
Stran 11
270 kilometrov 
Juliane v 12 
dneh    
Ermin Oblak in Marjan 
Bajec sta v septembru 
družno prehodila 
pohodniško pot Juliana 
trail. 

Stran 4  
Seje občinskega sveta    
Poročamo o zadnjih dveh sejah občinskega 
sveta. Na zadnji so svetniki med drugim 
zavrnili predlog o komunalnem prispevku, 
odločanje o sprejemu odloka o NUSZ pa 
prestavili na eno od naslednjih sej. 

Stran 5 
Reševanje stanovanjske 
problematike  
Predstavljamo, kako se občina sooča 
z reševanjem problematike praznih stanovanj. 
V Cerknem je takih kar četrtina.  
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Stran 12 
Izid domoznanske 
monografije 
Pred kratkim je pri Goriški Mohorjevi družbi 
izšla knjiga cerkljanskega zgodovinarja mag. 
Sandra oblaka Z udarno pestjo.  

Strani 3 in 4 
Koronavirus    
Z jesenjo je zaradi porasta števila primerov 
obolelih za koronavirusom država znova 
uvedla nekatere omejevalne ukrepe. 

Stran 10  
Termam Cerkno drugo 
mesto v akciji Naj 
kopališče    
Terme Cerkno so v akciji rTV Slovenija 
osvojile drugo mesto v kategoriji malih 
termalnih kopališč. 

CERKLJANSKE NOVICE

Stran 14
OZVVS Idrija - Cerkno
Virus ohromil, ni pa preprečil delovanja 
območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo idrija - Cerkno.

Stran 4  
Brezplačen topli obrok 
za učence in dijake   
Tudi v času pouka na daljavo je za 
učence in dijake iz socialno šibkih družin 
zagotovljen brezplačen topli obrok, ki ga 
pripravljajo v kuhinji oŠ Cerkno. 

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
Jezikovni pregled: Urša ambrožič
Grafično oblikovanje: bojan Tavčar
Tisk: Gr Grafika, d. o. o.
Naklada: 1.800 izvodov
Časopis je brezplačen.

Strani 6 in 7
Slavnostna seja 
ob občinskem 
prazniku  
Predstavljamo dogajanje ob 
letošnjem občinskem prazniku 
1. oktobra in letošnje občinske 
nagrajence.

Strani 8 in 9 
Ciril Peternelj, 
vodja SC Cerkno     
»Spomnim se, da smo morali opozorilne table 
postaviti že v Cerknem, na Hotavljah in v Železnikih,  
    ker je bilo smučarjev toliko, da jih nismo mogli 
         sprejeti. To si želim, da bi se ti časi še vrnili.«

Spoštovane bralke, dragi bralci,
prvega oktobra je občina Cerkno praznovala svoj občinski praznik. Na slavnostni akademiji so bila podeljena 
priznanja letošnjim občinskim nagrajencem, župan Cerknega Gašper Uršič pa je v svojem nagovoru spomnil, 
da smo spomladi že preživeli karanteno in se poigral z mislijo, da nas je že France bevk želel opozoriti, naj 
odkrivamo raznolikost svoje občine, pisano krajino in se (bolj) povezujemo z ljudmi v skupnosti. Nekaterih se je 
epidemija dotaknila bolj, spet drugih manj. V drugem jesenskem valu spomladansko vajo ponavljamo. Vsakdo se 
s spremenjenimi razmerami sooča na svoj način. ena najstarejših občank naše občine, stoletnica Marija Podobnik 
iz Podlanišča, ki je preživela že marsikaj, povsem mirno odgovarja, da »nič ne nuca, če se bojiš«. in še: »bo, kar 
bo.« kljub visokemu jubileju ima dober spomin, predvsem pa ohranja vedrino in optimizem, ki ju v teh časih 
še kako potrebujemo. Tudi ščepec humorja zagotovo ne more škoditi. Prijetne jesenske dneve, ki kličejo po 
sprehodu ali daljšem postanku v naravi, vam želimo iz uredništva Cerkljanskih novic. Prijetno branje!  
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Župan občine Cerkno Gašper Uršič in 
poveljnik občinskega štaba CZ Stanko 
Močnik sta že v drugi polovici oktobra, še 
pred zaprtjem občinskih meja, podpisala 
odredbo, po kateri so do preklica zaprti 
vsi športni in kulturni objekti v lasti občine 
Cerkno. V športnih objektih je prepovedano 
izvajanje vseh organiziranih športnih vadb, 
dovoljene so le organizirane športne 
vadbe ekip in posameznikov, ki v članskih 
kategorijah tekmujejo v okviru tekmovanj 
nacionalnih panožnih zvez. V športnih 
objektih je do preklica prepovedano 
izvajanje športnih tekmovanj.

občina Cerkno in občinski štab Civilne 
zaščite občanke in občane tudi prosita, da 
se držijo priporočil NiJZ-ja. Z upoštevanjem 
preventivnih ravnanj in navodil naj občanke 
in občani poskrbijo za omejevanje širjenja 
koronavirusne bolezni covid-19. 

Na vhodu v stavbo ZD Idrija 
triaža 
Vsi pacienti, ki prihajajo na obravnavo v 
prostore ZD idrija in/ali ZP Cerkno, morajo 
biti na pregled predhodno naročeni, pred 
vstopom v ZD idrija pa že več mesecev 
izvajajo triažo, zato morajo vsi obiskovalci 
(pacienti) ob prihodu izpolniti vprašalnik o 
zdravstvenem stanju.

Koronavirus 

Nove omejitve, 
zaprti kulturni in 
športni objekti
Damjana Peternelj

Zaradi slabšanja epidemiološke slike v Sloveniji in 
tudi v Občini Cerkno so člani ožje koordinacijske 
skupine štaba Civilne zaščite Občine Cerkno že v 
drugi polovici oktobra sprejeli določene omejitvene 
ukrepe in priporočila, ki veljajo na območju občine.

Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Dnevi, ki so pred nami, so pomembni za vse nas. Z upoštevanjem 
preventivnih ukrepov (higiena rok in kašlja, ustrezna medosebna 
razdalja, nošnja zaščitnih mask ...) poskrbimo, da ostanemo na 
seznamu občin, v katerih število novih primerov covid-19 ne narašča 
prehitro. Upoštevajmo dodatna navodila zaposlenih v zdravstvu, 
trgovinah, vrtcu in ostalih dejavnostih, ki bodo tudi v prihodnjih dneh 
s svojim delovanjem skrbeli za kakovost naših življenj. 
Zaradi ugodne epidemiološke slike Vrtec Peter klepec pri oŠ Cerkno 
v občini Cerkno nemoteno deluje po ustaljenem urniku, a 
v zmanjšanem obsegu. 
kljub temu da je občinska uprava omejila poslovanje s strankami, 
intenzivno pripravljamo nabor projektov, za katere je treba pripraviti 
potrebno dokumentacijo za nadaljnje pridobivanje sredstev iz 
državnih ter eU razpisov. Cilj občinske uprave je, da po več kot desetih 
letih občinski svet sprejme proračun za leto 2021 še pred novim letom. 
Taka časovnica omogoča optimalnejšo pripravo dokumentacije za 
izvedbo tekočih projektov in njihovo izvajanje.
V sklopu skupnega LaS projekta občin Cerkno, Logatec in idrija 
smo pridobili sredstva za nakup vozila, s katerim bomo s pomočjo 
prostovoljcev izvajali prevoze za starejše preko programa Prostofer. 
Zaradi omejitev s programom žal še nismo začeli. 
S sklepom občinskega sveta je bil na predzadnji seji potrjen tudi 
nakup t. i. »Stare policije« s pripadajočim zazidljivim zemljiščem, na 
katerem bomo lahko za začetek zgradili 9–10 prepotrebnih stanovanj, 
ki na svojo realizacijo čakajo že od prejšnjega tisočletja.
Večina slovenskih občin že pobira nadomestilo za nezazidana 
stavbna zemljišča, saj to zahteva državna zakonodaja. Nobena nova 
dajatev ni sprejeta z odobravanjem. Mednje sodi tudi nadomestilo 
za nezazidana stavbna zemljišča, ki ga bodo od naslednjega leta, če 
bo to potrdil občinski svet, morali plačevati tudi vsi, ki imajo takšna 
zemljišča v občini Cerkno. izkušnje preostalih občin kažejo, da lastniki 
ob uvedbi nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča pogosto 
želijo prekvalificirati v drugo namensko rabo, za katero nadomestila 
ni treba plačevati. Posledično se vrednost zemljišča zmanjša. Uvedba 
nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča je torej tudi inštrument, 
s katerim na področju prostora občine skušajo narediti red in voditi 
aktivnejšo politiko urejanja prostora.
ker želimo imeti zagotovljeno kakovostno oskrbo z elektriko in pitno 
vodo, dobro javno razsvetljavo in kanalizacijo, urejene občinske 
ceste, pločnike in še kaj, potrebujemo investicijski denar. in bolje kot 
je območje, na katerem živimo, opremljeno, višji so zneski na naših 
položnicah iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Ta teden sem k ponovni aktivaciji pozval prostovoljce, ki so pomagali 
v prvem valu epidemije in tudi tokrat se je odzvalo okrog 20 
prostovoljcev. S šolo smo se dogovorili za način zagotavljanja toplih 
obrokov za ogrožene skupine in pomoč pri pouku na daljavo, si pa vsi 
skupaj prizadevamo, da bi se zaradi ugodne epidemiološke slike v naši 
občini pouk čim prej izvajal v šoli.

Le skupaj lahko poskrbimo, da bo občina Cerkno ostala območje z 
majhnim številom obolelih za koronavirusno boleznijo covid-19.

Župan občine Cerkno Gašper Uršič

Zaposlenim zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem ter obiskovalcem ZD idrija v 
sklopu triaže merijo telesno temperaturo. 
Da bi vsaj nekoliko olajšali delo sodelavcev 
na triaži, so skupaj s koncernom kolektor 
kupili sistem CorDea – sistem za 
odkrivanje povišane telesne temperature. 
Gre za popolnoma avtomatsko, hitro 
in natančno rešitev za odkrivanje oseb 
s povišano telesno temperaturo, ki za 
svoje delovanje ne potrebuje prisotnosti 
operaterja. 

V ZD idrija zaradi možnosti hitrega in 
nekontroliranega prenosa okužbe občane 
pozivajo, da upoštevajo priporočila 

Posebni ukrepi veljajo tudi ob vstopu v prostore Zdravstvene postaje Cerkno.
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Vlada je s preteklim 
koncem tedna spet 
zaostrila ukrepe. Ustavil 
se je javni prevoz, 
zaprle nenujne trgovine, 
prepovedano je vsakršno 
zbiranje. Pouk v šolah še 
naprej poteka na daljavo, 
vrtci so odprti le za nujno 
varstvo. 
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Brezplačen topli obrok za 
učence in dijake
Tudi v času pouka na daljavo je za 
učence in dijake iz socialno šibkih 
družin zagotovljen brezplačen 
topli obrok. Pripada tistim 
učencem in dijakom, pri katerih 
v družinah povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji ali odločbi na 
podlagi vloge za priznanje pravice 
do subvencije malice ali kosila, ne 
presega 382,82 € (3. dohodkovni 
razred otroškega dodatka oziroma 
2. razred državne štipendije). 
brezplačen topli obrok pripada 
tudi učencem in dijakom, ki so 
nameščeni v rejniško družino.
Učenci in dijaki v občini Cerkno se na topli obrok prijavijo prek elektronskega naslova 
prehrana@os-cerkno.si. Dijaki naj ob prijavi priložijo dokazilo o upravičenosti do 
brezplačnega toplega obroka. Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka osnovnošolcev 
preverila v CeUViZ. obroke bodo pripravili v šolski kuhinji. Več informacij je objavljenih na 
občinski in šolski spletni strani.  (C. N.)  ₨

Potrebe po računalniški 
opremi
Z učenjem na daljavo se je 
povečala tudi potreba po primerni 
računalniški opremi. Če imate v 
družini več šolajočih se otrok in 
potrebujete dodatno računalniško 
opremo, to sporočite oŠ Cerkno 
na elektronski naslov info@
os-cerkno.si. V šoli imajo na voljo 
nekaj računalniške opreme, ki 
jo za čas pouka na daljavo lahko 
posodijo družinam. Prav tako 
jih lahko kontaktirate, če imate 
kakršnekoli tehnične težave. 
V sodelovanju s prostovoljci iz 
lokalne skupnosti vam bodo priskočili na pomoč. (C. N.)  ₨

Prostovoljci za pomoč pri 
pedagoškem delu z učenci 
in dijaki
Na poziv župana za pomoč se je v 
drugem valu epidemije odzvalo že 
okrog 20 prostovoljcev s celotne 
Cerkljanske. Vstopili smo v novo 
obdobje izvajanja pouka na 
daljavo, tako da občina Cerkno in 
oŠ Cerkno pozivata vse občanke 
in občane, ki imajo izkušnje s 
pedagoškim delom in učenjem 
na daljavo, da se prijavijo na 
povezavi, ki je na voljo na občinski 
spletni strani. Prostovoljce bodo 
povezali s strokovno službo na 
oŠ Cerkno, pri kateri bodo dobili 
podrobnejša navodila za pomoč 
pri organiziranju učenja na daljavo.  (C. N.)  ₨

NiJZ-ja (razkuževanje in umivanje rok, 
obvezna uporaba maske v zaprtih 
prostorih in obvezna varnostna razdalja) za 
obvladovanje širjenja infekcije. Svetujejo 
omejitev socialnih stikov, skrbno in 
natančno spremljanje zdravstvenega stanja, 
ob pojavu kateregakoli znaka ali simptoma 
okužbe pa je treba poklicati izbranega 
osebnega zdravnika, pediatra ali zdravnika 
v enoti nujne medicinske pomoči (NMP). 
obnašati se je potrebno samozaščitno in 
dosledno upoštevati ukrepe. Če sumite, 
da ste okuženi, ne hodite v zdravstveni 
dom, predhodno se po telefonu posvetuje 
z izbranim osebnim zdravnikom ali 
pediatrom, v primeru nujnih stanj ter ob 
koncih tedna pa je na voljo telefonska 
številka NMP: 05 37 34 212.

V Zdravstvenem domu idrija že od začetka 
epidemije na posebni »drive-in« vstopni 
točki po navodilih zdravnikov opravljajo 
teste, vzorce brisov pa kasneje prepeljejo 
v nadaljnjo obravnavo v Ljubljano. Na 
tej točki bodo še naprej odvzemali brise 
pacientom, ki jih bodo tja napotili izbrani 

OBčINSKa UPRaVa OmejIla POSlOVaNje 

Z namenom preprečevanja širjenja okužb je Občina Cerkno od 21. 
oktobra 2020 dalje omejila poslovanje s strankami.

Vhod v občinske prostore je do nadaljnjega zaklenjen in je mogoč le v 
času uradnih ur na podlagi predhodnega naročila po elektronski pošti: 
obcina@cerkno.si ali po telefonu na številki: 05 373 46 40.
Stranke prosijo, da se v čim večji meri poslužujejo elektronskega 
poslovanja, obrazci vlog so objavljeni na spletni strani občine.
Sicer pa občinska uprava izvaja vse svoje naloge in tudi vsi roki tečejo v 
skladu s predpisi.

Naveden način poslovanja Občine Cerkno velja do preklica. 

osebni zdravniki, in sicer tistim pacientom, 
ki ne potrebujejo osebne obravnave pri 
zdravniku.

Ponovno je bilo vzpostavljeno delo v t. i. 
»covid-ambulanti«, kjer vsak delovni dan 
med 8. in 12. uro po napotitvi osebnih 
zdravnikov pregledajo paciente s sumom na 
okužbo.

Psihološka podpora 
občankam in občanom 
V trenutni situaciji širjenja koronavirusa 
je povsem razumljivo, da ljudje občutimo 
zaskrbljenost, tesnobo ali neobvladljiv 
strah. Če ste se sami znašli v stiski, se 
počutite tesnobno ali zaskrbljeno glede 
koronavirusa, lahko pokličete psihologinjo 
v Centru za krepitev zdravja ZD idrija.
Nudijo psihološko podporo v obliki kratkih, 
razbremenilnih pogovorov. Pokličete lahko 
vsak delovni dan od 10. do 12. in od 13. do 
15. ure na telefonsko številko: 051 399 777.
24 ur na dan je na voljo tudi brezplačna 
telelefonska številka: 080 51 00. ₨

Do nadaljnjega so zaprta športna igrišča.
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Občina Oboleli Odstotek (%) prebivalcev 

Cerkno 47 1,034 

Idrija 206 1,744 

Železniki 369 5,491 

Tolmin 269 2,445

Gorenja vas - Poljane 288 3,811

Žiri 124 2,514

Primerjava obolelih: Cerkno 
in sosednje občine 
(podatki zbrani do vključno
9. novembra 2020) 
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Svetniki sprejeli rebalans, 
zavrnili nove dajatve      
Občina Cerkno 

Na 18. seji občinskega sveta, ki je bila 20. oktobra, so svetniki sprejeli rebalans proračuna, na 19. seji 
9. novembra pa zavrnili Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje Cerknega, o Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) pa bodo po 
umiku razpravljali na naslednji seji. 

Na prihodkovni strani bo po rebalansu 260.000 evrov 
več, največji razlog je povišanje povprečnine, kjer se 
znesek s 589 dviguje na 623 evrov na občana, kar bo 
skupaj naneslo 233.000 evrov. Nedavčni prihodki so se 
zmanjšali na postavki koncesijske dajatve iger na srečo 
– igralnice so zaradi epidemije zaprte, prilivi niso dosegli 
načrtovanih. Transferni prihodki se povečujejo – gre za 
dvig kvote nepovratnih sredstev v povezavi s 23. členom, 
ki ga namenjajo rekonstrukciji ceste Dolenji Novaki–
razpotje, z Ministrstva za obrambo so bila prejeta sredstva 
za epidemijo. Pri odhodkih med drugim malenkostno 
višja sredstva namenjajo za financiranje medobčinskega 
inšpektorata. 

Opremljenost s komunalno 
infrastrukturo nujna, a roki zelo kratki 
Predstavnik podjetja Čista dolina je svetnikom predstavil 
projekt komunalnega opremljanja sedmih aglomeracij 
občine Cerkno, katere cilj je uresničitev v naslednjih dveh 
letih. Trenutno je v občini le ena glavna aglomeracija – 
Cerkno, kanalizacijski sistem pa se zaključuje s čistilno 
napravo. Do 2021 mora biti obstoječa aglomeracija 
opremljena v celoti, ker je na območju kopalnih voda,  do 
leta 2023 pa je občina dolžna opremiti še šest aglomeracij.  
osnova za začetek je dober operativni program na občinski 

Cesto v Urmajnik uradno 
predali namenu 
konec septembra sta Henrik ajdišek, 
predsednik kS otalež, in Janez Peternelj z 
občine Cerkno ob prisotnosti domačinov 
slovesno predala namenu cesto iz Lazca 
v Urmajnik. občina Cerkno je sicer odsek 
ceste med vasjo Lazec in domačijama Filipič 
in Majnik obnovila že sredi lanskega leta. 
rekonstrukcija in asfaltacija slab kilometer 
dolgega odseka je znašala okrog 160 tisoč 
evrov. Do odsekov do domačij je obnovo 
ceste financirala občina, odcepa do domačij 
pa družini. Gradbena dela je opravilo 
podjetje raspet, asfaltiranje pa kolektor 
CPG.  ₨

V Novakih asfaltirali 
kilometrski odsek   
Med kmetijo košenija in Podprvičem v 
Gorenjih Novakih so v oktobru asfaltirali 
skoraj kilometrski odsek ceste. Projekt 
obnove ceste je bil že nekaj časa pripravljen. 
Na razpisu občine Cerkno za obnove ceste v 
Novakih je uspelo gradbeno podjetje raspet, 
d. o. o., ki je za 292 tisoč evrov obnovilo 
cesto, zgradilo blizu 80 metrov podpornih 
zidov in odsek asfaltiralo do začetka 
novembra.  ₨

ravni, ki pa ga bo potrebno prilagoditi, da bo možna 
kandidatura tudi za evropska sredstva. Gre za velik finančni 
in organizacijski zalogaj, prav tako so izvedbeni roki zelo 
kratki. 

Odlok o NUSZ skozi prvo branje 
kot je pojasnil direktor občinske uprave oton Lahajnar, 
morata biti tako odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč kot odlok za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje občine Cerkno 
sprejeta do konca letošnjega leta. Nadomestilo je obvezna 
dajatev na celotnem območju občine in njen vir financiranja 
za opremljanje stavbnih zemljišč, urejanje javnih površin, 
dvig ravni življenja v občini. Z odlokom se določi višina 
nadomestila. Doslej te dajatve, razen na območju Cerknega, 
občani niso plačevali. Skupaj naj bi se iz tega naslova za leto 
2020 nateklo 181.524 evrov, v letu 2021 pa 326.440 evrov, 
torej 144.916 evrov več. Svetniki so prvo branje predloga 
soglasno podprli, čeprav so med razpravo ugotovili, da bo 
do drugega branja treba mnenja še uskladiti. 
Matevž Premelč iz podjetje ZaViTa, d. o. o., je pred prvim 
branjem odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje 
občine Cerkno predstavil ozadje za pripravo: sprejem nove 
področne zakonodaje, vzpostavitev evidenc obstoječe 
komunalne opreme in določitev podlag in meril za odmero 
komunalnega prispevka. 

ob tem so svetniki ugotavljali, da je bil to na seji že tretji 
odlok, »s katerim se dodatno bremeni občane« in da gre 
glede na povprečno plačo v tem okolju za visoke zneske. 
občinski upravi so naložili, naj razmisli, kako lahko občanom 
plačilo novih dajatev olajšajo. 

Zavrnili kar dva odloka 
Na zadnji seji, ki je bila 9. novembra, so svetniki po hitrem 
postopku sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine Cerkno ter odloku 

o občinskem lokacijskem načrtu rekonstrukcija vodotoka 
Cerknica in Cvetkove ulice v Cerknem. Sprejem odloka so 
podprli, saj je pomemben za izgradnjo novega trgovskega 
centra. 
razpravljali so o subvencioniranju komunalnega prispevka 
za mlade in mlade družine v občini Cerkno. V odloku, ki 
so ga svetniki sicer potrdili, a z nekaterimi predlogi, ki naj 
se vnesejo v besedilo do naslednje seje, je predlagano 
50-odstotno subvencioniranje komunalnega prispevka za 
mlade, ki še niso dopolnili 35. leta starosti. 
V drugi obravnavi so imeli tudi odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Cerknega ter odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč. Če so na 18. seji še večinoma dvignili 
roke za prvega, se tokrat niso mogli zediniti in ga niso 
podprli. Prav tako niso našli skupnega jezika pri drugem, saj 
predvideva, da naj bi dajatev plačevali vsi občani in ne le 
v naselju Cerkno kot doslej. Glede na vneto razpravo se je 
občinska uprava odločila, da odlok umakne in do naslednje 
seje primerno dopolni. 
₨

Svetniki se od pomladi dalje srečujejo na virtualnih sejah.

Že prihodnje leto bo morala občina urediti kanalizacijski sistem 
Cerknega s čistilno napravo, do leta 2023 pa komunalno opremiti 
še šest drugih območij.
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Reševanje stanovanjske 
problematike 
Katja Martinčič, Občina Cerkno

Občina Cerkno se po rezultatih ankete, ki je bila februarja 2020 objavljena na spletni strani občine, sooča 
z veliko problematiko dostopnosti stanovanj za mlade in starejše v velikosti 50–70 m2. Iz tega razloga si 
bo v naslednjih letih v prvi fazi prizadevala za izgradnjo večstanovanjskega objekta, saj bi s tem povečali 
fond novih stanovanj.

Stanovanjska politika ni samo pristojnost 
države, temveč tudi lokalnih skupnosti, 
ki jo izvajajo. V idriji se je npr. letos 
odvijal projekt Mreža za bivanje z 
dvema bistvenima ciljema: »aktivacija« 
praznih stanovanj in izdelava osnutka za 
stanovanjsko strategijo občine. aktivna 
stanovanjska politika predstavlja način 
delovanja države v sistemu stanovanjske 
oskrbe družbe. Pravica do primernega 
stanovanja je pomemben element socialne 
varnosti ter dostojanstva posameznika, ki 
predstavlja temelj človekovih pravic. 
eden prvih korakov v tej smeri za vsako 
občino je zagotovo priprava občinske 
stanovanjske strategije. kljub temu da 
na državni ravni že obstaja Nacionalni 

stanovanjski program (NSP), je potrebno 
preučiti stanje in potrebe posamezne 
občine. Geografska lega, gospodarstvo, 
turizem, demografija in drugi dejavniki 
namreč ustvarjajo bistvene razlike med 
posameznimi kraji in s tem pomembno 
vplivajo tudi na stanovanjske potrebe 
prebivalstva. kakovostna analiza stanja 
je ključni element uspešno zastavljene 
strategije. 
Pomembno je tudi celostno reševanje 
stanovanjskih vprašanj in hkratno 
upoštevanje potreb in želja različnih 
starostnih in socialnih skupin. Dober primer 
takšnega ukrepa je npr. prenova prazne 
enodružinske hiše v dve ločeni stanovanji 

LETO IZGRADNJE NASELJENA 
STANOVANJA

NENASELJENA 
STANOVANJA

pred letom 1919 374 226

1919–1945 68 43

1946–1960 97 34

1961–1970 98 28

1971–1980 299 46

1981–1990 286 64

1991–2000 135 46

2001–2005 43 22

2006–2010 33 12

2011–2015 20 9

2016–2020 7 6

skupaj (vsa leta) 1.460 536

za starejše in mlade. Takšna poteza hkrati 
rešuje primanjkljaj stanovanj za mlade, 
osamljenost in stanovanjsko revščino 
starejših, izpostavlja pa tudi ekološke 
vidike vpliva gradnje na okolje, ohranjanje 
stavbne dediščine in druge prednosti 
prenove pred novogradnjo. 

»aktivacija« praznih hiš in 
stanovanj  
aktivacija praznih hiš in stanovanj kot 
način reševanja stanovanjske problematike 
ni nova ideja. Na irskem, v Luksemburgu 
in drugod po evropi so že pred leti začeli 
izvajati programe, s katerimi država 
lastnikom na različne načine pomaga pri 
prenovi in ponovni uporabi opuščenih 

stanovanjskih objektov. Z novelo 
stanovanjskega zakona je tudi pri nas 
za leto 2021 napovedana uvedba Javne 
najemne službe (JNS), ki naj bi predstavljala 
pomoč pri zagotavljanju najemnih 
stanovanj, predvsem za mlade, mlade 

družine in socialno ranljive prebivalce. JNS 
bo opravljala vlogo posrednika in izvajalca 
storitev med lastnikom nepremičnine 
(najemodajalcem) in najemnikom ter s 
tem prevzela tudi vsa tveganja najema 
in oddajanja. Nosilec izvajanja na državni 
ravni bo Stanovanjski sklad rS. Lokalne 
skupnosti pa morajo že prej poiskati načine 
za trajnostno upravljanje s propadajočim 
stanovanjskim fondom.

Kaj pa Cerkno? 
V občini Cerkno ni bilo večstanovanjske 
gradnje že od sredine 90-ih let prejšnjega 
stoletja. S tem namenom je bila odkupljena 
stavba »Stare policije«, kjer bo s pomočjo 
zunanjega investitorja občina v naslednjih 

dveh letih poskušala zagotoviti deset 
stanovanj. Del stanovanj bo namenjenih 
dopolnitvi stanovanjskega fonda občine 
Cerkno, del pa jih bo ponujeno v odkup. 
aktivno iščejo zunanje investitorje, ki bi bili 
pripravljeni investirati v izgradnjo še drugih 
večstanovanjskih objektov v Cerknem. Tudi 
s preselitvijo Zdravstvene postaje Cerkno, 
ki je predvidena v letih 2021–2022, se bo 
sprostila stavba v središču Cerknega, ki bo 
namenjena stanovanjem.
občina iz stanovanjskega fonda že ponuja 
obstoječa stanovanja v odkup najemnikom, 
da pridobi sredstva za investicije v nova 
stanovanja. V preteklih letih je že uspešno 
ponujala subvencije kredita za adaptacijo 
stanovanj za mlade družine in v naslednjih 
letih bo s tem nadaljevala. Predlagajo tudi 
znižanje plačila komunalnega prispevka 
za mlade družine, ki rešujejo stanovanjsko 
problematiko. 
V naslednjih letih bo občina na različne 
načine spodbujala prenovo praznih ali 
polpraznih hiš in stanovanj, pri čemer 
izpostavljajo nujnost sodelovanja tako 
lastnikov kot iskalcev stanovanj ali hiš. ₨
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Delež (ne)naseljenosti v odstotkih

Naseljena  stanovanja
(1460)  73%

Nenaseljena stanovanja
(536)  27%

V stavbi stare policije naj bi občina v naslednjih dveh letih poskušala zagotoviti nova stanovanja.

Vi
r: 

St
at

ist
ič

ni
 u

ra
d 

RS
, p

od
at

ki
 z

a 
le

to
 2

01
8.



6 Občina Cerkno

Slavnostna seja ob občinskem prazniku 

Človek s človekom    
Tjaša Jurman

Uvod v letošnjo slavnostno sejo ob prazniku Občine Cerkno je dal vedeti, da se bo Bevkova misel 
prepletala skozi celoten prireditveni večer, ki ga je 1. oktobra gostila Osnovna šola Cerkno in na kateri so 
bili podeljeni: naziv častni občan Občine Cerkno, Bevkovo priznanje in Bevkova nagrada Občine Cerkno.

Župan Gašper Uršič je z uvodnim 
pozdravom spomnil, da smo letos spomladi 
že preživeli prvo karanteno, in se poigral 
z mislijo, da nas je sam France bevk želel 
opozoriti, naj spet odkrivamo raznolikost 
svoje občine, pisano podobo pokrajine in se 
povežemo z ljudmi, s katerimi sobivamo. Da 
bi Cerkljani skupaj obrnili naslov bevkovega 
dela Človek proti človeku, ki govori prav 
o Cerkljanski, v naslov Človek s človekom, 
je želja, na katero je vredno spomniti 
danes, jutri, vsak dan. Skozi dialog se gradi 
prihodnost občine, pa tudi regije in države. 

Slavnostni govornik, župan Mestne občine 
Nova Gorica klemen Miklavič, je nadaljeval 
misel cerkljanskega župana, da se razvoj 
regije začne z dialogom in spoštovanjem 
občinskih sosedov ter se navezal na 

povezavo Cerkljanske in Nove Gorice, ki ju s 
svojimi zgodbami povezujeta in združujeta 
vsaj dve veliki osebnosti: Milojka Štrukelj in 
France bevk. Njun uporniški duh in ponos 
sta zapisana v zgodovino in bi se ju morali 
oklepati močneje in glasneje.

Slavnostna seja je svoj vrhunec dosegla s 
podelitvijo občinskih priznanj za leto 2020, 
ki sta jih podelila župan Gašper Uršič in 
predsednik komisije za bevkove nagrade in 
priznanja andraž Drešček. 

Najvišje priznanje občine Cerkno – naziv 
častni občan je prejel Marijan Platiše za 
požrtvovalno in aktivno delo, dosežene 
rezultate in njegov prispevek k razvoju in 
dvigu kakovosti življenja ljudi v Cerknem in 
na Cerkljanskem ter ohranjanju spomina na 
novejšo zgodovino.

»res je, da na družbenem, političnem, 
društvenem in gospodarskem področju v 
občini Cerkno in v širši skupnosti delujem 
že skoraj petdeset let. bil sem priča 
razvojnim vzponom in padcem, pa tudi 
velikim družbenim spremembam, celo vojni. 
Prizadeval sem si za napredek in razvoj naše 
skupnosti ter za ustvarjanje dobrih odnosov 
med ljudmi. kljub temu pa nisem pričakoval, 
da bom kdaj v družbi tako uglednih in za 
občino Cerkno pomembnih ljudi, ki so naziv 
častnega občana občine Cerkno prejeli 
pred menoj. izkazano čast sprejemam s 
ponižnostjo, ponosom in hvaležnostjo. 
Priznanje sprejemam v zavedanju, da sem 
deloval po svojih najboljših močeh, pošteno 
in v dobro naše skupnosti. kjerkoli sem 
deloval, sem spoštoval ljudi, in to ne samo 
svoje, ampak tudi tiste, ki so mislili drugače 
od mene. Ne glede na to, kje sem deloval, 
sem ob sebi vedno imel ekipo dobrih, 
zaupanja vrednih in sposobnih sodelavcev, 
ki je delovala složno in povezano. ob 
tej priložnosti se vsem zahvaljujem za 
opravljeno delo, saj del tega priznanja 
gre tudi njim. Zahvaljujem se tudi svojim 
domačim, veteranom vojne za Slovenijo, ki 
so oblikovali predlog, in nenazadnje županu 
ter svetnicam in svetnikom občine Cerkno, 
ki so moje javno delovanje prepoznali 
kot pomembno ter presodili, da mi gre to 
izjemno priznanje. kljub navdušenju, ki me 
preveva ob prejemu naziva častni občan 
občine Cerkno, pa ostajam razmišljujoč, 
kritičen in zagledan v prihodnost. Vsem v 
razmislek bi ponovil besede, ki nam jih je 
nekoč namenil direktor skupine eGo in naš 
častni občan gospod Heinz Treffinger, ki je 
dejal: »Če ne rasteš, si vsak dan manjši, saj 
drugi rastejo mimo tebe«. ob zavedanju 
pomena teh besed se veselim prihodnosti 
in napredka, ki se bo ob predanem delu 

in pozitivni energiji mlade generacije 
zagotovo nadaljeval tudi v naših krajih.« 
(Marijan Platiše)

Bevkovo priznanje občine Cerkno za 
leto 2020 je prejelo društvo tabornikov 
Rod aragonitnih ježkov Cerkno 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 kot 
aktivni steber civilne zaščite.

“Cerkljansko in Novo 
Gorico s svojimi zgodbami 
povezujeta in združujeta 
vsaj dve veliki osebnosti: 
milojka Štrukelj in France 
Bevk. Njun uporniški duh 
in ponos sta zapisana 
v zgodovino in bi se ju 
morali oklepati močneje in 
glasneje.”

Slavnostni govornik, župan 
mestne občine Nova Gorica, dr. 
Klemen miklavič 

»Taborniki smo prejeli bevkovo priznanje 
za 25 let izvajanja taborniškega programa 
v občini Cerkno in s tem za skrb za 
vzgojo mladih v avtonomne, angažirane, 
solidarne in odgovorne posameznike ter 
delovanje pri civilni zaščiti. To počnemo 
skozi tedenske sestanke, ki jih organizirajo 
mladi prostovoljci. Dopolnjujemo sistem 
formalnega izobraževanja, saj spodbujamo 
samospoznavanje, željo po odkrivanju, 
raziskovanju in vedenju. Tako člani našega 
društva tabornikov nagovarjamo želje in 
potrebe, ki jih mladi drugje težko izpolnijo. 
Tako kot že 25 let, se bomo tudi v nadaljnje 
trudili ustvarjati boljši svet!«
(Društvo tabornikov raJ Cerkno)

Zaradi aktualnih razmer je slavnostna seja Občine Cerkno potekala v prostorih osnovne šole.
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Bevkovo nagrado občine Cerkno za 
leto 2020 je prejelo Rokodelsko društvo 
Driklc za ohranjanje lokalne identitete, 
širjenje tradicionalnih znanj ter veščin (tudi 
med mlade) in s tem ohranjanje dediščine 
domačega kraja. 
»Veseli smo bevkove nagrade, posebno 
smo veseli, da je naše delo opaženo in nas 
podpirajo krajani Cerkljanske in celo širše, 
izven občine. Trudimo se, da bi ohranili 
kulturno dediščino, znanja in spretnosti 
izdelave rokodelskih izdelkov. izdelujemo 
tudi izdelke, s katerimi smo popestrili 
Cerkno (velika maska, jaslice, medved, 
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Uspeli s projektom 
NAOKOLI 
NaokoLi – narava, okolje, integracija – je operacija, ki se ukvarja z integracijo vsebin 
varovanja in ohranjanja narave ter okolja v različne produkte.
Vodilni partner LaS s CiLjem je skupaj z občinami Logatec, idrija in Cerkno, Zavodom za 
turizem idrija in idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo uspešno prijavil projekt NaokoLi, ki 
se bo izvajal do leta 2022 in je sofinanciran s strani evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. 

Na Cerkljanskem se bo z izboljšano 
turistično ureditvijo kraja (na novo 
postavljene klopi, urejeni parki 
in zelene površine, postavljena 
in zasajena cvetlična korita na 
osrednjem trgu) ter s postavitvijo 
informativne table, na kateri bodo 
označene pohodne in kolesarske 
poti v okolici, predstavilo 
vključevanje narave in lokalnega 
okolja v inovativne turistične 
produkte območja, ki jih bo za 
občino Cerkno razvil in predstavil 
LTo Laufar Cerkno. 

V sklopu aktivnosti se je z 
nakupom opreme (rastlinjaka, 
visokih gred, kompostnikov, 
lesene vrtne hiše in ostalega 
vrtnega orodja) nadgradil tudi 
šolski eko park pri osnovni šoli 
Cerkno.
kot skupne aktivnosti vseh 
vključenih partnerjev projekta 
bodo v letu 2021 in 2022 potekala 
izobraževanja za vzdrževalce 
visokih gred in poseben sklop 
izobraževanj za širšo javnost. 
izdelali bomo skupno brošuro, ki bo namenjena predstavitvi vsebin projekta in ozaveščanju 
širše javnosti. (idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija) ₨
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V sklopu projekta NaOKOlI so v Cerknem postavili cvetlična 
korita.

Spletna promocija lokalne ponudbe
Na idrijsko-Cerkljanskem se lahko 
pohvalimo s številnimi kakovostnimi 
pridelovalci zelenjave, sadja, medu in 
čebeljih pridelkov; proizvajalci sirov in 
mlečnih izdelkov, kruha in peciva, idrijskih 
žlikrofov, izdelkov za nego obraza in telesa 
ter drugih rokodelskih izdelkov. 
V okviru projekta Digitalne rešitve Za izzive 
podeželja so od avgusta dalje nastajali 
predstavitveni filmčki lokalnih ponudnikov, 
s katerimi ne želimo le predstaviti različnih 
ponudnikov, ampak tudi spodbuditi 
prebivalce k nakupu kakovostnih lokalnih 
pridelkov in izdelkov ter vzpostaviti 
zaupanje in prepoznavanje njihove 
ponudbe. Nastalo je osem promocijskih 
filmov, tudi cerkljanskih ponudnikov. 
Namen kratih predstavitvenih filmov 
je pokazati, da za vsakim pridelkom ali 
izdelkom stoji zgodba, ki izhaja iz dela 
celotne družine, njihove ustvarjalnosti in 

predanosti domačemu okolju. Z nakupom 
pridelkov in izdelkov v svojem lokalnem 
okolju smo veliko bolj prepričani o njihovem 
izvoru in kakovosti, obenem pa ohranjamo 
delovna mesta na našem podeželju. 
Ponudniki jih ustvarjajo z lastnim znanjem, 
lokalnimi surovinami in v tesni povezavi z 
naravnim okoljem ter dediščino. obiščite 
ponudnike na njihovem domu, v Pokriti 
tržnici idrija ali na tržnici v Cerknem, lahko 
pa njihove izdelke najdete tudi v lokalnih 
trgovinah.  
Predstavitvene filmčke objavljamo na naših 
socialnih omrežjih Youtube in Facebook ter 
na spletnih straneh www.icra.si in www.
lokalna-ponudba.si. Prav tako jih bodo 
za promocijske namene lahko uporabljali 
ponudniki sami. Vabljeni k ogledu.
(idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija) ₨

neandertalska piščal). Mi se bomo vsekakor 
potrudili in s tem nadaljevali. Zahvaljujem 
se članom društva, predlagateljem nagrade, 
občini in vsem, ki nas podpirajo pri našem 
delu.« (Marko obid, predsednik društva 
Driklc)

Na repliko neandertalčeve piščali – 
tidldibab, kot jo je poimenoval akademski 
glasbenik Ljuben Dimkaroski in častni občan 
občine Cerkno, je na slavnostni seji zaigral 
multiinstrumentalist boštjan Gombač, ki je 
skupaj s sestavom še mnogih instrumentov 
in skozi zvočne efekte klical zvok narave in 

divjine v danes in zdaj. Preplet je bil živ in 
glasbeno mogočen. 

Letos pišemo leto Franceta bevka, 
vztrajnega borca za slovenski jezik in 
kulturo. kdo, če ne osebnosti kot je on, naj 
nam vlivajo poguma in moči? Časi, v katerih 
smo, kličejo po drugačnem. Postavljajo 
se prioritete, gradijo se temelji odnosom, 
učimo se iskrenosti in spoštovanja do sebi 
enako in drugače mislečih. 

Pogumno naprej! ₨

Slavnostne seje Občine Cerkno so se udeležili tudi nekateri župani in državni svetnik (z leve):
Uroš Brežan (Tolmin), Tomaž Vencelj (Idrija), državni svetnik Bojan Režun, Gašper Uršič (Cerkno), 
Klemen miklavič (Nova Gorica), Tarik Žigon (Renče - Vogrsko) in milan čadež  (Gorenja vas - Poljane). 

Boštjan Gombač pri igranju na tidldibab.

Na novo postavljene klopi
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8 Intervju

Pogovor s Cirilom Peterneljem, vodjo Smučarskega centra Cerkno 

»Delamo, kot da bi se pripravljali 
na normalno sezono« 
Damjana Peternelj 

»Pripravljamo se, kot da bi bila pred 
nami normalna sezona, čeprav natančnih 
napotkov, kako bomo obratovali, z NiJZ-ja 
še nimamo,« pravi vodja smučišča z več 
kot 30-letnimi izkušnjami na tem delovnem 
mestu, ki ima za sabo že 48 let delovne 
dobe. »Zaradi epidemije smo že spomladi 
smučišče zaprli predčasno, sezona ni bila 
prav uspešna,« prizna. »Prodali smo precej 
manj vozovnic kot v sezoni prej, a bi lahko 
še obratovali, saj je bilo vreme primerno.« 
Poleti jim je uspelo opraviti vsa vzdrževalna 
dela, tako da je za varnost tik pred 
pričetkom nove sezone poskrbljeno.  

Povprečno zagotovijo okrog 100 
smučarskih dni na sezono
Povprečno imajo posamezne naprave od 85 
do 115 obratovalnih dni na sezono. 
V pretekli sezoni so opravili le 682.374 
prevozov. V sezoni prej jih je bilo 1.116.000, 
tri sezone nazaj pa 1.225.000. »bogate« 
sezone v tem oziru so bile npr. 2007/2008 
ter 2008/2009, ko so na napravah opravili 
kar 1.600.000 prevozov. »Pa bi včasih še 
lahko obratovali, samo na pomlad, ko se v 
nižinah ogreje, zmanjka smučarjev,« pove. 
Tudi sicer opaža, da se v primerih, ko se 
vremenoslovci zmotijo pri napovedi, obisk 
naslednji dan kar pozna. »Nekaj škode nam 
že naredijo, če napovedo preslabo vreme,« 
smeje doda.   

Med prvimi pričeli z zasneževanjem  
Na vprašanje, ali zdaj zasnežujejo več kot 
včasih, odgovori pritrdilno, saj od začetka 
niso imeli primernih naprav. Prvi top so med 
prvimi v Sloveniji kupili leta 1989, danes pa 

smučišče ob primernih vremenskih pogojih 
zasnežijo z okrog 100 topovi in žirafami, 
od katerih jih je približno tretjina mobilnih. 
»Marsikdo tudi misli, da je bilo včasih več 
snega, pa to ni čisto res. Tudi takrat smo 
imeli suhe zime brez snega, zato smo začeli 
z zasneževanjem. V sezoni 1986/87 smo npr. 
zabeležili le 13 obratovalnih dni na eni od 
naprav, pa 7, 10, 31 dni na drugih,« našteva 
obratovalne dneve za posamezne naprave 
v sezonah 1988/89, 1987/88 in 1991/92, ko 
je bila topla zima … »Če bi čakali samo na 
naravni sneg, toliko kot ga je padlo zadnja 
leta, tudi en dan ne bi obratovali. Zato 
moramo, če želimo iti v korak s časom, več 
vlagati v zasneževanje,« je jasen.
in kako presodijo, kdaj je primeren trenutek 
za zasneževanje? »Tla morajo vsaj kakšen 
dan prej pomrzniti, temperature pasti vsaj 
pod –4 °C, vlaga pa pod 70 %. Zrak mora 
biti razmeroma suh, vetra pa ne preveč … 
zunanje okoliščine so odločujoče.« Doda, 
da lahko razmere preveri tudi ponoči od 
doma, če so ugodne, pokliče delavce in 
zasnežujejo, da je zjutraj vse nared. Pove, 
da  zasneževanje ni poceni, saj porabijo 
veliko električne energije, pa tudi vode. 
imajo več zbiralnikov in zajetje, iz enega 
kubičnega metra vode v najboljših pogojih 
lahko naredijo dva kubična metra in pol 
snega. »Pa res mora biti dobra sezona in 
precej smučarjev, da se vse poklopi,« še 
pristavi. Prizna pa tudi, da je sedaj laže, saj je 
tehnologija sodobnejša.  
Približno ocenjuje, da zanje obisk vsaj 600 
smučarjev na dan ob hkratnem odprtju 
restavracije pomeni pozitivno nulo. »Če 
obratuje smučišče, je tudi gostov v hotelu in 

po apartmajih več. Če pa smučišče pozimi 
ne bo delalo, se slabo piše Cerknemu, pa 
tudi širšemu območju – Leskovici, Lazam, 
Poljanski dolini,« je prepričan. »V Železnikih 
so mi povedali, da se jim na bencinski 
postaji precej poveča promet, ko zaženemo 
naprave.« 

Smučarjev toliko, da so jih morali 
zavračati
Spominja se prvih let obratovanja, ko so 
imeli decembra 1982 smučišče odprto samo 

Ciril Peternelj, vodja Smučarskega centra Cerkno

»Včasih ni bilo garaž. Ko se mi je na Brdu pokvaril teptalec, 
sem ga obračal toliko časa, da sem naredil kup snega in nanj 
zapeljal teptalec. Pod njim sem skidal sneg, da je nastala jama, 
v kateri je bilo toliko prostora, da sem se vanjo ulegel in ga 
poskušal popraviti. Ker ni šlo, saj je bilo treba naročiti  nove 
rezervne dele, sem jo sredi noči z Brda mahnil do pisarn, ki so 
bile v stari restavraciji. Porabil sem dve uri, da sem ob štirih 
zjutraj prigazil do tja,« se spominja dogodka iz osemdesetih. 
»Utrujen pa tako, da bi se najraje ulegel in zaspal. Pa ni 
bilo pardona, bila je nedelja, proge so morale biti zjutraj 
pripravljene.« 

Od prvih dni, ko je bil vzpostavljen SC Cerkno, že 38 
let, je del ekipe, od leta 1989 tudi vodja smučišča. je 
prava enciklopedija podatkov in znanja. Z marsičem 
so se s sodelavci pred začetkom sezone že soočili, z 
epidemijo še ne. 

za hotelske goste, 13. februarja naslednje 
leto pa so ga uradno odprli za vse. »Naprav 
in razmer se z danes ne da primerjati,« 
pove. »ko sem prišel, sem delal vse, je bilo 
zelo malo orodja, tako da smo ga prinašali 
od doma, restavracija je bila majhna. Nikjer 
ni bilo toplo. Marsikaj smo dali skozi.«
Spominja se, da je prva leta avtobus vozil 
čisto do vrha. »To je bila še ozka cesta, na 
Počivalu še ni bilo parkirišča. Prvi avtomobili 
so parkirali pri stari restavraciji, avtobus 
smo morali porivati, da je pripeljal na vrh …«
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9Zdravje

Želi si, da bi se vrnili časi, ko je bilo 
smučarjev toliko, da so na Počivalu stali 
v dveh vrstah, na Griču do pol proge … 
»Spomnim se, da smo morali opozorilne 
table postaviti že v Cerknem, na Hotavljah 
in v Železnikih, ker je bilo smučarjev toliko, 
da jih nismo mogli sprejeti. To si želim, 
da bi se ti časi še vrnili.« Je pa res, da se 
je smučišče tehnično razvilo, naprave so 
hitrejše, imajo več sedežev, opravijo več 
prevozov. »Luksus v primerjavi z včasih, ko 
so bile samo vlečnice, na dvosedežnicah na 
vstopih fiksni sedeži, te je bilo treba vedno 
pridržati.« Pa dostop, poudari, še vedno ni 
tako dober, kot ga imajo druga primerljiva 
smučišča, npr. kranjska Gora.  

Bolje pripravljena smučišča, a tudi bolj 
zahtevni obiskovalci 
»Proge so zdaj urejene, kot se reče, ‘v nulo’. 
Tega včasih ni bilo. Tudi nihče od smučarjev 
ni bil tako kritičen, kot so danes. Vse sorte 
se dogaja. Se nam je že zgodilo, da se je 
smučar poškodoval na drugem smučišču, 
pri nas pa hotel uveljavljati odškodnino,« 
prizna. »Nekateri tudi precenijo svoje 
sposobnosti. Če bi vsi smučali glede 
na svoje znanje, bi bilo manj napak. ko 
gledamo statistiko, je največ poškodb po 
kosilu, ko se smučarji zasedijo in ohladijo. 
Največ nesreč nastane, ko je na progah 
najmanj smučarjev, dajo si duška in pride 
do naletov, ki so najbolj nevarni. opažamo, 
da so zaradi dobrega nadzora ti v zadnjem 
času vendarle upadli.«    
Tudi sam se, sicer službeno, spusti po 
smučišču. »a kot šef ne smučaš turistično,« 
navrže vmes. Pred leti je še šel smučat 
v tujino, italijo, tudi v Švico in Francijo. 
»Njihovo tehnologijo poznam. Zame 
najboljša in najbolj urejena so tirolska 

smučišča proti italiji – dobro teptajo. 
Francozi imajo danosti, na kilometre prog, a 
nimajo tako dobro teptanih kot pri nas, kjer 
jih teptamo vsak dan,« ponosno pojasni. 

Večkratni prejemniki naziva naj smučišče 
V kategoriji velikih smučišč so večkratni 
dobitniki priznanja Naj smučišče. Jim to 
posebej laska? »Lepo je, da dobiš in si 
prvi, ne smeš se prevzeti, delati moraš na 
tem, da boš še boljši. Moraš investirati, se 
truditi. Vesel sem, ko pridejo in pohvalijo, še 
bolj pa, da gredo srečni in zdravi domov,« 
pove. »Pa ko je konec sezone, ko zapremo, 
si oddahnem,« prizna. »Marsikdo se ne 
zaveda odgovornosti, ki jo imamo zaposleni 
in delavci na smučišču. Vsi moramo 
dobro delati, cel tim.« Prizna, da ga ima. 
Po vseh teh letih pa je zadovoljen tudi s 
pridobljenimi izkušnjami. »izkušnje dobiš z 
delom. Veliko sem se naučil pa se še vedno 
učim. Nikoli ne morem misliti, da vse vem. 
Treba je delati na tem, da nekaj izboljšaš. 
Pa še vedno delam, kot da je moje, pa ni 
moje. Včasih je bilo težko, zdaj je pa tudi 
– odgovorno delo je, vse sobote, nedelje 
in praznike, ponoči smo od doma. Ljudje 
pa največkrat vidijo žičničarja le, ko se s 
sončnimi očali sprehaja po smučišču.«

Kaj pa letošnja sezona? 
»Me skrbi, kaj bo, čakamo na odgovor 
NiJZ-ja glede vseh pogojev na smučišču. 
Člani tehnične komisije smo že dali nekaj 
predlogov, a odgovora še ni. Ne bo lahko, 
če se stanje ne bo umirilo.« Upa pa, da bo 
prav kmalu spet tako, da bodo s sodelavci 
lahko najbolje, kar je mogoče, pripravili 
proge in omogočili novo sezono 
kakovostne smuke.  ₨

SmUčaRSKI CeNTeR CeRKNO 

Pričetek obratovanja: 1982, uradno 1983 z vsemi dovoljenji   
Nadmorska višina smučišč: 900–1300 metrov

Dolžina smučarskih prog: 17–18 kilometrov 
Dolžina tekaških prog: 1000 metrov v krogu 

Prejemnik naziva Naj smučišče: 7-krat 
Število smučarjev, ki jih smučišče lahko sprejme: 4000 

Število delavcev na smučišču ob najboljših razmerah: 30–40
Število zasneževalnih naprav: 101  
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Na Smučarskem centru Cerkno imajo že pripravljene topove za izdelavo snega.

Prikaz Zdravje v občini 2020, ki so ga pripravili na NiJZ-ju, je namenjen pregledu ključnih 
kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. 

okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. 
S prikazom zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti 
odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev. 
Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafcne prikaze in defnicije kazalnikov 
najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si. Več podatkov o zdravju pa lahko najdete 
na spletni strani https://podatki.nijz.si.

Nekaj dejstev o zdravju v občini Cerkno, 2020 

Zdravstveno stanje in umrljivost 
•	  bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 

koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
•	  Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu 

slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
•	  Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 

35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
•	  Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov 

kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
•	  Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
•	  Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev,                         

v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
•	  Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
•	  Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 

1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
•	  Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega 

povprečja.
•	  odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila    

76,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
•	  Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,8 %, 

v Sloveniji pa 71,7 %.

Zdravje v občini 
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Na Cerkljanskem dobili prvi 
etični kodeks za turistične 
vodnike
V oktobru je LTo Laufar Cerkno pripravil etični 
kodeks za turistične vodnike v destinaciji 
Cerkno. To je prvi tovrstni etični kodeks za 
območje Cerkljanske, ki je nastal z zavedanjem, 
da pravni akti ne morejo pokriti vseh vidikov 
turističnega vodenja in da je potrebno v 
želji po uravnoteženem trajnostnem razvoju 
destinacije narediti korak dlje.  etični kodeks 
turističnih vodnikov v destinaciji Cerkno sledi 
evropskim standardom, slovenski zakonodaji, 
nacionalnemu kodeksu za turistične vodnike 
in trendom na področju trajnostnega 
turizma. Sestavljen je iz štirinajstih ključnih 
načel in poziva vse turistične vodnike v 
destinaciji Cerkno, da jim sledijo. ravno 
turistični vodniki pogosto predstavljajo 
prvi stik obiskovalcev z lokalnimi prebivalci 
ter znatno pripomorejo k dojemanju 
Cerkljanske kot gostoljubne, etične in 
trajnostne destinacije. kodeks poudarja, kako ključno je, da 
se turistični vodniki pri opravljanju svojega dela zavedajo svoje odgovornosti tako 
do obiskovalcev kot tudi do lokalne skupnosti, turističnih ponudnikov in celotne 
destinacije Cerkno.  
Z upoštevanjem načel kodeksa ne krepimo le podobe Cerkljanske, pač pa kot nosilci 
znaka Slovenia Green Destination uresničujemo zeleno vizijo celotne Slovenije. (LTo 
Laufar Cerkno) ₨

Terme Cerkno 

Drugo mesto v kategoriji malih term 
Darjan Koder 

Spadajo med manjše terme v Sloveniji, vendar s svojim unikatnim ambientom očarajo 
številne obiskovalce. oblikoval jih je Jani bavčer, ki je sodeloval pri izdelavi celostne 
grafične podobe logotipa Slovenija, moja dežela, ki danes velja za simbol slovenstva.
Terme Cerkno so edine terme v zavetju Julijskih alp. Zdravilne učinke energij, ki prodirajo 
ob znameniti idrijski prelomnici, so poznali že v pradavnini. kemijsko bogata termalna 
voda, črpana iz 2000 metrov globoke vrtine, blagodejno vpliva na človeško telo. Notranji 
bazen s temperaturo 30 °C združuje masažna ležišča, gejzirje, whirpool in otroški bazen.
Vsem obiskovalcem je na voljo tudi svet savn: turška, infra in finska savna. Del termalnega 
kompleksa predstavlja tudi solna soba, ki je primerna za vse, ki imajo težave z dihali in 
kožo.

Vsem obiskovalcem se iskreno zahvaljujemo za obisk, sodelovanje ter podporo. Hkrati pa 
vas vabimo, da obiščete Terme Cerkno in SC Cerkno – naj smučišče v sezoni 2019/20.  ₨

Po nagradi za najboljše veliko smučišče v sezoni 
2019/2020 so Terme Cerkno v akciji Naj kopališče, 
ki jo podeljuje RTV Slovenija, letos prejele drugo 
nagrado v kategoriji malih termalnih kopališč.

Prvi promocijski video 
»Outdoor« aktivnosti
LTo Laufar Cerkno je v sodelovanju z 
bojanom Dovrtelom iz Multimedijskega 
biroja M5 ustvaril promocijski 
»outdoor« video ostanimo v stiku z 
naravo. To je prvi tovrstni promocijski 
video, ki nagovarja k aktivnemu 
preživljanju prostega časa v naravi. 
Celoten koncept videa, ki je bil 
posnet v sklopu javnega razpisa Za 
sofinanciranje aktivnosti promocije 
turistične ponudbe vodilnih turističnih 
destinacij Slovenije v letu 2020, temelji 
na raziskovanju destinacije preko 
različnih aktivnosti v objemu neokrnjene narave. Glavno vodilo vsebine izhaja iz vizije 
slovenskega turizma, ki Slovenijo predstavlja kot zeleno butično destinacijo za zahtevnega 
obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. V videu so 
izpostavljeni elementi trajnostnega turizma, ki spodbujajo ohranjanje neokrnjene narave s 
pomočjo trajnostne mobilnosti (pohodništvo in kolesarstvo) ter vabijo k okušanju lokalne 
kulinarike in nakupu lokalnih izdelkov. (LTo Laufar Cerkno)₨

Klemen Slakonja navdušen 
nad dolino miru
Cerkno, ena izmed  vodilnih destinacij slovenskega turizma, je v okviru uspešne prijave na 
javni razpis Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih 

ETIČNI KODEKS ZATURISTIČNE VODNIKE VDESTINACIJI CERKNO

LTO LAUFAR Cerkno, 2020

destinacij Slovenije v letu 2020 v 
septembru gostilo prav posebnega 
gosta, znanega igralca in mojstra 
preobrazb klemena Slakonjo. 
obiskal je prizorišče snemanja filmske 
klasike Dolina miru, od koder je 
občudoval panoramski razgled. Srečal 
se je s čisto pravimi neandertalci, ki 
so mu dovolili igrati na njihovo piščal, 
najstarejše glasbilo na svetu, bežal je 
pred cerkljanskimi laufarji in pomoč 
poiskal v Partizanski bolnici Franja, 
simbolu tovarištva in humanosti iz 
druge svetovne vojne. Preizkusil se je tudi v smučanju z Novaško lok smučko, ob koncu 
aktivnega dneva pa se je ob spremljavi Pihalnega orkestra Cerkno sproščal v kopeli za noge 
iz senenega drobirja.
o vsem tem je bil v okviru kampanje z vplivnežem posnet tudi zabaven predstavitveni 
video, ki je za širšo javnost dostopen na družbenih omrežjih klemena Slakonje. (LTo Laufar 
Cerkno) ₨
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Da skupaj prehodita Juliano Trail – krožno pohodniško 
pot v spoštljivi razdalji, ki ob vznožju očakov vodi po 
robu Triglavskega narodnega parka, sta se ermin oblak 
iz Cerknega in Marjan bajec iz Spodnje idrije odločila po 
erminovem predavanju o Caminu v idrijskih krnicah. Začela 
sta 1. in končala 12. septembra letos. 

Približno 270 kilometrov dolgo pot, razdeljeno v 16 etap, 
sta prehodila strnjeno v dvanajstih dneh. ermin, pohodnik 
z večkratno izkušnjo hoje po Caminu, pravi, da se Juliane 
in Camina ne da primerjati. »Tukaj se je dalo pogovarjati, v 
Španiji pa je bil jezik velik problem, saj je veliko romarjev 
še manj obvladalo angleščino kot jaz.« Težav zaradi 
prilagajanja eden drugemu nista imela. ermin priznava, da 
je velika razlika hoditi sam ali v dvoje, a da jima je uspelo: 
»Niti enkrat samkrat se nisva skregala.« Marjan potrdi, da 
sta se odlično ujela, še več: »Cela pot je bila ena uživancija, 
najlepše pa je bilo, ko so se nama pridružili prijatelji in smo 
kakšno etapo prehodili skupaj.« kot najlepši del poti oba 
izpostavita odsek od kobarida do Loga pod Mangartom, 
četudi je bil za ermina ta del poti tudi najtežji, saj je speljan 
po kamenju ob Soči in zato ni imel stabilnega koraka.

Varčnost s prtljago se obrestuje 
Prtljage nista vzela preveč – za dobrih osem kilogramov 
sta je naložila v nahrbtnik. erminova izkušnja racionalnosti 
s Camina je bila tu več kot dobrodošla – kot najnujnejše 

Družno na poti 

V dvanajstih dneh po Juliani 
Damjana Peternelj 

izpostavljata toaletno torbico, perilo in nogavice, 
dežnik, pončo (edina stvar, ki je nista potrebovala), 
polnilec za telefon in beležko. Marjan pojasni, da sta bila 
racionalna tudi pri hrani: »Najedla sva se zjutraj in pa 
zvečer, ko sva prišla na cilj, čez dan pa kakšna frutabela 
ali kaj podobnega.« Prav nasprotno nista varčevala pri 
izbiri nočitev. »Nisva vzela najcenejše variante, saj po 
celodnevni hoji prija, da se v miru urediš in očediš.« Spala 
sta v apartmajih, tudi v hotelu in glamping hiški. 
izbrala sta zmeren tempo, saj sta se odločila, da ne bosta 
pretiravala, prav tako sta imela tudi skoraj vse dneve, 
razen dveh, lepo vreme. Sta si pa ob poti tudi marsikaj 

pogledala in fotografirala, tako da sta naredila še dodatnih 
deset kilometrov. Vsepovsod sta bila dobro sprejeta, v 
baški grapi so ju domačini postregli celo s kavo, čajem in 
pecivom. 

Brez slabih izkušenj 
Marjan se kakšnega slabega dogodka ne spomni, ermin pa 
izpostavi le enega. »Morda v Logu pod Mangartom, kjer 
je bil na hotelu razobešen napis ‘Zaprto’, a je najemnica 
objekta takoj, ko naju je zagledala, odprla vrata.« 
Zanimiva prigoda se jima je pripetila, ko sta pozabila vzeti 
osebne izkaznice v Mojstrani, vendar so ju, ko sta prišla 
na Jesenice, počakale na recepciji. »Nama pa nič jasno. 
izkazalo se je, da jih je dostavila lastnica apartmaja, v 
katerem sva prejšnjo noč prenočila.« 

»Pionirja« poti
Povesta, da ne bi glede poti, ki sta jo prehodila, prav 

ničesar spreminjala. 
Na vprašanje, ali bi jo priporočila tudi drugim, odgovarjata, 
da vsekakor. »bila sva še pionirja in sva opozarjala na 
pomanjkljivosti. Upam, da naju bodo ali so že uslišali,« 
pravi ermin. Predvsem so se jima zdeli neposrečeni 
načini postavitev usmerjevalnih tabel na gorenjski strani 
in v radovljici sta imela kar nekaj težav, da sta našla 
usmerjevalno tablo proti bledu.

Nov cilj – peš od Tolmina do Nove 
Gorice 
Na Facebooku je ermin prebral, da je zanemarljivo malo 
ljudi v enem kosu prehodilo pot, in tudi Marjan pritrdi, da 
sta takih popotnikov na poti srečala le nekaj. Po skupni 
izkušnji postajata »dobro uhojen dvojec«. ermin, ki mu 
je po hudi nesreči pred štirinajstimi leti prav veselje do 
hoje omogočilo rehabilitacijo, z novimi izzivi prav nič 
ne čaka: »Jaz sem te dni začel obiskovati vse cerkve na 
Cerkljanskem.« Marjan pa doda, da neizmerno spoštuje 
prijateljevo vedrino in neumorno voljo do življenja, saj 
postaja pravi ambasador hoje, s katerim že imata tudi nov 
skupni cilj – prehoditi novo etapo Juliane od Tolmina preko 
kolovrata in Goriških brd do Nove Gorice. 

Srečno obema!₨

ermin Oblak (desno) in marjan Bajec na Senici nad mostom na Soči

V Kranjski Gori 
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100-letnica Marija (Mici) Podobnik
konec poletja je visok osebni jubilej praznovala Marija Podobnik – Podobnikova Mici z 
domačije Na Vogl iz Podlanišča. rodila se je 9. avgusta 1920 mami ivani in očetu Francu 
Špiku. imela je še 13 bratov in sestra. Že kot otrok je šla služit na kmete – najprej k 
Vrhovcu, pa h  kovaču na Lokvi, v Trebenče … Še med vojno se je poročila s Francem 
Podobnikom in rodili so se jima štirje otroci. ima tudi devet vnukov in več pravnukov. 
Že 31 let je vdova. 
Do danes je ostala čilega uma in ima še vedno odličen spomin. edino sliši bolj slabo, 
potoži, pa noge, da je ne držijo več najbolj. Sicer pa je vesela, da se je lahko ob jubileju 
poveselila s sorodniki in sosedi. V septembru sta ji prišla voščit tudi predsednica kS 
Podlanišče romana Vojska in župan občine Cerkno Gašper Uršič. 
kako je, ko človek enkrat doživi tak jubilej? »kaj pa vem,« pravi, »skromno sem vseskozi 
živela pa veliko delala.« Na vprašanje, če so zdaj zaradi epidemije koronavirusa časi kaj 
bolj negotovi in jo je strah, modro odgovarja: »Saj je bilo že vse sorte. Samo tudi zaradi 
epidemije nič ne nuca, če se bojiš. Nihče se je ne trošta, to je res. bo, kar bo.« in kako si v 
teh dneh krajša čas? »Nič posebnega,« pove. »Malo berem, malo posedim, ven grem rada. 
Pa nič ne jamram. a veste, kaj pravijo? Če jamraš, te pomilujejo, če ti gre pa dobro, so ti pa 
fovš,« smeje dodaja Mici, kot jo kličejo, ki s pravšnjo mero optimizma na bogati podlagi 
izkušenj vstopa v svoje drugo stoletje.
Tudi v uredništvu Cerkljanskih novic se pridružujemo vsem izrečenim voščilom in vrli 
stoletnici želimo predvsem zdravja! ₨ Fo
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marija (mici) Podobnik z županom Gašperjem Uršičem
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Izid domoznanske monografije Sandra Oblaka 

Z udarno pestjo 
Damjana Peternelj 

knjiga, ki zajema čas od septembra 1943, ko je italija 
kapitulirala, pa do leta 1950, ko se je po priključitvi 
Primorske k Jugoslaviji politična oblast utrdila, opisuje 
nekatera zamolčana poglavja naše zgodovine, predvsem 
odnos partizanskih in povojnih oblasti do njenih resničnih 
in namišljenih nasprotnikov ter načine, kako je z njimi 
obračunavala. 
avtorja je tematika zamolčane zgodovine druge svetovne 
vojne na Slovenskem močno zanimala in privlačila že kot 
študenta na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani: »Že takrat sem tudi sledil vsem novim knjižnim 
izdajam na tem področju, čeprav sem diplomiral čisto iz 

druge teme. izviram iz krajev, kjer je bila 
med vojno podpora 

partizanstvu zelo 
močna, vseeno 
pa so se dogajale 
tudi stvari, ki so 
bile dolga leta po 
vojni tabu tema. 
Po osamosvojitvi 
Slovenije se je 
seveda začelo o 
tem več govoriti, 
v naših krajih je 
bila prelomnica izid 
raziskave dr. borisa 
Mlakarja o tragičnih 
dogodkih v Cerknem 
pozimi leta 1944. 
izidi takšnih del pa 

Pred kratkim je pri Goriški mohorjevi družbi izšla knjiga cerkljanskega 
zgodovinarja mag. Sandra Oblaka Z udarno pestjo. 

tudi pogovori z domačini so pripomogli, da se je v meni 
oblikovala želja po raziskovanju partizanske in povojne 
komunistične represije v lokalnih okvirih.« Vpisal se je na 
magistrski študij zgodovine, magistrska naloga pa je z 
izidom prerasla okvire in izšla v posodobljeni ter precej 
razširjeni obliki. 

Dragocena ustna pričevanja 
Temelj raziskovalnega dela so predstavljali arhivsko gradivo, 
obstoječa literatura ter ustna pričevanja posameznikov 
z idrijskega in Cerkljanskega, ki so večinoma pristali na 
pogovor. »Do vseh teh ljudi je bilo potrebno pristopati z 
največjim razumevanjem in uvidevnostjo. Za nekatere je 
bolečina še vedno prevelika, da bi lahko javno spregovorili 
o dogodkih, tudi strah je v marsikomu še vedno prisoten. 
Pa tudi odnosi v lokalnem okolju, kjer vsakdo pozna 
vsakogar, so lahko precej kočljiva stvar,« povzema oblak. 
V knjigi predstavlja več vidikov odnosa ljudske oblasti do 
namišljenih in resničnih nasprotnikov: partizanske boje z 
domobranskimi enotami, delovanje represivnih organov 
(npr. ozne), izvensodne likvidacije, odnos do duhovščine, 
povojno obračunavanje, sodne procese, zaplembe in 
razlastitve po vojni, nacionalizacijo, agrarno reformo, 
zaključi pa s prikazom obračuna s t. i. informbirojci.  
oblak, ki je knjigo pisal več let, dodaja: »Gre pa seveda pri 
tem delu le za skromen poskus interpretacije in prikaza 
dogajanja. Gotovo se bodo našli še novi viri, ki bodo 
marsikaj postavili v novo luč.«  Za spodbude in nasvete pri 
nastajanju knjige je hvaležen tudi dr. borisu Mlakarju, ki je 
delo pred izidom strokovno pregledal in napisal predgovor. 
kot avtorjevi odliki je poudaril poštenost in rahločutnost, 

Kulturna dediščina kot 
poslovna priložnost
V septembru in oktobru 2020 smo na Zavodu za turizem idrija pripravili tri delavnice, na 
katerih je pogovor tekel o poslovnih priložnostih, ki jih nudi kulturna dediščina. S priznanim 
fotografom iztokom bončino smo osvetlili fotoribolov z vidika razvoja poslovnih idej, 
praktični del delavnice pa je potekal v krajinskem parku Zgornja idrijca. Na drugi delavnici 
smo se z glavnimi akterji in drugo zainteresirano javnostjo pogovarjali o možnostih za 
boljšo prepoznavnost idrijske čipke skozi razvoj spominkov oziroma daril z idrijsko čipko. 
Na tretji delavnici smo poslovne priložnosti iskali v dediščini kulinarike. Na Zavodu za 
turizem idrija razvijamo nov produkt, sestavljen iz certificiranih kulinaričnih izdelkov 
kolektivne blagovne znamke idrija izbrano. Udeležencem smo predstavili, katere možnosti 
za posel nudi ta produkt. Produkt bomo predstavili v naslednjem letu.  (Urška b. rupnik)  ₨

aktivnosti potekajo v okviru projekta kulturna dediščina kot poslovna priložnost. Za vsebino je odgovoren Zavod 
za turizem idrija. operacijo kulturna dediščina kot poslovna priložnost sofinancirata evropska unija iz evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja in republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja rS 2014–2020. 
organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja rS 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano.

saj obravnavana téma zahteva prav to: pozornega in 
občutljivega raziskovalca. Cilj knjige ni izničiti pozitivnih 
vidikov partizanskega boja, ampak dopolniti mozaik 
takratnih dogodkov, osvetliti resnico in dati glas tistim, ki 
so bili pahnjeni na rob pozabe.  ₨
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mag. Sandro Oblak

Rokodelsko društvo Driklc 
z novo spletno stranjo 
Spletna stran je 
zaživela konec 
oktobra, vendar 
jo še dograjujejo 
in dopolnjujejo. 
informacije o društvu 
so tako lažje dostopne 
in bolje dosegljive. 
V posameznih zavihkih 
predstavljajo društvo, 
njegov namen, člane 
ter novice. Vsi lokalni 
rokodelci na njej še 
niso predstavljeni, zato 
bodo njihove zgodbe 
dodajali sproti. Posamezne izdelke predstavljajo po sklopih: jaslice, kiparstvo, kmečka 
orodja, maske, miniaturni izdelki, pleteni izdelki, rezbarije, slikarstvo, struženje, urarstvo, 
vezenine in razno. Zahvaljujejo se Lei in Danilu ter podjetju infrax, d. o. o., iz Cerknega za 
gostovanje spletne strani na njihovih strežnikih. 

Člani, ki so tudi letošnji občinski nagrajenci, bodo veseli, če boste spletno stran  
https://rokodelci-cerkno.si večkrat obiskali in obisk priporočili tudi vašim prijateljem.  ₨
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OŠ Cerkno 

Kako se soočiti z novo realnostjo 
Janja Bašelj

Predvsem se moramo zavedati, da je povsem normalno, da nas preveva mešanica različnih 
čustev in občutij, od veselja in olajšanja, ker smo lahko več časa s svojimi bližnjimi, do 
strahu in panike, ker ne vemo, kaj vse nam bo epidemija še prinesla. Z družino preživimo 
mnogo več časa, zato je normalno, da si zaradi intenzivnejših odnosov začnemo iti na živce 
in se tudi skregamo. Vsekakor nam v takšni situaciji lahko pomagata iskren pogovor in 
dobra mera potrpežljivosti.  Skrbi in obveznosti večine staršev so se v tem času povečale 
– ni enostavno iskati ravnovesja med šolskim delom otrok, službenimi obveznostmi 
in povsem spremenjeno dnevno domačo rutino, zato je pametno poskrbeti za spodaj 
navedene stvari.

•	  URNIK – RUTINA: Pomembno je, da načrtujemo dan, da si postavimo dnevni urnik z 
vsemi obveznostmi, ki jih potem tudi sproti izpolnjujemo. Pri tem ne smemo pozabi-
ti na načrtovanje in vestno izvajanje sproščujočih in prostočasnih aktivnosti. kadar  
zmanjka motivacije za delo, pomaga gibanje. 

•	 UREJEN DELOVNI PROSTOR: Vsak naj si uredi svoj delovni kotiček in tam opravi svoje 
delovne obveznosti.

•	  GIBANJE: Za dobro počutje je vsaj nekaj gibanja bistvenega pomena (po možnosti na 
svežem zraku in seveda brez družbe). Gibanje pomembno vpliva tudi na boljše raz-
položenje.

•	  STIKI: Sodobna tehnologija nam omogoča ohranjanje stikov kljub prepovedi druženja. 
ohranimo stike s prijatelji in sorodniki, na voljo imamo telefon, Skype, Viber, Facebook 
…

•	  POČITEK IN SPANJE: Naspani razmišljamo jasneje, lažje vidimo pozitivne plati pri sebi 
in v okolici, veliko bolj smo potrpežljivi, medtem ko nas nenaspanost vodi v čustveno 
občutljivost in občutek, da situacije ne obvladamo.

•	  TRENUTEK ZASE: Vsak v družini mora imeti možnost, da se za nekaj časa umakne, pa 
čeprav samo v svojo sobo, kopalnico ali pa na mini sprehod. Nekaj trenutkov miru in 
tišine nam omogoča ohranjanje umirjenosti in sproščenosti.

•	  POZITIVNOST: izkoristimo dano situacijo – vzemimo si čas, da se v miru usedemo, 
pocrkljamo, se nasmejemo, si prisluhnemo; za druženje znotraj družine, za skupno igro, 
pa tudi za premislek, če so vse obveznosti, med katerimi smo prej drveli, res tako nujne 
… občudujmo spreminjajočo se naravo. Vsak dan poiščimo vsaj eno stvar, za katero 
smo hvaležni. 

•	 OMEJENI EKRANI: kljub temu da smo cele dneve doma, ostaja priporočilo omejene-
ga časa pred ekrani – neskončno visenje na telefonu, pred računalnikom ali televizijo 
uničuje nevronske povezave v možganih otrok! Spremljati moramo čas, ki ga otrok 
preživi pred ekrani (in ga ustrezno omejiti) ter biti pozorni na vsebine, s katerimi se 
otrok srečuje. ₨

Kako kakovostno preživeti skupni čas?
Potrudimo se, da skupni čas 
kakovostno izkoristimo – 
družabne igre so vedno dobra 
izbira. Ne pozabite na svoj 
predal z družabnimi igrami – 
igre, kot so Človek ne jezi se, 
Črni Peter, enka, remi, Spomin, 
vedno pridejo prav, lahko pa se 
preprosto igrate križce in krožce, 
Vovkajco, Pantomimo …
ostanite negativni, kar se virusov 
tiče, za vse ostalo pa skušajte 
ohranjati čim bolj pozitivno 
naravnanost, saj bo, kot pravi 
modra misel z bližnjega vzhoda, 
tudi to minilo. ₨

Razmere, v katerih so nam besede karantena, samoizolacija, socialna distanca, šolanje na daljavo postale 
vsakdanje, so za čisto vse nove. V novih, neznanih situacijah se še ne znajdemo najbolje. Kaj je torej 
pomembno, ko ostanemo doma, izolirani, odmaknjeni, osamljeni?

Včasih pa vseeno ne gre in 
potrebujemo pomoč. Na voljo je 
precej oblik pomoči na daljavo, 
tukaj jih najdete nekaj izmed njih:

•	TOM telefon za otroke in mladostnike: Pokliči na 116 111 vsak dan    
med 12. in 20. uro ali piši na tom@zpms.si.

•	  Prek spletne svetovalnice tosemjaz.net lahko za nasvet vprašaš 
zdravnike, psihologe, socialne delavce in druge strokovnjake.

•	  Psihološka podpora po telefonu v okviru ZD Idrija – Center za 
krepitev zdravja ob delavnikih od 10. do 12. ter od 13. do 15. ure 
na telefonski številki 051 399 777, dosegljivi pa so tudi po e-pošti:   
ckz@zd-idrija.si. Vzpostavljena je nova 24-urna brezplačna številka 
080 51 00.

•	  Zaupni telefon Samarijan – brezplačni 24-urni telefon za klic v 
duševni stiski na 116 123.

•	  Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja je dosegljiv 24 ur 
dnevno, vse dni v tednu, na telefonski številki 031 233 211.

•	  Varne hiše društva SOS telefon: 080 11 55 vsak dan od 12. do 18. ure.
•	  Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja vsak delovni 

dan od 9. do 15. ure na telefonski številki 031 699 333.
•	  Združenje za MOČ – Celostna psihosocialna pomoč žrtvam 

spolnega nasilja in drugih oblik nasilja vse dni v tednu, tudi izven 
delovnega časa, na telefonskih številkah 080 28 80 in 041 204 949.

•	  Klicni center za informacije o koronavirusu vsak dan                      
med 8. in 16. uro na 080 14 04.
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Novorojenčki
V občini Cerkno se je od 1. julija 2020 dalje 
rodilo 14 otrok. objavljamo imena tistih, 
katerih starši so dovolili objavo podatkov: 
robertu obidu in ani Peternelj iz Zakriža se 
je rodil deček Marcel, Janezu Podobniku in 
Tadeji Žakelj iz Cerknega deklica Hana, Tomaž 
Tavčar in Marija božič iz Labinj sta postala 
ponosna starša fantku Filipu, v Cerknem bo 
prebivala deklica Sara, ki se je rodila očetu 
andreju Tušarju in mami ani Močnik, v 
Podplečah je novi prebivalec oskar, ki se je 
rodil amadeju Maru in Teji Primožič Mar, 
v Labinjah pa deček adam, katerega starša 
sta Uroš Tavčar in Špela Vegelj Tavčar.

iskreno čestitamo! ₨
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letošnja izjemna situacija zaradi epidemije je močno vplivala na delovanje Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija - Cerkno. 

Veterani vojne za Slovenijo

Covid-19 otežil, ne pa ohromil 
delovanja Območnega združenja 
veteranov    
Franci Ferjančič

Združenje je konec leta 2019 štelo 372 članic in članov, 
od tega je bilo aktivnih 271. Po podatkih Upravne enote 
idrija je imelo tedaj 1010 oseb pridobljen status vojnega 
veterana osamosvojitvene vojne leta 1991, od tega 798 
nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe in 68 nekdanjih 
pripadnikov Narodne zaščite.                       
Leto so začeli po načrtih, vendar so že v marcu morali 
odpovedati že sklican zbor članov, ki so ga nato izvedli šele 
zadnjo soboto v septembru. Tako so letni načrt sprejeli, 
ko je bil večji del nalog že realiziran. V poročilu o delu je 
predsednik Marijan Platiše udeležence seznanil, da je bilo 

združenje v letu 2019 zelo aktivno in je 
realiziralo praktično vse aktivnosti iz 
letnega načrta. Predstavil je aktivnosti 
in dogodke, ki jih je združenje pripravilo 
z namenom ohranjanja spoštljivega 
spomina na dogodke iz osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo in v skrbi za družbeni 
in socialni položaj veteranov vojne 
za Slovenijo. ob tem pa je izrazil 
pričakovanje, da bodo z dogodki 
pritegnili tudi širšo javnost, s čimer 
bodo uresničili temeljno poslanstvo 
veteranske organizacije. 

Spomladi združili moči 
s Civilno zaščito 
Marijan Platiše je predstavil tudi predlog 
letnega načrta dela za leto 2020. kot 
je pojasnil, ga je bilo predsedstvo 
primorano prilagoditi razmeram, ki jih 
je narekovala epidemija, vendar je bilo 
kljub temu združenje aktivno predvsem 

s spodbujanjem medsosedske pomoči in zbiranjem 
veteranov prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti. Po 
sprostitvi omejevalnih ukrepov je nadaljevalo z izvajanjem 
nalog iz predloga letnega načrta dela. Številne načrtovane 
aktivnosti so bile tudi izpeljane, med njimi veteransko 
prvenstvo v veleslalomu, literarni natečaj »Tudi pri nas je 
potekalo osamosvajanje Slovenije«, odprto tekmovanje v 
streljanju z malokalibrsko puško in pohod po poteh enot 
Teritorialne obrambe na Vojskem, svečanost z dvigom 
zastave v počastitev dneva državnosti, pohod po poteh 
enot Teritorialne obrambe in strelsko urjenje na Lajšah 

nad Cerknim in druge. Z izdelavo projektov in obnovo 
droga za zastavo je bila izpeljana tudi prva faza urejanja 
spominskega parka osamosvojitve Slovenije v idriji, ki 
je trenutno najobsežnejši projekt, ki ga v sodelovanju 
z občino idrija izvaja območno združenje. Do konca 
leta načrtujejo še obiske v osnovnih šolah in dogovor 
za sodelovanje v začetem šolskem letu. Žal pa so zaradi 
drugega vala epidemije morali odpovedati domoznansko 
ekskurzijo z martinovanjem, obisk grobov pokojnih članov 
in sodelovanje na komemoracijah ob 1. novembru. odvisno 
od razmer načrtujejo še predavanja o osamosvojitveni vojni 
po osnovnih šolah ter skupno organizacijo proslave ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti.

V svečanem delu zbora so podelili priznanja ZVVS. 
Spominsko plaketo so prejeli: ajda, d. o. o., eta, d. o. o., 
Cerkno; FreeNet internet, d. o. o., Godovič in občina Cerkno. 
Znak praporščaka je prejel Drago Feltrin. bronasto plaketo 
so prejeli emil Čadež, Franci Jezeršek, Silvij klemenčič, Janez 
Pivk, Stanislav Platiše in Darko Svetičič, srebrno plaketo pa 
Vladimir Sedej. 

red ZVVS IIi. stopnje, ki 
je eno najvišjih priznanj 
veteranske organizacije, 
je na glavnem zboru 
ZVVS v Ljutomeru prejel 
Jože erjavec.  ₨

Oskrunili spomenika NOB
V dneh okrog prvega novembra so nepridipravi poškodovali spomenik 
Nob na brdcih nad Cerknim. Policisti so ob ogledu ugotovili, da je 
neznan storilec z barvo premazal dele spomenika in nanj narisal simbole 
nacistične Nemčije. Z belim sprejem so posebej prečrtali ime partizanke 
Milojke Štrukelj, ki je izgubila življenje ob napadu Nemcev na partijsko 
šolo v Cerknem. Povzročene škode je za vsaj 500 evrov. 

Nad dejanjem so bili številni domačini zgroženi in so ga ostro obsodili. 
Spomenik so na pobudo podpredsednika Združenja borcev za vrednote 
Nob idrija - Cerkno Jožeta Jerama kmalu zatem očistili. kot je še povedal 
Jeram, so neznani storilci že pred tem oskrunili tudi spomenik na vrhu 
Porezna, posvečen dogodkom 24. in 25. marca 1945. ₨

Spomenik na Brdcih: levo takoj po oskrunitvi in po očiščenju. Desno: spomenik na 
Poreznu, ki je bil prav tako tarča vandalov.

Občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija - Cerkno.

Fo
to

: a
rh

iv
 z

dr
už

en
ja

Fo
to

: J
ož

e 
Je

ra
m



15V gibanju

OK azimut

Orientacisti nizamo 
uspehe  
Maja Obid

Orientacijski tek 
Triindvajsetega septembra je potekalo državno šolsko prvenstvo v orientacijskem teku, na 
katerem so letos zaradi znanih razmer tekmovali zgolj učenci 8. in 9. razredov ter dijaki od 
1. do 3. letnika. Prav v vseh kategorijah so ekipno zmagali člani in članice ok azimut in se 
tako uvrstili na svetovno šolsko prvenstvo, ki bo v začetku julija 2021 potekalo v beogradu.  
Četrtega oktobra smo se udeležili sedme tekme Slovenske orientacijske lige, ki je potekala 
v Prenjah, blizu Cerkelj na Gorenjskem. kar 15 tekmovalcev iz ok azimut se je znašlo med 
najboljšimi tremi v svoji kategoriji. Zmagovalci so bili: David Sedej (M 12), Valentin eržen (M 
21a), Marko obid (M 21b), aleš Poljanšek (M 45), Neža obid (Ž 14), Manja Leban (Ž 16), Urša 
Štanfel (Ž 21b). Tekma je štela tudi za točke v skupnem seštevku med klubi, kjer zaenkrat 
zasedamo častitljivo drugo mesto, za ok komenda, ki je lani prvič po dolgoletni premoči 
našemu klubu prevzel titulo zmagovalca.

Precizna orientacija
Desetega in enajstega oktobra se je odvijalo več orientacijskih tekmovanj. emil kacin se 
je udeležil treh tekmovanj v precizni orientaciji, zvrsti orientacijskega športa, ki je morda 
najmanj poznana širši javnosti. razvila se je z namenom približati orientacijo gibalno 
oviranim osebam. Namesto ene zastavice je na terenu postavljenih do pet zastavic, izmed 
katerih je le ena na pravem mestu, včasih pa tudi to ne. Potrebno je ugotoviti, katera 
zastavica je na pravem mestu, pri tem pa se lahko gibamo le po poteh, saj smo tako 
izenačeni z gibalno oviranimi osebami, ki za premikanje uporabljajo invalidske vozičke. 

emil kacin se je v slovenski ekipi preizkusil na tekmi v okolici italijanskega mesta asiago 
in v disciplini Tempo dosegel 16. mesto. S popoldansko tekmo v one man relay – sprint 
disciplini pa je opravil brez napak, kar mu je prineslo zmago. V nedeljo so se tekmovalci 
spopadli s Preo disciplino, ki jo je otežilo deževno vreme. kljub temu je kacin še enkrat 
opravil s progo hitro in brez napak, kar je pomenilo novo zmago. Tekmi Tempo in Preo sta 
šteli za svetovno lestvico Wre.

Orientacija z gorskimi kolesi
isti konec tedna je na drugem koncu Slovenije potekalo tudi državno prvenstvo 15. 
Pokala Slovenj Gradca v MTbo, na katerem je devet naših tekmovalcev preizkusilo svoje 
orientacijske spretnosti na gorskih kolesih. Pri tem se tekmovalec med kontrolnimi 
točkami premika z gorskimi kolesi. Na krmilu ima lahko pritrjen nosilec, v katerega vstavi 
karto, da jo lahko bere med vožnjo. Tekmovalec ne sme zapuščati cest, poti in stezic, 
zaradi česar so karte manj podrobne, kljub temu pa se tekma odvija hitro.

Prvi dan so se veselila 
predvsem dekleta, saj 
so kar štiri med njimi 
prejela medalje. Nika 
eržen je bila tretja 
v kategoriji W10. V 
kategoriji W14 so ok 
azimutu pripadle vse tri 
medalje: Neža obid si je 
prislužila zlato medaljo, 
Nea eržen srebrno in 
Špela Majdič bronasto. 
Nedelja je prinesla 
dež in mraz, ampak to 
ni zaustavilo orientacijskih navdušencev. Tako smo poleg do kože premočenih in blatnih 
oblačil domov prinesli tudi nove medalje: tokrat Nea eržen (W14) zlato, Neža obid (W14) 
srebrno in Nika eržen prav tako srebrno (W10). 

Skupni rezultati obeh tekem kažejo celotno sliko: Nea eržen (W14) je postala zmagovalka 
z zgolj 22 sekundami prednosti pred drugo uvrščeno Nežo obid (W14). Nika eržen (W10) 
si je prislužila bronasto medaljo. Špela Majdič (W14) in božo bizjak (M14) pa sta bila tudi 
skupno na 4. mestu. Trenerja Valentin eržen in andraž Drešček sta bila na koncu ponosna 
in zadovoljna nad rezultati mlajših tekmovalcev, saj se njun trud in delo očitno obrestujeta. 

Navkljub vsem rezultatom pa si bodo tudi orientacisti morali privoščiti nekaj odmora 
in zaradi znane epidemiološke slike vsaj za nekaj časa trenirati zgolj individualno po 
domačem terenu. ₨

Zadnje tedne smo bili dejavni na več področjih 
orientacije: od orientacijskega teka, precizne 
orientacije do orientacije na gorskih kolesih. 

Aktiven življenjski slog izboljšuje duševno zdravje.

Telesna dejavnost pozitivno vpliva 
tudi na duševno zdravje ... 

Bodimo aktivni v dobri družbi 
in v naravi ali okolju, 

kjer se dobro počutimo.
Izberimo si primerne dejavnosti, 

ki nas veselijo.

Izvajajmo dejavnosti pri 
katerih poleg mišic »migajo« 
tudi možgani (primer: ples).

Vadimo v okviru svojih 
zmožnosti in počutja, ne 

lenarimo in ne pretiravajmo.

Uporabimo sproščujočo 
glasbo, če nas ta veseli.

Prekinjajmo sedenje 
z vmesnimi vstajanji in 

aktivnostmi.

Postavimo si realne cilje, 
ki jih želimo doseči.

Poskrbimo za kakovosten ter 
dovolj dolg spanec in počitek.

V uravnoteženo vadbo 
vključujmo različne oblike vadb.

Vsak aktiven 
korak izboljša
razpoloženje in 

energijo ter 
zmanjša 

slabo počutje, 
napetost in 
utrujenost.

SAMOPODOBO

SPOPRIJEMANJE 
S 

STRESOM

POČUTJE

RAZPOLOŽENJE

SPANJE

SPOMIN

 ENERGIJO

MISELNE 
SPOSOBNOSTI

MEDOSEBNE 
ODNOSE

SOCIALNO 
MREŽO

KAKOVOST
STARANJA

Vsak korak šteje!

Kako s telesno dejavnostjo izboljšati zdravje?

...
 in

 iz

boljš
uje:

od letošnjega poletja na območju LaS-a s CiLjem poteka projekt krepitev skupnosti.
Nastal je na osnovi potreb na celotnem območju LaS-a. izvaja jo LaS kot vodilni partner, 
vključeni so tudi drugi člani LaS-a, ki prispevajo k izboljšanju stanja na območju. Na 
delavnicah za člane LaS-a, ki so potekale v maju 2020, je bila prepoznana potreba po 
vzpostavitvi skupnostnih centrov na območju vseh treh vključenih občin. V ta namen 
bodo uredili prostore v Logatcu in idriji, kupili opremo za delo in avto za koordinatorja v 
Cerknem. Na vseh treh območjih se bo pripravil načrt za izvedbo aktivnosti, vzpostavila 
se bo delovna skupina. Za koordinacijo dela bo skrbel po en koordinator v vsakem kraju, v 
izvedbo aktivnosti pa se bodo vključevali tudi prostovoljci.

V okviru skupnih aktivnosti bodo potekala srečanja in izobraževanja za koordinatorje 
in prostovoljce. en del skupnih aktivnosti bo namenjen superviziji, ki bo pripomogla 
k učinkovitejšemu delu. izvedlo se bo usposabljanje za ulično delo z ranljivimi ciljnimi 
skupinami, kar bodo kot poseben pristop pri delu uporabili koordinatorji in prostovoljci.

Cilji projekta so izboljšati kakovost življenja na podeželju z novimi pristopi ter preko 
različnih oblik skupnostnih centrov vključiti ranljive ciljne skupine. Za projekt, ki bo 
potekal do začetka leta 2023 in je vreden dobrih 330.000 evrov, so partnerji prejeli okrog 
260.000 evrov nepovratnih sredstev. (iCra)  ₨

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Krepitev skupnosti  
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16 Iz zakladnice dediščine

Tihotapka Marina Melhiorca 
iz Šebrelj spet prekupčuje   
Damjana Peternelj

leto 1731. Idrija. Grad Gewerkenegg. Upravni, gospodarski, sodni in 
rudniški sedež gospostva. Na gradu poteka sodni proces proti tolpi 
tatov in tihotapcev živega srebra. Proces vodi upravitelj rudnika, 
plemeniti Steinberg, ki mu hude preglavice dela ženska. Ženska, 
doma iz Šebrelj na Cerkljanskem … marina melhiorca.

Zgodba o Marini Melhiorci temelji na 
resničnih dogodkih o doslej najstarejši 
znani prekupčevalki s čipkami z idrijsko-
Cerkljanskega, podložnici tolminskega 
gospostva, doma iz Šebrelj. V idriji je 
kupovala ukradeno živo srebro in ga 
preprodajala pod pretvezo, da prinaša 
hrano in kupčuje s čipkami. Prijeli so jo 
na podlagi ovadbe. ob prijetju je bila 
pretepena in nato zaprta v ječe gradu 
Gewerkenegg. 
Mestni muzej idrija je v septembru v 
izvirnem grajskem okolju, kjer je potekal 
proces, po 300 letih zgodbo oživil s 
predstavo, ki je nastala v okviru projekta 
Domače in umetnostne obrti, katerega 
koordinatorica je bila zgodovinarka in 
kustosinja Marija Terpin Mlinar. Po njeni 
idejni zasnovi je dramsko besedilo za 

gledališko uprizoritev 
Ne bojim se ne hudiča 
ne biriča! Pregon 
tihotapke Melhiorce 
napisala alenka bole Vrabec, v šebreljsko 
narečje pa je zgodbo postavila Marica 
brezavšček. Glavno vlogo je odigrala Metka 
Pavšič, režija je delo Mateje Mlačnik. 
Gre za umetniško nadgradnjo in 
interpretacijo muzejskih vsebin, ki vključuje 
osrednje elemente kulturne dediščine 
in identitete tega prostora: dediščino 
živega srebra in idrijsko čipko. Privlačna 
življenjska zgodba Melhiorce odpira 
družbena vprašanja o pravici, etiki, revščini, 
ženskah, starosti, nasilju in ljubezni. Tristo 
let pozneje njeno zgodbo predstavljajo v 
izvirnem grajskem okolju, kjer je potekal 
kazenski proces. Lik Marine Melhiorce 

so prvič oživili na letošnji Poletni noči na 
gradu Gewerkenegg, kjer je bila predstava 
premierno uprizorjena 26. septembra letos.
ker je nadaljnje uprizoritve prekinila 
epidemija koronavirusa, bodo v muzeju 
termine dodatnih ponovitev objavili, ko 
bodo razmere to dopuščale. Po odzivih 
gledalcev, ki so si uprizoritev ogledali, pa je 
bila več kot odlično sprejeta. 
Predstavo so prilagodili tudi za ranljive 
skupine, vabilu in gledališkemu listu pa so 
prvič priložili tudi kratko besedilo o vsebini 
v brajici. Prav kmalu bo o Melhiorci izšla še 
slikanica. ₨
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V vlogi marine melhiorce nastopa metka Pavšič.
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