se odvija zgodba 
s trgovskim centrom, saj smo od države 
dobili obljubljena sredstva za dokončanje 
protipoplavne sanacije na območju teh 
parcel. Dela v vrednosti 150.000 evrov 
bo koncesionar zaključil letos. prav tako 
smo se aktivirali na področju optične 

infrastrukture, in sicer s sodelovanjem pri 
projektu rUne (angl. rural network project, 
rUne). V sloveniji ga izvaja podjetje rUne-
si, cilj je zagotoviti ultra hitro širokopasovno 
optično infrastrukturo vsem uporabnikom 
na podeželju. Z izgradnjo omrežja na 
območjih, ki trenutno niso pokrita z 
optično infrastrukturo, bo projekt rUne 
pomagal enotam lokalne samouprave pri 
doseganju ciljev digitalne agende za evropo 
in zagotavljal povezovanje v novo optično 
omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 
1 Gb/s. 
Glede na površino streh objekta osnovne 
šole, ki so primerne za izrabo sončne 
energije, pripravljamo poziv dobaviteljem 
električne energije za koncesijsko oddajo. 
pri tem računamo vsaj na zmanjševanje 
tekočih stroškov električne energije v 
časovnem obdobju do 20 let.
To so le nekateri zastavljeni projekti za 
nadaljnji razvoj občine.
pomembno namreč je, da so projekti 
pripravljeni vnaprej, torej da imamo 
dokumentacijo za črpanje sredstev, tudi 
državnih, pripravljeno. 

Hvala za pogovor.  ₨

    Gašper Uršič, župan Občine Cerkno
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Proračun Občine Cerkno 2019 

Na voljo skoraj pet milijonov in pol 
Občinska uprava 

Letošnji proračun Občine Cerkno, ki so ga v drugem branju potrdili tudi občinski svetniki, je visok 
5.423.645 €. Odhodkov je za 5.987.153 €, od tega predstavljajo tekoči odhodki 1.750.968 €, investicijski 
odhodki pa 2.120.274 €. Podrobneje predstavljamo tako prihodkovno kot odhodkovno stran.

SKupina 
Kontov vrSta prihodKov prihodKi 

v € 
delež 

v % 

70 Davčni prihodki 3.883.017 71,60 

71 Nedavčni prihodki 658.305 12,10 

72 Kapitalski prihodki 84.650 1,60 

73 Prejete donacije 1.600 0,03 

74 Transferni prihodki 796.073 14,70 

SKupaJ: 5.423.645 100,00 

NePOSRedNI PROR. 
uporaBniKi ZnESEK v € v %

OBČINSKI SVET 29.338 0,49

NADZORNI ODBOR 2.800 0,05

ŽUPAN 59.408 0,99

OBČINSKA UPRAVA 4.822.627 80,5

OBČINSKA VOLILNA 
KOMISIJA 4.526 0,08

SKUPNA OBČ. UPRAVA 
– MEDOBČINSKI 

INŠPEKTORAT 
10.280 0,17

REŽIJSKI OBRAT 356.077 5,95

KraJEvnE SKupnoSti 702.097 11,77

Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v 
strukturi načrtovanih prihodkov Občine Cerkno za leto 2019

70 - DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki vključujejo vse vrste obveznih, 
nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. V 
proračun Občine Cerkno naj bi se v letu 2019 nateklo 
3.883.017 evrov vseh davčnih prihodkov, prav toliko 
tudi v letu 2020.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Za leto 2019 in tudi leto 2020 je iz naslova nedavčnih 
prihodkov proračuna Občine Cerkno skupaj 
predvidenih 658.305 evrov. To so vsi nepovratni in 
nepoplačljivi prihodki, ki niso uvrščeni v skupino 
davčnih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega 
stvarnega premoženja. V letu 2019 je predvidena 
prodaja občinskega stanovanja v vrednosti 47 tisoč 
evrov. 
načrtovan je še priliv v višini 37.650 evrov iz naslova 
prodaje stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom 
prodaje občinskega stvarnega premoženja.

73 - PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
priliv v višini 1.400 evrov v letu 2019 načrtuje ks 
Otalež za nakup defibrilatorja v plužnjah, v višini 100 
evrov pa je v letu 2019 predviden priliv v povezavi z 
izvedbo programov za otroke v decembru.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij in blagajn drugih ravni države 
in niso izvirni prihodki občinskega proračuna in 
predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn 
javnega financiranja in se v globalni javni bilanci 
konsolidirajo s transfernimi odhodki. Predvideni 
priliv transfernih prihodkov v letu 2019 je ocenjen na 
višino 766.073 evrov ali okoli 8,2 % vseh proračunskih 
prihodkov. 

IZOBRAŽEVANJE  20,5 %

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE  27,7 %

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-
KOMUNALNA DEJAVNOST  9,08 %LOKALNA SAMOUPRAVA 

7,58 %

POLITIČNI SISTEM (OBČ. SVET, ŽUPAN, OVK) 
1,64 %

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 0,81 %

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 0,1 %

KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE 
7,23 %

OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
4,64 %

SOCIALNO VARSTVO  5,82 %

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
1,71 %

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
5,2 %

GOSPODARSTVO  2,94 %

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1,77 %

ZDRAVSTVO 1,56 %

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0,25 %
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 1,06 %

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,31 %

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,1 %

OBČINSKI SVET
0,49%

NADZORNI ODBOR 
0,05%REŽIJSKI OBRAT

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
11,77%

FINANCIRANJe PO PROGRAMSKIH POdROČJIH* ZnESEK v € v %

IZOBRAŽEVANJE 1.081.992 20,5

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.464.465 27,7

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

259.892 9,08

LOKALNA SAMOUPRAVA 400.632 7,58

POLITIČNI SISTEM (OBČ. SVET, ŽUPAN, OVK) 86.842 1,64

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 42.930 0,81

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.505 0,10

KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE 382.036 7,23

OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 244.986 4,64

SOCIALNO VARSTVO 307.430 5,82

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 90.232 1,71

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 275.540 5,20

GOSPODARSTVO 155.526 2,94

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 93.803 1,77

ZDRAVSTVO 82.199 1,56

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 13.284 0,25

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 56.042 1,06

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 16.144 0,31

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.375 0,10

• krajevne skupnosti v tej razdelitvi niso vključene.

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov v Občini Cerkno za leto 2019

PRIHODKI ODHODKI

 PRIKAZ FINANCIRANJA PO PROGRAMSKIH POdROČJIH

OBČINSKI SVET
0,49%

NADZORNI ODBOR 
0,05%

ŽUPAN 
0,99%

OBČINSKA UPRAVA 
81%

OBČINSKA VOLILNA 
KOMISIJA

0,08%

SKUPNA OBČ. UPRAVA –
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 

0,17%

REŽIJSKI OBRAT
5,95%

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
11,77%

OBČINSKI SVET

NADZORNI ODBOR

ŽUPAN

OBČINSKA UPRAVA

OBČINSKA VOLILNA
KOMISIJA
SKUPNA OBČ. UPRAVA –
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 
REŽIJSKI OBRAT

KRAJEVNE SKUPNOSTI

NePOSRedNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
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Spremljanje kakovosti pitne vode in 
predpisi
Ministrstvo za zdravje zagotavlja nadzor nad kakovostjo 
pitne vode oziroma t. i. državni monitoring pitne vode iz 
javnih vodooskrbnih sistemov, ki oskrbujejo 50 ali več oseb. 
neodvisno od državnega monitoringa upravljavec, Občina 
Cerkno, skladno s pravilnikom o pitni vodi (pravilnik) izvaja 
notranji nadzor kakovosti pitne vode na vseh sistemih v 
upravljanju. 

Ugotavljanje kakovosti pitne vode se izvaja s pomočjo 
različnih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode. 
Mikrobiološko kakovost pitne vode ugotavljamo z 
določanjem različnih vrst mikroorganizmov v vodi. redna 
mikrobiološka analiza pitne vode obsega določanje števila 
e. coli (bakterija esherichia Coli), skupnih koliformnih 

bakterij in števila mikroorganizmov pri 22 °C in 37 °C. V t. i. 
občasni analizi pa se poleg navedenih parametrov določa 
še število bakterij Clostridium perfringens (kadar na vir 
pitne vode lahko vpliva površinska voda – zaradi kraških tal 
to velja za vse naše vire; njegova prisotnost sicer nakazuje 
možnost pojava parazitov v vodi) ter število enterokokov, ki 
so poleg e. coli zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja.
Pitna voda je po Pravilniku skladna, kadar ne vsebuje 
mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v 
številu, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Če 
vsaj eden od zahtevanih predpisanih parametrov odstopa 
od normativov, določenih s pravilnikom, voda ni skladna.  
redna fizikalno-kemijska analiza obsega določanje barve, 
vonja, okusa, motnosti, vrednosti pH, električne prevodnosti 
in amonija. 

Notranji nadzor
Vzorčenje v okviru notranjega nadzora smo izvajali sami, 
analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju 
nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, nova 
Gorica. 
na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne vode 
mikrobiološka kakovost ni problematična (vodovodi v 

Vodooskrba v letu 2018

Poročilo o kakovosti pitne vode 
Občinska uprava  

zgornjem delu Tabele 1). razen na vodovodu Čeplez se na 
vseh ostalih opravlja dezinfekcija s pomočjo natrijevega 
hipoklorita. na vodovodu Čeplez se pitna voda predhodno 
obdela s pomočjo UV-naprave. 
na vodovodu Cerkno sušje je bil v manjšem številu v enem 
vzorcu identificiran Clostridium perfringens. na tem sistemu 
smo v naslednjih vzorcih njegovo morebitno prisotnost 
ponovno preverjali, vendar ga nismo našli v nobenem 
vzorcu več. 
Večinski delež mikrobiološko in zdravstveno neustreznih 
vzorcev predstavljajo vzorci, odvzeti na omrežjih sistemov, 
kjer priprava vode ni urejena (spodnji del Tabele 1). 
na teh sistemih je bilo 22 od skupno 23 oz. 96 % vseh 
vzorcev mikrobiološko neustreznih, od teh 45 % fekalno 
onesnaženih (zdravstveno neustreznih). kot edini možen 
način zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti pitne vode 
na teh sistemih velja trajen ukrep prekuhavanja vode v 
prehranske namene.
Vzrok za občasno neustrezne rezultate na sistemu Čeplez 
smo pripisali vplivu vodovodnega omrežja oziroma t. i. 
sekundarnemu onesnaženju pitne vode med distribucijo od 
mesta dezinfekcije do uporabnikov.
na enem sistemu z urejeno pripravo smo v lanskem letu na 
zajetjih odvzeli 4 vzorce surove vode. Vsi so bili neskladni, 

od teh 2 fekalno onesnažena. Vsi 
vzorci na tem sistemu, ki so bili 
odvzeti vzporedno na omrežju, so 
bili skladni.

Analize na prisotnost 
trihalometanov (THM)
V okviru notranjega nadzora 
so bili na vseh sistemih, kjer se 
dezinfekcija pitne vode izvaja s 
pomočjo natrijevega hipoklorita, 
odvzeti vzorci na prisotnost THM. 
Organske snovi, če so prisotne v 
vodi, z dezinfekcijskim sredstvom 
reagirajo in tvorijo kemijske 
spojine THM. V vzorcih je bila 
določena skupna vsota THM od 
0,5 do 6,7 µg/l, njihova povprečna 
vrednost je znašala 2,6 µg/l.  
Predpisana mejna vrednost vsote 
THM v pravilniku je 100 µg/l. 

Državni monitoring
V okviru državnega monitoringa (Tabela 2) je bilo v letu 
2018 na omrežju večjih sistemov odvzetih 38 vzorcev za 
mikrobiološke in prav toliko za fizikalno-kemijske preiskave.
Večina vzorcev na sistemih brez priprave mikrobiološko 
ni bila skladna s pravilnikom (spodnji del Tabele 2). 
na teh sistemih je bilo 10 od skupno 11 oz. 91 % vseh 
vzorcev mikrobiološko neustreznih, od teh 30 % fekalno 
onesnaženih (zdravstveno neustreznih).
na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne vode 
mikrobiološka kakovost ni problematična (sistemi v 
zgornjem delu Tabele 2).
na sistemu Cerkno vzroka za neskladen rezultat nismo 
našli. Vsi kontrolni vzorci, odvzeti na istem ter še štirih 
drugih vzporednih odjemnih mestih, ob enaki (oz. običajni) 
koncentraciji dezinfekcijskega sredstva kot pri neskladnem 
vzorcu, so bili mikrobiološko skladni.
Lani je vzorce pitne vode med rednim inšpekcijskim 
nadzorom odvzela tudi zdravstvena inšpekcija, in sicer 
na petih vodooskrbnih sistemih z urejeno pripravo vode 
(Cerkno, planina, Čeplez, Otalež, plužnje). Vsi vzorci so bili 
skladni.

VODOOSKRBNI 
SISTEM

MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI FIZIKALNO-
KEMIJSKI PREIZKUSI

Št. vseh 
vzorcev Neustrezni Fekalno 

onesnaženi

Št. 
vseh 

vzorcev
Neustrezni

Cerkno 12 1 2
Šebrelje 3 1

Otalež 3 1
Planina 3 1
Zgornje Ravne 3 1
Gorje 3 2
Zakojca 3 1
Spodnje Ravne 2 1
SC – Lom 3 1
Poče 3 1
Plužnje 3 1
Lazec 3 1
Zakriž 3 1
Čeplez 10 2 1 5
Skupaj 57 3 1 20 0
Jazne 3 3 2 1
Labinje 1 1
Trebenče 3 3 1 1
Bukovo 3 3 1 1
Dolenji Novaki 2 2 1 1
SC – Počivalo 2 1
Jesenica 3 3 2 1
Orehek 3 3 2 1
Kojca 3 3 1 1
Skupaj 23 22 10 7 0
SKUPAJ 80 25 11 27 0

tabela 1:
Rezultati analiz vzorcev pitne vode v letu 2018  
notranJi nadZor

VODOOSKRB-
NI SISTEM

MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI FIZIKALNO-KEMIJSKI 
PREIZKUSI

Št. vseh 
vzorcev Neustrezni Fekalno 

onesnaženi
Št. vseh 
vzorcev Neustrezni

Cerkno 5 1 1 5
Šebrelje 2 2
Otalež 2 2
Gorje 2 2
Planina 2 2
Zgornje 
Ravne 2 2

Zakojca 2 2
Poče 2 2
Plužnje 2 2
Lazec 2 2
Zakriž 2 2
Čeplez 2 2
Skupaj 27 1 1 27 0
Jazne 2 2 1 2
Labinje 2 1 2
Trebenče 2 2 2
Bukovo 2 2 1 2
Dolenji 
Novaki 2 2 1 2

Reka 1 1 1
Skupaj 11 10 3 11 0
SKUPAJ 38 11 4 38 0

Tabela 2: 
Rezultati analiz vzorcev pitne vode v letu 2018  
dRžAVNI MONITORING  

Upravljavec vodooskrbnih 
sistemov je dolžan redno 
spremljati kakovost pitne vode ter 
o tem obveščati uporabnike.
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Redno in investicijsko vzdrževanje 
vodovodov
Lani je bilo vseh 65 odvzetih vzorcev za fizikalno-kemijske 
preiskave skladnih. Ugotavljamo, da je to posledica rednega 
vzdrževanja vodooskrbnih objektov (čiščenje vodooskrbnih 
objektov in omrežja) ter sistematskega investicijskega 
vzdrževanja vodovodnih sistemov oz. njihovih objektov. 
Lani smo tako obnovili vodohrana spodnje ravne in poče 
ter raztežilnik vodooskrbnega sistema Cerkno Urlek v 
Laznici. Obnovil se je suhi del objektov, predvsem je bilo 
delo osredotočeno na izdelavo novih vhodov. iz prejšnjih 
jaškastih vhodov se sedaj v celico dostopa skozi vrata. 
na novo se je istočasno tudi hidroizoliralo strehe in stene 
objektov. izvajalec vseh del je bilo podjetje komunala, 
d. o. o., idrija. sanacije pa ne bi bile uspešno izvedene brez 
razumevanja lastnikov parcel ob vodooskrbnih objektih, 
ki so nam v času sanacij dovolili uporabo svojih zemljišč 
za izvedbo del, za skladiščenje gradbenega materiala in za 
dostopne poti. ₨
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Vodohran Poče (zgornji) v času sanacije 
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Raztežilnik v Laznici po končani sanaciji 

Računalniška izobraževanja odslej dostopnejša
Las s CiLjem skupaj z občinama Cerkno in idrija ter idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo 
sodeluje v projektu sodelovanja štirih slovenskih Las Digitalne rešitve Za izzive podeželja. 
izvajati smo ga pričeli v začetku septembra 2018, zaključili pa ga bomo konec maja 2021.

sodelovanje je namenjeno izmenjavi znanj in izkušenj, prenosu in vključevanju dobrih 
praks z drugih območij v naše lokalno okolje.  V okviru operacije bodo poleg drugih 
aktivnosti izvedeni tudi brezplačni računalniški tečaji za dvig ravni računalniške in digitalne 
pismenosti podeželskega prebivalstva. Zavedamo se namreč vedno večjega pomena teh 
znanj, posebno na odmaknjenih območjih idrijsko-Cerkljanskega. Uporabi e-storitev se 
danes ni več mogoče izogniti, komunikacija in iskanje informacij preko spleta pa prihranita 
ogromno časa.

V maju in juniju smo po krajevnih skupnostih izvajali delavnice za nabor izobraževanj, ki jih 
bomo s pomočjo mobilne učilnice in ikT-strokovnjaka izvajali na območjih naših dveh občin 
v jesensko-zimskem času naslednji dve leti. Vabimo vas, da konec poletja na spletni strani 
www. icra.si preverite, kje se bodo izvajala izobraževanja in jih obiščite. 

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki  05/37-43-913 ali na elektronskem 
naslovu: izobrazevanje@icra.si. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.
icra.si. (Dušanka Černalogar in Janja Hiti (iCra))  ₨

aktivnost se izvaja v okviru operacije Digitalne rešitve Za izzive podeželja v okviru izvajanja podukrepa 19.3. »priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. Operacija je sofinancirana s strani evropske unije iz evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in republike slovenije v okviru programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje programa razvoja podeželja rs za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren upravičenec operacije iCra, d. o. o., idrija.

LAS s CILjem v polnem izvajanju Strategije 
lokalnega razvoja
Las s CiLjem je lokalno partnerstvo, ustanovljeno po pristopu »od spodaj navzgor« 
z namenom uresničevanja potreb lokalnega okolja ter ciljev, opredeljenih v strategiji 
lokalnega razvoja na območju občin Cerkno, idrija in Logatec. poleg dveh zaključenih 
javnih razpisov, na katera so se lahko prijavili deležniki z območja vključenih občin, Las 
izvaja tudi projekte sodelovanja (sodelovanje z drugimi Lasi v sloveniji in izven) in skupne 

projekte Las, pri 
katerih sodelujejo 
vse tri občine z 
območja Las s 
Ciljem. Trenutno 
se na območju 
občine Cerkno 
izvajata projekta 
Las, ki spodbujata 
podjetniške 
aktivnosti (Formica 
2 Cerkno–idrija–
Logatec) in razvoj 
lokalne ponudbe 
(Dobimo se na 
tržnici 2) ter štirje 

projekti sodelovanja (novi izzivi slovenske drobnice, Digitalne rešitve za izzive podeželja, 
Odprta vrata kmetij in e-nostavno na kolo). Več o vsebini in aktivnostih projektov, si lahko 
preberete na spletni strani Las s CiLjem http://las-sciljem.si/. aktualni dogodki v okviru 
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Občina Cerkno objavlja

JAVNI NATEČAJ ZA DELOVNO MESTO 
DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.

Občina Cerkno objavlja Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja 
občinske uprave. izbrani kandidat bo imenovan na položaj za mandatno dobo pet 
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo za to delovno 
mesto sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas pet let s polnim delovnim 
časom.

poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovnopravni predpisi, morajo 
kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

•	 univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma 
magisterijem/druga stopnja pravne smeri,

•	 najmanj 6 let delovnih izkušenj,
•	 opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga izbrani kandidat 

nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
•	 strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga izbrani kandidat nima, ga mora 

opraviti v zakonsko določenem roku),
•	 opravljeno usposabljanje za funkcionalna znanja upravnega vodenja kadrovskih 

virov (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem 
roku),

•	 znanje uradnega jezika,
•	 poznavanje dela z računalniškimi orodji (predvsem Word, excel, elektronska 

pošta),
•	 vozniški izpit b-kategorije,
•	 državljanstvo republike slovenije,
•	 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev,

•	 zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo: 31. 7. 2019. 

kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z 
označbo: »Ne odpiraj – javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov: Občina 
Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Dodatne informacije o javnem natečaju 
ponudniki dobijo na telefonski številki: 05/373-46-40 ali na
elektronskem naslovu: obcina@cerkno.si. Več na: www.cerkno.si.

                                              Župan Občine Cerkno
                                                                                                             Gašper Uršič

projektov so redno objavljeni tudi na spletni in Fb-strani razvojne agencije iCra, d. o. 
o., idrija. V maju smo se člani Las s CiLjem in udeleženci študijskega krožka Digitalno 
opismenjevanje, ki je bil izveden v Cerknem v okviru projekta Digitalne rešitve za izzive 
podeželja, udeležili strokovne ekskurzije v prekmurje, od koder smo prišli polni čudovitih 
vtisov. (Špela rudolf, koordinatorka Las s CiLjem)  ₨



6 Občina Cerkno
 

Vpis v vrtec in koraki v prihodnosti
Občinska uprava 

Lokalna skupnost v zadnjem času intenzivno išče možnosti za rešitev prostorske stiske 
v Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno.  
Marca je potekal vpis v vrtec za šolsko leto 2019/2020. 
prispelo je 60 vlog, od tega 50 otrok septembra izpolnjuje 
pogoje za vpis. 47 staršev je bilo pozvanih k plačilu 
akontacije; nakazanih je bilo 45 akontacij. Trije starši so bili 
po pravilniku oproščeni plačila. V šolskem letu 2019/2020 
odhaja v šolo 37 otrok, enemu otroku se šolanje odloži.

Osnovna šola Cerkno je po sestanku komisije za sprejem 
otrok v vrtec izdelala finančno analizo, koliko bi stalo 
odprtje 10. oddelka na primarni lokaciji v Cerknem. Zaradi 
kadrovskih sprememb (povečanje kadra) in materialnih 
stroškov bi občina morala zagotoviti dodatna finančna 
sredstva v višini približno 54.000 evrov na letni ravni, 
kar ne vključuje investicije za izgradnjo/adaptacijo 
(novih) prostorov. problematika 10. oddelka je bila sicer 
obravnavana že na 4. redni seji sveta zavoda OŠ Cerkno, 
ki je bila 4. junija 2018. pod 5. točko je bila obravnavana 
tematika: poročilo o vpisu v Vrtec peter klepec pri OŠ 
Cerkno. 

Sklep k točki 3: Prisotni člani sveta zavoda so sprejeli 
sklep, da vodstvo zavoda OŠ Cerkno pridobi vse potrebne 
ponudbe in stroškovne kalkulacije, kolikšni bi bili stroški 
vzpostavitve 10. oddelka tako z materialnega kakor tudi s 
kadrovskega vidika. Oblikovati je potrebno tudi natančno 
časovnico vstopanja otrok v šolskem letu 2018/2019 in 
izvajati redno komunikacijo z ustanoviteljem, kdaj pričeti 
s postopkom aktivacije 10. oddelka.

Vse aktivnosti, zapisane v sklepu, so se pričele izvajati z 
nastopom mandatov novega ravnatelja Mitje Dežela (1. 
september 2018) in župana Gašperja Uršiča. Za šolsko leto 
2018/2019 se je izkazalo, da niso bili izpolnjeni temeljni 
pogoji za formiranje 10. oddelka tako z vidika števila otrok 
kakor tudi infrastrukturnih zahtev. Vodstvo zavoda Vrtec 
peter klepec pri OŠ Cerkno je na poziv Občine Cerkno za 
šolsko leto 2019/2020 predložilo kadrovsko, finančno in 
prostorsko simulacijo tako za 9 kakor tudi za 10 oddelkov. 
Gradiva so bila predstavljena na delovnih telesih tako 
zavoda (svet staršev vrtca – maj, svet staršev šole – junij, 
pedagoška konferenca vrtca – junij), kakor tudi ustanovitelja 
(odbor za družbene in društvene dejavnosti – maj).

9 ODDELKOV PO ZASEDBI
 Informativni izračun 

(pripravila OŠ CERKNO)

 StaroStno oBdoBJE CelOdNeVNI  
PROGRAM 

PlAČIlO 
STARŠeV

(povprečno)

dOPlAČIlO 
OBČINe 
CeRKNO

(povprečno)

1. STAROSTNO OBDOBJE: 
56 OTROK  

(iz občine Cerkno 54)
504,96 € 103,22 € 341,17 €

2. STAROSTNO ODBOBJE: 
109 OTROK 

(iz občine Cerkno 106)
355,51 € 105,28 € 241,76 €

10 OddelKOV PO ZASedBI
 Informativni izračun 

(pripravila OŠ CERKNO)

 StaroStno oBdoBJE CelOdNeVNI  PROGRAM 

1. STAROSTNO OBDOBJE: 70 OTROK 517,64 €

2. STAROSTNO ODBOBJE: 109 OTROK 365,95 €

9 ODDELKOV - MESEČNO PLAČILO (povprečno)

plačnik v evrih (€) v odstotkih (%)

OBČINA CERKNO 44.050,12 69,19

STARŠI 16.734,29 26,28

MINISTRSTVO 2.880,89 4,53

SKUPAJ 63.665,30 100,00

Glede na dodatne stroške bi se cene programa 
vrtca za prvo starostno obdobje zvišale za 15 
evrov za vsakega otroka na mesec v primeru, 
da je lokacija nove enote znotraj obstoječih 
stavb vrtca ali osnovne šole. Cena oskrbnine 
bi se ob uvedbi 10. oddelka v vsakem primeru 
na splošno dvignila za vse starše med 10 
in 15 evrov za otroka. V primeru iskanja 
nadomestne lokacije bi bila cena višja. 

Trenutno stanje v obeh objektih vrtca
Že v tem trenutku vrtec obratuje po znižanih standardih, ki so potrjeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za obdobje do konca šolskega leta 2018/19; podana je že bila vloga za podaljšanje, kar pomeni, da se je 
dolgoročno smiselno celovito lotiti tega problema. skupna odločitev vodstva Občine Cerkno in Osnovne šole Cerkno 
je, da je čimprej treba pristopiti k izgradnji novega vrtca. po zadnjih informacijah se je iz vrtca izpisalo nekaj otrok, ki 
so do sedaj že bili vključeni v vrtec, tako da so se sprostila mesta za otroke na čakalni listi. končno število otrok, ki 
bodo 1. septembra ostali brez vrtčevskega varstva, bo predvidoma znano v naslednjih dveh tednih. ko bodo številke 
znane, bo župan sklical sejo občinskega sveta. 

Pomoč staršem otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega 
varstva
Občina Cerkno je z namenom pomoči staršem v proračunu zagotovila sredstva za subvencioniranje varstva otrok, 
ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Vsi starši, katerih otroci zaradi pomanjkanja prostora ne bi bili 
vključeni v predšolsko varstvo, bi imeli možnost za vložitev prošnje za pomoč pri organizaciji varstva otrok v višini 
100 evrov na mesec na otroka. pravilnik na 6. občinski seji Občine Cerkno, ki je bila 27. junija 2019, ni bil sprejet.

Iskanje rešitev in sodelovanje
kot ste starši sami ugotovili v dopisu, ki ste ga prejeli, se v preteklih letih problematike ni obravnavalo dovolj resno. 
iskalo se je polovične rešitve, ki so samo odlagale trajnostno rešitev v prihodnost. Župan Občine Cerkno Gašper Uršič 
je že stopil v kontakt s posameznimi izvajalci za izvedbo javno-zasebnih partnerstev, s katerimi proučuje možnosti 
trajne rešitve in novogradnje vrtca v Cerknem.

Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno
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Občina Cerkno je skupaj z Osnovno šolo Cerkno 
pregledala več možnosti, kako in kje bi zagotovili  
dodatni oddelek.

1. Dozidava obstoječega objekta 
    (upravne stavbe) vrtca
Dozidava vrtca, za kar bi bilo potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt, 
ni možna, ker bi bilo potem potrebno zagotoviti 
in nadomestiti vse potrebne zunanje površine za 
celoten vrtec. na obstoječih površinah v uporabi vrtca 
zadostnih površin niti ni možno zagotoviti, zato bi bilo 
potrebno pridobiti dodatna zemljišča.

Tak projekt bi trajal najmanj leto dni brez izgradnje, 
kar ni sprejemljiva rešitev za dolgoročno reševanje 
problema.

2. Kontejnerska/mobilna razširitev 
    obstoječih objektov vrtca
ena izmed možnosti, ki jo je Občina Cerkno preverila, 
je kontejnerska mobilna izvedba, ki pomeni posredni 
poseg v območje spomeniško zavarovanega objekta 
starega vrtca. 

Ta izvedba bi bila mogoča z gradbenim dovoljenjem 
za nezahteven objekt, če bi bil objekt izveden kot 
proizvod, ki je kot celota dan na trg. To pomeni, da 
izpolnjuje vse zahteve predpisov, ki urejajo splošno 
varnost proizvodov in se za njegovo postavitev ne 
uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu 
postavitve ne varijo konstrukcijski elementi. V tem 
primeru mora biti iz tehnične dokumentacije proizvoda 
razvidno, da so za predvideni namen uporabe 
izpolnjene zahteve gradbenotehničnih predpisov. 
nezahteven bi bil tudi objekt do velikosti 25 m2, kar pa 
ne zadošča za vzpostavitev enega oddelka vrtca (samo 
igralnica mora po predpisih zagotoviti minimalno 3 m2 
igralne površine na otroka).

po pogovoru s predstavniki Ministrstva za okolje in 

prostor je bilo ugotovljeno, da v sloveniji zaenkrat ni 
proizvajalca, ki bi imel v ponudbi proizvod, skladen 
z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za vrtce. V 
sloveniji primera izgradnje takega vrtca tudi še ni bilo. 
prav tako v zakonodaji ni definiran pojem začasnega 
objekta in kakršnihkoli olajšav postopka v takem 
primeru. na Ministrstvu za okolje in prostor zaenkrat ne 
vidijo možnosti za postavitev takega objekta.

Če bi navkljub vsem navedenim argumentom uspeli 
najti proizvajalca, ki bi tak proizvod izdelal, pa je 
izvedba v tako kratkem času nemogoča. postopek 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
objekt (skupaj z mnenji pristojnih mnenjedajalcev) bi 
trajal minimalno dva meseca. skupaj z izdelavo in s 
postavitvijo objekta je projekt nemogoče izpeljati do 1. 
septembra. 

3. Podružnična rešitev ali rešitev z
    adaptacijo obstoječih stavb v lasti 
    Občine Cerkno
Župan Občine Cerkno Gašper Uršič in ravnatelj Osnovne 
šole Cerkno Mitja Dežela sta na predlog predstavnikov 
staršev sveta vrtca preverila tudi možnost izvedbe tako 
imenovane podružnične rešitve. 

V Osnovni šoli Cerkno ni možno zagotoviti ločenosti 
izvajanja programa vrtca in osnovne šole in po besedah 
ravnatelja Mitje Dežela trenutno ni obstoječih prostih 
prostorskih kapacitet, ki bi to omogočale.

V Večnamenskem centru Cerkno je edini primerni 
prostor, kjer bi bilo možno zagotoviti izvajanje 
programa vrtca predavalnica, ki se nahaja v pritličju 
stavbe. predavalnica je dostopna po stopnicah, kar ni 
primerno za izvajanje programa vrtca za prvo starostno 
skupino. Ostali prostori v stavbi so dostopni le z 
dvigalom. stavbo se lahko adaptira šele po 1. januarju 
2020, saj je bila sofinancirana iz evropskih sredstev.

Med predlogi je bila rešitev z namestitvijo v stavbi 
podružnične šole novaki, kar bi pomenilo še dodatno 

povišanje cene oskrbnin, investicijo v adaptacijo 
prostorov, posamezni starši bi potem vozili otroke 
v sosednjo vas. pri podružnični rešitvi je potrebno 
upoštevati zagotovitev razdelilne kuhinje, ustrezen 
kader, prevoz hrane, ogrevanje in učno-vzgojne 
površine.

predlog je bil tudi uporaba starega gasilskega doma. 
stavba je potrebna celovite prenove in v primeru 
uporabe za namen izvajanja programa vrtca bi jo bilo 
treba prilagoditi zahtevam v skladu s pravilnikom o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca. Za tak projekt je potrebno gradbeno 
dovoljenje in velika finančna sredstva, kar v tem 
primeru, glede na to, da gre za začasno rešitev, ni 
smotrno. Takega projekta ni možno izvesti prej kot v 
enem letu.

pri vseh rešitvah je potrebno tudi zagotoviti zadostno 
velikost zunanjih in igralnih površin ter adaptacije, ki 
pomenijo po grobih ocenah investicijo med 40.000 in 
80.000 evrov. Obnova, ki pa dolgoročno ne bi rešila 
problematike pomanjkanja prostora v vrtcu.

4. Adaptacija podstrešja ali igralnice 
    v objektu vrtca
na podlagi sklepa sveta zavoda 4. junija 2018, s katerim 
se je vodstvu naložilo pripravo finančne strukture 
tovrstne adaptacije, ta znaša 35.000 evrov in vključuje 
izgradnjo sanitarij in minimalno opremo.

pri tej umestitvi je potrebno pojasniti sledeče: Glede na 
število otrok, s katerimi se izvaja učno-vzgojni proces 
v zidani stavbi, se že sedaj ne izpolnjuje standardnih 
in normativnih zahtev na številnih področjih (igralne 
površine, površine garderob). Z umestitvijo dodatnega 
oddelka bi se te površine še zmanjšale in bi bilo celotno 
delovanje vrtca glede na standarde in normative pod 
vprašajem. posledično bi lahko sledila zahteva po 
zmanjšanju števila otrok in zmanjšanje števila oddelkov, 
kar pa bi v kraju povzročilo še večjo stisko staršev. ₨

Iskanje možnosti za razširitev vrtca
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Civilna iniciativa Cerkno za 
odstrel volkov 
Zaradi napadov volkov na drobnico, goved in konje na 
širšem Cerkljanskem se je oblikovala Civilna iniciativa 
Cerkno. V maju in  prvi polovici junija so zbrali skoraj 2.900 
podpisov za odstrel volkov, ki so jih 20. junija predali 
okoljskemu ministrstvu. V peticiji se zavzemajo za odstrel 
volkov tudi na območju Cerkljanskega. 
V Gorenjih novakih sta se v začetku julija, v razmaku 
dveh dni, ponovno zgodila dva napada. V prvem so bile 
napadene koze, ena je poginila, v drugem pa so volkovi 
raztrgali mlado žrebičko. 
Civilna iniciativa 17. avgusta v sklopu Dnevov teric v Davči 
pripravlja okroglo mizo z naslovom Vpliv velikih zveri na 
življenje na podeželju. na njej bodo sodelovali predstavniki 
kmetijskega in okoljskega ministrstva, zavodov za gozdove 
in varstvo narave ter drugi vabljeni. (C. n.) ₨

Občina Cerkno uspešna na 
evropskem razpisu WiFi4EU
Občina Cerkno je ena od 3.400 evropskih občin, ki bodo na 
osnovi razpisa WiFi4eU prejele 15.000 evrov za vzpostavitev 
dostopnih točk za brezplačen brezžični internet na javnih 
mestih.
Odziv na pobudo WiFi4eU je bil izjemen, saj je na drugi 
razpis 4. aprila 2019 (s proračunom 51 milijonov evrov) 
prijavo oddalo več kot 10.000 evropskih občin.
sredstva bodo porabljena za vzpostavitev brezžičnega 

P O D J E T N I Š T V A ?

O S N O V N O  S V E T O V A N J E  Z A  M S P  I N  P O T E N C I A L N E
P O D J E T N I K E  Z  N A S L E D N J I H  P O D R O Č I J :

-  p r i p r a v e  p o s l o v n i h   n a č r t o v
-  m a r k e t i n g a

-  v o d e n j a  p o d j e t i j
-  g o s p o d a r s k e g a  i n   s t a t u s n e g a  p r a v a

-  d r ž a v n i h  s p o d b u d  i n  d r u g i h  p o d r o č i j ,  p o v e z a n i h
s   p o d j e t n i š t v o m

Z A  O S E B N O  S V E T O V A N J E  S E  L A H K O  N A R O Č I T E  N A :
E M A I L :  t i n a . l i s a c @ i c r a . s i

T E L . :  0 4 0   3 1 5   3 3 5

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

C o w o r k i n g  C e r k n o  ( V C C ) ,
B e v k o v a  2 2 ,  C e r k n o  

interneta na javnih mestih. naslednji koraki 
so: podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih 
sredstev, izbira podjetja za namestitev Wi-Fi 
in nato namestitev javnih točk dostopa do 
interneta. (Občina Cerkno) ₨

Glavni dobitek tombole 
tudi letos avtomobil! 

pGD Cerkno je 7. julija organiziral tradicionalno 
tombolo, na kateri so tudi letos delili bogate 
nagrade. Te pritegnejo številne obiskovalce 
ne le s Cerkljanskega, ampak tudi od drugod. 
Glavna nagrada, avto hyundai i10, je ostala v 
Cerknem. Med igralce tombole je organizator 
razdelil še cepilec, dnevno sobo, skuter, robotski 
sesalec, moško gorsko kolo, tablični računalnik 
in še druge mamljive nagrade. popoldne so 
številni obiskovalci zaključili z ansamblom 
kvinta. (C. n.) ₨
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Z Jazza na Keltiko    
Zavod Jazz Cerkno 

Že uvodni koncert je ponudil enega od 
mnogih presežkov festivala. V izvedbi 
boštjana Gombača in Trobilnega ansambla 
slovenske filharmonije so obiskovalci slišali 
večslojno skladbo Žige staniča Črna luknja, 
v kateri je Gombač virtuozno zaigral na 
tidldibab, repliko »neandertalčeve piščali«, 
najstarejšega človeškega instrumenta iz 
bližnjega arheološkega najdišča Divje babe.

nastopile so še druge zasedbe: kvartet 
kitarista sama Šalamona – rotten GirlZ, 
švicarsko-nemški trio stoffner/Lovens/
Mahall, razširjena zasedba koromač, 
ameriški kvartet amirtha kidambi elder 
Ones, nizozemsko-britansko-ameriški 
kvartet Luc ex’ assemblée ter beograjski 
kvartet Tapan.
nočni koncert slednjega, v baru Gabrijel, je 
bil del bogatega spremljevalnega programa, 
ki je letos ponudil kar sedem dogodkov: 
razstavo japonskega ilustratorja Takaoa 
Fujioke: Jazz v črtah in barvah, otroško 
glasbeno delavnico Martelajne (izvedli so 
koncert s pritrkovanjem na zvonove cerkve 
sv. ane), z ičem Vidmarjem pa je potekala 
okrogla miza kaj pa občinstvo? V Glasbeni 
šoli sta se izmenjala še dva koncerta, 

Čeprav se festival Jazz Cerkno že od nekdaj ponaša 
z raznolikostjo pristopov in širino žanrov, ki jih 
glasbeniki združujejo z jazzom, je bilo na letošnji 24. 
izdaji festivala od 16. do 18. maja še posebej pestro. 

Knjiga – zvest prijatelj med počitnicami 

udeleženci zvočne delavnice Cerkljanski 
zvočni safari pa so v galeriji križišče 
predstavili zvočno instalacijo.

Za tri zadnje koncerte rednega programa 
so poskrbeli: portugalsko-brazilsko-španski 
trio Fish Wool, kultni avstralski trio The 
necks in italijanska zasedba Maistah 
aphrica.

Vsi koncerti so bili odlično sprejeti tako pri 
občinstvu kot pri medijih. ekipa festivala 
Jazz Cerkno že pripravlja program za leto 
2020, ko bo festival med 21. in 23. majem 
obeležil 25-letnico obstoja!

Obenem ista ekipa pripravlja še program 
festivala keltika, ki bo v letošnjem poletju 
postregel s štirimi koncertnimi večeri 
domačih in tujih zasedb. prvi od koncertov 
je navdušil konec junija z nastopom 
zasedbe bakalina Velika, 19. julija bo 
koncert klarise Jovanović z zasedbo Della 
segodba ter kitaristke anne Garano in 
vokalistke anaïs Tekerian. 2. avgusta bo 
nastopila argentinska zasedba La Fanfarria 
del Capitán, 16. avgusta pa rudi bučar z 
istrabendom.  ₨

Prihajajoči koncerti Keltike

Klarisa Jovanović & Della Segodba (SI)
transmediteranski šanson prek Panonije do Balkana
Anna Garano & Anaïs Tekerian (IT, AM) 
armenske pesmi z okusom flamenka

La Fanfarria del Capitán (AR)
sočen miks svetovnih godb od latina do Balkana

Rudi Bučar & Istrabend (SI)
istrski etno-rock

bevkova knjižnica Cerkno bo v juliju in 
avgustu obratovala po poletnem urniku, v 
sredo bo odprta popoldan, v torek, četrtek 
in petek pa dopoldan.

Otroci, stari od 9 do 12 let, bodo med 
poletjem lahko sodelovali v počitniški bralni 
akciji za otroke knjiga – zvest prijatelj med 
počitnicami. Tisti, ki bodo prebrali najmanj 
tri knjige, bodo na zaključni prireditvi, ki 
jo bomo organizirali v okviru bevkovih 
dnevov, prejeli priznanje in manjšo nagrado. 

Otroci potrebujejo knjigo in svet pravljic, 
predvsem pa je za njih občutek, da lahko 
sami odločajo, kaj bodo prebrali in česa ne, 
enkraten.

Odrasli bralci si lahko poleg leposlovja tujih 
avtorjev izposojate tudi knjige s seznama 
primorci beremo. Gre za akcijo, v kateri 
primorske knjižnice bralce nagovarjamo 
k branju sodobnih slovenskih avtorjev. 
projekt se je začel aprila in bo potekal 
do novembra, knjige v knjižnici pa so 

postavljene na posebnem mestu in so 
označene s kazalkami.

George r. r. Martin je zapisal: 

»kdor bere, živi tisoč življenj. Tisti, ki nikoli 
ne bere, živi le eno.«  

Obiščite bevkovo knjižnico Cerkno in si 
izposodite dobro knjigo! 
(Marinka rojc Grum) ₨

Petek, 19. julij, ob 21.00 Petek, 16. avgust, ob 21.00Petek, 2. avgust, ob 21.00
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Na prvem od koncertov poletne Keltike so se konec junija predstavili člani zasedbe Bakalina velika.

Utrinek z letošnjega Jazza 
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Zbor starodobnikov pri sv. Ivanu 
20. julija ob 13. uri 
bife pr’ sv. ivanu, Šebrelje 

Sejem v Jaznah
20. in 21. julija 
Prireditveni prostor v Jaznah

dH camp z luko Bergincem
20. in 21. julija 
bike and fun park scott Cerkno

Oživljene čipke – predstavitev 
klekljanih historičnih pečnih čipk 
25. julija ob 20. uri 
Cerkljanski muzej

Scott test koles in otroški poligon
3. in 4. avgusta 
bike and fun park scott Cerkno

delavnica v Bike parku z društvom 
Črn Trn 
10. in 11. avgusta, 31. avgusta 
in 1. septembra
bike and fun park

Obletnica Guinnesovega rekorda, 
zabava z ansamblom azalea 
10. avgusta
alpska perla 

Srečanje starodobnikov z  živo glasbo 
18. avgusta
alpska perla 

dH Cerkno trening
14. in 15. septembra  
bike and fun park scott Cerkno

KOLEDAR DOGODKOVValvasorjeva nagrada idrijskim 
in cerkljanskim muzealcem   
Milojka Magajne

V Mestnem muzeju idrija smo leta 2015 
začeli izvajati projekt  posvečen obeležitvi 
stoletnice prve svetovne vojne na 
idrijskem in Cerkljanskem, območju, ki 
ga je zaznamovala bližina soške fronte. 
raziskovalno delo z zbiranjem gradiva na 
terenu in v arhivih smo v letu 2018 sklenili s 
postavitvijo občasne razstave na obrobju 
pekla: idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 in 
izdajo bogatega kataloga – znanstvene 
monografije. Obsežna dvodelna razstava 
(na 400 m²), ki je bila na ogled do 2. junija 
2019, je v prostorih Cerkljanskega muzeja 
predstavljala vojaško infrastrukturo, 
feldban, saniteto, vojne ujetnike in vojakov 
vsakdanjik, v idriji pa se je osredotočila 
na civilno življenje v vojni (družbene in 
življenjske razmere, ženske, begunci, 
prehod v obdobje italijanske nadoblasti, 

Za razstavo Na obrobju pekla: Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919, ki je bila v 
Cerknem in Idriji na ogled do začetka junija, so avtorji prejeli najvišje stanovsko 
priznanje, ki ga podeljuje Slovensko muzejsko društvo, Valvasorjevo nagrado za 
enkratne dosežke v muzejstvu za leto 2018.

osebni spomini, 
usode, zgodbe). eden 
od pomembnejših 
rezultatov 
opravljenega 
raziskovalnega 
dela je seznam 
žrtev vélike vojne, 
ki vsebuje 867 
imen padlih z 
obravnavanega 
območja. Z njim se 
je muzej vključil v 
vseslovenski projekt 
Zbiranje podatkov 
o vojaških žrtvah 
prve svetovne 
vojne. razstava 
je bila zasnovana 
interdisciplinarno, interaktivno in 
senzorično. na njej je bilo predstavljeno 
doslej neznano gradivo, pridobljeno na 
terenu, v arhivih in pri zasebnih zbiralcih. 
spremljal jo je tudi bogat spremljevalni 
program. 

avtorska skupina Mestnega muzeja idrija 
v sestavi Marija Terpin Mlinar, Milojka 
Magajne, mag. Mirjam Gnezda bogataj, dr. 
Miha kosmač, anton Zelenc (vsi kustosi) 
ter zunanja sodelavca mag. sandro Oblak in 
polona Zupančič so za razstavo na obrobju 
pekla: idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 na 
slovesnosti v narodni galeriji v Ljubljani 
20. maja letos prejeli najvišje stanovsko 
priznanje, ki ga podeljuje slovensko 
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Idrijski in cerkljanski muzealci ob prejemu najvišjega stanovskega 
priznanja, Valvasorjeve nagrade 

muzejsko društvo, Valvasorjevo nagrado za 
enkratne dosežke v muzejstvu za leto 2018. 
komisija je v utemeljitvi zapisala: »razstava 
je družbeno aktualna, konceptualno in 
oblikovno odlično zastavljena. subtilna 
interpretacija kaže na odlično sodelovanje 
tima. Mestni muzej idrija je tako z razstavo 
prvič predstavil tovrstno aktualno tematiko, 
ki spodbuja k razmisleku o ustreznosti 
današnjega reševanja konfliktnih situacij 
v svetu in o miru kot temeljni civilizacijski 
vrednoti.« ₨

GŠ idrija je šolsko leto 2018/19 zaključila 
z zavidljivimi rezultati. Visoki rezultati z 
regijskega in državnega tekmovanja ter 
sedem mednarodnih tekmovanj v različnih 
disciplinah so rezultat trdega dela učencev, 
mentorjev in seveda staršev.

Februarja so se po sloveniji vrstila 
predtekmovanja za izbor kandidatov 
na državno tekmovanje TeMsiG, ki se 
je odvijalo letos marca že tretjič na 
Gorenjskem. Vstopnico za državno 
tekmovanje so si od prijavljenih 12 
kandidatov priborili ivana Drev, rok bogataj, 
katarina Lazar in anže klančar Jurjavčič v 
disciplini saksofon pod mentorstvom bojana 
Zupančiča, Lovro skrt v disciplini petje pod 
mentorstvom Tonje Lapanja brenčič, smilla 
Hiti v disciplini oboa pod mentorstvom ane 
souza Leban in Gregor Govekar v disciplini 
klarinet pod mentorstvom igorja Vrhnjaka. 

Dosegli so skupno štiri zlate plakete, eno 
srebrno in dve bronasti.

Marca se je mednarodnega tekmovanja 
sirmium Music Fest v sremski Mitrovici 
(srbija) udeležila učenka klavirja Lejla Vidič 
pod mentorstvom elene starceve somun in 
dosegla srebrno priznanje.

aprila je šolo na mednarodnem tekmovanju 
Dnevi kitare v krškem zastopal kitarist 
Gašper Golob rupnik pod mentorstvom 
andreje semenič in dosegel zlato priznanje, 
na mednarodnem tekmovanju pihal in trobil 
v Varaždinu (Hrvaška) pa je šolo predstavil 
saksofonist anže klančar Jurjavčič pod 
mentorstvom bojana Zupančiča in dosegel 
1. nagrado.

Maja je na 7. mednarodnem pevskem 
tekmovanju Lav Mirski v Osijeku (Hrvaška) 

Lovro skrt  pod mentorstvom Tonje 
Lapanja brenčič prejel 2. nagrado, Gašper 
Golob rupnik pod mentorstvom andreje 
semenič pa je na 7. mednarodnem 
tekmovanju kitare v puli (Hrvaška) dosegel  
1. nagrado. Mednarodnega klavirskega 
tekmovanja v Gradežu (italija) sta se 
udeležila sara revan in Luka Trošt pod 
mentorstvom elene starceve somun in 
prejela priznanje za udeležbo. 

Junija so se mednarodnega tekmovanja 
euritmia v povolettu (italija) udeležili 
tolkalist nace Drole pod mentorstvom 
primoža podobnika, pianistka neža klančar 
Jurjavčič pod mentorstvom petre platiše 
in saksofonist anže klančar Jurjavčič pod 
mentorstvom bojana Zupančiča. 
(Tonja Lapanja brenčič, ravnateljica 
Glasbene šole idrija)  ₨

Mladi glasbeniki uspešno zaključili šolsko leto  

Vodeni ogledi v
AP Divje babe

Tudi v letošnjem letu je v juliju in 
avgustu možnost vodenih ogledov 
AP Divje babe, kjer je bila leta 1995 
najdena Neandertalčeva piščal, 
ki velja za najstarejše glasbilo na 
svetu. Vodeni ogledi bodo vsako 
nedeljo v juliju in avgustu ob 10. uri. 
Zbirno mesto je pri cerkvi sv. Ivana 
na Šebreljski planoti. Več o AP Divje 
babe je na voljo na spletni strani 
www.divje-babe.si.

PARTIZANSKA 
BOLNICA FRANJA
JAVNA VODSTVA

KDAJ:
20. julij–25. avgust,
vsako soboto in nedeljo
ter 15. avgust
ob 11. in 15. uri

CENA VSTOPNICE Z VODENJEM:
7,50 € odrasli
5,50 € šolska mladina
predšolski otroci brezplačno
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V začetnem obdobju delovanja naše 
pisarne v Cerknem je naša  strokovna 
delavka na voljo vsako sredo od 13. do 16. 
ure. Glede na ugotovljene potrebe  je 
možna uporaba pisarne  tudi v torek in 
četrtek, za vnaprej dogovorjene osebne  
razgovore z  uporabniki iz Cerkna in okolice. 
Po potrebi bomo v kasnejšem obdobju 
ta čas podaljšali, če se bo izkazalo, da se 
občani poslužujejo storitev v večji meri, kot 
smo pričakovali. V okviru uradnih ur 
lahko občani pokličejo v pisarno v
prostorih Občine Cerkno, T: 041/260-679.

Z odprtjem pisarne Centra za socialno delo Severna 
Primorska, enota Idrija, v Cerknem uresničujemo 
enega ključnih ciljev Nacionalnega programa 
socialnega varstva,  ki so zastavljeni v smeri 
zagotavljanja večje dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov, ki jih na področju socialnega 
varstva na centru nudimo. 

Center za socialno delo Severna Primorska, enota Idrija 

Pisarna odslej tudi v Cerknem 
Irena Ogrič, pomočnica direktorice, Center za socialno delo Severna Primorska, enota Idrija 

naš namen je, da z intenzivnejšo 
prisotnostjo v lokalnem okolju natančneje 
spremljamo socialni položaj predvsem 
ranljivih skupin prebivalstva in predlagamo  
ukrepe, ki jih v ta namen lahko sprejemajo 
in organizirajo lokalne skupnosti. Lažje 
bomo individualizirano in prijazno 
obravnavali uporabnike v stiski in pri tem 
upoštevali lokalne potrebe in možnosti, 
širili preventivne in razvojne programe, 
večali vpliv in sodelovanje uporabnikov 
in razvijali nove pristope pri izvajanju 
socialnovarstvenih storitev za posamezne 
skupine uporabnikov. 
radi bi usmerili preventivno dejavnost 
v intenzivnejše sodelovanje z drugimi 
institucijami. naš namen je, da pri tem 
delujemo kot nosilci funkcije koordinatorja 
socialne dejavnosti in na lokalnem nivoju 
povezujemo, spodbujamo ter koordiniramo 
dejavnost različnih organizacij, ki lahko 
preventivno delujejo pri zagotavljanju 
socialne varnosti občanov, posameznikov 
in družin. 

Oktobra lani je v  prostorih Občine Cerkno 
začela delovati pisarna Centra za socialno 

delo (CsD) severna primorska, enote idrija. 
Vsako sredo popoldan imajo občani Cerkna 
možnost uporabe storitev, za katere so bili 
do sedaj pristojni le na sedežu enote,  torej 
v idriji.
strokovna delavka CsD  v pisarni  v 
Cerknem  nudi prvo socialno pomoč, ki je 
socialnovarstvena storitev, ki je namenjena 
uporabniku, ki pride na center bodisi zaradi 
težave ali stiske bodisi zaradi informacij o 
določenih postopkih socialnega varstva 
(npr. razveza zakonske zveze, urejanje 
stikov, preživnine, postavitev skrbnika za 
poseben primer …). strokovna delavka 
opravlja razgovore z uporabniki, kar je 
namenjeno opredelitvi težave ali stiske, 
ko ima uporabnik možnost pojasniti vse 
okoliščine in izraziti, kaj pričakuje od CsD. 
strokovna delavka nakaže možne rešitve 
oz. uporabnika po potrebi napoti k drugim 
strokovnim delavcem znotraj CsD, ki 
opravljajo druge socialnovarstvene storitve 
(osebno pomoč, pomoč družini za dom in 
na domu, javna pooblastila) ali zunaj CsD.

V pisarni sprejemamo vloge za denarne 
socialne pomoči (redne in izredne), 

Cerkljanski upokojenci potovali v BiH
  

Majski tridnevni izlet smo cerkljanski 
upokojenci organizirali po delu bivše 
skupne domovine: po bosni in Hercegovini 
s postanki v sarajevu, konjicu, Mostarju, 

Medžugorju in Zadru. 
po nekajurni vožnji skozi Hrvaško ter po 
prestopu meje pri slavonskem brodu 
smo vožnjo nadaljevali do sarajeva. 

po poti smo bili priča 
mnogim zanimivostim. 
Ogromno je bilo naselij, 
hiš, stanovanjskih blokov in 
pokrajin, ki so bile še vedno 
zaznamovane s posledicami 
vojnega stanja. 
po sarajevu smo se v 
panoramski vožnji zapeljali 
mimo časopisne hiše 
Oslobođenje (današnji 
avaz), parlamenta, 
športno-trgovskega centra 
skenderija do znamenite 
baščaršije, kjer smo si 
ogledali ta del znamenitosti 
v upočasnjenem ritmu in 
opravili tudi nakupe ter 
degustirali znamenite 

»čevape« v eni izmed čevabdžinic ali 
aščinic. po sprehodu mimo begove džamije, 
katedrale, tržnice Markale in pravoslavne 
cerkve smo prispeli tudi do principovega 
mostu. Z avtobusom smo se nato zapeljali 
na iliđo do kraja nastanitve.
naslednji dan nas je pot vodila iz 
sarajeva do konjica, ki ima okoli 50 tisoč 
prebivalcev in se nahaja na severu planinske 
Hercegovine v centralnem delu bosne in 
v kotlini, obdani z reko neretvo. Ogled 
Titovega bunkerja s površino 6.500 m², 
ki so ga gradili od leta 1953 do leta 1979 
v globini 300 metrov, ni nikogar pustil 
ravnodušnega. Tudi vodiči v tem, še danes 
skrbno varovanem objektu, so vse prisotne 
s poznavanjem zgodovine popeljali skozi 
čas, ki ga je večina udeležencev izleta 
živela in doživljala, zato je bil ogled tega 
objekta pospremljen z aktivno udeleženimi 
sogovorniki med izletniki, ki so ogled 
bunkerja spremljali ne samo zainteresirano 
in s čudenjem nad že takrat izjemno razvito 

tehniko, temveč tudi s precejšnjo mero 
čustvenosti.
potovanje smo nadaljevali iz konjica do 
Mostarja skozi Jablanico, kjer smo se za 
krajši čas ustavili in si ogledali slavni podrti 
most čez neretvo, kjer je bil sneman film 
bitka na neretvi, in muzej, namenjen tej 
edinstveni bitki za ranjence. nadaljevali smo 
do svetovno znanega romarskega središča 
Medžugorje in naslednji dan do Zadra, kjer 
smo si ogledali nekaj znamenitosti, na »rivi« 
je bilo mogoče poslušati tudi morske orgle, 
saj je bilo ravno prav vetrovno. Proti domu 
smo se odpravili čez Velebit in v poznih 
večernih urah prispeli na izhodiščno točko. 
Priznati je treba, da je bil izlet v kraje, ki 
so bili svojčas nekaj našega, skupnega, 
neverjetno lepo doživetje in da smo prišli 
na svoj račun tudi »jugonostalgiki«, katerim 
so se ob vsem dogajanju pred vojno in po 
njej v spomin prikradli tudi res lepi trenutki 
preživetih časov. (Marija Lapanja)  ₨

starševsko varstvo (vloga matere in očeta  
za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka, 
vloga očeta za uveljavitev pravic ob 
rojstvu otroka, vloga za uveljavitev plačila 
prispevkov za socialno varnost za delo s 

krajšim delovnim časom zaradi starševstva 
…), otroški dodatek, štipendije, oprostitve 
plačila, skratka vloge za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev.  ₨

Pisarna CSD Severna Primorska, enota Idrija, deluje v prostorih občine Cerkno. 
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DPM Cerkno na izletu v Živalskem vrtu Ljubljana   

Društvo prijateljev mladine 
Cerkno je  tudi letos s pomočjo 
donatorja pripravilo izlet 
za vse cerkljanske otroke, 
ki obiskujejo osnovno šolo. 
To je bil naš tretji izlet in 
tudi letos je bil odziv večji 
od pričakovanj: 15. junija 
se je pri avtobusni postaji 
pred OŠ Cerkno zbralo 53 
otrok in 6 spremljevalcev 
– prostovoljcev. Vsi so tudi 
letos dobili priponke našega 
pepi-ja, da se ve, kdo smo – 
DpM Cerkno. imeli smo se lepo, uživali smo v družbi velikih in malih, znanih in manj znanih  
živali. na vodenem ogledu pa smo nekatere spoznali čisto od blizu, se jih dotaknili in o 
njih izvedeli tudi kakšno novo zanimivost. po ogledu smo se posladkali še s sladoledom in 
zabavali na igrišču, kjer pa je čas hitro minil. Vse stroške izleta je financiralo podjetje eTa 
Cerkno, d. o. o., za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Ob četrtkih v juliju kot vsako leto pripravljamo popoldanske delavnice za vse otroke: pOD 
DeŽnikOM ob 18. uri. Obveščali bomo s plakati in na primorskem valu. Vabljeni!
(alenka Lahajnar, DpM Cerkno) ₨

Vabljeni na krvodajalsko akcijo v avgustu  

RKS Območno združenje Idrija obvešča, da bo poletna krvodajalska akcija

 v Idriji od 26. do 28. avgusta 
ter v Cerknem 29. avgusta 2019.

Lokacija v Idriji bo znana naknadno, v Cerknem pa bo ista kot doslej: 
prostori Osnovne šole Cerkno.

 
Tanja Tominec, sekretarka
rks OZ idrija
rožna ulica 15
5280 idrija
T: (05) 3774910
e: rks_idrija@t-2.net

»Z gospo sva šli po opravkih, v trgovino, na banko, 
na pošto … Ko sva opravili vse planirane stvari in 
nama je ostalo še nekaj časa, sva se v bližnjem 
lokalu ustavili na kavi. Najino klepetanje je prekinil 
natakar, ko je k mizi prinesel naročilo in pred gospo 
postavil sladoledno kupo. Gospa je s pričakovanjem 
in hkrati z obžalovanjem zavzdihnila: ‘Oh, adijo 
linija!’ in se lotila sladoledne kupe.« 

Dom upokojencev Idrija 

Pomoč na domu
Teja Simonič, vodja službe Pomoč družini na domu

Takšne in podobne zgodbe se pišejo v 
terenski službi pomoč družini na domu, 
ki jo izvaja Dom upokojencev idrija, d. o. 
o., za občini Cerkno in idrija. Več kot 100 
uporabnikov na domu obiskujejo socialne 
oskrbovalke, ki se redno izobražujejo na 
različnih področjih, da lahko z dodatnimi 
znanji še bolj celostno pristopajo k 
posameznemu uporabniku. iz uvodnega 
zapisa je razbrati, da socialne oskrbovalke 
skrbijo za pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov in po potrebi nudijo spremstvo pri 
opravljanju nujnih obveznosti. Druženje kot 
tako pa se izvaja pri vseh opravilih, tudi pri 
gospodinjski pomoči, v sklopu katere lahko 
oskrbovalka pomaga pri osnovnem čiščenju 
bivalnih prostorov, postiljanju, pomivanju 
posode in pripravi obroka. nekaterim 
uporabnikom storitve pomagamo pri 
nakupu živil ali pa prinesemo opoldanski 
topel obrok, ki ga za uporabnike cerkljanske 
občine pripravljajo v Hotelu Cerkno. Tistim, 
ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, lahko ponudimo pomoč pri 
preoblačenju, umivanju, hranjenju, torej pri 
socialni oskrbi na domu. Zdravstveni del 
oskrbe pa izvaja patronažna služba, ki je na 
obisk napotena s strani osebnega zdravnika.

V storitev pomoči na domu se lahko 
vključijo osebe, starejše od 65 let, osebe 
s statusom invalida, kronično bolni z 
dolgotrajnimi okvarami zdravja in tudi 
otroci s težko motnjo v telesnem ali 
duševnem razvoju. Za vse pa velja, da 
jim preostale psihofizične sposobnosti 
omogočajo, da z občasno organizirano 
pomočjo še lahko funkcionirajo v domačem 
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni 
potrebno institucionalno ali drugo varstvo.

Če potrebujete pomoč na domu, vložite pri 
izvajalcu storitve izpolnjeno in podpisano 
prošnjo (poseben obrazec, ki je dostopen 
na spletni strani www.duidrija.si) ter 
obvezno prilogo Mnenje o zdravstvenem 
stanju, ki ga izpolni vaš osebni zdravnik. 
poleg vrstnega reda prejetih prošenj se 
namreč za sprejem v storitev upošteva še z 
internim pravilnikom določene prednostne 
kriterije. Zadnji dve leti beležimo povečano 
povpraševanje za vključitev v storitev in 
zato vodimo listo čakajočih upravičencev, 
čakalna doba pa se giblje od enega do treh 
mesecev.

V sloveniji so občine dolžne plačevati 
vsaj 50 % cene storitve izvajalca. Občini 
Cerkno in idrija plačujeta večji delež 
storitve in zato ostaja cena dostopna za 
večino upravičencev. Za eno uro pomoči 
na delavnik uporabnik odšteje 5,27 evra, ob 
nedeljah in praznikih pa je cena nekoliko 
višja. največji dovoljeni obseg izvajanja 
storitve pri enem uporabniku je 20 ur 
tedensko.

pomoč se vedno izvaja po vnaprej 
pripravljenem individualnem načrtu in 
sklenjenem dogovoru med uporabnikom in 
izvajalcem storitve. Običajno se upravičenci 
odločajo za neke vrste »paket storitev«, kar 
pomeni, da npr. koristijo dostavo kosila vse 
dni ter enega ali več obiskov na teden, ko 
se izvede pomoč pri kopanju, spet drugič 
pomoč pri osnovnem čiščenju ali spremstvu 
po nakupih ter drugih opravkih.

poleg zagotavljanja kakovostne oskrbe na 
domu se v službi ukvarjamo še z dodatnimi 
projekti, s katerimi ozaveščamo skupnost 
o storitvi. izdali smo knjižico z zbranimi 
resničnimi zgodbami s terena, v njej 
predstavili poklic socialne oskrbovalke 
in službe, s katerimi sodelujemo. ena od 
teh služb je območno združenje rdečega 
križa, s katerim smo nedolgo nazaj zaključili 
akcijo zbiranja plastičnih zamaškov za 
namen zagotavljanja sredstev za izvedbo 
nadstandardnih oz. dodatnih storitev 
socialno ali finančno šibkejšim uporabnikom 
storitve, ki jih v sklopu pomoči na domu 
sicer ne moremo izvajati (npr. manjša 
popravila v stanovanju ali hiši, kidanje 
snega, pomoč na vrtu ...). 
Trenutno se v službi pomoči na domu 
posvečamo tematiki demence. Lansko 
leto smo v Domu upokojencev idrija odprli 
Demenci prijazno točko, kar pomeni, da 
pri nas dobite informacije in usmeritve ter 
pomoč, če imate bližnjo osebo z demenco. 
Zavedamo se, da je skrb za take osebe 
izjemno utrujajoča in naporna, zato v 
pomoči na domu s storitvijo aktivnega 
družabništva omogočimo bližnjim umik 
in čas za opravljanje nujnih obveznosti, 
osebi z demenco pa nudimo prisotnost in 
laično izvajanje miselnih vaj ter preprostih 
opravil, s katerimi skušamo ohranjati raven 
funkcioniranja v vsakdanjem življenju.

Če želite dodatne informacije o pomoči na domu, vas vabimo, da se oglasite osebno v 
Domu upokojencev idrija na arkovi 4, preko elektronske pošte ali na tel. št. 051/413-148.
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Festival Glas piščali na Reki so vnovič obiskali prijatelji iz Krapine.   

TD Divje babe Reka 

5. Glas piščali navdušil že z uvodom    
Martina Kolenc

instrumentalist boštjan Gombač, ki so se 
mu pridružili učenci Glasbene šole idrija, je 
s svojstvenim igranjem na neandertalčevo 
piščal ogrel poln šotor ob odprtju festivala 
v arheološkem parku Divje babe na reki. 
Obiskovalci so zapolnili celo vsa stojišča in 
tako organizatorjem dali dodatno potrditev, 
da si želijo dogodkov ob idrijci. 

Drugi dan festivala je bil najprej namenjen 
turističnim društvom v Občini Cerkno, ki 
so se zbrali na okrogli mizi ter razpravljali 
o stanju in izzivih turizma na Cerkljanskem, 
tudi v povezavi z Divjimi babami. 
sogovorniki so si bili enotni, da so v 
zadnjem obdobju narejeni koraki v smeri 
razvoja turizma na Cerkljanskem, a da so 
premajhni in prepočasni. Direktor Lokalne 
turistične organizacije Laufar Cerkno Gregor 

Peti mednarodni festival Glas piščali, ki ga konec 
maja tradicionalno pripravljajo člani Turističnega 
društva Divje babe Reka, je letos presenetil s 
številnimi obiskovalci, navdušil pa že ob odprtju v 
petek, 24. maja. 

novaković si želi še več sodelovanja z 
društvi in organizacijami v občini, več 
samoiniciativnosti ter povezovanja. 
predstavniki turističnih društev pa so 
pozvali k večji podpori njihovega dela, 
predvsem s finančnega vidika. Župan 
Gašper Uršič je priznal, da Cerkno nima 
ustrezne turistične strategije, da pa bo 
občina ob pravih projektih društva podprla. 
na vprašanje, kje se že toliko let zatika 
postavitev dva metra velike lesene makete 
neandertalčeve piščali, je pojasnil, da mora 
občina za tovrstno postavitev spremeniti 
prostorske akte. 

Festival se je nadaljeval z regijskim 
tekmovanjem v košnji, kmetijskim sejmom, 
tržnicami lokalnih ponudnikov ter veselico. 
najmlajši so lahko na ustvarjalni delavnici 

Veseli predvsem podatek, da je od lanskega 
leta napredovala za pet mest, s čimer je 
bila tudi uvrščena med 30 turistično najbolj 
uspešnih občin.

izračuni, na podlagi katerih se je občina 
Cerkno uvrstila na 29. mesto med 212 
občinami, temeljijo na osmih izbranih 
in sestavljenih kazalnikih, ki so imeli 
enakovredno utež. Ti kazalniki so bili: število 
prihodov in prenočitev turistov na občana, 

Občina Cerkno med TOP 30 
destinacijami v državi    
LTO Laufar Cerkno 

Občina Cerkno se je letos po izboru revije Moje finance uvrstila med TOP 30 
turističnih destinacij v državi, kar je vsekakor velika spodbuda za nadaljnje 
uspešno delo na področju razvoja turizma. 

delež tujih gostov glede na prenočitve, 
število ležišč glede na sto občanov, znesek 
pobrane turistične takse na občana v 
letu 2018, prispevek občine v pobranih 
turističnih taksah v vsej državi v letu 2017 
ter letna povprečna rast pobranih taks.

Med prvimi petimi turističnimi destinacijami 
tudi letos v primerjavi z lanskim letom ni 
bistvenih sprememb. na vrhu še vedno 
kraljuje bled, sledita mu bovec in bohinj, 

Idrijski žlikrofi na 
Češkem
Z namenom promocije slovenije se 
je 26. junija pod okriljem slovenskega 
veleposlaništva na Češkem odvil dogodek, 
kjer sta Cerkno in idrija predstavila bogato 
kulinarično tradicijo s poudarkom na 
idrijskih žlikrofih.

Češka za slovenijo predstavlja osmi 
največji emitivni trg po številu turističnih 
prihodov in prenočitev. Čehi slovenijo 
zaznavajo kot destinacijo, drugačno od 
množičnega turizma, z bogato naravno 
pokrajino in zanimivo za raziskovalce. V 
letu 2018 smo zabeležili 160.080 prihodov 
čeških turistov v slovenijo, kar je 20,17 
% več kot leto prej. Ustvarili so 431.335 
nočitev, kar pomeni 29,93-odstotno rast 
v primerjavi z letom 2017. Z namenom 
promocije slovenije na tem pomembnem 
turističnem trgu se je 26. junija pod okriljem 
slovenskega veleposlaništva na Češkem 
ob robu praznovanja dneva državnosti 
odvil promocijski dogodek, kjer sta Cerkno 
in idrija predstavila bogato kulinarično 
tradicijo tega območja s poudarkom na 
idrijskih žlikrofih. (LTO Laufar Cerkno) ₨

naredili svojo neandertalčevo piščal ter 
se čudili čarovniškim trikom. prireditev je 
obiskala tudi delegacija iz krapine, s katero 

bo Občina Cerkno v prihodnje še krepila 
sodelovanje, ki je v zadnjih letih nekoliko 
zamrlo. ₨

na četrtem mestu pa je kranjska Gora. 
Z najvišjim skokom na lestvici se lahko 
pohvalijo v občinah Dobrna ter solčava, 
najvišji padec pa je doživela radovljica.

kot tri najbolj vroče zanimivosti v občini 
Cerkno so v članku izpostavljeni smučišče 
Cerkno, arheološki park Divje babe ter 
partizanska bolnica Franja, ki je tudi najbolj 
obiskana turistična znamenitost na idrijsko-
Cerkljanskem. ₨
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Marco Forss, Finec na študentski izmenjavi v Cerknem  

»Biti moraš odprt, pa stvari 
pridejo k tebi« 
Damjana Peternelj 

Sproščen. Umirjen. Skromen. Zanimiv. Nenavaden. 
Nasmejan. Marco Forss, študent na izmenjavi 
v CŠOD Cerkno. Prav v začetku julija je pri nas 
praznoval 50. rojstni dan. Ja, prav ste prebrali, 
študent je pri 50-ih. 
Študira turizem, dvoletni program bo 
dokončal prihodnje leto. sicer zadnjih pet 
ali šest let, ne ve več natančno, ni bil redno 
zaposlen. nazadnje je delal na področju 
obvladovanja oziroma saniranja naravnih 
nesreč (ang. disaster management, op. a.): 
poplav, požarov in drugih večjih nesreč. 
Zbiral je podatke, organiziral delo ekip 
na terenu. Prizna, da je bilo zelo stresno. 
»Če sem dobil klic sredi noči, sem vzel 
računalnik, se usedel v avto in odpeljal na 
teren. nekega dne, potem ko sem bil več let 
na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu, 
sem si rekel: ‘Dovolj je.’ poklical sem šefa in 
mu rekel, da dajem odpoved.« 
»in potem?« vprašam. 
»potem sem prodal vse, kar sem imel, vzel 
nahrbtnik in šel po svetu.« 
»kar tako?« 
»Ja, kar tako.«  
pove, da je vedno živel sam, zato si je to 
lahko privoščil. potoval je, najdlje je bil v 
egiptu. »Užival sem življenje. kar še vedno 
počnem in sledim načelu, da mora biti vsak 
dan sobota.« 
»sobota, ne nedelja?« me zanima. 
»Ja, sobota. V nedeljo že veš, da te naslednji 
dan čaka ponedeljek in da bo treba na 
delo.«  
največ je delal na Finskem, v mladosti 
pa tudi na Danskem, Poljskem, v Španiji. 
po poklicu je arhitekt. Še dela in pomaga 
prijateljem, ki imajo podjetje, v katerem 
je vedno dobrodošel. Zraven študira, vsak 
mesec prejme štipendijo, posebnih stroškov 
nima. ko se je ponudila priložnost za 
študentsko izmenjavo, ni okleval. 

»Mentor mi je dal na voljo Malto, Litvo in 
slovenijo. slovenija s svojim programom je 
najbliže temu, kar želim delati v prihodnosti. 
a zdaj delam iz drugih razlogov. prej 
sem delal zaradi denarja, zdaj pa zato, 
da pomagam ljudem. Veliko delam kot 
prostovoljec. s prijatelji imamo zavod, ki 
ga šele vzpostavljamo in v katerem želimo 

s pomočjo evropskih sredstev vzpostaviti 
različne programe. Gre za projekt, s katerim 
želimo pomagati ranljivim skupinam otrok, 
torej otrokom s težavami. Velika verjetnost 
je, da ne bomo uspeli. najmanj, kar lahko 
naredimo, pa je, da poskusimo.« 
nastanitve bodo v kampih s šotori, najprej 
bodo ponudili zgolj enodnevne, nato 
večdnevne in tedenske programe. »program 
še razvijamo, je še v povojih, smo na 
začetku. To je razlog, da sem tu. Delam zelo 
intenzivno zapiske o tem, kaj počnejo tu 
in razmišljam, kaj od tega bi bilo uporabno 
tudi za nas. Vsak center ima namreč svoj 
način dela in posebnosti.«  

Običajen ‘delovni’ dan v 
Cerknem 
Od šestih do pol sedmih vstane, vedno 
preveri, če lahko pri čem pomaga. Ovir pri 
sporazumevanju ni, saj vsi govorijo izjemno 
dobro angleško, celo otroci. pri vsem, kar 
poteka v centru, je zraven. Opaža, da so 
otroci različni, kar je odvisno od tega, od 
kje prihajajo. »Če so iz prestolnice, so bolj 
razvajeni. so pa še vedno bolj vljudni kot pri 
nas na Finskem, vsaj za najstnike lahko to 
trdim. Znajo sodelovati. To je dobro. Veliko 
delajo na sebi, učijo se odgovornosti. Vidim 
pa, da problem niso otroci, največji problem 
so starši. Tudi pri nas je podobno.«  
prizna še: »največ so zame tu v CŠOD 
Cerkno vredni nasveti, ki mi jih da 
vodja centra Domen Uršič. Uporabni 
so v vsakodnevnem življenju, npr. kako 
povezovati ljudi, kako doseči, da se v okolju 
počutijo prijetno. nokia je včasih imela 
slogan Connecting people. no, ta mi je še 
vedno všeč.« 
Vmes se oglasi tudi Domen Uršič, ki prizna, 
da Marcova prisotnost dobro dene ne le 
otrokom, ampak tudi zaposlenim. »Vsak 
človek prinese spremembo, vsi zaposleni so 
prisiljeni govoriti angleško, kar je pozitiven 
napredek. Vidi se, da ima kilometrino. 
pomaga pri programu, tudi pri čiščenju, 
večinoma pa opazuje in analizira ter nabira 
znanje.«

Cerkljanščine ne zna, se pa v 
njej sporazumeva 
Med bivanjem v Cerknem piše blog, a le 
za prijatelje. »nazadnje sem pisal, da se 
moraš, če želiš vzpostaviti stik z ljudmi, 
naučiti jezika. nekaj slovenskih besed 

poznam. Cerkljansko narečje se mi zdi zelo 
zanimivo. Trdo je in grobo. ko sem te fante 
poslušal prvi večer, ko sem šel z njimi na 
pivo, sem si mislil ‘pa saj se ves čas samo 
kregajo’. ko so me prve dni ljudje ogovarjali, 
sem samo nekaj zamomljal nazaj, pa so 
mi na moje začudenje vsi odgovarjali. ne 
poznam besed, ampak očitno se znam več 
kot odlično sporazumevati v cerkljanščini.« 
(smeh) 
pomagal je tudi pri festivalu jazza. »To je 
bila izjemna izkušnja. Večer je bil res dolg.« 
(smeh) »Obljubil sem, da še pridem.« 

Manj je več 
ne le pri Cerkljanih, tudi sicer pri slovencih 
opaža, da v vsem, kar delamo, iščemo 
zadovoljstvo, obenem pa se veliko 
pritožujemo. »Morali bi biti zadovoljni s 
tem, kar imate. Manj je več, pravijo.« To 
je še eno njegovo vodilo v življenju, ki ga 
upošteva tudi, ko potuje. 
»a koliko prtljage imam? petkilogramski 
nahrbtnik, nič več. enostavno je. nič se ne 
obremenjuješ. Osredotočaš se samo na to, 
kar počneš in kar si.« 
Materialnih stvari ne kopiči, ima pa, prizna, 
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Pomagal je tudi pri 
festivalu jazza. »To je bila 
izjemna izkušnja. Večer 
je bil res dolg.« (smeh) 
»Obljubil sem, da še 
pridem.« 

izjemne prijatelje. »Dober poslušalec 
sem, zato me velikokrat pokličejo, če kaj 
potrebujejo. pomagam jim, oni pa mi npr. 
posodijo avto …« 
V prostem času rad in veliko bere, in to vse 
žanre. na telefonu ima naložene vsaj tri 
knjige hkrati. »To je eden mojih problemov, 
zanima me vse. Težko se včasih osredotočim 
samo na eno stvar. a moj način življenja mi 
omogoča, da lahko počnem, kar želim. To je 
moja prednost.« 
po premisleku doda še: »Upam pa, da se 
bom s tem, kar se zdaj učim, lahko ukvarjal 
celo življenje. Ostaja mi še dobrih 20 let. 
sebi in vsem, s katerimi živim, želim narediti 
življenje boljše in lepše. To je vsa moja 
filozofija.«

Je naključje, da je prišel prav v Cerkno? 

»Ja, je. ampak nikoli ne veš … biti moraš 
odprt, pa stvari pridejo k tebi,« smeje 
doda v preprostosti, za katero se zdi, da jo 
premorejo le redki.  ₨

Marco Forss



14 Zgodovina naših krajev

Zapore Julijskih Alp
Sandro Oblak

Mediji so pred meseci poročali o zanimivem 
arheološkem odkritju na območju med Podplečami 
in Planino pri Cerknem. Strokovnjaki so namreč 
dokumentirali ostanke vojaškega zapornega 
sistema, imenovanega Zapore Julijskih Alp 
(Claustra Alpium Iuliarum), ki so ga konec 3. in v 4. 
stoletju gradili Rimljani. Čemu je sistem služil in 
kaj se je v tistih časih dogajalo na širšem območju, 
iz katerega seveda današnja Cerkljanska niti 
približno ni bila izvzeta?
Dvestoletni rimski mir (pax romana), ki se 
je pričel leta 27 pred kr. in ki je cesarstvu, 
poleg miru prinesel razvoj in blagostanje, 
se je iztekel. Prvi pokazatelj sprememb je 
bil vdor barbarskih plemen Markomanov 
in kvadov, ki so se leta 170 nenadoma 
pojavili v severni italiji. Ta dogodek je rimski 
senat prepričal, da bo potrebno misliti na 
intenzivnejše varovanje meje.  
najprej je bila v predalpskem prostoru 
na pragu italije vzpostavljena vojaška 
obrambna cona (pretentura italiae et 
alpium), kasneje, ko so se vpadi nadaljevali, 
pa je senat oblikoval vojno krajino, kjer 
je postopoma nastal obsežen obrambni 
sistem, imenovan Claustra alpium iuliarium. 
rimska država je tudi že prej skušala na 
različne načine ubraniti svoje meje. V ta 
namen so, recimo, zgradili Limes, sistem 
obrambnih utrdb, ki je bil v 3. stoletju že 

močno v razsulu. V pozni antiki je bila mejna 
obramba organizirana na novo, meje pa so 
branili stalno nameščeni obmejni vojaki.  
Zapore Julijskih alp so imele velik strateški 
pomen, saj niso ščitile kakih oddaljenih 
mej, temveč so pred barbarskimi napadi 
z vzhoda varovale srčiko cesarstva: italijo 
z rimom, »večnim mestom«. Vojska, 
nameščena na območju zapornega sistema, 
je bila organizirana v treh julijsko-alpinskih 
legijah. 

Zapore Julijskih alp so gradili v 3. in 
4. stoletju. raztezale so se od reke 
na Hrvaškem preko Gorskega kotarja, 
snežnika, blok, rakitne, Vrhnike, 
polhograjskega hribovja, Cerkljanskega 
proti karnijskim alpam, ob njegovi gradnji 
pa so, če se je le dalo, upoštevali naravne 
geografske značilnosti (hribi, grebeni …). 
sistem je bil sestavljen iz zapornih zidov 
in pa utrdb, ki so jim rekli kasteli. Primer 
takega dobro ohranjenega dela kastela 
lahko najdemo danes v ajdovščini. V 
rimskih časih je meril je 22 x 160 metrov, 
poleg treh metrov debelega obzidja pa 
je imel kar 14 stolpov. Drugi ohranjeni so 
še na Hrušici, Jelenju, na babnem polju … 
V zaledju oz. v neposredni bližini sistema 
so gradili tudi naselja za pratež ter civilno 
prebivalstvo. Oskrbovanje sistema s hrano, 
obleko, orožjem in ostalimi potrebščinami 

je potekalo preko večjih mest (akvileja, 
navport, Tarsatika …). 
Gradnja sistema je potekala razmeroma 
počasi, saj je bila potrebna izjemna 
organizacija z brezhibnim usklajevanjem 
na terenu. pred gradnjo so morali vojaki 
navadno izsekavati gozd, da so dobili 
pregledne čistine. pridobljeni les so 
uporabljali za gradnjo palisad, obhodnih 
odrov ter strešne konstrukcije stolpov, v 
neposredni bližini gradbišč so žgali apno. 

Les je moral biti vedno na zalogi, da so 
lahko v primeru nevarnosti hitro prižgali 
signalne armade in tako obvestili ostale 
postojanke. Zidovi so bili debeli 1–3 metre, 
visoki 3–4 metre, stolpi so bili velikosti 5 x 5 
metrov, v višino so merili do sedem metrov. 
pri oskrbi delavcev z raznimi dobrinami 
ter sami gradnji je sodelovalo tudi lokalno 
civilno prebivalstvo, ki je bilo zaradi 
lastne varnostni še kako zainteresirano za 
postavitev zidu. Posebej so bili dobrodošli 
kmetje in obrtniki. 

Pomen in naloge sistema 
Glavna naloga sistema je bilo torej 
varovanje cest, poti in prehodov proti italiji. 
Med cestami je bila daleč najpomembnejša 
tista, ki je povezovala akvilejo (danes 
Oglej) in emono (danes Ljubljana), zato 
je bila zavarovana kar s tremi pasovi 
zapornega sistema na Vrhniki, na Lanišču 
nad kalcami ter na Hrušici. seveda tudi 
ozemlje vzhodno od obrambnega sistema 
ni ostalo nezavarovano, saj ga je, sploh po 
Dioklecijanovi reformi, prepredalo večje 
število manjših in večjih utrdb (npr. na 
ptujskem gradu) z manjšimi posadkami. 
Gradnja sistema je imela tudi političen 
pomen. V tedanjem razburkanem času 
je štab rimske vojske na alpskem vojnem 
območju s takšno zaposlitvijo lahko 
poskrbel, da vojakom niso šle po glavi kake 
uporniške misli. 
Vseeno pa nevarnosti cesarstvu ni prinašal 
le zunanji sovražnik. Še bolj usoden je bil 
namreč notranji razkroj, ki je poleg politične, 
vojaške krize in moralnega propada vse bolj 
razjedal državo. Državljanske vojne med 
različnimi rivali za prestižni cesarski naziv 
so se v 4. stoletju kar vrstile, razne rimske 

vojske so želele osvojiti italijo in seveda rim 
kot središče cesarstva. spopadi so potekali 
tudi na današnjem slovenskem ozemlju (npr. 
bitka pri Frigidu leta 394). Določeno vlogo je 
v teh spopadih igral tudi zaporni sistem. 
a zidovi v 5. stoletju nikakor niso mogli 
več zadrževati vse številnejših vpadov 
germanskih in ostalih barbarskih ljudstev v 
italijo. V letih 401 in 408 so pod vodstvom 
poveljnika alarika čez slovensko ozemlje 
korakali Vizigoti, leta 452 pa Huni s svojo 
»šibo božjo« – atilo. 
antična mesta so bila sredi 5. stoletja že 
uničena ali vsaj opustošena. Zdesetkana 
rimska vojska je za varovanje mest kot t. 
i. »federate« najemala celo Germane, ki 
so skupaj s staroselskim romaniziranim 
prebivalstvom ali posebej varovali 
tudi pomembne utrdbe. staroselsko 
prebivalstvo se je iz mest, podeželskih 
naselij in rimskih vil v notranjosti umikalo 
v obalna istrska mesta (koper, piran …), v 
italijo ali pa višje v hribe, kjer so se zatekli 
v višinska utrjena naselja, ki so vključevala 
tudi zgodnjekrščanske cerkve (primer 
takšne naselbine je na Tonovcovem gradu 
pri kobaridu). 
skupaj z rimsko zgodovino se je tudi 
zgodovina obrambnega sistema Claustra 
alpium iuliarum bližala koncu. po letu 400 
so se na posameznih odsekih še zadrževale 
nekatere posadke, ki pa niso bile širše 
organizirane. V prvotni razsežnosti sistem 
ni nikdar več zaživel. Ob koncu 6. in v 7. 
stoletju so začeli vpadati slovani in avari. 
Ostanki obrambnega sistema so bili le še 
nemočna priča mnogih pohodov ljudstev 
v italijo, ob koncu 8. stoletja pa še močne 
frankovske ofenzive iz italije v panonijo.  ₨

Potek nedavno dokumentiranega zapornega zidu nad Podplečami

Zemljevid zapornega sistema. Ohranjeni oz. dokumentirani odseki so označeni z rimski številkami. 
Odsek čez naše kraje je označen s št. XVI. 
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15Od tu in tam ...

Godbeniki delili ljubezen z Nino Strnad
Društvo godbenikov Cerkno je 1. 
junija ob nastopu meteorološkega 
poletja za številčno občinstvo 
na Glavnem trgu v Cerknem 
pripravilo redni letni koncert – 
koncert za zaljubljene. Dirigent 
andrej Zupan je izbral stare 
ljubezenske melodije, nekaj tujih 
(Omens of Love,  Can you feel 
the love tonight, songs for lovers, 
Concerto d’amore, Cesarica …), 
še več pa slovenskih uspešnic, ki 
so nastale v zlatih letih festivala 
slovenska popevka. Tega so v 
času največje priljubljenosti, v 
šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, krojili skladatelji Mojmir sepe, Jože privšek, Jure robežnik, ati soss …, 
tekstopisci elza budau, Gregor strniša, Dušan Velkaverh … in izvajalci oziroma poustvarjalci 
na odru (Majda sepe, bert ambrož, Lado Leskova, Oto pestner, Marjana Deržaj, elda Viler 
…).  najlepše pesmi poletna noč, Med iskrenimi ljudmi, ne prižigaj luči v temi je na odru 
zapela glasbena gostja, ena najbolj pretanjenih interpretk in izjemnih vokalistk pri nas – 
nina strnad, ki ima sicer cerkljanske korenine, zato ji je bilo srečanje s sorodniki skupaj z 
nastopom v Cerknem še posebej ljubo. (D. p.) ₨

Ermin Oblak tretjič 
po Caminu
V začetku julija se je s svojega 
tretjega potepanja po znameniti 
romarski poti Camino vrnil ermin 
Oblak iz Cerknega. pred leti, ko je 
imel hudo nesrečo, si je zadal, da če 
bo po njej še kdaj hodil, bo prehodil 
tudi Camino. O letošnjem, tretjem, 
je še ob vračanju domov, povedal: 
»izmed vseh treh Caminov, ki sem 
jih prehodil, ta ni bil le najdaljši, 
ampak tudi najtežji, zato sem še 
posebej vesel, da sem prišel do 
zastavljenega cilja – Muxia. V 
santiagu so na plan izbruhnila vsa 
čustva, ki sem jih imel v sebi. Tam 
je vsem dovoljeno jokati in točiti 
solze. 22 dni sem hodil ob obali, 
prehodil sem štiri pokrajine: baskijo, 
kantabrijo, asturijo in Galicijo 
ter naredil 946 kilometrov.« Dodal je: »Še za zdravega človeka je to zalogaj, kaj šele za 
invalida.« Obljubil pa še, da bo po prihodu domov pripravljen povedati kaj več.  (C. n.) ₨

Glasba, naša ljubezen
25. maja so se na letnem 
koncertu v šoli predstavili trije 
otroški in mladinski pevski 
zbor, ki delujejo pod vodstvom 
učiteljice glasbe Vanje Lampič. 
Prav vsak od otroških zborov 
(studenčki, potočki, brzice) 
se je predstavil z bogatim 
in raznolikim programom, 
najdaljšega so tudi tokrat 
pripravili Mladinski pevski 
zbor Valovi z okrog 60 pevci. 
Obiskovalci so slišali programsko 
zahteven program, poseben 
aplavz pa namenili tudi pesmima 
z domovinsko tematiko: porezen 
cerkljanske pesnice sabine eržen, ki jo je uglasbila Vojka svetičič, ter Moja dežela. Te in še 
druge so dopolnili mladi instrumentalisti, pri skladbi Tvoje jutro Vlada kreslina je s pevci 
zapel tudi učitelj matematike Marko bevk. Še en koncertni večer je dokaz, da je pevski 
podmladek Cerknega izjemno talentiran, močan in številen. koncert pa (p)ostaja eden 
najbolje obiskanih vrhunskih kulturnih dogodkov ne le na šoli, ampak tudi v kraju. (M. D.) ₨

Zaključna prireditev Bevkove bralne značke
17. maja smo na šoli pripravili zaključni prireditvi bevkove in angleške bralne značke. 
Letošnji prireditvi sta bili še prav posebno zanimivi, saj se nam je pridružil izjemen mojster 
pisane in govorjene besede, boštjan Gorenc – pižama. Številni njegovi talenti imajo skupno 
točko in to je velika ljubezen do jezika. Otrokom iz vrtca in našim učencem je ob zaključku 
bralne značke podelil posebna priznanja. V vrtčevskih skupinah Metulji in ribice so za 
bralno značko tekmovali vsi otroci. na razredni stopnji je bevkovo bralno značko zaključilo 
175 učencev, na predmetni stopnji pa 46. naši učenci so tekmovali tudi za angleško bralno 
priznanje – epi reading badge. na razredni stopnji  je tekmovalo 157 učencev, od tega jih je 
90 prejelo zlato bralno priznanje, 25 srebrno in 42 priznanje za sodelovanje. na predmetni 
stopnji je tekmovalo 13 učencev. Zlato bralno priznanje je prejelo 8 učencev, srebrno 4 
učenci in en učenec priznanje za sodelovanje. (M. D.) ₨

Z izgradnjo lovskega doma v Cerknem so člani Lovske 
družine Porezen ob praznovanju 70-letnice dobili 
sodoben in funkcionalen objekt, v katerem je poleg 
kuhinje, sanitarij, pisarne, hladilnice in prostorov za 
prevzemnike divjačine tudi dvorana, ki jo bodo v 
prihodnje še ustrezno opremili. Lovski dom so predali 
namenu 29. junija, ko so pripravili tudi slovesnost ob 
praznovanju. 

Težnje po gradnji lovskega doma so v Lovski družini 
Porezen obstajale že več kot 30 let. Iskali so primerno 
lokacijo in pred sedmimi leti so se z Občino Cerkno 
dogovorili, da objekt »stare klavnice« porušijo 
in zgradijo novega, pri čemer poudarjajo, da ima 
veliko zaslug tedanji župan Miran Ciglič, s katerim 
so podpisali najemno pogodbo za 99 let, in sicer s 
predkupno pravico.

Urejanje dokumentacije za gradnjo doma je trajalo štiri 
leta. 6. januarja 2017 so dobili gradbeno dovoljenje in 
kmalu pričeli z deli, ki so bila letos spomladi končana. 
Dela so opravljali tako člani družine kot zunanji 
izvajalci. Veselijo se novih lastnih prostorov, posebej 
ponosni pa so na novo hladilnico, ki ustreza vsem 
njihovim potrebam in standardom. (C. N.) ₨

Ob 70-letnici Lovske družine Porezen nov dom 

V Lovski družini Porezen so konec junija obeležili 70-letnico.

Odpri oči! Odpri vrata! – Srečanje partnerskih šol
10. maja, dan po dnevu evrope, smo na OŠ Cerkno gostili skupini učencev s partnerskih šol 
iz Weitensfelda v avstriji in Trsta v italiji. Z obema šolama nas povezuje večletno uspešno 
sodelovanje v projektih etwinning na različne teme. Letos sodelujemo v projektu »augen 
auf! Türen auf!« (Odpri oči! Odpri vrata!). Učenci so med šolskim letom raziskovali, kako je 
naše vsakodnevno življenje prepleteno z različnimi programi evropske unije, ki spodbujajo 
razvoj, omogočajo in lajšajo sodelovanje med državami in ljudmi ter pripomorejo k 
medsebojnemu zaupanju. Hkrati so bili pozorni tudi na stvari, ki so različne in ohranjajo 
pestrost evrope (različni narodi in jeziki, različne pisave in kulture). Učenci so ugotavljali, da 
velike stvari nastajajo iz majhnih. prav te pa bogatijo skupno življenje v evropi. Za finančno 
in strokovno pomoč pri izvedbi programa obiska se iskreno zahvaljujemo podjetju infrax, d. 
o. o., CŠOD Cerkno in Cerkljanskemu muzeju. (M. D.) ₨
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LARFA ART CERKNO 2019   
Polona Kavčič, ICRA, d. o. o., Idrija 

V Cerknem bo v soboto, 27. julija, in nedeljo, 28. 
julija, potekal Festival lesa in rokodelstva, ki smo 
mu nadeli ime LARFA ART. 
pod imenom LarFa arT je ob podpori 
Občine Cerkno leta 2010 prvič v sloveniji, v 
Cerknem, potekala mednarodna delavnica 
izdelovalcev lesenih pustnih mask. V 

sodelovanju z združenjem Mascherai 
alpini bo v okviru festivala letos delavnica 
potekala drugič. Gre za srečanje rezbarjev, 
ki se ukvarjajo z izdelovanjem lesenih 
mask v alpskem prostoru. Udeleženci z 
italijanske in s slovenske strani bodo s svojo 
kreativnostjo oživeli trg pred cerkvijo sv. 
ane na odprti delavnici. 

Z delavnico izdelave lesenih žlic želimo 
udeležencem približati vrednost ročno 
izdelanih predmetov. prikazan bo celoten 
postopek izdelave žlice na tradicionalen 
način in z ročnim orodjem. Udeleženci 

Poletni utrip

boste spoznavali orodje ter zakonitosti 
lesa, iz katerega boste izdelali svojo 
žlico. klasičnemu kiparskemu orodju, kot 
so rezila, dleta ali kladiva, bomo dodali 

tudi motorne žage 
… V Cerkno smo 
ponovno povabili 
Društvo kiparjev z 
motorno žago, ki kot 
prvo tako društvo 
pri nas povezuje 
pionirje posebnega 
načina kiparjenja, 
pri katerem je rezilo 
motorne žage 
temeljni avtorjev 
pripomoček za 
izdelavo lesenih 
skulptur.  

Vabljeni na sejem 
rokodelcev in obrtnikov ob 
prazniku sv. Ane 
V butični delavnici v središču Cerknega se 
izdelujejo po meri narejena lesena kolesa, 
gorska in cestna. Visoko tehnološki izdelek 
pod blagovno znamko annum bicycles se 
ponaša z vzdržljivim lesenim ogrodjem, 
vrhunsko opremo in dovršenim ogrodjem. 
Če si želite poskusiti, kako je voziti leseno 
kolo, bo priložnost za to v soboto, 27. julija. 

praznik sv. ane (26. julij), cerkljanske farne 

• ob 19. uri: 
odprtje razstave 
Klekljarskega društva Marjetica Cerkno
Čipkaste sledi Mire in Vide Kejžar 
(Cerkljanski muzej)

• od 9. do 18. ure: 
Larfa Art Cerkno 2019, 
Festival lesa in rokodelstva
(trg pred cerkvijo sv. Ane, 
ploščad pred Hotelom Cerkno)
• od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure: 
ogled stalne razstave 
Rokodelskega društva Driklc Cerkno
• ob 11. in 15. uri: 
javno vodstvo v PB Franja
• ob 18. uri: 
Mali gozdni svet, predstava in iskanje zaklada 
z animatorji Smeškovega sveta 
(Trg prekomorskih brigad)
• od 21. ure dalje: NASTOP GLASBENIH SKUPIN
(Trg prekomorskih brigad)

• od 8. do 12. ure: 
Anin sejem z lokalnimi izdelki 
in predstavitvijo lokalnih rokodelcev 
(trg pred cerkvijo sv. Ane)
• od 9. do 12. ure: 
ogled stalne razstave 
Rokodelskega društva Driklc Cerkno
• ob 10. uri: 
sveta maša za vse Cerkljane (cerkev sv. Ane)
• ob 10. uri: 
voden ogled AP Divje babe
• ob 11. in 15. uri: 
javno vodstvo v PB Franja

• ob 10. uri: 
sveta maša ob prazniku sv. Ane (cerkev sv. Ane)
• od 21. ure dalje: NASTOP GLASBENIH SKUPIN
(Trg prekomorskih brigad)

JULIJ 2019
ČETRTEK25. JULIJ 2019

  PETEK26.

JULIJ 2019
NEDELJA28.JULIJ 2019

SOBOTA27.

POLETJE 
V CERKNEM

OBVEZNA SMER
GADI

JOKER OUT
LUMBERJACK

PERO LOVŠIN IN ŠPANSKI BORCI

KS 
CERKNO

Dogodek je del operacije G(R)OZD ZA PRIHODNOST, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014–2020 in Občine Cerkno. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Projektni partnerji: Osnovna šola Cerkno, Gozdarski inštitut Slovenije, Občina Cerkno in Rokodelsko društvo Driklc.

zavetnice, je že pred stoletjem v Cerkno 
privabljal  domačine in zunanje obiskovalce, 
tudi na sejem, kjer so rokodelci in obrtniki 
prodajali svoje izdelke. Letošnji anin sejem 
bo potekal v soboto, 27. julija, in v nedeljo, 
28. julija. na Cerkljanskem, kjer je prisotna 
dediščina rokodelstva, podobarstva, 
rezbarstva je les priljubljen material za 
ustvarjanje. s svojim aktivnim delovanjem 
tovrstno dediščino ohranja tudi rokodelsko 
društvo Driklc, ki se bo predstavilo na 
nedeljskem aninem sejmu. 

Lokalni podjetniki bodo svoje vrhunske izdelke iz 
lesa, ki najdejo svoje nove lastnike širom po svetu, 
postavili na ogled na butični razstavi v Cerkljanskem 
muzeju. priložnost za ogled bo do sobote, 18. avgusta. 

Vabljeni na obisk.  ₨
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