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Koronavirus

Vrtec Peter Klepec
pri OŠ Cerkno

Jože Oplotnik, direktor
Hotela Cerkno

Svetniki so na zadnji seji podprli
ureditev 10. oddelka.

»Delal sem na različnih delovnih mestih
v turizmu in gostinstvu, a tako hitrih
in korenitih sprememb ne pomnim.«

Kako je epidemija covida-19
omejila delovanje različnih
zavodov in institucij na Cerkljanskem?

CERKLJANSKE NOVICE
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Stran 4
Medobčinski inšpektorat
V intervjuju predstavljamo novo
medobčinsko inšpektorico mag. Sabino
Tehovnik Kumar.

Stran 7
Novo otroško igrišče
v Dolenjih Jaznah

Za izgradnjo in ureditev so namenili štiri
tisoč evrov, ki so jih prispevali krajani in KS
Otalež.

Foto: Visit Cerkno, Gregor Kacin

Stran 10 in 11
Skrb za čistejše okolje

Predstavljamo nekaj pomembnih podatkov
o ločevanju odpadkov: kaj se dogaja z
njimi, ko jih odvržemo, in kaj, če jih ne
ločujemo na izvoru.

Spoštovane bralke, dragi bralci Cerkljanskih novic!
Pred letom dni je bila naslovna stran
Cerkljanskih novic polna namigov o
dogajanju, različnih prireditvah čez
poletje, ki so razgibale Cerkljansko. Letos
iz vsem dobro znanih razlogov temu ni
tako. Nenadoma in korenito so zarezali v
naša življenja in vnesli velike spremembe.
Navajamo se nanje z zavedanjem, da nič
več ne bo, kot je bilo.
Nekateri trdijo, da to, da se je svet ustavil,
ni nekaj samoumevnega. V moderni
zgodovini se je zgodilo že marsikaj, pa
se gospodarstvo in družba nista na tak
način zaprla. Ko se to obdobje konča, se

Stran 20
Dediščina
vojnega obdobja
20. stoletja
Skupen projekt šestih
partnerjev o dogajanju med
prvo svetovno vojno
v zaledju soške fronte.

zagotovo ne bomo vrnili nazaj, ampak v
neko novo realnost, ki zdaj nastaja.
Življenje medtem teče dalje – tudi v naši
skupnosti. Kako bomo izbrali, kako se bomo
odzvali, stopili skupaj, a ostali narazen, da
bo tudi naša nova realnost vsaj toliko varna,
prijetna, sprejemljiva, kot je bila prejšnja?
Načinov in možnosti je več. Izbiramo pa
skupaj in vsak zase. Vsak dan znova, tudi
med za mnoge najlepšim letnim časom, ki
kipi od počitnic, dopustov, krajših in daljših
izletov, druženj ...
Tudi in predvsem zato vam želimo, da

je vaše poletje živahno, toplo, iskreno,
radostno in veličastno! Ker boste vi znali
tako izbrati.
Prijetno prebiranje nove številke (prve
letošnje) Cerkljanskih novic želimo in
vas vabimo k soustvarjanju naslednjih.
Vaše prispevke pričakujemo na našem
elektronskem naslovu:
info@cerkljanskenovice.si.

Stran 15
Prostofer

Če bo med prebivalci Cerknega, ki so
starejši od 65 let, dovolj zanimanja za
prostovoljno šofiranje, bi lahko sistem
brezplačnih prevozov po opravkih zaživel
že jeseni.

Stran 19
Nova pridobitev za
kolesarje

V sklopu projekta E-nostavno na kolo, s
					
katerim spodbujajo kolesarski turizem, so
Uredništvo
v Cerknem konec maja prevzeli kolesarsko
opremo in električna kolesa.

Stran 16
PB Franja
Na evropskem razpisu
prejeli 10.000 evrov za
interaktivno vizualizacijo
razstave Partizanska
bolnica Franja – skriti
dragulj Evrope.
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Občina Cerkno
Čas izrednih razmer med epidemijo

Ključno – stopiti skupaj
in se držati narazen
Občinska uprava

Prihodnost občine je v rokah vsakega od nas. Da
bi nam bilo v naši skupnosti prijetno, da bi bilo
naše okolje zdravo in človeku prijazno, ni treba
nič drugega kot nekaj strpnosti, prilagodljivosti in
sodelovanja. V negotovih časih, ki jih preživljamo, je
še toliko pomembneje, da se ozremo tudi na druge.
Vključujmo se v skupnost, ravnajmo odgovorno
in se večkrat spomnimo na dosežke, ki nas delajo
velike.
Načrti, ki jih imamo za naše mesto in okolico,
se kljub številnim birokratskim oviram uspešno
uresničujejo. Z gradnjo Spara si lahko Cerkno
obeta prvi trgovski center, z gradnjo mostu pri Eti
pa večjo poplavno varnost objektov na levem in
desnem bregu Cerknice. Pozitivne rešitve se kažejo
tudi pri selitvi zdravstvene postaje na novo lokacijo.
Starejšim bo bivanje v občini kmalu izboljšal
program Prostofer, staršem in otrokom pa deseti
oddelek vrtca. Kmalu se bo z razpisom na Občini
odprlo delovno mesto za strokovnega sodelavca
oziroma sodelavko, ki bo skrbel/a za izboljšanje
kakovosti bivanja ranljivih skupin.
V občini Cerkno smo že veliko premaknili, a čaka
nas še dolga pot do enotnosti, sprave in delovanja
v isti smeri. Verjamemo, da bo k temu pomembno
prispevala boljša in bolj odprta komunikacija med
nami. Tako smo še posebej veseli nove številke
Cerkljanskih novic. V njej so zbrani najpomembnejši
dogodki, ki so zaznamovali življenje v občini Cerkno
v zadnjem letu.
Zahvaljujem se ustvarjalcem nove številke,
predvsem pa posameznikom in skupinam,
krajevnim skupnostim, društvom in drugim
organizacijam, ki soustvarjate dobre pogoje
za življenje in delo v Cerknem in odprtih rok
sprejemate tudi obiskovalce. Zahvaljujem se
občankam in občanom, ki vam ni vseeno, v
kakšnem okolju in kako živite.
Sprememba ni nikoli enostavna, niti se ne zgodi čez
noč. Je pa vedno mogoča, če skupaj delamo za isti
cilj.
Župan Občine Cerkno Gašper Uršič

Neprecenljiva pomoč prostovoljcev

Kljub temu da smo na Cerkljanskem dokaj uspešno zajezili
širjenje virusa, je epidemija dodobra zarezala v način dela
in življenje vseh nas. Zaradi dejstva, da je delež starejšega
prebivalstva v naši regiji visok in je smrtnost med njimi
v primeru okužbe s koronavirusom zelo visoka, so bili
uvedeni najstrožji ukrepi. V času izrednih razmer se je v
prostorih Občine Cerkno redno sestajal štab Civilne zaščite,
ki je sproti prilagajal preventivni načrt delovanja glede na
znane informacije o okužbah. Civilna zaščita Občine Cerkno
je bila v stalni pripravljenosti, zagotovila je vse potrebno
za oskrbovanje pomoči potrebnih. Občini Cerkno in Civilni
zaščiti so se pri pomoči pri varstvu otrok, prevozih, dostavi
hrane in širjenju potrebnih informacij hitro pridružili tudi
predsedniki krajevnih skupnosti in društva.
Za pomoč pri oskrbi in varstvu se je javilo kar 50 občank
in občanov, ki so bili enakomerno razporejeni po
vseh krajevnih skupnostih in ustrezno opremljeni ter
usposobljeni. Pri spodbujanju medsosedske pomoči so
bili dejavni tudi člani Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Idrija - Cerkno. Več kot 40 občank in
občanov se je pridružilo akciji šivanja zaščitnih pralnih
mask Mladinskega centra Idrija, za katere sta občini Cerkno
in Idrija priskrbeli potreben material. Akcijo so v občini
Cerkno logistično izvedli cerkljanski taborniki, ki so jim pri
pripravi šivalnih kompletov in njihovi razdelitvi pomagali
prostovoljci. V petih dneh so razdelili sto kompletov, iz
katerih so prostovoljci sešili več kot tisoč pralnih mask za
večkratno uporabo. Množično so se akcije udeležili tudi
člani Društva upokojencev Cerkno, maske pa so razdelili
člani prostovoljnih gasilskih društev.

Tesno sodelovanje, a na daljavo

Na pobudo župana Občine Cerkno Gašperja Uršiča in
župana Občine Idrija Tomaža Venclja so vsak dan potekale
videokonference s poveljniki Civilne zaščite, županom
Občine Tolmin Urošem Brežanom, vodstvi največjih
delodajalcev v obeh občinah (ETA Cerkno, Kolektor, Hidria,
Lindab) in vodstvom Zdravstvenega doma Idrija. Preko
videokonferenc je potekal reden pretok informacij o
virusu in njegovem širjenju, usklajevanje v zvezi z zaščitno
opremo in razkužilnimi sredstvi, o usposabljanjih, dobavi
opreme, izvajanju in implementaciji preventivnih ukrepov
za zajezitev širjenja virusa.
Zaradi epidemioloških ukrepov in ker občinskega
proračuna ne bi mogli sprejeti na navadni dopisni seji, je
prvič v zgodovini Občine Cerkno preko videokonference
potekala tudi 8. seja Občinskega sveta Občine Cerkno.
Svetniki so na seji med drugim soglasno sprejeli novo ceno
pomoči na domu v času koronavirusa, pri čemer je razliko v
ceni prevzela Občina Cerkno.

Donacije

Zaloge zaščitne opreme so se v času izrednih razmer
hitro zmanjševale. Najprej so opremo prejeli izvajalci
pomoči na domu in nekateri posamezniki, ki skrbijo za
starejše sokrajanke in sokrajane. Za dodatne zaloge je
Občinski štab Civilne zaščite dnevno pozival Upravo za
zaščito in reševanje, a državne rezerve so bile primarno
rezervirane za oskrbo zdravstvenih ustanov in domov
starejših. Z dobrim sodelovanjem med občinami Cerkno,
Idrija in Tolmin ter gospodarstvom pa smo našli nove
možnosti za dobavo dezinfekcijskih sredstev in mask.
Naše vsakodnevne skrbi so vsaj za nekaj časa z donacijami
opreme zmanjšala lokalna podjetja in organizacije, med
njimi Eta Cerkno, podjetje www.vrecke.net (Izdelava
polietilenskih vrečk Mlakar Jožko, s. p.) iz Šebrelj, Hidria in
FMR, Civilna zaščita Idrija in Prostovoljno gasilsko društvo
Idrija.

Foto: arhiv Občine Cerkno

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!

Na Cerkljanskem smo v času izrednih razmer zaradi epidemije
potrdili le dve okužbi s koronavirusom, za kar gre v največji meri
zahvala organizacijam in posameznikom, ki so s prostovoljnim
delom, sodelovanjem, donacijami, doslednim upoštevanjem ukrepov
in ozaveščanjem o resnosti razmer preprečili, da bi tudi naše
območje postalo žarišče virusa.

Občina Cerkno se iskreno zahvaljuje vsem prostovoljkam
in prostovoljcem ter podjetjem, organizacijam in občinam,
ki so v času izrednih razmer izkazali veliko pripravljenost
za pomoč, dialog in skupno iskanje rešitev za zagotavljanje
varnosti in zdravja prebivalcev. Zahvaljuje se prav vsakemu
posamezniku, ki je dosledno upošteval navodila in k temu
spodbujal tudi druge. Dokazali smo, da znamo stopiti
skupaj tudi v časih, ko se moramo držati vsak zase in
tako zaščititi sebe, svoje bližnje, sosede, sokrajane in
sodržavljane.
Ker še vedno ne vemo, kaj nam bo virus prinesel v
prihodnosti, občanke in občane Cerknega prosimo, naj še
naprej upoštevajo medsebojno razdaljo, dosledno izvajajo
higienske ukrepe, si razkužujejo roke ter nosijo zaščitne
maske in ostala zaščitna sredstva v skladu s priporočili
državnih organov. V primeru zaostrovanja ukrepov bo
Občina Cerkno ponovno aktivirala štab Civilne zaščite ter
poskrbela za redno informiranje preko spletne strani www.
cerkno.si in drugih medijev.
Bodite in ostanite zdravi! ₨

Občina Cerkno
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Delovanje ZD Idrija in ZP Cerkno med epidemijo covida-19

(Samo)zaščitni ukrepi ostajajo
Maja Filipič Trpin

Vzpostavitev covid
ambulante in reorganizacija
dela

V prostorih CKZ – v stavbi ‘starega’ ZD
Idrija smo kmalu po razglasitvi epidemije
vzpostavili t. i. ‘covid-19 ambulanto’, v kateri
smo izvajali odvzeme brisov ter preglede
bolnikov z znaki, ki bi lahko pomenili
okužbo s koronavirusom. Ob vstopu v
ZD smo vzpostavili triažni sistem. Poleg
nujne medicinske pomoči smo organizirali
ambulanto za administrativne potrebe
(pisanje receptov, urejanje bolniškega
staleža in podobno) ter ambulanto za
akutna stanja brez znakov covid-19. V
omejenem obsegu sta delovali otroška in
ginekološka ambulanta, delovanje nekaterih
ostalih služb smo reorganizirali (laboratorij,
reševalna služba). Do sredine maja niso
delovali zobozdravstvene ambulante,
fizioterapija, referenčne ambulante, Center
za krepitev zdravja, RTG, samoplačniške
ambulante, okrepljena pa je bila patronažna
služba.

Imenovanje ‘krizne’ skupine
Še pred razglasitvijo epidemije smo
imenovali krizno skupino, ki se je v tednih
in mesecih od marca do maja sestajala

dnevno, člani skupine pa so si izmenjevali
informacije, razpravljali o potrebnih
prilagoditvah in morebitnih dodatnih
ukrepih. To se je izkazalo za izjemno
dobro odločitev, saj je bila prava in hitra
informacija v nepredvidljivem obdobju
zelo pomembna. Za izjemno koristne so
se izkazali tudi ‘redni spletni sestanki’,
pri katerih smo sodelovali z županoma
občin Idrija in Cerkno ter predstavniki
gospodarstva na območju obeh občin.

Pomanjkanje zaščitne
opreme

Tako kot vsi smo se tudi v ZD Idrija v
začetni fazi dnevno soočali z izjemnim
pomanjkanjem zaščitne opreme. V tem
primeru so bile neprecenljive donacije mask
standardov FFP1, FFP2, FFP3, kirurških mask,
zaščitnih plaščev in vizirjev podjetij FMR,
Hidria, ETA Cerkno, Civilne zaščite Idrija in
PGD Idrija.
Vsem še enkrat izrekamo zahvalo, saj so
bile donacije za nas izjemno pomembne.

Ponovna vzpostavitev dela
ambulant in služb
V maju, ko se je epidemija umirjala, smo
tudi v ZD Idrija dejavnost počasi vračali

Foto: arhiv ZD Idrija

V ZD Idrija smo ob razglasitvi epidemije covida-19
dejavnost prilagodili nujnim potrebam občank in
občanov, ob istočasni skrbi za varnost pacientov in
zaposlenih. Zaradi omejenega števila zdravstvenih
delavcev in ker v prostorih nismo mogli zagotoviti
primernih varnostnih ukrepov, smo sredi marca
začasno zaprli ZP Cerkno, vse dejavnosti pa smo
izvajali v ZD Idrija.

Donacija za covid ambulanto

v ustaljene tirnice. Najprej smo odprli ZP
Cerkno, kasneje in postopoma pa do konca
maja sprostili delovanje vseh ostalih služb
in ambulant, ki v času epidemije niso delale.
V maju smo ob vstopu v ZD Idrija in ZP
Cerkno še vedno izvajali triažo, kasneje
smo jo opustili.

Izjemnega pomena je, da
pacienti v primeru suma na
bolezen covid-19 ne hodijo
neposredno v zdravstveni
dom, ampak se predhodno po
telefonu posvetujejo z osebnim
zdravnikom, v primeru
nujnih stanj pa z urgentnim
zdravnikom.

Idrija in ZP Cerkno zdaj, ko število okuženih
v državi spet narašča, še vedno obvezna
tako za zdravstvene delavce in sodelavce
kot tudi za paciente.
Zdravstveni delavci so se domala vsi, brez
izjeme, hitro prilagodili novim, izjemno
zahtevnim razmeram, pacienti pa so z
velikim razumevanjem sprejeli dejstvo,
da njihov zdravnik ni bil vsakodnevno
dostopen in da se nekatere storitve niso
izvajale. Vsem velja velika zahvala, saj nam
je s skupnimi močmi uspelo v določenem
delu zajeziti epidemijo. Dejstvo je, da
covida-19 ni moč premagati čez noč, a
prepričani smo, da smo se iz prve izkušnje
tudi za naprej ogromno naučili. ₨

Trenutno triažo – v smislu preverjanja
morebitnih znakov, ki bi kazali na okužbo
s covid-19 – izvajamo ob naročanju na
pregled. Uporaba mask je v prostorih ZD

Dom upokojencev Idrija med epidemijo in po njej
V času, ko bi morali stanovalci in zaposleni
Doma upokojencev Idrija (DUI) pozdravljati
prihajajočo pomlad, smo se soočali s prvim
snegom v pretekli zimi in z epidemijo
novega koronavirusa.
Zaradi izkušenj hitrega širjenja sezonskih
virusnih obolenj v preteklosti smo se v DUI
že konec februarja odločili za omejitve
obiskov, le teden dni pozneje pa smo obe
enoti doma upokojencev tudi popolnoma
zaprli. S tem smo želeli preprečiti vnos
virusa med stanovalce in delavce, kar nam
je tudi uspelo.
Tako kot naši kolegi v drugih zdravstvenih
in socialnovarstvenih ustanovah smo
bili postavljeni pred težko nalogo
reorganizacije dela, urejanja prostorov

za primer vnosa okužbe in – kar je bilo
najtežje in najbolj negotovo – zagotavljanja
zaščitne opreme. Slednji je cena v zelo
kratkem času zelo poskočila, pa je kljub
temu ni bilo mogoče dobiti. V skrbi za
vsaj zasilno rešitev smo že ob razglasitvi
epidemije začeli s šivanjem svojih zaščitnih
mask iz blaga. Kljub težavam nam je –
tudi s pomočjo lastnikov, donatorjev
in prostovoljcev – uspelo zagotavljati
potrebno zaščitno opremo za ves čas
epidemije.
Spremenjenemu načinu dela in še povečani
pazljivosti ter spoštovanju zaščitnih ukrepov
so se morali prilagoditi prav vsi zaposleni,
ki so svoje delo opravili odlično. Prav njim
gre zasluga za to, da s svojim odgovornim

ravnanjem virusa niso zanesli iz svojih
domov v službo med naše uporabnike.
Veliko težavo je predstavljalo zaprtje doma
za obiskovalce, ki je našim stanovalcem
preprečevalo stik z njihovimi svojci za več
kot mesec in pol. Opazili smo, da je bilo
to posebno težko predvsem za svojce;
stanovalci so potrpežljivo in z letom
primerno modrostjo počakali, da smo po
prvomajskih praznikih le začeli s postopnim
odpiranjem doma. Slednje še kar traja.
Skladno z navodili resornih ministrstev
je DUI dolžan koordinirati, nadzirati in
evidentirati obiske svojcev, kar med
slednjimi povzroča nemalo slabe volje. Zato
upamo in pričakujemo, da bo dom kmalu
lahko spet popolnoma odprt in da se bo

življenje v njem vrnilo v običajne tirnice.
Da se drugi val epidemije ne bo zgodil. In
da bomo, če do njega vendarle pride, nanj
pripravljeni bolje kot ob prvem.
(Urška Močnik, direktorica) ₨
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Intervju z novo medobčinsko inšpektorico mag. Sabino Tehovnik Kumar

Svojevrsten izziv predstavlja velikost
območja občin Idrija in Cerkno
Damjana Peternelj

Inšpektorica svetnica mag. Sabina Tehovnik Kumar, ki je pred tem vodila Inšpektorat Mestne občine
Ljubljana, je 1. junija postala vodja Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno.
aktov, ki jih sprejme občina, če ni to predmet inšpekcijskih
postopkov in pristojnosti, določenih z drugim zakonom,
v celoti na občine. Učinki prenosa po Zakonu o urejanju
prostora trenutno še niso merljivi, saj bo nadzor omogočen
šele s sprejetjem novega odloka o urejanju podobe naselij
in krajine, ki ga mnogo občin še ni sprejelo. Tu je še Zakon o
cestah, ki se je spremenil leta 2010.

Sprejeti zakoni narekujejo spremembe in uskladitve z
občinskimi odloki. Inšpektorji namreč nimamo čarobne
paličice, s katero rešimo vse probleme, morebitne slabe
medsosedske odnose ali civilnopravne zadeve, za katere so
pristojna sodišča. Naša pooblastila in možnosti ukrepanja
določajo zakoni in predpisi lokalnih skupnosti, tj. občin.
Če nam predpisi tega ne omogočijo, potem ne moremo
ukrepati. V Občini Idriji delujeta tudi dva občinska redarja,
zato bo potrebno na novo opredeliti in spremeniti tudi
pristojnosti nadzora v primerih, ko je bila ta podeljena samo
občinskima redarjema. S tem se ju bo razbremenilo tistih
nalog, ki zahtevajo inšpekcijska pooblastila in ukrepanja.
Tako bosta lahko v okviru svoje pristojnosti izvajala druge
Po rodu ste iz Idrije. Kako sedaj kot zaposlena, ki prihajate naloge, povezane z javno varnostjo in javnim redom, tj.
v kraj od drugod, vidite Idrijo?
nadzor nad varnim in neoviranim cestnim prometom v
Ko nekaj časa živiš drugod, ob povratku opaziš vse lepote
naseljih, varstvom cest in okolja v naseljih in izven njih,
in prednosti, ki jih sicer ne bi. Včasih me je kar malo sram,
skrbela za varnost na javnih poteh in javnih površinah
ko me soprog, rojen Ljubljančan, ki je v Idrijo zaljubljen od
nasploh, varovala naravno in kulturno dediščino in javno
samega začetka, spomni in opozori na take bisere. Rečem
premoženje in vzdrževala javni red in mir.
lahko le, da sem na novo pričela odkrivati in ceniti Idrijo.
Na katerih področjih so potrebne izboljšave?
Idrijski župan Tomaž Vencelj meni, da bo vaše imenovanje Nabor pristojnosti nadzora je zelo pester. Poleg že prej
»vodilo v spremembe in posodobitve obstoječih
opisanih so tu še področja oglaševanja na javnih površinah,
ter sprejetje nekaterih novih občinskih odlokov, kar
pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
posledično pomeni večjo urejenost na različnih področjih, odpadne vode, posebne rabe javnih površin, posegov v
ki so v pristojnosti nadzora medobčinskega inšpektorja.« območju občinskih cest, varstva okolja in drugih. Ker pa
Vaš komentar?
je treba nekje začeti, sem si v prvem obdobju zadala za
Pristojnosti nadzora inšpekcij lokalnih samoupravnih
cilj nadzor na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
skupnosti so se v zadnjih desetih letih korenito spremenile
s poudarkom na ločevanju odpadkov na izvoru in s tem
in razširile tudi kot posledica sprememb državne
povezanim pravilnim prepuščanjem odpadkov v ustrezne
zakonodaje. Najbolj občuten porast je bil v letu 2016 z
zabojnike. Tu je še področje nelegalnega odlaganja
Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, leto 2017
komunalnih odpadkov v naravo. To pa ne pomeni, da se
je zaznamoval trojček predpisov s področja gradbene
nadzor ne bo izvajal tudi na drugih področjih ali področjih,
zakonodaje in urejanja prostora, v letu 2018 Zakon o
ki bi se izkazala za problematična, na primer oskrba s pitno
spodbujanju razvoja turizma, leto 2020 pa je v pričakovanju vodo.
sprememb pristojnosti nadzora tudi v delu Zakona o
ohranjanju narave, Zakona o varstvu okolja in Zakona o
Na kakšen način in v katerih primerih lahko občanom
gostinstvu.
morda tudi svetujete, ne le nadzirate njihovega početja?
Kot državljani in občani smo največkrat dobro poučeni
Že Zakon o graditvi objektov je na občinske inšpektorje
o svojih pravicah, vse premalo pa smo seznanjeni z
prenesel nadzor nad gradnjo, za katero po gradbenem
obveznostmi. Vzroki so trije: ali so predpisi napisani
zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se
suhoparno ‘strokovno’ in v jeziku, ki nam ni preveč domač,
nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in
ali z obstojem predpisa nismo seznanjeni, ali pa enostavno
drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine. ne želimo spoštovati predpisanih norm. Ker učinkovit
Zakon o spodbujanju razvoja turizma je poleg že starega
inšpekcijski nadzor ni samo tisti, ki ima za rezultat odpravo
nadzora nad odvajanjem in pobiranjem turistične takse
nepravilnosti, temveč tudi tisti, ki zavezanca odvrne od
dodal še nadzor nad odvajanjem in pobiranjem promocijske kršitve predpisov v prihodnosti, bom v prvih dveh primerih
takse (vključno z Zakonom o prijavi prebivališča v delu
v okviru svetovalno-preventivne funkcije vsebine iz
vodenja knjige gostov). Zakon o urejanju prostora je
pristojnosti nadzora skušala približati občanom, v tretjem
ponovno uvedel »urbanistično« inšpekcijo, saj je prenesel
primeru pa nastopi represivno kaznovalna funkcija. In
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb prostorskih
nekatere kazni niso nizke.

Foto: osebni arhiv Sabine Tehovnik Kumer

Kakšen izziv vam predstavlja to delovno mesto?
Na vsak poklic, katerega sem opravljala, sem ponosna in
ponosna sem tudi na poklic inšpektorja. S svojim delom
in zgledom želim dvigniti ugled poklicu in s pridobljenim
znanjem zakonito pomagati razreševati probleme v okolju, v
katerem sem in bom živela. Na žalost je trend racionalizacije
delovanja državnih inšpekcijskih služb vodil k ukinjanju
pisarn in izpostav ter k oblikovanju t. i. območnih enot,
ki so se selile v večja središča. Odsotnost ali bolje rečeno
težja dostopnost tovrstnih služb pa navadno pripelje do
negativnega odnosa in posploševanja o neučinkovitosti,
ne samo inšpekcij, temveč javne uprave nasploh. Problemi
občanov v manjših občinah niso nič manjši kot problemi
občanov v večjih mestih. Na žalost pa rešitve niso vedno
idealne, ker so občine omejene s financiranjem.
Svojevrsten izziv mi predstavlja tudi velikost območja obeh
občin. Površina občine Idrija je 294 km2, občine Cerkno
pa 132 km2, skupaj torej 426 km2. Za primerjavo: površina
Mestne občine Ljubljana (MOL), kjer sem do nedavnega
vodila inšpektorat, je 275 km2.

Nova medobčinska inšpektorica mag. Sabina Tehovnik Kumar

Kakšno sodelovanje si želite z občinama ter seveda z
občani in kaj boste storili, da bo to sodelovanje koristno
za vse?
Moja vizija je, da z delovno kulturo in odgovornostjo,
strokovnim in zakonitim delom izvajam učinkovit in
uspešen inšpekcijski nadzor ter tako zagotovim enega
izmed gradnikov k doseganju ciljev obeh občin: Cerknegaa
in Idrije. Želim, da občani inšpekcijo prepoznajo ne
samo kot represivni organ, temveč tudi kot organ, ki s
svetovalno in vzgojno vlogo deluje preventivno v smislu
zagotovitve spoštovanja pravnih norm. ₨
Občani se lahko v juliju na inšpektoratu
zglasijo tudi osebno v času uradnih ur v
pisarni Cerkno na sedežu občine na Bevkovi
ulici 9 ob ponedeljkih med 9. in 11. uro in v
Idriji na sedežu občine na Mestnem trgu 1 ob
sredah med 9. in 11. uro. Ker so inšpekcijske
zadeve dokaj nepredvidljive, je priporočljivo,
da predhodno po telefonu preverite prisotnost
(Cerkno: 05/37-34-653, Idrija: 05/37-34-505).
Prijave lahko pošljete tudi v elektronski obliki,
obrazec je dostopen na spletni strani občin (za
območje občine Cerkno na: obcina@cerkno.si
in za območje občine Idrija na:
obcina@idrija.si).
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Proračun Občine Cerkno 2020

Za tekoče stroške in investicije
pet milijonov in pol
Občinska uprava

V letu 2020 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in
odhodkov proračuna Občine Cerkno v višini 5.456.613 evrov.
V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 so na strani prihodkov prikazani: davčni, nedavčni, kapitalski ter transferni prihodki. Pri prihodkih, katerih nam ne načrtuje država, smo
ocenili višino glede na realizirano višino v preteklem letu ob upoštevanju trendov in izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance.

PRIHODKI

ODHODKI

Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v
strukturi načrtovanih prihodkov Občine Cerkno za leto 2020
so naslednji:

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov v Občini Cerkno za leto 2020
ZNESEK V €

V%

IZOBRAŽEVANJE

1.081.992

20,5

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.464.465

27,7

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA
DEJAVNOST

259.892

9,08

LOKALNA SAMOUPRAVA

400.632

7,58

POLITIČNI SISTEM (OBČ. SVET, ŽUPAN, OVK)

86.842

1,64

FINANCIRANJE PO PROGRAMSKIH PODROČJIH*

Skupina
kontov

Vrsta
prihodkov

Višina
prihodkov
2020
(v evrih)

Delež v
celotni
strukturi
2020

70

Davčni prihodki

4.292.038

78,5%

71

Nedavčni prihodki

659.276

12,1%

72

Kapitalski prihodki

135.390

2,48%

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

42.930

0,81

NEPOSREDNI PROR.
UPORABNIKI

ZNESEK V €

V%

OBČINSKI SVET

25.561

0,42

NADZORNI ODBOR

2.800

0,05

ŽUPAN

54.528

0,90

OBČINSKA UPRAVA

4.954.902

81,85

SKUPNA OBČ. UPRAVA
– MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

9.637

0,16

73

Prejete donacije

485

0,009%

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.505

0,10

REŽIJSKI OBRAT

412.447

6,81

74

Transferni prihodki

354.424

6,5%

KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE

382.036

7,23

KRAJEVNE SKUPNOSTI

593.870

9,81

78

Prejeta sredstva iz EU
in iz drugih držav

15.000

0,3%

OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

244.986

4,64

SKUPAJ:

5.456.613

100,0%

SOCIALNO VARSTVO

307.430

5,82

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

90.232

1,71

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

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

275.540

5,20

GODPODARSTVO

155.526

2,94

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

93.803

1,77

ZDRAVSTVO

82.199

1,56

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

13.284

0,25

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Za leto 2020 je iz naslova nedavčnih prihodkov
proračuna Občine Cerkno skupaj predvideno 659.276
evrov. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive
prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

56.042

1,06

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

16.144

0,31

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

5.375

0,10

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega
stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje
v letu 2020 je ocenjen na 135.390 evrov. Osnovo za
pripravo plana kapitalskih prihodkov predstavlja Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za
leto 2020. Predvidena je prodaja občinskega stanovanja
v ocenjeni vrednosti 45.000 evrov ter gasilskega doma
v Plužnjah. Načrtovan je priliv v višini 14.506 evrov iz
naslova prodaje stavbnih zemljišč ter 1.235 evrov iz
naslova prodaje kmetijskih zemljišč.
73 - PREJETE DONACIJE
Priliv v višini 485 evrov v letu 2020 načrtuje KS Novaki
v povezavi z izvedbo programov za otroke v mesecu
decembru.
74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij in blagajn drugih ravni države in niso izvirni
prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le
transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja
in se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfernimi
odhodki. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu
2020 je ocenjen na 354.424 evrov ali okoli 6,5 % vseh
proračunskih prihodkov.

OBČINSKI SVET
0,42%
KRAJEVNE SKUPNOSTI
9,81%
REŽIJSKI OBRAT
6,81%

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
2,2

ZDRAVSTVO 1,1

REŽ
OBČINSKA UPRAVA
82%

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN 1,2
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,1

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,1

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
3,3
SOCIALNO VARSTVO 6,1
OBRAMBA, UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
6,3
KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE
6,5
EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA 0,3

POLITIČNI SISTEM (OBČ. SVET, ŽUPAN, OVK)
1,4

LOKALNA SAMOUPRAVA 7,6

OB

SKU
INŠ

IZOBRAŽEVANJE 21,4

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 0,5

NA

ŽU

SKUPNA OBČ. UPRAVA –
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
0,16%

GODPODARSTVO 3,1
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
3,4

OB
ŽUPAN
0,90%

• Krajevne skupnosti v tej razdelitvi niso vključene.

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0,2

NADZORNI ODBOR
0,05%

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE 23,5

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST 11,7

PRIKAZ FINANCIRANJA PO PROGRAMSKIH PODROČJIH
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Vrtec Peter Klepec v obdobju
‘scenarija nemogoče’
Mojca Sedej Selak, pomočnica ravnatelja za vrtec

Šolsko leto 2019/2020 je že pred začetkom
zaznamoval večji vpis v vrtec. Kljub pestremu
začetku pa je šolsko leto potekalo brez večjih
zapletov vse do marca, ko smo bili primorani
zapreti svoja vrata.
vsi vzgojno-izobraževalni zavodi v državi.
Kljub sprejetim ukrepom pa nas veseli, da
so pristojne službe pri pripravi protokolov
upoštevale, da je osnovna naloga vseh
zaposlenih v vrtcu nudenje čustvene
podpore otrokom tako v fizični kot v
psihični obliki. Kljub strogim ukrepom
so vzgojiteljice lahko otroke objele in
pocrkljale ter jim nudile vso toplino, ki so jo
potrebovali.

Epidemija ustavila dela
na igrišču ob vrtcu

V času epidemije pa ni zastalo samo
življenje v vrtcu. Ustavila so se tudi vsa
dela, ki so bila načrtovana na igrišču ob
njem. Gradbena dela so lahko stekla pred
poletjem in trenutno je igrišče ob vrtcu
zaprto. Uredili bomo nove gumirane
varovalne podlage pod igrali in zaščitne
ponjave za peskovnike, s čimer bodo na
večjem delu igrišča urejene nevšečnosti z
nečistočami, ki smo jih imeli v preteklosti.

Potreba po 10. oddelku
vse večja
Na čas epidemije pa je vezan tudi vpis
v vrtec za šolsko leto 2020/2021. S

Foto: Bojan Tavčar

Tako drastičen ukrep nas je vse presenetil
in pustil v upanju, da je zaprtje res le za
kratek čas. Hitro je postalo jasno, da bodo
javni zavodi ostali zaprti dlje časa, s tem
pa so se odprla tudi nova vprašanja na
področju socialne vključenosti otrok v
družbo in drugih posledic, ki bi jih tako
obdobje lahko pustilo. Odločili smo se, da
bomo kljub razmeram poskušali obdržati
stik z družinami. Sprva so vsi oddelki na
novo zaživeli na spletni strani zavoda.
Vzgojiteljice so objavljale kreativne ideje za
dejavnosti v domačem okolju, namenjene
celostnemu razvoju otroka in pisma, ki
so jih pošiljali otroci. Kasneje pa je bila
vzpostavljena posebna rubrika Dejavnosti
in vtisi od doma. Na tak način smo poskušali
nuditi oporo družinam in vzpostaviti stik
med vrstniki, ki je bil v času epidemije v
veliki meri onemogočen.
Ko so se 18. maja vrata našega vrtca
ponovno odprla, je delo steklo v precej
drugačni obliki, kot smo bili vajeni. Po
obsežnih pripravah na prvi dan prihoda
otrok je naš novi vsakdan vseboval
upoštevanje strogih higienskih in zaščitnih
ukrepov. Organizacija in izvedba vzgojnega
varstva pa je stekla na podlagi posebnih
protokolov, ki so jih pripravile pristojne
inštitucije (MIZŠ in NIJZ) in jih moramo z
vidika preventivnega delovanja upoštevati

Potreba po novem vrtcu je iz leta v leto večja.

pomočjo spletnih in radijskih medijev je
vpis potekal nemoteno celoten marec.
Komisija za sprejem otrok v vrtec je
zasedala konec maja, seznam sprejetih
otrok in čakalni seznam pa sta bila javno
objavljena na spletni strani vrtca 1. junija
2020. Kot v preteklih letih se je tudi letos
pokazala potreba po 10. oddelku. Če smo
natančnejši, potreba po novem vrtcu.
Obe stavbi, v katerih se vrtec trenutno
nahaja, sta namreč zelo dotrajani in kljub
temu polno obremenjeni z zgornjim
normativom števila otrok na oddelek.
Dolgotrajno obdobje zaprtja je določene
težave še bolj izpostavilo. Kljub finančnim
vložkom za sprotno vzdrževanje stavb se
nekaterih napak ne da odpraviti oz. trajno

sanirati (vodovodne napeljave, električne
napeljave), da ne omenjam prostorskih
normativov in standardov, ki so potrebni za
izvajanje predšolske vzgoje. Teh namreč na
podlagi obstoječih površin ne izpolnjujemo.
V poštev bi prišla le trajna rešitev. Izgradnja
novega vrtca. Tako radi poudarjamo, da so
otroci naš največji zaklad. Zaklade pa po
navadi hranimo v skrbno izbranih prostorih.
V preteklosti se je pokazalo, da nam za
realizacijo tako velikega projekta zmanjka
medsebojne sloge in enotnosti.
Za prihodnost si želim, da bi zmogli odrasli
pustiti zgodovino za sabo, enotno stopiti
skupaj in moči usmeriti v skupen cilj, ki bi
omogočil našim najmlajšim primerne in
predvsem dovolj velike prostore. ₨

Svetniki podprli širjenje vrtca za en oddelek
Občinska uprava

Na 12. seji Občinskega sveta Občine Cerkno, ki
je zaradi poostrenih epidemioloških ukrepov 30.
junija potekala virtualno, so svetniki po obsežnem
dnevnem redu razpravljali tudi o vzpostavljanju 10.
oddelka Vrtca Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno.
Pobudo so soglasno podprli in se strinjali, da se
prostor zagotovi že do septembra ali oktobra letos.
Pomanjkanje prostora v vrtcu je ena od
problematik, s katero se tako Občino
Cerkno kot Osnovna šola Cerkno soočata
že več let. V preteklih letih se je ni
obravnavalo dovolj resno, iskalo se je le

polovične rešitve, ki so zgolj odlagale
trajnostno in dolgoročno rešitev. Lani
je Občina Cerkno z namenom pomoči
staršem, katerih otroci ne bi bili vključeni v
predšolsko varstvo, v proračunu zagotovila

sredstva za subvencioniranje varstva
otrok, župan Gašper Uršič pa je navezal
stike s posameznimi izvajalci za izvedbo
javno-zasebnih partnerstev, s katerimi
je proučeval možnosti trajne rešitve in
novogradnje.
Spomnimo: med predlaganimi rešitvami
je bila že lani možnost izvedbe t. i.
podružnične rešitve, a v prostorih osnovne
šole ni bilo možno zagotoviti ločenosti
izvajanja programov vrtca in šole, prav tako
ni bilo obstoječih prostorskih možnosti.
Na zadnji seji pa sta župan Gašper Uršič
in ravnatelj Mitja Dežela svetnikom
predstavila nov predlog, po katerem
bi del prostorov lahko uredili v stavbi

osnovne šole. Za razliko od lani predvidenih
rešitev bi adaptirali obstoječe sanitarije in
prostore, saj se je lani spremenila notranja
organizacija razredov, ki to omogoča. V šolo
bi preselili starejše otroke, v obstoječem
vrtcu pa sprostili prostor za 10. oddelek.
Idejni načrt predvideva investicijo, ki bi jo
sofinancirali OŠ Cerkno in Občina Cerkno,
ki bi z rebalansom letos zagotovila okoli 40
tisočakov.
Svetniki pa so na seji sklenili še, da bodo čez
poletje postorili vse potrebno, da bodo že
septembra ali oktobra zagotovljeni prostori
za nekaj več kot deset otrok, ki bi sicer
ostali brez varstva. ₨
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Krajevna skupnost
Cerkno v letu 2020
Občinska uprava in KS Cerkno

Krajevna skupnost (KS) Cerkno z nekaj manj kot dva
tisoč prebivalci sodi med večje krajevne skupnosti,
saj poleg naselja Cerkno obsega še vasi Labinje,
Poljane, Čeplez in Planina pri Cerknem.

Foto: Bojan Tavčar

parkirišča, razen nujno potrebnih, umestili
na obrobje.

Najnovejša pridobitev v Dolenjih Jaznah
Dolenje Jazne, ki imajo okoli 35 stalnih
prebivalcev, je v zadnjem obdobju zopet
napolnil otroški vrišč. Po vasi se danes
vozička, sprehaja ali dirja s kolesi kar devet
nadobudnežev, ob koncih tedna pa še
kakšen več.
Lanski ‘baby boom’, ko so eden za drugim
na svet prijokali kar trije fantki, je sprožil
idejo, da bi v Dolenjih Jaznah postavili
skupno igrišče za otroke. Mlade družine so
bile navdušene, vendar se je za trenutek
ustavilo pri vprašanju, kje najti prostor zanj,
saj v Jaznah ravnine ni na pretek. A kjer je
volja, se najde tudi pot.
Posebna zahvala za realizacijo ideje gre
Bogdanu Šturmu, ki je prijazno odstopil
prostor za igrišče, deloma pa tudi Mirku

Simoniču. Akcijo je vodila Milojka Magajne,
ki je predstavnica vasi v Svetu KS Otalež,
sodelovali pa so skoraj vsi vaščani. Sredstva
za igrišče v višini približno 4.000 evrov so
namreč deloma prispevali sami, deloma pa
KS Otalež.
Letošnja epidemija je realizacijo projekta
nekoliko zamaknila, a konec maja so otroci
že lahko prerezali trak in svoje igrišče tudi
uradno odprli. Vsi skupaj pa smo se zbrali na
prvem vaškem pikniku, ki so ga organizirali
starši otrok. Akcija in prijetno druženje sta
povezala vaščane. Verjamemo, da igrišče ne
bo pogosto samevalo, datum za naslednji
skupni piknik pa je tudi že določen.
(Milojka Magajne) ₨

Zaradi neusklajenega izvajanja kulturnih
dejavnosti in parkiranja vozil se v zadnjih
letih na trgu vse bolj kažejo tudi poškodbe
tlakovanega platoja pred cerkvijo in
granitnih plošč. Zaradi predvidenih visokih
stroškov sanacije in potrebe po dolgoročni
rešitvi bo ena od glavnih nalog tako Občine
kot KS v prihodnje oblikovanje dogovora o
izvajanju prireditev na trgu.
Še večja investicija bo potrebna zaradi
rekonstrukcije in povečanja mrliške
vežice na pokopališču v Cerknem, za
katero trenutno
pridobivamo potrebno
dokumentacijo. Ker
je bilo to področje
v preteklosti slabo
urejeno, se bo postopek
zavlekel bistveno
dlje, kot bi se sicer.
Realizacijo bo še
dodatno upočasnilo
pridobivanje potrebnih
soglasij zaradi obvodne
in obcestne lege
objekta.

Foto: arhiv KS Otalež

Po zadnjih lokalnih volitvah je mesto
predsednika prevzel Vid Lahajnar, ki se
zavzema za čim bolj soglasno reševanje
lokalnih zadev. Ker KS nima sredstev za
večje naložbe, pri vsakem večjem projektu
sodeluje z Občino Cerkno. V letu 2020
je ena od prednostnih nalog, ki poteka
v dogovoru z Občino Cerkno, ponovna
ureditev trga in fontane pred Cerkvijo
svete Ane. Doslej so bila na trgu nameščena
cvetlična korita za umirjanje prometa: ker
gre za javno površino, namenjeno pešcem,
parkiranje na tem območju namreč ni
primerno, niti dovoljeno. Tovrstna ureditev
je bila nujna. Tako Občina kot KS si namreč
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V Dolenjih Jaznah so v maju uredili otroško igrišče.

Eden od uspešno
realiziranih ciljev KS pa
je asfaltiranje odseka
ceste Pot v Čelo (mimo domačije Pri Malu),
ki sta jo izvedla domače podjetje Raspet, d.
o. o., in Kolektor CGP iz Nove Gorice.

Cvetlična korita za umirjanje prometa na Starem placu

prizadevata, da bi ohranili javno življenje
na ulicah in zagotovili večjo varnost ter
kakovost javnega življenja v celotni občini.
Vozila, parkirana na trgu, so pogosto
zapirala prehod pešcem in še zlasti ovirala
dostop invalidom in staršem z otroškimi
vozički do cerkve.
Da se na račun večjega prometa v mestu
ne bi krčile javne površine in območja, ki so
namenjena druženju, si na Občini Cerkno v
skladu s Celostno prometno strategijo tudi
sicer prizadevajo, da bi površine v naselju
kar najbolj razbremenili parkirišč in vsa

Med večjimi nalogami Krajevne skupnosti
Cerkno je tudi finančna pomoč društvom,
ki je seveda odvisna od stanja proračuna. V
letu 2020 je sredstva namenila za obnovo
orodij na trim stezi v Lamku, kjer Športno
društvo Pedal Cerkno vzdržuje pet naprav
za telovadbo na prostem in 600-metrsko
gozdno tekaško stezo. Za sprehajalce pa
je ob poteh v Cerknem in okolici postavila
parkovne klopi. ₨

Marija Magajne odhaja na Direktorat za
zdravstveno varstvo

Marija Magajne je odstopila z mesta direktorice Zdravstvenega doma Idrija, saj
je po sklepu Vlade 1. julija prevzela mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice
Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje. Magajnetova, specialistka
epidemiologije iz Cerknega, je bila v preteklosti direktorica bolnišnice Golnik, vodila
je Direktorat za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje ter v letih 2008 in 2013 tedanji
Inštitut za varovanje zdravja. Pred prevzemom direktorskega mesta v ZD Idrija je bila
zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Zdravstveni dom od 1. julija vodi Ana Ogrič Lapajne, ki je tudi strokovna vodja, in so jo
predstavniki sveta zavoda imenovali na mesto vršilke dolžnosti direktorice. Funkcijo bo
opravljala največ šest mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja. (C. N.) ₨

Gašper Uršič na seji Kluba primorskih
poslancev v Idriji

Cerkljanski župan Gašper Uršič se je 22. junija udeležil Seje Kluba primorskih poslancev, ki
jo je sklical idrijski poslanec in aktualni predsednik kluba Samo Bevk na idrijskem gradu
Gewerkenegg. Seje so se udeležili tudi: minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, vodstvo
Direkcije RS za infrastrukturo, državnozborski poslanci s Primorske, župani občin Idrija,
Logatec, Gorenja vas - Poljane, Tolmin, Kobarid in Bovec, državni svetniki iz regije ter
predstavniki gospodarstva z Idrijskega in Cerkljanskega. Spregovorili so o modernizaciji
državne cestne mreže na območju četrte razvojne osi in uvrstitvi projekta med prednostne
investicije države za zagon slovenskega gospodarstva. (C. N.) ₨
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Vodooskrba v letu 2019
Občinska uprava

Upravljavec vodooskrbnih
sistemov je dolžan redno
spremljati kakovost pitne vode ter
o tem obveščati uporabnike.
Spremljanje kakovosti pitne vode in
predpisi

Na treh različnih sistemih z urejeno pripravo s pomočjo
natrijevega hipoklorita smo v lanskem letu na zajetjih
odvzeli štiri vzorce surove vode. Vsi štirje so bili neskladni,
od teh dva fekalno onesnažena. Vsi vzorci na vseh teh
sistemih, ki so bili odvzeti vzporedno na omrežju, so bili
skladni.

Analize na prisotnost trihalometanov
(THM)

V okviru notranjega nadzora so bili na vseh sistemih, kjer
Ministrstvo za zdravje zagotavlja nadzor nad kakovostjo
se dezinfekcija pitne vode izvaja s pomočjo natrijevega
pitne vode oziroma t. i. državni monitoring pitne vode iz
hipoklorita, odvzeti vzorci na prisotnost THM.
javnih vodooskrbnih sistemov, ki oskrbujejo 50 ali več oseb.
Organske snovi, če so prisotne v vodi, z dezinfekcijskim
sredstvom reagirajo in tvorijo se kemijske spojine THM.
Neodvisno od državnega monitoringa upravljavec, Občina
Cerkno, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Pravilnik) izvaja V vzorcih je bila določena skupna vsota THM od 0,5 do
notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode iz vseh sistemov 9,8 µg/l, njihova povprečna vrednost je znašala 3 µg/l.
Predpisana mejna vrednost vsote THM v Pravilniku je 100
v upravljanju.
µg/l.
Ugotavljanje kakovosti pitne vode se izvaja s pomočjo
različnih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode.
Mikrobiološko kakovost pitne vode ugotavljamo z
Državni monitoring
določanjem različnih vrst mikroorganizmov v vodi. Redna
V okviru državnega monitoringa (Tabela 2) je bilo v letu
mikrobiološka analiza pitne vode obsega določanje
2019 na omrežju večjih sistemov odvzetih 36 vzorcev za
števila E. coli, skupnih koliformnih bakterij in števila
mikrobiološke in prav toliko za fizikalno-kemijske preiskave.
mikroorganizmov pri 22 °C in 37 °C. V t. i. občasni analizi pa Večina vzorcev na sistemih brez priprave mikrobiološko
se poleg navedenih parametrov določa še število bakterij
ni bila skladna s Pravilnikom (spodnji del Tabele 2). Na
Clostridium perfringens (kadar na vir pitne vode lahko
teh sistemih je bilo 8 od skupno 9 oz. 89 % vseh vzorcev
vpliva površinska voda – zaradi kraških tal to velja za vse
mikrobiološko neustreznih, od teh 37,5 % fekalno
naše vire; njegova prisotnost sicer nakazuje možnost pojava onesnaženih (zdravstveno neustreznih).
parazitov v vodi) ter število enterokokov, ki so poleg E. coli Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne vode
zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja.
mikrobiološka kakovost ni problematična (sistemi v
Pitna voda je po Pravilniku skladna, kadar ne vsebuje
mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v
številu, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Če
vsaj eden od zahtevanih predpisanih parametrov odstopa
od normativov, določenih s Pravilnikom, voda ni skladna.
Redna fizikalno-kemijska analiza obsega določanje barve,
vonja, okusa, motnosti, vrednosti pH, električne prevodnosti
in amonija.

Notranji nadzor

Vzorčenje v okviru notranjega nadzora smo izvajali sami,
analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano,
lokacija Nova Gorica.
Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne vode
mikrobiološka kakovost ni problematična (vodovodi v
zgornjem delu Tabele 1). Razen na vodovodu Čeplez se
na vseh ostalih izvaja dezinfekcija s pomočjo natrijevega
hipoklorita. Na vodovodu Čeplez se pitna voda predhodno
obdela s pomočjo UV-naprave.
Na sistemu Gorje vzroka za neskladen rezultat nismo našli.
Kontrolni vzorec, ob enaki (oz. običajni) koncentraciji
dezinfekcijskega sredstva kot pri neskladnem vzorcu
ter brez dodatno izvedenih ukrepov, je bil skladen s
Pravilnikom.
Večinski delež mikrobiološko in zdravstveno neustreznih
vzorcev predstavljajo vzorci, odvzeti na omrežjih sistemov,
kjer priprava vode ni urejena (spodnji del Tabele 1).
Na teh sistemih je bilo 18 od skupno 21 oz. 86 % vseh
vzorcev mikrobiološko neustreznih, od teh 55,5 % fekalno
onesnaženih (zdravstveno neustreznih). Kot edini možen
način zagotavljanja mikrobiološke ustreznosti pitne vode
na teh sistemih velja trajen ukrep prekuhavanja vode v
prehranske namene.

zgornjem delu Tabele 2).

Vzrok za občasno neustrezne rezultate na sistemu Čeplez
smo pripisali vplivu vodovodnega omrežja oziroma t. i.
sekundarnemu onesnaženju pitne vode med distribucijo od
mesta dezinfekcije do uporabnikov.

Redno in investicijsko vzdrževanje
vodovodov

Lani je bilo vseh 63 odvzetih vzorcev za fizikalno-kemijske
preiskave skladnih. Ugotavljamo, da je to posledica rednega
vzdrževanja vodooskrbnih objektov (čiščenje vodooskrbnih
objektov in omrežja) ter sistematskega investicijskega
vzdrževanja vodovodnih sistemov oz. njihovih objektov.
Lani smo izvedli obnovo dela primarnega vodovoda z novim
manjšim vodohranom v Šebreljah ter obnovo vseh treh
zajetij za vodovod Jesenica.

ZAJETJA ZA VAS JESENICA

Vse tri obstoječe zajeme vode v Jesenici smo porušili.
Ugotovljeno je bilo namreč, da ne zajemajo vse vode, zato
je prihajalo do pomankanja vode v sušnih mesecih.
Sanacijo smo izvajali po fazah tako, da sta bili med gradnjo
dve zajetji stalno v funkciji. Zaradi tega načina izvedbe je
imela vas stalno dovolj vode. Gradnja novih zajetij, ki je
potekala v zaporedju od zajetja 1 do zajetja 3, posledično ni
vplivala na kakovost vode.

Tabela 1:
REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2019 –
NOTRANJI NADZOR
MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
VODOOSKRBNI
SISTEM

Št. vseh
vzorcev

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

Neustrezni

7
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
8
53
3
3
3
2
2
2
3
3
21
74

Fekalno
onesnaženi

FIZIKALNOKEMIJSKI PREIZKUSI
Št.
vseh
vzorcev

Neustrezni

2
1

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
16
1

1

1
2
2
3
3
2
1
2
2
3
18
20

1
2
1

1

2

2

1
1

3
10
11

1
1
1
7
23

0

0
0

Tabela 2:
REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2019 –
DRŽAVNI MONITORING
MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI
VODOOSKRBNI SISTEM

Št. vseh
vzorcev

Neustrezni

Fekalno
onesnaženi

FIZIKALNO-KEMIJSKI
PREIZKUSI
Št. vseh
vzorcev

Cerkno
Šebrelje
Otalež

5
2

5
2

2

2

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

2
2

2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
27
2
1
2
2

1
2

0
1

2
2

1

2
2
2
2
2
2
27
2
1
2
2

2

2

1

2

9
36

8
9

3
3

9
36

1

Neustrezni

0

0
0

Občina Cerkno

Foto: Komunala Idrija, d. o .o.

ZAJETJE 1 IN ZAJETJE 2
Pri zemeljskih delih smo ugotovili, da je dejanski vodonosnik
pri zajetjih 1 in 2 precej nižje od kote prejšnjega zajema.
V obeh primerih smo dno zajetja postavili dober meter
nižje. Zajetji 1 in 2 sta klasična kraška izvira. Voda izvira
med plastmi sivega dolomita. Zato smo na izviru ohranili
skalni klif. Objekta na zajetjih 1 in 2 sta zgrajena tako, da
omogočata horizontalni dostop in kontrolo izvirske vode.
Za zagotavljanje boljše kakovosti vode smo zgradili vodni
bazen s pregrado, napolnjeno z rečnim prodom večjih
frakcij, ki preprečuje, da bi kalna voda ob večjih dotokih
prišla direktno v sistem.
Pod lovilno pregrado je
vgrajeno zajemno korito iz
nerjavečega jekla, ki služi
dodatnemu filtriranju finih
delcev v izvirski vodi. Oba
objekta sta umeščena v
prostor tako, da varujeta
zajem pred udorom
površinskih in zalednih
vod. Pri gradnji smo se
držali načela, da mora
biti objekt tudi estetsko
umeščen v prostor, zato
Novo zajetje 2 za vas Jesenica
smo fasado vidnega dela
sten pozidali z lokalnim kamnom. Obe zajetji imata vgrajeno
prezračevanje in izpust z žabjim pokrovom.

NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA
ŠEBRELJE

Foto: Komunala Idrija, d. o .o.

Na vodovodnem sistemu Šebrelje je bil zgrajen nov
nadomestni vodohran Ravni vrh volumna 12 m³ za
zagotavljanje normalne oskrbe višje ležečih hiš, ki niso
priključene na glavni vodohran Kurji vrh. Napajale so se
namreč direktno iz dovodnega vodovoda preko zajema
manjšega volumna. Tako zajem kot premer cevi vodovoda
za te hiše nista bila več ustrezna. Zato se je zgradil manjši
vodohran, ki poleg zaloge vode zagotavlja tudi osnovno
požarno zaščito tega predela vasi, saj se je ob menjavi
vodovoda vgradilo cevi takega premera, da je bilo možno v
delilnem jašku postaviti nadzemni hidrant, ki služi prvemu
posredovanju v primeru požara.

Zunanjost novega vodohrana Ravni vrh

Novi vodohran bo v prihodnje služil kot vodarna za
šebreljski sistem. Do večjega predprostora v novem
vodohranu je potegnjena povezava za kaptažno vrtino
na Pšenku. Preko preliva se napaja glavni vodohran Kurji
vrh. Ob gradnji novega vodovoda je bila do delilnega jaška
položena tudi cev za navezavo na bodoče morebitne
napajanje z vodonosnika na Pustoti ter cev za priključek
NNO, v kolikor obstoječe napajanje preko črpališča na
Pšenku ne bi več zadoščalo.
Sanacijo zajetij v Jesenici in gradnjo novega vodohrana v
Šebreljah je izvedla Komunala Idrija, d. o. o., po projektih, ki
jih je pripravil in vodil Peter Črnilogar, inž. gr.
Sanacije ne bi bile uspešno izvedene brez razumevanja
lastnikov parcel ob vodooskrbnih objektih, ki so nam v
času sanacij dovolili uporabo svojih zemljišč za izvedbo del,
skladiščenje gradbenega materiala in dostopne poti. ₨
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Spremembe in
dopolnitve Občinskega
prostorskega načrta
Občinska uprava

Leta 2013 je Občinski svet sprejel Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu (OPN) Občine Cerkno. V času njegove veljave so se pokazale
določene potrebe po spremembi namenske rabe. Občina je v letu
2016 občane javno pozvala k oddaji predlogov za spremembo odloka.
Od takrat so bile sprejete štiri spremembe in dopolnitve OPN; to so
bile predvsem uskladitve s spremembami zakonodaje in manjši
tehnični popravki.
V letu 2017 sta bila sprejeta sklepa
o začetku priprave petih ter šestih
sprememb in dopolnitev OPN.
Postopek petih sprememb je namenjen
predvsem spreminjanju namenske rabe
znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in
spreminjanju prostorskih izvedbenih
pogojev, medtem ko bo postopek šestih
sprememb namenjen tudi spremembam
iz primarne namenske rabe (kmetijske,
gozdne) v stavbno.
Postopek petih sprememb poteka
in bo predvidoma jeseni razgrnjen
in predstavljen javnosti. V njem so
zbrane tudi tiste pobude občanov, ki
so se nanašale na prostorske izvedbene
pogoje. Za pete spremembe poteka tudi
postopek celovite presoje vplivov na
okolje, v katerem se v sklopu okoljskega
poročila opredelijo, opišejo in ovrednotijo
pomembni vplivi izvedbe plana na okolje,
ohranjanje narave, varstvo človekovega
zdravja in kulturne dediščine ter možne
alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in
značilnosti območja, na katerega se plan
nanaša.
V okviru šestih sprememb bo ključna
sprememba gradbene in prostorske
zakonodaje ter pobude občanov za
spremembo namenske rabe prostora.
Doslej je bilo zbranih preko sto pobud
občanov za spremembe in dopolnitve
OPN. Večina teh vlog je bila proučena in
pregledana na terenu. Občani, katerih
vloge so bile pregledane, so bili že
obveščeni, ali njihove pobude izpolnjujejo
pogoje za nadaljnjo obravnavo. Pred
nadaljevanjem postopkov šestih
sprememb OPN je jeseni predvidena še
ena objava javnega povabila občanom
k oddaji pobud za spremembe in
dopolnitve OPN 06. ₨

Faze sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta SD 05

SD OPN 05

CPVO

Sklep o začetku priprave
SD OPN 05
Izdelava osnutka
SD OPN 05
Pridobivanje prvih mnenj
NUP

Pridobitev ponudb in izbira
izdelovalca okoljskega poročila

Izdelava dopolnjenega
osnutka

Izdelava okoljskega poročila

SD OPN 05

Mnenje o ustreznosti
okoljskega poročila (MOP)

Javna razgrnitev in javna obravnava
Stališče do pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve
Izdelava predloga
SD OPN 05

Izdelava dopolnjenega
okoljskega poročila

Pridobitev drugih mnenj
NUP

Odločitev o sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na
okolje

Izdelava usklajenega
predloga
SD OPN 05
Sprejem SD OPN 05 na Občinskem svetu Občine Cerkno
* Trenutno stanje projekta je obarvano rumeno.
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Skrb za čistejše okolje

Dejstva in zmote o ravnanju z
odpadki v Cerknem
Občina Cerkno, Komunala Idrija, d. o. o.

Pogosto se pojavljajo dvomi, kakšen je smisel
ločevanja odpadkov, saj so položnice za komunalne
storitve vedno višje, komunalni delavci pa ‘tako
ali tako vse zmečejo na isti kup’. Skrb vsakega
posameznika bi morala biti, da je ustrezno
informiran, saj lahko le na ta način razume
delovanje sistema in sledi skupnemu cilju, ki je
čistejše okolje.

Kaj plačujemo in kako naj
ločujemo?

Vsako gospodinjstvo in vsak povzročitelj
odpadkov v občini Cerkno preko položnice
za komunalne storitve Komunali Idrija
plačuje storitve ravnanja s komunalnimi
odpadki, pri čemer je znesek odvisen od
storitev, ki jih posameznik koristi. Vsak
uporabnik, ki uporablja vodo iz javnega
vodovoda, plača še vse postavke pri
obračunu storitev oskrbe s pitno vodo.
Glede na to, kako ima urejeno odvajanje
odpadne vode, pa plača tudi storitve
odvajanja in čiščenja odpadne vode
oziroma storitve, povezane z greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Novembra 2019 je Komunala Idrija v občini
Cerkno uvedla obračun storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki glede na dejanske
količine zbranih, obdelanih in odloženih
odpadkov. Takšen način obračuna bomo v
Cerknem obdržali tudi v prihodnje, saj nas
k temu med drugim zavezuje področna
zakonodaja. Ceno za obdelavo in odlaganje
komunalnih odpadkov (brez bioloških
odpadkov)
oblikuje

izvajalec storitev, ljubljansko podjetje
VOKA Snaga. Cene ravnanja z odpadki so
sicer objavljene na spletni strani Komunale
Idrija (www.komunalaidrija.si), kjer so
objavljena tudi navodila za ločevanje
odpadkov in informacije o zbirnih centrih.
Na spletni strani Občine Cerkno (www.
cerkno.si) jih najdete pod zavihkom Javni
zavodi in službe – Ravnanje z odpadki.
Nov sistem obračuna se zdi manj pravičen
do tistih uporabnikov, ki dosledno ločujejo
odpadke in vestno prispevajo k čistemu
okolju. Višji stroški, ki nastanejo zaradi
neustreznega ravnanja posameznikov, so
namreč breme celotne skupnosti. Zato so,
kot narekuje Odlok o ravnanju z odpadki
Občine Cerkno, jasno določene kazni
za vse, ki se pravil ločenega zbiranja ne
držijo. V Cerknem velja, da mora občan,
ki mu inšpekcija dokaže kršenje odloka,
plačati kazen v višini 200 evrov. Bistveno
višje so kazni za samostojne podjetnike,
gospodarske družbe in njihove odgovorne
osebe.

Medobčinski inšpektorat
zopet na delu

Medobčinski inšpektorat občin Idrija in
Cerkno je v sodelovanju s Komunalo Idrija
v Cerknem že izvedel inšpekcijski nadzor
nad ločevanjem odpadkov in zaradi
ugotovljenih kršitev sprožil 11 prekrškovnih
postopkov. S poostrenimi naključnimi
in nenajavljenimi pregledi zabojnikov za
komunalne odpadke bodo nadaljevali tudi
v prihodnjih mesecih, zato je edina in prava
rešitev pravilno ločevanje odpadkov.
Najbolje je, da jih ločujemo že na izvoru,
npr. doma, in jih odložimo v ustrezne
zabojnike.

Kam z odpadno silažno
folijo?

Na podeželju delavci, ki odvažajo smeti,
pogosto opazijo prenapolnjene zabojnike
za odpadno embalažo, saj prebivalci vanje
odlagajo odpadno silažno folijo, v katero
kmetje ovijajo bale travne silaže. Ta ni
komunalni odpadek, ki bi ga v okviru javne
službe zbirala komunalna podjetja, ampak
je odpadek, ki nastaja pri dejavnosti in za
katerega mora poskrbeti vsak povzročitelj

Foto: Komunala Idrija, d. o. o.

V tem zapisu smo za vas zbrali
najpomembnejše informacije glede
ločevanja odpadkov: kaj se dogaja z
njimi, ko jih odvržete, kako je sestavljena
položnica za komunalne storitve in kaj se
zgodi, če odpadkov ne ločujete.

Nadzor nad ločevanjem odpadkov v Cerknem

sam. Odlaganje folije v zabojnike za
komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali
na ekološke otoke ni dovoljeno, še manj
primerno pa je sežiganje ali odlaganje folije
v naravi, saj na ta način resno ogrožamo
okolje. Odgovornost vsakega povzročitelja
je, da se s pooblaščenim prevzemnikom
dogovori za odvoz in za storitev tudi plača.

Odvoz azbestnih odpadkov
krije Občina Cerkno

Tako kot silažna folija tudi
azbestnocementna kritina ne spada med
komunalne odpadke in morajo zanjo
poskrbeti povzročitelji. Za prevzem večjih
količin azbestnih odpadkov se morajo sami
dogovoriti in jih oddati zbiralcu oziroma
obdelovalcu tovrstnih odpadkov. Manjše
količine lahko odložijo v zbirnih centrih.
Po 34. členu Odloka o ravnanju z odpadki
Občine Cerkno lahko v zbirnem centru
posamezno gospodinjstvo (proti plačilu)
na leto odda do največ 500 kilogramov
odpadkov, ki vsebujejo azbest. Ostale
gradbene odpadke lahko odda v skupni
količini do največ 6.000 kilogramov letno.
Pomembno je, da niso pomešani z drugimi
odpadki, azbestni odpadki pa morajo biti
tudi ustrezno zaščiteni z neprepustno
polietilensko folijo in lepilnim trakom. Za
odvoz azbestnih odpadkov iz Zbirnega
centra Cerkno na jeseniško deponijo ima
Občina Cerkno v letu 2020 sklenjeno
pogodbo z žirovskim prevozniškim
podjetjem AP Frelih.

Kaj je vzrok za višje cene na
položnicah?
S prvim aprilom 2020 so se povišale cene

izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Cerkno, saj cene za
zbiranje bioloških in mešanih komunalnih
odpadkov iz leta 2016 niso več omogočale
kritja vse večjih stroškov dejavnosti, ki
jo izvaja Komunala Idrija. Ti so nastali
predvsem zaradi dodatnih stroškov prevoza
odpadkov na predelavo v podjetje VOKA
Snaga, najema zabojnikov za pretovor
komunalnih odpadkov v Zbirnem centru
Ljubevč, višjih stroškov amortizacije,
dotrajanih in poškodovanih zabojnikov
ter vzpostavitve sistema označevanja
zabojnikov. Komunala Idrija je zaradi
obračunavanja prenizkih cen v letih 2017
in 2018 tako dosegla visoke izgube pri
poslovanju, ki so vplivale na zvišanje cen
tudi v občini Cerkno.
Na višje cene položnic so v letu 2020
vplivale še spremenjene življenjske razmere
v mesecih epidemije zaradi koronavirusa,
ki so se odražale v večji količini zbranih
odpadkov v Cerknem. Ker je bilo več časa
za spomladanska čiščenja, so delavci
komunalnih dejavnosti v občini Cerkno
opravili bistveno več individualnih kosovnih
odvozov. Manj je bilo pravilnega ločevanja
odpadkov, kar se je v Cerknem aprila
odražalo v manjši količini ločeno zbranih
(koristnih) odpadkov kot sicer.
Koristni odpadki so tisti ločeni odpadki ene
vrste (plastika in embalaža, papir, steklo
...), ki niso onesnaženi z drugimi vrstami
odpadkov. Odvozi tovrstnih odpadkov se
ne obračunajo dodatno, saj pooblaščene
družbe za ravnanje z odpadno embalažo
zanje že dobijo prihodek iz embalažnine, ki
jo uporabniki plačajo ob nakupu izdelkov
oziroma embalaže.
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Če so se delavci Komunale Idrija v celem
letu 2019 odzvali na skupno 64 odvozov
kosovnih odpadkov iz cerkljanskih
gospodinjstev, so samo aprila in maja letos
opravili kar 26 odvozov, od začetka leta pa
skupno več kot 30. K večji količini kosovnih
odpadkov so prispevali tudi tisti odpadki,
ki smo jih uporabniki sami pripeljali v Zbirni
center (ZC) Cerkno. Medtem ko so iz ZC

bomo dosegli višje kulture ločevanja
odpadkov pri uporabnikih. Uporabniki tako
včasih zmotno mislijo, da delavci vse ločene
odpadke ‘zmečejo na isti kup’.
Zaradi razvejanosti in razpršenosti naselij
v občini Cerkno na oddaljenih prevzemnih
mestih včasih pride tudi do situacije, ko
mešane komunalne odpadke in embalažo
v rumenih vrečah pobirajo na isti dan in z

nekaterih precej nižje kot v preteklih letih.
Prav tako je bilo določene vrste odpadkov
v preteklosti mogoče prodati kot surovine,
danes pa prevzemniki za njihov odkup
ponujajo bistveno nižje cene ali zahtevajo
doplačilo za prevzem. Tako npr. Komunala
Idrija danes plačuje za prevzem lesa in
lesnih tvoriv ter nevarnih odpadkov.
Mešane komunalne odpadke, biološke in
kosovne odpadke iz Ljubevča VOKA Snaga
odpelje v Regijski center za ravnanje z
odpadki (RCERO) Ljubljana, ki je največji
kohezijski projekt s področja okolja v državi
in kjer skrbijo za odpadke tretjine Slovenije.
Tam odpadke predelajo v gorivo, kompost
in surovine, namenjene recikliranju. Za te
odpadke Komunala Idrija plača prevoz

Grafični prikaz zbranih odpadkov (v kg) glede na vrsto
v občini Cerkno v letu 2020

do regijskega centra, nadaljnjo obdelavo
in odlaganje glede na količine. K večjemu
strošku storitve tako največ prispevajo
večje količine odpadkov, posredno pa tudi
poškodbe naprav in strojev pri mehanski
obdelavi odpadkov, ki so posledica
nepravilnega ločevanja. Strošek se na koncu
vedno prenese na povzročitelje odpadkov,
torej na občane. Večje, kot so količine, več
kot je zastojev in popravil, višja je cena
storitve in posledično znesek na položnicah.
Za dodatne informacije o ravnanju z
odpadki v občini Cerkno se lahko obrnete na
Komunalo Idrija ali nam pišete na obcina@
cerkno.si. ₨

Vir: Komunala Idrija

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

lani odpeljali za 85 ton kosovnih odpadkov
(111 odvozov), je letos ZC zapustilo že 48
12-kubičnih zabojnikov, kar je približno 46
ton odpadkov.
Delavci Komunale Idrija so tudi v maju zbrali
manj ločeno zbranih (koristnih) odpadkov.
Nekoristne (onesnažene) odpadke pa VOKA
Snaga prav tako kot kosovne odpadke
obravnava in obračunava enako kot mešane
komunalne odpadke, zato so bili zneski za
ravnanje z odpadki na položnicah za maj
2020 višji od zneska v preteklih mesecih.
Delež koristnih odpadkov v občini Cerkno
znaša 62 %, kar je za 10 odstotnih točk nižje
od slovenskega povprečja. Z doslednejšim
ločevanjem odpadkov bi prispevali tako
k manjši obremenitvi okolja kot tudi k
zniževanju stroškov dejavnosti.

Kaj se zgodi, če v zabojniku
pristane napačen odpadek?

Ko občanke in občani v zabojnik za ločeno
zbiranje odvržejo neustrezen odpadek, s
tem onesnažijo celotno vsebino zabojnika
– prevzemnik tako pomešanih odpadkov
ne more več prevzeti kot koristnih in jih
zavrne, Komunala Idrija pa jih lahko odda
le kot mešane komunalne odpadke. Vodja
področja Vodovod, odpadki in kanalizacija
na Komunali Idrija Mateja Rejc je pojasnila:
»Tako se zgodi, da morajo delavci
Komunale na primer rumen zabojnik za
plastiko in embalažo stresti v komunalno
vozilo k ostalim mešanim odpadkom.«
Rejčeva je dodala še, da je takšna praksa
precej pogosta, a neizogibna, dokler ne

dvema voziloma. Vozilo, ki zbira mešane
komunalne odpadke, lahko v teh primerih
res pobere tudi manjšo količino rumenih
vrečk in jih nato odpelje do glavne ceste,
kjer te vrečke prevzame vozilo, ki zbira
odpadno plastiko in embalažo. Na ta način
se skrajša proces pobiranja odpadkov in
zmanjšajo stroški.

Večje količine, višja
položnica

Izrabljene predmete, ki so resnično
odslužili svojemu namenu, občanke in
občani oddamo v različne zabojnike za
odpadke ali pa v zbirna centra v Cerknem
in Idriji. Tam pa se njihova pot šele začne. Iz
Zbirnega centra Cerkno in iz zabojnikov, ki
so nameščeni na območju občine Cerkno,
odpadki najprej potujejo v Zbirni center
Ljubevč v Idriji, kjer jih ustrezno razvrstijo in
pripravijo na nadaljnji odvoz.
Odpadno embalažo prevzamejo
pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno
embalažo, ostale odpadke (nevarne, kovine
...) pa registrirani prevzemniki na odpoklic.
Plačljive odpadke (kovine, čisti papir in
odpadno olje iz gospodinjstev) Komunala
Idrija odda najugodnejšemu ponudniku.
Prihodek, ki ga ustvari od prodaje teh
odpadkov, nato vloži nazaj v izvajanje
dejavnosti in vzdrževanje komunalne
infrastrukture, kar končno vpliva tudi na
nižjo ceno položnice. Prihodek od prodaje
papirja nameni lokalnim osnovnim šolam
kot donacijo v okviru akcije zbiranja
papirja. Dejstvo je, da so se razmere na trgu
odkupa surovin zelo spremenile, saj so cene

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi
težkih kovin in drugih nevarnih snovi,
ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane
komunalne odpadke, zato jih je potrebno
ločeno zbirati in oddati na posebna
mesta. Možnosti za njihovo oddajo je
danes že veliko. Ena izmed njih so tudi
ulični zbiralniki, postavljeni v organizaciji
družbe ZEOS, d. o. o., v sklopu projekta Life
Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom
E-cikliraj, ki ga sofinancirata Evropska
komisija in Ministrstvo za okolje in prostor
RS.
Že vse od februarja 2017 tudi v občinah
Cerkno in Idrija stoji osem sivo-zelenih
uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih

e-odpadkov: malih aparatov in baterij.
Postavljeni so bili v sodelovanju z lokalnimi
partnerji – občinama ter podjetjem
Komunala Idrija, d. o. o. V teh uličnih
zbiralnikih se je od njihove postavitve
zbralo že dobrih 15 ton malih aparatov in
odpadnih baterij.
Vsi občani in občanke ste vljudno vabljeni,
da tudi v prihodnje svoje e-odpadke
odvržete v enega izmed zbiralnikov v
svoji bližini in tako pripomorete k pravilni
reciklaži dragocenih surovin, iz katerih
se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem
boste prispevali k čistejšemu okolju in
ohranjanju naravnih virov. Hvala! (Urša
Dolinšek, ZEOS)

Vabimo vas, da tudi v prihodnje oddate svoje nedelujoče male
aparate in odpadne baterije v enega izmed uličnih zbiralnikov,
ki se nahajajo na ekoloških otokih in drugih lokacijah.
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Kaj lahko oddamo v
ulične zbiralnike?

PRENOSNE BATERIJE
IN AKUMULATORJE

MALE
GOSPODINJSKE
APARATE

OSTALO MALO
OPREMO IN
ORODJE

IGRAČE

RAČUNALNIŠKO
OPREMO IN
ZABAVNO
ELEKTRONIKO

Več informacij:
www.stariaparati.si

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176.

Izberi čistejši način prevoza!
To je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki je namenjen
zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju čistejše mobilnosti –
hoje, kolesa ali javnega prevoza.
Motorni promet je v Sloveniji največji onesnaževalec okolja, saj prispeva največji
delež toplogrednih plinov, zato je spodbujanje čistejše mobilnosti eden od
pomembnejših ukrepov za izboljšanje bivanjskega okolja.
Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem
zmanjšati osebni motorni promet. Čistejša mobilnost, kot so hoja, kolo ali javni
promet, prinaša več zdravja in višjo kakovost bivanja.
Na svoje običajne poti se odpravimo na način, ki povzroča tudi manj hrupa,
onesnaženja ali škode. Občine bodo v okviru letošnjega ETM med 16. in 22.
septembrom svoje občane spodbujale k hoji, uporabi kolesa ali javnega prevoza. V
ta namen se je Občina Cerkno prijavila tudi na razpis Ministrstva za infrastrukturo,
ki določen del teh dejavnosti tudi sofinancira. Več na: tedenmobilnosti.si. (C. N.)
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Turizem

Intervju z Jožetom Oplotnikom, direktorjem Hotela Cerkno

»Treba bo veliko poguma in volje«
Damjana Peternelj

Vodenje Hotela Cerkno ste prevzeli tik
pred koronakrizo. V kakšnem stanju?
Zaradi slabe zimske sezone finančno
stanje in likvidnost nista bila najboljša.
Za primerjavo: imeli smo skoraj 30.000
smučarjev manj kot v prejšnji sezoni.
Pa težave s toplotno inverzijo in velike
stroške zasneževanja. Kljub temu smo tudi
v letošnjem letu prejeli priznanje za naj
smučišče, kar je dobra popotnica za naprej,
ponos vsem nam in celemu kraju. Predvsem
pa je to zahvala našim zaposlenim, ki so se
trudili skozi celo sezono.

Foto: Bojan Tavčar

Pred tem ste delali v ljubljanskem Grand
hotelu Union, od koder ste v Cerkno
prišli z veliko znanja in izkušnjami. Najbrž
pa tako korenite spremembe, ki bi tako
vplivala na turistične in še posebej
hotelske storitve tako hitro, še niste
doživeli?
V Unionu, ki je v središču mesta, ne občutiš
nihanja sezon tako zelo kot tu v Cerknem.
Če je tu zimska sezona dobra, se tudi poleti
laže diha. V kombinaciji z epidemijo pa so
se letos stvari res poslabšale, česar nihče
od turističnih ponudnikov ni pričakoval.
Tudi kriza leta 2008 ni turizma sesula
tako zelo, kot jo je oziroma jo najbrž bo
koronakriza. V tej branži sem že 37 let. Delal
sem na različnih delovnih mestih v turizmu
in gostinstvu, a tako hitrih in korenitih
sprememb ne pomnim.

Od najbolj perspektivne panoge je prav
turizem čez noč postal najbolj negotovo
področje gospodarstva oziroma področje,
ki ga je epidemija najbolj prizadela. Kako
ste se v Hotelu Cerkno soočili z novo
realnostjo v turizmu?
Ukrepe smo pričeli izvajati, še preden smo
bili primorani zapreti vrata hotela. Epidemija
je bila za nas velik udarec: najprej zaprtje
smučišča, takoj za tem še zaprtje hotela.
Država nam je priskočila na pomoč, kot
celotnemu gospodarstvu, in tako zmanjšala
breme, ki nam je čez noč – z danes na
jutri – padlo na ramena. Zaposleni so bili
ob subvenciji države na čakanju. A nismo
obupali. Kljub zaprtju smo se pripravljali
na ponovno odprtje in poslovanje. Nekaj
razočaranja je bilo nad omejitvami, ki so
bile v začetku predpisane, ker so bile res
korenite in ob njihovem upoštevanju si
ponovnega odprtja hotela ne bi mogli
privoščiti. Prvenstveno je zdaj Alpska perla
tista, ki z apartmaji in lokacijo ter naravo
lahko povzdigne in privablja goste.
Hotel je po preklicu epidemije že odprl
svoja vrata in že sprejema prve goste.
Kateri gostje se vračajo, je med njimi čutiti
kaj več negotovosti?
Hotel smo ponovno odprli 20. junija. Na
to smo se dobro pripravili in tudi naša
prodajna služba ne miruje. Bistveno je, da
ohranimo kontakte, s tem pokažemo, da

Foto: Bojan Tavčar

Jože Oplotnik, ki je bil v Hotelu Cerkno zaposlen
kot direktor hotelske operative, je po odhodu
Manuele Božič Badalič tik pred pričetkom
epidemije covida-19 prevzel vodenje družbe.
Po dvomesečnem zaprtju od 20. junija znova
sprejemajo goste, a je realnost v turistični
dejavnosti za vseh 54 zaposlenih zdaj povsem
nekaj drugega, kot so se nadejali še v začetku leta.

Jože Oplotnik, direktor Hotela Cerkno

nam ni vseeno za naše stalne goste. Veliko
je še vedno zanimanja vsakoletnih skupin
iz Belgije, ki imajo v tem mesecu najavljene
prihode in jih agencije niso preklicale. Ti
gostje v Cerknem še vedno vidijo neko
prednost, ki je morda zaposleni tu in
domačini ne.
Veliko je povpraševanja domačih gostov
predvsem zaradi turističnih bonov, ki so jim
pomoč in spodbuda, da začno odkrivati in
raziskovati lepote Slovenije.

poleti in še dlje, do konca leta. Neugodno
na poletno sezono vpliva tudi napoved
drugega vala epidemije. Če bi se to zgodilo
tik pred zimo, bi bilo to za turizem ne le
pri nas, ampak na splošno, še posebej pri
ponudnikih, ki stavijo na zimsko sezono,
lahko usodno. Vendar pa imamo najave
nekaterih skupin iz Belgije, Avstrije, Poljske
… Čakamo, a verjamemo, da bodo prišli
kljub omejitvam, glede na to, da so se med
nami že doslej dobro počutili.

Kakšni so bili načrti za letos in kako se
koronakriza odraža pri vašem poslovanju?
Načrtovali smo prenovo hotela. Zaradi
izrednih razmer se je projekt ustavil. Ni
se pa končal. Tudi neposlovanje v dveh
mesecih našo likvidnost močno najeda,
vendar smo kljub temu ob državnih
subvencijah uspeli tudi za maj izplačati
plače. Sami tega ne bi mogli in odločitev
vlade je bila po moji oceni primerna in
pravočasna, predvsem pa zelo dobrodošla.

Ste za goste, ki bodo vnovčevali turistične
bone, kaj preoblikovali oziroma prilagodili
ponudbo?
Zanimanje je veliko. Predvsem je veliko
povpraševanja, čeprav je tudi kar nekaj
rezervacij iz časa, ko o turističnih bonih še
ni bilo govora. Ponudbo smo prilagodili,
predvsem smo izpostavili lepoto
destinacije, možnosti aktivnega preživljanja
prostega časa, kulturne znamenitosti.
Prilagodili smo pakete nočitev z zajtrkom
z določenimi ugodnostmi. Na novo smo
brezplačno vpeljali tudi prevoz gostov
od doma do hotela in nazaj. Ponudbo
oblikujemo tudi v sodelovanju z LTO
Laufar Cerkno. Z njimi smo že doslej dobro
sodelovali in verjamem, da lahko odnos v

Ali že lahko napoveste zasedenost
kapacitet čez poletje oziroma do konca
leta?
Kljub dobremu odzivu na ponudbo tega
ne morem oceniti. Odvisno bo od razmer
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Kakšno prihodnost napovedujete Hotelu
Cerkno in kako vidite slovenski turizem
širše? Nekateri namreč ocenjujejo, da
bi lahko okrevanje slovenskega turizma
trajalo tudi do pet let.
Slovenija je zelena, aktivna, varna
destinacija. Vse, kar ponuja slovenski
turizem, ponuja tudi Cerkljansko. Tega se
moramo zavedati tako ponudniki storitev
kot prebivalci tega območja. Cel kraj mora
živeti za turizem.
Hotel je največji ponudnik turističnih
storitev na Cerkljanskem. S predvideno
prenovo bo tudi ponudba namestitev
boljša, posledično računamo na boljši
obisk ... Vesel sem, da z občino zelo dobro
sodelujemo, ocenjujem pa, da se ponudniki
še premalo povezujemo med seboj. Stanje
trenutno ni rožnato, s pravim pristopom
in sodelovanjem vseh deležnikov v kraju
pa lahko prebrodimo krizo, v kateri smo
se znašli. Res še nisem dolgo tu, a sem
pripravljen na dogovore in kompromise v
dobro vseh – tako turističnih delavcev kot
domačinov. Če je zadnja kriza trajala pet let,
tokrat ni treba, da traja tako dolgo. Opremo
se lahko na adute Cerkljanske: terme,
smučišče, neokrnjeno naravo, zgodovino,
(ribo)lov, kulinariko … Epidemija nam je tudi
odprla oči, kako zelo smo pozabili na to,
kaj nam lahko Slovenija ponudi in smo to
jemali za samoumevno. Vendar pa moramo
v tem primeru stopiti skupaj prav vsi. Treba
bo veliko poguma in volje, saj nas čakajo
korenite spremembe. ₨

Na Cerkljanskem še nimamo oblikovanega
strateškega dokumenta na področju trajnostnega
razvoja turizma, zato je ena od prednostnih nalog
priprava tega dokumenta za obdobje 2021–2025.
V drugi polovici lanskega leta smo postali
vodilna destinacija slovenskega turizma
ter se tako postavili ob bok preostalim
34 vodilnim destinacijam, ki so v skladu
s Strategijo trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017–2021 opredeljene kot
ključni subjekti slovenskega turizma na

destinacijski ravni. Ta pomembni mejnik in
pridobitev naziva nam omogočata prijave
na javne razpise tako na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo kakor tudi
pri Slovenski turistični organizaciji ter s tem
pridobivanje finančnih sredstev za razvoj in
promocijo turistične ponudbe. In prav vse

zgoraj navedeno pred nas postavlja nove
izzive, saj trenutno še nimamo strateškega
dokumenta na področju trajnostnega
razvoja turizma.
Z njegovo pripravo in oblikovanjem
želimo poskrbeti za usklajeno voden
razvoj na vseh področjih destinacijskega
menedžmenta. V prvi vrsti je potreben
pregled obstoječega stanja, ki bo
podlaga za oblikovanje poslanstva in
vizije turistične destinacije. Treba se bo
osredotočiti na razvojni vidik, ki je nujen
za oblikovanje kakovostnih, trajnostno
naravnanih turističnih produktov z višjo
dodano vrednostjo. Da pa bo turistična
ponudba prišla do ‘kupca’, lahko
poskrbimo izključno z oblikovanjem ciljno
naravnane trženjske strategije. ₨

Na lepše na Cerkljanskem
Konec maja smo gostili Marjano Grčman,
urednico oddaje Na lepše na RTV Slovenija.
Z ekipo so odkrivali najmočnejšo energijsko
točko v Sloveniji, cerkev svetega Ivana,
ki okoli sebe skriva dragocene zgodbe
prve svetovne vojne in posneli prispevek
o jami Divje babe, kjer je bila najdena
najstarejša piščal na svetu. Ustavili so se še
na turistični kmetiji Želinc, edini turistični
kmetiji na Cerkljanskem s pridobljenim
znakom Slovenia Green. Glede na to, da je
Slovenija na pragu Evropske gastronomske
regije za leto 2021, pa niso spregledali samo
tej pokrajini lastne kulinarike in okušali
šebreljski želodec in smukavc.
S kulinariko je bil povezan tudi obisk
Marije Merljak iz oddaje Dobro jutro na
RTV Slovenija, kjer smo se najprej ustavili
v Cerknem (godbeniki, Milojka Magajne
in župnik Matej Kobal), zatem smo šli na
Kmetijo Košenija, kjer so se predstavili
nekateri turistični ponudniki, na koncu pa
obiskali še Turistično kmetijo pri Flandru.
Vse v luči promocije Cerkljanske kot
turistične destinacije.
(LTO Laufar Cerkno) ₨

Foto: Gregor Kacin

Kakšni pa so vaši načrti v prihodnje glede
na to, da jih je bilo treba v luči aktualnih
razmer izjemno prilagoditi? Kako bodo
spremembe čutili zaposleni?
V prvi vrsti je želja vseh nas povečati
prihodke z aktivno prodajo, naši prodajniki
v tem času delajo ‘na polno’, želimo še
izboljšati ponudbo in storitve.
Predvsem želimo biti uspešni tako v zimski
kot poletni sezoni in zmanjšati odvisnost od
zimske sezone. Sproti se bomo prilagajali na
sezono in odziv gostov. Če bo treba, bomo
uvedli polovični delovni čas. O odpuščanjih
zaenkrat ne razmišljamo, res pa je v tem
trenutku vse odvisno od razvoja sprotnih
dogodkov.
Hotel terja prenovo, ki se je zaradi razmer
res zamaknila. Pripravljamo pa vse
potrebno, da lahko ob primernih razmerah
s prenovo začnemo. Velikega udobja 40 let
star hotel namreč ne zmore več ponuditi.

LTO Laufar Cerkno

Foto: Gregor Kacin

Kako boste gostom zagotovili varno,
prijetno izkušnjo? Katere ukrepe ste
sprejeli?
Želimo, da se gostje pri nas dobro počutijo.
Vse varnostne ukrepe smo sprejeli po
priporočilih NIJZ in z njimi na posebnem
sestanku seznanili vse zaposlene, predvsem
operativo. Prilagodili smo tudi način dela.
Pazimo na varnost tako gostov kot naših
zaposlenih, ki so tisti, katerih doprinos je
v tej situaciji res velik. Ne glede na to, da
je trg v gostinstvu zelo odprt in da dobiti
kader v gostinstvu ni več tak problem, so
sodelavci, ki so nam v tem času stali ob
strani, neprecenljivi. Dober kader ni strošek,
ampak kapital.

Priprava strategije razvoja
trajnostnega turizma

Foto: Gregor Kacin

prihodnje samo še poglobimo.
Mi se zdaj poleg zagona sezone v hotelu
osredotočamo na Alpsko perlo, ki je poleti
odprta od srede do nedelje tudi za zunanje
goste, predvsem pohodnike, in kjer stavimo
predvsem na kulinarično ponudbo.
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Osnovna šola Cerkno

Pouk v virtualnem okolju
Mitja Dežela, ravnatelj

Preselitev učno-vzgojnih dejavnosti v
virtualno okolje sicer ni nova izkušnja
za pedagoški kader, vendar pa v danih
okoliščinah ni nihče pričakoval, da bo
potrebno implementirati toliko različnih
sistemov, ki so učencem po 13. marcu
omogočali nadaljnji stik z učnimi vsebinami
in učitelji.
Osrednje stičišče učnih gradiv in vseh
potrebnih napotil je predstavljala šolska
spletna stran www.os-cerkno.si, ki so jo
učitelji redno dopolnjevali in urejali. Od
vzpostavitve dela na daljavo je samo
spletna stran zabeležila več kot 100.000
obiskov. Neposredne stike z učenci so
učitelji vzpostavljali tudi preko spletnih
konferenc in spletnih učilnic, strokovne
sodelavke v svetovalni službi pa so redno
vzpostavljale stike tudi s tistimi učenci,
ki potrebujejo dodatno učno pomoč. V
celotnem procesu dela na daljavo so imeli
zelo veliko vlogo starši, brez katerih si
tovrstnega načina dela ne bi mogli zamisliti
in katerim gre ob tej priložnosti velika
zahvala.
Vse od prehoda v virtualno učno okolje

smo se v zavodu zavedali, da vse družine
nimajo možnosti omogočiti svojim otrokom
dela na daljavo. Težava je bila zlasti v
pomanjkanju tehnične opreme in tudi
potrebnih znanjih za delo na spletu. Tem
družinam smo od vsega začetka pomagali s
šolsko računalniško opremo, nekaj opreme
pa sta omogočila tudi Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter Zavod
RS za šolstvo. Stiske nekaterih družin pa so
se v tem zahtevnem obdobju, žal, kazale
tudi na drugih področjih. 16. marca smo
bili primorani zaustaviti delovanje glavne
šolske kuhinje.
Nekatere prehranske izdelke je osebje
lahko predelalo in shranilo za kasneje, tiste,
ki jih ni bilo mogoče, pa smo v sodelovanju
z ustanoviteljem in Župnijsko karitas
Cerkljanske razdelili desetim družinam s 57
družinskimi člani, ki so potrebovale pomoč.
Glede na ugodno epidemiološko sliko so
se z 18. majem razmere tudi na področju
vzgoje in izobraževanja vendarle nekoliko
umirile in normalizirale. V šolske klopi so
se ob upoštevanju strogih higienskih in
zaščitnih ukrepov najprej vrnili učenci prve

Foto: Bojan Tavčar

Tudi OŠ Cerkno s predšolskim in osnovnošolskim
izobraževalnim programom je bila ob razglasitvi
epidemije pred novimi izzivi.

Letošnja generacija devetošolcev, ki se podaja novim srednješolskim izzivom naproti.

triade in otroci v vrtcu. Petindvajsetega
maja so jim sledili devetošolci. Prvega
junija so se vrstnikom pridružili učenci 4.
in 5. razredov, 3. junija pa še učenci 6., 7.
in 8. razredov. Učno delo je potekalo po
posebnih protokolih, ki so jih pripravile
pristojne inštitucije. Zavod je do konca
šolskega leta zelo dobro sodeloval tako z
ustanoviteljem kot tudi s Civilno zaščito,
ki je skrbela za dostavo potrebne zaščitne
opreme za zaposlene in učence. ₨

Letošnje šolsko leto nam bo
brez dvoma vsem skupaj
ostalo v nepozabnem
spominu, je edinstveno in
podprto z močnim skupnim
zavzemanjem in delovanjem,
da težave z epidemijo
premagamo. Iskrena zahvala
vsem, ki ste nam ga pomagali
uspešno pripeljati do konca.

CŠOD Cerkno: Počasi z glavo nazaj v naravo
Domen Uršič, CŠOD OE Cerkno
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
(CŠOD) v Cerknem se je tako kot vse
ostale vzgojno-izobraževalne institucije
zaprl 13. marca. Do 22. junija nismo
imeli obiskovalcev, saj ministrstvo
za izobraževanje ni dovolilo izvedbe
programov šole v naravi do konca šolskega
leta.
V trimesečnem obdobju je bil na preizkušnji
celoten sistem, saj je organizacijska enota v
Cerknem le ena od 25-ih, ki so razporejene
po vsej Sloveniji. V prvem tednu zaprtja
smo izvedli komunikacijski prehod na
spletno sodelovalno orodje, saj je bil to
edini način za hkratno komuniciranje med
vsemi lokacijami in centralo v Ljubljani. V
trimesečnem obdobju smo tako izvedli pet
dni usposabljanj prek spletnega orodja, ki
so se ga udeležili zaposleni v CŠOD. Največ
hkratnih udeležencev je preseglo številko
250. Usposabljanja so bila s področja
psihologije otrok, komunikacije, vodenja,
skrbi za zdravje, predvsem pa so bila
namenjena nadgradnji vsebin in vračanju
udeležencev v programe šole v naravi.
Pedagoški delavci so skupaj z osnovnimi

so tako pomagali
v šolah v Logatcu
in Škofji Loki, saj
so imele večje
šole velike težave
pri zagotavljanju
izvedbe pouka v
manjših skupinah. Vsi
zaposleni smo bili za
določeno obdobje
razporejeni tudi
na čakanje na delo
doma, saj na lokacijah
nismo imeli skupin.

šolami pripravljali programe za oddaljeno
učenje, sodelovali so s prispevki za
izobraževalno oddajo Izodrom, ob odprtju
šol pa so pomagali pri izvajanju pouka v
osnovnih šolah. Zaposleni iz CŠOD Cerkno

Že v prvem mesecu
epidemije smo od
Uprave RS za zaščito
in reševanje prejeli
dopis, da moramo
vse lokacije po
Sloveniji vzdrževati
v pripravljenosti, če bi bilo ob izbruhu
epidemije potrebno v nastanitvene objekte
namestiti zdravstvene delavce ali pa
prostore uporabiti kot dodatne nastanitve
za starejše občane. Hkrati je bil s Civilno

zaščito Občine Cerkno sklenjen dogovor,
da se bo objekt uporabil za pripravo toplih
obrokov, če se bo za to izkazala potreba,
do česar k sreči ni prišlo. Živila, ki so ostala
na lokaciji za pripravo obrokov, smo donirali
domu upokojencev Logatec. CŠOD OE
Cerkno je Občini Cerkno dal v uporabo
svoje službeno vozilo za dostavo različnih
paketov ogroženim skupinam občank
in občanov v času trajanja epidemije in
distribucijo zaščitne opreme potrebnim
službam.
Šolsko leto se je zaključilo, v domove
CŠOD se počasi vračajo skupine, družine in
z novim šolskim letom tudi osnovnošolci.
Dobra novica je, da je za bivanje v CŠOD
mogoče uporabiti tudi turistične bone za
nočitev z zajtrkom.
Ob začetku poletnih počitnic so se na
vseh lokacijah začeli izvajati raznoliki
programi aktivnih počitnic, ki so namenjeni
udeležencem v starosti med sedem in 18 let.
Počasi se vračamo v naravo z glavo. ₨
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Brezplačni prevozi
za starostnike tudi
v Cerknem
Občinska uprava

Občina Cerkno se je vključila v projekt Prostofer,
ki bo občankam in občanom, starejšim od 65 let,
zagotavljal brezplačne prevoze po opravkih. Če
bo med prebivalci Cerknega dovolj zanimanja za
prostovoljno šofiranje, bi lahko sistem zaživel že
jeseni.

Društvo Sožitje Idrija - Cerkno

Biti član društva Sožitje je posebno
poslanstvo. Ob številnih dejavnostih želimo
letos izpeljati tudi prireditev Skupaj bova
zmagala na Vojskem.
Logično je, da se v društvo Sožitje včlanijo
družine, ki imajo otroka z motnjo v
duševnem razvoju. Tu najdejo podporo
in občutek pripadnosti. Posebno mesto v
društvu imajo prostovoljke. One podarijo
svoj prosti čas, letni dopust, dobro voljo
in spoštovanje osebam s posebnimi
potrebami. Spremljajo jih na tabore
vseživljenjskega učenja, na dejavnosti
društva in enkrat mesečno obiskujejo
naše člane, ki živijo v Domu upokojencev
na Marofu. Brez njih bi marsikdo, ki nima
svojcev, ki bi zanj skrbeli, moral ostati
doma.
V Društvu Sožitje Idrija - Cerkno smo zelo
dejavni. Lani smo si zadali kar obsežen načrt
dela. Moramo se pohvaliti, da smo ga v
celoti izpolnili. Tudi letos smo nameravali
pridno delati, vendar nam je načrte prekrižal virus. Sedaj, ko so se razmere malo umirile in
se nam bodo lahko pridružili tudi člani iz DU na Marofu, bomo poskušali izpeljati športnozabavno prireditev Skupaj bova zmagala na Vojskem. Na dogodek bomo povabili tudi
sorojence naših OMDR (oseb z motnjo v duševnem razvoju) in njihove družine. Ti mladi
ljudje bodo pomagali našim OMDR, da bodo na igrah lahko zmagali. S tem želimo narediti
korak naprej pri razbijanju tabujev o drugačnosti. Upamo, da bomo lahko o tem dogodku
poročali v naslednji izdaji časopisa.
(Valentina Mlakar) ₨

Foto: Andrea Piacquadio

Skriti zaklad taborniškega ježka Rajkota

Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža, usmerjen v pomoč starejšim pri večji vključenosti
v družbo, izboljšanje njihove varnosti v cestnem prometu ter preprečevanje osamljenosti
in izoliranosti starejših, ki živijo na podeželju. Glavno vlogo pri tem imajo prostovoljni
šoferji – prostoferji, ki z namenskim službenim vozilom Prostofer odpeljejo uporabnike po
opravkih, jim pri tem pomagajo in skozi sproščen klepet poskrbijo za prijetno druženje.
Ker je na Cerkljanskem delež starejšega prebivalstva visok, se je v projekt vključila tudi
Občina Cerkno. Na ta način želi svojim starejšim občanom ponuditi možnost brezplačnih
prevozov, ko jih nujno potrebujejo.

Kako prostovoljno šofiranje sploh deluje?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno telefonsko številko 080/10-10. V
komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi
prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku,
za katerega se opravi prevoz. Vozilo zagotovi občina, prav tako je poskrbljeno za
zavarovanje voznika in sopotnikov.
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo
prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo
prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in
ure prilagodijo tudi potrebam posameznika.

Kaj bi lahko taborniki, katerih ena izmed
glavnih aktivnosti so petkovi vodovi sestanki,
počeli v času karantene?
Kot pravi eden izmed taborniških zakonov
»Tabornik je iznajdljiv«, smo tudi cerkljanski
taborniki ne glede na dano situacijo ohranili
elan za nadaljnje delo ter poskušali na celotno
zadevo gledati s pozitivne plati. Čas smo
izkoristili predvsem za načrtovanje vrhunca
taborniškega leta, za katerega smo vseskozi
stiskali pesti, da ga bomo lahko izvedli v kar se
da neokrnjeni obliki. Taborjenje bo letos, brez
večjih omejitev, potekalo med 9. in 19. julijem
v Podbeli ob reki Nadiži, česar se vsi člani rodu
močno veselimo.
Nismo pa ves čas le ždeli pred zasloni in
načrtovali program za 10 nepozabnih dni. Za
vse tabornike po srcu ter ljubitelje narave smo pripravili Lov na zaklad ježka Rajkota. Za
kaj pravzaprav gre? Znotraj meja cerkljanske občine v okolici nekaterih najvišjih vrhov in
znamenitosti je jež Rajko skril svoje zaklade, vaša naloga pa je, da jih s pomočjo namigov
ter zemljevida, ki jih najdete na naši spletni strani raj.taborniki.si, odkrijete. Za bolj
ustvarjalne ter znanja željne pa smo pripravili tudi knjižico z izzivi, ki si jo lahko natisnete.
Zakladki se skrivajo na očitnih, a hkrati neopaznih kotičkih, zato predstavljajo odlično
priložnost za krajši izlet v naravi in raziskovanje naše občine.
Vse, ki se boste podali na iskanje, prosimo, da zaklade vrnete nazaj na mesto, kjer ste jih
našli, veseli pa bomo tudi fotografij.
Veselo iskanje vam želimo cerkljanski taborniki. (Deja Razpet) ₨

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem
prostem času pripravljen pomagati tistim,
ki potrebujejo prevoz. Predvsem pa mora
biti nekdo, ki svojim sopotnikom nesebično
pomaga tudi, ko ti izstopijo iz vozila: pri
zdravniku jih pospremi do čakalnice in
počaka nanje med pregledom, pri nakupih
jim pomaga nesti vrečke iz trgovine in
jim priskoči na pomoč pri premagovanju
stopnic. Je nekdo z velikim srcem, ki ima
ustrežljivost in spoštljivost v krvi.

Vozniki, ki želijo postati
prostoferji v občini Cerkno,
vabljeni, da to sporočijo v
tajništvo Občine Cerkno na
e-naslov: obcina@cerkno.si
ali po telefonu
na številko: 05/373-46-40.

Foto: Bojan Tavčar

Kdo je lahko prostofer?

Zakladi ježka Rajkota so skriti v okolici nekaterih najvišjih cerkljanskih vrhov in znamenitosti.

Foto: arhiv društva Sožitje.

Prostofer
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Zgodba Partizanske bolnice Franja
med prejemniki evropske donacije
Občina Cerkno in Cerkljanski muzej (Milojka Magajne)

večjih nalog v letošnjem letu je priprava
potujoče razstave o bolnišnici, s katero
želijo gostovati doma in v tujini. Gre za
izbor zgodb, fotografij ter video in avdio
zapisov o delovanju
bolnišnice, ki bodo
obiskovalcem na voljo v
sedmih jezikih. Razstava
bo prvič gostovala
spomladi 2021 v Krapini
na Hrvaškem. Tako bodo
nadaljevali že utečeno
sodelovanje z Muzejem
krapinskih neandertalcev,
ki je prav tako kot
Partizanska bolnica Franja
nosilec znaka evropske
dediščine.
Skozi razstavo želijo
predstaviti zgodbe
Z leve: Dr. Galina Zamyatina z Veleposlaništva Ruske federacije, župan
Gašper Uršič in Milojka Magajne pri polaganju cvetja ob spominski
ranjencev in članov
plošči v Franji.
osebja različnih
narodnosti, ki so se zdravili ali delali v Franji.
razmeram izvajali načrtovane dejavnosti,
v veliki meri povezane s Franjo. Ena
Med njimi je bilo tudi okoli 15 borcev iz

Foto: Bojan Tavčar

Da bi širili prepoznavnost Franje in njenih
vrednot v evropskem prostoru ter z njimi
nagovarjali različne ciljne skupine, zlasti
mlade, so v Cerkljanskem muzeju kljub

Foto: Bojan Tavčar

Epidemija covida-19 je močno prizadela slovenske
muzeje, ki so morali marca zapreti svoja vrata. Ker
ne bodo mogli sprejemati organiziranih skupin, v
Cerkljanskem muzeju letos pričakujejo bistveno
manjši obisk. V Partizanski bolnici Franja so
sezono odprli šele 5. maja. V primerjavi z ostalimi
muzejskimi objekti je relativno dobro obiskana,
saj se nahaja v naravnem okolju, medtem ko se
zaprtim muzejskim prostorom obiskovalci še
nekoliko izogibajo. Njeno zgodbo bodo širili tudi
skozi evropski projekt, za katerega so nedavno
prejeli deset tisočakov nepovratnih sredstev.
Partizanska bolnica Franja

nekdanje Sovjetske zveze. Da bi pridobili
gradivo o Rusih in drugih nekdanjih
sovjetskih državljanih, ki so se tu zdravili
med vojno, so se za pomoč obrnili na
Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji.
Tako je v začetku junija Cerkno obiskala
svetovalka veleposlaništva dr. Galina
Zamyatina. Sprejela sta jo župan Občine
Cerkno Gašper Uršič in vodja Cerkljanskega
muzeja Milojka Magajne. Spregovorili so
o možnostih sodelovanja v prihodnje,
dr. Zamyatina pa si je nato v spremstvu
gostiteljev ogledala Franjo in položila
cvetje ob spominski plošči na nekdanjem
pokopališču.

Evrope in Evropske komisije z naslovom
Zgodbe Dnevov evropske kulturne
dediščine in se z njo uvrstili med prejemnike
nepovratnih sredstev v višini 10.000 evrov,
ki jih bodo namenili za izvedbo interaktivne
vizualizacije na potujoči razstavi.
V okviru letošnjih Dnevov evropske kulturne
dediščine, ki bodo med 26. septembrom in
10. oktobrom, Mestni muzej Idrija 3. oktobra
načrtuje tudi Dan odprtih vrat Partizanske
bolnice Franja z bogatim programom. ₨

Cerkljanski muzej je pripravo potujoče
razstave povezal z zgodbo Partizanska
bolnica Franja – skriti dragulj Evrope,
pod katero se je podpisala Magajnetova.
Zgodbo so prijavili tudi na razpis Sveta

Branje je zakon!
Na OŠ Cerkno v zadnjih dveh letih veliko
pozornosti namenjamo branju v sklopu
projekta Branje pod mentorstvom Janje
Bašelj in Ajde Podobnik. Projekt poteka
v prvi polovici šolskega leta v 3. razredu
in v drugi polovici šolskega leta v 2.
razredu. Je tudi ena redkih dejavnosti, ki
je kljub izrednim razmeram in šolanju na
daljavo potekala po predvidenem načrtu.
Prilagodili smo jo samo toliko, da smo
drugošolcem poleg bralnih dnevnikov
domov pošiljali tudi bralno gradivo.
Učence smo testirali pred začetkom
bralnega projekta, v začetku februarja, ter
po zaključku projekta na začetku junija.

Napredek v bralni tehniki je izjemen,
nekateri učenci so svojo bralno tehniko
izboljšali kar za polovico. Posebej smo
pohvalili učence, ki so rešili prav vse
bralne dnevnike ter v vsakem razredu
učenca, ki je najbolj izboljšal svoje branje.
Prav vsi sodelujoči pa so prejeli zaključni
bralni dnevnik, kjer mentorici dokazujeta,
da je branje lahko tudi zabavno, zanimivo,
prijetno, slastno, uporabno in nam je
lahko tudi v navdih.
(Janja Bašelj in Ajda Podobnik) ₨

Napredek v branju pri posameznih drugošolcih 2020
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Poletna Keltika, septembrski Jazz
Simon Kenda

Jubilejna, 25. izdaja festivala, bo tako med 17.
in 19. septembrom na Starem placu.
Tudi Keltika letos obhaja 25-letnico,
njen poletni niz koncertov pa se je začel
v Glasbeni šoli Cerkno na predvečer
državnega praznika, 24. junija, in sicer z
dvojnim koncertom tandema Katarine
Juvančič in Dejana Lapanje ter s solo
nastopom Samuela Bluesa.
Julija in avgusta nas na Keltiki razvajajo štirje
koncertni večeri s šestimi domačimi in tujimi
zasedbami. Prvi je 11. julija nastopil priznani

pihalec Vasko Atanasovski, ki je prvič v
Cerknem predstavil svoj Adrabesa Quartet.
Poleg njega so muzicirali še priznani
italijanski harmonikar Simone Zanchini ter
ritem sekcija, ki jo sestavljata kontrabasist
Žiga Golob in bobnar Marjan Stanič.
V barve tradicionalne glasbe bo odet tudi
drugi julijski koncert, ko bosta v petek, 17.
julija, nastopili dve mednarodni zasedbi.
Wild Strings Trio združuje glasbenike
iz Slovenije, Slovaške in Francije, ki jih
povezuje ljubezen do zlitja tradicionalnih

25. Keltika 2020, mednarodni festival
petek, 17. julij, ob 21.00

Golnar & Mahan (AT, IR)
iranski etno s prvinami jazza
Wild Strings Trio (SI, SK, FR)
vročekrvni miks etna in jazza
Star plac, Cerkno (v primeru dežja bo prizorišče pokrito)
Vstopnice: 7 € (predprodaja), 10 € na dan koncerta

petek, 14. avgust, ob 21.00

RadioZastava (IT)
žgoča mešanica Balkana, funka in rocka
Star plac, Cerkno (v primeru dežja bo prizorišče pokrito)
Vstopnice: 7 € (predprodaja), 10 € na dan koncerta

sobota, 15. avgust, ob 21.00

Miusow (SI)
elektronsko zatripani jazz
Kombo C (SI, IT)
mladostniški jazz-rock udarec
Star plac, Cerkno (v primeru dežja bo prizorišče pokrito)
Vstopnice: 7 € (predprodaja), 10 € na dan koncerta

Foto: promo

Po večmesečnem zatišju zaradi epidemije smo
v Zavodu Jazz Cerkno znova začeli organizirati
koncerte. Ker izvedba festivala Jazz Cerkno ni bila
možna v maju, bo festival letos septembra.

Zasedba RadioZastava prihaja v Cerkno 14. avgusta.

godb in jazza s poudarkom na vročekrvni
improvizaciji. Iransko-avstrijski trio Golnar &
Mahan na moderen način interpretira stare
perzijske pesmi in jih prepleta z akustičnim
jazzom.
14. in 15. avgusta se bosta odvila še dva
koncertna večera. V petek, 14. avgusta, bo
zasedba RadioZastava iz italijanske Gorice
zaigrala žgočo mešanico balkanskega
melosa, jazza, swinga in rocka. Sklepni
sobotni dogodek Keltike bo uvod v Jazz

Cerkno, saj bosta nastopili dve domači
jazz zasedbi. Obe, tako kvintet Miusow
kot Kombo C, slednji pod vodstvom Zlatka
Kaučiča, se posvečata modernemu jazzu
s poudarkom na melodičnih in razgibanih
skladbah.
Vabljeni na živopisano in mikavno
koncertno poletje, ki ga bomo tokrat
podaljšali v september! ₨

Knjiga – zvest prijatelj med počitnicami
V Bevkovi knjižnici Cerkno ste v juliju in
avgustu dobrodošli po poletnem urniku:
ob torkih, četrtkih in petkih dopoldan, ob
sredah pa popoldan med 12. in 19. uro.
Še vedno veljajo nekatere omejitve
(razkuževanje rok, ustrezna medsebojna
razdalja, krajše zadrževanje v prostoru,
zaščitne maske). Uporaba čitalnice zaenkrat
še ni mogoča, lahko pa si revije in časopise
izposodite domov.
Med poletjem si boste lahko poleg aktualnih
kriminalk in romanov izposojali tudi knjige
s seznama Primorci beremo, torej knjige
slovenskih avtorjev. Bralna akcija bo trajala

do 11. novembra, sodelujete lahko vsi, ki ste
starejši od 15 let.
Otroci, stari od 9 do 12 let, lahko sodelujete
v poletni bralni akciji Knjiga – zvest prijatelj
med počitnicami. Kdor bo prebral vsaj
tri knjige po lastni izbiri, bo na zaključni
prireditvi 17. septembra prejel priznanje
in nagrado. Nagrada je lahko za otroke
spodbudna, kot je lahko spodbudno tudi
dejstvo, da je počitniško branje neobvezno
in prilagojeno lastnemu izboru.
Z veseljem vas pričakujemo!
(Marinka Rojc Grum) ₨

Bevkovo leto
V letošnjem letu bo minilo 130 let od rojstva
in 50 let od smrti pisatelja in cerkljanskega
rojaka Franceta Bevka. Zavodi in društva
na severnem Primorskem so ob obletnicah
načrtovali različne dogodke in prireditve.
Glede na trenutno situacijo širjenja
koronavirusa ne vedo, kaj od načrtovanega
bodo lahko uresničili.

17. − 19. 9. 2020

Za domačijo pisatelja Franceta Bevka v
Zakojci in za pisateljevo spominsko sobo
na gradu Gewerkenegg v Idriji skrbi Mestni
muzej Idrija, kjer so ob tej priložnosti
pripravili serijo utrinkov, ki osvetljujejo
njegovo življenje in delo, izbor odlomkov
iz njegovih del, anekdot in spominskih
zapisov njegovih sodobnikov. Objavljajo jih

skozi celo leto. Vabljeni k prebiranju!
Če bodo razmere dopuščale, bodo tudi
letos organizatorji izpeljali tradicionalne
Bevkove dneve. (C. N.) ₨

Sobivanje
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Pet let Večnamenskega centra
Cerkno
Občina Cerkno

V nekdanjem dijaškem domu na Bevkovi 22, ki letos praznuje petletnico, imajo svoje prostore štiri
podjetja in 13 društev, združenj in klubov, ki soustvarjajo družabno in kulturno življenje v Cerknem.
Center je prizorišče kulturnih, izobraževalnih in rekreativnih dejavnosti, izhodiščna točka za turiste
ter prenočišče za obiskovalce Cerknega - predvsem mlade in otroke iz vse Slovenije, ki se udeležujejo
programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Obenem je spodbudno delovno okolje za
samostojne podjetnike, ki lahko dnevno, tedensko ali mesečno najemajo coworking prostor za svojo
dejavnost.
V petih letih je CŠOD obiskalo blizu
11.000 obiskovalcev, pretežno mladih in
osnovnošolcev, ki iz vse Slovenije prihajajo
v šolo v naravi ali na aktivne počitnice.
V zahodnem delu stavbe jim je na voljo
62 ležišč v zanimivo opremljenih enodo šestposteljnih sobah s kopalnico ter
več opremljenih prostorov za izvedbo
seminarjev, delavnic, sprostitev in
rekreativne dejavnosti.
»Na leto CŠOD Cerkno obišče 38 šol,
razveseljivo pa je, da se šole po večini
odločajo za 5-dnevne programe šole
v naravi, saj lahko učenci tako doživijo
celostno izkušnjo,« pove vodja CŠOD
Cerkno Domen Uršič in pojasni, da imajo
dva tedna rezervirana za aktivne počitnice,
ostale termine pa zapolnijo skupine in
posamezniki. »Za vikende v dom redno
prihajajo pevski zbori, folklorne skupine,
društva in podobne skupine, v poletnem
času pa tudi tuje skupine turistov, ki
si Cerkno izberejo kot izhodišče za
raziskovanje Alp in zahodne Slovenije.
Največ skupin pride s Češke, iz Belgije in
Francije.«

Težavo je laže rešiti, če smo
pripravljeni malo deliti

Občinski del stavbe, ki obsega dva večja
skupna prostora za dogodke v pritličju
in 15 pisarn v zgornjih prostorih, si delijo
podjetniki in nepridobitne organizacije:
Društvo Sožitje, Prijatelji Cerknega, Društvo
diabetikov Idrija, Območno združenje
Rdečega križa Idrija, taborniki iz Roda
aragonitnih ježkov Cerkno, Športno društvo

Cerkno, Orientacijski klub Azimut, Zveza
prijateljev mladine Idrija, Foto klub Cerkno,
C.M.A.K., Radio klub Cerkno, alpinisti
Planinskega društva Cerkno in Čebelarsko
društvo Cerkno.
Obiskovalci CŠOD-ja si delijo sobe, društva
in organizacije poslovne prostore. Njihova
pripravljenost za souporabo je ključna pri
celostnem reševanju društvene prostorske
problematike v Cerknem. Čeprav se Občina
Cerkno trudi zagotavljati prostore vsem
društvom, jim namreč lahko ponudi le tisto,
kar jim v danih okoliščinah in zmožnostih
lahko. Ker je težko vselej zagotoviti take
pogoje, ki bi ustrezali vsem, in obenem
upoštevati še finančne in prostorske
zmožnosti občine, je razumevanje in
sodelovanje organizacij še posebej
dobrodošlo.

Od sobivanja do
soustvarjanja in sodela

Kljub temu da so možnosti za izvajanje
posebnih programov v centru nekoliko
omejene, je postal pomembno stičišče
in središče kulturnih, izobraževalnih in
rekreativnih dejavnosti. Še zlasti živahno
je v pritlični predavalnici s predprostorom,
kjer je LTO Laufar Cerkno lani organiziral
14 dogodkov, izobraževanj in delavnic za
občane in druge obiskovalce. Ob petkih
zvečer je bil prostor rezerviran za srečanja
tabornikov, enkrat na teden za mlade
mamice in novorojenčke, občasno se je
spremenil v meditativen prostor za jogo
in pilates, plesišče, predavalnico, prostor
za pevske vaje, telovadnico in učilnico za

Paj
Cer

najmlajše učence verouka.
Tako kot v prostem času je socialni stik
vse pomembnejši tudi pri delu. Koncept
sobivanja oziroma sodela (ang. coworking)
podjetnicam in podjetnikom, ki zaradi
majhne ekipe še ne potrebujejo svoje
pisarne, omogoča skupno uporabo
delovnega prostora z drugimi ustvarjalci,
kjer se lahko povezujejo pri projektih,
izmenjujejo izkušnje, si pomagajo in skupaj
ustvarjajo.
Coworking v Večnamenskem centru Cerkno
najemnikom ponuja vse ključne sestavine
pisarne (delovno mizo s stolom, prostor
za shranjevanje, internetno povezavo,
brezplačno tiskanje ...), souporabo pritličnih
prostorov, ki so idealni za sestanke,

predstavitve in razvijanje zamisli, predvsem
pa spodbudno okolje za ustvarjanje.
Vsak torek med 7.30 in 14.30 IdrijskoCerkljanska razvojna agencija tam ponuja
tudi brezplačno podjetniško svetovanje,
registracijo dejavnosti in urejanje poslovnih
postopkov. ₨

Za ogled prostorov, najem
pisarne ali delovne mize
v coworkingu se lahko
obrnete na tajništvo
Občine Cerkno:
obcina@cerkno.si.

Klekljarsko društvo Marjetica Cerkno:
Čeprav narazen – povezani s čipko
Tema naše letošnje razstave je V preteklost
s Francem Lapanjem. Ker nam je druženje ob
buli preprečil hudobni virus, smo z delom
nadaljevale same doma. Ko pa je zmanjkalo
vzorcev, smo se posvetile papircem, za
katere so se ideje v boju s koronavirusom
porodile klekljaricam.
Ker skušamo ohraniti našo tradicionalno
razstavo, bomo tudi to postavile v juliju ob
prazniku sv. Ane, če razmere takrat tega
ne bodo dopuščale, pa bo prestavljena na
september.
Uspešno smo sodelovale tudi na več
natečajih doma in v tujini. (Majda Albreht) ₨

Vzorec, narisan v času epidemije. Avtorica vzorca:
Andra Jereb, avtorica čipke: Karmen Jezeršek.

V gibanju 19

Nova pridobitev za kolesarje
Občina Cerkno in Icra, d. o. o., Idrija

Cerkljansko hribovje je prepredeno s
kolesarskimi potmi, ki pa so večinoma
omejene na občinske meje. S projektom
Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska
infrastruktura sicer že povezuje preko
občinskih in regijskih mej, saj prestopa
meje statistične regije Gorenjske, vendar še
vedno primanjkuje podporne infrastrukture,
opreme in vsebin.
Potenciale na tem področju Občina
Cerkno skupaj z LAS s CILjem, Občino
Logatec in LTO Laufar Cerkno naslavlja v
sklopu projekta E-nostavno na kolo, ki z
investicijami v podporno infrastrukturo/
opremo, ureditvijo kolesarjem prijaznih
postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih
poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja
kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti
in poslovnih priložnosti. Projekt je podprt
tudi s sredstvi evropskega kmetijskega

sklada in državnimi sredstvi iz programa
razvoja podeželja do leta 2020.
Partnerji projekta smo 27. maja letos
prevzeli kolesarsko opremo in električna
kolesa, kupljena v okviru dejavnosti
projekta. V sodelovanju z LTO Laufar Cerkno
je Občina Cerkno prevzela devet gorskih
električnih koles in eno tandem električno
kolo za slepe in slabovidne, ki bodo na
voljo v sklopu vodenih kolesarskih tur. Za
občanke, občane in druge uporabnike pa je
ob Večnamenskem centru Cerkno namestila
stebriček za servis koles, kolesarsko stojalo
in kolesarsko počivališče.
Postavljanje in označevanje kolesarske
infrastrukture je le ena izmed dejavnosti
projekta. Do konca leta 2020 se bodo v
okviru projekta zvrstila tudi usposabljanja
za potencialne kolesarske ponudnike.
Načrtuje se posodobitev zemljevida

Foto: Visit Cerkno, Grego Kacin

Kolesarski turizem je v razcvetu, Cerkljanska pa,
čeprav je kolesarjem pisana na kožo in ima mnogo
možnosti za razvoj tovrstne turistične ponudbe,
še ne ponuja vsega, kar si poželi srce turista ali
nenazadnje domačina kolesarja.

kolesarskih poti gorenjskega kolesarskega
omrežja ter promocijske in druge
dejavnosti, namenjene spodbujanju
kolesarskega turizma, varne uporabe koles

Foto: arhiv OK Azimut

Orientacisti nadaljujejo sezono

Člani OK Azimut na tekmovanju Lipica Open

Za orientaciste v Sloveniji se sezona zadnjih nekaj
desetletij že tradicionalno začne z mednarodnim
tekmovanjem Lipica Open, ki vsako leto poteka drugi
konec tedna v marcu. Letošnjo tekmovalno sezono
so člani Orientacijskega kluba (OK) Azimut začeli
obetavno, saj so v hudi konkurenci dosegli številne
uvrstitve v prvo deseterico.
Po koncu petdnevnega tekmovanja na Krasu smo
se od tekmovanj in skupinskih treningov zaradi
epidemije poslovili tudi orientacisti. Na srečo se
orientacija navadno izvaja v naravi, mestnih parkih ali
središčih mest, neodvisno od športne infrastrukture,
zato se je tudi med karanteno poskrbelo za manjše
število treningov v gozdovih okrog Idrije in Cerknega.
Člani kluba so zemljevid s progo natisnili doma in se
individualno ali v krogu družine odpravili na trening v
svoji občini.

OK Azimut je 14. junija organiziral prvo ‘pokoronsko’
tekmovanje v orientacijskem teku, ki je štelo za
Slovensko orientacijsko ligo ter tudi za Državno
prvenstvo na srednjih progah. V Dolah nad Idrijo se je
zbralo skoraj dvesto orientacistov, kar štirje člani OK
Azimut pa so pridobili naslov državnega prvaka: Mark
Bogataj (M21), Teja Tušar (Ž18), Aleš Poljanšek (M45) in
Silvij Močnik (M55).
Poleg njih ne gre pozabiti tudi vseh ostalih, ki so osvojili
stopničke – v M10 Rok Sedej (2. mesto), v M18 Julijan
Kavčič (2.) in Benjamin Jamšek (3.), v M21 Peter Tušar
(3.), v M35 Valentin Eržen (2.), v M55 Marijan Leban (3.),
v Ž10 Brina Gantar (3.), v Ž16 Nea Eržen (2.), v Ž18 Zala
Serženta Seljak (3.) in v Ž21 Nuša Jeram (3.).
Po poletnem premoru s sezono nadaljujemo v začetku
septembra s sobotno tekmo na Črnem Vrhu nad Idrijo
ter nedeljskim Državnim prvenstvom v sprintu, ki bo
potekalo v mestnem središču Idrije. (Lara Gantar) ₨

med ranljivimi skupinami (otroki, starejšimi,
osebami s posebnimi potrebami) in
ozaveščanju o pomenu trajnostne
mobilnosti. ₨

Skavti po poletju vabijo
k vpisu novih članov

Skavti načrtujejo pester preostanek
leta: do 23. julija se bodo kot vsako leto
družili na poletnih taborih. Septembra
bodo vpisovali nove člane – k vpisu
vabijo vse otroke od 3. razreda dalje. Za
vse osnovnošolce načrtujejo jesenski
Pižama party, za mlade po birmi pa
mladinsko mašo. Predbožični čas bodo
tradicionalno polepšali z delavnico
izdelovanja adventnih venčkov 28.
novembra 2020 in s prihodom Luči
miru iz Betlehema tik pred božičem.
Cerkljanske skavte najdete tudi
na Facebooku (Skavti Cerkno1) in
Instagramu (skavti_cerkno1).
(Sonja Mavri) ₨
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Dediščina

»Dediščina vojnega obdobja
20. stoletja« v letu 2020
Občina Cerkno, Icra, d. o. o., Idrija

Foto: Fototeka Mestnega muzeja Idrija, Bojan Tavčar

Predvsem dediščina prve
svetovne vojne je skupni
imenovalec evropskega projekta,
v katerem bo šest partnerjev
javnosti izpostavilo najmočnejše
vojaške opomine, ki so med prvo
svetovno vojno povezovale to
območje – zaledje soške fronte.
Projektni partnerji LAS s CILjem, Občina Logatec, Občina
Idrija, Občina Cerkno, ICRA, d. o. o., Idrija in Zavod za
turizem Idrija bodo za projekt namenili 153.476,46 evrov,
zanj pa pridobili 82.050 evrov sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Foto: arhiv ICRA

Občine Logatec, Idrija in Cerkno so projekt ob pomoči
Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije pripravljale dalj časa,
izvedbo na terenu pa bomo zaključili letos.
V tej operaciji izpostavljamo predvsem vojno dediščino
prve svetovne vojne, na Idrijskem in Logaškem ‘feldban’
kot dediščino
zaledja Soške
fronte. Feldban
je bila ozkotirna
železnica, ki je bila
namenjena oskrbi
bojišča. Izredno
hitro so od logaške
železniške postaje
do Godoviča in
naprej do Črnega
Vrha ter skozi
Zadlog in gozdove
Trnovske planote
proti Lokvam
položili montažni
feldban. Drugi krak
feldbana je potekal
Urejanje mulatjere na relaciji Reka-Šebrelje

Zgodovinsko zanimiva Šebeljska planota (pogled od Sv. Ivana na Reko z okolico)

iz Godoviča proti Straži in Dolenji Trebuši. Celotna dolžina
feldbana z obema krakoma je bila okroglih 100 kilometrov.
V Logatcu bodo v okviru projekta postavili repliko podobne
lokomotive, kot je v tistih časih vozila po feldbanu, na
Idrijskem pa bodo uredili del poti feldbana.

Urejena mulatjera na Cerkljanskem

Zgodovinsko zanimiva Šebreljska planota je tudi v prvi
svetovni vojni imela svojevrstno vlogo. Po mulatjeri od Reke
do Šebrelj so namreč oskrbovali zaledne položaje in tretjo
obrambno črto soške fronte. O načrtovanju in gradnji tretje
obrambne črte najdemo zapise (tudi o Cerkljanski) v knjigi
polkovnika Aloisa pl. Harla. Na Cerkljanskem je segala od
Šentviške Gore do Bukovega in od Reke do Šebrelj in potem
čez sedlo Drnulk do Čepovana in še naprej.
In kaj pravijo zgodovinski zapisi o tej gradnji? V publikaciji
Vojni ujetniki carske Rusije v prvi svetovni vojni na
slovenskem ozemlju beremo: »Ruski vojni ujetniki so delali
pot iz Loga proti Šebreljam, ki gre mimo Divjih bab in pride
ven pri cerkvi Sv. Ivana. Rusi so bili zelo lačni in so enkrat
dnevno kuhali in jedli podlesek. Na Reki je bilo na njivah ob
cesti več barak in v eni izmed njih so bili ruski vojni ujetniki.«

Del feldbana iz Godoviča (s francoske ceste) do ceste v
Idrijsko Belo (v Strugu) je podjetje Kaskader uredilo v marcu
2020, mulatjero od Reke do Sv. Ivana pa v juniju 2020. V
poletnih mesecih bodo že potekali prvi vodeni ogledi oz.
pohodi po obeh urejenih poteh. Obe poti bosta opisani in
primerno opremljeni, tako da bodo pohodniki, obiskovalci
naših krajev, našli poti in se ob izjemni dediščini naužili tudi
naravnih lepot in čudovitih razgledov. ₨

Foto: arhiv ICRA

Projekt povezuje prebivalce, stroko in
ljubitelje zgodovine

Del mulatjere Reka-Šebrelje

18. julija vabljeni na voden pohod po mulatjeri

Vir: Nadškofijski arhiv, Ljubljana

Vabimo vas na prvi voden pohod ob strokovnem vodstvu, ki
bo v soboto, 18. julija 2020, ob 9. uri v organizaciji LTO Laufar
Cerkno. Več informacij boste našli na njihovi spletni strani,
obveščali pa vas bomo tudi preko drugih medijev. Že zdaj
prav lepo vabljeni!

Viri:
• Na obrobju pekla, Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919, Katalog razstave, Mestni muzej Idrija, 2018.
• Iz vojnega dnevnika c. in k. genijskega polkovnika Aloisa pl. Harla.
• https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/vojni_ujetniki_carske_
rusije_v_prvi_svetovni_vojni_na_slovenskem_ozemlju_small_0.pdf.
• NŠAL, 107, t. e. 47, št. 513.
Prevoz ranjencev po ozkotirni vojaški železnici, Godovič, 19. 10. 1916.

