
Stran 13
5. Pihnfest    
Društvo godbenikov 
Cerkno je nazadnje 
nastopilo za pusta. 
Z veseljem, a s precejšnjimi 
omejitvami so 
v septembru organizirali  
tradicionalni, že 5. Pihnfest. 

Str. 2  
Urejen še en oddelek 
vrtca    
Deseti oddelek je bil poleti urejen v 
prostorih šole, z novim šolskim letom so 
tako lahko sprejeli vse otroke, za katere 
so starši oddali vloge. 

Str. 4 
Svetniki potrdili nakup 
gostinskega objekta pri Franji  
Svetniki so na seji v začetku avgusta s potrditvijo 
rebalansa zagotovili 100.000 evrov za nakup 
gostinskega objekta, bara Pasice, 
pri Partizanski bolnici Franja. 
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Stran 13
Jubilejna izdaja glasila 
OŠ Cerkno 
Mlada rast, letos posvečena Francetu 
bevku, izhaja že 60 let. kakovostno delo 
učencev in mentoric potrjujejo številna 
priznanja – tudi za eno najboljših literarnih 
glasil v državi.  

Stran 3
Predstavljamo letošnje 
občinske nagrajence     
Častni občan občine Cerkno je Marijan 
Platiše, bevkovo priznanje prejme raJ – 
rod aragonitnih ježkov Cerkno, bevkovo 
nagrado pa rokodelsko društvo DrikLC.   

Stran 12
25. Jazz Cerkno navdušil    
nastajal je v spremenjenih okoliščinah, 
a po številu nastopajočih zasedb in njihovi 
kakovosti v ničemer odstopal od izvedb 
prejšnjih let.  

CERKLJANSKE NOVICE

Stran 11
Pivovarna ZAJC 1725  
Skrivnost dobrega domačega piva, ki so 
ga letos pričeli variti na reki, so prave 
sestavine in … dobra voda.  

Stran 10
Poletna turistična 
sezona v Cerknem 
izjemna     
na Cerkljanskem so od junija do avgusta 
večinoma prevladovali domači gosti, ki so 
unovčevali turistične bone. obisk je bil za 
približno 30 % višji kot lani. 

CERKLJANSKE NOVICE
izdajatelj: občina Cerkno, 
bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
T: 05 37 34 640
e: info@cerkljanskenovice.si
www.cerkno.si
odgovorna oseba: Gašper Uršič, župan občine 
Cerkno
Uredniška zasnova: Damjana Peternelj
Grafično oblikovanje: bojan Tavčar
Tisk: Gr Grafika, d. o. o.
naklada: 1.800 izvodov
Časopis je brezplačen.

Stran 5
KS Novaki v letu 
2020   
k prepoznavnosti in vse boljši 
turistični ponudbi veliko 
prispevajo tudi Partizanska 
bolnica Franja, SC Cerkno in 
pohodniške poti Vie alpine.

Str. 8 in 9 
Robert Vuga, predsednik 
uprave ETE Cerkno     
»Mislim, da posledice krize ne bodo enake za
 vse gospodarske panoge in trenutne napovedi 
   so glede na dane okoliščine za segment bele 
      tehnike optimistične.« 

Med soorganizatorje dogodkov bevkovega leta se vpisujejo: 
bevkova knjižnica Cerkno, Cerkljanski muzej, Cerkljanski 
mladinski alternativni klub, kTT Društvo baška dediščina, 
Goriška knjižnica Franceta bevka, Mestni muzej idrija, občina 
Cerkno, osnovna šola Cerkno, Planinsko društvo Cerkno, 
Turistična kmetija Pri Flandru, Turistično društvo Pod kojco, 
Založba bogataj in LTo Laufar Cerkno. 

Praznujemo Bevkovo leto!  
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Posebej živahno je bilo na Cerkljanskem v nedeljo, 20. 
septembra, ko se je do Zakojce vil že 10. pohod po bevkovi 
poti – iz Cerknega in Hudajužne. V bevkovi rodni Zakojci je 
bil dan odprtih vrat bevkove domačije, ki letos praznuje 30. 
obletnico preureditve v muzej. Pohodniki in drugi obiskovalci 
pa so lahko na Turistični kmetiji Pri Flandru okusili tudi 
bevkovo kosilo. 
                    Več na strani 6.  

17. septembra je minilo 130 let od rojstva in 50 let od smrti pisatelja in cerkljanskega 
rojaka Franceta Bevka. Pisateljeva dediščina, tako materialna kot nematerialna, je 
neprecenljiva. Zavodi in društva na severnem Primorskem obletnici obeležujejo 
s številnimi prireditvami skozi vse leto, ki so vrhunec dosegle v drugi polovici 
septembra. 
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Do junija letos so v Vrtcu Peter klepec prejeli 53 vlog za 
varstvo otrok, kar bi ob tedanjih kapacitetah pomenilo, 
da bi 14 otrok z novim šolskim letom ostalo brez varstva. 
ravnatelj oŠ Cerkno Mitja Dežela je rešitev problema 
pomanjkanja prostorov našel v adaptaciji dela stavbe 
osnovne šole, ki je bila izvedljiva zaradi reorganizacije 
razredov v lanskem letu. občinski svetniki so na 12. seji 
predlog podprli in za urejanje prostorov v proračunu 
občine zagotovili nekaj manj kot 50.000 evrov. 

Projekt ustanovitve 10. oddelka s 1. septembrom 2020 
se je izkazal za zelo zahtevnega. Za vsa gradbena in 
organizacijska dela smo imeli namreč samo slaba dva 
meseca časa. bivše prostore garderob, namenjenih 
otrokom prvih razredov, je bilo potrebno v celoti prenoviti 
in opremiti po standardih in normativih za izvajanje 
predšolske vzgoje. ker pa se je z namestitvijo predšolskih 
otrok v nov dislociran oddelek zelo spremenila starostna 
shema vključenih otrok po drugih oddelkih, so bila nujna 
dodatna gradbena dela tudi v zidani stavbi vrtca. Za 
potrebe predšolskih otrok so se v oŠ Cerkno prenovile 
sanitarije za prvo triado z ločenimi prilagoditvami za 
predšolske otroke. Sanitarije prav tako po novem vsebujejo 
tudi obvezno umivalnico v obliki tuša. V zidani stavbi 
vrtca se urejajo nove sanitarije za otroke z vključeno 
umivalnico. Tudi v montažni stavbi vrtca se je zaradi 
povečanega števila otrok, ki potrebujejo nego, pokazala 
potreba po ureditvi dodatne umivalnice, česar pa nam 

Deseti oddelek Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno 

Vsi predšolski otroci 
v varstvu  
Vodja Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno Mojca Sedej Selak, Občina Cerkno 

S 1. septembrom je v cerkljanski vrtec vstopilo 173 otrok. Novost 
letošnjega šolskega leta je 10. oddelek – Mravljice, urejen v prostorih 
Osnovne šole Cerkno. 
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani! 

Letos mineva 130 let od rojstva in 50 let od smrti 
pisatelja Franceta bevka. rojaka, ki je v težkih časih 
opisoval življenje in predvsem budil ljudi, ki so 
takrat in še danes živijo po strmih hribovjih in ozkih 
dolinah Cerkljanske.

na tem mestu bi rad čestital vsem letošnjim 
bevkovim nagrajencem, ki s svojo vztrajnostjo 
dopolnjujejo in bogatijo pisano življenje na 
Cerkljanskem.
naziv častni občan letos prejme Marijan Platiše, 
prejemnik bevkovega priznanja je društvo 
tabornikov rod aragonitnih ježkov Cerkno, 
prejemnik bevkove nagrade pa rokodelsko društvo 
Driklc. Vsi nagrajenci pomembno sooblikujete 
identiteto kraja in dvigate kakovost življenja za 
vse občane, vključno z institucijami, društvi in 
posamezniki, ki pripravljate program ob bevkovem 
letu 2020. 

občina Cerkno se je v letu 2020 znašla pred 
mnogimi izzivi. nekatere smo že uspešno izvedli. 
Uredili in odprli smo 10. oddelek vrtca, kar pomeni, 
da so vsi otroci deležni boljših pogojev in možnosti 
vstopa v vrtec. V sodelovanju z zavodom Zlata 
mreža nadaljujemo tudi s projektom prevozov 
za starejše, ki bodo ob ustrezni epidemiološki 
sliki predvidoma zaživeli v novembru. Glede 
na zaplete pri iskanju ustreznega zemljišča za 
izgradnjo večstanovanjske stavbe aktivno iščemo 
alternativne rešitve in pri tem sodelujemo z 
možnimi investitorji. kljub nekaterim preprekam 
na poti nadaljujemo z urejanjem območja za 
gradnjo trgovskega centra in za razvoj gospodarske 
dejavnosti na tem delu Cerknega.

Smo sredi novega vala širjenja koronavirusa. V 
najboljši meri spoštujmo predpisane ukrepe, 
skrbimo za druge in zase. 

Ob občinskem prazniku, ki ga Cerkljani 
praznujemo 1. oktobra v spomin na 
rojstvo dr. Franca Močnika (1814–1892), 
slovitega matematika, ter ustanovitev 
Vojkove brigade, vsem občankam in 
občanom želim prijetno praznovanje ter 
mirno jesen.

Župan občine Cerkno Gašper Uršič

trenutni prostori nikakor ne omogočajo, saj je nimamo kam 
umestiti. V prostoru v zidani stavbi vrtca, kjer se trenutno 
urejajo dodatne sanitarije za otroke, so imele do letošnjega 
šolskega leta strokovne delavke vrtca urejene prostore 
za načrtovanje strokovnega dela in sodelovanje s starši. 
S pridobitvijo novih sanitarij tako izgubljamo nam zelo 
pomemben pedagoški prostor. kljub vsem prostorskim 
stiskam, ki kličejo po novem vrtcu, pa smo z ustanovitvijo 
10. oddelka vsem otrokom v kraju omogočili varstvo 
v našem vrtcu. Za to se iskreno zahvaljujemo občini 
Cerkno in vsem, ki so prispevali svojo energijo in čas, da 
so družinam omogočili varstvo njihovih otrok v vrtcu, 
otrokom pa nove prostore.   ₨

Do 10. oddelka lahko starši otrok 
dostopajo po stopnišču skozi zahodni 
vhod osnovne šole. To območje je 
zaprto za promet, zato je zaželeno, da 
starši otroke v vrtec pospremijo peš. 
Oddelek je odprt med 5.30 in 15.30, 
po tem pa za varstvo otrok skrbijo v 
oddelku Veverice v montažnem vrtcu. 

Kupujmo lokalno na tržnicah pred Hotelom Cerkno  
V sodelovanju z občino Cerkno in največjim 
turističnim ponudnikom v občini Hotelom Cerkno 
smo konec avgusta vzpostavili redno prodajo 
lokalnih pridelkov in izdelkov ob sobotah. od 
oktobra bo možnost za nakup lokalnega pred 
Hotelom Cerkno vsako prvo soboto v mesecu. 
Z nakupom podprete domače proizvajalce in 
pridelovalce, spodbujate pridelavo lokalne hrane 
ter predvsem prispevate k temu, da kakšen evro 
ostane tudi doma. Vabljeni na obisk in nakup 
lokalnega. Več o skupini lokalnih ponudnikov in 
njihovi ponudbi pa lahko sledite tudi na Fb-strani 
Pokrita tržnica idrija in drugih kanalih. 
(Polona kavčič, iCra, d. o. o., idrija)  ₨
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Kmetija Na Hmenic – novi ponudniki z jogurti iz ovčjega mleka na tržnici
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Na javni razpis za podelitev nagrad Občine Cerkno v letu 2020 je prispelo pet predlogov, ki jih je  
pregledala Komisija za Bevkove nagrade in priznanja (predsednik Andraž Drešček, podpredsednica Mojca 
Mavri, Silvo Jeram, Katarina Tušar, Marija Lapajna). Njihov predlog so potrdili občinski svetniki in tako 
bodo na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku podeljeni naziv častni občan ter Bevkovo priznanje 
in Bevkova nagrada Občine Cerkno. 

Naziv prejme za požrtvovalno in aktivno delo, dosežene rezultate in njihov prispevek 
k razvoju in dvigu kakovosti življenja ljudi v Cerknem in na Cerkljanskem ter 
ohranjanju spomina na novejšo zgodovino. 

Letošnji občinski nagrajenci 

Bevkovo priznanje 

RAJ – Rod aragonitnih 
ježkov Cerkno 

Bevkovo priznanje prejme za 25 let 
izvajanja taborniškega programa v Občini 
Cerkno in s tem skrb za vzgojo mladih 
v avtonomne, angažirane, solidarne in 
odgovorne posameznike ter delovanje 
pri civilni zaščiti.

Člani že več kot 25 let skrbijo za izvajanje 
taborniškega programa v občini, s čimer 
vzgajajo mlade v odgovorne posameznike. 
To počnejo skozi tedenske sestanke, ki jih 
organizirajo mladi prostovoljci. Dopolnjujejo 
sistem formalnega izobraževanja, saj 
spodbujajo samospoznavanje, željo po 
odkrivanju, raziskovanju in vedenju. Tako 
člani cerkljanskega društva tabornikov 
nagovarjajo želje in potrebe, ki jih mladi 
drugje teže izpolnijo. Vsako leto pripravijo 
več kot deset izletov in dogodkov. 
najpomembnejši taborniški akciji sta 
taborjenje in zimovanje. na taborjenju 
imajo otroci priložnost, da se navajajo na 
samostojnost in prevzemanje odgovornosti 
za svoja dejanja. Taborjenje omogočajo 
vsem otrokom v občini. 
Dejavni so tudi v kriznih razmerah, kjer 
delujejo kot aktivni steber civilne zaščite, 
saj Zveza tabornikov Slovenije svoje 
člane organizira v enote za postavitev 
začasnih bivališč. Člani cerkljanske ekipe 
za postavitev zasilnih bivališč so prvič 
sodelovali leta 2007 ob katastrofalnih 
poplavah v Cerknem in Železnikih. 
Pomagali so pri begunski krizi leta 2015. 
Člana cerkljanskega rodu sta prevzela 
pobudo in vodila celoten begunski center 
na Dobrovi, skozi katerega se je v pol leta 
prebilo 100 tisoč migrantov. 
V zadnji zdravstveni krizi, ki jo je povzročil 
covid-19, pa so taborniki pomagali vsem 
občankam in občanom Cerknega. Poskrbeli 
so za koordinacijo prostovoljcev, ki so 
pomagali pri premagovanju zdravstvene 
krize. organizirali so množično šivanje mask, 
v katerem je sodelovalo okrog 30 občank 
in občanov, ki so skupaj šivali maske za 
vsa gospodinjstva v občini. koordinirali so 
razdeljevanje materiala za maske, poskrbeli 
za njihovo zbiranje, razkuževanje, pripravo 
paketov in vodili delo gasilcev, ki so 
poskrbeli za distribucijo zaščitne opreme. ₨

Bevkova nagrada 

Rokodelsko društvo 
DRIKLC 

Bevkovo nagrado prejme za ohranjanje 
lokalne identitete, širjenje tradicionalnih 
znanj ter veščin (tudi med mlade) in s tem 
ohranjanja dediščine domačega kraja.

rokodelsko društvo DrikLC Cerkno 
(DrikLC: kratica za Društvo rokodelskih 
izdelkov kulturne ljubiteljske dejavnosti 
Cerkno, ki je hkrati ime za lesen okovan 
drog, ki se uporablja kot del konjske ali 
volovske vprege) združuje rokodelce s 
Cerkljanskega in okolice. Ustanovljeno je 
bilo leta 2009, čeprav so rokodelci imeli 
skupno razstavo že dve leti prej. namen 
društva je spodbujanje rokodelstva, 
ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin 
ter s tem ohranjanje dediščine domačega 
okolja. 
Društvo organizira različna predavanja, 
srečanja, delavnice, strokovne ekskurzije. 
najbolj odmevna je razstava članov 
in gostov med božično-novoletnimi 
prazniki. na njej člani pokažejo svojo 
ustvarjalnost in raznolikost izdelkov. največ 
je izdelkov iz lesa, raznih orodij, rezbarskih 
in pletarskih izdelkov, miniatur, jaslic, 
spominkov. razstavljajo likovni ustvarjalci 
v različnih tehnikah. Veliko je tekstilnih 
izdelkov, pletenin, kvačkanih ter vezenih 
izdelkov. izdelovalcev okrasnih predmetov 
uporabljajo tradicionalne postopke, pa tudi 
sodobne materiale in tehnike. 
Društvo se odpira navzven in sodeluje 
z drugimi društvi, predstavlja se na 
različnih prireditvah. iz lesa so npr. izdelali 
neandertalčevo piščal, velik žlikrof, masko 
tatirjast’ga, medveda v naravni velikosti. 
Člani želijo ohraniti pomemben del 
naše lokalne identitete in se javnosti 
predstavljati s svojimi izdelki.  ₨

Častni občan 

Marijan Platiše

Slovesna podelitev 
nagrad Občine 
Cerkno bo na osrednji 
slovesnosti ob 
občinskem prazniku, 
ki bo 1. oktobra.   

V svojem dolgoletnem delovanju v občini 
Cerkno je dodal velik pečat na področju 
gospodarskega, družbenopolitičnega in 
društvenega življenja. 
Po zaposlitvi v eti Cerkno leta 1972 je 
nadaljeval šolanje na elektrogospodarski 
šoli v novi Gorici ter ob delu leta 1986 
diplomiral na Višji pravni šoli v Mariboru. 
od leta 1995 do 2004 je bil solastnik in 
direktor družbe avtocenter v idriji, nato pa 
nadaljeval kot solastnik in direktor družbe 
Siapro. Danes je upokojen in je v družbi 
prokurist. 
Ves čas je bil družbenopolitično aktiven. 
najprej v mladinski organizaciji, od leta 1982 
pa vse do ustanovitve občine Cerkno je bil 
član Skupščine občine idrija, po ustanovitvi 
občine Cerkno pa do leta 2008 pa član 
cerkljanskega občinskega sveta. kot svetnik 
je sodeloval pri ustvarjanju formalnopravnih 
podlag za novonastalo občino ter opravljal 
različne dolžnosti, od vodje svetniške 
skupine do predsedovanja različnim 
odborom in komisijam. 
Vseskozi si je prizadeval za razvoj malega 
gospodarstva in podjetništva, in sicer z 
izvajanjem razvojnih projektov za dvig 
standarda in kakovosti življenja v Cerknem 
in na Cerkljanskem (prometna ureditev in 
ureditev parkirišča v Cerknem, izgradnja 
vrtca v Šebreljah, obrtne cone v Trebenčah, 
sistema ogrevanja na biomaso v Cerknem, 
razvoj območja v dolini idrijce, turistična 
promocija Zakojške grape, izgradnja male 
hidroelektrarne in obalno rekreacijskega 
centra na Želinu, zagotovitev dela sredstev 
koncesije od iger na srečo v občinski 
proračun). 
od leta 1988 do leta 1990, ko so se 
postavljali pravni in politični temelji za 
demokratizacijo slovenske družbe in za 
kasnejše osamosvajanje Slovenije, je bil 
delegat v slovenski skupščini. 
bil je ustanovni član kluba podjetnikov 
Cerkno in vrsto let njegov predsednik 
in podpredsednik ter ustanovni član 
Muzejskega kluba Cerkno in njegov 
predsednik. 

Leta 2001 je bil pobudnik, ustanovni član in 
prvi podpredsednik območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo idrija - 
Cerkno, sedaj je že drugi mandat tudi 
predsednik združenja. Tu je neprecenljiv 
njegov prispevek zaradi njegovih izkušenj 
in delovanja v Teritorialni obrambi (To) 
pred osamosvojitveno vojno in med njo. 
V To se je vključil leta 1980, leto za tem, 
ko je končal Šolo rezervnih oficirjev v 
Ljubljani. V vojni sestavi občinskega štaba 
To idrija je bil pomočnik komandanta 
za obveščevalne zadeve. V pripravah na 
osamosvojitveno vojno je deloval kot član 
Manevrske strukture narodne zaščite. 
Sodeloval je v osamosvojitveni vojni. kot 
obveščevalec 63. območnega štaba To 
Tolmin je sodeloval pri aktivnostih za 
zavzetje mejnega prehoda robič in stražnic 
v Livških ravnah, Logu pod Mangartom, 
breginju in vojašnice bovec, kjer je zbiral 
obveščevalne podatke o nasprotniku ter 
sodeloval kot član pogajalskih skupin za 
predajo stražnic za prestop oficirjev JLa 
na stran To. Po sprejetju ukaza o umiku 
pripadnikov JLa iz stražnic v vojašnico 
Tolmin je bil član skupine območnega štaba, 
ki je nadzorovala potek umika. Za njegovo 
dolgoletno in prizadevno delo v veteranski 
organizaciji, ki je pomembno vplivalo na 
razvoj, utrjevanje in uveljavljanje ZVVS na 
občinski, regijski in državni ravni, mu je 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
podelila bronasto, srebrno in zlato plaketo. 
Leta 2019 je prejel red ZVVS 2. stopnje, 
ki je eno najvišjih priznanj veteranske 
organizacije. Pomemben je tudi njegov 
prispevek pri ohranjanju spomina na 
zgodovinske dogodke. Je pobudnik in 
urednik več veteranskih zbornikov ter 
dopisnik Veterana, pobudnik in 
organizator prireditve ob odkritju 
spominske plošče skrivnemu orožju 
oktobra lani v Cerknem.  ₨
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Svetniki potrdili nakup gostinskega 
objekta pri vstopu v Franjo    
Občina Cerkno 

Občinski svet Občine Cerkno je avgusta na 14. seji 
obravnaval pobudo svetnikov SDS, SLS in Liste SM, 
naj se Občina Cerkno vključi v nakup gostinskega 
lokala Pasice ob parkirišču Partizanske bolnice 
Franja, in jo potrdil s sprejemom letošnjega 
rebalansa proračuna.

ideja o dolgoročnem razvoju Partizanske 
bolnice Franje in ureditev sprejemno-
informacijskega centra je stara že več let. 
Da je slednji prepotreben, so bili soglasni že 
nekdanji župan Miran Ciglič, sedanji lastnik 
zemljišča pred Franjo, direktorica Mestnega 
muzeja idrija ivana Leskovec in predstavnica 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, oe nova Gorica, ernesta Drole.
ena od možnih rešitev za pridobitev 
sredstev za urejanje centra je kandidiranje 
na državnih ali evropskih razpisih. 
Predpogoj za to pa je upravljavski načrt 
za Partizansko bolnico Franja, ki je bil sicer 

Občina bi gradila stanovanja, krajevna skupnost 
pa parkirišče 
18. avgusta so se svetniki 
kS Cerkno sešli z županom 
Gašperjem Uršičem. 
razpravljali so o nameri, da 
bi občina glede na interes 
zasebnih investitorjev preko 
stanovanjskega sklada 
gradila večstanovanjski 
objekt na območju 
nekdanje ‘betne štale’. 
Javna površina, ki ni v 
rabi zaradi neurejenega 
dostopa, je delno v lasti 
občine Cerkno, delno pa 
kS Cerkno, kar je temelj 
nesoglasja; svetniki kS 
Cerkno namere občine ne 
podpirajo, saj želijo na tem mestu urediti večnamenska parkirišča. Županu so predlagali več 
drugih, po njihovem mnenju, primernejših območij za izgradnjo in rešitev stanovanjskega 
problema. 
»občina razpolaga s parcelami, kjer bi bila gradnja stanovanj možna, ima tudi vzvode za 
pričetek gradnje, žal pa je prišlo do nesoglasij med kS in občino. Velik problem v Cerknem 
je, da lastniki svojih nepremičnin nočejo prodati ali oddajati oziroma prodati svojih parcel, 
kjer bi se lahko gradilo. Drug problem je, da cene zemljišč ne morejo biti ovrednotene 
enako kot v prestolnici. Stopiti moramo skupaj in delati za isti cilj, če želimo, da bodo ljudje 
ostali v občini. ne smemo drobiti ciljev na račun individualnih potreb,« pa odgovarjajo na 
občini. ( C. n. )  ₨

Ukinitev razpisa za sofinanciranje inovativnih 
projektov na področju kulture za leto 2020
Small but dangers (Simon Hudolin, Mateja rojc) ter Tea Hvala so na občino in svetnike 
naslovili odprto pismo glede ukinitve razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov 
na področju kulture za leto 2020. razpis je bil od leta 2015 namenjen dejavnostim 
samozaposlenih v kulturi in drugih uveljavljenih umetnikov z referencami. »ne razumemo, 
zakaj ukiniti razpis za profesionalno kulturo, ko pa je ta zaradi posledic ukrepov za zajezitev 
epidemije covid-19 med najbolj prizadetimi področji. S takimi ukrepi bo občina težko 
zadržala beg možganov in padanje cerkljanske kulture na raven slovenskega povprečja,« 
so zapisali podpisniki odprtega pisma. na občini so na odprto pismo odgovorili: »občina 
Cerkno spodbuja in zagovarja dolgoročno (programsko) delovanje na področju kulture, 
seveda z ozirom na trenutno zdravstveno situacijo. V letu 2020 je preko razpisov in 
dodatnih namenskih sredstev za področje kulture namenila skupno 74.000 evrov, posredno 
preko javnih prireditev pa je razpisala še 6.670 evrov. kot alternativo ukinjenemu razpisu 
vabimo potencialne prijavitelje k prijavam na ostale razpise na področju kulture, v letošnjem 
letu pa k sodelovanju pri programu v sklopu bevkovega leta.« (C. n.)  ₨

pripravljen že leta 2004, a ga doslej občinski 
svetniki še niso dobili na mizo. 
občina Cerkno je nedavno pisno potrdila, 
da ne bo uveljavljala predkupne pravice, 
zato je sedanji lastnik Pasic poiskal drugega 
zasebnega kupca, ki je pripravljen investirati 
v lokal in sodelovati z občino pri ureditvi 
sprejemno-informacijskega centra. na 
junijski seji sveta občine Cerkno je nekdanji 
župan in svetnik SLS Jurij kavčič predlagal, 
naj se občina vendarle vključi v nakup.
Sedanji župan Gašper Uršič je večkrat 
poudaril, da občina denarja za nakup 
in obnovo nima. Po njegovem mnenju 

investicija pomeni umik 
oziroma zmanjšanje drugih 
postavk proračuna. Meni 
še, da občina neprimerno 
bolj potrebuje upravljavski 
načrt in informacijski 
center za arheološko 
najdišče Divje babe. 
boljšo rešitev s svetniki 
svoje skupine, ki so na 
seji glasovali proti nakupu 
objekta, vidi v ureditvi 
skupnega sprejemno-
informacijskega centra 
za vse turistične točke 
in objekte v nekdanjem 
gasilskem domu.

Večina svetnikov se je odločila, da si Franja 
vendarle zasluži svoj lastni sprejemni center, 
zato bo 100.000 evrov za odkup občina 
zagotovila s prerazporeditvijo sredstev 
s postavk za investicije, ki se odmikajo v 
prihodnje leto. na občini sicer ocenjujejo, 
da bo v obnovo gostinskega objekta Pasice 
treba investirati okrog 150.000 evrov, 
prav toliko za urejanje dostopa do glavne 
ceste, od 50.000 do 60.000 evrov pa še za 
obnovo parkirišča pred objektom. Vire za 
obnovo stavbe bodo poskušali poiskati 

v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo. 
»Upravljavski načrt Franje bo izdelan na 
podlagi obstoječega, počakali naj bi še 
na strategijo razvoja turizma občine, ki jo 
pripravlja LTo Laufar Cerkno s partnerji,« so 
še dodali na občini.  

Trenutno je bar Pasice zaprt, urejanje 
toaletnih prostorov, do katerih obiskovalci 
Franje lahko dostopajo, pa je prevzel 
muzej.  ₨

Občina Cerkno bo odkupila gostinski objekt pri Partizanski bolnici Franja.

Območje nekdanje “Betne štale” za gostilno Pr Jušku

Denar za nakup bodo na občini našli s prerazporeditvijo sredstev 
za investicije.
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5Občina Cerkno

S spremembo Ustave rS leta 2016 je 
pravica do pitne vode postala ustavna 
kategorija. Vsakdo ima pravico do pitne 
vode. Vodni viri, ki so javno dobro v 
upravljanju države, služijo prednostno 
in trajnostno oskrbi prebivalstva in za 
oskrbo gospodinjstev, pri čemer pa država 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z 
vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja 
preko samoupravnih lokalnih skupnosti 
neposredno in neprofitno. 

V občini Cerkno so pogoji in način 
oskrbe s pitno vodo urejeni z odlokom 
o oskrbi s pitno vodo v občini Cerkno 
(Uradni list rS, št. 63/16). ena izmed 
dolžnosti uporabnika javnega vodovoda 
je tudi ta, da mora na svoje stroške 
preko upravljavca vodovoda namestiti 
obračunski vodomer. Uporabnik vodomera 
ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati, 
odstraniti plombe in ne odvzemati vode 
pred vodomerom. Uporabniki, ki so bili na 
javni vodovod priključeni že leta 2016, so 
bili dolžni vgraditi obračunski vodomer 
do novembra 2017. Če uporabnik nima 
vgrajenega vodomera, je s tem storjen 
prekršek, za kar je predpisana globa za 
fizično osebo v znesku 400 evrov.

odlok prepoveduje tudi lastno oskrbo s 
pitno vodo na oskrbovalnem območju, kjer 
je ta zagotovljena s storitvami javne službe. 

V dovoljenih primerih, ko se  uporabnik, ki 
je priključen na javni vodovod za določene 
potrebe skladno z obveznim predhodno 
pridobljenim vodnim dovoljenjem, izdanim 
na podlagi Zakona o vodah, oskrbuje z 
vodo iz drugega vira, mora uporabnik 
zagotoviti, da sta priključek in interna 
napeljava na javni vodovod in drug vodni 
vir izvedena ločeno.
obveza obračunskega vodomera velja tudi 
za odjem vode iz hidrantov na internih 
omrežjih; poraba se mora evidentirati 

preko obračunskega vodomera uporabnika. 
odvzem vode iz javnih hidrantov je namreč 
dovoljen zgolj za namen požarne varnosti, 
v primeru vaje za preprečevanje požarov in 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah 
pa mora uporabnik o taki uporabi naknadno 
obvestiti upravljavca in mu posredovati 
podatke o trajanju in količini odvzete vode. 
Za vsak drug odvzem vode iz javnega 
hidranta je potrebno predhodno pridobiti 
dovoljenje upravljavca vodovoda. 
Dovoljenje se lahko pridobi za škropljenje 
in pranje cest, ulic in trgov; za zalivanje 
parkov ter javnih nasadov; za javne 
prireditve; polnjenje cistern za prevoz vode 
in za utrjevanje cestišč ali druga podobna 
gradbena dela. Sankcija za nedovoljen 
odvzem vode je za fizično osebo globa v 
višini 400 evrov. nadzor nad izvajanjem 
odloka o oskrbi s pitno vodo v okviru 
pristojnosti izvaja Medobčinski inšpektorat 
občin idrija in Cerkno.

Prepovedi in obveze določa tudi že 
omenjeni Zakon o vodah. Ta med drugim 
predpisuje, da je potrebno za posebno 
rabo vode pridobiti vodno dovoljenje ali 
tako rabo vode evidentirati. Med posebno 
rabo vode se uvršča oskrba lastnega 
gospodinjstva s pitno vodo na območju, 
kjer ni zagotovljeno izvajanje lokalne javne 
službe oskrbe s pitno vodo. Posebna raba 
vode, ki ni oskrba s pitno vodo, se lahko 

izvaja z odvzemanjem vode iz objektov in 
naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, 
le če to dopušča izdatnost vodnega vira 
in zaradi tega ni ogrožena oskrba s pitno 
vodo, in sicer na podlagi strokovnega 
mnenja izvajalca gospodarske javne 
službe, s katerim se ugotovi razpoložljivost 
vodnega vira in neogroženost oskrbe s 
pitno vodo.  k varovanju pripomoremo tudi 
s tem, da v vode ne izlivamo, odlagamo ali 
odmetavamo snovi in predmetov, ki lahko 
ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali 
obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda 
ali ogrožajo vodne objekte in naprave. Vode 
niso zabojnik za odpadke. Tudi zeleni odrez 
iz gospodinjstev je biološki odpadek. 

Prepoved odlaganja odpadkov, 
odmetavanje odkopnih ali odpadnih 
materialov ali drugih podobnih snovi 
je prepovedano tudi na vodnem in 
priobalnem zemljišču. Za nespoštovanje 
prepovedi vas lahko inšpektorji inšpekcije 
za okolje in naravo, ki deluje znotraj 
inšpektorata rS za okolje in prostor, 
kaznujejo z globo od 4.000 do 125.000 
evrov za pravno osebo, od 2.000 do 4.000 
evrov za samostojnega podjetnika, od 600 
do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne 
osebe ali odgovorno osebo samostojnega 
podjetnika in od 400 do 1.200 evrov za 
fizično osebo. (mag. Sabina T. kumar, vodja 
medobčinskega inšpektorata)  ₨
   

KS Novaki v letu 2020 
Jasna Kofol 

Pod Črnim vrhom se razprostirajo Gorenji in Dolenji Novaki, ki zaradi razpršenosti hiš izgledajo kot eno 
samo naselje. Čeprav se lahko danes z avtomobilom pripeljemo do skoraj vsake hiše, razpotegnjenost 
vasi otežuje druženje prebivalcev in zahteva stalno vlaganje v cestno infrastrukturo. 

Sreča v nesreči za nekaj več kot 450 
vaščanov je bila ukinitev podružnične 
šole v novakih, ki je sicer zaprla vrata 
učencem, na široko pa jih je odprla 

obiskovalcem delavnic, rekreativne vadbe, 
predstavnikom krajevne skupnosti novaki 
in članom Turističnega društva novaki. 
Večji prostor v nekdanji šoli je možno 

najeti tudi za rojstnodnevne zabave ali 
druge dogodke, prvi dve nadstopji pa bi 
lahko v prihodnosti ponudili skupinam 
tabornikov in skavtov za nočitve. »na ta 
način bi krajevna skupnost pridobila vir za 
nadaljnje vzdrževanje in urejanje objekta,« 
razmišlja njen predsednik Simon eržen. 
Dolgoročno bi lahko posodobili objekt z 
vidika energetske učinkovitosti, uredili 
okolico, postavili igrala in vzpostavili vaško 
središče za druženje otrok in odraslih. 
»Zaradi trenutne situacije v svetu je ta ideja 
predstavnikov krajevne skupnosti nekoliko 
obstala, zahvaljujoč oskrbniku prostorov 
in posameznikom, ki se trudijo in kakorkoli 
prispevajo za boljše življenje v skupnosti, pa 
vas kljub temu živi,« še dodaja eržen. 

Urejen odsek Joškovc–
Mrovljev grič 
k prepoznavnosti in vse boljši turistični 
ponudbi veliko prispevajo tudi Partizanska 
bolnica Franja, smučišče in pohodniške 
poti Vie alpine. Urejene cestne povezave 
so zato še toliko pomembnejše in ena od 
prednostnih nalog, ki jo krajevna skupnost 
izvaja v tesnem sodelovanju z občino 
Cerkno. Vsako leto poskušajo urediti 

vsaj en odsek, vzporedno pa prometno 
signalizacijo, avtobusna postajališča 
oziroma počivališča in informativne table. 
Lani so delno uredili odsek Joškovc–
Mrovljev grič, letos pa talne cestne označbe 
pred nekdanjo novaško trgovino, označbo 
križišča in zarisanje ceste. V prihodnjem letu 
si obetajo zaključevanje odprtih projektov 
in začetek urejanja odseka Mrovljev grič–
robidniško brdo, ki postaja prometno vse 
bolj problematičen. 
V sodelovanju z LTo Laufar Cerkno želijo 
označiti še sprehajalne poti od parkirišča 
Partizanske bolnice Franja do podružnične 
šole oziroma cerkve sv. Tomaža. 

krajevna skupnost novaki ob tem vabi vse 
občanke in občane, ki bi bili pripravljeni 
pomagati pri celostnem urejanju cestnih 
odsekov in pokopališča pri cerkvi sv. 
Tomaža, da se obrnejo na predsednika 
krajevne skupnosti Simona eržena (tel. št. 
041/583-895).  ₨

Vode niso zabojnik za odpadke – pogled skozi predpise

Zeleni odrez iz gospodinjstev je biološki odpadek.
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6 Kultura 

Bevkovo leto 2020 

Zapuščina Franceta Bevka
ostaja živa      
Damjana Peternelj 

»Zaradi varnosti je bila odpovedana osrednja prireditev 
pred bevkovo domačijo, obisk same hiše pa je bil omejen 
na 10 oseb istočasno. Poleg obiskovalcev so domačijo tudi 
letos oživili člani TD Pod kojco, ki so v novi peči spekli kruh 
in ga ponudili obiskovalcem. Program, ki je bil posvečen 
obletnici rojstva pisatelja Franceta bevka in 30-letnici 
odprtja njegovega spominskega muzeja v Zakojci, je bil 

predvajan v živo preko YouTube kanala Mestnega muzeja 
idrija, kjer si ga še vedno lahko ogledate,« pojasnjuje Milojka 
Magajne, kustosinja Cerkljanskega muzeja, ki je pripravila 
kratek voden ogled po hiši. Direktorica Mestnega muzeja 
idrija ivana Leskovec je predstavila 30-letno zgodovino 
muzejske hiše v Zakojci, letošnja slavnostna govornica dr. 
Urška Perenič pa je v svojem nagovoru izpostavila bevkovo 
trilogijo Človek proti človeku, ki sicer govori o daljni 
preteklosti, ko je v naših krajih divjala kuga, pisatelj pa je 
vanj vpletel problematiko preganjanja primorskega človeka. 
na Turistični kmetiji Pri Flandru so ob tej priložnosti 
obiskovalcem postregli bevkovo kosilo in pojasnili, da ga 

je Francetu bevku 
ob obisku Zakojce 
ponavadi pripravila 
mama sedanje 
gospodinje Marije, 
ivana, ki ji je običajno 
naročil zelenjavno 
mineštro s pol klobase 
in vzhajanim orehovim 
štrukljem. 
»Veseli dejstvo, da 
so bili dogodki kljub 
specifičnim razmeram, 
v katerih se nahajamo, 
dobro obiskani, kar 
kaže na to, da je 
zapuščina Franceta 
bevka še kako živa,« 
je nedeljsko dogajanje 

20. septembra so v Zakojci pripravili dan odprtih vrat 
Bevkove domačije, ki jo je letos obiskalo okoli 100 
ljudi, med njimi pohodniki, ki so do pisateljeve rojstne 
hiše prišli peš na že desetem pohodu po Bevkovi poti 
iz dveh smeri – Cerknega in Hudajužne.

Različni dogodki, združeni v 
prireditev Bevkovi dnevi, bogatijo 
septembrske dneve ob obletnicah 
cerkljanskega rojaka že od leta 2006. 
Prireditev je v tem času presegla 
lokalne okvire in po Bevkovem 
zgledu povezuje mnoge različne 
ustanove ter ponudnike, ki delujejo 
na področju kulture in turizma na 
severnem Primorskem.

sklenil koordinator prireditev, direktor 
LTo Laufar Cerkno, Gregor novaković. 
  

Dogodki skozi vse leto 
Zadovoljen je tudi, da so v jubilejnem letu (ne glede na 
epidemijo covida-19) člani konzorcija bevkovih dnevov 
pod okriljem LTo Laufar Cerkno do danes izpeljali skoraj 
vse, kar so prvotno načrtovali že od začetka leta. ob tem 
je izpostavil, da so se obletnic na osnovni šoli Cerkno 
spomnili že s februarsko prireditvijo ob kulturnem prazniku, 
izdali pa so tudi jubilejno šolsko glasilo Mlada rast. na 
praznični četrtek, 17. septembra, so na šoli skupaj z Založbo 
bogataj poskrbeli za kulturni dogodek, na katerem je bila 
predstavljena nova knjiga za otroke z naslovom Štirje 
letni časi ali kako je Jesenček iskal zimo. avtorica natalija 
Šimunović je pripovedovanje zgodbe obogatila še z 
igranjem na violino. 
Že dan pred tem so v Cerkljanskem muzeju odprli razstavo 
članov likovne sekcije pri Društvu upokojencev Cerkno 
Poteze besed, ki so ustvarjali po motivih iz del Franceta 
bevka in nekaterih njegovih sodobnikov. razstava bo na 
ogled do konca oktobra.
19. septembra so v orehku predstavili knjigo andreja 
Mavrija Primorski emigranti v Laškem. avtor knjige je sin 
primorskega emigranta iz orehka na Cerkljanskem, v knjigi 
pa poleg svoje predstavlja zgodbe primorskih, med njimi 
tudi mnogih cerkljanskih družin, ki so v času med obema 
vojnama zaradi različnih razlogov zapustile Primorsko 
in se preselile v Laško ali v njegovo okolico. Z njim se je 
pogovarjala Milojka Magajne.
Za dogodek 22. septembra je v bevkovi knjižnici v Cerknem 
poskrbel C. M. a. k. v sodelovanju z Založbo Sophia, 
predstavili so knjigi kaliban in čarovnica: Ženske, telo in 
prvotna akumulacija Silvie Federici in naša pozicija: razred je 
pomemben bell Hooks. V Mestni knjižnici in čitalnici idrija je 
bila dan kasneje predstavitev bevkovega albuma. 

Organizatorji vabijo na dogodke Bevkovega leta 
tudi v oktobru, novembru in decembru. 
Več na: www.visitcerkno.si.  ₨

Rojstna hiša pisatelja je že 30 let preurejena v muzej.

Članice in člani TD Pod Kojco so prvič pekli kruh v novi krušni peči.

Pohodniki pred Bevkovo domačijo
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Organizatorji dogodka (z leve):  Ivana Leskovec, direktorica Mestnega 
muzeja Idrija, Vencelj Tušar s Turistične kmetije Pri Flandru, Alenka 
Zgaga, predsednica Društva Baška dediščina, in Milojka Magajne, 
kustosinja Cerkljanskega muzeja

Slavnostna govornica dr. Urška Perenič, 
lit. zgod., izr. prof. na Filozofski fakulteti
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7Poletno dogajanje

Cerkno tudi letos del 
največjega praznika 
rekreativnih kolesarjev
Pandemija covida-19 je začasno ustavila normalno vsakdanje življenje in organizacijo 
množičnih športnih prireditev, med katerimi je tudi legendarni mednarodni kolesarski 
Maraton Franja, ki je že vrsto let del prestižne svetovne serije UCi Grand Fondo World 
Tour. organizacijski odbor je zato prireditev v juniju odpovedal in jo prestavil na prvi konec 
tedna v septembru.
Zaradi omejitev se je 
39. Maratona Franja bTC 
City 2020 lahko udeležilo 
zgolj 500 tekmovalcev 
na preizkušnjo – po 
ljubljanskih cestah se je 
tako podilo med 2000 in 
2500 kolesarjev. najdaljšo 
pot, ki pelje tudi skozi 
Cerkno, je 500 kolesarjev 
prekolesarilo po trasi, ki je 
bila začrtana že leta 1982 
in posvečena partizanski 
zdravnici Franji bojc 
bidovec; vsak po svoje so 
premagali tudi največji 
izziv – vzpon na prelaz 
kladje. kot je v navadi, so 
udeležence pred tem pozdravili in spodbujali na Glavnem trgu v Cerknem. Župan Gašper 
Uršič je pozdravil delegacijo z Gorazdom Penkom, direktorjem prireditve, na čelu, s katerim 
sta položila venec v Partizanski bolnici Franja. Penko je ob tem poudaril, da je Franja 
generator slovenskega kolesarstva, tako profesionalnega kot rekreativnega in največji 
kolesarski dogodek v Sloveniji. organizatorji so kljub omejitvam zadovoljni z izvedbo 
letošnjega dogodka, a že pogledujejo proti jubilejni – 40. izvedbi prihodnje leto.  (C. n.)  ₨

Virus ločuje, čipka 
združuje 
Tudi letos nam je uspelo, da smo pripravile razstavo ob običajnem času – ob sv. ani. 
klekljale smo čipke po vzorcih firme Franc Lapajne iz idrije. 
Med epidemijo so se izkazale klekljarice iz različnih krajev po Sloveniji, ki so izrisale kar 
veliko papircev z motivom virusa. Teh čipk na razstavi ni, načrtujemo pa, da jih bomo na 
ogled postavile ob prvi priložnosti v domačem kraju. 
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Na Bevkov vrh rekordno 
število tekačev
konec julija so v Društvu za oživitev podeželja Jazne tradicionalno izpeljali tek na bevkov 
vrh, ki je bil že 14. po vrsti, tokrat prvič v obliki traila. Tekmovalo je več kot 120 tekačev, 
nekaj tudi iz tujine. Zmagovalec traila je bil s časom 41:45 Uroš rozman, sledila sta mu Peter 
kastelic in Tomaž kenda. Med dekleti je bila najhitrejša Varineja Drašler (45:42), na drugo 
mesto se je uvrstila Dominika ahačič, na tretje pa rebeka Petrovčič. 
Posebej razveseljivo je število otrok, ki so letos tekli na dveh progah, pol- in 2,2-kilometrski, 
saj je bil seznam nastopajočih daljši kot običajno. 

Udeležba na novem teku v Jaznah, organizatorji so dobili posebno dovoljenje niJZ,  je 
pokazala, da je spremenjena formula dobrodošla. krožna izpeljava je tudi organizacijsko 
lažja, zato je pričakovati, da se bo trail prijel. 
nad izvedbo so bili zadovoljni tako tekači, za katere je bila po mnogih odpovedanih tekih 
to ena redkih poletnih tekem, kot organizatorji, ki sicer zaradi omejitev tradicionalnega 
vaškega sejma niso izpeljali v celoti. (C. n.)  ₨

Že 22. festival Cmakajne 
Zadnji avgustovski konec tedna je v organizaciji mladinskega centra C.M.a.k. potekal že 22. 
festival Cmakajne, in sicer na prostem, na ‘Ta starmu placu’ v središču Cerkna.
Festival je v petek odprla mlada, pred kratkim ustanovljena skupina Uninvited iz Žirov, ki 
ji je sledil nastop zasedbe elephants Carousel iz avstrijske prestolnice. Svoj prvi album je 
izdala marca letos.
V soboto sta se občinstvu 
predstavila dva dueta, in sicer 
ovo iz ravenne v italiji ter 
etceteral iz Ljubljane. ovo sta 
z glasnimi ritmi iz novega, že 
9. albuma, izdanega februarja 
letos, poskrbela za temeljito 
čiščenje ušes, etcetereal pa sta 
vzdušju s hipnotičnimi ritmi 
dodala piko na i.
na festivalu Cmakajne so 
organizatorji poskrbeli za 
upoštevanje vseh preventivnih 
ukrepov glede epidemije. 
(Sebastjan razpet)  ₨

O-tekme v okolici Idrije
Po daljšem poletnem premoru se je glavnina slovenskih orientacistov prvi septembrski 
konec tedna zbrala na idrijskem, kjer sta potekali dve orientacijski tekmi. Sobotna tekma 
je potekala v Črnem Vrhu nad idrijo, kjer se je zbralo dobrih dvesto tekačev, ki so se na 
tehnično zahtevnem kraškem terenu spopadli za točke Slovenske orientacijske lige (SoL). 
na najvišjo stopničko so se med člani 
orientacijskega kluba azimut povzpeli: 
Julija bizjak (Ž10), nea eržen (Ž14), Manja 
Leban (Ž14), Valentin eržen (M21a), Marko 
obid (M21b), aleš Poljanšek (M45) in 
Vlado Sedej (M65). Poleg omenjenih so 
odlične uvrstitve dosegli še številni drugi 
člani ok azimut. V nedeljo se je skoraj 
170 tekačev pomerilo v tekmi državnega 
prvenstva v šprintu, ki je štela tudi za 
Slovensko sprint orientacijsko ligo. novi 
državni prvaki v sprintu, ki so člani ok 
azimut, so: rok Sedej (M10), nika eržen 
(Ž10), nea eržen (Ž16), Teja Tušar (Ž18), 
Mark bogataj (M21e). (C. n.)  ₨
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V počastitev bevkovega leta je Majda albreht po lastnem vzorcu izdelala lik našega rojaka, 
ki ga bomo po zaprtju razstave podarile knjižnici v Cerknem. 
(karmen Jezeršek, klekljarsko društvo Marjetica Cerkno)  ₨

France Bevk in motiv virusa v čipkah

Prva večja skupina kolesarjev Maratona Franja ob prihodu v Cerkno



8 Intervju

Robert Vuga, predsednik uprave ETE Cerkno 

Leto 2020 namenjeno predvsem 
ohranitvi zdravega finančnega 
stanja podjetja ter delovnih mest 
Damjana Peternelj 

Pred dobrim letom ste prevzeli vodenje 
ene najpomembnejših tovarn na Idrijsko-
Cerkljanskem, družbo vodite skupaj 
s članom uprave Andrejem Grahom. 
V kakšni kondiciji je podjetje dosegel val 
epidemije?
eTa Cerkno je bilo in ostaja stabilno 
podjetje. V začetku epidemije smo celo 
povečali proizvodnjo, predvsem zaradi 

zapiranja konkurenčnih proizvajalcev 
na kitajskem. V sredini marca pa smo 
se tudi v eTi soočili z velikim številom 
odpovedi naročil, saj so naši največji kupci 
zaradi pandemije začasno ustavljali svoje 
proizvodne obrate.

V letih 2016 in 2017 je podjetje ustvarilo 
najvišji dobiček v preteklih dvajsetih letih. 
Ste lani dosegli cilje in kakšne načrte ste 
imeli za letos?

Leti 2016 in 2017 sta bili izjemni, predvsem 
zaradi uspešne izvedbe prenove procesov 
v okviru programa eVereST. V letih 2018 in 
2019 je dobiček sicer nekoliko upadel, še 
vedno pa smo dosegli in presegli zadane 
cilje. Leto 2020 smo začeli zelo dobro, sledil 
je upad naročil in posledično občasne 
zaustavitve proizvodnje, julija so se razmere 
ponovno obrnile in načrtujemo, da bomo 

kljub negativnim učinkom pandemije 
dosegli načrtovani dobiček.

Koliko in kako je koronakriza te načrte 
spremenila? 
koronakriza je seveda bistveno vplivala 
na naše poslovanje, predvsem v obdobju 
april–junij, ko smo se soočili z množičnim 
odpovedovanjem naročil. Situacija se 
je trenutno sicer obrnila, še vedno pa 
bo letošnje leto namenjeno predvsem 

ohranitvi zdravega finančnega stanja 
podjetja ter delovnih mest.  

V kar nekaj oddelkih podjetja ste 
spomladi med epidemijo koronavirusa 
zmanjšali proizvodnjo. 
V prvi fazi epidemije smo bili večkrat 
primorani ustaviti proizvodnjo, ker zaradi 
omenjenega upada oz. odpovedi že 
prejetih naročil preprosto nismo imeli 
česa proizvajati in je bila začasna ustavitev 
proizvodnje edina logična in stroškovno 
najučinkovitejša odločitev.
Moram pa poudariti, da že ves čas trajanja 
pandemije zagotavljamo delavcem varno 
okolje. Prve ukrepe smo sprejeli že ob 
koncu januarja, ko so se pojavile informacije 
o poteku epidemije na kitajskem. Poleg 
sprejemanja pravilnih ukrepov gre zahvala 
za uspešno preprečevanje širjenja okužbe 
predvsem vsem zaposlenim v podjetju, ki so 
razumeli nastale razmere in se nanje odzvali 
z odgovornim spoštovanjem navodil uprave 
in svojih neposrednih vodij.

Pred časom je bila posodobljena livarna. 
Naložba je bila vredna več kot milijon 
evrov. Za Idrijske novice ste povedali, 
da je prav livarna med epidemijo stala 
najdlje. Zakaj?

Tudi livarna je stala zaradi upada naročil. 
Livarna je edini del proizvodnje, kjer del 
kapacitet tržimo mimo koncerna. Večino 
prodaje ustvarimo s kupci v italiji in znano 
je, da je bila v tej državi za nekaj časa 
industrijska proizvodnja praktično povsem 
ustavljena. Trenutno so se razmere umirile 
in livarna obratuje v skladu z načrti. 

Se je delež naročil zmanjšal? Kako bo to 
vplivalo na nadaljnje poslovanje podjetja?
Trenutno so naročila višja od načrtovanih 
za to obdobje in računamo, da bomo lahko 
nadoknadili nekaj zaostanka iz drugega 
kvartala, kot rečeno pa smo v letu 2020 
osredotočeni predvsem na zmanjševanje 
nastale škode ter ohranjanje delovnih mest.    

Katere ukrepe ste uvedli med epidemijo in 
kako zagotavljate varnost delavcev sedaj?
Poleg ukrepov v skladu s splošnimi 
navodili niJZ smo sprejeli tudi vse 
ostale potrebne ukrepe za zagotavljanje 
socialne distance oz. uporabe zaščitnih 
sredstev, rednega razkuževanja prostorov, 
odpovedali smo vsa službena potovanja 
ter nenujne obiske v podjetju, zamaknili 
smo čas prihoda in odhoda z dela in tako 
preprečili stike med izmenami in drugo. 
Ves čas prvega vala epidemije smo imeli 
zgledno regionalno sodelovanje in redne 
video konference z vodstvi podjetij Hidria 
in kolektor, županoma občin Cerkno 
in idrija, predstavniki Civilne zaščite 
ter Zdravstvenega doma idrija. Poleg 
medsebojnega informiranja je bil namen teh 
srečanj izmenjava dobrih praks, saj smo se 
vsi prvič soočili s takšno situacijo. 
o covidu-19 danes vemo precej več kot 
ob začetku epidemije in temu ustrezni so 
tudi ukrepi. V kolikor se v podjetju pojavi 
okužba, bomo ravnali po navodilih in 
priporočilih stroke, na kar smo pripravljeni.     

Kaj pa varčevalni ukrepi po koronakrizi, 
so potrebni? 
Podjetje eTa upravljamo odgovorno, tako 
da s stroški ravnamo gospodarno ne glede 
na razmere, saj v nasprotnem primeru ne bi 
bili konkurenčni na zahtevnem globalnem 
trgu. Velikih možnosti za dodatne prihranke 
torej nimamo, smo pa časovno zamaknili 
nekatere investicije in vzdrževalna dela, 
glede na razmere smo ukinili oz. drastično 
zmanjšali število službenih poti ter ukinili 
večino sponzorstev in donacij. izjema je 
sofinanciranje počitniškega varstva za 
otroke oŠ Cerkno, saj s tem ne izkazujemo 
samo družbene odgovornosti, pač pa 
smo olajšali tudi  situacijo zaposlenih, 
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Predsednik uprave ETE Cerkno Robert Vuga (levo) in član uprave Andrej Grah

Leto 2020 smo začeli zelo dobro, sledil je upad naročil 
in posledično občasne zaustavitve proizvodnje, julija 
so se razmere ponovno obrnile in načrtujemo, da 
bomo kljub negativnim učinkom pandemije dosegli 
načrtovani dobiček.



9Podjetništvo

Kar dve nagradi na 
Cerkljansko 
ICRA je letos namesto vsakoletnega podjetniškega 
dogodka organizirala natečaj Inspiration – Start – Go! 
Nad odzivom so bili prijetno presenečeni, saj je v 
lokalnem okolju veliko dobrih praks in inovativnih 
podjetniških idej. 
Prva kategorija je bila namenjena dobrim praksam v podjetništvu, druga pa naj 
podjetniškim idejam. Zaradi enakega števila točk sta si tretje mesto v tej kategoriji 
razdelili dve podjetniški ideji.

Nagrajenci v kategoriji naj podjetniških idej
1.  mesto: brain Un-lock učencev oŠ Cerkno (aplikacija za spodbujanje učenja in 

zmanjševanje časa uporabe elektronskih naprav)

2.  mesto: emilijin zajtrk (Granola) – Martina Prestor (hrustljavi kosmiči iz lokalnih 
sestavin)

3.  mesto: ideja Slobike in Proteus dijakov Gimnazije Jurija Vege idrija

ki so vključili svoje otroke v to obliko 
počitniškega varstva.

Poleti ste imeli po nekaterih podatkih 
celo več dela kot pretekla leta. To drži?
Drži, poleti smo ponovno pridobili naročila. 
Govorim o naročilih naših kupcev, ki so po 
prvem valu pandemije ponovno zagnali 
proizvodnjo. Tukaj bi se rad iskreno zahvalil 

vsem zaposlenim, ki so razumeli nastale 
razmere in nujnost dobave naročenih 
količin kupcem, ki je predpogoj za 
dolgoročno preživetje podjetja. Marsikdo 
se je odpovedal dopustu v načrtovanem 
obdobju in ponovno se je pokazala visoka 
stopnja pripadnosti in odgovornosti 
zaposlenih, kar je glavni razlog, da je eTa 
že vsa leta tako uspešno podjetje.  

Kakšni so dolgoročni načrti uprave v luči 
novonastalih razmer? Kako in koliko se 
boste nanje morali prilagajati?
Dolgoročni načrti se zaradi epidemije niso 
spremenili. V skladu s strategijo koncerna 
e.G.o. eTa ostaja proizvajalec termostatov 
in grelnih plošč. Za oba izdelka smo tudi 
edini kompetenčni center znotraj skupine. 

Kako pomembno je, da Cerkno obdrži Eto 
oziroma da podjetje ostane v kraju?
Večkrat sem že poudaril, da je eTa 
pomembna za Cerkno in Cerkno je 
pomembno za eTo. Že samo dejstvo, da 
je eTa daleč največji delodajalec v občini, 
govori o pomenu podjetja za nadaljnji 
razvoj Cerkljanske. Tu je tudi vpetost 
podjetja v družbeno okolje, kjer po svojih 
možnostih podpiramo številna društva in 
dejavnosti v občini, kar še dodatno govori 
o naši povezanosti s krajem. V upravi se 
bova z g. andrejem Grahom gotovo vedno 
trudila, da eTa v Cerknem ostane in da 
pri tem ohranimo čim več delovnih mest. 
Gotovo pa je pomembno tudi, da tako 
sama občina kot tudi država zagotovita 
izboljšanje tako podjetniške kakor tudi 
splošne, predvsem infrastrukturne razmere 
v naši regiji.

Z junijem se je koncern E.G.O. 
reorganiziral – prevzeli ste novo funkcijo. 

Pasji spa Alia ponuja striženje in nego ljubljenčkov.
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Kako vam po treh mesecih uspeva 
združevati obe funkciji, še naprej namreč 
ostajate predsednik uprave družbe Eta 
Cerkno?
Skupaj s članom uprave g. Grahom in 
vodstvom koncerna smo se odločili, da 
je po letu in pol vodenja ete dobro, da še 
naprej ostanem predsednik uprave, kljub 
temu da sem prevzel tudi novo vlogo na 

nivoju koncerna. Znotraj koncerna e.G.o. 
sem prevzel funkcijo Direktorja poslovne 
enote plin, ki je ena izmed petih Pe 
koncerna. Seveda smo morali predvsem 
prilagoditi urnik, nekatere naloge je prevzel 
g. Grah, druge sem delegiral direktorjem 
služb. Poslovodna ekipa v eTi je odlična, 
zato tudi v novih razmerah dobro delujemo. 
Velik del bremena pade tudi na mojo 
družino, saj sem zaradi novih nalog precej 
odsoten od doma, pa tudi delovni dan se 
običajno konča precej pozno.   

Kako in koliko bo to vplivalo na 
poslovanje Ete?
Moja nova vloga v koncernu je priznanje za 
vso eTo in mislim, da na poslovanje eTe ne 
bo imela slabih učinkov. 

Nekateri napovedujejo, da bi letošnje 
razmere utegnile imeti večje posledice 
na gospodarstvo kot kriza leta 2009. 
Kaj menite vi, kakšno prihodnost 
napovedujete Eti? Si jo upate napovedati 
tudi za gospodarstvo na Idrijskem in 
Cerkljanskem? 
Težko napovedujem prihodnost. Mislim, 
da posledice krize ne bodo enake za vse 
gospodarske panoge in trenutne napovedi 
so glede na dane okoliščine za segment 
bele tehnike optimistične. V kolikor se bo 
kriza poglobila in bo stanje, predvsem 
v avtomobilizmu in turizmu, ostalo tako 
slabo, pa bo to seveda imelo bistven vpliv 
na potrošnjo, ki ga bomo naposled čutili 
prav vsi. Lahko bi rekel, da sem zmerno 
zaskrbljen, vendar verjamem, da se bodo 
odlična podjetja, med katere sodi tudi eTa 
in celoten koncern e.G.o., znala prilagoditi 
razmeram in bomo po tej krizi še utrdili svoj 
položaj na trgu.  ₨

Sem zmerno zaskrbljen, vendar verjamem, da se bodo 
odlična podjetja, med katere sodi tudi ETA in celoten 
koncern E.G.O., znala prilagoditi razmeram in bomo po 
tej krizi še utrdili svoj položaj na trgu.

Nagrajenci v kategoriji naj podjetniških dobrih praks
1.  mesto: Pasji spa alia – novost in prilagoditev modela poslovanja lokalnemu okolju 

in odgovor na zaznane potrebe trga

2.  mesto: Črna zračka, Urška Pirc – oblikovanje poslovnih izdelkov iz recikliranih 
materialov, up-cycle dobra praksa

3.  mesto: Floristika ivo – hitra prilagoditev poslovanja kot odgovor na koronavirus in 
omejitve poslovanja v času epidemije in načrti za naprej

natečaj je potekal v sklopu aktivnosti v projektu Formica 3 Cerkno–idrija–Logatec, ki ga 
sofinancirata evropski sklad za regionalni razvoj in republika Slovenija.

Brain UN-lock – OŠ Cerkno
idejo brain Un-lock so na natečaj prijavili učenci oŠ Cerkno. Predstavlja inovativno 
rešitev za vse starše, ki menijo, da so njihovi otroci preveč časa za elektronskimi 
napravami in se premalo učijo. Želijo rešiti problem zasvojenosti, slabih ocen in jeznih 
staršev – kupcev njihove aplikacije.
brain Un-lock omogoča, da se elektronske naprave ne prižgejo, če je znanje njihovih 
otrok nezadostno. To omogoča posebna aplikacija, ki od uporabnika zahteva, da najprej 
reši dane naloge. Uporabniške račune lahko upravljajo starši preko svojega telefona 
tako, da določijo razred, ki ga otrok obiskuje, nivo znanja, ki ga pričakujejo, ter za koliko 
časa se elektronske naprave prižgejo ob pravilni rešitvi posamezne naloge. To omogoča, 
da je aplikacija prilagojena potrebam vsakega otroka posebej glede na starost in 
njegove učne zmogljivosti. Staršem omogoča tudi, da označijo predmete, za katere se 
jim zdi, da otrok potrebuje več vaje in učenja, ter da omejijo čas uporabe elektronske 
naprave. ko se ta izteče, se elektronska naprava zaklene.  

Pasji spa Alia
Podjetje Pasji spa alia je prvo tovrstno podjetje na Cerkljanskem. Dejavnost podjetja je 
striženje in nega ljubljenčkov po standardih, striženje glede na želje strank ali striženje 
po novih smernicah ‘groominga’. V salonu uporabljajo samo naravne šampone in 
balzame za nego ljubljenčkov, ki jih lahko pri njih tudi kupite.
njihov cilj je, da se ljubljenčkom posvetijo v največji možni meri in poskrbijo, da je 
zanj obisk frizerja lepa izkušnja. Ponujajo tudi prevzem in dostavo ljubljenčka, kar 
pomeni, da vam 
praktično ni potrebno 
iz stanovanja. Tudi 
odročnejša lokacija 
ni težava. Prav tako 
nudijo varstvo 
ljubljenčka na njihovi 
lokaciji v času vaše 
odsotnosti. 
Pasji spa alia je odličen 
odgovor na potrebe 
lokalnega trga, saj 
tovrstnih storitev ni 
nikjer v bližini.   ₨
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10 Turistična točka

Poletna turistična sezona pod drobnogledom  

Prevladujejo domači gosti, 
ki unovčujejo turistične bone 
Cerkljanske novice

»obisk je za približno 30 odstotkov višji,« ugotavlja Gregor 
novaković, direktor LTo Laufar Cerkno. »Gostje so s 
ponudbo zelo zadovoljni, predvsem jih zanimajo outdoor 
aktivnosti, kot npr. pohodništvo, kolesarstvo, reka idrijca. 
Letos je občutno višji tudi obisk aP Divje babe, opažamo 
tudi, da se je na novo urejena mulatjera zelo prijela med 
obiskovalci. obisk TiC-a je prav tako boljši kot lansko leto.« 
novaković je prepričan, da dober obisk ni le posledica 
unovčevanja bonov, ampak tudi odlične promocije 
destinacije v zimsko-pomladnih mesecih. 

V hotelu 40 odstotkov več nočitev 
kot lani 
Jože oplotnik, direktor Hotela Cerkno, je pojasnil, da zaradi 
turističnih bonov predvsem razveseljuje obisk domačih 
gostov (sledijo jim italijani in nemci), ki so prvič v Cerknem 
in so nad krajem navdušeni, nekateri pa so že naredili 
ponovne rezervacije za krompirjeve počitnice in zimsko 
sezono. 

»razlika je v načinu plačila, so zelo dobri potrošniki 
izvenpenzionskih storitev. Verjamem, da to lahko potrdijo 
tudi drugi ponudniki različnih storitev v kraju.« 
Glede na rezervacije se jim obeta nadpovprečna jesen, kar 
je tudi odlična napoved za zimsko sezono. »Pripravili in 
ponudili smo že jesenske pakete, z oktobrom pa začnemo s 
predprodajo smučarskih vozovnic.«

Če so bili turistični ponudniki pred poletjem v dvomih, kako bo tekla 
poletna turistična sezona na Cerkljanskem, v septembru ugotavljajo, 
da je obisk krepko nad pričakovanji. 

S sezono zadovoljni tudi zasebni 
ponudniki 
na Turistični kmetiji Pri Flandru v Zakojci beležijo rast 
nočitev in dnevnih prihodov gostov, enako prevladujejo 
slovenski gostje, ki veliko unovčujejo bone, in jih je letos 95 
odstotkov, kar je ravno obratno kot lani. »Poletna sezona 
je bila boljša in pestrejša kot lani, saj odpiramo bevkovo 
domačijo, ti obiskovalci se ustavijo tudi pri nas. Vikendi 

so polno zasedeni, rezervacije imamo do novembrskih 
počitnic,« pojasnjujejo in dodajajo, da si slovenski gostje 
želijo tudi pomagati pri opravilih na kmetiji.  
Da je bila v letošnji sezoni od junija do vključno avgusta 
približno enaka zasedenost kot prejšnja leta, opaža Jernej 
brus s kmetije Želinc: »Precej več kot prejšnja leta je bilo 
družin z majhnimi otroki, ki so pogrešali njim prilagojeno 
ponudbo. Večinoma so nas obiskali slovenski gostje.« Tudi 
za jesen se jim predvsem ob koncih tedna obeta precejšnja 
zasedenost, upajo pa, da bo unovčevanje bonov podaljšano 
do konca zime.

V Franji več obiskovalcev 
epidemija je zelo posegla tudi v delovanje kulturnih 
in drugih ustanov, tako da so v spomladanskem času 
ostali skoraj brez obiskovalcev. Milojka Magajne, vodja 
Cerkljanskega muzeja, je povedala, da so zato okrepili 
prisotnost v virtualnem svetu. »Za šolske skupine, ki nas 
niso mogle obiskati, smo pripravili program za učenje 
na daljavo Partizanska bolnica Franja – zgodba za vse 
čase.« Z obiskom v poletnih mesecih so zelo zadovoljni. 
V Partizanski bolnici Franja so bili obiskovalci predvsem 
Slovenci, večinoma posamezniki oz. družine in manjše 
skupine. »obisk tujcev se je znižal za približno 80 %, njihov 
delež znaša letos le 6 %, lani je bil 32 %. kljub temu smo 
do konca avgusta v bolnici Franja našteli nekaj več kot 
19.000 obiskovalcev, kar je skoraj 3 % več kot v enakem 
obdobju lani,« je dodala Magajnetova. V Cerkljanskem 
muzeju je bil obisk stalnih razstav za približno tretjino 
nižji, našteli so nekaj manj kot 1.000 obiskovalcev. Tako 
v Cerkljanskem muzeju kot na bevkovi domačiji so zelo 
zadovoljni z obiskom v juliju in avgustu, saj je bil v primerjavi 
z enakim obdobjem lani več kot podvojen. »obeti za jesen 

Po zadnjih dostopnih podatkih na 
spletni strani vlade o koriščenju bonov 
po občinah je bilo v Cerknem do 23. 
avgusta unovčenih 2.045 bonov v skupni 
vrednosti 267.790 evrov. Daleč največ so 
domači gosti bone unovčevali v občini 
Piran – 86.816; sledita Kranjska Gora – 
36.451 unovčenih turističnih bonov, ter 
Bohinj – 30.951. Za primerjavo: Idrija 
– 661 unovčitev, Kobarid – 9.948, Bovec – 
17.791, Tolmin – 8.676.  

so zaenkrat dobri, beležimo precejšnje povpraševanje in 
povečano število rezervacij. Zavedamo se prednosti naših 
lokacij bevkove domačije, Franje, ki so izven urbanih središč, 
sredi narave. V okviru DekD 2020 načrtujemo 3. oktobra dan 
odprtih vrat Partizanske bolnice Franja, ko nas bo obiskal 
tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Predstavili pa bomo 
tudi nov digitalni vodnik, ki bo preko telefonov na voljo 
obiskovalcem v Franji,« je prihajajoče dogajanje v jeseni 
napovedala Milojka Magajne. 

Napovedi za jesen dobre 
na ravni celotne destinacije so načrti do konca sezone 
usmerjeni v realizacijo »priprave Strategije trajnostnega 
razvoja turizma v občini Cerkno ter pričetek izvajanja 
vsebinskih aktivnosti, vezanih na digitalizacijo objektov 
nepremične kulturne dediščine v občini Cerkno,« je 
napovedal direktor LTo Laufar Cerkno, Gregor novaković. 
»kar se obiska turistov tiče, pa pričakujem, da bo tudi jesen 
nad pričakovanji, sploh glede na trenutne rezervacije pri 
nastanitvenih ponudnikih.«  ₨

V obdobju junij–avgust so 
v Hotelu Cerkno skupaj zabeležili 8.192 
nočitev, kar je 40 % več kot v enakem 

obdobju lani. 
Samo v avgustu je bilo zabeleženih 4.849 

nočitev, kar predstavlja 80-odstotno rast v 
primerjavi z lani. 

Prevladujejo domači gosti, od katerih jih 
kar 80 % unovči turistične bone. 

Do konca avgusta so 
v Partizanski bolnici Franja našteli nekaj 
več kot 19.000 obiskovalcev, kar je skoraj 

3 % več kot v enakem obdobju lani. 
V Cerkljanskem muzeju in na Bevkovi 
domačiji je bil obisk julija in avgusta v 

primerjavi z lani podvojen. 
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Pivovarna ZAJC 1725  

Po skoraj 200 letih na Idrijsko-
Cerkljanskem spet pivovarna  
Damjana Peternelj 

»Če je bilo v 18. stoletju samo v Ljubljani 
šest pivovarn, tudi pri Črnem orlu v idriji so 
točili pivo, jih še desetletje nazaj skorajda 
ni bilo več. Počasi so se začele vračati v 
zadnjih letih in tako imamo v Slovenije že 
več kot 100 pivovarn,«  pojasnjuje lastnik 
Jože Podobnik, ki je od letos dalje eden od 
malih pivovarjev, ki na Slovenskem zvarijo 
okoli dva odstotka piva. 
S fotografom naju nosilec nacionalne 
poklicne kvalifikacije pivovar, četudi 
na Cerkljanskem tradicije varjenja piva 
ni, pričaka pod kozolcem, kjer nastaja 
degustacijski prostor in od koder se 
skozi široko okno radoveden pogled 
lahko ustavi v pivovarni. »Želja po lastni 
pivovarni je bila vsaj zadnjih pet let, ko sem 
izpraznil delavnico v spodnjih prostorih 
hiše. Spraševal sem se, za kaj bi jo lahko 
uporabil. razmišljati sem začel o tem, da bi 
poskusil napraviti svoje pivo. Tako sva bila 
pred nekaj leti z ženo na Češkem, kjer sva 
obiskala nekaj večjih čeških pivovarn, prav 
tako sva poskusila mavrico različnih piv, 
saj praktično skoraj vsaka restavracija vari 
svoje hišno pivo. Po prihodu domov in po 
tehtnem razmisleku je bila odločitev jasna. 
Postavili bomo pivovarno. ključno je bilo 
pa, da je bila tudi žena za,« pojasni vstop 
med pivovarje Jože. 

Osnova je kakovostna 
voda 
Pivovarno sta postavila lani, junija letos, po 
epidemiji, ki je načrte nekoliko zamaknila, 
je že priteklo prvo pivo. Vmesni čas sta 
izkoristila za sestavo pivovarske ekipe. Med 
sedmimi ljubiteljskimi pivovarji, ki so se javili 
na razpis, sta se najbolj ujela s Simonom in 
Juretom, ki prihajata eden iz nove Gorice, 
drugi iz Smasta, in sta z veseljem zagrizla 
v delo. kapacitete so več tisoč litrov na 
teden, a zaenkrat varijo manj in predvsem 
pazijo na kakovost. Doslej so naredili sedem 
stilov piva, v prodaji imajo že tri, in sicer 
ameriški pale ale z višjo vsebnostjo alkohola 
ter angleška red ale in robustnejše temno 
pivo porter. »Za dobro pivo potrebuješ slad, 
hmelj in kvas. Pa seveda dobro, res dobro 
vodo, ki je iz domačega zajetja,« pove Jože.

Izziv je zadržati pravo 
aromo 
»receptov je sicer malo morje, za vsak 
stil pa je točno določena barva, grenčina, 

191 let po tem, ko je bila v Idriji prva pivovarna 
Karla Weinzerla, se na Cerkljanskem spet vari pivo, 
in sicer Pri Zajcu na Reki.

stopnja alkohola …,« poduči in doda, da 
jim je v velik izziv, ker delajo izključno 
s slovenskim hmeljem, ki ga je več v 
tradicionalnih lager in ne toliko v kraft pivih, 
ki jih varijo na reki. Včlanjeni so v združenje 
hmeljarjev, tako dobivajo tudi poskusne 
sorte slovenskega hmelja, ki so bolj 
aromatične in primernejše za moderne stile. 
»Tu sploh orjemo ledino,« prizna. Poudarek 
je na (večinoma ječmenovem) sladu. »Tudi 
v pivovarstvu se meje premikajo, miti 
razblinjajo, saj ljudje iščejo novo, drugačno, 
domače. Mi trenutno stremimo k bolj 
pitnim pivom, naši pivci tudi ne iščejo toliko 
eksotičnih okusov, zato naša piva bolj 
grenijo, so klasična, bolj resna.« ocenjujejo, 
da so dosegli svoj namen, želeli so namreč 
pitno, nekoliko lažje, poletno pivo. največji 
izziv, ki jih še čaka, pa je ne le, kako razviti, 
ampak tudi zadržati pravo aromo ter 
zadovoljiti čim več okusov. 

Zajc in žlikrofi? 
Piva so najprej predstavili v domačem 
okolju in odziv je bil odličen. »Prvič 
smo šli na festival idrijskih žlikrofov in 
povpraševanje je večkratno preseglo 

naša pričakovanja, saj smo ga postregli 
več sto litrov,« je zadovoljen Jože. »Glede 
na odzive, bili smo na reki, v Šebreljah, 
Zakojci pa celo na bledu, je pivo zelo dobro 
sprejeto.« računajo, da ga bodo v ponudbi 
imeli predvsem turistični ponudniki, 

lokalni gostinci, njihov cilj je idrijsko in 
Cerkljansko, dolgoročno pa želijo pokriti 
keltiko. Trenutno zorijo približno pet tisoč 
litrov te žlahtne pijače, katere življenjska 
doba je, odvisno sicer od stila in primernega 
skladiščenja, vsaj eno leto, in bo na voljo v 
pozni jeseni oziroma pozimi. 

Pivo kot del turistične 
ponudbe Cerkljanskega 
V nekdanjem hlevu ob hiši in blizu 
pivovarne nastaja pravi pivovarski muzej, ki 
ga ustvarjata z očetom. Strast do žlahtnega 

piva in zbirateljska žilica spremljata Jožeta 
že od maturantskega izleta, ko je bil na 
Češkem. Tako že kar nekaj let zbira starejše 
pivovarske predmete slovenskih pivovarn 
še iz časa avstro-ogrske. V zbirki je nekaj 
zelo lepih predmetov pivovarn, kot so 

Pivovarna ZAJC 1725 
»Letnica 1725 nakazuje prvega Zajca, 
ki se je priženil na domačijo in je po 
njem ohranila ime. Zajca imamo tudi v 
logotipu, čeprav ga pojasnjujemo kot 
pogumnega in hrabrega, saj se je tod 
preganjal že z neandertalci. (smeh) 
Predvsem poudarjamo njegov pogum 
in tradicijo,« pojasni Jože. 
Tudi na steklenicah piva bodo, obeta, 
v prihodnje predstavljene zgodbe 
zajca, ki igra na neandertalčevo piščal 
tidldibab, pa v družbi Franceta bevka, 
ob termah Cerkno, idrijskem rudniku 
… Skratka zajca, ki je močno vpet 
v lokalno okolje, četudi so na svoje 
veliko veselje že prejeli fotografije 
strank z zajcem, ki je poziral ne le 
na kojci in ob kanomeljskih klavžah, 
ampak tudi na Sardiniji, obeta pa se 
mu celo vzpon na Triglav. 

Mayr, Senožeče, Litija, Union, 
Simon kuketz, Gotz, Laško. Gre 
za zbirko steklenic z reliefnimi napisi, 
steklenice iz zaledja soške fronte, pa lesene 
sode, zaboje, v katerih so prevažali pivo, 
reklamne table, zbirko pivskih vrčkov, 
točilne pulte na led, saj takrat še ni bilo 
povsod elektrike. 
Pivo s predstavitvijo proizvodnje ter 
degustacijo želi Jože ob zgodovinskem 
znanju vključiti v celovitost turistične 
ponudbe na Cerkljanskem. Dve pipi v 
zunanjem degustacijskem prostoru bodo 
namenjali gostujočim pivovarjem, občasno 
pa bodo v lastni pivovarni razvili še kakšen 
drug okus. »Ponosen sem na ta korak. ko 
gledam nazaj, se je vse odlično sešlo,« je 
z vzpostavljeno zgodbo zadovoljen Jože. 
Žena nataša še doda, da si oba z veseljem 
ob kosilu privoščita steklenico njunega 
domačega butičnega piva, ki je fino, 
lahkotno, pitno. »Pomembno pa je, kako 
je postreženo, v ličnem kozarcu in da ni 
pretoplo oziroma prehladno. Sedem, osem 
stopinj je ravno prav.«

Za konec naju s fotografom počaka 
degustacija vseh treh piv ZaJC 1725 s 
krekerji iz uporabljenega slada različnih 
okusov z dodatki: sirom, čilijem, čebulo ... 
»Stremimo k ‘zero waste’,« v smehu pove 
Jože, roka pa kar sama seže k slani dobroti, 
za katero pravijo, da popolno recepturo 
še dodelujejo, a je že zdaj za pivoljubce 
odličen prigrizek.   ₨

Ekipa Pivovarne Zajc
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Nagradili počitniško branje 

25. Jazz Cerkno 

Jesenske cerkljanske jazzarije 
Mario Batelić, Jazz Cerkno

V Cerknem se je med 17. in 19. septembrom 
odvila 25. izdaja festivala Jazz Cerkno. 
Znano jazzovsko srečevališče sicer poteka 
maja, a so morali zaradi epidemije dogodek 
prestaviti. To ni bila edina sprememba, 
saj je glavni program festivala potekal na 
parkirišču pri stari eti, torej na občutno 
večjem prostoru, kot je Stari plac. kljub 
spremembam je jubilejna izdaja festivala 
ponudila enako bogat in raznolik program.
Glavni program je ponudil deset koncertov, 
med njimi je bilo šest mednarodnih zasedb 
in prav vse so na festivalu odigrale svoj 
premierni slovenski koncert. Slovensko-
italijanski ombak Trio se je izkazal s 
svobodnjaško-liričnim jazzom, italijanski 
kvartet Silvia bolognesi Young Shouts pa 
s strastnimi navezavami na črnski ameriški 

Zaokrožena in pestra je bila ponudba obletniške 
izdaje festivala Jazz Cerkno, ki je kljub logističnim 
spremembam ponudil neokrnjen program jazza in 
nove glasbe.

folk. kar nekaj zasedb je uporabljalo 
elektroniko; švedsko-avstrijski duo Falling 
(Mats Gustafsson in Christof kurzmann) je 
pretanjeno prepletal elektroniko in gromko 
saksofonsko igro, mednarodni trio Mopcut 
pa je elektroniko vpel v glasno medigro 
nekonvencionalnih glasov, kitare in bobnov. 
koncert avstrijsko-ameriškega dua ingrid 
Schmoliner & Hamid Drake je navdušil s 
posrečeno kombinacijo minimalizma in 
čvrstih jazzovskih ritmov. Švedsko-avstrijski 
kvartet koma Saxo 4 je spretno izmenjaval 
plesne nosilne melodije z abstraktnim 
členjenjem skladb.
Delež slovenskih zasedb je bil še močnejši 
kot sicer; na glavnem odru smo slišali štiri 
zasedbe, v spremljevalnem programu 
pa otroški koncert pod vodstvom 

boštjana Gombača, blaža Celarca in 
Žige Goloba, kar Češ brass band in po 
spletu predvajan koncert zasedbe Tobije 
Hudnika iz programa Mladi raziskovalci 
IIi. na glavnem odru pa kolektiv Dré a. 
Hočevar [Container Doxa], ki ni igral v živo, 
pač pa pripravil animirani video, kvartet 
Ground rituals in septet oholo!, ki sta se 
izkazala z razvejanimi impresijami, ter na 
uvodnem koncertu kristijan krajnčan kot 
DrummingCellist skupaj z big band rTV 
Slovenija. niz spremljevalnih dogodkov 
je zajemal še delavnico Cerkljanski zvočni 
safari boštjana Perovška, delavnico 
divje hrane Daria Corteseja in razstavo 
dolgoletne uradne festivalske fotografinje 
nade Žgank pod naslovom Slišim, vidim: 

Jazz Cerkno (v baru Gabrijel je na ogled do 
31. decembra). Posebej je izstopala okrogla 
miza revije nova Muska z naslovom Živa 
muzika med korono, ki sta se je udeležila 
tudi Simona Perčič z niJZ in Damjan 
Damjanovič z Ministrstva za kulturo.

k brezhibni izvedbi jubilejnega festivala so 
pripomogli Cerkljani z nesebično pomočjo, 
pohvale pa gredo tudi zvestemu občinstvu, 
ki je z gromkim ploskanjem nagradilo tako 
nastopajoče kakor tudi organizacijsko 
ekipo, ki se je predstavila na koncu 
festivala. Upajmo, da se bodo okoliščine, ki 
narekujejo zaščitne ukrepe med koncerti, 
omilile in da bomo izvedbo festivala v letu 
2021 poslušali med 20. in 22. majem. ₨

V znamenju bevkovega leta 2020 smo 
septembra podelili priznanja našim 
zvestim poletnim bralcem. Letos je pri 
projektu knjiga – zvest prijatelj med 
počitnicami sodelovalo 31 otrok, brali so 
stripe, pustolovske zgodbe, fantastiko, 
tudi ljubezenske zgodbe. Vsi, ki so med 
počitnicami prebrali vsaj tri knjige, so poleg 
priznanja prejeli tudi praktične nagrade, ki 
jih je iz posebnega sklada za bevkovo leto 
2020 financirala občina Cerkno. 
otroci so bili nagrade veseli, dejali so, da 
bodo še naprej radi zahajali v bevkovo 
knjižnico, vendar jih zdaj čakajo šolske 
obveznosti in bevkova bralna značka.
odraslim pa tokrat predstavljamo knjižno 
novost, Cerkljanom dobro znanega 
učitelja in akademskega slikarja rafaela 

Trpina. V knjigi z naslovom Griči je 
strnil pripovedi prebivalcev starih 
domačij iz vipavskih, tolminskih in 
škofjeloških hribov. avtor je knjigo 
opremil z lastnimi slikami, kar 
delo pomembno poživlja. Dr. igor 
Dakskobler, avtor spremne besede 
je zapisal: »rafkovo sliko prepoznaš 
že od daleč, rafkove pripovedi 
enako, četudi njihov avtor ne bi bil 
nikjer podpisan.« knjigo si že lahko 
izposodite tudi v bevkovi knjižnici 
Cerkno.
(Marinka rojc Grum) ₨

Skupinska fotografija organizatorjev 25. festivala Jazz Cerkno

Nastop zasedbe KOMA SAXO 4
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»Domači kraj! Rad ga imam, kot ga imate gotovo tudi vi radi. Tudi ponosen sem 
nanj, kot ste tudi vi ponosni.«

 (France Bevk, Mlada rast 1965)

Jubilejna izdaja Mlade rasti    
Mojca Lipužič Moravec, mentorica in literarna urednica

France bevk se je velikokrat vračal domov, 
na Cerkljansko, med domače ljudi, ki jih je 
imel iskreno rad in o katerih je tako srčno 
pisal. Zapustil nam je pravo zakladnico 
slikovite, iskrene, tople pisane besede. 
Učenci številnih generacij so in še vedno 
prebirajo njegove povesti, ki nas popeljejo 
v znane kraje, a vendar tako drugačne čase.
V letošnjem letu obeležujemo 130-letnico 
pisateljevega rojstva in 50-letnico njegove 
smrti. Pisateljeva pisana dediščina nam je 
ostala kot pričanje časa, kraja in ljudi ter 
nas navdihuje z upanjem v srčnost človeka, 
lepoto narave in ljubezen do maternega 
jezika. Mnogi domačini še pomnijo pisatelja, 
njegov žametni glas, ki se je razlegal po 
učilnicah vaških šol, ko je najbolj pridne 
bralce obdaril s svojo knjigo, ostalim pa 
namenil toplo vzpodbudno besedo.

Zasnova jubilejne številke Mlade rasti sega 
v leto 2011. Takrat smo ob 120-letnici rojstva 
Franceta bevka na oŠ Cerkno razpisali 
vseslovenski literarno-likovno-fotografski 
natečaj z naslovom »Pikapolonica«. Učenci 
iz vse Slovenije so že takrat v sodobnem 
svetu iskali bevkove junake. V letu 2017 smo 
razpis ponovili, a se tokrat vprašali, kdo je 
moj Peter klepec. Pisatelj svojo pripoved 
zaključi z mislijo: »Lepo bi bilo, če bi bilo 

mnogo Petrov klepcev na svetu!« zato 
smo v svojem kraju poiskali ljudi, ki v naša 
življenja prinašajo razumevanje, ljubezen, 
prijateljstvo, srečo, strpnost, solidarnost 
ter mnoge druge vrednote, ki bogatijo 
naša življenja. Peter klepec ni nujno junak, 
lahko je tudi oseba, ki si za nas utrga kanček 
svojega časa. Takšnih oseb nam ni potrebno 
iskati širom sveta, živijo med nami, le videti 
jih je potrebno in o njih spregovoriti.
V letu 2018 in 2019 smo se meseca 
septembra pridružili že tradicionalnemu 
obeleževanju bevkovih dnevov. osnovna 
zamisel je bila, da na ulico preselimo šolsko 
učilnico, v kateri se bodo družili mladi 
in tudi starejši. Prijavili smo se v projekt 
»nacionalni mesec skupnega branja« in 
na ulici prebirali bevkova dela z aktualno 
tematiko. k sodelovanju smo povabili tudi 
člane likovne sekcije društva upokojencev, 
ki so ob bralnem dogodku prevzeli 
mentorsko delo v likovni delavnici. 

Skozi več šolskih let so učenci različnih 
generacij iskali pripovedovalce in zapisovali 
spominske pripovedi. Mnogi domačini so 
nekoč v želji po boljšem življenju zapustili 
rodno Cerkljansko, se odpravili v svet s 
trebuhom za kruhom. Spoznavali smo 
zgodbe izseljencev, za katere do tedaj še 

vedeli nismo, da so del naše preteklosti, 
našega kraja, in prepoznavali Lukce v 
naših družinah. 
Pa tudi Grivarjevi otroci so še 
vedno med nami. Dedki, babice, 
starejši sovaščani pripovedujejo 
zgodbe pastircev, pestrn, drugačnih 
otroških dogodivščin, kot jih živijo otroci 
danes. Tako so nastajali čudoviti zapisi, 
prireditve, gledališke igre, radijske oddaje 
in predvsem medgeneracijska druženja. 
bevka smo, ne samo brali, temveč ga 
tudi doživljali, z namenom, da bi razumeli 
pisateljevo ljubezen do vsega in vseh 
okrog nas.

V šolskem letu 2019 smo se že bližali 
obeleževanju visoke obletnice. Med 
zapisovanjem različnih spominov so 
učenci pripovedovali tudi o tem, kako 
se je France bevk zelo rad vračal domov, 
med svoje ljudi, in obiskoval vaške šole. 
odločili smo se, da zapišemo spomine 
nekdanjih učencev, ki se teh obiskov 
še dobro spomnijo. bevk je skozi oči 
pripovedovalcev postal precej bolj 
resničen, osebnost kraja, ki je pustila 
izjemen pečat. 
Mlada rast bo kmalu obeležila 60-letnico 
svojega obstoja. S ponosom povemo, da je 

vanjo vloženega 
veliko truda številnih generacij otrok 
ter številnih prizadevnih mentoric in 
mentorjev. Da je za nami dobro opravljeno 
delo, ki ponuja veliko obetov tudi za 
naprej, pa potrjujejo številna priznanja, 
ki jih je glasilo prejelo s strani Javnega 
sklada rS za kulturne dejavnosti v zadnjih 
letih: 2016 – priznanje za najboljše 
osnovnošolsko glasilo, 2018 – nagrada za 
tematsko številko o literarnih in vsakdanjih 
junakih, 2019 – uvrstitev med najboljša 
literarna glasila v državi in 2020 – prva 
nagrada za načrtno delo z mladimi 
literarnimi ustvarjalci. 

Z izdajo letošnje jubilejne številke Mlade 
rasti smo učenci kot tudi učitelji naše šole 
dokazali, da imamo, kot pravi France bevk, 
svoj kraj radi in smo nanj zelo ponosni.

(Povzeto po uvodniku v jubilejno Mlado 
rast)  ₨

Letošnje leto si bomo, kot vsa ostala društva, še 
posebej zapomnili zaradi omejenega delovanja. 

Pihnfest prvi nastop po pustu     
Mojca Sedej Selak, Društvo godbenikov Cerkno 

izkušnja je bila vse prej kot prijetna, zato 
upamo, da se v taki obliki ne ponovi več. 
Po zgodnjem pomladnem nastopu na 
pustno soboto in nedeljo na Laufariji, smo 
se veselili rock koncerta, na katerem bi 
gostili vokalista za izvedbo nepozabnih 
rock hitov. načrti so se podrli, ko je življenje 
zastalo in je hitro postalo jasno, da se 
kulturno življenje ne bo obnovilo skladno 
s preostalimi panogami. Spomladanski 
koncert in njegovo ponovitev v bovcu 
je odnesla pandemija. Ponovno smo se 
dogovarjali za nastop našega društva s 
PD Cerkno na Poreznu, ki pa ga zaradi 
omenjenih okoliščin prav tako nismo izvedli. 
V začetku maja smo upali na izvedbo 
budnice. ker je v klasični obliki ni bilo 
moč izvesti, smo se izvedbe lotili na malo 
drugačen način. S pomočjo PGD Cerkno in 
gasilskega kombija so koračnice odmevale 
po ulicah Cerknega in okoliških vaseh. Po 
prekinitvi karantene in delnih sprostitvah 
smo izvedli dve javni vaji, snemanje nove 

skladbe Zeitgeist s skladateljem Žigom 
Staničem ter sodelovali pri snemanju 
oddaje Dobro jutro. Sledile so nadaljnje 
odpovedi dogodkov in posledično naših 
nastopov. 
na podlagi vloženega truda nam je konec 
avgusta končno uspelo pridobiti pozitivno 
mnenje za izvedbo festivala Pihnfest, 
seveda na malce drugačen način kot 
običajno. na festivalu se nam je zaradi 
okoliščin tokrat pridružila samo rudarska 
godba iz Hrastnika. kljub strogim predpisom 
in usmeritvami je prireditev odlično 
uspela, ponovno pa se je pokazala dodana 
vrednost kulturnega udejstvovanja med 
ljudmi. Takoj po zaključku festivala smo 
nadaljevali z rednimi vajami godbenikov 
ter s sodelovanjem z zunanjimi umetniki. 
Sodelovali smo pri snemanju promocijskega 
videa s klemenom Slakonjo v Šebreljah. 
V prihodnosti načrtujemo vsakoletno 
komemoracijo za 1. november in upamo 
na revijo pihalnih orkestrov severne 

Primorske. Dodaten izziv nam v letošnjem 
letu zagotovo predstavlja tudi izvedba 
novoletnih koncertov. Da ne bomo samo 
čakali na boljše dni, smo se odločili za 
povsem novo lokacijo novoletnega 
koncerta, ki ga bo možno pripraviti v cerkvi 
sv. ane v dogovoru z župnikom Matejem 
kobalom. 
ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi 
festivala Pihnfest in seveda našim zvestim 

poslušalcem, ki nas spremljajo ne glede 
na razmere. Mi se ne damo, kljub novim 
okoliščinam bomo iskali nove poti, po 
katerih bomo glasbo delili z našimi 
poslušalci. 

Pravijo, da je glasba zdravilo za dušo in 
srce in če to drži, jo bomo še toliko bolj 
potrebovali v novi normalnosti. ₨
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Na povabilo cerkljanskih godbenikov je na Pihnfestu nastopila tudi Rudarska godba Hrastnik.
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oddelke ali skupine otrok in ne zaprli celotne šole. 

Najbolj ohromljeno medsebojno 
druženje 
Maske učenci potrebujejo, ko se gibljejo po šoli ali 
prehajajo k izbirnim predmetom, na kosilo ali v podaljšano 
bivanje. Šolarji vozači morajo zaščitne maske nositi tudi na 
avtobusih, zanje  pa morajo poskrbeti njihovi starši.
Mask v razredih ni treba nositi otrokom do vključno 
6. razreda. V primeru zagotavljanja vsaj dveh metrov 
medosebne razdalje pri izobraževalni dejavnosti mask ni 
treba nositi učiteljem do vključno 6. razreda osnovne šole.
Učencem od 7. razreda mask ni treba nositi, če je pri 

izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra 
razdalje. Maske nosijo takrat, ko prehajajo po šoli, ko so 
v mešanih skupinah, v svoji skupini pa samo takrat, ko 
v prostorih ni mogoče zagotavljati najmanj metra in pol 
razdalje. Maske morajo med poukom ves čas, ne glede na 
medosebno razdaljo, nositi učitelji 7., 8. in 9. razreda. 
Vsi omejeni ukrepi do neke mere hromijo delovanje šole, 
še najbolj medsebojno druženje.  ohromljen je stik s širšo 
lokalno skupnostjo in izvedba različnih prireditev. Zaradi 

Sožitje generacij

V šolskem letu 2020/2021 je 1. septembra šolski prag prestopilo 359 učencev, od tega 32 prvošolčkov na 
matični šoli in ena prvošolka na podružnični šoli v Šebreljah. Letos je edina podružnica sprejela pet 
učencev v kombiniranem oddelku. 

Osnovna šola Cerkno 

Začetek šolskega leta po modelu B    
Mitja Dežela, ravnatelj 

V šolske klopi so po modelu b vstopili vsi učenci od 1. do 9. 
razreda, vsi morajo upoštevati higienska priporočila niJZ. na 
šoli se izvajajo vse predvidene ViZ aktivnosti, tako tiste iz 
rednega/predpisanega programa, kakor tudi razširjenega. 
V primeru zaostrovanja razmer zaradi slabšanja 
epidemiološke slike se bomo temu prilagajali in sproti 
obveščali učence in starše. 
Učne aktivnosti so omejene toliko, da ni bo prehajanja otrok 
med različnimi razredi. Pouk se izvaja po matičnih učilnicah, 
pri gibanju po šolskih prostorih, pri izvajanju kosil in 
podobno velja strožji režim. omejitve so vezane predvsem 
na izvajanje pouka in oblikovanje manjših skupin, kjer je 
to mogoče. Vzpostavljen je izvedbeni sistem, ki zmanjšuje 
prehajanje otrok med učilnicami, s čimer je zmanjšana 
možnost mešanja učencev oz. posledično možnost širjenja 
virusa med posameznimi generacijami otrok. Če bi prišlo 
do primera virusnega obolenja, bi iz ViZ izločili le določene 

Šolsko leto 2019/2020 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.

Sprejem prvošolcev ob omejitvenih ukrepih na OŠ Cerkno 
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CŠOD Cerkno
ob zaključku poletnih počitnic se je v CŠoD Cerkno 
vrnilo življenje. izvedli smo namreč aktivne počitnice, 
na katerih so udeleženci iz vse Slovenije ustvarjali 
gledališko predstavo. Ustvarjanje igre v novih pogojih, 
pri katerih je potrebno upoštevati higieno rok in 
ustrezno medosebno razdaljo, je bil poseben izziv. 
na srečo je bilo vreme naklonjeno in so lahko ves čas 
preživeli zunaj na zraku.
Udeleženci so obiskali tudi Laufarijo, kjer jim je Miha 
podrobno pojasnil izvor in pustno tradicijo, ki je 
značilna za Cerkno, ter bolnico Franjo. na udeležence 
je soteska Pasice z bolnico napravila globok vtis, malo 
manj pa so bili navdušeni nad klancem do Labinj. Svoj 
končni izdelek so predstavili staršem na dvorišču pred 
CŠoD. 
Zadnji konec tedna v avgustu so v CŠoD preživeli 
planinci, ki so se v Cerknem udeležili markacijskega 
tečaja v organizaciji Planinske zveze Slovenije.
novo šolsko leto se je začelo po načrtu b, kar pomeni, 
da šola v naravi je, če so epidemiološke razmere v 
kraju, iz katerega prihaja šola, ustrezne, in če bo enako 
v kraju, v katerem se bo šola v naravi izvajala. Pri tem 
je potrebno skrbeti tudi za ustrezno varnost pri stikih 
z lokalnim prebivalstvom. Če boste v Cerknem in 
okolici opazili učence, ki bodo raziskovali naše kraje, 
vas prosimo, da ob stiku z njimi poskrbite za ustrezno 
osebno razdaljo (1,5–2 metra) in ustrezno higieno 
kašlja, saj bomo na tak način skupaj skrbeli za zdravje 
nas vseh. (Domen Uršič, vodja CŠoD Cerkno) ₨

Kljub zahtevnim razmeram uspešno izpeljali pettedensko 
počitniško varstvo
Tudi letos se je aktivnosti, ki so potekale v 
juliju in avgustu, udeležilo okrog 30 otrok 
od 1. do 5. razreda. bogat učno-vzgojni 
program (izvedli so ga koordinatorica 
učiteljica Mojca Mavri in skupina 
cerkljanskih študentov pedagoških 
smeri – Tinkara Černič, Tine Venko, Urša 
ambrožič, Petra Lapanja) je učencem 
zelo popestril počitniški čas. Program  od 
ponedeljka do petka od 6. do 15. ure je 
bil v zahtevnih koronskih razmerah velik 
organizacijski zalogaj. Vse zastavljene 
aktivnosti so bile uspešno izpeljane in 
kar je najpomembnejše, vsi udeleženci so 
zdravi vstopili v novo šolsko leto. Celotni 
program je finančno tudi letos pokrilo 
podjetje eTa Cerkno, d. o. o., za kar se 
jim oŠ Cerkno v imenu otrok in staršev 
iskreno zahvaljuje.  (M. D., oŠ Cerkno ) ₨

določenih ukrepov bo omejeno tudi pedagoško delo, 
vendar se bomo potrudili po najboljših močeh, da tudi 
z uvedbo določenih novih inovativnih izobraževalnih 
procesov, ohranimo kakovost podajanja učne snovi. 
Lansko šolsko leto nas je brez dvoma opremilo z izkušnjami, 
ki nas bodo spremljale tudi v letu 2020/2021 in verjamemo, 
da nam bo vsem skupaj uspelo. Šola mora in tudi bo 
ostala zanimiva!

1. september – nepozaben dogodek 
v spominu vsakega prvošolčka 
Cerkljanska šola je letos bogatejša za 32 radoživih, veselih, 
znanja in številnih zanimivih doživljajev željnih učencev 
in učenk na matični šoli in prvošolko na podružnični šoli 
v Šebreljah. Tudi letošnji sprejem prvošolcev v šolski 
telovadnici je potekal po protokolih, ki smo jih v današnjem 
koronskem času že vajeni. a ne glede na vse prepreke, ki 
nam jih na skupni poti postavlja trenutna situacija, se bomo 
trudili, da ohranimo šolsko okolje zanimivo, kreativno in kar 
je najpomembnejše, varno za vse. Tako kot vsako leto se je 
šolarjem pridružil tudi policist s policijske postaje idrija Uroš 
Magajne, ki je starše in učence opomnil, kako pomembna je 
skrb za varnost najmlajših udeležencev v prometu. Učiteljice 
prvih razredov v šolskem letu 2020/2021 so brigita Grošelj, 
Doris kacin bogataj, Zala kuralt in alenka bogataj.  ₨

Učenci so med počitniškim varstvom obiskali gasilce v Cerknem.
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DU Idrija

Vonj poletja v Domu 
upokojencev Idrija   
Romana Kavčič 

V prostorih doma, na domskem vrtu in na izletih v bližnjo naravo skušamo stanovalcem 
karseda olajšati nov način preživljanja vsakdana ob okrnjenih stikih z bližnjimi in 
onemogočenih samostojnih izhodih v mesto z aktivnostmi, koncerti, druženji ter izleti, 
ki jih prilagajamo željam in njihovim psihofizičnim sposobnostim.  

ob prvih toplejših sončnih žarkih smo tako skupaj zasadili cvetlična korita, s sivko smo 
napolnili vrečice proti moljem in shranili njen pomirjevalni vonj tudi za daljše zimske noči. 
Že kmalu po sprostitvi ukrepov smo bili deležni obiska iz Mestne knjižnice idrija, s katero 
tudi v obliki literarnih druženj sodelujemo že jubilejno deseto leto. Metka Pavšič, v domu 
zaposlena kot animatorka, nas je v letošnjem nastopu popeljala kar v več gledaliških likov 
iz njenih predstav. 
Čas epidemije s koronavirusom in po njej nam je prinesel kar nekaj izzivov. Tudi tega, da se 
skupaj s stanovalci učimo mnogih uporabnosti sodobne tehnologije. Videti in pogovarjati 
se s svojci preko videoklicev, spremljati razne interaktivne predstavitve, med drugim tudi 
letošnjega čipkarskega 
festivalskega dogajanja 
in sodelovanja, s katerim 
stanovalke idrijske enote 
doma pod vodstvom 
delovne terapevtke eme 
tudi letos niso prekinile. 
na ogled so postavile 
lastne čipke.  

Doslej v poletnem 
obdobju še nismo 
imeli toliko aktivnosti 
na prostem. Gostili 
smo koncert moške 
zasedbe Fantje iz vasi 
in koncert pevcev 
iz Gorenje vasi. Prav 
zaradi vseh dobrodejnih 
učinkov svežega zraka 
in priporočenih zaščitnih 
ukrepov se veliko 
zadržujemo zunaj, na 
terasah, balkonih in vrtu, 
ob telovadbi, zbranosti pri sv. maši in plesnih korakih v veselem druženju z glasbenikom 
Janezom kogovškom.  

občutek zaprtosti doma blažimo tudi z vodenimi krajšimi izleti. ob upoštevanju 
varnostnih ukrepov in izogibanju javnih površin se ob spremstvu osebja redno podajamo 
na dopoldanske krajše in daljše sprehode, tudi izlete. obiskali smo Šebreljski vrh, se hladili 
na Črnem vrhu nad Cerknim in v idrijskih krnicah ter krepili naše fizične moči po rakah in 
na poti od kanomeljskega razpotja do kmetije na Lomu.  

V enoti idrija smo v letošnjem poletju uredili in zasadili zunanji atrij in s tem stanovalcem 
in svojcem omogočili posedanje na prostem. 

Tega, da stanovalci ne bi pogrešali svojih domačih, se kljub omogočanju klicev, 
videoklicev in obiskov ter vsem organiziranim aktivnostim ne moremo izogniti. Živimo 
v čudnem času, ki ga težko sprejemamo vsi. Posebej starejši, ki živijo odmaknjeni od 
vsakodnevnega vrveža današnjega sveta.  

Želimo se zahvaliti vsem, ki ste v preteklih mesecih sooblikovali lepše življenje 
stanovalcem obeh enot Doma upokojencev idrija. Tudi bližnjim in svojcem za 
potrpežljivost in razumevanje te, za vse neugodne in drugačne situacije, ki se bo, upamo, 
kmalu spremenila. na bolje.  ₨

Zaščitne maske so postale del vsakdana tudi v 
Domu upokojencev Idrija. Čeprav sta nas tako 
stanovalce kot zaposlene zaznamovala strah pred 
okužbo in še posebej strah pred vnosom okužbe v 
dom, se postopoma učimo s tem živeti. 

Skupaj bova zmagala
V Društvu Sožitje smo navadno spomladi 
imeli veliko aktivnosti, letos pa smo morali 
zaradi epidemije covida-19 mirno čakati na 
čas, ko se bomo lahko spet družili.
25. junija smo organizirali športno-zabavno 
prireditev z naslovom Skupaj bova zmagala. 
Gostišče beli kamen na Vojskem nas je 
prijazno sprejelo. na travnatem igrišču 
smo izvajali naše zabavne igre, ki jih je 
pripravila Polona Pavšič Lapajne. Prilagojene 
so bile vsem našim osebam s posebnimi 
potrebami, ki so sodelovale same ali s 
pomočjo spremljevalcev, vabljene so bile 
cele družine naših varovancev. Dogodek je 
bil namenjen posebej mlajšim, da bi lažje 
sprejemali drugačnost. Pridružila se nam je 
tudi predsednica Zveze Sožitje Slovenije dr. 
katja Vadnal, ki je sodelovala pri aktivnostih 
in na koncu udeležencem podelila zaslužene 
pohvale. Vsi smo bili zadovoljni, ker smo se 
lahko po dolgem času spet družili. Posebno 
veliko je to pomenilo našim članom, ki živijo 
v DU na Marofu. Zanje je bila karantena obdobje, ki ga niso bili navajeni.
izvedbo dogodka smo v celoti pokrili z donacijo cerkljanskih  gostincev, za kar se jim lepo 
zahvaljujemo. (Valentina Mlakar) ₨
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Skavti vpisujejo nove člane
Skavti v septembru vpisujemo nove člane. 
Če si star med 8 in 18 let in bi tudi ti s 
prijatelji preživljal čas v naravi ter spoznaval 
skavtstvo, izpolni prijavnico in se nam tako 
pridruži že oktobra na začetku novega 
skavtskega leta! Prijavnice so na voljo v 
spletni obliki na naši Facebook strani (Skavti 
Cerkno1), v tiskani obliki pa jih najdete tudi v 
župnišču, po cerkvah ter pri verouku. Prijave 
sprejemamo od 1. septembra do 1. oktobra 
2020. Za več informacij lahko kontaktiraš 
stegovodjo Sonjo Mavri (070/730-414). kam 
grema? Wakul wawiunka! :)  (katja Dežela) ₨

V Društvu Sožitje so prireditev, ki so jo pripravili 
na Vojskem, naslovili Skupaj bova zmagala. 

Skavti vabijo medse nove člane. 

Zahvala krvodajalcem za darovano kri
od 24. do 27. avgusta je potekala poletna krvodajalska akcija, ki se je je udeležilo 546 
krvodajalcev, od tega 105 v Cerknem. Letos smo na vseh treh akcijah (zimska januarja, 
izredna akcija maja ter sedaj poletna) zabeležili 1436 oseb, ki so darovale kri.
Glede na epidemiološko sliko so se pogoji za darovanje krvi spremenili – darovalec se 
mora predhodno po telefonu najaviti za termin darovanja, hkrati pa se preveri njegovo 
zdravstveno stanje, in sicer z namenom preprečevanja morebitnih okužb med zaposlenimi 
Zavoda za transfuzijsko medicino 
ter darovalci. Predvidevamo, da 
bo tako ostalo tudi v prihodnje, 
kar je z vidika odvzema tudi 
prednost za krvodajalce, saj ni 
čakalnih vrst. 
naslednja krvodajalska akcija bo 
ponovno konec januarja 2021 v 
idriji. Hvala medijem za podporo 
ter osnovnima šolama idrija in 
Cerkno za gostitev v njihovih 
prostorih. Srečno do naslednjič. 
(Tanja Tominec, sekretarka rkS 
oZ idrija) ₨

V Cerknem je avgusta kri darovalo 105 krvodajalcev. 
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Evropski teden mobilnosti 
občina Cerkno se je tudi letos vključila v evropski 
teden mobilnosti od 16. do 22. septembra, ki je 
potekal pod geslom izberi čistejši način prevoza 
in spodbujal prebivalce, da za svojo pot do cilja 
izberejo hojo, kolesarjenje ali organizirane oblike 
prevoza ter tako prispevajo k čistejšemu okolju. 
občina je bila uspešna na razpisu Ministrstva 
za infrastrukturo, ki je sofinanciralo aktivnosti 
z namenom boljšega ozaveščanja in promocije 
trajnostne mobilnosti skozi vse leto, v katere so 
se med drugim vključili cerkljanska šola in vrtec, 
društvo upokojencev in eTa Cerkno. (C. n.) ₨ Fo
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16 Lokalno

Napekli več kot 100 kilogramov 
pajtičk  
ICRA, d. o. o., Idrija

Cerkljanske pajtičke, slane in z nadevom s čebulo 
in orehi, so ena od sedmih reprezentativnih jedi 
idrijsko-cerkljanske gastronomske regije in druga 
kulinarična posebnost, ki se za idrijskimi žlikrofi 
od letos dalje ponaša s svojo prireditvijo. 
1. Festival cerkljanskih potičk je ob prazniku 
sv. ane organizirala idrijsko-Cerkljanska 
razvojna agencija s partnerji: občino 
Cerkno, LTo Laufar Cerkno in Hotelom 
Cerkno. kar tri dni so to kulinarično 
posebnost območja ponujali gostinci in 
pekle cerkljanske gospodinje, dišale so na 
tržnici lokalnih produktov, obiskovalci pa 
so si jih lahko ogledali tudi na prvi razstavi 
pajtičk na terasi Hotela Cerkno. Pajtičke so 
za ta namen spekle cerkljanske gospodinje 
z različnih koncev občine: Helena Mavri iz 
Jesenice, Janja Zajc iz Lazca, ivana Jeram 
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iz Podpleč, anica Podobnik iz otaleža, 
Valerija Pavšič s Travnika, Valerija in ivana 
kavčič iz Cerknega ter andreja Čemažar, 
Zdenka Podobnik, Marija bevk, Štefka 
kejžar in Zofija Gatej iz novakov.
Tradicionalno lokalno posebnost so 
pripravljavci pajtičk nadgradili s sezonskimi 
sestavinami in inovativnimi okusi: 
obiskovalci so lahko okušali slane – 
s čebulo in z orehi, z maslom in s 
pehtranom ali z luštrekom, z zaseko ali 
ocvirki in drobnjakom, pizza pajtičke ali pa 
sladke z medom in suhim sadjem, s skuto in 
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N A L O Ž B A  V  V A Š O  P R I H O D N O S T

E V R O P S K I  S K L A D  Z A 
R E G I O N A L N I  R A Z V O J

E V R O P S K A  U N I J A

Projekt Dobimo se na tržnici 3 je sofinanciran s strani Republike 
Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

gozdnimi sadeži, s suhimi slivami, s skuto in 
sirupom iz smrekovih vršičkov, z jabolčnim 
nadevom. 
Prvi festival je potekal v prilagojeni 
razpršeni obliki, pajtičke različnih okusov so 
ponujali skorajda vsi lokalni ponudniki na 
Cerkljanskem. na voljo so bile kot sladica, 
prigrizek dnevnim menijem ali pozdrav iz 
kuhinje, kar je odlična predstavitev pajtičk 
širši javnosti, saj je bila Cerkljanska v času 
festivala polna domačih gostov. V prihodnje 
želijo prireditev dvigniti na še višjo raven 
in pritegniti več obiskovalcev tudi iz drugih 
delov Slovenije, saj je kulinarično festivalsko 
dogajanje bogata dopolnitev celovite 
turistične ponudbe Cerkljanske, ki ponuja 
izzive in razvojne spodbude tudi 
v prihodnje.  ₨

Cerkljanske pajtičke imajo od letos dalje svoj festival.

Razstava pajtičk pred Hotelom Cerkno

Promocijski kulinarični video Cerkljanskega 
LTo Laufar Cerkno je lani v 
sodelovanju z bojanom Dovrtelom 
iz Multimedijskega biroja M5 ustvaril 
prvi promocijski kulinarični video, 
v katerem se je predstavilo osem 
lokalnih ponudnikov s Cerkljanskega. 
Z videom sodelujejo na natečaju 
Jedilnik kulinaričnega filma 2020 
Mednarodnega inštituta za 
gastronomijo, kulturo, umetnost 
in turizem (iGCaT), uvrščen pa je 
v kategorijo kulinarična doživetja 
obiskovalcev ali kulinarična darila iz 
gastronomskih regij. Slovenija bo nosilka naziva evropska gastronomska regija 2021, zato je 
to izvrstna priložnost za mednarodno promocijo raznolike lokalne kulinarične ponudbe kot 
tudi predstavitev nacionalne kulturne in gastronomske avtentičnosti. komisija bo iz vsake 
kategorije izbrala po en kratek film, ki bo sestavljal uradni Jedilnik kulinaričnega filma 2020. 
(LTo Laufar Cerkno) ₨
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