Stran 7

Stran 8

Stran 11

Hotel Cerkno

Matej Jeram

22. Jazz Cerkno

V Hotelu Cerkno so zabeležili eno najboljših
zimskih sezon zadnjih let. 5. aprila so jo
kronali še z nazivom Naj smučišče med
velikimi smučišči po izboru smučarjev.

Pohodnik, gornik, ki se je z gorami okužil pri
dvajsetih do te mere, da je opravil izpit za
vodnika z mednarodno licenco: »Zame
je uspeh, ko me stranke čez en
teden pokličejo in vprašajo:
‘Kdaj gremo spet?’«

Letos prihajajo v Cerkno glasbeniki iz kar 19
držav, kar je svojevrsten rekord. Obiskovalcem
– glasbenim sladokuscem – bodo ponudili kar
štiri dni razgibanega programa.
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Vesele velikonočne
praznike želimo

Stran 2
Proračun

V pogovoru z županom Občine Cerkno
predstavljamo proračun za letošnje leto, ki
so ga svetniki potrdili na redni seji 6. aprila.

Stran 3
Zlati kamen

Občina Cerkno je prejela regijsko nagrado
Zlati kamen. Kot so med drugim zapisali
v obrazložitvi, je »razvoj turizma in zlasti
občine naravnan izrazito trajnostno«.

Spoštovane bralke, drage bralci Cerkljanskih novic!
Pred nami je velika noč – najpomembnejši krščanski praznik. Praznik veselja
in upanja. Praznik novega življenja, pričakovanja pomladi in nove letine.
Po tradiciji je na veliki petek zapovedan
strogi post, na veliko soboto se
blagoslovijo (žegnajo) jedila, ki jih potem
zaužijemo za nedeljski zajtrk. Ni naključje,
da vas s tokratne naslovnice pozdravljajo
velikonočne jedi, ki jih še zna pripraviti
marsikatera gospodinja na Cerkljanskem.
Potica seveda ne manjka pri nobeni hiši,
najsibo z orehi, makom ali rožiči lepo
dopolni vsako košaro, pripravljeno za
blagoslov (žegenj). Na naši mizi pa se tokrat
ponuja še z alelujo (walupki), ki teknejo s
suhim mesom. Zanimivost naših krajev je
tudi cunta miha, pletenica, sredi katere se
smeje lepo obarvano velikonočno jajce.
V Mirnu jim rečejo kančon, v Ilirski Bistrici
šišare (kot v Istri ali na Hrvaškem), v Italiji so
titole ali fratini (menihi).

SOUSTVARJALCI

Obenem pa si tudi v uredniištvu Cerkljanskih
novic želimo, da bi nas z veseljem in radi
prebirali tudi v prihodnje. ₨

Objavljamo poročilo o kakovosti pitne
vode na Cerkljanskem, ki so ga pripravili na
Občinski upravi, ter nove cene, ki veljajo za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Foto: Bojan Tavčar, arhiv turistične kmetija Pri Flandru

Vsaka velika noč je posebna in po svoje
čarobna. Ko boste uživali v pripravljanju
jedi, ki jo zaznamujejo, in obilju, ki ga
prinaša, pa ne pozabite na veselje, ki naj
vas spremlja pri vsem, kar vam letošnje leto
še ponuja.

Stran 4 in 5
Kakovost pitne vode

Po tradiciji je velikonočna miza praznično obložena. Na cerkljanski ne sme manjkati potica, aleluja
(walupki), cunta miha ...

Spoštovani občanke in občani! Pred nami je velika noč. Prav vsem želim obilo miru,
spoštljivosti eden do drugega in veselja ob tem krščanskem prazniku.

Domen Uršič, vodja
CŠOD Cerkno
Tokrat predstavlja
25-letnico centrov
šolskih in obšolskih
dejavnosti (CŠOD)
po državi, tudi
najmlajšega med njimi
– CŠOD Cerkno skozi
številke. Str. 14.

Župan Jurij Kavčič z Občinsko upravo

Tjaša Jurman,
avtorica
Članica ekipe zavoda
Jazz Cerkno in
sodelavka Primorskega
vala predstavlja
letošnje dogajanje na
že 22. Jazzu Cerkno.
Stran 11.

Stran 6
In memoriam
Rafael Mavri

Poslovil se je človek, ki je pomembno
zaznamoval gospodarstvo in nasploh
zgodovino Cerkljanske.

Stran 13
Partizanske smučine

Ob 40. obletnici prireditve Partizanske
smučine Cerkno ‘45 je letos prvič potekala
slavnostna akademija.

Stran 15
Bike & Fun park Cerkno
Odprtje letošnje sezone v parku, ki bo
že tretje leto zapored popestril poletno
ponudbo na SC Cerkno, bo 1. maja.

Mag. Sandro Oblak,
zgodovinar
V tej številki piše
o udejstvovanju
polkovnika Aloisa pl.
Harla na Cerkljanskem
in njegovih dnevniških
vtisih iz leta 1915.

CERKLJANSKE NOVICE

Izdajatelj: Občina Cerkno,
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
T: 05 37 34 640
E: cerkljanske.novice@gmail.com
www.cerkno.si
Odgovorna oseba: Jurij Kavčič, župan
Občine Cerkno
Uredila: Damjana Peternelj
Grafično oblikovanje: Bojan Tavčar
Tisk: GR Grafika d.o.o.
Naklada: 1.850 izvodov
Časopis je brezplačen.
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Predstavljamo proračun Občine Cerkno 2017

Največja investicija bo energetska
sanacija šole
Občinska uprava, Damjana Peternelj

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni
prihodki in drugi prejemki ter izdatki občine za eno
leto. Cerkljanski občinski svetniki so ga za letošnje
leto potrdili v drugem branju na seji 6. aprila.
Letošnji občinski proračun skozi pogovor
predstavlja župan Občine Cerkno Jurij
Kavčič.
Kako visok je letošnji proračun Občine
Cerkno?
Višina letošnjega proračuna je slabih pet
milijonov (4.990.502 evra), od tega je
tekočih prihodkov 4.625.000 evrov. Največ
je davčnih prihodkov (davki na dohodek in
dobiček, premoženje …), 3.954.000 evrov.
Nedavčnih prihodkov je 670.000 evrov,
transfernih prihodkov je 327.000 evrov, je pa
še nekaj manjših postavk.
Na drugi strani je največ tekočih odhodkov,
skoraj 1.700.000 evrov, za tekoče transfere
je namenjeno skoraj 1,8 milijona, investicijski
odhodki in transferi znašajo nekaj več kot
dva milijona.
Kateri so največji porabniki proračuna?
Največji je naš osnovnošolski zavod z
vrtcem, kjer financiramo ob osnovni
dejavnosti še nadstandarde in šolske
prevoze. V letošnjem letu računamo na večje
investicije na področju osnovnega šolstva,
in sicer na energetsko obnovo šole. Na
razpisu smo med sedmimi ponudniki izbrali
najbolj ugodno ponudbo podjetja Dema
plus inženiring, d. o. o. Za 760.000 evrov
bodo obnovili stavbno pohištvo, fasado,
ostrešje in zamenjali električna svetila, ob
tem bi dodali tudi električno polnilnico v
neposredni bližini šolskega kompleksa.
Je časovnica del že določena?
Ja, terminski plan je določen. Celotno
investicijo smo razdelili na dva dela, ker se
moramo prilagajati šolskemu delovanju.
Polovico investicije bomo izvedli v
letošnjem, polovico pa v naslednjem letu,
kar se bo odražalo tudi v obeh proračunih,
tako za letošnje kot prihodnje leto. V
naslednjem letu konec septembra naj bi bila
ta velika investicija zaključena.
Kdaj boste začeli z deli?
V drugi polovici aprila bo objavljen razpis
za energetsko obnovo javnih objektov na
Ministrstvu za javno upravo, na katerega se
bomo prijavili. Upam na ugoden odziv, tako
da bi lahko že med šolskimi počitnicami
pričeli z delom. Če na prvem razpisu ne bi
bili uspešni, bosta skozi leto še dva. Upam
pa, da bomo uspešni. Gre za 40 odstotkov
investiranja upravičenega vložka v sanacijo,
preostali del bomo pokrivali s 23. členom
Zakona o financiranju občin, in z ugodnim
kreditom, ki ga prav tako nudi ministrstvo.

Z razpisom naj bi za letos pridobili 128.000
evrov, koristiti želimo sredstva 23. člena v
vrednosti 130.000 evrov, preostali del bo
ugoden brezobrestni kredit ministrstva v
višini do letošnje polovice investicije. Zaradi
izredno ugodne ponudbe za izvedbo tega
projekta se bo v letošnjem letu znižalo
zadolževanje.
Katere so še druge investicije, drugi večji
odhodki?
Za sanacije lokalnih cest smo s prvega na
drugo branje povečali sredstva za približno
100.000 evrov, vseh sredstev bo tako
več kot 400.000 evrov. Približno 130.000
evrov smo rezervirali za nakupe zemljišč
v neposredni bližini Cerkna, kamor bi iz
centra premestili avtobusno postajo.
Obenem smo rezervirali tudi 250.000
evrov za nakup prostorov nekdanje uprave
tovarne Eta, s katerimi bi lahko preuredili
stavbo za potrebe zdravstvenega doma
v Cerknem. Ponudba Ete je celovita, a
menimo, da za vse površine ne bo interesa
in bi se lahko prodajale po posameznih
sklopih. Občina sicer izkazuje interes samo
za prostore nekdanje uprave v velikosti
1600 m². Ti prostori bi zadostovali za več
ambulant, tudi koncesionarske ambulante
(zobozdravstvo in podobno), in dodatne
dejavnosti na področju zdravstva. Preostali
prostori, predvidevam, da se bodo ponudili
za podjetništvo ali kakovosten stanovanjski
del.
Še ostali odhodki …
Podpora gre praktično vsem drugim
dejavnostim, društvom, zavodom … in
pa razvojnim projektom, nekaj tudi na
področju kmetijstva. Pred kratkim je bil
sklican tudi gospodarski razvojni svet,
na podlagi katerega bomo oblikovali
določena mnenja za vsa področja življenja
v naši občini. Sklicu je botrovala želja po
pridobivanju smernic od predstavnikov
gospodarstva in malega gospodarstva o
tem, v kakšni smeri naj zapeljemo razvoj
naše občine v prihodnje.
Kaj si vi želite?
Želimo, da bi se proračun, tako kot je
zastavljen, izvajal, da bi pokrili vse, kar smo
si zastavili. Pa da bi pripravili dobro osnovo
za delo v naslednjih letih. Dolgoročno pa
podpora razvoju turizma, gospodarstvu,
povečanju delovnih mest na področju
gospodarstva in malega gospodarstva.
In še, da bi bili trendi tudi v prihodnje

taki, kot so letos. Namreč: šolske klopi so
polne, ravno tako oddelki vrtca glede na
razpoložljive kapacitete, kar pomeni, da
se nam kaže svetla prihodnost tudi na
področju povečevanja števila prebivalstva
na Cerkljanskem.
ZNESEK
V€

Odhodki

NEPOSREDNI PROR.
UPORABNIKI

V%

ZNESEK V €

V%

OBČINSKI SVET

26.375

0,47

NADZORNI ODBOR

1.916

0,03

ŽUPAN

50.787

0,91

OBČINSKA UPRAVA

4.632.277

82,9

10.280

0,18

Tekoči odhodki

1.699.386

30,42 %

Tekoči transferi

1.797.691

32,17 %

SKUPNA OBČ. UPRAVA
– MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

Investicijski odhodki

1.886.008

33,75 %

REŽIJSKI OBRAT

460.668

7,26

Investicijski transferi

204.481

3,66 %

KRAJEVNE SKUPNOSTI

405.263

8,25

SKUPAJ

5.587.566

100 %

SKUPAJ

5.587.566

100 %

ZNESEK V €

V%

1.818.233

35,09

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

559.476

10,80

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST

540.932

10,44

LOKALNA SAMOUPRAVA

487.882

9,41

KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

320.325

6,18

OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

186.872

3,61

SOCIALNO VARSTVO

270.751

5,22

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

130.379

2,52

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

160.167

3,09

FINANCIRANJE PO PROGRAMSKIH PODROČJIH*
IZOBRAŽEVANJE

GODPODARSTVO

119.722

2,31

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

187.764

3,62

ZDRAVSTVO

318.724

6,15

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

20.303

0,39

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

43.696

0,84

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

14.917

0,29

2.160

0,04

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
SKUPAJ

5.182.303

* Krajevne skupnosti v tej razdelitvi niso vključene.

0,84 %; PRIDOBIVANJE IN
DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

0,39 %; SERVISIRANJE
JAVNEGA DOLGA
6,15 %; ZDRAVSTVO
3,62 %; KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

0,29 %; TRG DELA IN
DELOVNI POGOJI

ZNESEK V €
4%
2%
3%
3%

0%
1%
6% 0%

5%

2,31 %; GODPODARSTVO

0,04 %; NOTRANJE
ZADEVE IN VARNOST

3,09 %; INTERVENCIJSKI
PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

4%
6%

9%
10%

2,52 %; VAROVANJE
OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

IZOBRAŽEVANJE

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
35,09 %; IZOBRAŽEVANJE

5,22 %; SOCIALNO
VARSTVO

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJS

LOKALNA SAMOUPRAVA

KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJ

3,61 %; OBRAMBA,
UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKI
SOCIALNO VARSTVO

6,18 %; KULTURA, ŠPORT,
NEVLADNE ORGANIZACIJE

9,41 %; LOKALNA
SAMOUPRAVA

10,44 %; PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST

10,80 %; PROMET,
PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČIN

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOST
GODPODARSTVO

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
ZDRAVSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSK
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Občina Cerkno

Izvedeni projekti
Občina Cerkno

Predstavljamo nekaj večjih investicij, ki so bile
zaključene v letu 2016.
Sanacija plazu in ceste na odseku proti Jaznam

Vrednost investicije: 196.439,77 evrov, od tega nepovratna sredstva (23. člen) 127.428,72
evrov in 50.310,00 evrov kredita

Obnova mostu čez potok Zapoška pri zdravstvenem domu

Cerknu regijska nagrada Zlati kamen

Poleg glavne nagrade Zlati kamen se vse
od leta 2015 izbira tudi štiri regionalne
zmagovalce. Tako je med letošnjimi
nagrajenci tudi Občina Cerkno, ki je 16.
marca letos prejela nagrado Zlati kamen
v kategoriji zahodne Slovenije. Strokovna

pa so pri oblikovanju turistične ponudbe
znali izkoristiti prav vsako malenkost, ki jo
ponuja kraj.
/…/ Razvoj občine in zlasti turizma je
obarvan izrazito trajnostno. Pri pripravi
razvojnih projektov se zna Cerkno
povezovati tudi s kraji zunaj
Slovenije. Na razvoj v občini
gledajo celovito, poseben
poudarek pa dajejo mladim in
podjetništvu – kakor smo uspeli
zaznati, je Cerkno najmanjši kraj v
Sloveniji s prostori za coworking.
Ob tem je Cerkno (v okolici je
France Štiglic posnel svojo Dolino
miru) primer ‘dolinskega kraja’. V
germanskem svetu tako rečejo
odmaknjenim manjšim mestom,
Župan Jurij Kavčič (tretji z leve) med prejemniki regionalnih
kjer
so doma vrhunska podjetja,
Zlatih kamnov
ki so v svoji niši med vodilnimi
komisija je v svoji obrazložitvi zapisala
na svetu. Še ena posebnost: tudi ko je bila
naslednje:
največja kriza, v Cerknem skorajda niso
»Cerkno je vzoren primer, kako z
poznali brezposelnosti.«
inovativnostjo, spretnim oblikovanjem
Nagrado Zlati kamen 2017 za razvojno
ponudbe in trženjem ter s pravo mero
najbolj prodorno občine Slovenije je na
entuziazma postaviti majhen in odmaknjen
tradicionalnem srečanju občin in županov
kraj dobesedno na svetovni zemljevid.
Slovenije v Festivalni dvorani prejela
Prav zato nas je Cerkno prepričalo bolj kot
mestna občina Podčetrtek.
Bohinj, Kranjska gora, Bled ali Piran – torej
Doslej so organizatorji podelili šest zlatih
močno uveljavljeni turistični kraji z izrazitimi kamnov, prva ga je leta 2012 prejela Idrija,
naravnimi danostmi. V Cerknem nimajo ne
sledile so občine Postojna, Škofja Loka,
morja, ne slikovitega jezera in ne Alp. Zato
Šentrupert in lani Ljubljana. (CN) ₨
Foto: Planet GV

Prenova mostov, cestnih odsekov ...
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Obvestilo o sporočanju dohodka dopolnilnih dejavnosti
za preteklo leto

Vrednost investicije: 127.761,21 evrov

Obnova mostu v Gorjah

Vse nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obveščamo, da morajo skladno s 6.
odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) najkasneje do 30. junija 2017 upravni enoti sporočiti
podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena navedenega
zakona.
Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.
Nosilec dopolnilne dejavnosti sporoči upravni enoti podatek o skupnem dohodku,
doseženem za vse vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jih opravlja. Podatke
nosilec pridobi od organizacije, ki za njihovo kmetijo vodi knjigovodstvo ali pa jih
na kmetiji pripravijo sami. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora sporočiti dohodek na
upravno enoto tudi, če je v preteklem letu prenehal z opravljanjem dejavnosti na
kmetiji pred koncem leta za ta del leta (npr. razveljavitev dovoljenja, preselitev itd.) ter
tudi tisti nosilci, ki pozitivnega dohodka niso imeli.
Obrazec najdete na spletni strani Upravne enote Idrija (http://www.upravneenote.gov.
si/idrija/). Dodatne informacije: tel. št. 05/37-34-319, fax: 05/37-73-332.

Vrednost investicije: 34.358,27 evrov

mag. Vanja Močnik Raspet, Upravna enota Idrija

Asfaltiranje in rekonstrukcija odseka Počivalo–Črni vrh:
Vrednost investicije: 88.000 evrov

Razširitev ovinka Črna mlaka:
Vrednost investicije: 35.949,15 evrov

OBVESTILO
O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2017
Občina Cerkno obvešča, da bo v kratkem objavila javni razpis za dodelitev državnih
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, in
sicer za naslednje ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(za ta ukrep državnih pomoči ni mogoče pridobiti za že izvedene investicije), izboljšanje
gospodarske vrednosti gozdov, pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega
prometa iz odročnih krajev in podpora delovanju društev s področja kmetijstva in
razvoja podeželja.
Razpisna dokumentacija bo v celoti objavljena na spletni strani Občine Cerkno (www.
cerkno.si), kjer bodo na voljo tudi obrazci za oddajo vlog.
Dodatne informacije na tel. št. 05/37-34-648 ali 05/37-34-640.

NAJAVA
OBJAVE JAVNIH RAZPISOV S PODROČJA DRUŽBENIH IN DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI
V OBČINI CERKNO V LETU 2017
Občina Cerkno obvešča, da bodo v kratkem objavljeni javni razpisi s področja družbenih
in društvenih dejavnosti, in sicer:
• Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero,
• Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina
Cerkno,
• Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki
jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Cerkno,
• Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa,
• Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij,
• Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev.
Razpisna dokumentacija bo v celoti objavljena na spletni strani Občine Cerkno (www.
cerkno.si), kjer bodo na voljo tudi obrazci za oddajo vlog.
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Vodooskrba v letu 2016

Kakovost pitne vode
Občinska uprava

Upravljavec vodooskrbnih
sistemov (Občina Cerkno) je
dolžan redno spremljati kakovost
pitne vode ter o tem obveščati
uporabnike.
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 izvaja
notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode iz vseh sistemov
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, 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, pH vrednosti, električne prevodnosti in
amonija.

Notranji nadzor

Vzorčenje v okviru notranjega nadzora smo izvajali sami,
analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju

Tabela 1: Rezultati analiz vzorcev pitne vode v letu 2016 –
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v
notranji nadzor
Novi Gorici. Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne
vode mikrobiološka kakovost ni problematična (vodovodi
MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
FIZIKALNOKEMIJSKI PREIZKUSI
v zgornjem delu Tabele 1). Razen na vodovodu Čeplez se
VODOOSKRBNI
Št.
na vseh ostalih vrši dezinfekcija s pomočjo natrijevega
SISTEM
Št. vseh
Fekalno
Neustrezni
vseh
Neustrezni
hipoklorita. Na vodovodu Čeplez se pitna voda predhodno
vzorcev
onesnaženi
vzorcev
obdela s pomočjo UV-naprave. Večinski delež mikrobiološko
Cerkno
5
0
0
4
0
in zdravstveno neustreznih vzorcev predstavljajo vzorci,
Šebrelje
2
0
0
1
0
odvzeti na omrežjih sistemov, kjer priprava vode ni urejena
Otalež
5
0
0
1
0
(spodnji del Tabele 1). Na teh sistemih je bilo 28 od skupno
Planina
3
0
0
1
0
35 oz. 80 % vseh vzorcev mikrobiološko neustreznih. Kot
Zgornje
Ravne
3
0
0
1
0
edini možen način zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti
Gorje
3
0
0
1
0
pitne vode na teh sistemih velja trajen ukrep prekuhavanja
Zakojca
3
0
0
1
0
vode v prehranske namene. Vzrok za mikrobiološko
Spodnje Ravne
4
0
0
1
0
neskladen vzorec na sistemu Zakriž je bila prisotnost
SC – Lom
4
0
0
1
0
Clostridiuma perfringensa, ki pa ga pri ponovnem vzorčenju
Poče
3
0
0
2
0
nismo več našli.
Vzrok za občasno neustrezne rezultate zaradi prisotnosti
koliformnih bakterij na sistemu Čeplez smo pripisali
vplivu vodovodnega omrežja oziroma t. i. sekundarnemu
onesnaženju pitne vode med distribucijo od mesta
dezinfekcije do uporabnikov.

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 se kemijske spojine THM. V vzorcih je
bila določena skupna vsota THM od 0,5 do 5,4 µg/l, njihova
povprečna vrednost je znašala 1,8 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
2016 na omrežju večjih sistemov odvzetih 41 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 14 oz. 71 %

Obveščanje uporabnikov glede vodooskrbe v tem letu
ŠT.

1
2

3
4

5

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

Z laboratorijskimi analizami vzorcev je
ugotovljeno, da je vzrok neskladnosti
pitne vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo vzdrževanje.

-od začetka veljavnosti ukrepa,
-najkasneje v sedmih dneh od
ugotovitve.

-pisna obvestila z navodili za nadaljnje
ravnanje v poštnih nabiralnikih uporabnikov,
-obvestila z navodili na oglasnih deskah
hišnih svetov.

Mikrobiološko ali fizikalno kemijsko
onesnaženje pitne vode - prepoved
ali omejitev uporabe (npr.
prekuhavanje v prehrambne namene).

-od začetka veljavnosti ukrepa,
-najkasneje v dveh urah,
-obveščanje vsak dan do preklica,
-enako obveščanje tudi ob preklicu
ukrepa.

-lokalna radijska postaja Primorski val oz.
Radio Odmev,
-oglasne deske krajevnih skupnosti,
-spletna stran Občine Cerkno.

Izvajanje predvidenih del na
-vsaj 24 ur pred začetkom izvajanja del.
vodovodnem omrežju ali objektih,
zaradi katerih je motena ali prekinjena
dobava pitne vode.

-lokalna radijska postaja Primorski val oz.
Radio Odmev,
-oglasne deske krajevnih skupnosti,
-spletna stran Občine Cerkno.

Upravljavec vodooskrbnega sistema je
zaradi neskladnosti pitne vode pridobil
začasno dovoljenje za odstopanje.

-najkasneje v sedmih dneh od pridobitve
dovoljenja,
-obvestilo tudi po prenehanju
dovoljenega
odstopanja.

-lokalna radijska postaja Primorski val oz.
Radio Odmev,
-oglasne deske krajevnih skupnosti,
-spletna stran Občine Cerkno.

Predstavitev letnih rezultatov
spremljanja skladnosti pitne vode
oz. rezultatov laboratorijskih preiskav
vzorcev pitne vode.

-enkrat letno - prvo četrtletje leta za
prejšnje koledarsko leto.

- Občinsko glasilo Cerkljanske novice,
- spletna stran Občine Cerkno,
- aplikacija notranjega nadzora PV www.npv.si.

Lastniki ali upravljavci javnih objektov (otroški vrtec, šola, zdravstvena postaja, gostinski lokal, frizerski salon ipd.) so v primerih 2, 3 in 4
obveščeni tudi s pisnimi obvestili v poštnih nabiralnikih ali telefonsko.

Plužnje
Lazec
Zakriž
Čeplez
Skupaj
Jazne
Labinje
Trebenče
Bukovo
Dolenji Novaki
SC – Brdo,
Počivalo
Jesenica
Reka
Gorenji Novaki
Orehek
Kojca
Žabže
Skupaj
SKUPAJ

3
3
5
8
54
4
3
3
3
3

0
0
1
5
6
3
2
3
3
3

0
0
0
0
0
2
1
0
3
1

1
1
2
1
19
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

1

0

0

0

3
2
3
3
3
3
35
89

3
1
1
3
3
2
28
34

3
1
0
0
1
2
14
14

1
1
1
1
1
1
11
30

0
0
0
0
0
0
0
0

Tabela 2: Rezultati analiz vzorcev pitne vode v letu 2016 –
državni monitoring
MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
VODOOSKRBNI SISTEM

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI

Št. vseh
vzorcev

Neustrezni

Fekalno
onesnaženi

Št. vseh
vzorcev

Neustrezni

Cerkno
Šebrelje
Otalež

5
2

0
0

0
0

5
2

0
0

2

0

0

2

0

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

2
2

0
0

0
0

2
2

0
0

2

0

0

2

0

2
2
2
2
2
2
27
2
2
2
2

0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
2
2
2
2
2
27
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

1

1

2

0

2
2
14
41

2
2
10
11

2
1
6
6

2
2
14
41

0
0
0
0

Občina Cerkno
dovodu, potrošnji in obvodu ter uredili prezračevanje vodne
celice in suhega dela.

Redno in investicijsko vzdrževanje
vodovodov

Vodohran Čeplez

Vodohran Zgornje Jazne

Foto: Komunala d.o.o. Idrija

V vodohranu v
Jaznah je bila
sanirana vodna
celica. Na novo je
bil izveden zaščitni
vodotesni premaz
sten, dna in stropa
predhodno so bile
sanirane poškodbe
na stenah vodne
celice zaradi
korodiranja armature. Obstoječi armaturni jašek ob
vodohranu je bil nadzidan, tako da ima sedaj vodohran
ločeno armaturno celico. Ob sanacij smo hkrati zamenjali
vso instalacijo vključno s fazonskimi kosi in ventili na

Foto: Komunala d.o.o. Idrija

V lanskem letu je bilo vseh 71 odvzetih vzorcev za fizikalnokemijske preiskave skladnih. Ugotavljamo, da je to posledica
rednega vzdrževanja vodooskrbnih objektov (čiščenje
vodooskrbnih objektov in omrežja) ter sistematskega
investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov (celovite
sanacije objektov zajetij, vodohranov ipd.). V letu 2016 smo
na tem področju sanirali vodohrana v Čeplezu in Zgornjih
Jaznah ter predelali raztežilnik na Travniku. Izvajalec vseh
del je bilo podjetje Komunala, d. o. o., Idrija.

V vodohranu
v Čeplezu je
bila sanirana
vodna celica.
Na novo je bil
izveden zaščitni
vodotesni
premaz sten,
dna in stropa.
Vodnemu delu
vodohrana je prizidana armaturna celica s prostorom za
ultravijolični filter vode. Ob sanacij smo hkrati zamenjali vso
instalacijo, vključno s fazonskimi kosi in ventili na dovodu,
potrošnji in obvodu ter uredili prezračevanje vodne celice
in suhega dela. Ob sanaciji je bila dodatno utrjena brežina
nad vodohranom ter zgrajeni podporniki za cesto nad
vodohranom.

OBVEZNA VGRADNJA VODOMEROV
Vse uporabnike, priključene na javne vodooskrbne
sisteme v upravljanju režijskega obrata občine brez
merjene porabe vode, ponovno obveščamo,
da bo potrebno vodomere vgraditi najkasneje
do 7. novembra 2017.

Raztežilnik Travnik
Foto: Komunala d.o.o. Idrija

vseh vzorcev mikrobiološko neustreznih. Na vodovodih z
urejeno dezinfekcijo pitne vode mikrobiološka kakovost ni
problematična (sistemi v zgornjem delu Tabele 2).
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Na Travniku smo
predelali obstoječi
raztežilnik in
dozidali nov
stranski vhod.

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 samih
del, za skladiščenje gradbenega materiala in za dostopne
poti. ₨

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

031-370-444.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Z marcem določene nove cene
Občinska uprava

Občinski svet Občine Cerkno je na svoji 15. seji 9.
marca letos sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske vode ter Pravilnik o
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne
kanalizacije, ki sta bila osnova za sprejem Sklepa o
cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
na območju občine.
Občina Cerkno doslej področja odvajanja in
čiščenja odpadne vode z odlokom ni imela
urejenega. Novi odlok je usklajen s trenutno
veljavno državno zakonodajo, predvsem z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode in Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja,
ki natančno določa merila za oblikovanje
cen in v popolnosti prenaša pristojnost
sprejemanja in nadzora cen na lokalne
skupnosti.
Plačevanje teh storitev je v tej fazi s 1.
majem 2017 obvezna zgolj za uporabnike
naselja Cerkno, ki so priključeni na javno
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s
komunalno čistilno napravo. Na podlagi
sprejetega sklepa Občinskega sveta
Občine Cerkno na 15. seji 9. marca 2017 se
bo uporabnikom, priključenim na javno
kanalizacijsko omrežje v naselju Cerkno,
obračunavalo:
• odvajanje odpadne vode v višini

0,1297 EUR/m³ dobavljene pitne vode
brez DDV,
• čiščenje odpadne vode v višini 0,3345
EUR/m³ dobavljene pitne vode brez
DDV,
• omrežnina za odvajanje odpadne
vode v višini 0,4568 EUR/priključek
DN 20 brez DDV,
• omrežnina za čiščenje odpadne vode
v višini 0,1201 EUR/priključek DN 20
brez DDV.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
zajema stroške opravljanja javne službe, v
kateri so zajeti vsi predračunski neposredni
in posredni stroški izvajanja storitev teh
dveh javnih služb. Omrežnini pa vključujeta
stroške amortizacije osnovnih sredstev in
naprav, ki so javna infrastruktura odvajanja
in čiščenja odpadne vode (kanalizacijski
sistem in komunalna čistilna naprava).
Obračunavata se glede na zmogljivost
vodovodnega priključka. Z večanjem
zmogljivosti priključka se povečuje tudi

Velikost
priključka

Faktor
omrežnine

Cena za faktor v
EUR brez DDV

15 in 20

1

0,4568

25 in 32

3

1,3703

40

10

4,5678

50

15

6,8516

65

30

13,7033

80 in 90

50

22,8388

100 in 125

100

45,6776

150

200

91,3553

Tabela 1: Mesečni strošek omrežnine
(ODVAJANJE) glede na dimenzijo vodovodnega
priključka

Velikost
priključka

Faktor
omrežnine

Cena za faktor v
EUR brez DDV

15 in 20

1

0,1201

25 in 32

3

0,3604

40

10

1,2014

50

15

1,8022

65

30

3,6043

80 in 90

50

6,0072

100 in 125

100

12,0144

150

200

24,0288

Tabela 2: Mesečni strošek omrežnine (ČIŠČENJE)
glede na dimenzijo vodovodnega priključka

mesečni strošek. Za večstanovanjske
stavbe pa se za vsako stanovanjsko enoto
obračuna omrežnina za priključek z najnižjo
omrežnino oz. omrežnina za priključek DN
15 in 20.
Prihodki iz naslova odvajanja in čiščenja
bodo nujni za zagotavljanje izvajanja
storitev javnih služb, ki jih odlok upravljavcu
nalaga.
Prihodki iz naslova omrežnin pa se bodo
vračali nazaj v objekte in naprave javne
infrastrukture kanalizacijskega sistema in
komunalne čistilne naprave. ₨
LASTNIKE MALIH KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) ponovno
pozivamo, da nas obvestijo o že
vgrajenih MKČN in nam predložijo
analizne izvide, ki so podlaga za
90-odstotno znižanje cene okoljske
dajatve, v kolikor le-ti izkazujejo pravilno
delovanje MKČN.
LASTNIKE GREZNIC IN MKČN
obveščamo, da lahko praznjenje le-teh
naročijo od meseca marca do konca
oktobra na telefonsko številko
05/37-34-640.
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Gospodarstvo

Rafael Mavri (1936–2017)

Človek, ki je bogato zaznamoval
zgodovino Cerkljanske
Občina Cerkno

Rafael Mavri

nemškim podjetjem E. G. O., ki mu je sam v
največji meri botroval.

Ustanovljen Gospodarski
razvojni svet

Kar precej prostorskih možnosti se odpira
tudi na območju tako imenovane stare
Ete, saj se je njena proizvodnja strnila na
eni lokaciji. Zaposlitev v kraju je dovolj, so
bili prepričani udeleženci posveta. Certa
in njene družbe imajo načrte v turizmu.
Tudi v bodoče bo v gospodarski dejavnosti
odločilen pogum. Gospodarski svet naj
bi se v prihodnje še sestajal, od občinske
uprave pa gospodarstveniki pričakujejo, da
se njihov glas neposredno odraža v vseh
občinskih razvojnih dokumentih. (CN) ₨

Razvojni zalogaji so se vrstili eden za
drugim in Cerkno se je v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja bujno razcvetelo
tudi na področju turističnih potencialov.
Rafael Mavri je na vrhuncu delovnih moči
s svojimi sodelavci smelo in trmasto oral
najrazličnejše ledine. Občasni neuspehi
in ovire ga niso odvrnili od vedno novih
poskusov, ki so se večkrat zdeli težko
dosegljivi na meji verjetnosti. A Rafael
Mavri je bil v svojih vizijah neustavljiv.
Vsako idejo in pobudo je proučil in
preveril možnosti uresničitve po različnih
kriterijih – kadrovskih, finančnih … ter
predvsem po kriteriju, v kolikšni meri je
pobuda dolgoročno koristna za razvoj
Cerkljanske. Vedno pa je znal ljudi in druge
potenciale dejavno združevati. Vsaka
njegova pohvala je delovala spodbudno
in je v ljudeh sproščala močno pozitivno
energijo, kritične pripombe pa nikoli niso
diskreditirale vloženega dela, temveč so

V predstavitvi je Gregor Novaković
napovedal 10-odstotno rast turističnih
nočitev, uvedel bo agresivni digitalni
marketing, želi si povezati vse male
ponudnike turističnih nastanitev v občini.
Po njegovi viziji mora Cerkno razvijati zeleni
turizem. Novaković je bil sicer tri leta in pol
direktor gostinskega podjetja Nebesa in
vodja Hotela Jožef v Idriji. (CN) ₨

Minister Gašperšič
v Cerknem

Gregor Novaković izbran
za direktorja LTO Laufar
Cerkno
Foto: Bojan Tavčar

Župan Občine Cerkno Jurij Kavčič je v
marcu sklical ustanovitveni sestanek
Gospodarskega razvojnega sveta, na
katerega se je odzvalo veliko število
gospodarstvenikov v občini: od obrtnikov
do direktorjev največjih družb. Sestanek
je sklical v želji, da se čim prej oblikuje
srednjeročni občinski razvojni program.
Udeleženci so nanizali številne probleme, s
katerimi se pri svojih dejavnostih srečujejo.
Več podjetnikov je bilo prepričanih, da
je občina določene dokumente pred leti
že pripravljala, danes bi jih bilo potrebno
le prilagoditi sodobnim potrebam. Letos
namreč mineva 20 let od ustanovitve
t. i. Kluba podjetnikov, ki je bil nosilec
številnih idej. Kraj bi predvsem morali dobro
prometno, cestno in digitalno povezati s
svetom, odpraviti vse birokratske ovire.

pridobile cestno in avtobusno povezavo,
podjetje je vlagalo v razvoj kulture in
športa, šola je uživala podporo pri nabavi
sodobne učne opreme, učenci pa so bili
deležni dodatnega pouka tujega jezika.

V času centralistične politike prejšnje
države, ki je bila tržnemu gospodarstvu
izrazito nenaklonjena, je znal, kljub
nemajhnim političnim pritiskom, spretno
zapolniti vrzeli med tržnim gospodarstvom
in samoupravljanjem ter dolga desetletja
ohranjati tako uspešne poslovne rezultate
Ete kot varovana in dobro plačana delovna
mesta. V tem neprijetnem položaju je z
ozaveščanjem vseh deležnikov proizvodnje
razvil model vodenja, ki gradi na skupni
odgovornosti. Vsem zaposlenim je bil
vedno dostopen sogovornik – s posebnim
posluhom za vizijo razreševanja različnih
problemov, a neomajen pri zagovarjanju
svojih argumentov. Cenil je predano delo
in trud vsakogar v podjetju ter spodbujal
uspešne rešitve, znotraj vodstvene
strukture pa je bil do sodelavcev še
posebej strog in neomajen. S posebnim
posluhom za rast Cerkljanske je usmerjal
razvojne potenciale v stanovanjsko gradnjo
za ohranitev delavstva ter intelektualnih
potencialov v domačem okolju, okoliške
vasi so s celostno razvojno politiko

Foto: Bojan Tavčar

Foto: Primorski val

»Kjer je zgodovina bogato obrodila«
se glasi naslov verodostojne in bogato
opremljene publikacije, ki je izšla ob
50-letnici tovarne Eta, slovenskega
gospodarskega čudeža osemdesetih let
prejšnjega stoletja, kateremu je botroval
takratni dolgoletni direktor, Rafael
Mavri. V njej so z zanosom in iskrenim
domoljubjem nanizani vtisi, spomini,
refleksije in vizije, zbrane sedem let
po osamosvojitvi, ko je bilo podjetje
Eta še vedno pomemben neodtujljiv
temelj lokalnega gospodarskega razvoja
Cerkljanske. Dejstva, zbrana v verodostojni
kroniki, sama po sebi govorijo o pomenu
in veličini predanosti Rafaela Mavrija
domači dolini. Zvesto in trmasto jo je
gojil vse svoje življenje in se trudil, da
bi nasledstvo gospodarskih potencialov
Ete ostajalo na voljo Cerkljanski, da bi
zgodovina cerkljanskega industrijskega
razvoja tukaj tudi obrodila. S ponosom
se je spominjal let svojega vajeništva
v podjetju Rempod, spominjal se je
preselitve skromne delavnice v prostorne
stavbe nekdanje »stare Ete«, spominjal se
je elektrogospodarske šole in s posebnim
zanosom tudi uspešnega sodelovanja z

Novi direktor LTO Laufar v Cerknem je
Gregor Novaković. Tako so na seji 9. marca
potrdili občinski svetniki, ki so podali
soglasje k imenovanju.

Vlada Republike Slovenije se je 6. marca
mudila v Goriški regiji.
V sklopu obiska se je v Cerknem za kratek
čas ustavil tudi minister za infrastrukturo
Peter Gašperšič z direktorjem Direkcije za
infrastrukturo Damirjem Toplakom. Župan
Jurij Kavčič je s svojimi sodelavci vladi
predstavil številne probleme, s katerimi

sogovornika dobronamerno usmerjale
v iskanje boljših rešitev. Kot spreten
menedžer je znal v svojih delovnih okoljih
vzpostaviti dejavni dialog iskanja skupnih
rešitev na podlagi argumentov. Nikomur ni
branil utemeljevati in razvijati drugačnih
stališč. Če vizije niso bile usklajene, se je z
zagovorniki drugačnih mnenj mirno razšel.
Njegovi delovni uspehi niso ostali prezrti,
saj je zanje poleg številnih poslovnih
priznanj leta 1988 prejel tudi nagrado
Gospodarske zbornice Slovenije ter leta
1996 priznanje Občine Cerkno.
Sodobni čas postavlja človeka pred vedno
nove izzive in terja za uresničitev skupnih
razvojnih ciljev odgovorne ljudi, ki znajo
spodbuditi dejavno sodelovanje, vzajemno
sožitje in mnogo pozitivne energije. Še
posebej so te vrednote pomembne tudi
za razvoj Cerkljanske. Ime uspešnega
podjetja Eta je z Rafaelom Mavrijem tesno
povezano in skupaj bosta ostala zapisana
kot zgled sožitja Cerkljanske v življenjskih
izzivih njene mladine, pa tudi v zgodovini
uspešnega razvoja naše lokalne skupnosti. ₨

se občina na tem območju srečuje. Gre za
pomembne prometnice, ki kraj že desetletja
potiskajo med prometno manj razvite.
Vladno ekipo so opozorili na nedokončano
obnovo ceste Želin–Cerkno, kamor bi bilo
potrebno umestiti tudi stezo za kolesarje.
Prav tako nujno obnovo terjata regionalni
cesti Cerkno–Novaki–Železniki ter najbolj
obremenjena prometnica preko Kladja v
Poljansko dolino.
Seveda pa bodo za Občino Cerkno pa tudi
za celotno Posočje v prihodnje najbolj
pomembni načrti povezani s t. i. 4. razvojno
osjo, ki povezuje zgornje in srednje Posočje
ter Idrijsko-Cerkljansko z Gorenjsko. Prav
zdaj tečejo postopki za pripravo državnega
prostorskega načrta (DPN) za potek trase
Hotavlje–Cerkno. Obdelanih je bilo pet
variant za potek te trase, ki jo območje
severne Primorske potrebuje za povezavo
z osrednjo Slovenijo. V letih 2017 in 2018 je
predvidena izdelava optimiziranih variant,
ki bi investicijo pocenile in jo naredile
ekonomsko upravičeno. (PV) ₨

Turizem
Obnovljen bazenski kompleks

Za nami ena
najboljših zimskih
sezon zadnjih let

Ne bodo več toliko
odvisni od zelenih
zim

Darjan Koder

Damjana Peternelj

Veliko je stalnih gostov, ki se z veseljem
vračajo. Ponudba na smučišču je posebej
bogata tudi za družine z otroki, zato
je Hotel Cerkno priljubljena družinska

V poletno sezono z
optimizmom

V podjetju se nadejamo, da bo tudi poletna
sezona tako uspešna, kot je bila zimska, na
kar že nakazujejo prve rezervacije. Pestrost
spomladansko-poletne sezone obljubljajo
naši atraktivni programi, o katerih smo
javnost že obvestili preko različnih
trženjskih kanalov, z deli pa smo pričeli tudi
v Bike & Fun Parku na Smučarskem centru
Cerkno, ki bo tudi letos najboljša izbira za
različna adrenalinska in zabavna doživetja.
Več o tem si preberite na str. 15. ₨

Foto: Hotel Cerkno

SC Cerkno je Naj smučišče!
Že 26. zapored so smučarke in smučarji
ocenjevali urejenost in ponudbo tako
slovenskih kot sosednjih tujih smučišč
v akciji Naj smučišče! Za nazive so se
smučišča
potegovala
v petih
kategorijah:
mala, srednja
in velika
smučišča, tuja
smučišča ter
snežni parki.
Teh je bilo tudi
letos veliko,
saj so lahko
izbirali med
25 malimi
Priznanje za naj smučišče
smučišči,
v rokah direktorice Hotela
Cerkno Manuele Božič Badalič 7 srednje

velikimi smučišči, 7 velikimi smučišči in
petimi snežnimi parki v Sloveniji ter kar
med 28 avstrijskimi in 14 italijanskimi
smučišči. V kategoriji velikih smučišč je
zmagovalec SC Cerkno, kjer so smučarji
najbolj zadovoljni z urejenostjo prog in
varnostjo, na drugem mestu je Kanin, na
tretjem pa Krvavec.
Med srednje velikimi smučišči je največ
glasov spet dobil smučarski center Golte,
na drugem mestu so Kope in na tretjem
Stari vrh.
Zmagovalec v kategoriji malih smučarskih
centrov je postal SKI BOR Črni Vrh, na
drugem mestu je Smučarski center Jakec
Trije kralji, na tretjem mestu pa je Celjska
koča. (CN) ₨

Foto: Primož Jovanivič

V letošnji zimi je bila zasedenost v Hotelu
Cerkno višja za 12 odstotkov in v Alpski
perli za dva odstotka v primerjavi s sezono
2015/16.
Na smučišču Cerkno se je zimska sezona
pričela 10. decembra 2016. Od takrat je
naše smučišče obiskalo 30 odstotkov več
smučarjev kot lani, v celotni sezoni smo
jih sprejeli 88.000. K dobremu zimskemu
poslovanju so pripomogle tudi nove Terme
Cerkno, ki so svoja vrata odprle tik pred
božično-novoletnimi prazniki, 23. decembra
2016. Do sedaj jih je obiskalo že več kot
24.500 obiskovalcev.

Z ozirom na dobro lansko poletno sezono,
z novimi pričakovanji in ponudbo že
nestrpno pričakujemo letošnjo. Povprečna
zasedenost v Hotelu Cerkno je bila v
lanskem poletju med 1. junijem in 15.
septembrom v primerjavi s preteklim
letom za 21,01 odstotka in v Alpski perli za
33 odstotkov višja, skupaj so naši gostje
ustvarili kar 9.145 nočitev.

Badaličeve odslej tudi ne bodo več tako
odvisni od zelenih zim, predvsem pa si
želijo novih gostov, tudi v spomladanskem
in jesenskem času. Glede na to, da so to
najzahodnejše terme v Sloveniji, računajo
tudi na več italijanskih gostov.
Dober milijon evrov vredno
investicijo bo Hotel Cerkno kril
iz lastnih sredstev, saj so pred
časom prodali dva počitniška
domova, v Piranu in Portorožu.
Obnova predstavlja tudi prvi
korak prenove celotnega
hotelskega kompleksa, ki jo
napovedujejo za letos.
»Turistom je treba nekaj dati,
ponuditi, standard kakovosti
je treba dvigniti, česar pa 40
let star hotel ne omogoča
Bazen ostaja enake velikosti kot prej, 25 x 12 metrov, ima
več,« je povedala Božič
novo električno in strojno inštalacijo. Preurejen je tako, da
Badaličeva v želji, da standard
je primernejši za družine. Tri proge so globoke 2,20 metra in
namenjene treningom plavalnih društev. Ostali del bazena so
dvignejo s treh na štiri zvezdice.
dvignili na 1,30 metra. Sprostitev zagotavljajo masažna ležišča,
Obnovljen bazenski kompleks,
gejzirji, whirpool in otroški bazen.
katerega zunanjo strukturo
naj bi obnovili v tem letu, je
po obnovi obiskalo že več kot 24.500
Direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič
obiskovalcev. ₨
Badalič je ob odprtju povedala, da je bila
obnova zelo zahtevna in da je trajala kratek
čas: »Marsikdo ni verjel, da nam bo uspelo,
pa nam je. Kolektor Koling se je izkazal
za odličnega izvajalca, skupaj z ostalo
ekipo, idejnim vodjo zasnove, dizajna,
Janijem Bavčarjem, je do zadnje minute vse
potekalo tako, kot smo načrtovali.«
Dosedanji bazenski kompleks je bil
dotrajan, prihodka skorajda ni bilo. Z
novim želijo predvsem zimskim gostom
ponuditi sprostitev po smučanju in sezono
Nova je v bazenskem kompleksu tudi solna soba.
podaljšati v pomlad. Po mnenju Božič
Star bazenski kompleks so v Hotelu Cerkno
v zadnjih dveh mesecih lanskega leta v
celoti prenovili in obogatili z dodatno
welness ponudbo, za javnost pa so ga
odprli 23. decembra.

Foto: Primož Jovanivič

Zima se poslavlja in pomlad je pred vrati.
Vsi podatki že kažejo na to, da je bila za
nas to ena izmed najboljših zimskih sezon v
zadnjem desetletju. Že od lanske pomladi
in vse do danes v hotelu beležimo odlično
zasedenost vseh nastanitvenih kapacitet.

destinacija. Mirna okolica in neokrnjena
narava pa sta ob kakovostni hotelski
ponudbi priljubljena izbira tudi pri starejših
in upokojencih. Večina gostov je še vedno
domačih, med tujimi pa prevladujejo Hrvati,
Italijani, Belgijci in Madžari. Z uporabo vseh
modernih komunikacijskih kanalov (oglasi v
tiskanih medijih, na radiu, spletu, uporaba
socialnih omrežij itd.) se trudimo, da o naši
ponudbi stalno obveščamo potencialne
goste in tako pripomoremo k boljši
prepoznavnosti na celotnem trgu.

V Novakih že petnajstič
smučali po starem

Foto: Ivan Amrbožič

Foto: Bojan Tavčar

Hotel Cerkno

7

Sekcija Novaški lok smučar Turističnega
društva Novaki je namreč že tradicionalno
gostila srečanje in tekmovanje smučarjev
po starem, ki se ga je udeležilo kar
11 ekip. Še pred tekmovanjem so v
demonstracijskem delu nastopile nekatere
skupine s prikazom smučarskih tehnik.
Smučarji po starem Batagelj so navdušili s
prikazom bloškega, telemark in jadralnega

smučanja ter z arlberško tehniko. Nastopila
sta predstavnika demonstracijske skupine
Edmund Čibej s Predmeje, z novaško lok
smučko so se po progi spustili domačini.
Posebne pozornosti je bil deležen Branko
Mavrič iz TD Pod Kojco, ki se je po progi
zapeljal s ‘flosom’, kot mu rečejo v Novakih,
v krajih pod Kojco ga imenujejo ‘škrlc’.
V tekmovalnem delu se je pomerilo 53
smučarjev starodobnikov, ki so se v šestih
kategorijah spustili po veleslalomski progi;
strokovna komisija je ocenjevala njihov
optimalni čas, opravo in slog smučanja.
Ekipno so slavili na tretjem mestu
Slovensko-goriški smučarji, na drugem
Rovtarji in na prvem Podmeninski gadje.
Kot zanimivost velja omeniti, da se nekateri
smučarji starodobniki do potankosti
poskušajo vživeti v vloge smučarjev
starodobnikov tako z opremo kot oblekami
npr. vojakov Avstro-ogrske kot tudi s
tehnikami smučanja. ₨
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Pohodništvo

Matej Jeram – pohodnik, gornik, ki je hobi spremenil v posel

Pohodniški turizem bi morali
bolj promovirati
Damjana Peternelj

Matej Jeram se je s pravim pohodništvom in
gorništvom okužil šele pri dvajsetih, a do te mere,
da je odprl svoje podjetje in strankam ponuja
različne storitve s tega področja.

»Zame je uspeh, ko me čez
en teden pokličejo
in vprašajo: ‘Kdaj gremo
spet?’«
cenejša, izpiti pa lažji, opravil na Hrvaškem.«
Je poklicni vodnik z mednarodno licenco, ki
velja po vsem svetu. Svoje stranke pospremi
na vrhove po Evropi, kot so Grand Paradiso,
Grossglockner, Mont Blanc …, popelje
v težavne stene domačih vršacov ali na
različne trekinge, npr. po Korziki, rad ima
Dolomite, lani je družinski dopust izkoristil

za ogled nove treking ture Omiš–Biokovo.
Od začetkov mu je najljubša Paklenica.
Letos se s skupino tja odpravlja že šestič.

V gore po notranji mir

Kot zatrjuje, je skozi dejavnost sprva
zadovoljil svoj notranji mir, želel si je voditi
težje vzpone, recimo na štiritisočake.
Sodeluje z več agencijami, ki poskrbijo za
organizacijo, nastanitev, prevoze. Običajno
vodi skupine po največ sedem ljudi, na
zimske ture in vzpone, ki so najtežji,
pa dva ali tri. »Imel sem že ponudbo za
cel avtobus, ampak to ne bi več bilo
Jeram pohodništvo,« pravi in doda, da
z njim stranke običajno doživijo ture na
neokrnjenih brezpotjih, ki jih ima tudi sam
najraje.
Priznava, da ljudje najprej opazijo predanost
hribom, goram. Sicer pa mora biti vodnik
urejen ter fizično in psihično dobro
pripravljen. »Ko gremo na večdnevno turo,
si mož, žena, prijatelj … vse v enem.« Želi
pa, da vsaka stranka pride nazaj pozitivna in
nasmejana. »Zame je uspeh, ko me čez
en teden pokličejo in vprašajo: ‘Kdaj gremo
spet?’«
Nanj se večinoma obračajo tisti, ki že
imajo predznanje in so že osvojili večino
naših vrhov med 1600 in 2400 metri, si pa
zaželijo plezanja po brezpotju ali osvojitev

Foto: AO Cerkno

Svojo naklonjenost do hribov in gora je
odkril med služenjem vojaškega roka v
Bohinjski Beli. »Tam smo bili veliko na
plezališču, ki ga upravlja Tomo Česen,
večino dneva smo preživeli v stenah.
Takrat se mi je utrnilo: ‘Ja, to bi rad v
življenju počel.’« V PD Cerkno je opravil
izpit za markacista. Leta 2000 se je z eno
od agencij odpravil na Grand Paradiso,
najvišji vrh Italije (4061 metrov), in takrat
ga je visokogorski svet popolnoma prevzel.
Postal je planinski vodnik kategorij A, B, C,
D. Ker tudi to še ni bilo dovolj, saj je čutil,
da zmore in hoče več, se je odločil, da gre
v profesionalne vode. »Šolo sem, ker je bila

Opravil je vzpone na vrhove po Evropi, preplezal nekaj najtežjih smeri, a priznava: »So le domači kraji
tisti, ki vlečejo.«

kakšnega štiritisočaka. Ko gredo enkrat z
njim, se praviloma še vrnejo.
»Hribi,« pravi, »so ista zasvojenost kot z
drogo: ko enkrat okusiš hribe, ne moreš več
brez njih. Predpogoj pa je znanje. Če hočeš
dobro (varno) hoditi, potrebuješ tudi dobro
opremo.«

Pohodniški turizem premalo
razvit

Po njegovem mnenju je pohodništvo ne
le v Cerknem, tudi po Sloveniji še premalo
razvito: »Ljudje razmišljajo: zakaj bi najel
vodnika, če lahko grem sam? S tem se
popolnoma strinjam, saj je do 1600 metrov
že tako, da lahko znanje osvojiš že v mladih
letih. Za vzpone med 1600 in 2400 je pa
že treba imeti nekaj znanja in primerne
opreme.«
V domačem kraju prizna, da za storitve,
ki jih ponuja, ljudje še niso preveč odprti.
Sam se je zato obrnil na celo državo. Odziv
je bil precejšen. »Občutek sem imel, kot bi
celi Sloveniji manjkalo tega.« Zdaj, po petih
letih, so se tudi domačini, večinoma starejša
populacija, začeli obračati nanj.

Foto: arhiv Jerpoh

Bolj odpreti oči …

Matej sledi sloganu: ‘Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš.‘

Lani so z Icro pripravili poskusno turo
na Kojco. Namen je bil povezati med
sabo turistične dejavnosti, ki se odvijajo
na Cerkljanskem. Odziv v medijih in na
družabnih omrežjih je bil velik, na koncu je
bil na turi samo en udeleženec. »Zame je
bilo to pohvalno. Vsaj pričelo se je delati na
tem.«
Pohodništvo bi po njegovem mnenju lahko
povezali še z drugimi aktivnostmi, ki jih

ponuja Cerkljanska, z jahanjem,
lokostrelstvom, s turnim kolesarjenjem,
supanjem, paintballom ... »Ko bi prišel k
nam turist za vikend, recimo od četrtka
do nedelje, bi imel kaj početi,« je še
prepričan Matej, ki v skupnem povezovanju
ponudnikov vidi prihodnost cerkljanskega
turizma. »Samo v Cerknem bi bilo treba še
bolj odpreti oči.« Sam ima na svoji spletni
strani kar nekaj namigov za potep po
Cerkljanskem, obenem pa priznava, da so
domače poti tudi njemu najljubše.

Dopolnitev poletne ponudbe

Turistov, ki pridejo v Cerkno in bi si radi
ogledali ter prehodili okoliške vršace, (še) ni
med njegovimi strankami. Poleg zimske bi

Prihodnost cerkljanskega
turizma je v povezovanju
ponudnikov.
lahko odlično poskrbeli še za letno sezono,
kar se že dogaja. Hotel, ki je uspešno odprl
terme in zaključil s smučarsko sezono, bi
lahko to bogato nadgradil. »Odlično so že
poskrbeli za turno kolesarstvo. Promocijsko
bi moral na tem več narediti LTO Laufar
Cerkno,« je prepričan in pove, da je pred
časom Cerkno obiskal tudi Davo Krničar.
»Ko se je peljal čez Kladje, mi je rekel: ‘Kaj
tu v Cerknem ljudje spite? Poglejte, kaj
imate!’« ₨

Iz naših krajev

na Cerkljanskem – 1. del

TD Pod Kojco na sejmu Natour
Alpe-Adria
Foto: arhiv Društva Baška dediščina

Polkovnik Alois pl. Harl
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Mag. Sandro Oblak

Realizacijo oz. utrjevanje obrambnih črt je prevzela Direkcija
za gradnjo utrdb z 2000 delavci, ki jo je vodil polkovnik
Alois pl. Harl. Ta se je ukvarjal s trasiranjem obrambne linije,
načrtovanjem sistemov in vrst poljskih utrdb, organiziral
je in nadziral dela severno od črte Gorica–Barka. Ob tem
je potrebno pojasniti, da je Harl načrtoval zgolj poljske
utrdbe (npr. iz opek in kamna), ne pa pravih stalnih utrdb
iz armiranega betona, saj za to ni bilo sredstev, po vojaških
ocenah pa tudi ne potrebe, saj bi lahko že poljske utrdbe
učinkovito zadrževale italijansko vojsko. Dejansko je
načrtovanje in utrjevanje potekalo že v mesecih pred
italijansko napovedjo, saj je avstrijska monarhija nekako
pričakovala, da se bo nekdanja zaveznica prej ali slej
prelevila v sovražnico.

Tako je ob začetku Velike vojne, poleti leta 1914, svoja
temačna občutja opisal francoski pisatelj Romain Rolland.
Znamenitega literata je močno prestrašila vsesplošna
evforija, navdušenje nad vojno, ki je takrat zajela evropski
prostor. Vojni vročici je podlegla tudi večina njegov
prijateljev, tako da se je v svoji želji po ohranitvi miru
počutil osamljenega.
Ko danes gledamo s časovne distance, seveda vemo, da je
bil to do takrat resnično največji spopad, v katerega so bile
vpletene vse takratne svetovne velesile. Vojno so že ob
njenem samem začetku še kako občutili tudi Slovenci, še
močneje pa se jih je dotaknila po vstopu Italije v vojno na
strani sil Antante ter po njeni napovedi vojne »rumeno-črni«
monarhiji, Avstro-ogrski. Zahodni deli Slovenije so postali
fronto bojišče, kjer se je vse do znamenitega preboja pri
Kobaridu, oktobra 1917, vojna sreča pogosto menjala. To
muhavost vojne sreče so drago, s svojimi življenji, plačevali
vojaki, saj jih je padlo na sto tisoče.

Cerkljanska v zaledju fronte

Najhuje so jo seveda skupili kraji neposredno ob frontni
črti. Prebivalci so morali v begunstvo, medtem pa so
njihove domove uničevali topovski izstrelki, bombe in
granate. Cerkljani so imeli več »sreče«, če temu sredi
vojne vihre sploh lahko tako rečeno, saj so živeli dovolj
daleč od frontne črte. V begunstvo jim res ni bilo treba, so
jim pa dneve zaznamovala obvestila o padlih svojcih, po
hišah nastanjeni begunci, pomanjkanje živil in življenjskih
potrebščin ... poslušali pa so lahko tudi grmenje topov, ki se
je slišalo iz daljave. Prava simfonija smrti in uničenja.

Tretja obrambna črta

Cesarsko-kraljevi vojaški strategi so se ves čas poigravali
z različnimi scenariji poteka vojne na soškem bojišču.
Obstajala je realna možnost, da bi Italijani prebili fronto in
nato (recimo, po dolini Idrijce) silili v notranjost slovenskega
ozemlja. Da bi to preprečili, je vojaško vodstvo ukazalo
gradnjo sistema več obrambnih linij, ki bi italijansko vojsko
lahko zadrževale tako dolgo, da bi iz drugih bojišč pripeljali
dovolj vojaških enot, ki bi obračunale z Italijani.

Načrtovali zaporo na Kladju

Obrambni sistemi, ki jih je Harl gradil, so, poleg utrdb iz
kamna, v glavnem obsegali strelske jarke z bodečo žico,
cestne zapore, položaje za topove, zaklonišča za topniško
posadko ter tudi visokonapetostne ovire, ki so bile za tiste
čase novost.
Linijo, ki je potekala skozi naše kraje, so poimenovali »tretja
obrambna črta«. Na nekaterih odsekih je bila delno ali v
celoti dograjena, na drugih zgolj trasirana, raztezala pa se
je od gore Rodica do Kotla, med Knežo in Grahovim preko
Baške Grape, se nato povzpela čez Šentviško Goro do
Bukovega in nato do Reke, Šebrelj, nato do sedla Drnulk,

Foto: zbirka razglednic Cerkljanskega muzeja

Alois pl. Harl (objavljeno v Priprave Kranjske dežele in obalne
pokrajine spomladi l. 1915 v pričakovanju italijanske ofenzive – iz
vojnega dnevnika c. in k. poklovnika Aloisa pl. Harla, Kobariški
muzej, 2013)

Šebrelje pod Avstrijo; polkovnik Harl jih je med gradnjo »tretje
obrambne črte« večkrat obiskal.

pa do Čepovana in naprej. Kot del obrambnega sistema so
načrtovali tudi cestno zaporo na prelazu Kladje.

Polkovnik si je zapisoval dnevnik

Alois Harl, Avstrijec po rodu, se je leta 1862 rodil v mestu
Linz, v ugledni družini. Po maturi na linški realki je nastopil
pestro vojaško kariero.
Harl je svoja opažanja natančno in pazljivo zapisoval v
dnevnik, ki je nedavno izšel tudi v knjižni obliki. Gre za
kratke, jedrnate zapise brez pretiranih sentimentalnih
izlivov, Harl je seveda kot vojak zapisoval le dejstva.
Dnevnik obsega obdobje od januarja do oktobra 1915. V tem
času je nekajkrat obiskal tudi naše kraje (Šebrelje in Reko) in
ob tem zapisal svoje vtise in opažanja.
Več o dnevniških zapisih pa v naslednji številki Cerkljanskih
novic. ₨

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je od 1. do 4.
februarja letos potekal že 28. slovenski turistični sejem
Natour Alpe–Adria, kjer je 330 ponudnikov iz 15 držav
promoviralo turistične destinacije in navezovalo nove
poslovne stike.
V halo C je svoja društva povabila Turistična zveza
Slovenije. Enega večjih predstavitvenih prostorov je tudi
letos napolnila Turistična zveza Gornjega Posočja. Že petič
je sodelovalo tudi Društvo Baška dediščina, katerega člani
so kot goste povabili predstavnike TD Pod Kojco, ki so
se na sejmu predstavili prvič. Vabili so na tradicionalne
Bevkove dneve, ko v septembru skupaj s Cerkljanskim
muzejem oživijo Bevkovo domačijo. Članice v njeni krušni
peči vedno spečejo kruh, člani pa ponazarjajo nekdanja
hišna opravila in igre otrok, kot je »volkarca«, ki tudi na
stojnici ni manjkala. Obiskovalci so se z radovednostjo
ustavljali ob maketi »kaštrona«, napravi za zabijanje
kolov. Tiste, ki jih je zanimalo, kako deluje, so povabili na
tradicionalno prireditev Poletje pod Kojco. Tudi po kavi,
ki jo članice ob tej priliki kuhajo na starem »špargetu«,
je dišalo iz starega kavnega mlinčka. K obisku so jih
nagovarjali tudi z všečno zgibanko in slastno domačo
zaseko z zakojške Turistične kmetije Pri Flandru. Ni kaj, v
Zakojco bo treba! (Olga Zgaga) ₨

Na pustno nedeljo laufarji
privabili dva tisoč obiskovalcev

Foto: Boja Tavčar

»Strašno je biti del tega norega človeštva in biti nemočna priča zloma
civilizacije. Evropska vojna je najhujša katastrofa v zgodovini. Propad
najsvetejših upov za človeško bratovščino … Skoraj sam sem v vsej
Evropi.« (Romain Rolland)

Tradicija 25-članske laufarske družine je na pustno nedeljo,
26. februarja, na Glavni trg v Cerknem privabila kar 2.000
obiskovalcev. Cesarsko-kraljeva sodnija je tudi tokrat v
obtožnici za vse slabo, kar se je zgodilo v preteklem letu
na Cerkljanskem in širše, naprtila pustu in zato odločila,
da ga je treba usmrtiti, in sicer z botam, kar je na pustni
torek izvršil član laufarske družine ‘ta star’. Člani Društva
Laufarija ne odstopajo od laufarske tradicije, ki poteka
na Cerkljanskem, so pa v letošnjem letu sodelovali na
pustnem karnevalu na Ptuju in v Litiji, slovenskemu
občinstvu pa so se predstavili tudi v oddaji na RTV
Slovenija. (CN) ₨

Prebivalci Lazca za več prireditev
Tudi za Društvom ljudskih godcev Stari meh iz Lazca je
že redni letni občni zbor. Društvo je ob zamrli dejavnosti
Prosvetnega društva France Bevk prevzelo vodilno vlogo
v Krajevni skupnosti Otalež. Dejavnosti izvajajo v vaškem
središču s športnim igriščem ob večnamenskem objektu.
Člani preko leta pripravijo različne dogodke, najbolj
odmeven je Laški sejem, ki ga praznujejo avgusta. Želijo
si, da bi bila njihova zabavna in izobraževalna srečanja
pogostejša. Letošnji Pomladanski rock koncert bodo
namenili zbiranju sredstev za domače gasilce. (PV) ₨
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Ob prazniku slovenske kulture

Poklon pesniku Alojzu Gradniku
Milan Koželj

Kulturni dan so našim učencem z gledališko
predstavo Cesarjeva nova oblačila,
prirejeno po znani Andersenovi pravljici,
popestrili mladi gledališčniki iz Dramelj pri
Celju 9. februarja.
V petek, 10. februarja, pa smo na šoli
pripravili večerno svečanost z naslovom
Padajoče zvezde, posvečeno slovenskemu
pesniku Alojzu Gradniku (1882–1967) ob
50-letnici njegove smrti. Literarna teorija
ga prepoznava kot predstavnika moderne
in ekspresionizma, rojenega v Medani
v Goriških brdih. Uspešno je doštudiral
pravo ter se kot zaveden svobodomiselni
Slovenec prebijal skozi dve svetovni vojni
kot sodnik, pa tudi kot pomemben literarni
ustvarjalec.
Njegov pesniški opus je bogat in raznolik,
zaznamujejo ga različne tematike,
med katerimi poleg osebno izpovedne
ljubezenske prevladujeta predvsem
domovinska in filozofska tematika ob
motivih bivanja ter poglobljenih etičnih
vprašanjih. Gradnikova prevladujoča
pesniška oblika pa je sonet. Pesnik je
tudi evropsko prepoznan po motivu

Alojz Gradnik

Tudi ob letošnjem prazniku slovenskem
kulture smo na Osnovni šoli Cerkno pripravili
kulturni dogodek za učence ter osrednjo
občinsko prireditev.

Človekoljubni koncert
skupine Vera in luč
Foto: arhiv OŠ Cerkno

moška Vokalna skupina Zven iz Cerknega
pod vodstvom Eve Lahajnar, Ženski pevski
zbor Tice iz Spodnje Idrije pod vodstvom
Vanje Lampič, Folklorno društvo Ivan
Laharnar s Šentviške planote, Oktet Simon
Gregorčič iz Kobarida pod vodstvom
Mateja Kavčiča ter priznani slovenski pevec
Gianni Rijavec. ₨

Prizadevne organizatorke na čelu z mladima
prostovoljkama Marjanco Ambrožič in
Petro Lapanja pa so za polno dvorano
donatorjev tudi letos pripravile pester
program, ki sta ga domiselno in dopadljivo
povezovala Maja Filipič in Matej Kavčič. V
njem so nastopili: pevka Petra Hvala,

Foto: arhiv OI JSKD Idrija

25. februarja je OŠ Cerkno gostila
človekoljubni koncert skupine Vera in luč,
tokrat že trinajstič zapovrstjo.
V ospredju so bile tudi letos »lučke«, ljudje
z izjemno pozitivno energijo in pozitivnim
pogledom na svet, ki znajo marsikatero
tegobo sodobnega človeka uspešno vreči
čez ramo, česar marsikdo drug ne zmore.
Tudi letošnja prireditev je s sloganom
S pesmijo me objemi v šolsko dvorano
privabila množico obiskovalcev, ki so za
dejavnost oseb s posebnimi potrebami
zbrali nad 1.500 evrov prostovoljnih
prispevkov.

Revija odraslih pevskih
zborov Idrijske in
Cerkljanske 2017

11. in 12. marca je potekala Območna
revija odraslih pevskih zborov Idrijske in
Cerkljanske, na kateri se je predstavilo 13
domačih zborov ter dva dodatna zbora iz
Ajdovščine. Revijo je spremljal strokovni
spremljevalec Matej Penko, ki je po
končanih nastopih opravil razgovore z
zborovodji ter zbore na koncu razvrstil
na tri nivoje. Revija nima tekmovalnega

eros – tanatos, prepletanja ljubezni z
onostranstvom, kateremu je posvetil
večji del svoje pesniške ustvarjalnosti. Za
časa življenja je izdal 15 pesniških zbirk, v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so
izšla tudi zbrana dela. Padajoče zvezde je
naslov njegove prve pesniške zbirke iz leta
1916.

Cerkno
Ti tiha vas v zaklonjeni dolini!
Ko v plesu Smrti se vrtel ves svet je,
si bila mirna, drago mi zavetje
in lek blažilni srca bolečini.

Alojz Gradnik in Cerkno

Pesnika s Cerknim povezuje predvsem
začetek prve svetovne vojne, ko je v našem
kraju služboval kot okrajni sodnik. V tem
času je napisal tudi sonet z naslovom
Cerkno, ki je bil kasneje objavljen v zbirki
Primorski soneti. Na prireditvi so se z
recitacijami izbora Gradnikovih pesmi
predstavili osmošolci, za glasbeni okvir
pa so s pesmimi iz ljudske in ponarodele
slovenske glasbene zakladnice poskrbeli
Otroški pevski zbor Potočki OŠ Cerkno in
Ženski pevski zbor Cerklanke pod vodstvom
Vanje Lampič. Prireditev so umetniško
oplemenitili tudi gojenci Glasbene šole
Cerkno, obiskovalce je ob prazniku
nagovoril župan Jurij Kavčič. ₨

Bude se v srcu sladki mi spomini:
spet slišim fantov vasujočih petje,
spet vidim jablan belorožnih cvetje
in Porezen v oblakov zrem višini.
Begunce vidim, starce in otroke.
Zaman so se že krhale verige,
ki so nosile jih neproste roke.
Zaman odpirali smo tajne knjige
bodočih dni! Vse je pričakovanje
bilo zaman. Ostale so le sanje …
(Alojz Gradnik)

značaja, predvsem je namenjena
predstavitvi vseh zborov, ki delujejo v obeh
občinah. Pogovori s spremljevalcem pa
so predvsem namenjeni zborovodjem pri
oceni nastopa na reviji. Od spremljevalca
dobijo tudi konkretne informacije, ki jim
lahko koristijo pri njihovem nadaljnjem delu.
Selektor je bil s prikazanimi nastopi zelo
zadovoljen ter poudaril napredek, ki so ga
zbori dosegli. Občinstvo je zbore nagradilo
z obiskom ter dolgimi aplavzi. ₨

Dnevniki, pisma,
spomini iz dveh
svetovnih vojn

Cerkljanski muzej in Goriška Mohorjeva
družba sta v dvorani Glasbene šole v
Cerknem pripravila predstavitev knjige
Dominik Kacin: Dnevniki, pisma, spomini
iz dveh svetovnih vojn. Na predstavitvi so
sodelovali dr. Milica Kacin Wohinz, glavna
pobudnica, urednica in hči Dominika Kacina,
dr. Boris Mlakar, pisec uvodne besede, in
Marko Tavčar, tajnik Goriške Mohorjeve
družbe. Za zbirko Naše korenine je dr.
Milica Kacin Wohinz pripravila vrsto spisov
svojega očeta Dominika, ki je med prvo
svetovno vojno pisal vojaški in bolniški
dnevnik, nato pa doživel italijanske zapore
in konfinacijo ter nemško deportacijo v
Mauthausen. Vse to je opisal v spominih
in v pismih, ki jih je pošiljal domov na

Cerkljansko, kjer so se medtem družinski
člani, hčere in žena soočali z grozotami
medvojnega in vojnega časa. (MM) ₨

Ob kulturnem prazniku
prepevali domovini

Foto: Bojan Tavčar

Tudi ob letošnjem prazniku slovenske kulture smo
na Osnovni šoli Cerkno pripravili kulturni dogodek
za učence ter osrednjo občinsko prireditev.

V dvorani Glasbene šole so se 11. februarja
slovenskemu kulturnemu prazniku s prvim
samostojnim koncertom z naslovom Pojem
domovini poklonili člani Moške pevske
skupine Cerkljanski zven pod vodstvom
zborovodkinje Eve Lahajnar. Prepevajo
vesele domače in ljudske pesmi, zagrizejo
tudi v zahtevnejše skladbe, od sakralnih do
najrazličnejših posvetnih skladb, sodelujejo
na prireditvah v Cerknem in okolici. Z
recitacijami domoljubnih pesmi sta večer
popestrila devetošolca OŠ Spodnja Idrija,
Patricija Tušar in Gašper Golob, v goste pa
so za razvedrilo in popestritev povabili tudi
zasedbo Mladi Cerkljani. ₨

Kultura 11
22. Jazz Cerkno 2017

Prihajajo glasbeniki
iz kar 19 držav
Tjaša Jurman

V Cerknem bodo že dvaindvajsetič odmevale
jazzovske in podobne glasbe. Jazz Cerkno bo
letos med 18. in 20. majem na enem mestu zbral
vrhunske slovenske in tuje glasbenike. Slednji letos
prihajajo iz devetnajstih držav (!), kar je rekord za
naš festival.
Med državami je veliko takih, katerih
glasbeniki niso pogosto na naših odrih:
Islandija, Latvija, Romunija, Belorusija,
Portugalska, Argentina, Trinidad in Tobago
ter Etiopija. Iz slednjih dveh prihajajo člani
tria, ki ga vodi legendarni etiopski glasbenik
Hailu Mergia. Klaviaturist in harmonikar
je zaslovel v 60. in 70. letih 20. stoletja, ko
je sooblikoval ethio-jazz, zvrst, ki že od
srede 90. let doživlja renesanso v svetu

zahodne glasbe. Hailu Mergia bo zaključil
uvodni festivalski dan, v četrtek, 18. maja,
sam festival pa se bo začel z nastopom
Big Banda RTV Slovenija pod dirigentskim
vodstvom Lenarta Krečiča in gostoma,
saksofonistom Jako Kopačem in bobnarjem
Reinholdom Schmölzerjem. Predstavila
se bosta kot solista in skladatelja, enako
vlogo pa bo imel kitarist Samo Šalamon,
ko bo nadaljeval četrtkov program s svojim
mednarodnim kvartetom in moderno vizijo
jazza.

V petek bo jazz združen s
komorno glasbo

Tudi petkov dan bo zaznamovan s
sodelovanjem slovenskih in mednarodnih
glasbenikov, in sicer v 12-članskem
projektu Šalter Ensemble, ki pod
vodstvom švicarskega harmonikarja
Jonasa Kocherja združuje eksperimentalne
in improvizatorske glasbenike iz Švice,
Hrvaške, Srbije in Slovenije. Naše barve
bodo zastopali Tomaž Grom, Samo Kutin
in Irena Tomažin. Drugi festivalski dan se
bo nadaljeval s pretanjenim združevanjem
ko-morne glasbe in jazza, kakršnega igra
ameriški trio v sestavi Ches Smith, Craig
Taborn in Mat Maneri. Zaključek petkovega

dne bo pripadel portugalsko-finski navezi
Red Trio & Raoul Björkenheim; slednji se
bo pridružil portugalski trojki v ustvarjanju
omamne zvočne tapiserije, spletene iz
jazza, rocka in elektronike.

Na ogled bo razstava Žige
Koritnika in varovancev

Ves čas festivala bo na ogled razstava, na
kateri se bodo s
svojimi fotografijami
predstavili Žiga
Koritnik in udeleženci
njegovih delavnic.
Potekala bo tudi
delavnica »Divja
hrana«, ki jo vrsto let
vodi Dario Cortese.
Sobotni dan bo, kot
vedno, »najdaljši«, saj
bo poleg glavnega
programa potekala
tudi glavnina
spremljevalnih
dogodkov. Začelo
se bo s koncertom
glasbene delavnice
za otroke, ki mu
bo sledilo »podmizje« revije Nove muske
o jazzu v medijih, temu pa popoldanski
koncert v glasbeni šoli, na katerem
bo nastopila ameriška kitaristka Mary
Halvorson z bobnarjem Tomasom Fujiwaro.

V soboto v glavnih vlogah
dekleta

Tudi na večernih koncertih bodo ženske
v glavni vlogi, saj bodo imele prvič
v zgodovini festivala vse tri zasedbe
žensko vodjo. Prva se bo predstavila
pianistka Kaja Draksler, ki bo premierno v
Sloveniji predstavila svoj mednarodni Kaja
Draksler Octet ter povezovanje skladanja
in improvizacije, uglasbenih pesmi in
eksperimenta. Sledila bo še ena premiera:
nastop ameriškega Tomeka Reid Quarteta.
Reidova je čelistka, ki v svoji čikaškonewyorški zasedbi združuje jazz, novo
klasiko in improvizacijo. Sklep festivala bo
pripadel udarnemu finskemu trio Mopo s
saksofonistko Lindo Fredriksson na čelu,
ki ji družbo delata še basist Eero Tikkanen
in bobnar Eeti Nieminen. Mopo igrajo
radoživo, nagajivo zmes jazza in art-rocka z
obilo zabavnih momentov. Pestro bo! ₨

KOLEDAR DOGODKOV
Okrogla miza »Izumiranje krščanskih
vrednot v Sloveniji«
Kje: Hotel Cerkno
Kdaj: 17. april 2017 ob 19. uri
Predstavitev knjige: Kamnite sestre
zvezd: megaliti naših prednikov (Jože
Munih)
Kje: C.M.A.K. Cerkno
Kdaj: 21. april
Začetek projekta Primorci beremo
Kje: Bevkova knjižnica, Cerkno
Kdaj: 21. april 2017 (do sredine
novembra 2017)
Zgodbe o vodi (prireditev v
počastitev dneva Soče)
Kje: večnamenska dvorana OŠ Cerkno
Kdaj: 21. april ob 18. uri
Razstava glasbene fotografije Jazzyga! in učenci (razstava Žige Koritnika
in udeležencev njegovih fotografskih
delavnic)
Kje: Cerkljanski muzej
Kdaj: 22. april 2017 ob 19. uri (do 29. maj
2017)
Keltika: Igor Matković kvintet (SLO),
ambientalni jazz
Kje: Gabrijel Cerkno
Kdaj: 22. april 2017 ob 21. uri
Otvoritev Bike & fun parka Cerkno
Kje: SC Cerkno
Kdaj: 1. maj 2017 ob 10. uri
Koncert Koala Voice – Memorial 2017
Kje: C.M.A.K. Cerkno
Kdaj: 6. maj 2017

Razstava fotografij o naravi
ljubiteljskega fotografa Amadeja
Carla
Kje: Bevkova knjižnica Cerkno
Kdaj: 9. maj–5. junij 2017
Knjižni sejem ANARH
Kje: C.M.A.K. Cerkno
Kdaj: 13. in 14. maj 2017
Festival Glas piščali TD Reka
Kje: Reka pri Cerknem
Kdaj: 26. in 27. maj
Spomladanski koncert Društva
godbenikov Cerkno
Kje: Cerkno
Kdaj: 27. maj 2017
Odprtje samostojne fotografske
razstave Silve Obid, članice Foto
kluba Cerkno
Kje: Cerkljanski muzej
Kdaj: 2. junij 2017 ob 19. uri
10. tabor Karajžewc
Kje: Želin/Straža pri Cerknem
Kdaj: 2. in 3. junij 2017
Ura pravljic za otroke od 4. do 5. leta
Kje: Bevkova knjižnica Cerkno, Cerkno
Kdaj: 6. junij 2017 ob 17. uri
Keltika: Demolition Group, udarni
angažirani alter-rock
Kje: Star plac Cerkno
Kdaj. 23. junij 2017 ob 21. uri
Nastop Društva godbenikov Cerkno s
pevskim zborom Cerkljanski zven
Kje: Šebrelje
Kdaj: 24. junij 2017

Zlata piščal

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

Zlato piščal tokrat podeljujemo:
Juriju Čuku, poveljniku PGD Cerkno,
ki je marca prejel bronasto priznanje
Civilne zaščite za severno Primorsko;
to se podeljuje za požrtvovalno in
uspešno opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči.
dr. Luku Leskovcu, prejemniku
nagrade zlati znak Jožefa Stefana
za leto 2017. Nagrado je prejel
za uspešnost in odmevnost
doktorskega dela na področju
naravoslovno-matematičnih ved.
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Poročilo o socialnih programih RKS OZ Idrija za leto 2016

586 prejemnikom razdelili deset ton hrane
Tanja Tominec

Na skupščini so bili člani enotni, da ostaja prioriteta oskrbovanje
socialno ogroženih posameznikov in družin.

Uspešno se je po
treh letih zaključila
humanitarna akcija Za
varen korak, v kateri
smo zbrali skoraj 20 ton
zamaškov in sredstva,
ki omogočajo nakup
nožne proteze. V okviru
brezplačnih tedenskih
letovanj v Mladinskem
zdravilišču Debeli rtič
je letovalo 13 otrok in
štirje starostniki iz občin
Idrija in Cerkno. Preko
150 upokojencev smo

Medobčinsko društvo invalidov Idrija - Cerkno

Aktivni skozi vse leto
Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1969. Od
takrat pa vse do sedaj si želimo, da bi se to društvo
še naprej posvečalo invalidom.

Foto: arhiv MDR Idrija - Cerkno

Društvo šteje nekaj nad 200 članov, od
tega je 35 težkih invalidov. Prav njim
posvečamo posebno pozornost. Vsako
leto jim v septembru priredimo srečanje
na letnem vrtu Pri Zagodu. Tam jim najprej
predstavimo delovanje društva v tekočem
letu, potem sledi zakuska, po njej pa
družabno srečanje. Priredimo tekmovanje
v pikadu, balinčkanju, kegljanju in streljanju
z zračno puško. Prvi trije v vsaki panogi

prejmejo lepe nagrade. Donatorjem iz Idrije
in Cerknega ter okolice se ob tej priložnosti
najlepše zahvaljujemo!
V decembru vse težke invalide obiščemo
na njihovih domovih, se z njimi pogovorimo
o njihovih problemih ter jih za praznike

skromno obdarimo. Hvala vsem
prostovoljcem, ki nam pomagajo, ker
naredijo veliko kilometrov iz Idrije do Ravn,
Cerknega, Podlanišča, Masor, Kanomlje,
Sp. Idrije, Gor, Godoviča, Črnega Vrha,
po domovih starejših in po mestu Idrija.
Vsem invalidom nudimo tudi kapacitete,
ki jih nam dodeli Zveza delovnih invalidov
Slovenije po zdraviliščih in na morju.
Organiziramo delavnico ročnih del, uspešni
smo tudi v balinanju, pikadu, ribolovu in
streljanju z zračnim orožjem.
Več informacij dobite na sedežu našega
društva na Lapajnetovi 9 v Idriji, ob sredah
med 9. in 11. ter med 15. in 17. uro ali na
telefonski številki 05/37-73-882. (Izvršni
odbor MDI Idrija - Cerkno) ₨
18. marca so se člani sešli na občnem
zboru. Po podanih poročilih za lansko
leto in razpravi so podali razrešnico
dosedanji predsednici in vsem organom
društva. Ker ni bilo nobene kandidature
za predsednika za naslednje 4-letno
obdobje, predsednica tudi v prihodnje
ostaja Ljudmila Erjavec.

Foto: arhiv RKS OZ Idrija

Letovanja, obdarovanja,
predavanja …

Rdeči križ sodeluje tudi z
osnovnimi šolami in gimnazijo ter
širi znanja in organizacijsko kulturo.
Sodelujemo s projekti v okviru
V letu 2016 smo razdelili 261 prehrambenih paketov in
obeleževanja mednarodnih dni,
pralnega praška ter hrane iz skla-da EU, kakor tudi ozimnico,
kot so svetovni dan hrane, svetovni ki jo je prejelo 130 uporabnikov in družin.
dan prve pomoči, evropski teden
programov s poudarkom na starejših
oživljanja in druge aktivnosti, povezane s
v povezavi s skrbjo za boljšo kakovost
tednom Rdečega križa.
življenja. Zato smo v začetku leta začeli s
V letu 2016 je vrednost socialnih programov humanitarno akcijo XXL pomoč, v kateri
za materialne in finančne stroške znašala
zbiramo zamaške in sredstva za starostnike
31.625 evrov.
skupaj z Domom upokojencev Idrija (službo
za pomoč na domu). V prvih treh mesecih
Prioriteta – ogroženi
letošnjega leta smo nudili 20 ur študentske
pomoči trem uporabnicam (zlaganje drv,
posamezniki in družine
manjša popravila). Tako sledimo sloganu
Rdeči križ Slovenije je v svoj letni program
akcije Zrele izkušnje, mlada pomoč. ₨
dela tudi za leto 2017 zapisal, da ostaja
prioriteta oskrbovanje socialno ogroženih
posameznikov in družin z materialno
in finančno pomočjo ter nadgradnja

Najštevilčnejše društvo
so upokojenci

Delavnice o slepoti in
slabovidnosti

Člani Društva upokojencev Cerkno, 550
jih je, so lani izpeljali vse naloge, nekatere
nad pričakovanji. Nekatere njihove sekcije
delujejo izjemno dobro in so vzor tudi
društvom z mladimi člani: pevski zbor,
likovna in foto sekcija, zelo dejavna je
športna sekcija itd. Društvo je v minulem
letu izpeljalo številne izlete, med njimi je
najbolj popularno t. i. potovanje v neznano.
Lani so uredili svoj dom in okolico, kjer
imajo svoj vrt in balinišče, pod njihovo
streho pa domuje tudi stalna razstava
društva Driklc. Sodelujejo s sosednjimi
upokojenskimi društvi, od Idrije, Žirov,
Gorenje vasi do Sovodnja, želijo se povezati
tudi s Tolminci.
Tudi v tem letu načrtujejo številne
aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti povezovale
njihove člane in jim omogočale kakovostno
in vitalno dejavnost. Posebej si želijo, da
bi bolje zaživela prostovoljna dejavnost
pomoči starejši za starejše, medse vabijo
tudi nove člane, so izpostavili na občnem
zboru v Hotelu Cerkno, na katerem so se
zbrali 12. marca. (PV) ₨

Foto: arhiv OŠ Cerkno

in je bila nabavljena s pomočjo donacije
družbe Kolektor. Finančna pomoč za nakup
delovnih zvezkov je znašala 2.600 evrov in
jo je prejelo 53 otrok, ostala finančna pomoč
družinam in posameznikom pa je znašala
dobrih 3.000 evrov.

Foto: arhiv RKS OZ Idrija

V okviru socialno-humanitarnih programov
smo 262 uporabnikom (z družinskimi člani
kar 586 prejemnikom) iz občin Idrija in
Cerkno v sklopu materialne humanitarne
pomoči razdelili deset ton hrane in
tri tone oblačil. Razdeljenih je bilo 261
prehrambenih paketov in pralnega praška
ter hrane iz sklada EU, kakor tudi ozimnice,
ki jo je prejelo 130 uporabnikov in družin

obiskali in obdarili v novoletnem
času, v akciji Božiček za en dan pa
obdarili 202 otroka (projekt CSD
Idrija). Brezplačnih predavanj in
delavnic z različnimi vsebinami
se je v Medgeneracijskem centru
Idrija udeležilo več kot 120 ljudi.

Foto: arhiv RKS OZ Idrija

Na redni letni seji 27. marca letos so se sešli člani
idrijske območne izpostave Rdečega križa Slovenije.

Na Osnovni šoli Cerkno so 3. februarja
potekale delavnice o slepoti in
slabovidnosti za učence četrtega razreda.
Člani Medobčinskega društva slepih
in slabovidnih Nova Gorica – Metoda,
Igor in strokovni spremljevalec Edi so
učencem spregovorili o tem, kako si
slabovidni pomagajo skozi življenje.
Preko različnih zanimivih aktivnosti so
otrokom predstavili še ovire in prepreke,
ki otežujejo vsakodnevne aktivnosti slepih
in slabovidnih ter pripomočke, ki jim
pomagajo, da se znajdejo in vključujejo
v svet polnočutečih. Ob koncu delavnice
je vsak učenec prejel knjižico nasvetov
za prijaznejše druženje s slepimi in
slabovidnimi osebami z naslovom Ne tako,
ampak tako in tabelo z Braillovo abecedo.
Podarili so jim tudi zelo zanimiv reliefno
oblikovan zemljevid, tipno karto z ulicami v
Novi Gorici. (MK) ₨
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Ob 40. obletnici prvič slavnostna akademija

Partizanske smučine Cerkno ‘45
Damjana Peternelj

Letos je minilo 40 let od prve prireditve v spomin na odporniških gibanj pri mladini, ki imajo
posebno pravico do avtentičnih doživetij
partizanska smučarska tekmovanja v patruljnem
tega časa, saj si bodo morali ob odraščanju
teku, smučarskih skokih in veleslalomu v Cerknem sami oblikovati svoj pogled na svet v
specifičnem sodobnem svetu.
1945. Dogodkov so se v Cerknem spomnili na
V soboto še tekme v
slavnostni akademiji 27. januarja in športnih
veleslalomu in tekih
tekmovanjih dan za tem na Smučarskem centru
Sobotno dopoldne 28. januarja je bilo
Cerkno.
kot po navadi namenjeno spominskemu

Vanja Lampič že vrsto let uspešno motivira
starejše učence za kakovostno izvajanje
uporniške lirike in zborovske pesmi. Na
harmoniki jih je letos spremljal Jernej Štremfelj.

pod vodstvom Vanje Lampič zgledno
nadaljevali tradicijo domovinske vzgoje, ki
je pred časom množično obiskana že polnila
nekdanjo kulturno dvorano v kompleksu
»stare Ete« ob izvedbah Partizanskih
smučin. V pripravo in izvedbo akademije
pa so se vključile tudi ostale krajevne

Foto: arhiv SCC

Predsednik Pahor
s šolarji na SC Cerkno

Predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor se je 20. januarja na SC Cerkno
udeležil zaključka akcije Šolar na smuči
– slovenskega projekta smučarskega
ozaveščanja šolskih otrok o osnovah
smučanja in varnosti na smučišču.
Po smučanju z otroki in ogledu smučarskih
delavnic, ki so jih letos na Cerknem
pripravili učitelji in demonstratorji
Smučarskega društva Novinar, se je
predsednik (tudi častni pokrovitelj
akcije) družil z otroki in z ambasadorjem
akcije Juretom Koširjem. Zahvalil se
je organizatorjem akcije, da s tako

institucije in društva na čelu s Cerkljanskim
muzejem, pod čigar okriljem poteka tudi
akademska študija umestitve Partizanskih
smučin v evropska odporniška gibanja.

Pogled v zgodovino

20. in 21. januarja 1945 so namreč sredi tedaj
okupirane Evrope v osvobojenem Cerknem
potekala partizanska smučarska tekmovanja
v patruljnem teku, smučarskih skokih in
veleslalomu, ki še danes veljajo za edinstven
tovrstni dogodek med vojno ne le v Evropi,
tudi v svetu. Na njih je nastopilo več kot
40 partizanov, gledalcev pa je bilo več kot
tisoč.

tekmovanju v veleslalomu, ki so ga z
doskokom s slovensko zastavo simbolično
pospremili na pot padalci Slovenske vojske.
Prisotne je pozdravil cerkljanski župan Jurij
Kavčič, nagovoril pa generalmajor Alojz
Šteiner. Simbolično so tekmo v partizanskih
oblačilih odprli predstavniki spominske
čete Pod svobodnim soncem, ki so se prvi
zapeljali po progi. Nanjo se je za njimi v
tekmovalnem delu spustilo še več kot 260
predstavnikov in članov Zveze Združenj
Borcev za vrednote NOB Slovenije,
Slovenske vojske, Zveze veteranov vojne
za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih
društev Sever, Zveze slovenskih častnikov
in Zveze društev vojnih invalidov Slovenije.

Dogodku je na akademiji posebno
pozornost namenil odličen poznavalec
zgodovine bojevanja na smučeh,
brigadir Janez Kavar, ki je še posebej
poudaril mednarodni pomen te enkratne
prireditve. Prireditev je popestrila
tudi individualna izvajalka uporniške
pesmi, Marjetka Popovski. Slavnostna
govornica, univerzitetna profesorica
Ljubica Jelušič, bivša obrambna ministrica
in podpredsednica Združenja borcev
za vrednote NOB Slovenije je posebej

Tekme so bile korak v
svobodo

predanostjo omogočajo, da se lahko veliko
otrok brezplačno udeleži smučanja. Namen
akcije je smučarsko ozaveščanje otrok
s ciljem, da preživijo nepozaben dan na
snegu. V treh letih, odkar akcije poteka,
se je je udeležilo več kot 4.000 otrok.
Poleg smučišča Cerkno v njej sodelujejo
še smučišča Krvavec, Rogla, Mariborsko
Pohorje in Vogel skupaj s Smučarsko zvezo
Slovenije, Zavodom za šport R. Slovenije
Planica in slovensko policijo. (PV) ₨

V evropski potrošniški raziskavi Trusted
Brand, ki je letos prvič preverjala zaupanje
v dobrodelne organizacije v Sloveniji, so
vprašani največ zaupanja izkazali Zvezi
prijateljev mladine Slovenije. Zaupa ji
kar 74,2 % anketiranih. Sledile so Karitas,
Beli obroč, RK, in Amnesty International.
Še bolj pa smo veseli, da je tudi Društvo
prijateljev mladine Cerkno v letu 2016
prispevalo majhen delček k temu uspehu.
Poleg delavnic smo izpeljali tudi štiri
humanitarne akcije: denarna pomoč dvema
družinama, zbiranje plišastih igrač z OŠ
Cerkno, sodelovanje pri akciji Božiček za
1 dan. Pri slednji smo bili malo razočarani,
saj sta z nami sodelovali samo dve krajevni
skupnosti. Z njihovo pomočjo in CSD smo
razveselili 10 otrok. Akcija se bo letos
razširila tudi na starejše in upamo, da bo
odziv večji.
V tem letu bomo pripravljali ustvarjalne
delavnice, v načrtu so poučni izleti ter
vključevanje v humanitarne akcije. Veseli pa
bomo tudi novih sodelavcev. Kontakte in
informacije o nas najdete tudi na FB profilu.
(Alenka Lahajnar) ₨

Aktivnosti Društva
prijateljev mladine
Cerkno

Foto: DPM Cerkno

Foto: arhiv OŠ Cerkno

Akademija Partizanske smučine, zamišljena
kot umetniško–didaktična nadgradnja
bogatega sporočila evropskih odporniških
gibanj, je bila jubilejno izvedena ob 40.
Partizanskih smučinah v petek, 27. januarja,
v dvorani OŠ Cerkno. V programu so
devetošolci z recitacijami in peto pesmijo

Slavnostni govornik je bil akademik prof. dr.
Matjaž Kmecl, ki je o veličini Partizanskih
smučarskih tekem v zadnjem letu vojne v
Cerknem povedal naslednje:
»Tu v Cerknem so se znašli mladi ljudje, ki
so s svojim dejanjem nacistični nadutosti
vrgli rokavico v obraz. Njihove smučarske
tekme so pomenile toliko, kot bi celemu

Foto: arhiv OŠ Cerkno

opozorila na pomen ozaveščanja

Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl (levo) s
predsednikom Organizacijskega odbora
prireditve polkovnikom Miho Butaro

svetu sporočili: ‘Nas ne boste, tu živimo
svobodni ljudje, vi lahko po celem svetu
koljete in morite, mi pa že zdaj ustvarjamo
svet svobode.’« Poudaril je še: »Partizanske
smučarske tekme v Cerknem januarja 1945
so bile svoboda pred svobodo, ki smo jo
potem vsi doživeli.«
V kulturnem programu so nastopili
osnovnošolci Cerknega z recitacijami,
Trobilni kvintet Policijskega orkestra in
Ženski pevski zbor Iris. Organizacijski odbor
je podelil tudi kar nekaj zahval vsem tistim,
ki že dolga leta pripomorejo k odlični
izvedbi dogodka. Prireditve se je udeležil
tudi še živeči udeleženec tekmovanj iz 1945
98-letni Ivo Miklavčič, najstarejši in častni
član organizacijskega odbora prireditve, ki
je bil deležen stoječih ovacij in močnega
aplavza. ₨

Najpomembnejše je
delo z mladimi

Preteklo leto je bilo za Planinsko društvo
Cerkno v vseh pogledih uspešno, kar so
ugotovili tudi na rednem letnem občnem
zboru 11. marca, četudi se srečujejo s
pomanjkanjem posameznih operativnih
članov in nimajo stalnega oskrbnika v
koči na Poreznu, kar urejajo z dežurstvi
posameznikov. Lani je na pobudo alpinista
Rada Lapanja stekla tudi akcija Prijatelji
Porezna. 15 letnih obiskov Porezna je
opravilo kar 15 planincev. Večina od njih je
goro obiskala več desetkrat, največ obiskov
pa je vpisala Lucija Prezelj, ki je na vrhu
Porezna stala kar 70-krat.
Posebej izstopa delo alpinističnega odseka,
najpomembnejši pa so dobri rezultati dela
z mladimi, za kar so zaslužne mentorice na
domači osnovni šoli. Mladi so tudi popestrili
občni zbor, številni pa so tudi prejeli
znake, s katerimi Planinska zveza nagrajuje
najmlajše gornike. V kulturnem programu
so sodelovali učenci Osnovne šole Cerkno
in Glasbene šole Idrija. (PV) ₨
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Iz šolskih klopi

Šola v naravi za osnovne šole

25 let centrov šolskih in obšolskih dejavnosti
Domen Uršič, vodja CŠOD Cerkno

Prvi dom je bil odprt leta 1993, kot zadnji se
je v sistem pred dvema letoma vključil še
CŠOD Cerkno, ki od Občine Cerkno najema
prostore v njenem večnamenskem centru.
Trenutno je v Sloveniji 23 domov CŠOD, v

CŠOD Cerkno ponuja sedem
programov

Uspešni v objemu besed

Vrtec Cerkno se je v letošnjem šolskem letu
uspešno vključil v projekt V objemu besed,
ki ga vodi Univerza v Mariboru s podporo
društva Bralna značka, finančno pa podpira
Ministrstvo za kulturo RS. V Cerknem ga
izvajata Adrijana Mavri in Bernarda Tušar,
namenjen pa je spodbujanju družinske
pismenosti v predšolskem obdobju, ki
temelji na medgeneracijskem sodelovanju
otrok, staršev in vzgojiteljev.
Doslej so izvedli sedem srečanj na
različnih lokacijah (Bevkova knjižnica,
vrtec, šolska knjižnica), na katerih starši z
otroki spoznavajo različno leposlovno in
informativno literaturo, ozaveščajo pomen
pismenosti v vsakdanjem življenju ter branja
v predšolskem obdobju. Ob koncu vsakega
srečanja prejmejo otroci različne slikanice,

pripomočke ter igrače za spodbudo branja
v domačem okolju.
Čakajo jih še tri srečanja. Vzporedno projekt
poteka tudi v vrtčevski skupini Zajčki. Na
njihove domove potuje bralni nahrbtnik s
kakovostnimi slikanicami, ki jih otroci skupaj
s starši prebirajo in vtise beležijo v bralni
zvezek. ₨

Organizirani obiski v Bevkovi
knjižnici

Skozi vse šolsko leto v knjižnici sprejemamo
obiske skupin, ki prihajajo organizirano iz
Osnovne šole Cerkno in Vrtca Cerkno.
Cilj teh obiskov je seznanjanje s knjižnico
in knjigo. Lahko je povsem informativne
narave in poteka nenapovedano. Kadar
pa obisk vključuje naše sodelovanje, se je
zanj potrebno predhodno dogovoriti. Vsaki

Udeležba po razredih OŠ (4. do 7.
razred osnovne šole)

Ob svoji 25-letnici CŠOD na vseh lokacijah
pripravlja dan odprtih vrat. V Cerknem
se bodo tako v petek, 5. maja 2017, vsi
obiskovalci lahko preizkusili v fotolovu,
gradnji mostu iz lesenih deščic in športni
igri ultimate frizbi. Ob 15. in 16. uri bo
organiziran tudi voden ogled doma.

Bivanje v CŠOD Cerkno skozi
številke

Vsak teden obiskovalci doma ocenijo
različne vidike svojega bivanja.
Predstavljamo rezultate anket, ki so bile
izvedene v času med 1. 1. in 10. 3. 2017.
Izvedenih je bilo 10 smučarskih tednov,
obiskalo nas je 12 skupin, anketiranih je bilo
405 učencev. ₨

Med smučarskimi šolami v naravi je kar 46 %
udeležencev iz 6. razredov osnovne šole, sledijo
četrtošolci s 33 % in 17 % petošolci.

Zadovoljstvo s programom šole v
naravi v Cerknem

Novo znanje od 1 do 5

90 % udeležencev je svoje bivanje ocenilo s 4 ali
5, 10 % z oceno 3 in nihče ni bil nezadovoljen.
Iz ocen je razvidno, da je šola v naravi odlična
dopolnitev osnovnošolskega programa, saj
ponuja večjo možnost vključevanja učencev v
aktivno uporabo znanja in praktično uporabo
veščin.

Velika večina učencev je v Cerknem pridobila
novo znanje, saj je kar 46 % učencev dejalo, da so
pridobili veliko novega znanja, 34 % je količino
novega znanja ocenilo s 4, 15 % s 3, 5 % z 2 ali
manj. Program, ki ga ponuja CŠOD Cerkno, se
izkazuje za zanimivega in raznolikega.

Foto: Rok Ozebek

V CŠOD Cerkno je bilo v dveh letih
delovanja razvitih sedem različnih
programov, ki vključujejo
naravne in kulturne danosti,
ki jih ponuja okolje, v
katerem se nahaja. Obiskalo
ga je že več kot 4.000
obiskovalcev. Sobe so
poimenovane po cerkljanskih
laufarjih, ki so za vse
obiskovalce ena največjih
zanimivosti. Poleg laufarjev
je med gostujočimi šolami
največ zanimanja za sprehod
do Bolnice Franja, za vsebine,
ki jih ponuja EkoBrunarica
Osnovne šole Cerkno in
Med smučarskimi šolami v naravi je skoraj polovica šestošolcev.
obisk Cerkljanskega muzeja.
Učenci so najbolj navdušeni
nad vsebinami, ki jih izvajajo samostojno
naslednjih letih pa se obetata še dve novi
v manjših skupinah, na primer: fotolov,
lokaciji, na katerih se bo izvajala dejavnost
fotozgodba, gradnja mostu s pomočjo
šole v naravi.
deščic, eksperimentiranje z vodo, sprehodi
in bivanje v naravi. Ob vikendih v domu
Programi, ki se izvajajo v CŠOD, imajo
redno gostujejo pevski zbori, folklorne
pomembno vlogo v procesu poglabljanja
skupine, društva ...
medosebnih odnosov, ponujajo možnost
za celostno sobivanje in boljše medsebojno
spoznavanje. Njihov namen je ohranjati
5. maja vabljeni na dan
zdravje otrok in mlade motivirati za
odprtih vrat CŠOD
družabne stike. Temeljijo na učenju
Do konca letošnjega šolskega leta v domu
življenjskih veščin, razvijanju kritičnega
CŠOD Cerkno predvidevamo še zagon
in ustvarjalnega razmišljanja ter na
mobilne aplikacije CŠOD misija, ki bo na
gojenju samospoštovanja in omogočanju
voljo vsem obiskovalcem Cerknega, da
osebnostnega razvoja.
pobliže spoznajo vsebine in skrivnosti, ki jih

ima Cerkljanska. Poleti bodo organizirane
aktivne počitnice s področja spoznavanja
zgodovine, kulture in gledališča.

skupini omogočamo vsaj en obisk v šolskem
letu, ki je obogaten s pravljično vsebino.
V ta namen pred začetkom vsakega
šolskega leta pripravimo nov program, ki ga
imenujemo Pravljična sezona in je dostopen
tudi na spletni strani knjižnice.
V letošnjem šolskem letu smo imeli že 17
organiziranih obiskov iz šole in vrtca.
13. marca so nas obiskali najmlajši otroci
iz vrtca, skupina Zajčki. Pričakujemo pa še
nekaj skupin, s katerimi smo že dogovorjeni
za obisk. (Brigita Smolnikar) ₨

Srečanje gledaliških skupin

14. marca je v idrijski rudniški dvorani pod
okriljem JSKD potekalo srečanje otroških in
odraslih gledaliških skupin, na katerem se je
v konkurenci otroških gledaliških projektov
uspešno predstavila dramska skupina
petošolk OŠ Cerkno pod mentorstvom

učiteljice Nives Bogataj Černič z živalsko
povestjo Grigorja Viteza, Zrcalce (na sliki).
Odraslo skupino iz Cerknega pa je zgledno
zastopala ekipa pedagoških delavk Vrtca
Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno v
zasedbi Mirjam Hadalin Makuc, Jurka

Foto: arhiv OŠ Cerknoi

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je
leta 1992 ustanovila Vlada Republike Slovenije z
namenom, da šolo v naravi sistemsko vključi v
program dela osnovnih šol. Center deluje v okviru
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki
zagotavlja sredstva za njegovo delovanje ter razvoj.

Podobnik, Adrijana Mavri, Vida Pagon in
Bernarda Tušar z lutkovno predstavo Kjer se
prepirata dva … Letošnja selektorica, igralka
Ana Ruter, je obe predstavi s Cerkljanske
zelo pohvalila. (M. Dežela) ₨

Šport 15
Bike & Fun park SC Cerkno

Odprtje bo 1. maja

FIS Masters cup tekme na SC Cerkno

Predvidena otvoritev parka, ki je nastal leta 2015
z namenom popestritve poletnega dogajanja
na enem izmed najboljših zimskih smučarskih
centrov v Sloveniji, bo v letošnji sezoni 1. maja.

Foto: Boris Drešček

Darjan Koder

Tadej Prebil

11. in 12. marca je Smučarski center Cerkno
gostil ‘masters’ tekmovalce iz 13 držav.
Tekmovalo je več kot 300 tekmovalcev, 140
v slalomu in 181 v veleslalomu. Slovenski
‘mastersi’ smo kot običajno zasedli odlična
mesta in osvojili kar nekaj medalj.
V svojih kategorijah so zlate medalje v
slalomu osvojili Heda Kotar, Mojca Pečelin,
Tadej Prebil, srebrno Boža Torkar, Dejan
Mrak, Boštjan Bernik, Boštjan Brus, bronasto
pa Ada Humar, Petra Borovinšek in Klemen
Bister. V veleslalomu osvojene zlate
medalje: Heda Kotar, Boža Torkar, Mojca
Pečelin, Boštjan Brus; srebrne medalje:
Patricija Zrojan Demšar, Nina Gantar, Tadej
Prebil, Dejan Mrak. Bronasti so bili: Sanja

Omejec Zidan, Ada Humar, Boštjan Kotar.
Po mnenju tekmovalcev in pohvalah, ki jih
izrekajo in pošiljajo naši in tuji tekmovalci,
smo letošnji FMC organizirali z odliko,
na kar smo lahko zelo ponosni, saj je bilo
kar nekajkrat slišati, da je FMC Slovenija
najboljše tekmovanje v sezoni! Na terenu je
sodelovalo 52 ljudi, za odlično pripravljene
proge so pod vodstvom Pavla Grašiča in
Pavleta Logarja skrbeli člani SK Poljane in
SK Idrija, za logistiko so poskrbele članice
SK Idrija, za fotografije Boris Drešček. Za
odlično vodenje tekmovanja gre posebna
zahvala Marku Arnežu, glavnemu sodniku
Petru Furlanu in TD Petru Petrovčiču,
zahvala tudi časomerilcu Matjažu Goltezu
z ekipo. Slovenski ‘mastersi’ smo na
mednarodni smučarski sceni postali »veliki«,
ne samo kot tekmovalci, ampak tudi kot
odlični organizatorji, za kar pa že 5. leto
zapored skrbi Patricija Mali, ki k sodelovanju
povabi delovne ekipe in pomočnike.
Nenazadnje pa tekmovanje za FMC ne bi
bilo izvedljivo, če ne bi bili ‘mastersi’ vedno
dobrodošli in deležni izdatne pomoči SC
Cerkno. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vodji smučišča Cirilu Peternelju, Majdi Rojc,
Stanetu Gosarju in Petri Borovinšek. Hvala
in nasvidenje naslednje leto! ₨

Park je bil do sedaj sestavljen iz treh
single trailov dolžine od 1700 do 2800
metrov z višinsko razliko približno 500
metrov. Vsebuje flow trail, grbine in bande
manjših zahtevnosti. V letošnji sezoni
se bo obstoječim progam pridružila še
downhill proga, za ‘spustaše’. Namenjena
bo izkušenim kolesarjem, lačnim adrenalina,
ki si želijo užitkov v tehnično zahtevnejšem
spustu.
V sodelovanju s Športnim društvom Pedal
in Wildcard cycles bo nastal nov rent-a-bike
center s servisom, in sicer tik ob vstopnem
mestu v park oz. pod izstopnim mestom
šestsedežnice Počivalo.

Nova proga za družine in
začetnike

Letos načrtujemo tudi odprtje družinske
‘smooth trail’ proge, namenjene začetnikom
v tem adrenalinskem športu. Proga, ki bo
speljana od vrha smučišča do Počivala, bo
primerna za družine z otroki, saj bo speljana
položno z nežnimi, lepo urejenimi zavoji, z
nekaj skoki, ki pa se jim bo z obvozom dalo
tudi izogniti.

Gostili bomo dve odmevni
tekmi

Že 27. in 28 maja bomo gostili tradicionalno
tekmo SloEnduro Cerkno, ki bo štela tudi
kot kvalifikacijska tekma za EWS (Enduro
Word Series). Vrhunskemu dogodku na
kakovostno pripravljenih poteh se bo v
poletnih mesecih pridružil še en dogodek
– 15. in 16. julija se bo namreč v parku
odvijal Downhill Cerkno. Poletje bo torej

Foto: arhiv OK Azimut

Foto: Zoran Abram

OK Azimut uspešno v novo sezono

zaznamoval obisk številnih kolesarjev in
njihovih navijačev.

V ponudbi še supanje,
lokostrelstvo, paintball …

V sklopu parka sta označeni dve krožni
kolesarski in dve pohodniški poti, ki
obiskovalce popeljejo skozi najlepše
kotičke Črnega vrha z izjemnimi razgledi
na Julijske Alpe. Supanje ali športni ribolov
lahko gosti preizkusijo na katerem izmed
dveh akumulacijskih jezer, ob restavraciji
Alpska perla pa se lahko pomerijo v
skupinskih športih; zaigrajo lahko odbojko
na mivki, badminton ali nogomet.
Svoje ravnotežje lahko preskusijo v
‘slackline-u’ oz. hoji po traku, natančnost
pa v lokostrelstvu, pikadu ali metanju
balinčkov. Najmlajši obiskovalci se lahko
zabavajo na otroških igralih, kjer jih čakajo
gugalnice, tobogani in trampolin.
V letošnji sezoni bomo dodatno
pospeševali utrip s paintballom. Novo
adrenalinsko doživetje se bo odvijalo v
gozdu tik pod restavracijo Alpska perla. Kot
se za zeleno destinacijo spodobi, bomo
v parku uporabljali samo okolju prijazne
razgradljive kroglice.
Bike & Fun Park postaja eden izmed
najboljših v širši regiji in z raznolikimi
doživetji privablja tako domače kot tudi
tuje obiskovalce. Natančen program
otvoritve letošnje sezone je predstavljen
na spletni strani:
www.bike-fun-park-cerkno.si. ₨

Peter Tušar in Gregor Hvala (prvi in drugi z leve) v
družbi večkratnega svetovnega prvaka Thierriya
Guergouija

Svetovna sezona se navadno začenja na
Portugalskem in skupaj z večjim delom
svetovne elite se je tega tekmovanja
udeležilo tudi pet naših članov.
V bližini mesta Alter do Chao ob meji s
Španijo je bilo organiziranih šest etap,
med njimi tudi mestni šprint in precizna
orientacija. Na tekmah v super eliti so se
naši tekmovalci uvrščali solidno, so pa na
dolgih progah nastopili v lažjih kategorijah
in dosegli lepe uspehe: Peter Tušar (4. v
M21A), Gregor Hvala (10. v M21A) in Klemen
Kenda (7. v M21B). Tekmovalno so se naši
člani najbolje odrezali na precizni orientaciji,
kjer je Klemen Kenda dosegel 31. mesto
med 115 tekmovalci v elitni kategoriji.

Odprtje sezone 2017

Slovenska orientacijska liga se tradicionalno
pričenja z mednarodnim tekmovanjem
Lipica Open. Na prvi tekmi, ki je v nedeljo,
12. marca, potekala v bližini Dutovelj,
je OK Azimut zopet napovedal premoč
v Slovenski orientacijski ligi. Naslednji
zasledovalni slovenski klub je dosegel manj
kot 70 % točk v zadnjih dveh desetletjih
prepričljivo dominantnega slovenskega
kluba. Veseli tudi dejstvo, da je OK Azimut
pobral ligaški zmagi v eliti.
V W21E je bila najboljša Slovenka Nuša
Jeram, v M21E pa Peter Tušar. Na tekmi je

skupaj nastopilo več kot 1300 tekmovalcev,
Nea Eržen pa je bila ena redkih slovenskih
tekmovalk, ki se je po seštevku obeh
tekmovalnih dni uspela uvrstiti na oder za
zmagovalce.

Aktivni v JV Evropi

Med 3. in 5. marcem je v Tirani v Albaniji
potekal zimski sestanek skupine SEEOA
(South Eastern European Orienteering
Association), ki se ga je udeležil Klemen
Kenda. Predstavil je predvsem priprave
na prvenstvo JV Evrope, ki naj bi konec
avgusta 2018 potekalo v Cerknem in okolici.
Zadnji dan sestanka je bila organizirana tudi
sprint tekma po predmestju Tirane. Tekmo
je sicer dobil dolgoletni turški reprezentant
Veysel Güler, odlično 2. mesto pa je pred
kolegi s področja bivše Jugoslavije osvojil
naš predstavnik.

Cerkno Cup »klinika«

Cerkno Cup je največje orientacijsko
tekmovanje v organizaciji kateregakoli
kluba v Sloveniji. Z več kot 25-letno
tradicijo je postalo tudi pojem kakovostne
izvedbe. Organizatorji so se zato odločili,
da organizirajo seminar (v orientacijskem
žargonu »kliniko«). Prvi del je potekal 10.
marca v Cerknem, seminarja se je udeležilo
15 slušateljev.

Azimut dobil zimsko ligo

Zimska orientacijska sezona je vedno
natrpana. Letos je bilo organiziranih kar
20 tekem zimske lige in nekaj tekem v
smučarski orientaciji. V skupnem seštevku
Zimske lige je OK Azimut ponovno zmagal.
Najboljši posamezniki so bili: Valentin
Eržen (5. mesto v kategoriji A), Teja Tušar (7.
mesto v kategoriji B) in Nea Eržen (1. mesto
v kategoriji C). V zimski ligi se je domači
klub izkazal tudi kot dober organizator in
izvedel kar osem tekmovanj. ₨
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Dobro in domače

Aleluja – walupki
Damjana Peternelj

Veliko noč zaznamuje praznično
obložena miza, a med najstarejše
slovenske velikonočne jedi
štejemo alelujo, danes malo
poznano domačo jed.

Aleluja ima več pokrajinskih različic. V Poljanski dolini so alelujo
zakuhali z belo moko in zabelili z maslom. Drugod po Gorenjskem
so jo skuhali v kaši, podmeteni z ajdovo moko, ali kar v mesni juhi.
Ponekod jo zgostijo z ajdovo ali proseno kašo, začinijo s kumino in
poprom ali zabelijo z ocvirki.

PRIPRAVA VELIKONOČNE ALELUJE
Foto: Bojan Tavčar

Sestavine za 4 osebe:
• ½ kg suhih repnih olupkov
• ½ kg olupljenega krompirja
• 2 žlici ocvirkov

Kupujemo
lokalno
Polona Kavčič

Velikonočna tržnica
Tržnica lokalnih izdelkov

Sobota, 15. april
8.00–12.00

pred blagovnico v Cerknem

Tržnica v Cerknem:

*6. 5. (sob), *18. 5. (čet)

• sol, poper, česen in suha juha

Foto: Božo Uršič

Alelujo, kakršno se je včasih kuhala na Cerkljanskem, še
znajo pripraviti na turistični kmetiji Pri Flandru v Zakojci,
kjer jo gospodinja Marija pripravlja po receptu, kakršnega
prilagamo. Na Cerkljanskem se jed imenuje walupki.

Sir Krn`čan

Kmetija Na Krnicah je družinska kmetija,
na kateri je mlečna živinoreja prisotna
že vrsto let. Skoraj 1000 m visoko v vasi
Idrijske Krnice je kmetija ujeta med pašnike,
travnike in gozdove. Letos so vzpostavili
novo moderno sirarno, kjer nastaja široka
paleta mlečnih izdelkov. Za sir Krn`čan, ki
je izdelan iz surovega kravjega mleka, se
uporablja recept za sir tipa tolminc. Značilna
zanj pa je svojevrstna mikroflora, ki daje siru
unikaten in poln okus.
Ponudnik: Kmetija Na Krnicah, Idrijske
Krnice 4, 5281 Spodnja Idrija, M: 031 512 848,
E: janez.lapanje@gmail.com.
Kje lahko izdelek kupimo? Na kmetiji, na
idrijski tržnici (ob sredah na vsake 14 dni), v
trgovini Fama Market Valma v Cerknem.

Foto: Bojan Tavčar

Aleluja na Cerkljanskem

Postopek:
• Repne olupke kuhamo v
slanem kropu. Odcedimo in
damo v lonec na olupljen
posoljen krompir ter skupaj
kuhamo do konca.
• Ko je kuhano, odcedimo
večino vode, sestavine pretlačimo in premešamo.
• Solimo in popramo po okusu.
• S soljo previdno, ker je slana
tudi suha juha, s katero se
zaključuje priprava aleluje.

Lesena posoda

Naj si bo hruška, jablana, češnja ali oreh ...
Iz lesa, ki raste na Cerkljanskem, nastajajo
izdelki rokodelskega strugarstva. Za Antona
je les izjemno gradivo za ustvarjanje
lesenih posod, igrač in drugih uporabnih
predmetov. Lesene stružene posode so
izdelane iz različnih vrst lesa. Odlikuje jih
gladka in odporna površina, prijetna na
otip in za oko. Iz enega kosa lesa, zaščitene
z naravnimi olji in voskom nastajajo lične
posode, ki so za ljubitelje lepega lahko
pravo darilo.
Ponudnik: Anton Kavčič s. p., Police 1, 5282
Cerkno, M: 040 936 932.
Kje lahko izdelek kupimo? Pri izdelovalcu,
zaželjena predhodna naročila.
Cena izdelka: od 25,00 EUR dalje.

• V kozici raztopimo ocvirke,
dodamo strt česen in s tem
zabelimo olupke.
• Dolivamo suho juho, da dobimo želeno gostoto aleluje, ki
jo postrežemo kot prilogo h
kuhanemu pršutu s hrenom.
Namig: namesto suhih repnih
olupkov lahko uporabite tudi
svežo repo.
Pa dober tek!

Foto: arhiv Naturalina.

Aleluja je bila v preteklosti postna in na veliko noč obredna
jed. Njen izvor etnologi iščejo v revnih razmerah, v katerih
je pred stoletji živela večina Slovencev, in slabem pridelku
kmetov. Preprosto jed iz posušenih repnih olupkov so
sprva velikokrat kuhali v hudih časih, npr. med vpadi
Turkov, kasneje pa so jo postregli v spomin na hudo
lakoto, ko so za v lonec ostali le še suhi repni olupki.
Aleluja je postala tudi prva velikonočna jed, po kateri se
je velikonočni zajtrk lahko začel. Da gre za preprosto jed,
dokazuje tudi recept zanjo.

Pisatelj Janez Trdina je v
svoji noveli Arov in Zman
leta 1850 zapisal:
»Od Turkov obleganim
kristjanom je zmanjkal
živež. Ko sta dva hlapca
kuhala na dvorišču svoj
zadnji del všena, jima je
padel iz droga nad kotlom
v lonec repni olupek in se
prav dobro skuhal. Olupkov
je bilo v gradu na pretek. S
tem so se potem preživeli
oni in tudi drugi ljudje, ki
o veliki noči niso imeli več
druge hrane.«

Naravno milo Naturalina

Pod blagovno znamko Naturalina nastajajo
ročno izdelani naravni kozmetični izdelki.
Naravna oljčna mila so ročno izdelana iz
rastlinskih olj, z dodatki naravnih eterčnih
olj. Primerna so za nego celega telesa, saj
kožo navlažijo in ji vračajo sijaj. Na voljo
je več različnih mil: sivka, glinko, medovseni kosmiči, jesenski gozdiček, cimetpomaranča.
Ponudnik: Naturalina Borut Troha s. p.,
Beblerjeva 6, 5280 Idrija, M: 041 574 049, E:
naturalina.info@gmail.com, FB: Naturalina
Naravna kozmetika.
Kje lahko izdelek kupimo? Na lokalnih
tržnicah v Cerknem in Idriji, pri ponudniku in
tudi v blagovnici v Cerknem.
Cena izdelka: od 5,00 EUR dalje.

