
Stran 10
Nova turistična 
karta 
Cerkljanske 
Pester nabor sprehajalnih 
in pohodniških poti, ki 
vodijo po neokrnjeni naravi 
Cerkljanske, je prikazan 
tudi na novi turistični karti.

Stran 10
Nova strategija razvoja 
trajnostnega turizma                    
Prva in doslej edina tovrstna strategija v Občini 
Cerkno temelji na destinacijskem managementu, 
razvoju produktov ter promociji do leta 2025. 
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Stran 5  
Podpisan protokol za 
boljšo povezavo severne 
Primorske z Gorenjsko    
Župana Občine Cerkno Gašper Uršič in 
Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež 
sta z ministrom za infrastrukturo Jernejem 
Vrtovcem podpisala Protokol o gradnji 
cestne infrastrukture na četrti razvojni osi 
med Cerknim in Poljansko dolino.

Stran 6
Vpis v vrtec
Vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno 
bo potekal od 1. do 31. marca 2021. 
Starši bodo o sprejemu njihovega otroka 
obveščeni najkasneje maja.

CERKLJANSKE NOVICE

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.

Stran 11
Izstrelitev 
osnovnošolcev 
v vesolje 
Ekipa OŠ Cerkno 
SpeceLabouci Cierkna je 
z izgradnjo stroja Ruba 
Goldberga za potovanje v 
vesolje slavila na mednarodni 
konferenci SpaceLab. 

Strani 8 in 9
Intervju z direktorjem občinske 
uprave Otonom Lahajnarjem 
»Upam, da so občani začutili, da se odzivnost 
občinske uprave izboljšuje, čeprav še nismo tam, 
   kjer bi si želeli biti in kamor moramo priti. 
    To je proces, ki traja.«

Zadišalo po pomladi 
Število obolelih za koronavirusno boleznijo se je v februarju postopoma zmanjševalo, med prvimi ukrepi sproščanja 
se je znova vzpostavil vzgojno-izobraževalni proces v šolah in vrtcih – tudi v OŠ Cerkno, kjer so ga prekinile zimske 
počitnice. O zimi v zadnjih februarskih dneh ni bilo ne duha ne sluha, morda zato, ker so cerkljanski laufarji svoje 
poslanstvo opravili tako, kot veleva tradicija, četudi (prvič) na spletu. 
Želimo vam prijetno branje letošnje prve številke Cerkljanskih novic, ki z dvema pomladnima likoma laufarije – 
Marjetico in Ta bršljanovim – na naslovnici in številnimi prispevki na naslednjih straneh vliva kar nekaj optimizma.

                    Uredništvo 
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Stran 16
»Spletna« laufarija 
Preganjanje zime, za kar so zadolženi 
laufarji, se je letos precej razlikovalo od 
ustaljenega načina »v živo«, saj so Pusta 
obsodili na smrt z botam kar na spletu.

Stran 12  
KGZ Idrija
»Zelo pomembno se nam zdi povezovanje 
z lokalnimi proizvajalci in pridelovalci, 
saj tako znatno pripomoremo k trženju 
in prepoznavnosti, strankam pa v naših 
trgovinah ponudimo kakovostno hrano z 
znanim poreklom,« o poslanstvu zadruge 
pravi direktorica Valentina Podobnik. 

Stran 15 
Tradicija partizanskih 
smučin ostaja
V spomin na edinstvene partizanske 
smučarske tekme v osvobojenem Cerknem 
januarja 1945 so se tudi letos organizatorji 
kljub epidemiji poklonili spominu na 
dogodek, veleslalomsko tekmo in množično 
druženje domoljubnih in veteranskih 
organizacij pa prestavili v leto 2022. 
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani! 
Društvo Laufarija nam je te dni s svojim inovativnim 
pristopom pred ekrane prineslo velik del praznovanja 
prihoda pomladi in odgnalo vse slabo, kar se nam je 
dogajalo v minulem letu.
Občinska uprava že od sprejetja proračuna za leto 
2021 ne počiva in se uspešno spopada z novimi 
izzivi, projekti in prijavo le-teh na ustrezne razpise za 
sofinanciranje. 
Minulo leto je bilo v znamenju pospešenega 
sprejemanja aktov, ki jih je od nas zahtevala država 
in so usmerjeni v prihodnost. Prav tako pa me 
veseli, da smo na zadnji občinski seji potrdili Lokalni 
program za mlade 2021–2025, Strategijo razvoja 
trajnostnega turizma v Občini Cerkno ter sprejeli 
Pravilnik o kriterijih za vstop v stanovanjsko zadrugo 
za sprejem zadružnikov za gradnjo stanovanj na 
mestu sedanje stavbe stare policije. 
Zaradi dokumentacije, potrebne pri vzpostavitvi 
selitve heliodroma na novo lokacijo, vkopov 
električnih ter komunikacijskih vodov smo za 
zagotavljanje začasnih pristankov helikopterja 
pridobili nadomestno lokacijo, ki jo je brezplačno v 
uporabo občini predalo podjetje Siapro, d. o. o., za 
kar se vodstvu podjetja še enkrat zahvaljujem. 
Po sprejetju proračuna so bila pridobljena vsa 
gradbena dovoljenja za postavitev trgovskega 
centra. Z novim vodstvom Zdravstvenega doma 
Idrija, ki ga prevzema mag. Tomaž Glažar, pravkar 
usklajujemo obseg dejavnosti ob prepotrebni selitvi 
zdravstvene postaje v upravno stavbo stare Ete, ki 
bo nadgrajena s programom dnevnega centra za 
starejše in kjer bo tudi nova lokacija lekarne.
Na Bevkovi ulici v Cerknem urejamo stometrski 
pas dela kanalizacijskega omrežja, ki ga je Občina 
Cerkno prevzela v upravljanje leta 2017 in obsega 
tudi ločevanje priključkov mešanega sistema od 
sistema fekalnega voda. Ugotavljamo, da je bilo 
gospodarjenje z javno infrastrukturo na področju 
kanalizacije v kraju Cerkno v preteklosti slabo, 
saj vsi do sedaj pregledani odseki kažejo znake 
močne izrabe in so pred sesutjem, saj se sistema ni 
periodično in korakoma prenavljalo. 
To je naša realnost. Obsodba Pusta simbolično 
pomeni, da naj vse slabo ostane v preteklosti, 
prihodnost pa ostaja zaenkrat nepopisan list. Naj 
bo leto pred nami namenjeno iskanju rešitev in 
usmerjeno v prihodnost.

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič   

Občina Cerkno

21. in 22. seja občinskega sveta 

Prvič v novo leto z 
aktivnim proračunom 
Uredništvo CN

Med obema branjema proračuna so na občinski 
upravi upoštevali večino pobud svetniških skupin. Za 
adaptacijo stavbe za potrebe Zdravstvene postaje 
Cerkno so petim tisočakom dodali še dva in pol za 
spremembo projekta, za nakupe zemljišč so namenili 
še nekaj več kot 6.000 evrov (med drugim za nakup 
parcel za heliodrom in kolesarski park). Za izdelavo 
ocene poškodovanosti cestišč s snemanjem cest je 
na voljo 30.000 evrov, za izobraževanje zaposlenih so 
postavko povečali za 2.000 na 3.650 evrov.
Na postavki zimske službe (po novem v višini skoraj 
160.000 evrov) je za KS Straža namenjenih 15.000 
evrov več, in sicer za postavitev novega skladišča 
za pesek in sol. Za ureditev heliodroma, ki ga zaradi 
gradnje trgovskega centra selijo na drugo lokacijo, 
bodo namenili sedem tisočakov, povišali so tudi 
sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in kmečko 
tržnico v Cerknem. 
S 15.000 so na 40.000 evrov povišali sredstva za tri 
rekonstrukcije cestnih odsekov: za cesto Laharn–
Žabže 10.000 evrov, prav toliko za cesto Zakojca–
Hudajužna, pol manj pa za cesto v KS Podlanišče iz 
Nove Oselice čez »Pstato«. Dodatnih 20.000 evrov 
so namenili za pripravo dokumentacije za prijavo na 
razpis za sprejemni center Partizanske bolnice Franja. 
Za pogrebnine bodo namesto sprva načrtovanih 1.900 
evrov za tiste občane, ki nimajo sorodnikov in umrejo 
brez sredstev za plačilo pogreba, namenili 3.500 evrov. 
Novi postavki v proračunu sta poslovilna vežica v 
Cerknem, za katero namenjajo 70.000 evrov, kar naj bi 
poleg sredstev KS Cerkno zadostovalo za povečanje, 
adaptacijo in izgradnjo nadstreška, ter obnova mostu 
Kurn'k v vrednosti 3.000 evrov. 
Glede na prvo branje je popravek na postavki 
investicijsko vzdrževanje vrtca, kjer je namesto 12.500 
predvidenih 5.500 evrov. 

Večino sredstev za izvajanje navedenih postavk so 
pridobili na račun zmanjšanja sredstev za popotresno 
obnovo starega gasilskega doma v Cerknem, ki jo 
premikajo v naslednja leta. Zanjo je bilo v prvem branju 
namenjeno 222.000 evrov, v drugem pa 64.000 evrov, 
kar bo letos zadostovalo za delno nadzidavo in streho. 
 
Komunalne položnice ne bodo dražje 
Po izjemno podrobni predstavitvi izvajanja 
gospodarske javne službe zbiranja in ravnanja z 
odpadki direktorice Komunale Idrija Brigite Šen Kreže, 
ki je izpostavila, da Komunala le počasi pokriva izgubo 
preteklih let, niso potrdili Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
občini za leto 2021. Izguba iz preteklih let iz naslova 
zbiranja in odvoza odpadkov v cerkljanski občini znaša 

Na zadnji lanski seji tik pred novim letom so svetniki soglasno 
potrdili proračun v višini šest milijonov in pol za leto 2021, kar 
se je zgodilo prvič v zgodovini občine. Na seji v začetku 
februarja pa so se seznanili s pripravo nove pokrajinske 
zakonodaje ter sprejeli kar dve strategiji – trajnostnega razvoja 
turizma in za mlade.     

približno 126.000 evrov, kar naj bi občani postopoma 
odplačali v petih letih s povišanjem cen položnic v 
povprečju za 1,65 evra. Točko so umaknili z dnevnega 
reda tudi na seji v začetku februarja.  

V pripravi nova zakonodaja o 
pokrajinah, sprejeti kar dve strategiji 
Svetnikom sta osnutek nove pokrajinske zakonodaje 
s strani Državnega sveta predstavila predsednik Alojz 
Kovšca ter državni svetnik Bojan Režun. Pomembno 
je, da tokratni poskus ustanovitve pokrajin prihaja 
s strani lokalnih skupnosti, ker je, kot je povedal 
Kovšca, »očitno, da je centralistično organizirana 
država postala preveč oddaljena od interesov lokalnih 
skupnosti. Največji problem doslej je, da je država 
velik del pristojnosti in nalog prenesla na lokalno 
samoupravo, pri tem pa ni zagotovila sredstev za 
izvajanje.« V končni fazi po poenotenju stališč glede 
ustanovitve pokrajin, je prepričan Kovšca, »bo najtrši 
oreh preiti državne podsisteme, ker tam zaznavamo 
največji odpor«. 

V prvi obravnavi so svetniki potrdili Odlok o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat občin Idrija in Cerkno, ki ga želijo 
nadgraditi s skupnim redarstvom. Potrdili so tudi 
Pravilnik o kriterijih za izvedbo razpisa in določitev 
vrstnega reda za vstop v Stanovanjsko zadrugo 
Cerkno, in sicer za namen gradnje stanovanj na lokaciji 
nekdanje policije. V njem se določajo upravičenci, 
pogoji in postopek za določitev vrstnega reda za vstop 
v članstvo. Del sredstev za spodbujanje reševanja 
stanovanjskega problema se namreč zagotavlja 
v proračunu občine, zato morajo imeti pravico in 
možnost vstopa v zadrugo vsi, ki izpolnjujejo pogoje 
tega pravilnika in dosežejo ustrezno število točk.
Sprejeti sta bili strategija razvoja trajnostnega turizma, 
prvi in edini tovrstni dokument doslej za občino, ki bo v 
veljavi do leta 2025, ter t. i. strategija za mlade. 

V svet zavoda LTO Laufar Cerkno so po odstopu 
Damjana Frlica imenovali Polono Kavčič. Sklenili so, 
da bo v razvojnem svetu Severnoprimorske regije 
občino zastopal župan Gašper Uršič, članica odbora za 
označbo porekla idrijske čipke pa je Stana Frelih. 
Po obširni predstavitvi so podali tudi soglasje k 
imenovanju direktorja ZD Idrija mag. Tomaža Glažarja. 
Več na strani 3. ₨



3

Zdravstveni dom Idrija

Epidemija se umirja 
Maja F. Trpin 

Tako kot po vsej državi smo se tudi na območju občin Idrija in Cerkno, glede na uradne podatke
o številu okuženih, od sredine oktobra 2020 dalje soočali z drugim valom epidemije covida-19. 
V začetku letošnjega leta smo pričeli z množičnimi testiranji, postopoma tudi s cepljenji. 

Množično testiranje z 
začetkom leta 2021 
V skladu z navodili pristojnega 
zdravstvenega ministrstva in vlade 
RS smo v ZD Idrija takoj po novoletnih 
praznikih pričeli z organizacijo in izvedbo 
prostovoljnega testiranja s t. i. »HAG-
testi« za prebivalce občin, na območju 
katerih zavod deluje. ZD Idrija je tako že 
konec lanskega leta, takoj po prejemu 

navodil, skupaj s civilnima 
zaščitama Idrija in Cerkno 
ter obema občinama poiskal 
ustrezno lokacijo, s skupnimi 
močmi pa smo poskrbeli za 
vso organizacijsko, logistično, 
strokovno in kadrovsko 
podporo. Množično testiranje 
se je najprej pričelo v Idriji, v 
podhodu Magazin, kasneje pa 
še v Cerknem, v prostorih Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti.  

Od začetka izvedbe množičnega 
testiranja je bilo na obeh 

lokacijah skupaj v dobrem mesecu in 
pol, do sredine februarja, opravljenih kar 
2.700 testov, od tega nekaj manj kot 500 
v Cerknem. Število testiranj se je močno 
povečalo s prvim sproščanjem ukrepov, 
ko so se znova odprle šole in vrtci in je 
testiranje zaposlenih v vzgoji, izobraževanju 
in šolstvu obvezno.

Množično testiranje se bo – kot vse kaže 
– glede na trenutno epidemiološko sliko 
nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, zato v 
ZD Idrija, ker gre za presejalno testiranje, 
poudarjamo, da je izjemnega pomena, 
da se posamezniki za testiranje odločijo 
le v primeru, ko NE kažejo bolezenskih 
znakov, v primeru bolezenskih znakov 
ali morebitnega suma na okužbo s 
koronavirusom pa je treba po telefonu 
poklicati v ambulanto izbranega osebnega 
zdravnika v ZD Idrija ali ZP Cerkno oziroma 

Kaj pravi statistika? 
Do ponedeljka, 22. februarja, so v Sloveniji zabeležili 884.563 
testiranj, potrdili 184.767 primerov. 169.896 jih je bolezen 
prebolelo, 94.158 je bilo doslej cepljenih, od tega 49.917 že z 
drugim odmerkom. V bolnišnico so v vsem tem času sprejeli 
13.407 ljudi, od tega 1.944 na intenzivno nego, pri čemer je 
bilo 1.012 priklopljenih na respirator, umrlo je 3.776 bolnikov 
s covidom-19.   
V goriški statistični regiji je bilo do 19. februarja skupno 
potrjenih 7.115 primerov, od tega jih je bilo največ aktivnih, 
1.335, na soboto, 16. januarja, 20. februarja so zabeležili npr. 
450 aktivnih primerov. Skupno število umrlih je bilo do tega 
dne 197. 
V Cerknem sta bila potrjena 302 primera okužbe, kar je 6,6 % 
prebivalcev, dve osebi s covidom-19 sta izgubili življenje, v 
Idriji pa so bili potrjeni 1.104 primeri (9,4 % prebivalcev), 
umrlo je 17 oseb s covidom-19. V obeh občinah se je v 
februarju rast števila okuženih umirjala. 

Do sredine februarja je bilo 
cepljenih okrog 600 ljudi, od 
tega z dvema odmerkoma 100, 
interes za cepljenje pa je doslej 
izrazilo nekaj več kot 3.300 
ljudi. 

Množična testiranja so tudi v 
zadnjem februarskem tednu 
potekala v Magazinu v Idriji 
ter Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti v Cerknem. Za 
testiranje se ni potrebno 
naročiti, s seboj pa je potrebno 
imeti zdravstveno izkaznico in 
osebni dokument.

Mag. Tomaž Glažar 
novi direktor ZD Idrija
Petnajstega februarja je vodenje 
Zdravstvenega doma Idrija prevzel mag. 
Tomaž Glažar, ki ga je svet zavoda potrdil 
na januarskem zasedanju, k njegovemu 
imenovanju pa sta v februarju soglasje 
podali še občini ustanoviteljici – Idrija in 
Cerkno.
Tomaž Glažar ima kot magister ekonomskih 
znanosti in specialist na področju 
managementa v zdravstvu in vodenju 
nemalo izkušenj. Bil je direktor ZD Vrhnika, 
direktor Direktorata za zdravstveno 
ekonomiko na Ministrstvu za zdravje, 
opravljal je tudi naloge predsednika sveta 
UKC Ljubljana in bil svetovalec bolnišnicam 
pri sanacijskih programih.
Med prednostne naloge svojega dela 
pri vodenju ZD Idrija postavlja uspešno 
finančno poslovanje in strateško 
načrtovanje v ZD ter zlasti zadovoljstvo 
pacientov in zaposlenih, kar pa želi doseči z 
dobro komunikacijo in sodelovanjem. 
Dosedanja vršilka dolžnosti direktorice 

Ana Ogrič Lapajne, ki je zavod po odhodu 
prejšnje direktorice Marije Magajne vodila 
od 1. julija lani, bo ob vodenju internistične 
ambulante še naprej opravljala tudi naloge 
strokovne vodje zavoda. (CN) ₨

v primeru nujnih stanj v ambulanto nujne 
medicinske pomoči ZD Idrija. 

Za testiranje se ni potrebno naročiti, s 
seboj pa je potrebno imeti zdravstveno 
izkaznico in osebni dokument, o izidu 
testiranja so vsi testirani obveščeni z 
SMS-sporočilom na telefonsko številko, ki 
jo zdravstvenemu osebju posredujejo ob 
izvedbi testiranja.

Cepljenje proti covidu-19 
V ZD Idrija smo prve odmerke cepiva 
prejeli konec lanskega leta. Glede na načrt 
cepljenja so bili z dvema odmerkoma 
najprej cepljeni zaposleni v domovih 
starejših občanov v Idriji, na Marofu in 
v Črnem Vrhu nad Idrijo ter varovanci 
domov, ki so izrazili interes za cepljenje, ter 
zaposleni v ZD Idrija in ZP Cerkno.  

V nadaljevanju smo pričeli tudi s cepljenjem 
pacientov, ki so za to izrazili interes. 
Glede na tedenske prejeme odmerkov 
cepiv, ki so v sorazmernem delu glede na 
obseg opredeljenih pacientov razdeljeni 
med splošne ambulante ZD Idrija in ZP 
Cerkno, smo do sredine februarja s prvim 
odmerkom najprej cepili starejše od 80 let. 
Doslej je bilo cepljenih okrog 600 ljudi, od 
tega z dvema odmerkoma 100, interes za 

cepljenje pa je doslej izrazilo nekaj več kot 
3.300 ljudi. 

Za vse, ki bi se še želeli cepiti, velja, da 
se lahko za dodatne informacije vsak 
delovni dan med 8.  in 13. uro obrnejo na 
tel. št. 05 37 34 222, na kateri sprejemamo 
naročila na cepljenje. To velja za vse, ki 
imajo izbranega zdravnika v ambulantah 
ZD Idrija ali ZP Cerkno. Na voljo smo vsak 
delovni dan med 8. in 13. uro. Za prijave 
in informacije nam lahko tudi pišete 
na cepljenje@zd-idrija.si. Ob prijavi je 
potrebno navesti ime in priimek, datum 
rojstva, izbranega osebnega zdravnika in 
telefonsko številko, na kateri so pacienti 
dosegljivi. ₨
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Ponovno odpiranje vrtcev in šol
Mitja Dežela, ravnatelj; Janja Bašelj, svetovalna delavka

V februarju so se v šolske klopi vrnili osnovnošolci, sprva učenci prve triade, za njimi pa še vsi ostali. 
Devetega februarja so se za otroke v vrtcih 
in učence prve triade ponovno odprla 
vrata vzgojno-izobraževalnih zavodov po 
vsej Sloveniji. Na ta dan je tudi v našem 
zavodu potekalo množično testiranje 
vseh zaposlenih in od 86 testiranih 
nismo zabeležili pozitivnega primera. 
To sicer ni nobeno zagotovilo, da se 
situacija ne bi spremenila, je pa seveda 
pomembna odgovornost vseh, da takšno 
stanje ohranjamo še naprej. Preventiva, 
samozaščita in vsa potrebna priporočila 
morajo delovati v polni meri. To velja tako za 
učence, učitelje, drugo strokovno in tehniško 
osebje zavoda kakor tudi za starše. 
Petnajstega februarja so z vračanjem v 
šolske klopi nadaljevali še preostali šolarji 
od 4. do 9. razreda. Vzgojno-izobraževalni 
proces se je iz virtualnega okolja ponovno 
vrnil tja, kjer se najbolje počuti. Čeprav 
poteka v prilagojenih okoliščinah in pod 

strogimi preventivnimi ukrepi, pomeni 
veliko navdušenje in hkrati olajšanje za vse 
udeležence. 
Vsi skupaj, tako učenci kot učitelji, smo v 
minulih mesecih preživeli zares posebno 
obdobje šolanja. Vsi smo se učili, vsi smo 
se morali znajti in delati v povsem novih 
okoliščinah. In na tem mestu gre posebna 
zahvala za pomoč in sodelovanje tudi 
staršem. Veliko je slišati o primanjkljajih, 
zaostankih, izgubah, a bo ob vseh pavšalnih 
ocenah laične javnosti potrebno počakati 
tudi na ocene stroke. In te bodo v bodoče 
brez dvoma prinesle premike in določene 
spremembe tudi na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

Dobre plati šolanja od doma 
A ne glede na vse dobre in slabe plati 
šolanja na daljavo in bivanja v teh 

Priprave na novo šolsko leto 2021/2022 
in vpis prvošolcev
Na OŠ Cerkno te dni aktivno vpisujemo bodoče učence. Na matični šoli bomo v 
šolskem letu 2021/2022 lahko oblikovali dva oddelka 1. razredov s po nekaj manj 
kot 20 učenci. Nakazuje pa se precejšnja skrb glede obstoja naše podružnične šole v 
Šebreljah. Število učencev iz leta v leto upada, vpis v podružnično šolo je minimalen, 
a zaenkrat po številu vpisanih še zadošča nacionalnim kriterijem za obstoj in 
nemoteno delovanje. Ob že tako majhnem številu otrok se v podružnico ne vpišejo 
vsi možni kandidati in to zna ogroziti njen obstoj že v prihodnjem letu. Šola je skupaj 
z ustanoviteljem v zadnjih letih vložila kar precejšnja sredstva v obnovo stavbe šole 
in v opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje učno-vzgojnega dela. Zagotavljanje 
optimalnih pogojev za učenje in delo pa je le eden od kriterijev, ki omogočajo 
obstoj podružnične šole. Najpomembnejši je seveda v rokah lokalne skupnosti, ki z 
vključevanjem otrok šolo ohranja ali pa njena vrata žal za vedno zapre. 

Priznan škotski pedagog Norman Emerson je na enem izmed 
strokovnih posvetov o trenutni šoli in učnih načrtih razmišljal 
takole: »Učni načrt je dogovor preteklih generacij o tem, kar je 
dobro vedeti, znati. Kaj pa, če se mora ta 'dogovor' spremeniti, 
ker se danes svet spreminja hitreje, bistveno hitreje od naših 
učnih načrtov in šole?«

Zimska sezona – velika preizkušnja 
»Zimska sezona nas je postavila pred 
veliko preizkušnjo, saj nas je epidemija 
covida-19 močno prizadela. Zaposleni so 
bili večji del sezone na čakanju, občasno 
pa so opravljali nujna vzdrževalna dela 
in se pripravljali na sprostitev ukrepov. 
Izpad prihodkov v letošnji zimski sezoni, 
lahko rečem, da je bil do sredine februarja 
100-odstoten,« pojasnjuje direktor Jože 
Oplotnik in dodaja, da je takšen izpad 
prihodkov v preostanku smučarske sezone 
nemogoče nadomestiti. »Prav tako so kljub 
neobratovanju stroški nastajali in niso 
majhni,« pravi in doda, da so v vmesnem 
času v februarju uspeli gostiti eno tekmo 
FIS Masters in simbolično obeležitev 
Partizanskih smučin Cerkno '45 ter se 
pripravljali na zimske počitnice zahoda 
države. Smučišče s progami Dolina 2, Grič 
1, Brdo 6 in 7, otroški trak in vstopno točko 

V Hotelu Cerkno so šele pred zimskimi počitnicami zahodnega dela Slovenije, 19. februarja, zagnali 
naprave na smučišču. 

Brdo so uredili do 19. februarja, ko so ga od 
9. do 16. ure odprli za javnost. S pričetkom 
obratovanja testiranja na covid-19 ni bilo 
mogoče opraviti na vstopni točki smučišča, 
temveč le pri pooblaščenih izvajalcih 
v Sloveniji, namestitvene kapacitete in 
gostinski obrati so ostali zaprti.
»Glede na to, da se zimska sezona ni začela, 
se pa že končuje, se pripravljamo na prodajo 
pomlad in poletje, ko bodo, vsaj upamo, 
sproščeni ukrepi glede nudenja namestitev 
in odprtja gostinskih obratov. Tudi v letošnji 
poletni sezoni stavimo na domačega 
gosta, saj imamo zelo dobre izkušnje iz 
pretekle sezone. Prav tako bomo poskrbeli 
za prevoz gostov od doma v hotel in nazaj. 
Obogatili bomo našo gostinsko ponudbo 
s poudarkom na kulinariki ter pripravili 
ugodne pakete z zanimivostmi, ki jih Cerkno 
ponuja,« povzema načrte za poletno sezono 
Oplotnik. (CN) ₨ Fo
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edinstvenih okoliščinah je prav, da na 
nastalo situacijo pogledamo tudi z druge 
plati, neobremenjeno in v luči tega, kar so 
se učenci naučili, pridobili. Okrnjeni socialni 
stiki in prepoved druženja z vrstniki pri 
šolajočih otrocih brez dvoma puščajo sledi, 
ki pa jih bodo z normalizacijo stanja hitro 
obnovili. Naučili so se uporabljati računalnik 
za učenje in ne zgolj za preživljanje prostega 
časa, naučili so se komunicirati na daljavo, 
usvojili so različne programe in aplikacije, 
naučili so se pošiljati e-sporočila učiteljem 
in sošolcem, navajajo se spletnega bontona 
in pravil delovanja v virtualnem okolju, 
naučili so se prositi za pomoč, spraševati 

bistveno več kot pri pouku, komunicirati 
z učiteljem bistveno več kot v šoli, razvili 
so način samostojnega učenja, naučili so 
se uporabljati učbenik in splet za učenje, 
poskrbeti za bližnje, si pomagati med seboj, 
marsikdo, ki prej ni, se je naučil pomagati 
pri gospodinjskih opravilih, poskrbeti 
zase, učili so se ceniti in uživati v drobnih 
stvareh, ki so prej šle mimo nas in so nam 
bile samoumevne, naučili so se prilagajati 
situaciji, razmeram, drugačnim okoliščinam 
… Mar niso tudi to pomembne življenjske 
veščine, ki bodo otrokom še kako koristile?  
₨

Občina Cerkno
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Župan Občine Cerkno Gašper Uršič (levo) in župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež (desno) sta  z 
ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem januarja podpisala Protokol o gradnji 4. razvojne osi. 

Eta Cerkno vrnila več kot pol 
milijona državne pomoči 
V Eti Cerkno so potrdili, da so v prvih dveh mesecih v 
celoti vrnili 606.000 evrov finančne pomoči, ki jo je država 
ob epidemiji namenila za omilitev poslovanja, in sicer v 
obliki nadomestil za čakanje na delo in subvencioniranje 
skrajšanega delovnega časa. Med možnimi razlogi, zakaj 
so podjetja morala vrniti pomoč, je zmanjšanje prihodkov v 
lanskem letu za manj kot desetino ter izplačilo dividend in 
nagrad poslovodstvu. Iz Ete so sporočili le, da so »pomoč 
vrnili v skladu z določili Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19«. Zapisali 
so še, da so »se v prvem valu epidemije spomladi 2020 
soočili z velikim številom odpovedi naročil, v drugi polovici 
leta pa so se le-ta dvignila na zelo visoko raven«. Prepričani 
so, da so visoka naročila v drugi polovici leta ter ustrezni 
ukrepi za obvladovanje stroškov v podjetju glavni razlogi, 
da so v lanskem letu dosegli večino zastavljenih ciljev. 
Potrdili so, da so tudi na novo zaposlovali, in sicer »zaradi 
običajne fluktuacije v podjetju, po drugi strani pa tudi zaradi 
povečanega obsega naročil«. V letu 2020 so tako zaposlili 
več kot 100 novih sodelavcev in leto tako ponovno zaključili 
z več kot 800 zaposlenimi. 
Tudi v prihodnje načrtujejo zagotavljanje visoke kakovosti 

Za boljšo povezavo z osrednjo 
Slovenijo 
Uredništvo CN

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič in župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež sta v januarju 
z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem podpisala Protokol o gradnji cestne infrastrukture 
na četrti razvojni osi med Cerknim in Poljansko dolino. To je po 15 letih pomemben korak k uresničitvi 
boljše cestne povezave med Gorenjsko in Primorsko. 
Protokol so podpisali na pobudo obeh 
občin, ki sta uspešno poenotili stališče 
glede umeščanja trase ceste med 
Cerknim in Hotavljami po južni varianti 
preko Sovodnja s tunelom pod Kladjem, 
in vse tri strani zavezuje, da projekt 
pripeljejo do gradbenega dovoljenja in 
posledično izgradnje. »V preteklosti so 
bile, žal, predlagane variante, ki niso bile 
realno dosegljive zaradi ekonomske 
neupravičenosti ter politične volje. S 
podporo izvedbe trase na tehnično bolj 
primernem terenu in s tem cenejšo gradnjo 
so predlagane južne variante veliko bolj 
sprejemljive za izvedbo,« ocenjuje župan 
Cerknega Gašper Uršič. 
Protokol predvideva izdelavo državnega 
prostorskega načrta (DPN), ki bo natančneje 
določil umeščanje trase ter omogočil 
predčasno gradnjo odsekov, na katerih bo 
izvedena zgolj modernizacija obstoječih 
cestnih odsekov. Aktivnosti priprave DPN 
bodo stekle nemudoma, protokol pa 
predvideva 14 korakov, v okviru katerih 
je javna razgrnitev DPN predvidena v 
drugi polovici prihodnjega leta. Minister 
je ob tem napovedal nekatere posege na 
trasi v prihodnjem letu, ko naj bi izvedli 
posodobitev obstoječe cestne povezave, ter 
se zavezal k dialogu z ministrom za okolje in 

prostor za čimprejšnjo umestitev v prostor 
tistega dela ceste, ki bo novogradnja.

»Zgodovinski« pomen 
protokola 
Tako oba župana kot tudi minister 
Jernej Vrtovec so izpostavili zgodovinski 
pomen podpisanega protokola, saj 
so v letu 2006 že začeti postopki za 
gradnjo četrte razvojne osi povsem 
zamrli, enotno stališče obeh občin pa je 
sedaj pripomoglo k pospešitvi priprave 
dokumentacije, kar aktivno podpira tudi 
ministrstvo. 
»Južna trasa bolje upošteva dostopnost 
širše severne Primorske in manjši 
vpliv na okolje, kar prinaša tudi širši 
politični konsenz o umestitvi trase. 
Izjemno me veseli, da smo s sosednjo 
občino Gorenja vas - Poljane in z njenim 
županom Milanom Čadežem dosegli 
strinjanje o nujnosti umestitvi trase, ki bo 
omogočila boljšo dostopnost ljudem in 
gospodarstvu,« je zadovoljen Uršič.  
Južna varianta cestne povezave med 
Gorenjsko in Primorsko naj bi tako 
potekala po obstoječi trasi Hotavlje–
Trebija–Sovodenj, nato je predviden 
predor pod Kladjem, potem pa naprej 

po vzhodni strani Cerkljanskega Vrha in v 
dolino proti Cerknemu.

Nova cesta na trasi četrte razvojne osi 
pomeni bistveno izboljšanje prometne 
povezanosti severne Primorske z osrednjo 
Slovenijo, kar ima velik pomen za ohranjanje 

Občina Cerkno je v decembru 2020 sprejela nov odlok 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Cerkno, s katerim je dosegla skladnost osnove 
za pobiranje nadomestila z zakonodajo in priporočili 
ministrstev. Občina Cerkno bo v letu 2021 pristopila k 
uskladitvi evidence za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, tako za zazidana kot nezazidana 
stavbna zemljišča. Evidence bodo posodobljene s 
podatki iz uradnih državnih evidenc. Vsi zavezanci bodo 
na dom prejeli informativni izračun o obveznostih plačila 
NUSZ. Za zazidana stavbna zemljišča bodo že za leto 
2021 izdane odločbe o odmeri NUSZ, za nezazidana 
stavbna zemljišča pa bo letos izdelan samo informativni 
izračun. Vse zavezance prosimo, da po prejemu obvestila 
podatke natančno pregledajo in v 15 dneh od prejema 
obvestila morebitne pripombe pisno sporočijo na Občino 
Cerkno. (Občinska uprava Občine Cerkno)
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poseljenosti tega dela Slovenije, boljše 
pogoje za gospodarske družbe zaradi 
skrajšanja potovalnih časov in višjo 
kakovost življenja lokalnega prebivalstva. ₨

Informativni 
izračun NUSZ

izdelkov in storitev. »Nadaljevali bomo tudi s procesom 
stalnih izboljšav v podjetju ter tako še naprej ohranjali 
konkurenčnost na zelo zahtevnem trgu bele tehnike,« 
napovedujejo v Eti Cerkno. (CN) ₨
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Vpis v vrtec za šolsko leto 
2021/2022
Mojca Sedej Selak, pomočnica ravnatelja za vrtec

Od 1. do 31. marca 2021 bo potekal vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2021/2022. 
K vpisu vabimo starše otrok, ki bodo s 1. septembrom 2021 že dopolnili 11 mesecev in starši ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Vloga za vpis je na voljo na spletni strani 
vrtca ali v upravi vrtca. Uradne ure uprave 
vrtca bodo v mesecu marcu od ponedeljka do 
petka, od 8. do 10. ure. Vlogo starši pošljejo 
po pošti na naslov Vrtec Peter Klepec pri OŠ 
Cerkno, Bevkova 20, 5282 Cerkno. 
Po zaključenem vpisu v vrtec bodo starši 
prejeli plačilni nalog za plačilo akontacije 
v višini 50 evrov. Na osnovi plačane 
akontacije, ki bo potrjevala resnost namere o 
vpisu otroka v vrtec, bo šla vloga v nadaljnjo 
obravnavo. Če bo otrok v vrtec sprejet, 
bo vrtec akontacijo poračunal pri plačilu 
prve oskrbnine. V nasprotnem primeru se 
akontacija vrne. Akontacije se ne vrača v 
primeru, da si starši premislijo glede vpisa 
otroka v vrtec. Na vse oddane vloge bomo 
odgovorili po zaključenem vpisu, predvidoma 
v aprilu oziroma maju, odvisno od števila 
prejetih vlog in števila prostih mest. 
V avgustu oz. pred vstopom otroka v vrtec 

lahko starši uveljavljajo znižano plačilo 
vrtca z obrazcem Vloga za uveljavitev pravic 
iz javnih sredstev, objavljenem na spletni 
strani zavoda pod rubriko Obrazci in na 
spletni strani E-Uprava Republike Slovenije. 
Vlogo starši oddajo pred vstopom otroka 
v vrtec na pristojni center za socialno delo 
(v občini, kjer ima otrok stalno bivališče). 
Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila 
vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega 
dohodkovnega razreda po lestvici 24. člena 
Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev 
(Ur. l. RS št. 62/2010).
Otroci bodo po Pravilniku o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) 
razvrščeni v oddelke prvega starostnega 
obdobja (od 1. do približno 3. leta starosti) 
ter oddelke drugega starostnega obdobja 
(od približno 3. leta starosti do vstopa v šolo). 
Višina plačila oskrbnine za starše bo odvisna 

od razvrščenosti v oddelek določenega 
starostnega obdobja. Na razvrščanje otrok v 
oddelke vpliva starost posameznega otroka, 
število in starost celotne populacije vpisanih 
otrok ter druge posebnosti posameznikov 
(npr. otroci s posebnimi potrebami) in s 
tem samih oddelkov. Starši si lahko na 
spletni strani vrtca pod rubriko Za starše/
obrazci preberejo tudi Pravilnik o postopkih 
in kriterijih za vpis otrok v vrtec in Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
postopku in kriterijih za vpis otroka v Vrtec 
Peter Klepec pri OŠ Cerkno.

Odhod v vrtec je velika sprememba za 
otroka in starše, sploh če je to prvi otrok. 
Dobro je, da se na ta korak starši pripravite 
tako, da si vzamete več časa zase, za otroka 
in medsebojne odnose. V vrtcu bodo tako 
staršem kot otrokom v oporo strokovno 
usposobljene vzgojiteljice predšolskih 

Lokalni program za mlade
Domen Uršič

Za oblikovanje je bila s pomočjo Inštituta 
za mladinsko politiko izvedena analiza, s 
katero smo želeli izvedeti, kakšen je položaj 
mladih v občini. Na anketni vprašalnik je 
odgovorilo 82 mladih (v starosti od 15 do 
29 let), kar predstavlja 11,4 % vseh mladih s 
stalnim prebivališčem v naši občini.
Drugi korak oblikovanja strategije so bila 
srečanja z mladimi, katerih rdeča nit je bila 
priprava Lokalnega programa za mlade 
Občine Cerkno in so potekala v sodelovanju 
z mladimi iz Občine Cerkno, Mladinskim 
svetom Slovenije in Inštitutom za mladinsko 
politiko. Nameni srečanj so bili med drugim 
razprava o položaju mladih v občini in popis 
predlogov mladih za pripravo lokalnega 
programa za mlade.
 
Na tej osnovi je nastal Lokalni program 
za mlade Občine Cerkno, ki na eni strani 
upošteva obstoječe delovanje občine 
na področju mladine, na drugi strani pa 
odgovarja na potrebe mladih.

Glavni razlog, da je Občina Cerkno pristopila k sooblikovanju lokalnega programa za mlade, je, da jim 
želi z ukrepi zagotoviti življenjski prostor, v katerem bodo lahko razvijali svoje potenciale in odraščali 
v odgovorne mlade posameznike, ki aktivno sodelujejo v družbi. Predvsem pa si želimo, da bi se v 
domačem prostoru počutili tako dobro, da si bodo tu ustvarili svojo prihodnost oziroma se bodo sem radi 
vračali.

Planirane aktivnosti za mlade, ki bodo 
izvedene v letu 2021:

• vzpostavitev posvetovalnega telesa župana 
(komisije za mladinska vprašanja),

• sofinanciranje mladinskih programov v 
vrednosti 11.670,00 EUR,

• v sklopu projekta Krepitev skupnosti 
vzpostavitev centralne informacijske točke 
(celovito informiranje mladih v občini),

• letno srečanje župana z mladinskimi 
organizacijami iz Občine Cerkno, 

• iskanje možnosti za opravljanja obvezne 
prakse oz. praktičnega usposabljanja ter 
počitniškega dela dijakov in študentov v 
službah občinske uprave in občinskih javnih 
zavodih,

• sooblikovanje poziva za vzpostavitev 
participativnega proračuna s posebno 
kategorijo »mladi«,

• zagotavljanje neprofitnih in tržnih najemnin,
• spodbujanje podjetništva mladih. ₨

S sprejetjem Lokalnega programa za mlade 
Občine Cerkno se stremi k dolgoročnemu 
načrtnemu urejanju področja mladine z 
namenom večje participacije mladih v 
lokalni skupnosti, izboljšanja stanja na 
področju razvoja mladinske politike in 
omogočanja lažjega prehoda mladih v 
obdobje odraslosti.
V pripravo končne oblike lokalnega 
programa za mladino so bili intenzivno 
vključeni Občinska uprava Občine Cerkno 
in posamezniki, ki delujejo na področju 
mladine, z namenom, da se ustvari lokalni 
program, ki ima določene kazalnike, ki so 
tudi realno uresničljivi glede na trenutno 
situacijo v družbi in lokalni skupnosti.
Zavedamo se, da lokalni program ni 
popoln, vedno so možne tudi izboljšave na 
področju komunikacije, je pa korak v smeri 
sooblikovanja kakovostnega življenja za 
vse občane. Mladi brez starih in stari brez 
mladih ter vseh vmes ne moremo. Naj bo 
obdobje po epidemiji tudi nov začetek.  

otrok, ki poznajo razvojne značilnosti otrok. 
Uvajanje otroka v vrtec vzgojiteljice skupaj 
s starši vodijo postopno in prilagojeno 
posameznemu otroku. To obdobje je 
za otroke velikokrat stresno, zato takrat 
potrebujejo veliko potrpljenja, ljubezni in 
spodbude staršev, ki nimajo občutka krivde, 
da otroka oddajajo. Otroci namreč čutijo 
naše razpoloženje in nezaupanje. Starši 
naj svoje strahove in vprašanja zaupajo 
vzgojiteljicam, da bodo lahko v močno 
oporo svojemu otroku pri prvih korakih na 
poti k samostojnosti. ₨

Občina Cerkno
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O B V E S T I L O   

O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV 
S PODROČJA DRUŽBENIH IN DRUŠTVENH DEJAVNOSTI

V OBČINI CERKNO V LETU 2021

Občina Cerkno obvešča, da so od 16. februarja do 17. marca 2021 v teku 
naslednji razpisi s področja družbenih in društvenih dejavnosti, in sicer:

•  Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in 
mladino, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno;

•  Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih 
organizacij;

•  Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev.

Razpisna dokumentacija je v celoti objavljena na spletni strani Občine 
Cerkno (www.cerkno.si), kjer so na voljo tudi obrazci za oddajo vlog.
Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo na telefonski številki
05 373 46 40 ali 05 373 46 47.

V kasnejšem terminu pa bodo objavljeni še naslednji razpisi:

•  Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju 
športa v Občini Cerkno v letu 2021;

•  Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2021 
sofinancirala Občina Cerkno;

•  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni 
starejšim občanom v Občini Cerkno za leto 2021;

•  Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano 
obrestno mero (v primeru, da Občina Cerkno ne bo prejela nobene 
ponudbe s strani bank, ki so bile povabljene k oddaji ponudbe, ta razpis 
ne bo objavljen).

ODPRT JAVNI RAZPIS ZA MLADE KMETE  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec januarja objavilo 
sedmi javni razpis v vrednosti 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, ki 
je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in 
kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do 
vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora 
se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača 
se v dveh obrokih. Vlogo na javni razpis je možno oddati do vključno 15. juni-
ja 2021. Vse dodatne informacije so dostopne na spletni strani ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

OBVESTILO LASTNIKOM OBJEKTOV V NASELJU CERKNO O 
OBVEZNI PRIKLJUČITVI NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Na podlagi veljavnega državnega Programa odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Cerkno obveščamo vse lastnike objektov v naselju Cerkno, ki še niso 
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, da to storijo najkasneje do 31. 
12. 2021. 
Zato  vse lastnike objektov v naselju Cerkno, ki so brez priključka na ka-
nalizacijsko omrežje in imajo za to tehnično možnost, skladno z uredbo in 
občinskim odlokom, pozivamo, da na naslov Občine Cerkno do konca marca 
2021 posredujejo vlogo za priključitev na kanalizacijsko omrežje. Obrazec 
je na voljo na spletni strani Občine Cerkno. Po prejemu vloge bomo skupaj s 
posameznim lastnikom objekta na terenu pregledali možne tehnične rešitve. 

Občina Cerkno

Kako ravnam 
z biološkimi odpadki?
V Občini Cerkno so uporabniki v letu 2020 zbrali povprečno pet ton bioloških 
odpadkov na mesec, ki so jih odložili v namenske rjave zabojnike. Te odpadke 
prevzame podjetje VOKA Snaga in jih predela v kompost. 
Obvezni letni pregled mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2020 pokazal, 
da še vedno vsebujejo približno desetino bioloških odpadkov, ki sicer sodijo na 
kompostnik oz. v RJAVE zabojnike. V letu 2019 je bilo teh tretjina.

Kaj SODI v zabojnik za 
biorazgradljive kuhinjske odpadke?

- ostanki hrane
- olupki in ostanki sadja, zelenjave
- kavne in čajne usedline, filtri 
  in čajne vrečke
- pokvarjena živila brez embalaže
- jajčne lupine
- papirnati robčki in brisačke
- ostanki pridelkov na vrtu
- listje, veje, plevel, trava, lubje

V zabojnik za BIO odpadke 
NE sodijo:

- kosti
- embalaža živil
- plenice, sanitetni izdelki
- olja, maščobe
- iztrebki malih živali
- steklena embalaža
- lasje, dlaka
- papirnate vrečke
- cigaretni ogorki

KAJ JE ALTERNATIVNA REŠITEV? KOMPOSTNIK
Na vrtovih lahko kompost enostavno nalagamo na kup, za večino manjših 
gospodinjskih vrtov pa je bolj praktična uporaba 
kompostnika. Ta je lahko plastičen ali lesen. 
Kompostnik postavimo na mesto, zaščiteno 
pred vetrom, najbolje na vrt v bližino drevesa. 
Ta mu bo zagotovil dovolj sončne toplote, ki bo 
pospešila proces razgradnje, obenem pa delno 
senco čez dan, ki bo preprečila izgubo vlage. 
Tla, kamor bomo postavili kup, morajo biti 
rahla, dobro odcejena in očiščena plevela. 
Pred postavitvijo kompostnika oziroma 
kompostnega kupa nanje položimo zaščitno 
mrežico proti škodljivcem.

KAJ NAREDIM Z ODPADNIM OLJEM?
Olje NE sodi v kanalizacijo. En liter odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo na 
dan predstavlja obremenitev, ki bi jo sicer povzročilo devetnajst posameznikov. 
Poleg tega se odplaknjeno olje počasi nalaga 
na stene kanalizacijskih cevi, kar sčasoma oteži 
prehod ostalih odplak, povzroči neprijetne vonjave 
in privabi male glodavce. Če odpadno jedilno 
olje konča v greznici ali mali komunalni čistilni 
napravi, se izloči na površino in onemogoči vnos 
zraka do odplak, kar povzroči slabo delovanje ali 
celo prekinitev delovanja greznice oziroma male 
komunalne čistilne naprave. Odpadno olje ni le 
odpadek, temveč dragocena surovina, ki se lahko 
uporabi v proizvodnji biodizel goriva ali bioplina, 
iz katerega se pridobiva električno energijo. V 
Sloveniji iz takšnega olja izdelujejo tudi naravne 
sveče. 
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Mag. Oton Lahajnar, direktor Občinske uprave Občine Cerkno 

Verjame v moč sodelovanja 
Damjana Peternelj 

Prihajate iz Ajdovščine, vendar imate 
korenine na Cerkljanskem? 
Tako je, Cerkno z okolico je dom mojih 
prednikov – rod mojega očeta zadnjih 250 
let živi v Planini pri Cerknem. Oče se je 
zaradi zaposlitve preselil v Ajdovščino in 
si tam ustvaril družino. V stikih z občani 
ugotavljam, da smo s številnimi v bližnjem 
ali daljnem sorodstvu. V otroštvu smo v 
Cerkno pogosto prihajali, zdaj pa ostajamo 
povezani z bratranci in sestričnami, s 
katerimi izvajamo občasna skupna srečanja 
na Cerkljanskem. 

Kako sprejemate Cerkno danes, kako vidite 
kraj in ljudi, kakšne so njihove potrebe? 
Čutim pripadnost temu okolju, zato si 
želim, da bi se to razvijalo in občanom 
nudilo prijeten in kakovosten življenjski 
prostor, v katerem si bodo želeli ostati. 
Ugotavljam, da je pred nami ogromno dela 
in da moramo teči hitreje od ostalih iz 
preprostega razloga, da ujamemo tisto, kar 

V začetku leta je minilo leto dni, odkar je mesto 
direktorja Občinske uprave Občine Cerkno prevzel 
mag. Oton Lahajnar iz Ajdovščine. Pred tem je 
bil kar 18 let zaposlen v Novi KBM, nazadnje 
kot regionalni direktor področja poslovanja s 
prebivalstvom. Prizna, da so mu ob začetku dela v 
javni upravi izkušnje v bančništvu prišle zelo prav. 

bi v preteklosti že moralo biti narejeno.  
Ljudje v osnovi potrebujejo dvoje: 
nastanitvene in zaposlitvene možnosti 
dovolj blizu, da ostajajo v nekem okolju. Če 
se vozimo predaleč v službo, razmišljamo 
o selitvi bliže zaposlitvi. K temu spada 
osnovna infrastruktura, ki izboljša kakovost 
bivanja, kot so npr. zdravstveni dom, pošta, 
šola, vrtec, trgovina, ustrezne cestne 
povezave, možnost kulturnega in športnega 
udejstvovanja in še kaj bi lahko našteli. 

V kakšni kondiciji ocenjujete, da je bila OU 
Občine Cerkno, ko ste prevzeli vodenje? 
Ocenjujem, da se je v preteklosti morda 
preveč gledalo na to, da je bila občinska 
uprava maloštevilna, saj je tudi proračun 
občine razmeroma skromen. Posledično 
to pomeni, da se ob pretežno tekočih 
zadevah ni dalo posvetiti bolj strateškim 
projektom, kar pa je nujno, da lahko vodimo 
nek usmerjen dolgoročnejši proces razvoja 
občine. 

Katere cilje ste si zadali, ko ste pričeli z 
delom? 
Prvi trije meseci so bili namenjeni uvajanju 
v delo, kmalu zatem pa je bilo treba 
pospešeno zavihati rokave in začeti z 
zaostalim in tekočim delom ter nastavki 
za naprej. Z osebnim zgledom poskušam 
vplivati na druge, da delavnik nima nujno 
samo osem ur. Pri prejšnjem delodajalcu, 
kjer sem bil 18 let, je obstajal sistem čiste 

mize – ne samo v ožjem, ampak širšem 
pomenu besede. Dokler delo ni bilo 
opravljeno, nismo šli domov. 
Po tej uvajalni dobi si je bilo treba zastaviti 
ciljno usmerjeno pot prihodnjih aktivnosti. 
Za to potrebujemo koncept, razvojno 
strategijo, ki je v pripravi. Podlaga za 
njeno pripravo je najprej analiza razvojnih 
možnosti občine, s čimer smo ugotovili 
sedanje stanje in možnosti razvoja tega 
okolja. 

Kaj je pokazala ta analiza in do kakšnih 
zaključkov ste prišli?
V Cerknem so glede gibanja števila 
prebivalstva izrazito negativni trendi, 
v zadnjih dobrih desetih letih je število 
občanov upadlo s 5100 na 4580, ob tem 
pa tudi število razpoložljivih delovnih mest 
stagnira. To zahteva hitro ukrepanje. Če se 
bo izseljevanje prebivalstva nadaljevalo, 
bomo na koncu ugotovili, da je bilo škoda 
vsakega vloženega milijona v infrastrukturo 
tega skoraj izpraznjenega okolja. Zato je 
treba aktivno delati na tem, da bodo ljudje 
ostali tu z dovolj dobrimi pogoji za bivanje 
in delo. 
Skupaj s strategijo smo začeli tudi s 
pripravo vizualizacije delov občinskega 
središča. Zamisliti si moramo, kako naj 
bi izgledalo Cerkno npr. leta 2035 in 
kako naj bi izgledala okoliška naselja. 
Pomembno je, da se navedeno ustrezno 
predstavi občanom, da bi se tudi oni 
identificirali s to podobo prihodnosti. 
Vključiti želimo več akterjev – največje 

zaposlovalce, predstavnike družbenega 
življenja, predstavnike občinskih oblasti. 
Želimo si, da bi bil dokument operativen, 
ne preobsežen, z uporabno vrednostjo, z 
jasnimi cilji, da mu bomo sledili, ne glede na 
to, katera garnitura bo v občinski upravi in 
občinskem svetu. Več kot nas bo vključenih, 
bolj se bomo počutili povezani in pripadni 
skupnim ciljem. 

Občani pričakujejo od občinske uprave, 
da se bo odzivala in poslovala v skladu z 
njihovimi pričakovanji, da bo učinkovita, 
odprta za njihove potrebe in da bo 
delala hitro. To pa se lahko doseže le z 
njenim posodabljanjem, prenavljanjem in 
reorganiziranjem. Kako uspešni ste na tem 
področju? 
Deloma smo pospešili delovne postopke z 
nabavo nekaterih računalniških aplikacij, ki 
so izdelane za organe lokalne samouprave 
in pomenijo velik prihranek časa in s tem 
boljšo odzivnost. Uvedli smo operativne 
sestanke članov občinske uprave, na katerih 
se pogovorimo o tekočih aktivnostih, ki 
jih posamezni zaposleni opravlja, skupaj 

Čutim pripadnost temu 
okolju, zato si želim, da bi 
se to razvijalo in občanom 
nudilo prijeten in kakovosten 
življenjski prostor, v katerem 
si bodo želeli ostati.

Mag. Oton Lahajnar, direktor Občinske uprave Občine Cerkno

Želim si čim več enotnosti 
in sodelovanja vseh ključnih 
deležnikov. Občina s samo 
dobrih 4500 prebivalci je 
mnogo premajhna, da bi se šli
delitve po politični 
pripadnosti.
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Med večjimi in kompleksnejšimi projekti je izgradnja trgovskega centra Spar, za katerega so se dela
že začela in bo predvidoma izgrajen poleti.
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Intervju
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rešujemo odprta vprašanja in skrbimo, 
da je kolektiv homogen in da dobro 
sodelujemo. Za sodelavce lahko rečem, 
da dobro obvladajo svoje področje dela, 
so marljivi in vestni. Tudi z županom dobro 
sodelujeva. Upam, da so občani začutili, da 
se odzivnost občinske uprave izboljšuje, 
čeprav še nismo tam, kjer bi si želeli biti in 
kamor moramo priti. To je proces, ki traja. 
Vsega za nazaj se ne da spremeniti in 
urediti čez noč.

Kako dobro pa sodelujete z občani, drugimi 
institucijami v kraju, občinskimi svetniki?  
Želim si, da bi bilo sodelovanje med 
občinsko upravo in občinskim svetom 
kolikor je mogoče učinkovito in da bi 
temeljilo na zaupanju. Za lansko leto 
ocenjujem, da je bila aktivnost občinskega 
sveta pozitivna s tega vidika, da smo 
sprejeli vse bistvene sklepe in akte, ki smo 
jih potrebovali za nadaljnje delo oziroma 
da smo zadostili določenim zakonskim 
zahtevam. Verjamem, da se vsak svetnik 
zase zaveda, da ima s svojim odločanjem 
pri glasovanjih ključen vpliv na to, kaj se 
bo in kaj se ne bo izvajalo v občini. Vse 
bistvene odločitve se namreč sprejmejo 
s sklepi občinskega sveta. Povečana 
intenzivnost dela se kaže tudi v velikem 
številu občinskih sej v lanskem letu, od 
marca do decembra se je zvrstilo kar deset 

rednih z obsežnimi dnevnimi redi, dodatno 
pa še štiri dopisne. Menda nam je celo prvič 
v zgodovini občine uspelo sprejeti proračun 
za naslednje leto še pred novim letom, kar 
je zelo pomembno. Aktivni proračun od 
prvega dne novega leta nam omogoča, 
da smo lahko takoj po novem letu začeli 
aktivno delati na zastavljenih projektih in 
drugih aktivnostih. 
S krajevnimi skupnostmi smo seveda tudi 
v tesnem sodelovanju, saj so, recimo temu, 
podaljšana roka občine na terenu. Bo pa 
potrebno v čim krajšem času sprejeti sklep 
o ukinitvi pravne subjektivitete le-teh, kar bi 
morali narediti že ob nastanku cerkljanske 
občine, saj nas to zelo ovira. 
Tudi z drugimi institucijami, katerih 

ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, 
imamo korektne odnose – s šolo in 
vrtcem, zdravstvenim domom, muzejem, 
Komunalo Idrija …, pa tudi z upravno enoto, 
policijo, z društvi in drugimi strukturami, 
vpetimi v občinsko delovanje – npr. civilno 
zaščito. V lanskem letu smo vzorno in zelo 
intenzivno sodelovali s Hotelom Cerkno, 
Upravno enoto Idrija, Eto Cerkno, resornimi 
ministrstvi ter številnimi soglasjedajalci in 
projektanti pri pripravi podlag za izgradnjo 
trgovskega centra, ki bo poleti zgrajen. 

Lahko morda že ocenite, kako in koliko se 
cilji, ki ste si jih zadali ob pričetku dela, 
uresničujejo? 
Smo šele na začetku. Vsi večji premiki 
zahtevajo svoj čas. So v fazi uresničevanja, 
npr. premestitev avtobusne postaje iz 
središča Cerknega na drugo lokacijo – 
kupljeno je zemljišče in sedaj se pripravlja 
projektna dokumentacija. Zagotoviti bo 
treba še ustrezno parkirišče za stanovalce 
Glavnega trga, potem pa bo potrebno glavni 
trg kot središče kraja urediti tako, da bo 
mirno in vizualno privlačno za obiskovalce, 
domačine, turiste. 
Lani je bil po odločitvi občinskega sveta 
odkupljen lokal z zemljišči pred vhodom 
v Partizansko bolnico Franja, kjer bomo 
zgradili sprejemni center. S projektom smo 
se pravkar prijavili na razpis ministrstva za 
kulturo. 
Za star gasilski dom v Cerknem, ki 
je obenem tudi predmet popotresne 
obnove in kjer naj bi predvidoma pridobil 
prostore turistični center z vso potrebno 
infrastrukturo, smo v procesu priprave 
dokumentacije za začetek obnove. Z 
izvedbo bomo začeli letos.
Občina je lansko leto odkupila zemljišče 
t. i. stare policije skupaj s projektom, kjer 
je predvidena gradnja osem do deset 
stanovanj. Ustanovili bomo stanovanjsko 
zadrugo, v katero bodo lahko vstopili 
investitorji bodočih stanovanj. S tem 
pristopom občini ne bo treba vezati tako 
velikih sredstev, obenem pa bodo lahko 
bodoči lastniki stanovanj že predhodno 
vplivali na določene odločitve (opremo in 
materiale ipd.) in posledično na ceno svoje 
stanovanjske enote. Če imamo dobro voden 
inženiring in nadzor, se da s konceptom 
gradnje preko stanovanjske zadruge doseči 
nižjo ceno m².  
Velik projekt je že omenjeni nov trgovski 
center Spar. Na območju umestitve je treba 
marsikaj urediti: novo dostopno cesto, 
prestavitev kanalizacijskega voda, izgradnjo 
novega mostu čez Cerknico in posledično 
rušenje obstoječega, potrebne so bile 

Temeljni cilj je ta, da se 
negativni trend gibanja števila 
prebivalcev čimprej ustavi in 
obrne v drugo smer. To osmisli 
vsa naša prizadevanja po 
razvoju tega območja.
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številne menjave zemljišč, priprave raznih 
soglasij, služnostnih pogodb … Gre za 
kompleksen projekt, pri katerem je in še bo 
veliko dela opravila tudi občina. 
Za selitev Zdravstvene postaje Cerkno v 
stavbo nekdanje uprave Ete se prav tako 
ureja projektna dokumentacija. Bo pa to 
tudi velik finančni zalogaj.
Lahko bi našteli še marsikaj, npr. izvedene 
cestne projekte, začetek projekta urejanja 
aglomeracij, ampak potem bo ta seznam 
razmeroma dolg.

Kakšni so vaši cilji v prihodnje? 
Temeljni cilj je ta, da se negativni trend 
gibanja števila prebivalcev čimprej ustavi 
in obrne v drugo smer. To osmisli vsa naša 
prizadevanja po razvoju tega območja. 
Verjamem, da bo k temu pripomogla tudi 
izgradnja 4. razvojne osi, s čimer bodo 
Cerkljanska in ostali severni deli naše 
regije veliko pridobili z vidika hitrejše in 
krajše povezave z Ljubljansko kotlino. 
Prometnice so namreč zelo pomemben del 
infrastrukture. 
Drugi dolgoročnejši cilj pa je, da naselje 
Cerkno pridobi podobo všečnega 
občinskega središča skupaj z idiličnimi 
vasmi in zaselki v okolici, kar bo omogočilo 
razcvet zelenega turizma, ki ima dobre 
razvojne možnosti. Temu je treba slediti 

tudi s pripravo skladnega občinskega 
prostorskega načrta – planiranje prostora 
mora biti usklajeno s strategijo razvoja 
občine. Če tega ni, nas neustrezna 
prostorska ureditev omejuje pri razvoju. 

Kako si še želite, da bi v času vašega dela 
v Cerknem pripomogli k učinkovitemu 
razvoju lokalne skupnosti? 
Želim si čim več enotnosti in sodelovanja 
vseh ključnih deležnikov. Občina s samo 
dobrih 4500 prebivalci je mnogo premajhna, 
da bi se šli delitve po politični pripadnosti. 
Tukaj smo si med seboj večinoma v 
bližnjem ali širšem sorodstvu. Ena velika 
družina, če hočete. Zato naj bi ljudje 
čimprej spoznali, da se vse, kar se naredi 
v občini, naredi za dobrobit vseh, najsi bo 
to pločnik, trgovina, vrtec, cesta, helidrom, 
kolesarska pot, zdravstveni dom – vsi bomo 
to uporabljali. To je drugače kot v kakšnem 
velemestu. Moč sodelovanja in ne metanje 
polen pod noge, jasna ciljna usmerjenost 
in ne splošna stihija, pozitivizem in ne 
nihilizem so atributi, ki nas bodo z najmanj 
potrošene energije najhitreje pripeljali do 
želenih rezultatov. 

Hvala za pogovor in uspešno pri vašem 
delu. ₨

O B V E S T I L O   

O NAJAVI OBJAVE JAVNEGA RAZPISA 
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanja razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2021

Občina Cerkno obvešča, da bo v marcu 2021 odprt javni razpis za dodelitev 
državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja za leto 2021 v skupni višini 45.500 EUR, in sicer za naslednje 
ukrepe:

Za ukrep pod zaporedno številko 1 državnih pomoči ni mogoče pridobiti za že 
izvedene investicije. 

Razpisna dokumentacija in ostale informacije bodo objavljene na spletni strani 
Občine Cerkno (www.cerkno.si), kjer bodo na voljo tudi obrazci za oddajo vlog.
Vsa dodatna pojasnila bodo lahko interesenti dobili v času trajanja razpisa na 
telefonskih številkah 05 37 34 648 ali 05 37 34 640.

UKREP
VIŠINA 

SREDSTEV 
(V EUR)

1.

Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo:
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Podukrep 3: Nakup čebelarske opreme

30.000

2.

Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov:
Podukrep 1: Nove investicije za delo v gozdu
Podukrep 2: Izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak

10.000

3. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega 
prometa iz odročnih krajev 5.000

4. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja 500

Intervju
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Občina Cerkno z novo strategijo 
razvoja trajnostnega turizma  
Damjana Peternelj 

»Strategija je osnova vsakega razvoja 
in to je bila moja obljuba ob nastopu 
mandata, saj potrebujemo tovrsten 
strateški dokument za razvoj destinacije,« 
pove Gregor Novaković, direktor LTO 
Laufar Cerkno. S pripravo so pričeli lani 
sredi leta in najprej opravili analizo stanja 
turizma v občini: opredelili so ključne 
izzive in priložnosti, opravili individualne 
pogovore s predstavniki turističnih 
in gostinskih ponudnikov, turističnih 
društev, Cerkljanskega muzeja in Idrijsko-
Cerkljanske razvojne agencije ter pripravili 
dve delavnici z lokalnimi deležniki na temo 
razvoja produktov ter promocije. 
  
Živ dokument, ne mrtva črka 
na papirju 
»To je prva in edina strategija doslej v 
Občini Cerkno, je akcijski načrt in ne mrtva 
črka na papirju. Poskrbeli bomo, da se bodo 
ukrepi izvajali in da bodo cilji doseženi. 
Posledično je tudi časovnica postavljena 
zelo optimistično, a kljub vsemu realno, 
zato bomo skozi obdobje štirih let cilje 
dosegali postopoma,« priznava Novaković, 
ki se zaveda, da ukrepov ne bo enostavno 
izvesti, a da so se jih že lotili. Temeljijo na 
destinacijskem managementu, razvoju 
produktov ter promociji, znotraj katerih 
so opredeljeni strateški in operativni cilji, 
ukrepi z aktivnostmi, časovnice ter nosilci.

Razvoj v smeri celoletnega 
turizma 
Stremijo predvsem k blažitvi sezonskosti, 
saj zdaj večino prihodov beležijo pozimi in 
poleti, in zagotavljanju celoletnega turizma. 
»Bistveno pa je povezovanje bogate 

kulturne dediščine, imamo Arheološki park 
Divje babe, dediščino 1. in 2. svetovne vojne, 
Partizansko bolnico Franja, Jazz festival 
…, s tako imenovanim outdoor turizmom, 
turizmom za aktivno preživljanje prostega 
časa,« pojasnjuje. Želijo si dviga turistične 
potrošnje, saj zdaj povprečen turist v 
Cerknem ne potroši toliko kot v primerljivih 
turističnih destinacijah.  
Za razvoj produktov bodo oblikovali 
posebne delovne skupine (npr. za 
pohodništvo, kolesarjenje …), v katere bodo 
povabili vse ključne deležnike na destinaciji, 
od ponudnikov do društev, in še temeljiteje 
skrbeli za celostno promocijo območja, pri 
čemer so bili lani že uspešni: »Posneli smo 
npr. destinacijski, outdoor video, video z 
vplivnežem Klemenom Slakonjo. Tako kot 
mora destinacija delovati celostno, mora 
biti tak tudi razvoj produktov. Zelo dobro 
sodelujemo s Hotelom Cerkno, Mestnim 
muzejem Idrija oziroma Muzejem Cerkno. V 
sklopu LAS projektov smo prek delavnic in 
izobraževanj povezali različne deležnike na 
tem območju, ki so pripomogli k razvojnim 
aktivnostim in večji prepoznavnosti.«

Nagovarjajo aktivnega turista z 
željo po raziskovanju kulturne 
dediščine 
Skupaj z njimi bo LTO Laufar Cerkno 
pomembno sodeloval pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev strategije, pri čemer 
Novaković izpostavlja ključno vlogo njihove 
ustanoviteljice in največje partnerice, 
Občine Cerkno. »Glavni cilj LTO je zagotoviti 
skladen trajnostni razvoj turizma, kar 
pomeni, da želimo, da se turizem razvija 
načrtno, strateško in v skladu z vizijo 
razvoja občine kot take. Želim si, da bi se 
Cerkljani v prihodnje še naprej zavedali, v 
kako lepem in čistem okolju živijo in da ga 
je treba takega ohranjati še naprej.« Doda 
še, da so odprti za sodelovanje, predvsem 
z namenom, da v Cerknem pozdravijo 
turista, ki bo aktivno preživljal svoj prosti 
čas v naravi, najsibo pohodnik ali kolesar, 
ki pa se bo kljub vsemu zavedal bogate 
kulturne dediščine. »Pričakujemo turiste, 
ki potrebujejo odklop od vsakodnevnega 
hitenja, želimo si obiska družin,« pove. Glede 
razmer v turizmu, ki ga je epidemija zelo 
prizadela, je optimističen: »V LTO Laufar 
Cerkno smo ta čas izkoristili za razvojne 
aktivnosti, za to, da bomo maksimalno 
pripravljeni na obdobje normalizacije 
razmer. Turizem je prešel že veliko kriz, zato 
verjamem, da bo tudi to,« je prepričan. »V 
prihodnje bi si ob razpoložljivih sredstvih 
in primernih razmerah želel kadrovskih 
in finančnih okrepitev ter sistemskega 
financiranja razvoja trajnostnega turizma, 
saj sem prepričan, da Cerkno to potrebuje.«  

Občina Cerkno je kot ena vodilnih destinacij slovenskega turizma v začetku leta dobila ključno 
strategijo do leta 2025, ki sledi viziji Slovenije kot butične destinacije z zelenimi in aktivnimi doživetji za 
zahtevne goste ter v ospredje postavlja trajnostno poslovanje. 

Cerkljanska je bogatejša za strategijo razvoja trajnostnega turizma do leta 2025.
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Cerkno v leto 2021 z 
novo turistično karto

Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno
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Pester nabor sprehajalnih in 
pohodniških poti, ki vodijo po 
neokrnjeni naravi Cerkljanske, je 
odslej prikazan tudi na novi turistični 
karti. LTO Laufar Cerkno je namreč 
v preteklem obdobju na terenu 
označil osem poti, in sicer: Bolnica 
Franja, Gozdarski vrt, Trebenče, 
Pot po Mulatjeri, Slap Padstanajca, 
Sprehajalna pot Reka, Pot treh vasi, 
Krožna pot Želin–Ravne, ter za 
obiskovalce pripravil turistično karto 
z vrisanimi potmi. Dodana vrednost 
te pridobitve, ki je nastala v okviru 
projekta Dobimo se na tržnici 4, 
je predstavitev dvajsetih lokalnih 
ponudnikov, med katerimi so sirarji, 
čebelarji, ponudnik pekovskih 
izdelkov, rokodelci, ponudniki 
suhomesnatih izdelkov, pivovarna, 
ponudnik idrijskih žlikrofov ter 
pridelovalci sadja in zelenjave. 
Ob raziskovanju Cerkljanske bo 
tako mogoče obiskati lokalne 
ponudnike v bližini posameznih 
poti ter delček destinacije vzeti 
s seboj, bodisi v obliki skrbno 
izdelanega spominka bodisi kot 
lokalno kulinarično dobroto. 
(LTO Laufar Cerkno) ₨

Turizem



11

Fo
to

: O
Š 

C
er

kn
o

Izstrelitev cerkljanskih 
osnovnošolcev v vesolje  
Domen Uršič, CŠOD OE Cerkno 

Pilotski projekt med Izraelom in Slovenijo je 
nastal na pobudo Andreje Purkart Martinez, 
slovenske veleposlanice v Tel Avivu. V njem 
so sodelovali mentorji iz Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti ter učitelji in učenci 
osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije 
(12–16 let), med njimi tudi mentorji iz CŠOD 
OE Cerkno in učitelji ter učenci OŠ Cerkno.
V projektu že sodeluje 52 šol iz Izraela 
(Ramon Foundation). Nosilec projekta v 
Sloveniji je Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Projekt se je začel izvajati v 
decembru 2020. Učenci so tako imeli zelo 
kratko časovnico, saj je moral biti končni 
izdelek narejen do konca januarja, ko je 
potekal zaključni dogodek slovenskega dela 
projekta. Zaradi epidemioloških razmer 
so učenci celoten projekt izvedli prek 
videokonferenc.
Izziv udeležencev je izgradnja stroja Ruba 
Goldberga (verižnega eksperimenta) z 
uporabo opreme ali virov, ki jih imajo. To 
je vključevalo pisanje osnutka scenarija, 
izdelavo stroja, snemanje in predstavitev 
tega stroja, vse pa je moralo biti povezano 
s potovanjem v vesolje. Stroj je moral na 
koncu omogočiti izstrelitev rakete v vesolje.
Udeleženci so tako oblikovali ekipo, ki je 
bila v treh tednih kos izzivu. Ob tem so 
razvijali različne veščine, od priprave javne 
predstavitve do inženirskih znanj in konec 

Ekipa Osnovne šole Cerkno je slavila na 
mednarodni konferenci SpaceLab. 

Knjige so sanje
Osnovna šola Cerkno je ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripravila virtualni 
dogodek, katerega rdeča nit je bila knjiga. 
Z mislijo na največjega slovenskega poeta 
Franceta Prešerna, ki je umrl kot pesnik 
svetovnega formata, so se ustvarjalci 
prireditve s pomenljivim naslovom 
Knjige so sanje podali na popotovanje z 
razmišljanji o knjigi, kulturi in življenju.
Ravnatelj Mitja Dežela je v svojem nagovoru 
spregovoril o pomenu govorjene in pisane 
besede, ki nam prav v maternem jeziku 
omogoča sporočanje čustev, misli in 
potreb, zato je potreba po spoštovanju 
materinščine velika. Spomnil je na 
izjemno moč besede in izpostavil jezik 
ustvarjalnosti, ki danes predstavlja temelj 
moderne znanosti in umetnosti.
Poslanstvo o kulturi, naši popotnici, vodnici 
narodne samozavesti, sta med občinstvo 
s svojimi zanimivimi razmišljanji ponesla 
osrednja gosta, slovenska pisateljica, 
pesnica in učiteljica Aksinija Kermavner in 
filmski igralec, režiser in glasbenik Gojmir 
Lešnjak Gojc.
Da so v knjigah resnično zbrani zakladi in 
da je Prešeren zaživel na prireditvi, so skozi 

poezijo besed in glasbe potrdili tudi učenci, 
saj so z besedo in s peto pesmijo med 
publiko ponesli misel za polno in srečno 
življenje.
Dogodek po številu ogledov na spletni 
šolski strani priča, da je obiskovalce 
predstave Knjige so sanje kljub virtualni 

koncev tudi skupinskega 
dela. Na zaključnem delu 
slovenskega dogodka so vse 
sodelujoče ekipe predstavile 
svoj končni izdelek. Prof. 
dr. Krištof Oštir pa je vsem 
udeležencem razkrival pomen 
raziskovanja vesolja tudi za 
življenje na Zemlji.

Po zmagi v dvoletni 
projekt?
Mednarodna konferenca 
SpaceLab je potekala na 
virtualni vesoljski postaji. 
Udeleženci so izvedeli 
ogromno novih stvari o 
raziskovanju vesolja in celo 
poklepetali s sodelujočimi iz Izraela (1500). 
Zaradi zelo kakovostnih končnih izdelkov so 
se organizatorji odločili, da tudi naše izdelke 
razvrstijo. Končni vrstni red slovenskih ekip 
je razglasila veleposlanica Andreja Purkart 
Martinez. Prvo mesto je pripadlo učencem 
OŠ Cerkno, ki so s pomočjo učiteljev in 
mentorjev iz CŠOD OE Cerkno pripravili res 
vrhunski končni izdelek. Na drugo mesto so 
se uvrstili učenci OŠ Idrija, tretja pa je bila 
OŠ Velika Nedelja.
Organizatorji iz Izraela so bili nad prvim 

sodelovanjem zelo navdušeni, tako da 
se v tem trenutku s CŠOD dogovarjajo o 
izvedbi dvoletnega projekta v Sloveniji, kjer 
učenci oblikujejo eksperiment. Najboljši 
eksperiment bo poslan na Mednarodno 

Donacija 
Lionsov  
Šola na daljavo, ki je zaznamovala prvo 
polovico letošnjega šolskega leta, je 
predstavljala velik organizacijski, tehnični 
in tudi finančni zalogaj za družine šolajočih 
se otrok. Tega se zelo dobro zavedajo tudi 
v Lions klubu Idrija, zato sta predstavnika 
Antonija Dakskobler in Bogdan Tušar 
vodstvu zavoda OŠ Cerkno v začetku 
februarja predala donacijo računalniške 
opreme, ki bo učencem omogočala lažje 
delo v virtualnem učnem okolju. Iz šole so 
sporočili, da bodo del donirane opreme 
koristno namenili tudi za delo v različnih 
mednarodnih projektih in še okrepili 
sodelovanje učencev z vrstniki doma 
in po svetu. 
(OŠ Cerkno) ₨

uresničitvi povezal, sprostil in duhovno 
obogatil. Vabljeni na ogled na spletno 
stran Osnovne šole Cerkno. 
(Mojca Mavri) ₨

Ekipo z imenom SpeceLabouci Cierkna so zastopali Lin Čadež, Rok 
Bogataj, Božo Bizjak, Kristjan Šturm, Gašper Tušar in Aljaž Škvarča, v 
pomoč in podporo pa sta jim bila mentorja iz OŠ Cerkno Marko Bevk 
in Mitja Dežela ter mentorji iz CŠOD Cerkno Rok Ozebek, Simona 
Peternelj in Domen Uršič (koordinator celotnega projekta).
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Virtualna obeležitev kulturnega praznika v OŠ Cerkno 

OŠ Cerkno

vesoljsko postajo, kjer ga bodo izvedli in 
sporočili rezultate sodelujoči ekipi nazaj.₨
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Direktorica KGZ Idrija Valentina Podobnik 

»V prihodnost zremo z optimizmom« 
Damjana Peternelj 

Zadrugo, ki predstavlja pomemben dejavnik 
razvoja podeželja na Idrijsko-Cerkljanskem, 
od oktobra 2019 vodi Valentina Podobnik. 
Nova direktorica se je bila le pol leta po 
nastopu funkcije primorana soočiti s 
spremenjenimi razmerami zaradi epidemije.  
»Na to nihče ni bil pripravljen in potrebno 
je bilo sprotno prilagajanje. Na srečo smo 
lahko poslovali, vse naše trgovine so ob 
upoštevanju vseh predpisanih ukrepov 
nemoteno delovale,« pove. Tudi mleko so 
nemoteno odkupovali, nekaj težav je bilo pri 
odkupu živine. Že lani so začeli z dostavo 
živil na dom, s čimer so se prilagodili 

V KGZ Idrija, enem izmed največjih odkupovalcev 
mleka in mesa na Idrijsko-Cerkljanskem in 
Črnovrškem, povezovanje s pridelovalci in 
predelovalci dojemajo kot družbeno odgovornost. V 
Cerknem, kjer bodo prenovili trgovino, bo na voljo 
tudi ponudba svežega mesa lokalne reje.  

KGZ Idrija
•  ustanovitev: 12. 12. 1948 
•  59 zaposlenih 
•  osnovne dejavnosti: 

odkup in prodaja 
kmetijskih proizvodov 
in mesno predelovalna 
dejavnost 

•  letni odkup mleka:        
več kot 4 milijone litrov 

•  št. pridelovalcev          
mleka: 60 

•  odkup govedi na leto: 600
•  lastne tehnične in 

živilske trgovine v Idriji, 
Spodnji Idriji, Cerknem, 
Šebreljah, Črnem Vrhu

razmeram in se še bolj približali 
kupcem. Storitev ohranjajo tudi v 
bodoče.

Kakovostni izdelki v 
domačih kotičkih 
Kljub epidemiji so lani dosegli 
zastavljene cilje. Letno od 60 
pridelovalcev s širšega območja 
Idrijsko-Cerkljanskega ter 
Črnovrške planote odkupijo več 
kot štiri milijone litrov mleka, ki 
ga prodajo naprej v Mlekarno 
Planika Kobarid in v Ljubljanske 
Mlekarne, ter 600 glav živine 
– vse s certifikatom Izbrana 
kakovost Slovenije. Kmetom 
omogočajo tudi klavniške 
storitve, odkupljeno meso pa 
povečini prodajo kot sveže meso 
in predelanega v izdelke lastne 
blagovne znamke, kar bo odslej 
laže, saj so kupili novo opremo, 
s katero bodo zagotavljali še 
večjo kakovost in olajšali delo 
zaposlenim.
Želijo si, da bi se še več lokalnih 

kmetij odločalo za pridelavo kakovostne 
hrane. »Želja je združevanje posameznih 
zgodb v skupno celoto,« pravi Podobnikova, 
ki ob tem izpostavlja, da je poslanstvo 
zadruge pomoč pri trženju viškov članov, 
iskanje trga ter skupna promocija. Za 
združevanje prodajnih poti so v svojih 
lastnih trgovinah vzpostavili domači 
kotiček, ki je vse bolj prepoznan in cenjen. 
»Zelo pomembno se nam zdi povezovanje 
z lokalnimi proizvajalci in pridelovalci, 
saj tako znatno pripomoremo k trženju 
in prepoznavnosti, strankam pa v naših 
trgovinah ponudimo kakovostno hrano z 

znanim poreklom. Tovrstne kotičke bomo 
širili in iskali nove načine predstavljanja 
kakovostnih izdelkov našim kupcem,« 
napoveduje. »Povezovanje s pridelovalci 
je družbeno odgovorno, saj se ohranjajo 
delovna mesta v okolju, v katerem živimo. 
Upamo, da se bo med ljudmi razširilo 
zavedanje, da je pomembno, da se lokalne 
pridelovalce s kakovostno hrano podpira in 
da se to zavedanje razširi tudi med mlajšimi 
generacijami.«

Do večje prepoznavnosti 
z vključitvijo v blagovno 
znamko  
Po njenem mnenju je nujno povezovanje 
z občinama Idrija in Cerkno ter širše. 
»S službami v občinah, Zavodom za 
turizem in ICRO stalno sodelujemo 
oz. nam pomagajo pri promociji naših 
mesnih izdelkov. Zavedanje, da moramo 
med seboj sodelovati in si pomagati, 
je osnova za preživetje kmetijstva in 
ohranjanje poseljene in obdelane krajine,« 
je prepričana. »Naši vrhunski mesni izdelki 
sami po sebi niso dovolj, potrebna je tudi 
njihova prepoznavnost in promocija.« 
Tako so se pridružili blagovni znamki v 
vzpostavljanju Idrija izbrano, ki je vse 
bolj prepoznavna. »Trenutno imamo štiri 
izdelke s tem certifikatom, šest pa jih čaka 
na presojo,« pove. Pri prepoznavnosti in 
izobraževanju jim pomaga ICRA, a bo 
potreben dodaten skupni trud za trženje in 
povečanje prodaje. Letos so se pridružili 
še skupini članov LAS s CILjem, kar se jim 
zdi nujno z vidika krepitve sodelovanja in 
pridobivanja dodatnih sredstev za nadaljnji 
razvoj. Poslujejo tudi z vsemi javnimi zavodi 
v idrijski in cerkljanski občini, v katerih 
»so naklonjeni lokalno pridelani hrani in jo 
vključujejo v jedilnike«, v zadnjem času se 
nanje obračajo tudi vrtci in osnovne šole iz 
drugih občin in regij.

V Cerknem bodo prenovili 
trgovino 
»Želimo si, da s prenovo pričnemo v 
letošnjem letu. Trgovine ne želimo zapirati 

za dlje časa, zato smo se odločili za 
obnovo po delih. Tak način bo za zaposlene 
zahtevnejši, vendar smo odločeni, da 
zmoremo,« najavlja obnovo tehnične 
trgovine v Cerknem, kjer pa so kupcem že 
ponudili tudi domače izdelke. »Vzpostavitev 
domačega kotička v trgovini v Cerknem 
je bila neke vrste improvizirana rešitev, 
ki je zgolj začasna. S prenovo bomo del 
trgovine namenili ponudbi svežega mesa in 
domačemu kotičku.«
V kolektivu sicer med načrti izpostavljajo 
večjo prepoznavnost, razvoj novih izdelkov 
in iskanje novih kupcev ter priložnosti. 

»Novih izzivov se veselimo in v prihodnost 
zremo z optimizmom. Odnose in posel 
delamo ljudje, zato je potrebno, da stopimo 
skupaj in delamo skupne zgodbe za iste 
cilje,« je prepričana direktorica zadruge s 
skoraj 60 zaposlenimi, 128 člani in več kot 
400 kooperanti. ₨
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Domači kotiček v trgovini v Cerknem

V Cerknem bodo letos pričeli z obnavljanjem trgovine, a ta med obnovo ne bo zaprta. 

Lokalno
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500 prehojenih kilometrov za 50 let radia 
Uredništvo CN

V januarju, ko radio praznuje, je zapadlo 
veliko snega, zato je moral predvidene poti 
spremeniti. Že prvega januarja sta se mu 
pridružila sestrična Ivana Rupnik in prijatelj 
Marjan Bajec, s katerim sta prehodila 
Juliano trail. »Kasneje se je izkazalo, da 
sta bila na večini poteh z mano, in sem 
jima rekel že 'angela varuha', saj sta mi 
res pri vsaki oviri nesebično pomagala,« 
je povedal Ermin, ki se je vsak večer sproti 
odločal, katero pot bodo ubrali naslednji 

Ermin Oblak, ki je po nesreči smisel našel v hoji, se 
je ob 50-letnici Primorskega vala, katerega zvest 
poslušalec je, odločil, da ob jubileju za vsako leto 
delovanja prehodi 10 kilometrov. 

dan. Možnosti so bile zelo omejene, tako 
da je Marjan že vprašal: »Ali imate na 
Cerkljanskem samo dve poti?«

»To, da dobrodelno hodimo, se je razvedelo 
kot vihar. Ljudje ob poti so nam dajali 
vzpodbudo in nas postregli, tako da smo 
domov prinesli prav toliko, kot smo zjutraj 
vzeli,« Ermin zadovoljno povzema sprejem 
med prebivalci – poslušalci. Vsega skupaj 
se je na poteh prvotni ekipi pridružilo kar 
40 pohodnikov, tudi iz sosednjih občin, 
med njimi nekaj kilometrov tudi radijska 
ekipa, ki je z veseljem pozdravila Erminovo 
gesto. »Samo višja sila me lahko zaustavi,« 
jim je sporočil in dal vedeti, da je stvar vzel 
nadvse resno. »Z velikim veseljem smo 
se mu radijci na eni izmed njegovih poti 
pridružili in uživali prav na vsakem koraku. 
Ermin se je odločil, da bo svoje prehojene 
kilometre poklonil organizaciji Vera in luč 
in tako pohodu dodal dobrodelno noto – še 
en dokaz, kako velik človek je Ermin Oblak. 
Ermina prek radijskih valov na njegovih 
poteh spremljamo že dolga leta in veseli 
smo, da se je med nami spletla tako trdna 
prijateljska vez,« je povedala direktorica 
radia Tea Florjančič. 
Zadnji dan hoje so zaključili v prostorih 
radia, kjer so Ermina s torto z napisom 500 
pričakali radijska ekipa, župan Cerknega 
Gašper Uršič in predstavniki gibanja Vera 
in luč, za katere je s prehojenimi kilometri 
uspel dobrodelno zbrati kar 1170 evrov. ₨

Pred prostori radia na Ličarjevi v Cerknem so Ermina pričakali zaposleni, župan Cerknega Gašper Uršič 
in predstavniki gibanja Vera in luč.

Večji del poti sta z Erminom prehodila sestrična Ivana (na sredi) in prijatelj Marjan (desno).

Ermin v prostorih radia s torto za 500 prehojenih 
kilometrov

Uspešna zimska 
krvodajalska akcija
Zadnji teden v januarju je potekala redna 
zimska krvodajalska akcija. V Modri dvorani 
v Idriji in en dan v OŠ Cerkno je kri darovalo 
610 krvodajalcev, od tega 118 v Cerknem. 
Člani ekipe prve pomoči so izvajali triažo 
na vstopni točki, krvodajalci pa so se 
držali predhodno dogovorjenega termina. 
Občina Idrija (skupaj s Cerknim) ostaja z 9,6 
odstotki krvodajalcev med občani na prvem 
mestu med slovenskimi občinami za leto 
2020, tako ne čudi, da so nam za pomlad 
namenili dodaten termin, saj so potrebe 
po krvi v času epidemije večje. Naslednja 
krvodajalska akcija bo tako 19. maja v Idriji, 
poletna pa kot doslej konec avgusta.
Kri so lahko tokrat darovali tudi tisti, ki so 
že preboleli covid-19 pred najmanj štirimi 
do šestimi tedni. Tem so zdravstveni 
delavci dodatno vzeli vzorec za preverjanje 
protiteles v krvi. O rezultatu analize bodo 
obveščeni naknadno, tako da se bodo lahko 
kasneje odločili še za darovanje plazme.
Vsem se zahvaljujemo za udeležbo, 
prostovoljcem za pomoč, medijem za 
podporo ter OŠ Cerkno za prostore. 
(Tanja Tominec, sekretarka) ₨

Radijski abrahamovci 
Takole so se pred fotografski objektiv 
postavili radijci, ki so 50 let obeležili takoj 
po novem letu, 3. januarja. Fotografirali 
so se pred stavbo stare Ete, kjer je bil 
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na podstrešju urejen prvi radijski studio. 
Praznovanje obletnice so bili sicer primorani 
prilagoditi razmeram. »Pripravljamo vsebine, 
s katerimi bomo obujali spomine na prvih 50 

let radia, pred mikrofon bomo povabili naše 
nekdanje radijske sodelavke in sodelavce, 
seveda pa ne bo manjkalo zabavnih 
vsebin za naše poslušalke in poslušalce,« 
je o praznovanju jubileja skozi celo leto 
povedala direktorica Tea Florjančič.   ₨
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Direktorica radia Tea Florjančič napoveduje, da 
bodo praznovali celo leto. 

Sodelavci radia pred stavbo stare Ete, kjer je pred 50 leti začel oddajati Radio Cerkno. 

Praznujemo
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Informacijska točka
za občane
Občina Cerkno je v sklopu projekta Krepitev skupnosti vzpostavila informacijsko točko 
za občane, ki bo, takoj ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale, vzpostavljena v 
Večnamenskem centru Cerkno vsako sredo med 12. in 17. uro. Bo pa v vsakem primeru 
vsako sredo (12:00–17:00) za občane na voljo telefonska številka za pomoč občanom 
041 416 433.

Storitve, ki jih nudi informacijska točka: 

•  kopiranje izvidov, obrazcev,
•  pomoč pri izpolnjevanju obrazcev,
•  informacije o aktualnih ukrepih in omejitvah,
•  prijava prostovoljcev,
•  ostale pomembne informacije. ₨

Prostofer
Občina Cerkno se je vključila v projekt Prostofer, ki bo občankam in občanom nad 65. letom 
starosti zagotavljal brezplačne prevoze po opravkih. 

Izobraževanje za prostovoljne šoferje bo v sredo, 3. 3. 2021, od 9. ure dalje. 

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem 
času pripravljen pomagati tistim, ki potrebujejo prevoz. Predvsem pa naj bo to nekdo, ki 
svojim sopotnikom nesebično pomaga tudi, ko ti izstopijo iz vozila: ob obisku zdravnika jih 
pospremi do čakalnice in počaka, da opravijo pregled; pri nakupih jim pomaga nesti vrečke 
iz trgovine in jim priskoči na pomoč pri premagovanju stopnic. Je nekdo z velikim srcem, ki 
ima ustrežljivost in spoštljivost v krvi.

Za dodatne informacije lahko pokličete 
na 041 416 433 ali pišete na
 katjusa.mrak@cerkno.si. ₨

Projekt Krepitev 
skupnosti
Krepitev skupnosti je operacija, ki je nastala na osnovi potreb na celotnem območju 
LAS. Izvaja jo LAS kot vodilni partner, v operacijo pa so vključeni tudi drugi člani LAS, ki 
prispevajo k izboljšanju stanja na območju. Na delavnicah za člane LAS, ki so potekale v 
maju 2020, je bila prepoznana potreba po vzpostavitvi skupnostnih centrov na območju 
vseh treh vključenih občin. V ta namen se bodo uredili prostori v Logatcu in Idriji, nabavila 
se je oprema za delo in avto za koordinatorja v Cerknem. Koordinator, ki je zaposlen na 
Občini Cerkno, bo skrbel za vodenje lokalnega akcijskega tima, nemoten potek dela in 
izvedbo aktivnosti po planu.

 Glavna cilja projekta Krepitev skupnosti sta:

•  izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti         
življenja na podeželju),

•  aktivirati potenciale ranljivih skupin (prek različnih oblik skupnostnih centrov vključiti 
ranljive ciljne skupine). ₨

24. rojstni dan MC 
C.M.A.K.
Praznovanje letošnje že 24. obletnice Mladinskega centra C.M.A.K. je, kot vsi ostali 
dogodki, potekalo le na daljavo, a pestrega vzdušja kljub temu ni manjkalo. Praznovanje 
smo obeležili prek naših Facebook in Youtube strani. Trinajstega februarja, na sobotni 
večer, smo v živo predvajali nastop našega domačega DJ-ja De-Lima, ki nas je ogrel 
in spodbudil k plesu 
z energičnimi in 
melodičnimi house/
dance ritmi. V nedeljo 
pa se je z zelo raznoliko 
in ambientalno glasbo 
predstavil hrvaški 
producent Plazmatick, 
ki je v lanskem letu 
izdal tudi novo ploščo 
z naslovom Hrđava 
vremena (Zarjaveli časi). 
Nadaljevali smo dan 
zatem, ko smo prvič tudi 
na spletu objavili članek 
Matjaža Peternelja z 
naslovom Alternativa 
niču, ki je bil lani že 
objavljen v reviji Idrijski 
razgledi in ki popisuje zgodovino C.M.A.K.-a od ustanovitve leta 1996 do rušenja Tinčkove 
hiše leta 2019. Vabljeni k branju članka na naši spletni strani www.cmakcerkno.net. 
V petek, 19. februarja, pa smo praznovanje zaključili s potopisom o Kolumbiji, na katerem 
nam je Tjaša Jelovčan v dobri uri in pol predstavila veliko zanimivega o tej čudoviti državi, 
o tamkajšnji hrani, kavnih plantažah, prebivalcih ter o skrivnostnem izgubljenem mestu.
Če ste kaj od naštetega zamudili, si lahko vse prenose še vedno ogledate prek naše 
spletne strani in Youtube profila CmakCerkno. (Sebastjan Razpet)  ₨

Novorojenčki
Od zadnje objave v decembrskih Cerkljanskih novicah do sredine februarja se je v Občini 
Cerkno rodilo pet novorojenčkov, objavo sta privolila Manca Cvek in Gregor Prezelj s Straže, 
ki se jima je rodil sinček Lovro, ter Deja Čuk Hadalin in Blaž Hadalin iz Otaleža, ki sta se 
razveselila Aljaža. Iskreno čestitamo!  ₨

Razpis za oskrbniški par za 
planinski dom na Poreznu

Planinsko društvo Cerkno išče oskrbniški par za oskrbovanje planinskega 
doma na Poreznu v času poletne planinske sezone 2021 – od sredine junija 
do sredine septembra.

Pogoji razpisa:
•  obvladovanje kulinaričnih spretnosti,
•  poznavanje HACCP sistema,
•  poznavanje dela z blagajno,
•  znanje hišnih opravil,
•  delovne izkušnje iz zgoraj navedenega,
•  vestnost in natančnost pri delu,
•  ljubitelj gora,
•  poznavanje okoliških gora in poti,
•  konstruktivno sodelovanje z vodstvom društva,
•  zaželeno znanje kakega tujega jezika.

Prednost pri izbiri bodo imeli domačini in mlajši upokojenski pari.

Prijave sprejemamo do 31. marca 2021 na e-naslovu pdcerkno@pzs.si ali na 
naslovu: Planinsko društvo Cerkno, Pot na Zavrte 26, 5282 Cerkno.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonskih številkah: 041 221 795 (Ivan) ali 
041 365 167 (Rado).

Prijavljeni kandidati bodo vabljeni na pogovor, izbrani kandidati pa bodo o izbiri 
obveščeni pisno.
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Z domačega praga 
na pot

»Govorimo o nenavadnem letu, že drugo leto zapored nas 
pesti epidemija covida-19, ki nas je utesnila, vkalupila v 
domače prostore in onemogočila delovanje, kot smo ga 
bili vajeni v preteklosti,« je uvodoma povedal dolgoletni 
predsednik organizacijskega odbora spominskih prireditev 
polkovnik Miha Butara, ki bi sicer ob normalnih razmerah 
na veleslalomski progi pred startom pozdravil več sto 
tekmovalcev veteranskih in domoljubnih organizacij, nekaj 
pa bi se jih podalo še v boj za kolajne v teku na smučeh. 

Na SC Cerkno so se 20. februarja simbolno poklonili spominu na 
edinstvene partizanske smučarske tekme v Cerknem 20. in 21. 
januarja 1945, ko je več kot 40 partizanov v osvobojenem Cerknem 
nastopilo v veleslalomu, patruljnem teku in skokih. Zaradi 
epidemioloških razmer so se ob 76. obletnici zbrali le nekateri 
predstavniki organizatorjev vsakoletnega dogodka. 

44. Partizanske smučine Cerkno ’45 

Tradicije niso prekinili  
Damjana Peternelj 

»Tekmo smo si želeli izpeljati v januarju, vendar so bili 
ukrepi vlade in NIJZ tako ostri, da niti slučajno nismo 
uspeli pripraviti prireditve, ki je priljubljena širom Slovenije. 
V organizacijskem odboru je dozorela trdna odločitev, da 
izpeljemo simbolno tekmovanje, da ne prekinemo niza 
prireditev, ki je letos 44-ta. V pričakovanju 45-te prihodnje 
leto želim, da bi se uresničile napovedi in da se dobimo 
v sproščenih pogojih brez epidemioloških omejitev,« je 
napovedi za prihodnje leto strnil Butara, ki se je ob tem 
zahvalil Občini Cerkno in županu Gašperju Uršiču za vso 
organizacijsko podporo. Župan je v svojem nagovoru 
poudaril pomen letošnjega simbolnega srečanja ter 
podporo obljubil tudi v prihodnje: »Občina bo vedno imela 
posluh, upam, da bomo slišali eden drugega še naprej tako 
kot danes in tukaj stali za skupne vrednote, da ponesemo to 
zgodovinsko sporočilo – najmočnejši smo skupaj – naprej.«   

Športno vnemo vsakoletnih tekmovalcev, običajno 
predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, Slovenske vojske, Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in 
Zveze slovenskih častnikov, so kot plamenico upanja, da se 
na SC Cerkno tekme prihodnje leto odvijejo, s simbolnim 
startom in kratkim spustom v dolino ponesli predstavniki 
novaških lok smučarjev pri TD Novaki: Zdenka in Julija 
Podobnik ter Davorin Purgar. Zadnjega je z rumeno 
zastavico, s katero običajno naznani konec tekmovanja, 

Cerkno gostilo FIS 
masters cup 
Od 11. do 14. februarja je na Smučarskem 
centru Cerkno gostovala karavana 
svetovnega pokala alpskih smučarjev 
veteranov (nad 30 let) – FIS masters cup. 
Na Smučarskem centru Cerkno, ki so ga po 
večji odjugi odprli prav za to priložnost, so 
uredili tri proge za štiri tekme. 
V superveleslalomu, slalomu in dveh 
veleslalomih se je pomerilo več kot 80 
tekmovalcev iz desetih držav. 
Lepe uspehe so dosegli člani SK Idrija: 
Samuel Borovinšek, ki je v kategoriji do 54 
let zmagal v superveleslalomu in na dveh 
veleslalomih; Boštjan Brus je bil zlat v super 
veleslalomu; srebro so si prismučali Patricija 
Demšar v dveh veleslalomih, Ida Istenič 
ter Dušan Seljak v super veleslalomu ter 
Boštjan Bernik v veleslalomu; bron pa so 
domov prinesli še Ida Istenič v slalomu in 
dveh veleslalomih, Boštjan Bernik ter Dušan 
Seljak v super veleslalomu in veleslalomu 
ter Mirko Istenič v slalomu.

Nad organizacijo dogodka je bdela Zveza 
masters smučarjev Slovenije, proge so 
uredili delavci SC Cerkno ob pomoči 
prostovoljcev SK Poljane, smučarje so 
gostili v Hotelu Cerkno, kjer so samo zanje 
za nekaj dni odprli vrata hotela. Dogodek so 
izvedli skladno s priporočili in omejitvami ob 
epidemiji. ₨

ustavil vodja vsakoletnih tekem Niko Zajc, za tem pa na 
prizorišču izobesil obvestilo, da je letošnja tekma preložena 
na naslednje leto.  ₨

Planinsko društvo Cerkno je v koronskih 
časih, ki ne omogočajo izvajanja planinskih 
dejavnosti, pripravilo akcijo »Z domačega 
praga na pot«. Želijo si, da bi akcija vsaj 
deloma nadomestila sicer začrtan 
program dela planinske skupine OŠ 
Cerkno. 
V ta namen je bila izdelana knjižica 
oziroma dnevnik pohodov po domači 
občini – pet je načrtovanih, eden pa je 
poljuben, po lastni izbiri. Vse, ki boste 
opravili vseh šest pohodov in z njimi 
povezane naloge do 10. aprila, bo 
Planinsko društvo Cerkno nagradilo 
s simbolično praktično nagrado. 
Knjižica je objavljena na spletni 
strani Planinskega društva Cerkno 
(planinsko-drustvo-cerkno.si), kjer 
dobite tudi dodatne informacije. 
Na voljo pa so tudi GPS sledi 
predlaganih pohodov. 
Čeprav je akcija namenjena 

predvsem šolski mladini, lahko v njej 
sodelujete tudi ostali člani društva in tisti, ki 
boste to postali do 10. aprila 2021.
Če bi kdo želel sodelovati, a nima 
možnosti natisniti knjižice, naj to sporoči 

na elektronski naslov ivan.
rupnik56@
gmail.com in 
knjižica mu bo 
poslana.
Tudi Občina 
Cerkno vas vabi, 
da se pridružite 
akciji in s tem 
poskrbite za 
svoje zdravje! ₨
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Novaški lok smučarki Zdenka (druga z leve) in Julija Podobnik sta se 
edini simbolno spustili po veleslalomski progi partizanskih smučin. 
Na fotografiji v družbi praporščakov. 

Predstavniki organizatorjev so se zaradi epidemioloških razmer letos 
le simbolno poklonili spominu na partizanske smučarske tekme v 
Cerknem leta 1945. 

Sožitje generacij
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V ta namen smo ob pomoči Kulturnega društva Sovodenj 
dokončali izvedbo ideje, ki smo jo razvijali in pripravljali že v 
preteklosti. Namreč, da laufarski običaj predstavimo tudi v 
video različici, ki bi si jo v sklopu predstavitve larf, kostumov 
in običaja lahko ogledali vsi, predvsem pa mlajši obiskovalci 
prostorov društva, ki nas sicer obiskujejo skozi vse leto. 

Vnaprej smo pripravili video posnetke in jih na Facebooku 
in našem YouTube kanalu predvajali vsako nedeljo ob 
11. uri, ko se v običajnih razmerah v sprevodu sprehodimo 
po ulicah Cerknega. V kratke filme nam je uspelo vključiti 
prav vse like laufarske družine in cesarsko-kraljeve sodnije.

Letošnje preganjanje zime, za katerega smo laufarji 
zadolženi, se je precej razlikovalo od ustaljenega načina 
v živo. Primorani smo bili opustiti izvajanje koledovanja, 
odpovedali smo se tudi nedeljskim sprevodom, ki bi lahko 
pritegnili večje število ljudi na Glavni trg. Ves ta čas se je 
prek Zooma pisal "kalamuon", ki kljub odpovedi številnih 
dogodkov ni bil dosti krajši od tistih iz preteklih let. Uspeli 
smo našiti Pusta in Ta smrekovega.
Tudi osrednji dogodki laufarije so se morali preseliti 
v spletno okolje, kjer smo na debelo nedeljo prebrali 
obtožnico in na pustni torek izvedli eksekucijo Pusta. 
Kot vedno, jih je tudi preteklo leto Pust veliko nakuhal 
in "nafaral". »Cesarsku kraljeva sadnije ga je spazna za 
krijga« vsega slabega (slabega vremena, slabih cest in tudi 

Tudi laufarji smo se morali prilagoditi razmeram med epidemijo covida-19. Kljub temu da smo si vsi 
želeli laufarijo izpeljati na običajen način, nam je bilo kmalu jasno, da nam ne bo uspelo. Po premisleku 
smo se odločili za "spletno" laufarijo, saj je bila v teh razmerah edina varna in izvedljiva različica, 
da v kar največji meri ohranimo naš pustni običaj, ki je v letošnjem letu praznoval 65 let.

epidemije ...) in eksekucija je bila neizbežna.
Zadovoljni smo, da smo v največji možni meri uspeli ohraniti 
našo bogato tradicijo, in razveselili smo se povratnih 
informacij občinstva, ki je na spletu spremljalo letošnjo 
laufarijo. Veseli smo, da smo na spletnih platformah 
zabeležili več kot 5.000 ogledov posameznih video 
posnetkov. Naši posnetki so še vedno na voljo tako 
na www.facebook.com/laufarija kot na YouTube kanalu 

»Spletna« laufarija pregnala zimo 
Tomaž Lahajnar, predsednik Društva Laufarija Cerkno

Laufarije Cerkno, zato vas vabimo k ogledu.
Nadejamo se, da se v prihodnjem letu ponovno lahko 
pokažemo in vidimo v živo, ker le na tak način lahko 
izvajamo, predstavljamo in ohranjamo našo edinstveno 
kulturno dediščino, ki so jo pred 65 leti obudili naši predniki.  

Deb bla ripa bel debiela. ₨
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