
Stran 8 in 9
Mitja Dežela, novi 
ravnatelj OŠ Cerkno
»Uspešni so povsod tam, kjer se 
zavedajo, da šola poganja tudi 
narodovo kulturo in ekonomijo.«

Stran 5 
Jubileji gasilcev 
Predstavljamo prostovoljna gasilska 
društva, ki so letos obeležila obletnice: 
PGD Ravne pri Cerknem, PGD Šebrelje in 
PGD Gorje-Poče-Trebenče. 

Stran 13 
Prvenstvo JV Evrope v 
orientacijskem teku 
Konec avgusta je OK Azimut na Cerkljanskem in 
Idrijskem z odliko organiziral Prvenstvo JV Evrope v 
orientacijskem teku.  
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Stran 7
Na Črnem vrhu 
postavljali Guinnessov 
rekord  
rekord v ročni košnji je na travnikih sC 
Cerkno avgusta pomagalo postavljati kar 
570 koscev.  

Stran 10
V Dolenjih Jaznah imajo 
nov defibrilator 
Krajani so z zbiranjem sredstev zanj 
pričeli spomladi, sedaj pa je že na voljo 
domačinom, pohodnikom in kolesarjem. 

Teja Ličar Močnik, 
vodja podružnične 
glasbene šole v 
Cerknem
V prostem času pevka 
pri Cerklankah in 
gasilka.  Tokrat piše o 
jubileju in praznovanju 
‘padgurskih’ gasilcev.

Klemen Kenda, 
orientacist
s kompasom in 
zemljevidom odkriva 
nedotaknjene kotičke 
narave doma in po 
svetu. Z ekipo OK 
Azimut se je izkazal 
v vlogi odličnega 
organizatorja prvenstva 
JV Evrope.
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Občina Cerkno praznuje svoj občinski 
praznik 1. oktobra v spomin na rojstvo dr. 
Franca Močnika ter na ustanovitev Vojkove 
brigade.

Dr. Franc Močnik (1814–1892), sloviti 
matematik, velja za vodilnega 
matematičnega pedagoga tedanjega 
srednjeevropskega prostora. Je avtor 
številnih priročnikov, učbenikov in 
metodičnih knjig, s katerimi je postavil 
temelje sodobnemu poučevanju 
matematike. Kot šolski nadzornik za 

CERKLJANSKE NOVICE
Stran 2
Energetska sanacija OŠ 
Cerkno zaključena  
s septembrom se je po več mesecih 
zaključila energetska sanacija 
osnovnošolske stavbe. 

Kranjsko si je prizadeval tudi za uvedbo 
slovenskega jezika v osnovnih šolah.

V Cerknem je bila na podlagi enot 
Idrijskega odreda 26. septembra 1943 
ustanovljena tudi Vojkova brigada.

Ob občinskem prazniku se tradicionalno 
ozremo na dosežke občank, občanov 
in organizacij, ki s svojimi prizadevanji 
zaznamujejo čas, v katerem delujejo. s 
podelitvijo občinskih nagrad in priznanja 
jim izrazimo spoštovanje in jih spodbudimo 

Stran 6
Izbira optimalnega 
energenta 
V sklopu projekta GrETA je bilo izdelanih 
kar nekaj pripomočkov, s katerimi lahko 
izberemo optimalen energent za ogrevanje 
lastnega stanovanja in prihranimo pri 
stroških.    

Občina Cerkno praznuje!  

za nadaljnje delo.

Letošnji občinski nagrajenci (občinske 
nagrade in priznanja nosijo ime še enega 
uglednega rojaka, pisatelja, publicista in 
politika Franceta bevka) so: prejemnik 
najvišjega bevkovega priznanja radioamater 
Miran Vončina, prejemniki bevkove 
nagrade pa: Prostovoljno gasilsko društvo 
Ravne pri Cerknem ob 60-letnici delovanja, 
Ženski pevski zbor Cerklanke ob 15-letnici 
delovanja in Damjana Čadež iz Planinskega 
društva Cerkno.  ₨

1. oktobra Občina Cerkno praznuje občinski praznik.    
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Stran 12
Bevkovi dnevi 2018 
Letos je moči v sklopu bevkovih dnevov 
združilo še več organizatorjev kot 
ponavadi.

Stran 16
Osebno: Janko Kene, 
kapitan vladnega letala 
Falcon
»Delovni čas je zelo elastičen, spremenljiv. 
V službo sem šel že v vsaki uri dneva.«
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Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

Z velikim veseljem pišem nagovor v začetku 
oktobra, ko občina praznuje v spomin na rojstvo dr. 
Franca Močnika in ustanovitev Vojkove brigade. 
Občinski praznik je namreč priložnost, ko se 
veselimo vsakega dosežka in vsake pridobitve v 
občini, h kateri smo med letom prispevali po malem 
prav vsi. 
Posebej vesel sem, da smo končno v teh dneh 
spravili pod streho največjo investicijo zadnjih let, 
energetsko sanacijo stavbe osnovne šole, največji 
objekt javnega pomena, ki smo ga uredili za sedanje 
in prihodnje generacije Cerkljanov.   
Ob tem pa je še vrsta drugih projektov: tu so bile 
ponovne preplastitve in nove asfaltacije cest, 
začeli smo z nekaterimi novimi investicijami: 
gradnjo gasilskega doma v Otaležu. ne smem 
pozabiti na manjše investicije, ki vsaka na svoj način 
pripomorejo h kakovostnejšemu življenju naše 
skupnosti. načrtujemo nove projekte, projektirajo 
se nova zdravstvena postaja v stari stavbi Ete, ki 
smo jo kupili že lani, ter most na sotočju Cerknice 
in Zapoške. Kljub temu, da imamo kar nekaj težav 
z vodovodi, je moja velika želja, da se jih po občini 
oplemeniti z novimi investicijami, da bomo lahko 
vsem prebivalcem zagotavljali kakovostno pitno 
vodo. 
Izjemnega pomena je tudi sporazumno reševanje 
območja, na katerem naj bi se gradila trgovina spar. 
Podjetje in hotel skupaj z občino že pripravljajo 
dokumentacijo, tako da se bo lahko na obrobju 
Cerknega kmalu gradil večji trgovski center. 

Uspešni smo bili pri pridobivanju evropskih in 
državnih sredstev, npr. za sanacijo šolske stavbe ter 
za sanacijo naravnih nesreč – plazu na bukovem, 
ki je že zaključena, in na območju Gorje–Zakriž. 
Občina podpira projekte LAs-a in je v nekatere tudi 
neposredno vključena kot projektni partner. Tu je 
izjemno pomembno, da se v projekte vključujejo 
tudi druge institucije in da se v okolju razvijajo nove 
vsebine. 
Z zadovoljstvom gledam na opravljeno delo po 
krajevnih skupnostih, v katerih je veliko odvisno 
tudi od elana in volje svetov posameznih krajevnih 
skupnosti. 

Osnovna šola Cerkno energetsko 
sanirana

Po dobrem letu gradbenih del, ki so se izvajala na objektu 
OŠ Cerkno, so le-ta zaključena. V okviru prenove je bilo 
zamenjano stavbno pohištvo (okna in vrata), streho se 
je obložilo z dodatno toplotno izolacijo, izvedena je bila 
sanacija ravne strehe na zahodnem delu objekta, menjalo 
se je svetlobne kupole ter uredilo celoten ovoj stavbe. 
V okviru celovite energetske sanacije in prenove se je 
obstoječo razsvetljavo v stavbi nadomestilo z energetsko 
varčno razsvetljavo. V okviru projekta je bila postavljena 
tudi električna polnilna postaja, na kateri bo možnost 
polnjenja električnih vozil.
Z izvedbo naložbe se je izboljšala energetska učinkovitost 
stavbe, izboljšali so se delovni pogoji v samem objektu, 
zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja. Z izvedbo investicije 
se bodo tako zmanjšali stroški toplotne in električne 
energije, nižji bodo stroški vzdrževanja, kar pa bo imelo 
pozitiven vpliv tudi na občinski proračun. (Občina Cerkno)₨

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne 
osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, 
tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »spodbujanje energetske 
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih 
virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in 
stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti 
rabe energije v javnem sektorju. 

Vrtec Peter Klepec zakorakal 
v novo šolsko leto
s 1. septembrom 2018 je v devet oddelkov Vrtca Peter 
Klepec pri Osnovni šoli Cerkno vstopilo 161 otrok. 52 
otrok obiskuje štiri oddelke prvega starostnega obdobja, 
109 otrok pa je razporejenih v pet oddelkov drugega 
starostnega obdobja. Z začetkom novega šolskega leta 
so vsi vpisani otroci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za 
vključitev v vrtec, mesto v vrtcu dobili. 8 oddelkov je 
trenutno polno zasedenih, v najmlajši jaslični skupini pa je 
trenutno še 5 prostih mest. V evidenci za vključitev v vrtec 
je trenutno 11 otrok, ki pa bodo pogoje za vključitev izpolnili 
v obdobju med oktobrom 2018 in aprilom 2019. (Mitja 
Dežela) ₨

Investicijsko vzdrževanje na 
vodooskrbnih objektih

V letošnjem 
letu se izvajajo 
obnove 
vodohranov 
spodnje ravne 
in Poče, sledi 
še obnova 
raztežilnika 
Urlek v Laznici 
za vodovod 

Cerkno. na teh objektih se obnavljajo suhi deli, predvsem 
je delo osredotočeno na izdelavo novih vhodov. Iz prejšnjih 
jaškastih vhodov vertikalno skozi pokrove se bo sedaj v 
objekte dostopalo skozi vrata. na novo se tudi hidro-izolira 
strehe teh objektov. (Občina Cerkno)  ₨
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Pa ne gre tu samo za vzpostavljanje modernejše 
infrastrukture v vaseh pod Poreznom, ki omogoča 
nam vsem kakovostnejše, udobnejše in lažje 
življenje. Gre tudi in predvsem za voljo stopiti 
skupaj in živeti ter ustvarjati za dobrobit kraja. 
Med druženjem in iskanjem skupnih interesov se 
rojevajo nove prireditve in dogodki, ki še trdneje 
pripomorejo pri sklepanju vezi in utrjevanju 
prijateljstev, spreminjajo in pospešujejo utrip 
celotne občine. 
Cerkljanska gre lahko le tako naprej: z obnovo 
in dograjevanjem infrastrukture, razvojem vseh 
svojih potencialov … Te lahko v polnosti razvijemo 
le, če bomo dovolj pozorno poskrbeli tudi za 
najbolj občutljive člene naše skupnosti. Mednje 
zagotovo sodijo naši najmlajši, katerih razvoj 
in odraščanje sta odvisna od naših sedanjih 
odločitev. Tu na tem mestu bi rad omenil, da bo 
potrebno v najkrajšem možnem času razmišljati 
o projektiranju novega vrtca za potrebe varstva 
najmlajših. 
Tudi v prihodnje si želim, da bi se vsi skupaj 
trudili za boljši jutri – ne le najmlajših, vseh nas, ki 
sobivamo in ustvarjamo vsakdan na Cerkljanskem. 
Ponosen sem na občanke in občane, ki s svojim 
delom, vnemo, energijo, optimizmom Cerkljansko 
peljete v kakovostnejšo prihodnost. Še posebej 
na letošnje občinske nagrajence. Vesel sem za 
vsakega od vas, saj ste prav nagrajenci vsak na 
svoj način oplemenitili širšo skupnost, predvsem 
pa ponesli ime Cerkljanske v – svet! Kot ga je naš 
rojak France bevk, po katerem so poimenovane 
priznanja in nagrade Občine Cerkno. 

Cerkljanska smo, strinjali se boste – ljudje. 
Ponosen sem na te naše kraje, predvsem pa na 
vse vas, spoštovane občanke in občani, ki nosite 
v sebi ljubezen in vdanost do rodne domače 
zemlje, četudi je, bolj kot ne, trda, predvsem pa – 
postavljena navkreber. Ob občinskem prazniku, ki 
ga obeležujemo prvi oktobrski dan, iz srca voščim 
prazničnih trenutkov ter zavedanja, da le skupaj 
zmoremo ustvariti zgodbo, ki bo našim prihodnjim 
generacijam lahko v ponos. 
naj zaključim z besedami Franceta bevka, ki je, 
potem ko se je ob koncu leta 1920 iz Jugoslavije 
vrnil na Goriško (ta je bila tedaj, kot vemo, pod 
Italijo) kljub pritiskom italijanskih oblasti sklenil 
ostati tam. Tudi pozneje, ko so mu na komisariatu 
svetovali, naj se izseli v Jugoslavijo, je ostal 
neomajen: 

»Tu je moja domovina, tu imam pravico živeti! ne 
pojdem nikamor. na vse sem pripravljen.« 

naj nam njegove besede vlivajo moči in poguma 
za skupno svetlo prihodnost! 

Prijetno praznovanje želim!  

Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno 
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radio klub Cerkno letos praznuje že 
61. obletnico aktivnega vsestranskega 
delovanja, k čemer je odločilen delež 
prispeval tudi Miran Vončina. Z bogatimi 
strokovnimi izkušnjami se je aktivno vključil 
v delo kluba ob svoji zaposlitvi v Cerknem 
leta 1978. Poleg osnovne dejavnosti je 
predvsem pomembno znanje, ki ga je 
pomagal pridobivati klubskim kolegom. 
s svežimi prijemi in domiselnimi načini 
promoviranja tehnične kulture je v klub 
privabil veliko število novih članov, 
saj je v osnovni šoli v Cerknem več let 
zaporedoma vodil radioamaterske tečaje 
ter tako navdušil številne osnovnošolce 
pa tudi radioamaterje različnih starosti. V 
časih največjega razcveta te dejavnosti je 
v cerkljanskem klubu aktivno delovalo več 
kot 60 članov, ki so zgradili radioamaterske 
postojanke na Črnem vrhu nad Cerknim, 
na bukovskem vrhu, Gorskem vrhu, v 
Idrijskih Krnicah ter na Vojskem. s svojim 
strokovnim znanjem je aktivno pomagal, da 
so postojanke uspešno delovale. 

Člani radio kluba Cerkno že vrsto let 
dosegajo izvrstne rezultate na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih, kjer so osvojili 
visoka priznanja in diplome, s katerimi 
se lahko pohvali le malo slovenskih 
radioamaterjev. Tudi Miran Vončina osebno 
pri tem ni izjema, saj ves čas deluje kot 
aktivni radioamater in vsako leto vzpostavi 
več tisoč zvez z ljubiteljskimi kolegi z vsega 
sveta. na ta način občutno pripomore 
tudi k promociji Cerkljanske: priložnostne 
poštne ovojnice, izdaje posebnih znamk, 
potrditvene kartice z motivi Cerknega in 
okolice potujejo k radioamaterjem po vsem 
svetu ter jih vabijo na obisk v Cerkno. Leta 
2000 so ta prizadevanja v Cerkno pripeljala 
udeležence svetovnega radioamaterskega 
prvenstva WrTC, ki je potekalo na bledu. 

Miran Vončina, ki je več mandatov 
cerkljanskemu klubu tudi predsedoval, 
trenutno opravlja delo gospodarja in med 
drugim skrbi, da je klub vključen v sistem 
zaščite in reševanja ter lahko v vsakem 
trenutku zagotavlja kakovostne radijske 
povezave v primeru odpovedi ostalih 
sodobnih komunikacij. Postojanko kluba 
stalno dograjuje tudi z novo opremo, v delo 
pa vključuje nove tehnologije ob sodobni 
podpori računalništva.

Za dragocen in požrtvovalen dolgoleten 
prispevek k ustanavljanju, razvoju in 
napredku radioamaterske dejavnosti na 
Cerkljanskem podeljuje Občina Cerkno 
Miranu Vončini Bevkovo priznanje za leto 
2018. ₨

Nagrajenci Občine Cerkno 2018

MIRAN VONČINA 

Prostovoljno gasilsko društva Ravne 
pri Cerknem je bilo ustanovljeno leta 
1956. Junija letos so prizadevni člani 
obeležili 60. obletnico delovanja, ki pa 
ni bila namenjena zgolj častitljivi okrogli 
obletnici, temveč tudi dokončanju 
obnove in dozidave gasilskega doma. 
Prostovoljno gasilsko društvo Ravne šteje 
danes skupaj z obetavnim podmladkom, 
aktivnimi operativci in veterani nad sto 
usposobljenih gasilcev v najbolj množični 
prostovoljni organizaciji v svojem kraju, 
ki temelji na solidarnosti, humanosti in 
povezovanju. Po drugi svetovni vojni je 
bilo še nekaj desetletij nazaj na območju 
raven in Zakriža kar nekaj poslopij še vedno 
kritih s slamnato streho, kar je pomenilo 
posebno požarno nevarnost. Prostovoljstvo 
za skupno dobro pa je spodbujala tudi 
tradicionalna povezanost in skupinska 
zavest odmaknjenih hribovskih vasic, kjer 
se prebivalci zavedajo, da bodo le sami 
z lokalno preventivo najbolje kljubovali 
tudi naravnim nesrečam. Prebivalci 
Raven so predvsem po drugi svetovni 
vojni zvesto ohranjali sloves aktivnega in 
množičnega sodelovanja tako v kulturnih 
kot v dobrodelnih društvih svojega kraja 
in se vanje množično vključevali ter sloveli 
po kakovostnem organiziranju družabnih, 
kulturnih in dobrodelnih akcij ter prireditev, 
od prostovoljnega krvodajalstva do 
domiselnega druženja mladine. sredi 
petdesetih let je bila tako na območju 
raven in Zakriža ob aktivni podpori 
takratnega tehničnega vodstva rudnika 
živega srebra Idrija nabavljena osnovna 
gasilska oprema, prvi prostovoljni gasilci 
pa so opravili osnovna izobraževanja. V 
desetih nadaljnjih letih so dozorele tudi 
razmere, ob katerih so lahko prebivalci 
tako raven kot Zakriža ustanovili vsak 
svoje gasilsko društvo. Pod vodstvom 
nekdanjega dolgoletnega aktivista Franca 
Škvarče so v ravnah oblikovali samostojno 
gasilsko društvo, ki je s prizadevnim delom 
in mnogimi pomembnimi intervencijami 
že večkrat opravičilo svoj obstoj, v 
jubilejnem obdobju pa tudi poskrbelo za 
potrebno infrastrukturo. Društvo bo tudi v 
prihodnje ostalo pomemben spodbujevalec 
društvenega delovanja na tem delu 
Cerkljanske, tako na področju zaščite in 
reševanja kot tudi družabnega življenja in 
dobrodelnosti.

Za predano in kakovostno prostovoljno 
delo ob 60. obletnici delovanja podeljuje 
Občina Cerkno Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Ravne pri Cerknem 
Bevkovo nagrado za leto 2018. ₨

PGD RAVNE PRI 
CERKNEM

Začetki delovanja zbora segajo v leto 
2003, ko so se 7. marca članice zbora prvič 
sestale na vajah. Že takrat jih je vodila 
zborovska dirigentka Vanja Lampič, tudi na 
prvem nastopu junija istega leta, in sicer 
na prireditvi »Ko pesem srca vname« – od 
Čedada do Lendave, v Volčjem Potoku. 
Takrat so jih napovedali še kot »Pevsko 
društvo Peter Jereb – Ženski pevski zbor«, 
korepetitorstvo pa sta v vseh naslednjih 
letih uspešno opravljali Minka Ličar in Teja 
Ličar Močnik. Današnje ime Cerklanke se je 
uveljavilo kasneje, vedno bolj kakovostni 
nastopi pred domačo in tujo publiko pa 
so spontano pričali o prizadevnih pevkah 
iz Cerknega z odlično zborovodkinjo. 
Pesem so ponesle v sončna Goriška brda, 
med urejene nasade Arboretuma Volčji 
Potok, v Monošter na Madžarsko, pa tudi 
med tržaške slovence v nabrežino, kjer 
ima slovenska pesem poseben zven, ter v 
številna druga mesta in vasi. Pevke se rade 
odzovejo povabilom za sodelovanje na 
dobrodelnih prireditvah, pevski optimizem 
in lepoto glasbe pa redno ponesejo tudi 
med poslušalce doma upokojencev ter v 
psihiatrično bolnišnico.

Prav gotovo ne gre prezreti rednega 
sodelovanja ŽPZ Cerklanke na tradicionalni 
prireditvi Primorska poje, ki v domačih 
krajih ohranja in plemeniti zborovsko pesem 
v najžlahtnejšem pomenu besede. nastopile 
so na številnih pevskih odrih od Trente, kjer 
se revija vsako leto zaključi, do sončnega 
Portoroža, seveda ob stalni podpori in 
strokovni evalvaciji vrhunskih poznavalcev 
zborovskega petja. Že pred petimi leti so 
bile, na predlog strokovnega ocenjevalca 
in zborovskega selektorja, razvrščene v I. 
kategorijo oziroma na medobčinsko raven.

nove glasbene izkušnje jim prinaša tudi 
sodelovanje z uveljavljenimi glasbenimi 
avtorji, npr. Vladom Kreslinom in Andrejem 
Šifrerjem. skupni nastopi z drugimi zbori 
ter domačim pihalnim orkestrom pa ne 
zgolj utrjujejo pevsko prijateljstvo, temveč 
so tudi zagotovilo za koristno izmenjavo 
izkušenj ter ohranitev glasbene kakovosti 
na ljubiteljski ravni.

Za pomemben prispevek k razvoju 
kakovostne zborovske pesmi na 
Cerkljanskem podeljuje Občina Cerkno 
Ženskemu pevskemu zboru Cerklanke 
Bevkovo nagrado za leto 2018. ₨

ŽENSKI PEVSKI ZBOR 
CERKLANKE

Damjana Čadež se je dejavno včlanila v 
Planinsko društvo Cerkno že leta 1995, 
ko se je odločila vključiti v izobraževanje 
za vodnika Planinske zveze slovenije. Po 
uspešno zaključenem napornem tečaju 
za vse kategorije zahtevnosti vodenja 
po planinskih poteh, tako v kopnih kot 
v snežnih razmerah, sodeluje Damjana 
Čadež vsako leto pri domala vseh 
programskih pohodih in izletih društva, pri 
čemer daje poseben poudarek predvsem 
tistim, v katere je vključena mladina. Ob 
tem je potrebno naglasiti, da vodniki 
Planinske zveze slovenije vodijo izključno 
prostovoljno. Poleg osnovne naloge 
vodništva je Damjana Čadež med svojimi 
člani lokalnega planinskega društva znana 
po svoji širokogrudnosti, človečnosti, 
ljubezni do narave in odgovornosti do 
opravljanja dodeljenih nalog. V domačem 
društvu je tako še posebej cenjena pri 
pripravi in izvedbi tradicionalnih prireditev, 
povezanih s planinstvom: svečanost 
ob zimskem pohodu na Porezen, letno 
srečanje planincev na Poreznu, vsakoletni 
občni zbor društva, dan šmarnic na Lajšah 
… Pomemben pa je tudi njen prispevek 
zagotavljanja planinskega podmladka ob 
dolgoletnem kakovostnem sodelovanju z 
Osnovno šolo Cerkno ter z Vrtcem Peter 
Klepec, pa tudi sodelovanje s planinskimi 
društvi v okviru Meddruštvenega odbora 
Posočja in Gorenjske. Opravlja tudi 
odgovorne naloge Odbora za članstvo 
Planinske zveze slovenije ter zgledno 
skrbi za dokumentacijo ob prijavah na 
razpise. Leta 2006 je bila soglasno izvoljena 
za predsednico Planinskega društva 
Cerkno. naloge je prizadevno in uspešno 
opravljala vse do pomladi 2018. Po njeni 
zaslugi je koča na Poreznu ob vremensko 
prijaznih vikendih odprta tudi v zimskem 
času, ob čemer se ob izjemnih naporih 
občinske nagrajenke že kažejo pozitivni 
rezultati. Koča je postala bolj obiskana 
in prepoznavna. V naslednjem mandatu 
ostaja Damjana Čadež podpredsednica 
cerkljanskega planinskega društva v oporo 
in pomoč novemu predsedniku, nagrada 
lokalne skupnosti pa je poleg zahvale za 
dosedanje opravljeno delo istočasno tudi 
spodbuda k nadaljni podpori te plemenite 
trajnostne in okoljske dejavnosti.

Za dolgoletno požrtvovalno delo v 
Planinskem društvu Cerkno podeljuje 
Občina Cerkno Damjani Čadež Bevkovo 
nagrado za leto 2018. ₨

DAMJANA ČADEŽ

Bevkova nagrada Bevkova nagrada Bevkova nagradaBevkovo priznanje
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Izvedeni projekti v letu 2018 
Občina Cerkno

Kadrovske spremembe v Certi Holding in Certi
nadzorni svet Certe Holding, d. d., je za novega direktorja imenoval Mirana Gombača, 
ki bo nadomestil boruta Piriha. Ta je po dveh letih vodenja družbe odstopil. Petra 
borovinšek, ki je v zadnjih štirih letih vodila družbo Certa, d. d., je s 1. septembrom 2018 
po odstopu prejšnje direktorice renate bajt Kovač prevzela vodenje družbe Tik Kobarid. 
Mesto direktorice družbe Certa, d. d., pa je po Petri borovinšek prevzela Mojca Černe 
Pucer.  skupščina delničarjev je imenovala nove člane nadzornega sveta Certe, d. d., 
za obdobje štirih let v sestavi: Marjan batagelj (predsednik), Marko simšič (namestnik 
predsednika) in Špela rihar (članica). nadzorni svet Certe Holding, d. d., pa sestavljajo: 
Marjan batagelj (predsednik), Željko Tatalović (namestnik predsednika) in Marko simšič 
(član). (nZD)  ₨

Kofler odhaja z Ete 
ETA Cerkno naj bi, po informacijah vodstva koncerna E. G. O., doživela spremembo v 
vodstvu podjetja. Egon Kofler, specialist za povrnitev konkurenčnosti podjetij, namreč 
odhaja z mesta predsednika uprave družbe in direktorja administrativnega področja, saj 
se bo v prihodnje posvetil novemu izzivu v okviru družinskega holdinga blanc&Fischer, 
pod okrilje katerega sodi tudi skupina E. G. O. Do načrtovane spremembe naj bi prišlo v 
nekaj tednih.  Koncern E. G. O. pa že išče izkušenega kandidata, ki bi zasedel Koflerjevo 
mesto v cerkljanski ETI. Idealen bi bil kandidat (kandidatka) iz regije v okolici Cerknega 
oziroma vsaj iz slovenije, so zapisali v sporočilu vodstva E. G. O. V prehodnem obdobju 
naj bi administrativne naloge kot predsednik uprave v Cerknem prevzel Domagoj 
Matasić, predsednik uprave sestrskega obrata na Hrvaškem. (Mr, Primorski val)  ₨

KS Bukovo
•	 izgradnja obvozne ceste bukovo–bukovski Vrh
•	 ureditev javne poti bukovo–Črv
•	 izgradnja igrišča na bukovem ter ureditev križišča in 

dostopne poti na igrišče

KS Podlanišče
•	 sanacija propusta na Zaganjalci in ureditev odseka 

ceste straža–Cerkljanski Vrh
•	 asfaltacija odseka ceste Cerkljanski Vrh–Zakrog v dolži-

ni 500 metrov 
•	 asfaltacija odseka ceste nova Oselica–Veharše v dolžini 

350 metrov 
•	 asfaltacija odseka ceste Cerkljanski Vrh–nakrog v dolži-

ni 350 metrov 

KS Otalež
•	 sanacija Jaške grape v Jaznah
•	 sanacija propusta v Mrtvaški grapi pri Otaležu
•	 rekonstrukcija odseka ceste rinkova ravan v Jaznah v 

dolžini 330 metrov 
•	 razširitev in rekonstrukcija odseka ceste Maruškovec–

Plužnj
•	 gradnja gasilskega doma v Otaležu 

Zaradi prostorske stiske gasilcev v Plužnjah se je v Otaležu 
pričelo z gradnjo novega gasilskega doma. V letošnjem letu 
je predvidena izgradnja do III. gradbene faze. Investicijo 
vredno 195.000 evrov sofinancirajo Občina Cerkno, Gasilska 
zveza Cerkno in Ks Otalež.  ₨
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KS Orehek - Jesenica
•	 sanacija vodotoka Jesenica v Orehovški grapi

KS Šebrelje
•	 asfaltacija dvorišča pred mrliško vežico v Šebreljah

KS Novaki
•	 rekonstrukcija ceste Počivalo–Črni vrh v dolžini 1300 

metrov 
•	 sanacija plazu in ureditev odvodnjavanja na državni 

cesti novaki–Cerkno

KS Cerkno
•	 preplastitev Ceste OF v Cerknem
•	 asfaltacija odseka ceste v Labinje
•	 ureditev javne poti Pot na brce (v delu)
•	 sanacija vodotoka Oresovka (v delu)
•	 ureditev dvorišča pred gasilskim domom v Cerknem (v 

delu)

KS Gorje - Poče
•	 sanacija plazu na cesti Gorje–Zakriž (v delu)

Novo igrišče na Bukovem

Ureditev odseka ceste Straža-Cerkljanski Vrh

Asfaltacija dela ceste na Črni vrh

Sanacija plazu in cestišča v Novakih Sanacija vodotoka v Orehovški grapi
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Preplastitev Ceste OF v Cerknem (zgoraj) in novo ostrešje na 
“Gabrijelovi” hiši v Cerknem

Gradbišče novega gasilnega doma v Otaležu
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60 let PGD Šebrelje 
na željo in pobudo krajanov 
Šebrelj je bilo ob pomoči Gasilske 
zveze Idrija leta 1958 ustanovljeno 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Šebrelje. Ob ustanovitvi je štelo 
17 članov. Opremo za gašenje so 
društvu podarila sosednja gasilska 
društva, vprežno batno črpalko, 
letnik 1887, pa rudnik živega 
srebra Idrija. Črpalka še vedno 
deluje, kar je bilo pokazano ob 
jubileju. 
skozi leta se je število članstva 
povečevalo. Društvo je leta 1964 

zgradilo nov gasilski dom. Z nabavo modernejše opreme in gasilskih vozil se je pokazala 
potreba po širitvi. Prva večja rekonstrukcija je bila dozidava garaže in ureditev dvorane v 
nadstropju. Leta 1982 je bilo kupljeno prvo novo terensko vozilo UAZ za prevoz opreme 
in moštva. Leta 2000 je bilo s pomočjo donatorjev kupljeno novo  terensko vozilo LAnD 

rOVEr. Leta 2010 je društvo z 
lastnimi sredstvi kupilo rabljeno 
avtocisterno MErCEDEs bEnZ za 
potrebe gašenja in prevoz vode 
v sušnih obdobjih. Večja garaža 
zanjo je bila zgrajena v istem letu.  
V preteklem letu se je s pomočjo 
Gasilske zveze Cerkno pričela 
gradnja prizidka na zahodni  strani 
gasilskega doma, v katerem bodo 
urejene sodobnejše sanitarije in 
društveni prostori.
Vsega tega ne bi bilo brez 
požrtvovalnega dela članov 

društva in ostalih krajanov, ki so finančno pomagali ali opravili ogromno prostovoljnih 
delovnih ur ter ob finančni podpori GZ Cerkno, Ks Šebrelje, Občine Cerkno in še veliko 
drugih donatorjev.
Člani društva se redno izobražujejo, udeležujejo tekmovanj, na katerih dosegajo zavidljive 
rezultate, mentorji mladine se trudijo, da bi tudi mladi stopili v gasilske vrste in nadaljevali 
pot, ki so jo pričeli njihovi očetje. Društvo, ki je praznovalo 8. septembra letos, zdaj skupaj s 
pionirji in mladinci šteje 94 članov. (Alojzij Tušar)  ₨

60 jih imajo tudi gasilci v Ravnah!  
Junija je bilo praznično tudi 
v ravnah, saj so krajani 
obeležili 60-letnico delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva 
ravne pri Cerknem. Praznovanje 
ni bilo namenjeno zgolj častitljivi 

okrogli obletnici, ampak tudi dokončanju obnove in 
dograditvi gasilskega doma. Tamkajšnje društvo šteje 
76 članov, pet pionirjev in prav toliko mladincev, 17 
operativcev in sedem veteranov, skupno torej več kot 
sto gasilcev. (nataša Močnik) ₨

30-letnica ‘padgurskih’ gasilcev  
15. septembra, na dan ko praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, so 
v Počah praznovali 30. obletnico delovanja tamkajšnjega gasilskega društva in prevzem 
novega prizidka. PGD Gorje-Poče-Trebenče je bilo ustanovljeno 23. oktobra 1988, nastalo 

pa je na pobudo krajanov in 
ob  veliki zagnanosti članov 
gasilskih  desetin vseh treh vasi, 
ki so tam delovale pod okriljem 
PGD Cerkno od leta 1975. Dve 
leti po ustanovitvi društva je 
sledila slovesnost ob razvitju 
prapora, nato so veliko pozornost 
namenjali izobraževanju članov 
in opremljanju društva. svoje 
prostore so dobili ob izgradnji 
večnamenskega objekta v 
Počah v letu 1989, pred tem so 
svojo opremo hranili po vaških 

mlekarnah in drugih prostorih. 
V letu 1991 so garažo pripeljali prvo vozilo znamke Uaz, leta 2004 so od Uprave za zaščito 
in reševanje republike slovenije dobili v brezplačen najem vozilo nissan Terrano, ki jim je 
služilo do lanskega leta. sledila je pridobitev  priklopnega vozila za gašenje in reševanje z 
osnovno opremo ter  leta 2012 novo vozilo GVV 1 Iveco Daily. Že kmalu po nabavi vozila se 
je pokazala potreba po širitvi objekta. V letu 2013 so se pričela projektna dela, v letu 2014 

pa je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Žledolom v istem 
letu je botroval, da se je pričetek 
gradnje nekoliko zamaknil, 
vendar so junija že pričeli z 
izkopom in izdelavo temeljev. 
sledila so zidarska dela in z veliko 
vloženega truda je bila nova 
stavba do zime že pod streho. s 
takojšnjo montažo oken in vrat 
so bili novi prostori čez zimo že 
funkcionalni. V naslednjem letu je 
sledila izdelava strojnih inštalacij, 
izdelava notranjega in zunanjega 
ometa ter urejanje okolice. V letu 

2016 so se izvajala zaključna notranja dela in priprava igrišča za asfaltacijo. Tako je gasilski 
dom pridobil veliko novih uporabnih funkcionalnih površin. V zadnjem letu pa so bili novi 
prostori opremljeni še z notranjo opremo, pročelje doma pa je ozaljšano s sliko svetega 
Florjana. Investitor projekta Krajevna skupnost Gorje, Občina Cerkno, Gasilska zveza 
Cerkno in prizadevni domači gasilci so dokazali, da je v slogi moč. 
Obletnico in prevzem novih prostorov so  v Padguri obeležili z gasilsko parado, kjer so 
za pravi korak poskrbeli godbeniki Pihalnega orkestra Cerkno, prireditev so z glasbo 
popestrili mladi domači gasilci, v zgornjih prostorih novega prizidka pa so pripravili 
priložnostno razstavo o gasilstvu v domačih vaseh od formiranja desetin do danes. (Teja 
Ličar Močnik)  ₨

Z avtom ali javnim prevozom?
V razvitih državah EU, kot so 
nemčija, Francija, Švedska in 
Velika britanija, je ponudba 
JPP praviloma hitrejša, cenejša, 
varnejša in udobnejša od 
osebnega avtomobila. Kaj pa 
pri nas?
V sloveniji so si državni in 
lokalni dokumenti načeloma 
enotni v nameri doseganja 
trajnostnega prometa, 
vendar se to vodilo na nižjih 
ravneh dokumentov izgubi. Kot navaja Aljaž Plevnik v uvodu dokumenta Za Javni 
potniški promet prihodnosti, bi celotni JPP potreboval celostno vizijo razvoja na ravni 
države, saj pomankanje le-tega povzroča konkurenčni boj – namesto dopolnjevanja 
med posameznimi načini (npr. avtobusi in železnica) ter med prevozniki na različnih 
prostorskih ravneh (država, regije, občine)– kar dodatno slabi konkurenčnost celotne 
ponudbe JPP. Tak razvoj pa je za državo tudi najdražji. 
Tako kot omenjeni dokument je tudi priprava Celostne prometne strategije občine 
Cerkno pokazala željo, da bi javni potniški promet postal bolj prilagojen potrebam 
uporabnikov. Ključno je torej vlaganje v usklajevanje, iskanje fleksibilnosti znotraj 
posameznega prevoznika in med različnimi prevozniki, iskanje poti za uvajanje cenejših 
in naprednejših vozovnic, ustrezen sistem komuniciranja z uporabniki ipd. Problem 
vsekakor obvladuje celotno državo, Cerkno zato pri tem ni izjema. Kljub temu pa se 
postavlja vprašanje, kaj v dani situaciji lahko naredimo? Kateri so tisti ukrepi, ki jih 
lahko začnemo izvajati že sedaj in na lokalni ravni? Kako bi lahko izboljšali in nadgradili 
JPP denimo, na najpogostejših relacijah in tako spodbudili ljudi, da bi se odločili za 
javni prevoz? 
»razvita država ni tista, kjer imajo revni avtomobile. Je tista, kjer bogati uporabljajo 
javni prevoz.« Petro Gustavo, župan bogote  (Ana Ogrič, ICrA)  ₨

Praznovanja gasilskih društev

Jubileji naših 
gasilcev
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Ogrevanje stavb 

Izbira optimalnega energenta 
Joerg Prestor, Tomaž Lozej, Janja Svetina, Simona Pestotnik 

Investitor ima danes na izbiro celo vrsto možnosti 
za izvedbo ogrevanja. To še posebej velja, če 
upoštevamo še možne kombinacije med različnimi 
sistemi in energenti. Glavna vidika izbire sta višina 
investicije in tekoči letni stroški energenta ter 
vzdrževanja po izvedbi investicije. 
Predstavljamo pripomoček za izbor ogrevalnega 
sistema na podlagi celovite primerjave letnih 
stroškov investicije in obratovanja. 

Pri menjavi starega sistema ogrevanja z 
novim je bistveno ugotoviti, kakšni bodo 
možni prihranki glede na stroške, ki smo 
jih imeli s starim sistemom. Prihranke, ki jih 
lahko dosežemo z novim sistemom, bomo 
lahko vložili v menjavo starega in nabavo 
novega sistema. Ko s temi izplačamo 
investicijo, lahko prihranke varčujemo za 
prihodnjo posodobitev sistema po izteku 
življenjske dobe. Vsak ogrevalni sistem je 
sestavljen iz različnih elementov, kot so 
npr. kotel, zalogovnik, rezervoar, drvarnica, 
razdelilni sistem in drugo. Vsak od teh 
elementov ima svojo življenjsko dobo 
in po njenem izteku je potrebna zopet 
investicija v obnovo. Pri izračunu letnih 
stroškov ogrevalnega sistema je zato 
treba upoštevati tudi življenjske dobe teh 
elementov in njihove stroške. 

Velika izbira energentov 
Tudi samih energentov je danes zelo veliko 
(elektrika, peleti, sekanci, kurilno olje, plin 
itd.), njihove cene na pridobljeno energijo 
za ogrevanje (€/kWh) pa so zelo različne. V 
splošnem lahko rečemo, da so za cenejše 
energente potrebne večje investicije in 
obratno. Enako je s stroški za ogrevanje. Pri 
manjšem mesečnem strošku za energijo je 
večji mesečni strošek za investicijo. seveda 
pa to ni pravilo in na splošno vnaprej ni 
možno pavšalno povedati, kaj se splača in 
kaj ne. Potreben je natančnejši premislek, 
ki ga mora opraviti sam investitor glede 
na možne izbire in nasvete strokovnjakov 
in prodajalcev. Poleg finančne primerjave 
med različnimi sistemi pa se lahko investitor 
na koncu odloči na podlagi ekonomike, ki 
upošteva še nefinančne stroške. slednji 

predstavljajo udobje, varnost, zanesljivost, 
prilagodljivost, neodvisnost, možnost 
daljinskega upravljanja in druge okoljske 
vidike (izpusti, hrup, odpadki, prevozi, ipd.).     

S pomočjo Excelove tabele do 
pravilne odločitve 
Primerjava vseh zgoraj naštetih stroškov je 
dokaj zapletena in nam otežuje enostavno 
odločitev. Odločamo se namreč za 
nadaljnjih nekaj let ali do deset let, ko 
bomo morali izplačevati investicijo ter 
hkrati še za nadaljnjih 20 ali 30 let, ko bomo 
plačevali stroške energenta, obratovanja 
in vzdrževanja ogrevalnega sistema. Da 
bi si tako primerjavo stroškov in odločitev 
olajšali, smo v okviru projekta GrETA 
izdelali Excelovo preglednico, s pomočjo 
katere lahko na podlagi osnovnih vhodnih 
podatkov o rabi energije dobimo celovito 
primerjavo letnih stroškov investicije, 
obratovanja in energenta za ogrevanje. 
Možna je primerjava med naslednjimi načini 
ogrevanja: peč na kurilno olje, kotel na 
polena (ločeno bukev in iglavci), kotel na 
sekance, pelete, peč na utekočinjen naftni 
plin, na zemeljski plin, toplotna črpalka 
zrak–voda, zemlja–voda in voda–voda.
Excelova tabela za izračun je razdeljena na 
več delovnih listov, ki vključujejo navodila 
za uporabnike, vhodne podatke o rabi 
energije in stroških investicije, izračune 
letnih stroškov energije in investicije, analize 
in primerjave po različnih kategorijah ter 
ekonomske kazalnike. s tem, ko izpolnimo 
preglednico s svojimi podatki, pridobimo 
dober pregled dejanskih stroškov. Hkrati 
lažje vidimo, pri katerem elementu lahko 
privarčujemo. na ta način lahko pridemo do 

VHODNI PODATKI EKONOMSKE ANALIZE

 Pri investicijsko-vzdrževalnih delih, kjer gre za zamenjavo starega dotrajanega kotla
 na fosilna goriva z novim kotlom upoštevamo kot referenčne podatke obstoječe 
 stroške ogrevanja s starim kotlom na fosilna goriva na osnovi česar tudi računamo
 letne prihranke pri stroških ogrevanja zaradi manjše rabe energentov oziroma uvedbe 
 cenejšega energenta.

 NOVOGRADNJA Z VGRADNJO KOTLA (primerjava različnih enetrgentov) 
 Pri novogradnjah se izvede primerjava med možnimi variantami z različnimi energenti.
 Kot refenčno se vzame najslabšo varianto in računa koristi pri ugodnejših. 
 Oziroma se računa ekonomske kazalnike glede na cene daljinske toplote. 

 NOVOGRADNJA Z VGRADNJO KOTLA V PRIMERU PRODAJE ENERGIJE 
 Pri novogradnjah se izvede primerjava med možnimi variantami z različnimi energenti.
 Pri računanjo ekonomskih kazalnikov se upopšteva predvideno ceno toplote za odjemalce
 toplote iz sistema DOLB. 

VREDNOST INVESTICIJE S SUBVENCIJO:
Obstoječ kotel 

(ELKO) Polena (bukev) Polena (iglavci) Sekanci Peleti ELKO UNP ZP TČ zrak/voda TČ zemlja/voda TČ voda/voda

0,00 € 7.650,00 € 7.650,00 € 19.200,00 € 12.000,00 € 7.800,00 € 6.250,00 € 6.150,00 € 11.600,00 € 20.000,00 € 6.900,00 €

LETNI STROŠKI OBRATOVANJA (s stroški kapitala) in prihranki glede na obstoječe stanje: 
Obstoječe (ELKO) Polena (bukev) Polena (iglavci) Sekanci Peleti ELKO UNP ZP TČ zrak/voda TČ zemlja/voda TČ voda/voda

2.661,56 € 865,05 € 869,36 € 875,21 € 1.419,00 € 2.114,54 € 2.860,01 € 1.520,46 € 929,30 € 893,13 € 798,76 €
0,00 € 1.796,51 € 1.792,21 € 1.786,35 € 1.242,57 € 547,03 € -198,45 € 1.141,11 € 1.732,26 € 1.768,43 € 1.862,80 €

anuitetna stopnja 4,00%

 MENJAVA DOTRAJANEGA KOTLA NA FOSILNA GORIVA Z NOVIM

V preglednici je že prikazan primer, ko imamo v stavbi obstoječ star kotel na kurilno olje (ELKO), ter primerjava z drugimi načini ogrevanja.

zanesljive ocene, kaj se splača in kaj ne prav 
za naš primer stavbe in lokacije.

Vnos podatkov v tabelo 
Za pravilne izračune mora uporabnik v 
Excelovo tabelo vnesti ustrezne vhodne 
podatke za objekt, kot so potrebna 
toplotna moč za ogrevanje stavbe, letna 
poraba energije za ogrevanje pred sanacijo 
in po njej. Če imamo na voljo podatke o 
izkoristku naprave, lahko spremenimo 
tudi te vrednosti. Tako lahko zberemo 

PRIMERJAVA PORABE ENERGENTOV
Zanimiva je že sama primerjava med porabo različnih 
količin energentov, ki jih izračunamo v preglednici. Če danes 
pokurimo 2900 l kurilnega olja v stari peči, bi za enako 
količino toplote pokurili 15 m3 bukovih polen, 22,4 m3 polen 
iglavcev, 33,2 m3 sekancev, 7,1 m3 peletov, 2200 l kurilnega 
olja v novi peči, 20 MWh elektrike, 3050 l utekočinjenega 
plina, 1950 m3 zemeljskega plina, 5,3 MWh elektrike za 
toplotno črpalko zrak-voda, 4,8 MWh elektrike za toplotno 
črpalko zemlja-voda in 4,3 MWh elektrike za toplotno črpalko 
voda-voda.

Kaj se nam splača in kaj ne? 
Pri obstoječem sistemu ogrevanja običajno največkrat govorimo le o stroških nabave 
energenta. Iz izračuna v preglednici pa lahko vidimo, kolikšni so dejanski stroški, vključno 
z vzdrževanjem in obnovo sistema po izteku življenjske dobe. Iz izračuna torej vidimo 
tudi, koliko bi morali mesečno varčevati, da bi sistem po izteku življenjske dobe obnovili 
oziroma zamenjali. Šele ko to upoštevamo, lahko naredimo pravo primerjavo in razmislek o 
tem, kaj se nam splača in zakaj.

Kaj lahko še sami naredimo, da bi bila naša odločitev čim 
bolj gospodarna? 
Zelo koristno je, če si natančno beležimo, koliko energenta smo letno porabili, koliko 
nas je to stalo in koliko smo vložili v vzdrževanje. Ker so zime zelo različne, lahko šele z 
upoštevanjem nekajletnih stroškov ocenimo povprečno količino potrebne energije in 
stroške za nabavo energenta. Druga zelo koristna zadeva je, da v času najhladnejših dni 
zabeležimo dnevno porabo energenta in čas delovanja kotla oziroma peči. Če ob tem 
izmerimo še srednjo temperaturo v ogrevanih prostorih in istočasno zunanjo temperaturo, 
lahko precej bolj zanesljivo določimo potrebno moč kotla. Ta podatek je izredno 
pomemben pri višini investicije, saj je cena kotla močno odvisna od njegove zmogljivosti. 
Če kupujemo kotel na podlagi ocene “čez palec”, oziroma po sistemu raje večji kotel, da bo 
gotovo zadoščal, je lahko investicija že v začetku bistveno pretirana. Treba je vedeti, da je 
zelo hladnih dni izredno malo v primerjavi s celotno ogrevalno sezono in zato ni smiselno 
kupovati predimenzioniranega kotla. ₨

Excelova tabela je dostopna na spletu (Občina Cerkno): 
http://www.cerkno.si/pripomocek-za-izbor-ogrevalnega-sistema-na-
podlagi-celovite-primerjave-letnih-stroskov-investicije-in-obratovanja/  

ponudbe različnih sistemov in 
elementov in v preglednico vnesemo 
njihove cene. na tak način se lahko 
bolje posvetujemo s svetovalci 
in ponudniki ter postavimo svoje 
zahteve za pripravo ponudbe. Poleg 
tega lahko bolje tudi kontroliramo 
dejansko učinkovitost vgrajenega 
sistema, garancijo in tudi lažje 
izboljšamo učinkovitosti sistema 
po začetnih letih obratovanja, ko se 
izkaže, kako sistem dejansko deluje.
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570 koscev na ‘košnji u snežet’ na Črnem vrhu 

Postavljali Guinnessov rekord 
Hotel Cerkno, d. o. o.

Na Smučarskem centru Cerkno so mladi iz 
Društva podeželske mladine Škofja Loka skupaj s 
Hotelom Cerkno v sklopu prireditve Košna u snežet 
postavljali Guinnessov rekord v ročni košnji. 

ne le da so želeli mladi iz društva obuditi 
spomin na ročno košnjo in proslaviti 25. 
obletnico delovanja, predvsem so želeli, 
da bi z opravilom, ki se počasi umika 
modernim strojem na kmetijah, torej z 
ročno košnjo, postavili Guinnessov rekord. 
na Črnem vrhu na travnikih smučarskega 
centra Cerkno je koso vihtelo kar 570 
koscev iz vse slovenije. 500 je bila tudi meja 
oziroma število, ki so ga za doseg rekorda 

postavili pri organizaciji Guinnessovi 
svetovni rekordi. 
564 koscev je uspešno pokosilo 4 m² veliko 
parcelo, in sicer ne v manj kot dveh ter 
ne več kot petnajstih minutah. Za koso 
so poprijele tri generacije obiskovalcev, 
najmlajši kosec je bil star 16, najstarejši 
pa 88 let. Udeležba na dogodku je bila 
mednarodna, saj so sodelovali tudi kosci iz 
Južne Afrike, Poljske in Velike britanije.
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Več kot 500 koscev je postavljalo Guinnessov rekord v ročni košnji na Črnem vrhu.

Rekordno število nočitev v juliju v Hotelu Cerkno  
V Hotelu Cerkno so v juliju zabeležili 
57-odstotno rast nočitev glede na julij 
v lanskem letu. V omenjenem mesecu 
je bilo kar 3.848 nočitev, od tega so 
tuji gostje predstavljali kar 85 % vseh 
nočitev. Povprečna doba bivanja gostov 
je bila 4,2 dni, kar je v povprečju 2 
dni več, kot je slovensko povprečje. 
Med tujimi gosti so na prvem mestu 
po nočitvah močno izstopali gostje iz 
belgije (2.539 nočitev), sledili so gostje 
iz Češke, Italije in Francije. Tuji gostje 

so predvsem agencijski gostje, medtem ko domači gostje koristijo ugodne in privlačne 
turistične pakete in običajno krajše bivanje. Trend rasti nočitev, ki je izjemno izstopal v juliju, 
se pozna na celotnem obdobju. Od konca zimske sezone, in sicer od aprila pa do konca 
julija je bila rast nočitev kar 15-odstotna, kar pomeni kar 1.100 nočitev več v primerjavi z 
enakim obdobjem lani.
Tečejo tudi že aktivnosti za prihajajočo zimsko sezono, v kateri prodajno-marketinška 
služba glede na povpraševanja že napoveduje nove rekorde. (splet, LTO). ₨

Višja turistična taksa
V skladu z novim Odlokom o določitvi višine turistične in promocijske takse v Občini 
Cerkno se višina turistične takse zvišuje s sedanjih 1,15 evra na 1,6 evra. Odlok je stopil v 
veljavo 1. 9. 2018. V skladu z odlokom bo z začetkom prihodnjega leta turistični taksi dodan 
še znesek nove, promocijske takse, ki jo predvideva Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma. Ta znaša 25 odstotkov turistične takse. Tako bo od 1. 1. 2019 skupna višina 
takse znašala 2,00 evra. (LTO Laufar Cerkno).  ₨

Nastaja dokumentarni film o Partizanskih 
smučinah   
Iniciativna skupina za pripravo in snemanje dokumentarnega filma o Partizanskih smučinah 
Cerkno 45 se je pred časom že mudila na domu Martina Urha, aktivnega udeleženca te 
legendarne tekme, ki se je odvijala januarja 1945, sredi zaključnih bojev druge svetovne 
vojne na osvobojenem ozemlju Cerknega. snemalna ekipa Matjaža Mraka in režiserja 
Dušana Moravca je kremenitega borca, ki uspešno kljubuje dvaindevetdesetim letom, 
po predhodnem dogovoru obiskala na domu v stari Fužini ob bohinjskem jezeru. V 
nekajurnem pogovoru je Martin Urh pred kamero nanizal vrsto dragocenih spominov na 
dogodke iz tistih časov, iniciativni odbor pa bo pod okriljem glavnega pobudnika filma, 
župana Jurija Kavčiča, v jesenskih mesecih povabil k soustvarjanju dragocenega pričevanja 
tudi domačine in druge poznavalce tega legendarnega dogodka. (Milan Koželj) ₨

spretnosti ročne košnje so na dogodku 
preizkusili tudi predsednik republike 
slovenije borut Pahor, predsednik 
upravnega odbora družbe Postojnska jama, 
d. d.,  Marjan batagelj in župan Občine 
Cerkno Jurij Kavčič.

Kosce so ob košnji spodbujali številni 
navijači od blizu in daleč. Dogodek je bil 
prava poezija za oči. Ob zaključku košnje je 
zadonela pesem na Golici, ki je povabila vse 
sodelujoče in ostale obiskovalce na teraso 
Alpske perle, kjer se je dogodek nadaljeval 
ob narodno-zabavni glasbi.

Vzporedno z dogodkom ‘Košna v snežet’ so 
v Društvu podeželske mladine Škofja Loka 
obeležili svojo 25-letnico, potekala je tudi 
predstavitev kmetijske mehanizacije ter 
ročnih obrti.
V bike and fun parku scott Cerkno pa smo 
hkrati obeležili še 60 let scotta z dogodkom 
scottov dan. Obiskovalci so lahko testirali 
različna kolesa, najmlajši pa so se preizkusili 
v mini bike parku.

Združeni ob tradiciji smo preživeli čudovito 
nedeljo na sC Cerkno. ₨

Dogodka so se udeležili tudi: predsednik republike Slovenije Borut Pahor (na sredini), predsednik 
upravnega odbora družbe Postojnska jama, d. d.,  Marjan Batagelj (levo) in župan Občine Cerkno Jurij 
Kavčič (desno).
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Mitja Dežela, novi ravnatelj OŠ Cerkno 

Moj cilj je ohraniti varno, zdravo in 
spodbudno učno-vzgojno okolje 
Damjana Peternelj 

Na mesto ravnatelja Osnovne šole Cerkno je bil 
s 1. septembrom imenovan dosedanji pomočnik 
ravnatelja prof. zgodovine in sociologije Mitja 
Dežela. Kakšne cilje si je zastavil in kako vidi 
vzgojno-izobraževalni zavod v naslednjih petih 
letih, odgovarja v tokratnem intervjuju. 
Mandat ste nastopili s 1. septembrom, je 
šolsko leto steklo po pričakovanjih? 
Šolsko leto je steklo po pričakovanjih. 1. 
september je sicer sila nehvaležen termin 
za menjavo mandata. Že počitniški čas je 
običajno tisti, ki začrta smernice novega 
šolskega leta tako z vsebinskega kot s 
kadrovskega vidika. Z začetkom mandata 
pa je potreben tudi formalen prenos 
vseh potrebnih pooblastil, tako z vidika 
upravljanja zavoda kakor tudi v relaciji do 
države in ustanovitelja. ravnatelj je varuh 
zakonitosti in področij, ki jih vodi, upravlja 
in jim je v celoti odgovoren; teh je kar 
veliko. 350 otrok v šoli, 160 otrok v vrtcu in 
skoraj 90 zaposlenih je velika odgovornost. 
Priznam, september je bil zame zelo 
naporen. 

Pa še energetska sanacija šolske stavbe se 
je zategnila krepko v začetek leta …
Energetska sanacija stavbe je v sklepni fazi. 
res je, da se je vse skupaj nekoliko zavleklo, 
vendar nas je enoletni projekt povezal na 
različnih segmentih delovanja zavoda in 
večjih organizacijskih težav z izvajanjem 
pouka in drugih šolskih dejavnostih nismo 
imeli. Je pa seveda res, tako kot pri vsaki 
sanaciji, določena prilagajanja so nujna. 

sam osebno menim, da ni nič narobe, če se 
posamezna dela v razumnem roku zavlečejo 
in naredijo korektno in kakovostno do 
konca. nenazadnje saniramo stavbo, za 
današnje in prihodnje generacije. 

Šolo in vrtec kar dobro poznate.
Kot pomočnik ravnatelja sem bil v zadnjih 

desetih letih vpet v vse vzpone in padce. 
Prednost je vsekakor poznavanje ustroja 
delovanja našega zavoda, kadrovske 
specifike, poznavanje utripa šole in vrtca. 
Osnovna šola Cerkno in vrtec nosita svojo 
prepoznavnost, sta pomemben člen pri 
ustvarjanju življenja in podobe našega kraja. 
Kje so še vrzeli? Vzgojno-izobraževalni 
zavodi so po svoji obči naravi delovanja 
usmerjeni k iskanju novih izzivov. Iz njih 
se napaja tako pedagoški kader kakor 
učenci. sodobna šola ne temelji več zgolj 
na reprodukciji obstoječih znanj, to je 
‘pasé ‘. Takšna šola seveda ne more biti 
poceni. Če je okolje, v katerem takšna 
šola deluje, pozitivno naravnano, potem 
smo zmagovalci vsi. naloga ravnatelja 
je vsekakor, da ustvari pogoje in poveže 
ustrezne konstruktivne akterje, tu pa je še 
vedno veliko vrzeli. To je pot, ki si jo bom 
gradil cel mandat.  

Kakšne cilje ste si zastavili ob začetku 
mandata?
Moj cilj je ohraniti varno, zdravo in 
spodbudno učno-vzgojno okolje. V današnji 
‘turbo’ družbi, ki žal deluje na ‘instant’ 
odnosih, igra šola izjemno pomembno 
vlogo pri otroku. nenazadnje preživi otrok 
skoraj več časa v šolskem okolju kot v 
okviru svoje družine. In prav s tega vidika 
je pomembno, kako je čas v šoli ali vrtcu 
preživet, kaj otrok zaužije, kako preživi 
učni čas, sprostitvene dejavnosti, kakšni 
so njegovi odnosi do učiteljev, sošolcev. In 
prav ta stabilnost, urejenost šolskega ali 
vrtčevskega okolja, v katerega je zaupan 
otrok, pomeni varnost za vso družino. Da pa 
bi takšno okolje lahko ustvarili, so potrebna 
infrastrukturna vlaganja. na prvem mestu 
je vsekakor nov vrtec. Mlade generacije v 
Cerknem ga potrebujejo. Zadnjih deset let 
se je v to infrastrukturo veliko vlagalo v 
smislu sanacij, pravih investicij pa ni bilo. Je 
res, da gre za velika sredstva, a prav na tem 
področju se bosta pokazali odgovornost 
in razvojna naravnanost tudi politične in 
gospodarske sfere. 
Veliko vrzeli je tudi na področju športne 
infrastrukture. sam osebno označujem 
vlaganja v šolsko infrastrukturo kot 
dobro naložena sredstva. Šola je s svojo 
infrastrukturo stičišče vseh: šolarjev, 
rekreativcev, turistov. nenazadnje je tudi 
odgovoren upravljavec. na splošno menim, 

da potrebujemo korenito prenovo šolskega 
kompleksa, ki bo ustrezal sodobnim 
pedagoškim, varnostnim, mobilnostnim 
standardom. Letošnja sanacija je pravi korak 
v to smer.  

Kje pa so pomanjkljivosti šolskega 
sistema, na katerega kot šola ne morete 
vplivati prav veliko?
Šolski sistem je po svoje zelo rigiden in tog, 
kar je v hitro razvijajoči se družbi dobro. 
Prav to sistemu omogoča stabilnost, saj 
izobraževalni sistemi z ‘ad hoc’ odločitvami 
ne funkcionirajo dobro. ne bom rekel, da 
teh v našem sistemu ni, so, in takrat je 
naloga ravnatelja in celotnega kolektiva, da 
pripravita okolje za implementacijo takšnih 
sprememb. rutina v tem primeru ni slaba.
Da bi bili popolnoma nemočni, se ne 
strinjam. Učitelj je na svojem strokovnem 
področju avtonomen, zavezan svoji 
pedagoški etiki. najuspešnejši izobraževalni 
sistemi nikoli ne izpostavljajo metod, 
vedno so v ospredju cilji. Metode stroka 

prepušča učiteljem in se zanese na njihovo 
inovativnost. Uspešni so povsod tam, 
kjer se zavedajo, da šola poganja tudi 
narodovo kulturo in ekonomijo. Kakovost 
izobraževanja se izboljša, ko se v kurikularni 
proces vključijo učenci, starši, lokalne 
oblasti, zdravstvene, socialne ustanove in 
drugi lokalni dejavniki.
sam vseh teh sprememb ne spremljam 

kot nekaj nujno slabega. smo pač del 
širšega družbeno-političnega sistema, ki 
je v zadnjih letih šel skozi vzpone in padce. 
Šolstvo je plačalo visoko ceno, a glede na 
majhna vlaganja še vedno sodimo visoko na 
lestvico vzgojno-izobraževalnih sistemov v 
svetu. 

Novi ravnatelj Osnovne šole Cerkno, prof. Mitja DeželaStabilnost, urejenost 
šolskega ali vrtčevskega 
okolja, v katerega je zaupan 
otrok, pomeni varnost 
za vso družino. Da pa 
bi takšno okolje lahko 
ustvarili, so potrebna 
infrastrukturna vlaganja. 
Na prvem mestu je 
vsekakor nov vrtec. Mlade 
generacije v Cerknem ga 
potrebujejo.

Do konca mandata bi 
želel vzpostaviti še boljši 
odnos na relaciji šola– 
gospodarstvo–turizem.
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V našem primeru je bil ustanovitelj tisti, 
ki je ohranil in podprl vsa naša vlaganja v 
nadstandardne dejavnosti. Upam pa, da 
se bodo pozitivni učinki gospodarske rasti 
kmalu pokazali tudi na nacionalni ravni. 

Kako bi se te pomanjkljivosti dalo 
odpraviti, spremeniti v prid učencev in 
učiteljev?
Pomembna je etična usmerjenost 
izobraževalnega sistema, ki temelji na 
medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter 
nudenju pomoči vsakomur, ki jo potrebuje. 
Vsi otroci morajo dobiti enak dostop do 
kakovostnega izobraževanja, ne glede na to, 
ali živijo na vasi ali v velikem mestu. razlike 
med najslabšim in najboljšim učencem se 
morajo zmanjšati. Enakopravnost je po 
mojem mnenju najpomembnejša beseda v 
izobraževanju. 

Kaj je za vas uspeh? 
Kot ravnatelj bi uspeh svojega dela naslonil 
predvsem na oblikovanje pozitivnega, 
zdravega in kreativnega učno-delovnega 
okolja. Cilj je vsekakor ustvariti okolje, v 
katerega bi tako učenci kakor učitelji radi 
vstopali. Prvi z željo po novih znanjih, 
doživetjih, slednji pa z občutkom in 
spoznanji, da je njihovo delo korektno 
vrednoteno in spoštovano. V pedagoški 
znanosti ta znani trikotnik sodelovanja na 
relaciji učenci–učitelji–starši, po mojem 

mnenju, ponovno pridobiva na trdnosti. 
nemalo je situacij, ko starši pri vzgoji svojih 
otrok ostanemo brez rešitev in takrat sledi 
pogosto pot, hočemo ali nočemo, nazaj v 
šolo. bi se kar strinjal z besedami znanega 
angleškega politika Winstona Churchilla, ki 
je rekel ‘Uspeh ni nikoli dokončen.’ na šoli za 
ravnatelje so nam dali kar realno popotnico, 
ko so nam bodočim ravnateljem rekli, da 
bomo vedno kaj reševali, pa težko kaj rešili. 
(smeh) 

Na katerih vrednotah ste zastavili 
ravnateljevanje? 
V okviru svojega programa bom zasledoval 
cilje, ki so povezani z vzgojo za solidarnost, 
sočutje, pravičnost, pripadnost, skupnost. 

Pomembno se mi zdi privzgajanje 
trajnostnih pristopov na področju zdravega 
načina življenja (športne aktivnosti), 
samooskrbe (zdrava prehrana), rabe 
obnovljivih virov energije in skrb za okolje. 
Izjemno pomembna se mi zdi vpetost 
vzgojno-izobraževalne institucije v lokalno 
skupnost in v sodelovanje z različnimi 
društvi. Pred dnevi ste lahko zasledili 
čudovito aktivnost, ki smo jo v okviru 
bevkovih dnevov izpeljali skupaj z Društvom 
upokojencev Cerkno. na temo bevkovih 
del so otroci pod mentorstvom likovnikov 
ustvarjali različne motive in ustvarjanje 
medgeneracijskih sinergij je nekaj 
neprecenljivega. Odprli smo našo učilnico 
in se prepustili spontanemu ustvarjanju, 
ob branju bevkovega Lukca in njegovega 
škorca doživljali stisko otroka. Glavni namen 
je bil dati prav vsakemu otroku možnost, 
da po svojih najboljših močeh izrazi svoje 
občutke, javno, pred mikrofonom prebere 
delček besedila. nekaterim je šlo bolje, 
drugim je ponagajala trema, tretjim pa je 
bil to sploh prvi javni nastop in jim gredo še 
posebne čestitke.  

Kaj vse se danes v šoli spreminja? 
Danes se pojma učenje in znanje 
spreminjata, spreminjajo pa se tudi poti 
do znanja. novim razmeram je potrebno 
prilagoditi načine učenja in poučevanja 
in s tem povečati njihovo učinkovitost. 
sem sodi tudi spremenjena vloga 
učitelja, katerega ključna vloga ni več 
posredovanje med vsebino in učencem, 
temveč učitelj vse bolj postaja organizator 
učenja, učenec pa vse bolj njegov tvorec. 
Tako spremenjena delitev vlog postane 
še toliko pomembnejša ob zahtevi, da 
morajo biti programi učenja prikrojeni 
potrebam vsakega posameznika, torej jih 
ni več mogoče izvajati za vse enako po 
tradicionalnih vzorcih predajanja znanja iz 
generacije v generacijo. Tem smernicam 
pa mora seveda slediti tudi kratkoročno 
in dolgoročno načrtovanje na vseh 
ravneh vzgojno-izobraževalnega dela. 
Učitelji porabimo veliko časa za kritično 
razmišljanje in vrednotenje svojega dela, 
zlasti za presojanje, kako uspešni smo bili 
pri poučevanju v razredu pa tudi pri svojem 
delu na splošno. Kritično opazovanje in 
vrednotenje je značilno za učiteljski poklic. 
najrazličnejših zahtev, ki jih je potrebno 
izpolniti pri poučevanju, ni mogoče 
opravljati brez načrtovanja, organiziranja, 
opazovanja in vrednotenja dejavnosti, ki jih 

izvajamo. Vsekakor gre za poklic, ki zahteva 
stalna strokovna izpopolnjevanja in seveda 
dobro fizično in psihično pripravljenost. 

Zakaj vam je bil sprejeti to mesto izziv? 
Vodenje javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda v današnjem času nudi ravnateljem 
številne izzive tako na pedagoškem kakor 
tudi poslovnem področju. ravnateljska 
funkcija je pomembna in odgovorna. 
Ravnatelj je pedagoški, strokovni in 
upravljavski vodja vrtca ali šole. Glede 
na zelo širok nabor nalog in pooblastil je 
danes sicer težko pričakovati, da bo nosilec 
prav vseh kompetenc, lahko pa z načrtno 
in dobro zastavljeno kadrovsko strukturo 
v svojem kolektivu pokrije prav vsa 
področja, ki so za delovanje javnega zavoda 
pomembna. Učinkovita razporeditev nalog, 
kompetenc lahko uspešno kompenzirajo 
strokovni primanjkljaj ravnatelja. Menim, 
da so prav kadrovski management, 
natančna razporeditev nalog in kompetenc 
med zaposlenimi, podpora ter pozitivno 
naravnan pristop do dela ključni indikatorji 

uspešnega vodenja. Možgani šole niso 
možgani ravnatelja, temveč omrežje 
aktiviranih možganov sodelavcev in seveda 
tudi učencev. Osebno menim, da je v tem 
omrežju skrivnost uspeha ali neuspeha 
zavoda. sodobni ravnatelj je vsekakor 
organizator omrežja možganov sodelavcev 
in za uspešnost okolja, v katerem deluje, ne 
izčrpava samo svojih možganov. 
sistem je prekompleksen, imamo veliko 
individualizacij, osebnih pristopov. Znotraj 
kolektiva moramo biti dovolj občutljivi, 
da prepoznamo potencial otroka. Ta mora 
motivacijo in podporo dobiti še doma. 
Otroci namreč ob ustrezni motivaciji veliko 
zmorejo. 

Med prednosti okolja zagotovo lahko 
štejemo bližino bazena? 
Ja, to je nek unikum, ki ga v drugih 
slovenskih šolah ni, naši otroci so 
100-odstotno plavalno pismeni. Pri nas 
imamo kontinuirano izobraževanje, a imamo 
težavo, ker letos s poukom ne moremo 
pričeti, namreč bazen ne more zagotoviti 

Uspešni so povsod tam, 
kjer se zavedajo, da šola 
poganja tudi narodovo 
kulturo in ekonomijo.

dovolj reševalcev iz vode. V kratkem 
bi se zato želel sestati z g. Marjanom 
batageljem. ni pa to edina tema, o kateri bi 
spregovorila, saj je možnosti sodelovanja 
med turizmom in našim zavodom lahko zelo 
veliko. Osebno vidim veliko stičnih točk.

Ste pri prevzemu nalog ravnatelja opazili 
kaj posebnega? 
Tu na tem mestu bi omenil eno od izredno 
perečih tem. radi se namreč pohvalimo, 
da živimo v izjemno uspešnem okolju. 
Če bi to res držalo 100-odstotno, potem 
nam država ne bi glede na gmotno stanje 
družin iz leta v leto zviševala sredstev 
za subvencioniranje šolske prehrane. 
namreč: če bi bil finančni položaj družin na 
Cerkljanskem boljši, bi bila državna podpora 
vedno manjša. Pa ni.  

Kakšna bo torej OŠ Cerkno čez pet let, ob 
koncu vašega prvega mandata?
Do konca mandata bi želel vzpostaviti 
še boljši odnos na relaciji šola–
gospodarstvo–turizem. V našem kraju je 

veliko odličnih možnosti sodelovanja z 
lokalnim gospodarstvom, izmenjave znanj, 
veščin, izkušenj in še marsičesa. res je, 
da kot predšolski in osnovnošolski nivo 
izobraževanja še nismo neposredni kreator 
potencialne delovne sile (za razliko od 
bližnjih poklicnih, srednješolskih sistemov). 
A socialno odgovorni gospodarski subjekti 
morajo biti odprti mladim potencialom. 
Takšnih neposrednih sodelovanj, skozi 
različne krožke (robotika, računalništvo, 
kuharski krožki, turistični vodniki) je bilo v 
preteklosti bistveno več. Tudi neposrednih 
finančnih vložkov v različne učno-vzgojne 
dejavnosti je bilo neprimerno več 
(poučevanje tujih jezikov – nemščina). To so 
bili vse majhni doprinosi, ki pa so posredno 
in neposredno gradili pripadnost lokalnemu 
okolju. ne smemo pozabiti: vsak inženir, 
tehnik, ekonomist, zdravnik, kuhar, frizer, 
mehanik ... se je prve črke ali preprostega 
stavka naučil zapisati prav v tem vrtcu ali 
šoli.  ₨

Ne smemo pozabiti: vsak inženir, tehnik, ekonomist, 
zdravnik, kuhar, frizer, mehanik ... se je prve črke ali 
preprostega stavka naučil zapisati prav v tem vrtcu ali šoli. 
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CŠOD Cerkno 

Dihamo s polnimi pljuči
Domen Uršič, vodja doma CŠOD CERKNO

CŠOD Cerkno od 12. januarja 2015 deluje v okviru Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja sredstva za njegovo 
delovanje ter razvoj. Dom CŠOD je pričel obratovati z 2 zaposlenima, 
in sicer s čistilko in z učiteljem, ki je bil pooblaščen tudi za vodenje 
doma. Pedagoško pomoč sta nudila še študent športa in inštruktor 
praktičnih vsebin.

Šole so novo lokacijo Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti 
(CŠOD) sprejele z velikim veseljem. 
Pripravljene so bile na prilagajanje 
in gostujoči učitelji so se v prvem 
letu izkazali pri nudenju pomoči 
pri izvedbi programov CŠOD, ki so 
se v treh letih delovanja razvili do 
velike prepoznavnosti. Šole CŠOD 
Cerkno prepoznavajo po mnogih 
možnostih, ki jih ponuja okolje. 
naj bo to obisk bolnice Franje, 
spoznavanje cerkljanskih laufarjev, 
sprehodi po okoliških hribih in 
seveda po plavanju ter smučanju.
septembra 2016 sta se ekipi 
CŠOD Cerkno priključila učitelj 
naravoslovja in upravnik. Ekipa 
CŠOD Cerkno je tako štela 5 
članov. Občasno so se nam 
pridružili tudi sodelavci iz bližnjih 
domov CŠOD, ki so nudili pomoč 
pri razvoju in izvedbi programov. 
septembra 2017 je v domu CŠOD 
Cerkno pričela obratovati lastna 
kuhinja. Ekipo pa je dopolnil nov 
učitelj športa. 
 
Zadnje leto najuspešnejše za dom 
doslej 
V začetku šolskega leta 2017/18 je bilo v Cerknem 7 
zaposlenih. Januarja 2018 se je ekipi za stalno pridružil 
inštruktor praktičnih vsebin.  
CŠOD Cerkno je med septembrom 2017 in avgustom 2018 
gostil 78 različnih skupin, opravljenih je bilo več kot 9.200 
nočitev. To je bilo za CŠOD Cerkno najboljše leto v 3-letnem 
obratovanju doma. razveseljivo je tudi dejstvo, da se šole 
po večini odločajo za 5-dnevne programe šole v naravi, saj 
ti pomenijo bolj celostno izkušnjo za udeležence.
Programi šole v naravi pri učencih namreč spodbujajo 
vzajemno učenje in druženje zunaj domačega okolja, 

ustvarjanje novih prijateljstev, spoznavanje novih krajev, 
dejavnosti, ljudi – njihovih navad in običajev, pridobivanje 
novih znanj in spretnosti, razvijanje odgovornega odnosa 
do okolja, učenje o odnosih med človekom in naravo, 
učenje o pomenu trajnostnega razvoja za ljudi in naravo, 
spodbujanje strpnosti in spoštovanja do drugih.
 
V novo šolsko leto z 9 zaposlenimi 
Za šolsko leto 2018/19, ki se je šele dobro pričelo, pa lahko 
rečemo, da je ekipa CŠOD Cerkno prvič zadihala s polnimi 
pljuči. Od 1. septembra 2018 je v CŠOD Cerkno 9 zaposlenih. 
Kot zadnji se nam je pridružil učitelj športa. To pomeni, 
da je ekipa sestavljena v polni zasedbi. Če se bo trend 
zanimanja osnovnih in srednjih šol še naprej povečeval, 
bo v naslednjih letih potrebno razmišljati še o širjenju 
ekipe, saj so kapacitete doma do junija 2019 večinoma 
zasedene. Do takrat pričakujemo vsaj 68 različnih skupin 
(2.400 obiskovalcev), a zanimanje za bivanje v Cerknem še 
ostaja.₨

V letošnjem letu je načrt dopolnitev in 
nadgradnja programov, ki jih v Cerknem 
izvajamo. Hkrati vabimo vse domačine, da se 
s pomočjo prenovljene aplikacije za pametne 
telefone CŠOD misija (http://misija.csod.si/si/) 
podajo po 2 učnih poteh, ki sta bili razviti za 
potrebe izvedbe šole v naravi v CŠOD Cerkno in 
če ugotovijo kakršno koli napako, 
da nam jo javijo.

Pohajanja Marka Čadeža v 
Cerkljanskem muzeju 

Cerkljanski ljubiteljski fotograf Marko Čadež je v 
Cerkljanskem muzeju postavil na ogled že tretjo 
samostojno razstavo, ki je sicer 21. iz cikla naša fotografska 
obzorja. s svojimi Pohajanji je popeljal ljubitelje fotografije 
med dežele, ki jih je obiskoval zadnje desetletje, od severne 
Afrike, preko Gruzije do severa Evrope. Številno občinstvo 
je spremljalo digitalno projekcijo potovanja po deželi, ujeti 
med Črnim morjem in Kavkazom. razstava Pohajanja je na 
ogled do 2. oktobra. (Cn) ₨

Uspešno zaključena akcija 
nakupa defibrilatorja za Dolenje 
Jazne 

na pobudo Jerneja Jezerška in Mirka Magajneta, 
predstavnika v svetu Ks Otalež, so krajani Dolenjih 
Jazen spomladi pričeli z akcijo zbiranja sredstev za 
nakup defibrilatorja, s katerim lahko hitro in učinkovito 
pomagamo pri srčnem zastoju. Po nasvetu dr. Tineta 
Pavšiča, vodje urgentne službe v ZD Idrija, so se odločili za 
nakup avtomatskega zunanjega defibrilatorja Defibtech. 
Vrednost naprave in ogrevane zunanje omarice, ki 
omogoča nemoteno delovanje tudi v zimskih razmerah, 
je 2.080 evrov. Del sredstev so prispevali krajani sami, 
prošnji za pomoč so se odzvali tudi nekateri donatorji: 
Zavarovalnica Triglav, d. d., Elektro Primorska, d. d.,  
Certa Holding, d. d., in Hiplex, d. o. o. Vsem donatorjem 
iskrena hvala. Hvala tudi podjetju Telekom, ki je dovolilo 
namestitev naprave na pročelje telefonske centrale ob 
avtobusni postaji v Dolenjih Jaznah. Defibrilator je že na 
voljo domačinom, pa tudi pohodnikom in kolesarjem, saj 
mimo vodita označena planinska pot in kolesarski krog 
proti bevkovemu vrhu. V prihodnjih tednih bo za krajane 
organizirano tudi usposabljanje. (MM)  ₨

Sejem (v Lazcu) bil je živ!
Tretji avgustovski konec tedna se je v Lazcu odvijal 
tradicionalni Laški sejem. V petkovem popoldnevu in 
večeru 17. avgusta se je zvrstilo lepo število harmonikarjev 
in drugih instrumentalistov, ki so zaigrali na Albinovem 
večeru. Društvo ljudskih godcev stari meh je medse 
povabilo glasbenike vseh generacij, še najbolj veseli so bili 
nastopa mladih glasbenikov, ki enkrat tedensko vadijo pod 
mentorstvom odlične harmonikarice nike rutar Jereb iz 
Tolmina. Laški sejem se je nadaljeval naslednji dan z Laškim 
izzivom, športno-družabnim tekmovanjem, in programom 
za najmlajše. (Cn) ₨Fo
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Predstavljamo društva: Društvo upokojencev Cerkno

Najštevilčnejše društvo 
na Cerkljanskem 
Zdenka Verbič Makuc

Društvo upokojencev Cerkno je zagotovo organizacija z največjim 
številom članov v občini Cerkno. Šteje kar 494 upokojencev. Res je, 
da se v aktivnosti društva ne vključujejo prav vsi. Veliko je teh, ki si 
preprosto želijo pripadnosti tej organizaciji.
Z veseljem ugotavljamo, da iz leta v leto 
narašča udeležba članstva na rekreaciji, 
tako v telovadnici kot tudi v bazenu.
naši člani se radi udeležujejo 
priložnostnih prireditev, kot so razna 
predavanja, predstavitve literarnih del ter 
drugi kulturni in družabni  dogodki.
Vsak četrtek prihaja v naše prostore na 
Močnikovi ulici 8, na vaje, trenutno 20 
pevk in pevcev z zborovodkinjo Vojko 
svetičič. Družita jih ljubezen do petja in 
potreba po druženju. Že dolgo vrsto let 
se ob mentorici Anici Močnik zbirajo naše 
članice in izdelujejo lične in zanimive 
izdelke v sekciji za ročna dela.
Likovna sekcija, ki trenutno združuje 
kar 14 ljubiteljev in ljubiteljic likovne 
umetnosti, stalno razstavlja svoja dela 
v prostorih DU. Do lanskega leta sta vlogi mentorjev 
prevzela in opravljala Edo Dežela in Vinko Peternelj, ki 
sta svoje znanje in izkušnje nabirala več desetletij in jih 
sedaj nesebično delita med ustvarjalce v likovni sekciji. 

Zadnje leto in več pa so mentorstvo še nadgradili z mladim 
slikarjem simonom Hudolinom, priča smo torej sodelovanju 
mlajše in starejše generacije.  

S Cvetjem v dvajseto leto 

na predvečer praznika sv. Ane sta Klekljarsko društvo 
Marjetica in Cerkljanski muzej v prostorih muzeja pripravila 
že tradicionalno razstavo čipk, letos z naslovom s cvetjem 
v dvajseto leto. Članice društva Marjetica so z njo obeležile 
20 let obstoja. Pravijo, da gre za prav poseben šopek, saj so 
ga izbrale po vzorcih več avtoric, ki je raznolik po cvetlični 
motiviki, bogat po klekljarskih tehnikah in elementih ter 
povezan v celoto pod skrbnim vodstvom mentorice stane 
Frelih. 65 klekljanih čipk je izdelalo 31 članic društva. (Cn) ₨

Rdeči križ ponovno na svojem 
uradnem naslovu Rožna ul. 15, 
Idrija
rKs, Območno združenje Idrija, obvešča, da so se po 
dobrih dveh letih prenove stavbe v rožni ul. 15 preselili 
nazaj v obstoječe prostore. Občina Idrija je prisluhnila 
potrebam rdečega križa po dodatni površini, saj so imeli 
doslej na voljo le 40 m² pisarniško-skladiščne površine, kar 
je povzročalo hudo prostorsko stisko. Po prenovi pa imajo 
dobrih 100 m² površine, ki obsega učilnico za izvajanje 
tečajev prve pomoči (z vgradnimi omarami za oblačila), 
pisarniški del, prostor za druženje uporabnikov (še v 
opremljanju) ter skladišče materialne pomoči. na rdečem 
križu so zadovoljni, da je ta zgodovinski korak končno 
uspel, saj sami začetki delovanja rdečega križa na Idrijsko-
Cerkljanskem segajo v leto 1954, medtem ko je bil uradni 
vpis v register narejen leta 1976. Tako bodo sedaj lažje 
izvajali svoje programe z večjo dostopnostjo (primerno tudi 
za invalide in mamice z vozički), namenili uporabnikom 
dodatne storitve na enem mestu ter se še naprej trudili 
lajšati stisko in pomagati v izrednih primerih. 
(Tanja Tominec, sekretarka rKs OZ Idrija) ₨

Divja baba 2 

19. avgusta se je na travnik pred cerkvijo svetega Ivana 
nad arheološkim parkom Divje babe vrnil glasbeni 
večer poimenovan Divja baba 2. Večer, ki je posvečen 
neandertalčevi piščali, se je pričel s skupino Trion3 in 
njihovim aktualnim projektom Homo, ki je posvečen glasbi 
pradavnine. V zasedbi sta tudi Katinka Dimkaroska in 
boris Dimkaroski, hči in sin Ljubena Dimkaroskega, ki se 
je vrsto let ukvarjal z neandertalčevo piščaljo. Glasbeni 
večer je nadaljevala primorska glasbenica Tinkara Kovač 
s spremljevalno glasbeno skupino, ki je ob tej priložnosti 
številnim obiskovalcem ponudila tudi izobraževalno 
slikanico, posvečeno neandertalčevi piščali. Večer sta 
zaključili (na sliki) Katinka in Tinkara, ki sta skupaj zaigrali 
skladbo Veter z juga. Tinkara Kovač je ob robu dogodka še 
povedala, da se rada vrača v Šebrelje, saj jo kraj navdihuje.₨

Daleč največje zanimanje in udeležba pa se beleži 
pri organizaciji izletov. V letošnjem letu smo v aprilu 
organizirali pohodni izlet na Kras v Pliskovico, v maju 
tridnevni izlet v bosno, v juniju pa izlet v Prekmurje v 
Lendavo. V juliju smo pripravili izlet v neznano, ki je že 
tradicionalen in najbolj privlačen za naše člane.
Avgust je rezerviran za kopalne izlete v Izolo, prvi teden 
septembra pa za enotedenske počitnice na morju. Letos 
je to otok rab. Oktobra gremo v Kostanjevico na Krki, 
novembra pa na martinovanje. Med aktivnosti društva 
štejemo tudi pohodništvo. Vodja Ermin Oblak se trudi 
te izlete v bližnje kraje na Cerkljanskem narediti čimbolj 
zanimive. 

naj s tem kratkim opisom dejavnosti in aktivnosti Društva 
upokojencev Cerkno pritegnemo v naše vrste še katerega 
upokojenca, ki si želi narediti tretje življenjsko  obdobje 
živahnejše in zanimivejše. ₨

Meddruštveno srečanje upokojencev v Cerknem
DU Cerkno je 9. septembra letos pripravilo tudi 
tradicionalno srečanje prijateljskih društev 
upokojencev Cerkna, Gorenje vasi, Idrije, 
sovodnja in Žirov. Upokojenci so se zbrali pred 
Hotelom Cerkno. Predsednica domačega društva 
Zdenka Verbič Makuc je pozdravila vse navzoče 
in zaželela prijetno druženje. sledil je kulturni 
program, ki so ga oblikovali pevci Mešanega 
pevskega zbora društva upokojencev Cerkno, 
gostujoča plesna skupina ter Marija Kavčič in 
Veronika Čeferin. Udeležence so pozdravili tudi 
predsedniki oz. predstavniki vseh prijateljskih 
društev. (Cn) ₨

Društvo upokojencev ima svoje prostore na Močnikovi ulici 8 v Cerknem.
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Bevkovi dnevi 2018

Posvečeni tudi Cankarjevemu letu  
Milojka Magajne

September je mesec, ki je na Cerkljanskem pa 
tudi širše na Primorskem posvečen spominu na 
pisatelja Franceta Bevka. Letošnji Bevkovi dnevi, 
ki so potekali od 13. do 17. septembra, so znova 
ponudili bogato bero kulturnih in izobraževalnih 
dogodkov. 
Začeli so se z medgeneracijskim druženjem 
v organizaciji OŠ Cerkno in Društva 
upokojencev Cerkno, ki je potekalo pri 
fontani na starem placu v Cerknem. Ob 
javnem branju bevkove mladinske povesti 
Lukec in njegov škorec so se ob likovnem 

ustvarjanju družili mladi in člani likovne 
sekcije pri DU Cerkno, ki so pripravili tudi 
priložnostno razstavo del, nastalih po 
motivih iz bevkovih povesti. slike bodo 
poslej krasile šolsko knjižnico. Za vzdušje 
so poskrbeli tudi mladi citrarji, učenci 
PGŠ Cerkno. Želja organizatorjev je, da bi 
dogodek postal tradicionalen. Dan pozneje 
je v Cerkljanskem muzeju Ivana Žvab, 
Laurinova iz Cerkna, številni publiki uspešno 
predstavila  svoj prvenec, pesniško zbirko 
z naslovom Impresije. sobotni dopoldan 
je bil v znamenju tradicionalne ekološko-
kulinarične tržnice. Zvečer je v bevkovi 
knjižnici potekala projekcija filma Pastirci, 
posnetega po bevkovi povesti.

Osrednji govornik v Zakojci: 
prof. Igor Grdina 
Osrednja prireditev se je odvila  v nedeljo, 
16. septembra, na bevkovi domačiji v 
Zakojci, kjer so se združile poti pohodnikov 
po bevkovih poteh. Tudi letos so za 
gostoljuben sprejem poskrbeli člani TD 
Pod Kojco. V kulturnem programu, ki ga je 
pripravil Cerkljanski muzej v sodelovanju 
z Društvom baška dediščina so sodelovali 
ŽePZ Cerklanke pod vodstvom Vanje 
Lampič in recitator Cveto Zgaga, ki je 
nastopil z monologom iz Cankarjevih 
Hlapcev. Letošnja prireditev je bila namreč 

posvečena tudi Cankarjevemu letu. Ivan 
Cankar je bil Francetu bevku vzornik, 
zato je muzej v goste povabil literarnega 
zgodovinarja ddr. Igorja Grdino, velikega 
poznavalca Cankarja. Dr. Grdina je osvetlil 
pomen obeh za slovence pomembnih 
literatov in izpostavil pomen branja. 
Založba bogataj je popoldan pripravila 
predstavitev knjige Gospodična Ida 
avtorice Marinke svetina.

Pravljičarka Ana Duša 
v Bevkovi knjižnici 
podelila priznanja 
Mladi cerkljanski bralci, ki so med 
poletnimi počitnicami prebrali vsaj 
tri knjige, nekateri tudi več, so 17. 
septembra 2018, na dan obletnice 
rojstva in smrti Franceta bevka, prejeli 
priznanja Knjiga – zvest prijatelj med 
počitnicami. Projekt sicer v bevkovi 
knjižnici Cerkno izvajamo drugo leto 
zapored, namenjen pa je otrokom, 
starim od 9  do 12 let. Tokrat je priznanja podelila pravljičarka in velika poznavalka 
ljudskih zgodb Ana Duša, ki je cerkljanske otroke pohvalila, da niso samo pridni bralci, 
ampak tudi izredno pridni poslušalci. Ana Duša kot velika umetnica pripovedovanja je 
pravljice podajala tako živo in doživeto, da so se poslušalci resnično vživeli v zgodbo, 
si predstavljali pokrajine, razbojnike, zlodje, pekel, nebesa … 
Poletni bralci so poleg priznanja prejeli tudi brezplačno vstopnico za ogled kino 
predstave v Filmskem gledališču Idrija. (Marinka rojc Grum) ₨

Bevkove dneve so 
pripravili: 
bevkova knjižnica Cerkno, 
Cerkljanski muzej, Društvo baška 
dediščina, Goriška knjižnica Franceta 
bevka, Hotel Cerkno, d. o. o., ICrA, 
d. o. o., Idrija, Jeram Pohodništvo, 
Mestni muzej Idrija, Občina Cerkno, 
Osnovna šola Cerkno, Planinsko 
društvo Cerkno, Turistična kmetija 
Pri Flandru, Turistično društvo Pod 
Kojco, Založba bogataj in LTO Laufar 
Cerkno. ₨

Utrinek z medgeneracijskega druženja

Slavnostni govornik v Zakojci ddr. Igor Grdina 

Osrednja prireditev se je odvila 16. septembra na Bevkovi domačiji.

France Bevk, kot ga je naslikal Edo Dežela.
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14. Kmečka tržnica 
sobota, 13. oktober, od 8.00 do 12.00 
Mestni trg, Idrija

Festival Rad bi bil normalen
sobota, 13. oktober, ob 17. uri  
Odprtje festivala (ravnanske 
podokničarke, razstava fotografij), igra 
KUD Cerkno, predavanje silva Kara 
(Alpinist), tombola, nastop zasedb: 
Trije Muškištirje, Manuals part VI 
Ravne pri Cerknem 

Festival Rad bi bil normalen
Petek, 19. oktober, ob 21. uri 
nastop zasedb: The Štrudls, Pigs 
Parlament, Koala Voice, Hidden by the 
grapes 
Ravne pri Cerknem 

Festival Rad bi bil normalen
sobota, 20. oktober, ob 21. uri
nastop zasedb: Pičke Vrište, Vaška 
subkultura, Ana pupedan, KbO!, 

KOLEDAR DOGODKOV Carnival of flesh 
Ravne pri Cerknem 

Grace Jones (Grace Jones: Bloodlight 
and Bami)
(PAGLEJ cikel filmov o glasbi: glasbeni 
dokumentarni film,
Velika britanija/Irska, 2017, 116 min.)
Petek, 26. oktober, ob 19.00
Filmsko gledališče Idrija, vstop prost

Od kovača do knapa
(PAGLEJ cikel filmov o glasbi: glasbeno-
filmski projekt potujočega kina bridka 
bebiča,
slovenija, 2018, 50 min.)
Petek, 16. november, ob 20.00
Filmsko gledališče Idrija, vstop prost

23. Keltika 2018 mednarodni festival
Alma (AUT)
(OD)Zven trenutka – Alja Petric feat. 
DrummingCellist (sLO)
sobota, 24. november, ob 21.00
Gabrijel, Cerkno
Vstopnice: 5 €
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Pihnfest v Cerknem 
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:
OK Azimut, ki je od 22. do 26. avgusta 
na Idrijskem in Cerkljanskem 
gostil najboljše tekače JV Evrope 
na tekmovanju Cerkno CUP 2018, 
ki se je izkazalo za eno najbolje 
organiziranih prvenstev doslej. 

Rad Bi Bil Normalen je festival, na katerem se letos 
že 20. leto zapovrstjo predstavljajo novejša dela 
alternativnih ustvarjalcev/glasbenikov iz Slovenije.
Zadnja leta pa v program vključujemo tudi izvajalce iz 
tujine, z željo predstaviti jih publiki v odmaknjenosti iz 
velikih prestolnic, ki so že tako in tako polne tovrstnih 
dogodkov.
s trudom, ki ga organizatorji vlagamo v rbbn, ta vsako 
leto pridobiva na dobrem glasu, kar dokazuje predvsem 
to, da se je na festivalskem odru v tej 20-letni zgodovini 
zvrstilo že več kot 100 različnih izvajalcev iz celotne 
slovenije, bivše juge in Evrope. Da je festival še vedno 
pristen, vključujemo v izvedbo festivala tudi mladino, 
s tem se namreč krepi občutek skupnosti, poleg tega 
mlajši člani KUD Zora ravne vidijo, da se z dobro 
voljo lahko tudi v ravnah zgodi festival, kot je rbbn. 
Organizatorji festivala smo namreč skozi vsa ta leta 
dokazali, da lahko festival, kakršen je ponavadi značilen 
za bolj urbana okolja, zaživi in preživi tudi v ruralnem 
okolju.  ₨

Napovednik 20. festivala Rad Bi Bil Normalen 

sobota, 13. 10., pričetek ob 17.00
•	 Otvoritev festivala z ravnanskimi podokničarkami in razstavo fotografij 
•	 Igra KUD Cerkno
•	 Predavanje silva Kara: Alpinist
•	 Glasbena skupina Trije Muškištirje
•	 Tombola
•	 Manuals part VI

Petek, 19. 10., pričetek ob 21.00
•	 The Štrudls
•	 Pigs Parlament
•	 Koala Voice
•	 Hidden by the grapes

Jesenski del cikla PAGLEJ, ki ga Zavod Jazz Cerkno 
pripravlja v koprodukciji z Mestno knjižnico in 
čitalnico Idrija, prinaša tri filme, ki v središče 
svojega zanimanja postavljajo zelo raznolike 
fenomene tako na domači kot mednarodni 
glasbeni sceni. 
na velikem platnu Filmskega gledališča Idrija so na ogled zgodba nastanka prvenca 
kultnih Laibach, zgodba o glasbenem življenju pop ikone Grace Jones ter za zaključek: 
nekonvencionalen glasbeno-filmski dogodek Bratka Bibiča z živo spremljavo filmskih 
podob.

Jesensko serialko glasbenih filmov smo začeli konec septembra s filmom Glasba je 
časovna umetnost 3 – LP film LAIBACH, ki opisuje nastanek prvega albuma zasedbe 
Laibach iz leta 1985. skozi igrane dele in posnetke pogovorov tako s člani zasedbe kot tudi 
s številnimi poznavalci njenega delovanja film režiserja Igorja Zupeta in scenarista Igorja 
Bašina »razgrinja strategije in taktike delovanja Laibacha in Laibach Kunsta v prvi polovici 
osemdesetih let«. Po projekciji je sledil pogovor z avtorji.

Oktober na idrijsko platno prinaša biografski dokumentarec z naslovom Grace Jones, v 
katerem so na ogled tako arhivsko gradivo kakor tudi posnetki, ki jih je režiserka Sophie 
Fiennes ustvarila med petletnim obdobjem spremljanja pop ikone. Ob koncertih in prizorih 
iz zaodrja slovito pevko spremljamo med družinskim obiskom na Jamajki ter jo spoznamo 
tudi kot ljubimko, hčerko, mamo, babico in poslovno žensko.

novembrski dogodek v okviru našega cikla 
Pasluš pa bo ponudil poslastico – glasbeno 
spremljavo filma Od kovača do knapa 
oziroma tako imenovano ‘kinoušesno’ 
glasbeno-filmsko predstavo. Bratko Bibič, 
Eduardo Raon in Vid Drašler, vsi dobri 
znanci z naših festivalov, bodo igrali in 
improvizirali na kolaž izbranih segmentov iz 
petih sodobnoplesnih zvočnih filmov, ki so 
med letoma 1995 in 2014 nastali po zamislih 
koreografa in plesalca Iztoka Kovača v 
produkciji Zavoda En-KnAP. ₨

PAGLEJ, jesenski 
cikel filmov o glasbi 
Zavod Jazz Cerkno

sobota, 20. 10., pričetek ob 21.00
•	 Pičke Vrište
•	 Vaška subkultura
•	 Ana pupedan
•	 KbO!
•	 Carnival of flesh

20. jubilejni festival 
Rad Bi Bil Normalen  
Tomi Peternelj

na mednarodnem glasbenem festivalu 8. septembra v organizaciji Društva godbenikov 
Cerkno, ki je tudi letos odmeval pred Hotelom Cerkno, še prej pa v sobotnem popoldnevu 
po cerkljanskih ulicah, so poleg domačih godbenikov nastopile še tri druge zasedbe. Igrali 
so člani Delavske godbe Trbovlje (kjer je prve korake z godbo naredil sedanji dirigent 
Cerkljanov prof. Andrej Zupan), Mengeške godbe in zasedbe Corpo bandistico G. rossini 
iz Italije. Godbeniki so od 14h dalje skrbeli za dobro vzdušje po cerkljanskih ulicah, sklepno 
dejanje pa je bil koncert pred Hotelom Cerkno, kjer so ob dobrem vzdušju vztrajali še, ko 
so zaigrali Mladi Cerkljani. Škoda edinole, da kakovostnemu koncertu ni prisluhnilo več 
domačinov. ₨

Od kovača do knapa / Paglej!
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Orientacijski klub Azimut  

Organizirali najboljše prvenstvo 
JV Evrope doslej 
Klemen Kenda 

Karavana najboljših orientacistov jugovzhodne Evrope je zapustila 
Cerkljansko hribovje konec avgusta. Člani organizacijskega odbora, 
predvsem iz Orientacijskega kluba Azimut, so z brezhibno pripravo 
že pred pričetkom prvenstva nakazali, da bo to eno najbolje 
organiziranih prvenstev nasploh, vodje reprezentanc, tekmovalci in 
spremljevalci pa so si bili po koncu prvenstva glede tega povsem 
enotni. 

Za bodoče organizatorje bo lestvica pričakovanj odslej 
postavljena precej više. Poleg izjemne tehnične priprave (od 
priprave kart, prog, postavitve prog, izvedbe starta, cilja, 
merjenja časa) sta prvenstvo zaznamovali še dve lastnosti: 
velika vključenost lokalne skupnosti in izvedba nekaterih 
nadstandardnih storitev, med katerimi je najbolj izstopal 
prenos tekmovanja preko spletne TV v živo.

822 prijavljenih tekmovalcev in okrog 50 članov 
prostovoljnega delovnega osebja je od 22. do 26. avgusta 

zasedlo Cerkno, kjer je 
bil center tekmovanja. 
Tekmovanja in treningi 
so se zvrstili na Kalcah, 
v Črnem Vrhu nad 
Idrijo, Idriji, Cerknem 
in na smučišču Cerkno. 
skupaj so organizatorji 
na tekmah in treningih 
zabeležili okrog 4.000 
startov, nekaj več pa 
je bilo opravljenih 
tudi nočitev (kar 
mimogrede pomeni 
skoraj 10 % vseh 
letnih nočitev na 
Cerkljanskem). V petih 
dneh so organizatorji 
pripravili 2 treninga, 
5 klasičnih tekmovanj 

Kako so se odrezali slovenski 
tekmovalci?

Za slovensko reprezentanco je bilo to najuspešnejše 
prvenstvo doslej. slovenci so skupaj osvojili 21 
medalj, po 7 vsake barve. Med največja uspeha 
zagotovo štejeta zlati medalji in gladki zmagi obeh 
domačih elitnih štafet. V moški eliti so zmagali: 
Simon Stanonik, Peter Tušar in Mark Bogataj (vsi 
OK Azimut), v ženski eliti pa Mojca Flerin (Kamniški 
OK), Ajda Flašker (OK Komenda) in Nuša Jeram (OK 
Azimut).

Od članov domačega kluba so se z medaljami 
okitili še:

•	  Mark Bogataj, 1. mesto sprint, 1. mesto dolge 
proge

•	  Teja Tušar, 3. mesto sprint, 1. mesto štafete
•	  Deja Razpet, 2. mesto sprint, 2. mesto štafete
•	  Nika Poljanšek, 3. mesto sprint, 2. mesto štafete
•	  Nuša Jeram, 3. mesto srednje
•	  Tjaž Gantar, 1. mesto štafete
•	  Iztok Hadalin, 3. mesto štafete
•	 Lara Gantar, 3. mesto štafete

Precej medalj so naši člani pobrali tudi v veteranskih 
kategorijah: Aleš Poljanšek (2. v štafetah, 3. na 
srednjih progah), Silvij Močnik (1. v štafetah, 1. na 
srednjih progah) in Drago Peternelj (3. v sprintu).

v orientacijskem teku, 1 
štafetno tekmovanje in 
1 tekmovanje v precizni 
orientaciji. Med klasičnimi 
tekmovanji so 3 tekme štele 
za točkovanje na svetovni 
jakostni lestvici (World 
ranking Event), skupaj z 
njimi pa so štafete dodatno 
štele še za Prvenstvo JV 
Evrope.
K izvedbi so ogromno 
prispevala različna društva, 
ustanove in posamezniki, 
med njimi predvsem: člani 
Gasilske zveze Cerkno, 
med njimi še posebej 
Gasilskega društva Cerkno, 
cerkljanski skavti in 
taborniki, poleg njih pa še 
logaški in spodnjeidrijski 
taborniki, člani KUD 
Cerkno, TD »Divje babe« 

reka, ŠD Pedal, Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo, osebje 
Hotela Cerkno, osebje občinske uprave in župan Občine 
Cerkno. Velika zahvala gre tudi vsem lastnikom, ki so 
nam prijazno pomagali pri izvedbi predvsem sprinta po 
cerkljanskih ulicah, ter medijskim partnerjem, ki so redno 
poročali o dogodku: Primorski val, AbC, Idrijske novice, 
Kliping, Primorske novice, Delo, Polet. nenazadnje pa 
gre izjemna hvala tudi sponzorjem in donatorjem, brez 
katerih prvenstva ne bi bilo mogoče izpeljati: Občina 
Cerkno, Občina Idrija, Hotel Cerkno, Telekom slovenije, 
Zavarovalnica Triglav, Kolektor, Petrol, Eta, Alpina, Certa, 
Omikron, sinergise, ebmpapst, set Trade, rogač plus, 
Eksist, revizija Plus, Kick ass bike plates, Mizarstvo Jože 
Štucin, simda, Gaber Les, Prevozi Miroslav Špik, Lekarna 
Ljubljana, Čebelarstvo Lapanja, Lesobrt boris Čelik, O-run, 
Modra zavarovalnica, Eventnika, Velux, Zavarovalnica sava, 
Elan, bryos in sign. 

Prenos v živo prek spletne televizije, GPs sledenja 
v živo in vmesnih časov je bil prvi tovrstni prenos 
orientacijskega teka v sloveniji in nasploh v okviru 
Prvenstva JV Evrope v orientacijskem teku. Prenos sta 
omogočila tudi domače znanje in inovativnost. Rok 
Močnik je poskrbel za platformo za prenos podatkov, 
Klemen Kenda pa za TV vizualizacije. Prenos si je 
ogledalo kar 1.400 gledalcev.
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Aljaž Čelik v cilju dolgih prog na 
smučarskem centru Cerkno. Aljaž se 
je na zadnjih dveh tekmah uvrstil na 3. 
mesto v kategoriji M14. Otvoritev Prvenstva JV Evrope je potekala pred Hotelom Cerkno.

Azimutova ekipa, ki je zastopala Slovenijo, je pometla s konkurenco! Slavje v cilju je bilo nepopisno.

Nuša Jeram je v zadnji predaji ohranila zlato za slovensko 
reprezentanco!
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Klemen Kenda, vodja tekmovanja

»V klubu smo že organizirali 
5-dnevno tekmovanje s 
1.000 tekmovalci leta 2009, 
vendar se s tokratnim 
zalogajem ne more 
primerjati nič, kar smo 
doslej pripravili. Priprave 
so se začele že leta 2014, 
ko smo bili v OK Azimut 
iniciatorji priključitve 

slovenske zveze druščini JV Evrope. V zadnjih letih 
smo sodelovali na tekmovanjih v srbiji, Makedoniji, 
bolgariji in Črni Gori, kjer smo nabirali izkušnje in 
lobirali za izvedbo tega prvenstva doma. Kot vodja 
tekmovanja sem v pripravo vložil več kot leto dni časa, 
glavni pomočniki pa vsak po nekaj mesecev: Matjaž 
Štanfel (proge), Igor bončina (karte), Marko Obid 
(cilj), Gregor Hvala (start), Aleš Poljanšek (predsednik 
organizacijskega odbora, sponzorji), Tajda bogataj 
(prijave) … seveda pa smo imeli v ekipi še več kot 50 
članov prostovoljnega osebja, ki so predano delali 
vsaj en teden med samo izvedbo dogodka ter skoraj 
40 prostovoljcev, ki so nam pomagali pri izvedbi 
šprinta po cerkljanskih ulicah. Urnik med tekmovanjem 
je bil napet. ni bilo dovolj samo izvesti tekme v 
dopoldanskem času, potrebno je bilo organizirati 
otvoritev, podelitve, spremljevalne dogodke, sestanke 
z vodji ekip, izračunati rezultate, zagotoviti vse 
storitve, ki so potekale v živo in poskrbeti, da so se 
tekmovalci počutili udobno. Ocenjujem, da smo v 
izvedbo vsi skupaj vložili okrog 10.000 prostovoljnih 
delovnih ur.«

mag. Aleš Poljanšek, predsednik 
organizacijskega odbora

Organizacija takšnega 
tekmovanja, na katerem 
je nastopilo več kot 
800 tekmovalcev iz 32 
držav, je velik zalogaj 
za organizatorje. največ 
mi pomenijo pohvale, ki 
smo jih bili deležni med 
tekmovanjem in po njem 
ter pripravljenost osebja pri 

sami izvedbi. Veliko mi pomenijo tudi ljudje, s katerimi 
sem navezal stik glede partnerskega sodelovanja. Kljub 
temu da orientacijski tek mogoče ni tako popularen 
šport, so nas razumeli in podprli tako s sponzorskimi 
sredstvi, donacijami, nagradami ali pa s prostovoljnim 
delom kot prostovoljci. 
Hvaležen sem, da sem bil del tega dogodka, ki je 
zaznamoval našo regijo in pustil zgodovinski pečat, ki 
ga bo težko preseči. Gre za vrhunec te generacije, s 
katerim smo dokazali, da je OK Azimut vodilno društvo 
v Cerknem. Potrdili smo svoj primat tudi v sloveniji.
Še enkrat hvala vsem prostovoljcem, posameznikom in 
članom številnih društev na območju! ₨

Izjave udeležencev prvenstva

»Moja ocena tekmovanja: 11/10!«
Tim Robertson, svetovni vice prvak v sprint 
orientaciji leta 2018

»Doslej najboljše organizirano prvenstvo! 
Preseglo je vsa moja pričakovanja. Popolna 
organizacija sprinta s TV-prenosom! 
Čestitke! Vsekakor se kmalu spet vrnem!«
Teodor Jordanov, Bolgarija/Nemčija 

»Moja izkušnja letos v Cerknem je bila 
odlična. Tekmovanje je bilo izjemno 
dobro organizirano, seveda pa vedno 
obstaja prostor za izboljšave. Všeč mi je 
bilo, da ste kot prvi pričeli z organizacijo 
precizne orientacije v okviru prvenstva JV 
Evrope, vsekakor pa kvalitativni preskok 
predstavlja uvedba GPS-sledenja in 
organizacija TV-prenosa v živo.«
Tatiana Kalenderoglu, članica izvršnega odbora 
Mednarodne orientacijske zveze

»Na tekmovanju Cerkno Cup je 
naša številna odprava, ki je prišla iz 
Skandinavije, preživela zelo prijetnih 5 dni. 
Zelo mi je bil všeč sprint v Cerknem, to je 
lepo in majhno mesto s prijaznimi ljudmi.«
Jörgen Mortensson, Švedska/Norveška, 
dvakratni svetovni prvak iz devetdesetih

»Tereni so fantastični, kljub dežju zadnja 
dva dneva smo bili zelo zadovoljni 
s tekmovanjem in z nastopi naših 
predstavnikov.«
dr. Atanas Georgiev, predsednik bolgarske 
orientacijske zveze in častni predsednik 
orientacijske zveze JV Evrope

»Letošnja izvedba Cerkno Cupa spada med 
5 najboljših tekmovanj, ki sem jih obiskal v 
svoji 40-letni orientacijski karieri!«
Jens Kastensson, Francija

Tradicionalno srečanje planincev 
na Poreznu

Planinsko društvo Cerkno je 19. avgusta pripravilo 
tradicionalno srečanje planincev na Poreznu. V glasbeno-
kulturnem programu so pred planinsko kočo na Poreznu 
sodelovali Ženski pevski zbor Iris bukovo, sekcija 
Kontrabant PD sovodenj in skupina Jagada. 
srečanje planincev na cerkljanskem očaku ima že vsaj tako 
dolgo tradicijo kot zimski pohod. Iz planinskega dogodka, 
ki se je sprva imenoval srečanje borcev in mladine na 
Poreznu, je z leti prerasel v srečanje vseh ljubiteljev gora. 
Ti danes na Porezen prihajajo ne le s Cerkljanskega in z 
Idrijskega, ampak predvsem z gorenjske strani, pa tudi 
drugih koncev Primorske in širše slovenije. (Cn) ₨

Unior Downhill Cup 2018 

Lani je smučišče Cerkno gostilo državno prvenstvo v 
gorskokolesarskem spustu, letos pa je v bike and fun 
parku Cerkno potekala druga domača dirka domače serije 
Unior Dowhill Cup 2018. Unior Downhill Cup je nadgradnja 
slovenskega pokala v spustu, ki pod okriljem Odbora za 
gorsko kolesarstvo Kolesarske zveze slovenije poteka že 
od leta 1993. Po državnem prvenstvu v parku Javornik se 
drug domačo dirko v bike and fun parku Cerkno gostili 28. 
in 29. julija. Po mnenju tekmovalcev je to ena najboljših 
tekem v sloveniji. Odlično urejene proge so tudi letos 
nudile tekmovalcem vrhunske pogoje za odlične rezultate, 
gledalcem pa nepozabne adrenalinske prizore. Po tekmi je 
v Cerknem sledila zabava s skupinama Kingston in Obvezna 
smer v sklopu prireditve Poletje v Cerknem. 
(Darjan Koder) ₨
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Na startu, ki je trajal več kot 3 ure, se je vsakič gnetlo tekmovalcev.

V ženski štafeti do 16 let je zlato medaljo osvojila tudi Teja Tušar.
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16 Osebno

letenje prestaviti ali celo odpovedati. Ko pa 
pristaneš, je najlepši občutek spet biti varno 
na tleh.« 
Po premisleku: »Družina malo trpi, gotovo. 
Če bi se samo plana držal, bi bil veliko 
odsoten. na kuhinjskem koledarju, ki ga 
imamo, so moje stvari v večini primerov 
prebarvane ali dopisane, ker se urnik toliko 
spreminja. Imam dva otroka, 17-letno hči in 
13-letnega sina. V letenje ne silim nobenega 
od njiju. Tudi mene moji starši niso, 
četudi so sprva želeli, da bi postal inženir 
rudarstva.« 
Kaj pa prosti čas? »Zelo rad igram družabne 
namizne igre. V Ljubljani je celo en klub, 
kjer se dobivamo ob četrtkih. Že 30 let 
igram, začel sem npr. z monopolijem. Ko 
sem se včlanil v klub, sem spoznal ogromno 
različnih žanrov in zvrsti iger. Družino 
sem že navadil, doma imam tudi zajetno 
knjižnico iger.« Kje ima čas, vprašam? »saj 
ga nimam vedno. Vsak četrtek ne morem iti. 
sem pa strasten igralec.«  

Poklic ni običajen, še manj delo. Ga prijatelji 
kdaj vprašajo, če bi jih vzel s sabo na polet? 
»Ja, seveda. Vedno odgovorim, da ni 
problema. svetujem, naj ustanovijo stranko, 
zmagajo na volitvah, pa se bodo lahko 
peljali s Falconom.« (smeh)  ₨

Janko Kene, kapitan vladnega Falcona 

»To, kar delam zdaj, bi želel delati 
do zaključka kariere« 
Damjana Peternelj 

Točen. Umirjen, resen in urejen. Janko Kene, 
kapitan vladnega letala Falcon. Brežičan, ki že 20 let 
živi v Cerknem, kjer si je ustvaril družino.  

Iz Globokega pri brežicah ga je sem 
pripeljala ljubezen. Vzljubil je Cerkljansko, 
tudi Porezen. njegov cilj je, da bi se nanj 
povzpel vsaj 5-krat na sezono, saj morajo 
piloti vseskozi ohranjati dobro psiho-fizično 
kondicijo. To vzdržuje tudi tako, da parkrat 
na teden teče v Lamk in tam naredi nekaj 
vaj na trim napravah. 
Ko ga vprašam, kako je minil njegov dan, 
odvrne: »nič posebnega. Danes nisem 
imel nobenega letenja, zgolj 8 delavnih 
ur. Pripravljali smo za jutri, ker imamo let. 
Veliko je papirologije, prejšnji teden smo 
imeli redno streljanje, preverjanja psiho-
fizičnih sposobnosti, predavam tudi mlajšim 
kolegom v vojski, in sicer predmet Človeške 
zmogljivosti in omejitve, kar je nekaj 
podobnega kot letalska medicina, samo 
bolj z letalskega vidika. sem inštruktor 
letenja, poučujem letenje na manjših 
letalih,« na hitro opiše svoje delovne naloge 
zaposlenega v slovenski vojski. »Delovni čas 
je zelo elastičen, spremenljiv. V službo sem 
šel že v vsaki uri dneva.« 

Odločitev za poklic sprejel že 
v 5. razredu 
Da bo pilot, se je odločil že v 5. razredu 

osnovne šole, četudi ni poklica 
opravljal nihče v družini. V 
Cerkljah je bilo včasih vojaško 
letališče in od doma je vsak 
dan lahko spremljal letala, ki 
so letela nad hišo. Po osnovni 
šoli je nadaljeval vojaško-
letalsko gimnazijo v Mostarju, 
nato se je vpisal na akademijo 
v Zadru in med letoma 1989 
in 1991 končal dva letnika. 
Zaradi vojne se je prepisal 
na Fakulteto za strojništvo 
v Ljubljani, letalska smer, in 
študij dokončal 1996. leta ter 
se zaposlil v slovenski vojski. 
»nikoli nisem pomislil na to, 
da to ne bi bilo možno. Za 
ta poklic sicer potrebuješ 
voljo in vztrajnost, saj je 
veliko preprek. sploh danes 
je to povezano z velikimi 
finančnimi vložki. Veliko ljudi 
je prikrajšano tudi zato, ker 
jim zdravje ne dopušča. To 
je točka, ki odloči, kariere je 
lahko v trenutku konec.« 
Da postaneš kapitan letala, je 
kar dolga pot. »To ni bila nikoli 
moja končna želja,« pojasni. 
»Leta 2007 se mi je pogodba z 
vojsko iztekla, takrat je Adria 

na veliko zaposlovala in sem se prijavil.« V 
letih od 2007 do 2013 je letel za Adrio, nato 
pa se je vrnil v vojsko. Poklicali so ga zaradi 
izkušenj, ki jih je imel, in privolil je. Da bo 
kapitan vladnega letala, dotlej ni razmišljal.

Leteti s Falconom 
Vladno letalo Falcon 2000 EX je eno 
bolj znanih poslovnih letal francoskega 
proizvajalca Dassault: širokotrupno, 
potniška kabina sprejme 10 potnikov, leti s 
približno 950 kilometri na uro, maksimalna 
višina je 14.300 metrov. »Običajno letimo 
nad vsem prometom potniških letal. ni 
gneče, lažje zaprosimo za kakšno bližnjico, 
letimo nad nevihtnimi oblaki.« 
največ letov (v zraku so okrog 400 ur 
na leto) je za potrebe državnih organov, 
predsednika vlade, republike, ministrstev 
na delovna srečanja, slovenske vojske, 
prevoz opreme, poškodovancev z misij, 
zadnja tri leta opravljajo prevoz organov za 
presaditev. 
»Delo, ki ga opravljam zdaj, mi bolj ustreza. 
bolj je zanimivo in raznovrstno. Letenje 
na potniškem letalu je, če primerjam, kot 
vožnja z linijskim avtobusom. Falcon je 
npr. primerljiv s taksijem. Letenje je lepše, 
udobnejše, ker je letalo boljše in hitrejše, 

potniki so drugačni, destinacije so boljše, 
raznovrstnejše, včasih ostanemo več dni, si 
jih tudi ogledamo. Čisto nič ne bi spreminjal. 
To, kar delam zdaj, bi želel delati do 
zaključka kariere.« 
Edino za prevoz organov za presaditev let 
ni načrtovan vnaprej in ga lahko pokličejo 
ob vseh urah. V dvourni pripravljenosti je, 
v dveh urah pride iz Cerknega in mora biti 
na brniku pripravljen na polet. »Treba je kar 
hitro odreagirati, saj si v teh primerih ne 
smemo privoščiti zamujanja.« 

Menjave vlad, ministrov, 
predsednikov … 
Kaj pa nova vlada, vprašam. »ni razlike,« 
odvrne. »Eno menjavo smo že doživeli 
in to na naše delo nima vpliva. Običajno 
potnike počakam pred vhodom, predstavim 
posadko in opišem let. naši potniki so 
prijazni, nekateri pokažejo tudi nekaj 
zanimanja za posadko in letalo.« Kaj pa 
med letom? »s kolegom kopilotom si 
vedno razdeliva delo, naloge so določene 
tako, da en član posadke leti, drugi pa mu 
asistira. Vedeti moraš, kaj boš delal čez 1 
minuto, 3 minute, 5 minut. To ti vzame kar 
precej koncentracije, predvsem pri vzletih 
in pristajanju. najožja ekipa smo kapitan, 
kopilot in letalski tehnik, ki ima tudi vlogo 
stevarda. Pa še dispečer na tleh na brniku je, 
ki vsak let načrtuje, organizira in spremlja. 
sedež naše enote je sicer v Cerkljah ob Krki. 
smo 15. Polk vojaškega letalstva sV, 152. 
letalska eskadrilja.« 

Zasvojen z letenjem in 
namiznimi igrami 
»Ko si zasvojen z letali, se je temu težko 
odpovedati. Letenje ni nikoli isto, vedno 
zahteva vztrajnost, nek izziv je. Včasih greš 
na let z neko tesnobo, ker je slabo vreme, 
ker razmere niso 100-odstotne in je treba 

Janko Kene, kapitan vladnega letala Falcon

Falcon 2000 EX
Dolžina: 20 metrov
Razpon čez krila: 20 metrov 
Višina do vrha repa: 7,5 metra 
Maksimalna vzletna teža: 19.142 kg 
Maksimalna teža goriva: 9.500 litrov 
(7.600 kg)
Povprečna hitrost: 950 km/h 
Dolet: 7.000 kilometrov
Povpr. poraba goriva na uro: 1.100 l/h

Zadnja tri leta vladno letalo uporabljajo tudi za prevoz organov za presaditev.
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