
Stran 13
Nove obvestilne 
table 
V skladu s prioritetami  
v Strategiji razvoja 
trajnostnega turizma v 
občini Cerkno 2021–2025 
so bile pred kratkim 
postavljene štiri obvestilne 
table za turistične 
znamenitosti. 

Stran 7
Vzpostavljeno brezžično 
omrežje WiFi4EU                 
V središču Cerknega je zaživelo brezžično 
omrežje WiFi4EU, ki vsem občankam in 
občanom omogoča brezplačen dostop 
do spleta.
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Stran 4 in 5  
Poročilo o kvaliteti pitne 
vode za leto 2020    
Upravljavec vodooskrbnih sistemov (Občina 
Cerkno) je dolžan redno spremljati kakovost 
pitne vode ter o tem obveščati uporabnike. 
Predstavljene so tudi nove investicije na 
vodovodih v Zgornjih Ravnah, Šebreljah in 
Zakojci. 

Stran 6
Gradnja supermarketa 
Spar Cerkno 
Zgrajen bo v skladu z najmodernejšimi 
smernicami gradnje trgovin Spar, 
zaposloval pa bo 24 novih sodelavcev. 
Odprtje je predvideno poleti. 

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 12
Nov album 
glasbenice M. J. 
Harmony 
Mojca Jeram, pevka, 
glasbenica in producentka 
iz Cerknega je izdala nov 
konceptualni album »Jeanne 
d'Arc« – Ivana Orleanska. 

Strani 8 in 9
Intervju z direktorjem 
ZD Idrija, mag. Tomažem 
Glažarjem  
»Uspešni bomo, če bomo z našim  
 delom dosegli, da se zdravstveno stanje 
  prebivalcev obeh občin izboljša.«

Z majem v nova sproščanja ukrepov 
V 1. maj so po dveh letih z glasbo (seveda ob upoštevanju strogih navodil NIJZ) vnovič stopili cerkljanski 
godbeniki, ki so zadnji večji odmevnejši dogodek, tradicionalni Pihnfest, pripravili lani septembra. Po več lokacijah 
v Cerknem so izvedli tradicionalni program budnic ter s tem vlivali poguma in optimizma občanom na 1. maj, 
praznik dela.  
Z majem se znova sproščajo nekateri ukrepi. V rumenih statističnih regijah (pomurska, koroška, 
osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška) je zdaj tudi za goste nastanitvenih obratov dovoljeno opravljati 
gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, morajo pa pri tem imeti 
gostje opravljen test ali potrdilo o prebolelem covidi-19 oziroma cepljenju. Obratovanje nočnih klubov, barov in 
diskotek še vedno ni dovoljeno. Dovoljene pa so med drugim tudi kulturne prireditve. Omejitve veljajo do 9. maja, 
vmes bo vlada glede na epidemiološke razmere odločala o njihovem podaljšanju ali spremembi.

                 

Stran 10
Anketa o stanovanjih na 
območju Stare policije 
Največ zanimanja so anketiranci izrazili 
za stanovanja v velikosti 61 ali 67 m², za 
m² je večina pripravljena plačati do tisoč 
evrov.  

Stran 7
Za ceste slab milijon 
evrov 
Za letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih 
poti je letos namenjenih 400.000 evrov, 
približno 50.000 evrov več za modernizacijo 
in posodabljanje občinskih cest, slabih 
160.000 evrov je v občinskem proračunu 
odmerjenih za zimsko službo.

Stran 16
»Naših knjig ne boste 
dobili!«
Sandro Oblak piše o razvejanem 
društvenem življenju na Cerkljanskem v 
začetku prejšnjega stoletja, ki je presenetilo 
Italijane – predvsem zato, ker ga sami niso 
imeli, in so ga ukinjali na najrazličnejše 
načine.  
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Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Naj vam najprej zaželim vse dobro ob praznikih, ki so nas v preteklih 
tednih opozorili na pomembnost spominjanja. V prvi vrsti dan upora 
proti okupatorju, ki je pomembno sooblikoval zgodovino Cerkljanske in 
brez katerega danes ne bi bili, kar smo. Na drugi strani pa praznik dela, 
ki je namenjen vsem, ki sooblikujejo skupno prihodnost.  
Občina Cerkno je v letu 2021 stopila v obdobje večjih sprememb. 
Pomemben korak v smeri razvojnih sprememb je javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Cerkno, ki predvsem omogoča 
nadaljevanje projekta selitve Zdravstvene postaje Cerkno v upravno 
stavbo »Stare Ete« in s tem dostopnost do večjega obsega zdravstvenih 
storitev za prebivalce občine. 

V Cerknem je gradbišče novega trgovskega centra obiskal David 
Kovačič, novi direktor podjetja Spar, ki je odprtje sodobne trgovine s 24 
zaposlenimi napovedal za avgust. Tudi on je prepoznal pomembnost 
sodelovanja med različnimi deležniki – od hotela, tovarne ETA Cerkno, 
občinske uprave do upravne enote. Le tako se namreč na Cerkljanskem 
lahko začnejo dogajati premiki. 
Z veseljem lahko poročam, da se je na anketo o stanovanjih 
v Stanovanjski zadrugi Stara policija javilo prek 30 različnih 
zainteresiranih. To pomeni, da se je odločitev za iskanje alternativnih 
rešitev za stanovanjsko problematiko izkazala za pravilno. 
Projekt Krepitev skupnosti z združevanjem različnih inštitucij s področja 
vzgoje in izobraževanja, zdravja in socialne varnosti uspešno nagovarja 
različne potrebe občanov. Starši majhnih otrok boste v mesecu 
maju prejeli anketni vprašalnik, s katerim bomo skušali ugotoviti, 
kako izboljšati življenja družin z majhnimi otroki v naslednjih letih. V 
vprašalnik bodo zajeta vprašanja o morebitnih zapiranju prometnih 
površin, urejanju klančin, srečanjih staršev in podobno. Prostofer, ki 
omogoča starejšim občanom prevoz do zdravstvenih storitev, je v 
polnosti zaživel. 

V drugi polovici aprila je bilo v Cerknem zagnano tudi brezžično omrežje 
WiFi4EU, ki vsem občankam in občanom omogoča brezplačen dostop 
do spleta. Omrežje pokriva širše območje Večnamenskega centra 
Cerkno, javno otroško igrišče, Glavni trg in del okolice. Občina Cerkno 
je namreč uspešno kandidirala za pridobitev evropskih sredstev za 
postavitev brezžičnega interneta na javnih mestih. 

Vstopili smo že v drugo leto epidemije, ki je krepko spremenila naš 
način življenja. Veliko smo se o virusu naučili. Vedno bolj jasno je, 
da je cepljenje najbolj enostaven, varen in učinkovit način za zaščito 
pred covidom-19. Sam podpiram cepljenje in pozivam vse občanke 
in občanke, da se nanj prijavite. Skupaj poskrbimo za zaščito svojih  
družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev in sodelavcev. Cepimo 
se in poskrbimo za premike. 

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič   

Občina Cerkno

S 23. seje občinskega sveta 

»Ne« višji ceni 
komunalnih 
storitev  
Uredništvo CN

Na občinski upravi so pojasnili, da ne vidijo 
smisla v tem, da bi iz občinskega proračuna 
pokrivali izgubo Komunale Idrija, ki se je 
nabrala v preteklih letih, in znaša dobrih 
126.000 evrov. Zagovarjajo možnost, da 
bi v naslednjih petih letih 50.000 evrov 
izgube pokrili uporabniki, saj, kot je pojasnil 
direktor občinske uprave Oton Lahajnar, 
teh sredstev v proračunu ni predvidenih in 
bi jih lahko zagotovili le s prerazporeditvijo 
oziroma krčenjem drugih postavk. 
Na občini menijo, da s povišanjem cen (za 
štiričlansko družino npr. v povprečju za 
1,64 evra) ne bi ogrozili  socialnega statusa 
občanov. Namensko bi tudi denar, ki bi ga 
sicer občina vložila v plačevanje izgube 
preteklih let, lahko bolje porabili za druge 
investicije. 
V primeru, da bi do poplačila le prišlo 
iz občinskega proračuna, pa nihče od 
svetnikov ni podal mnenja, iz katerih 
postavk bi bilo možno prerazporediti 
sredstva. 
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 
se je sicer na temo komunalnih odpadkov 
in dviga cen pred sejo sestal dvakrat, na 
prvem odboru so člani soglasno potrdili 
novo ceno, do potrditve je prišlo tudi na 
drugem srečanju odbora. Vmes so se 
sestale tudi svetniške skupine, a na seji, 
ko bi moralo priti do potrjevanja cen, 
sklepčnosti ni bilo, saj so poleg predloga, 
ki je bil pripravljen za odločanje, svetniki 
predlagali še vsaj dve ali tri variante, kako 
se soočiti z dolgovi, ki so se nabrali v 
preteklosti. 
Večina svetnikov je bila sicer za to, da dolg 
poplača občina in da se občanov dodatno 
ne obremenjuje, saj je bilo že lani na 
občinskih svetih sprejetih kar nekaj sklepov, 
s katerimi so jih udarili po žepu. 
Po drugi strani pa so predlog, da dolg 
plačajo le občani z višjim zneskom na 
položnicah, nekateri svetniki še dopolnili 
s pobudo, da se ob tem občina zaveže, 
da kljub vsemu poišče 50.000 evrov in jih 

Občinski svetniki so se na zadnji seji najdlje 
zadržali pri razpravi o pokrivanju izgube 
Komunale Idrija iz preteklih let in potrjevanju 
novih (višjih) cen komunalnih storitev. Čeprav so 
o tem razpravljali že lani decembra, februarja pa 
točko umaknili z dnevnega reda, vmesni čas tudi 
do seje, ki je bila 18. marca, ni prinesel soglasij. 

nameni za področje komunalnih storitev, in 
sicer za zbirni center v Cerknem. 
Po številnih nasprotnih stališčih in 
neusklajenih mnenjih, ki so razdvojili 
svetnike, da je eden od njih že preroško 
napovedal, da »s to točko v večeru ne 
bodo prišli do konca«, je na glasovanju za 
potrditev zmanjkal vsaj en glas, saj je bilo 
osem svetnikov proti. Ponovna obravnava 
jih tako čaka na naslednji seji, ki bo 
predvidoma še v tem mesecu. 

Svetniki so v nadaljevanju seje potrdili 
Strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice 
Idrija za obdobje 2021–2026, ki ga je 
predstavila direktorica Nada Božič Eržen. 
Prav tako so po skrajšanem postopku 
potrdili Odlok o spremembah Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa in Pravilnik 
o spremembah Pravilnika o izbiri in 
vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. 
Spremembi sta potrebni zaradi omejitev 
pri izvajanju dejavnosti ob epidemiji 
koronavirusa. Potrdili so tudi letna 
programa športa in kulture. 
Letno poročilo o uresničevanju ukrepov iz 
Akcijskega načrta v okviru zelene sheme 
slovenskega turizma je predstavil Gregor 
Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno, ki 
so mu svetniki potrdili mandat do leta 2025.  

V drugi obravnavi je bil še Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Idrija in Cerkno, ki so ga svetniki prav tako 
potrdili. 

Zaradi odstopa člana Nadzornega odbora 
Občine Cerkno so vanj imenovali mag. 
Marka Hvalo, član odbora za infrastrukturo, 
okolje in prostor pa je postal David Bašelj.₨
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»Nalezimo se dobrih 
navad – cepimo se«
Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito 
spremenila naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se 
epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. 

K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem je 
najpomembneje, da upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj dva metra, pravilno nosimo masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep za 
zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih je cepljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito 
pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

Okuži se lahko vsak od nas
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa 
kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so 
kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki 
jim Svetovna zdravstvena organizacija in centri za nadzor bolezni še posebej priporočajo 
cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 
odstotkov vseh okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi enake, 
točno določene postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverjata njihova učinkovitost 
in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je 
sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena, se je upoštevalo vse 
pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah vsakega posameznika, 
odgovornost do drugih pa je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 
tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom. 
Ko bomo na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas. 

Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim večjem številu.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi na posebni spletni strani 
Nacionalnega inštituta za zdravje www.cepimose.si. (NIJZ) ₨

Donacije podjetja ETA 
ZP Cerkno za lažje 
spoprijemanje z epidemijo

Tako kot vsi, se tudi v Zdravstvenem domu Idrija (ZD Idrija) dnevno soočamo z novimi izzivi 
in dejstvi, pred katere nas vsakodnevno postavlja epidemiološka situacija zaradi covida-19. 
Sprva smo se pomladi leta 2020 srečevali s številnimi stiskami in vsakodnevnimi skrbmi 
zaradi neizmernega pomanjkanja zaščitne opreme, glede na izjemno povpraševanje po 
zaščitnih maskah in zaščitni opremi nasploh se je tako v evropskem kot svetovnem merilu 
porušilo razmerje med povpraševanjem in ponudbo. 
Postopoma so naše vsakodnevne skrbi omilile neprecenljive donacije, med katerimi je bila 
tudi donacija podjetja ETA Cerkno.
Vse od lanskega marca pa smo zaposleni vsakodnevno postavljeni pred številne 
odločitve – glede nakupa opreme in organizacije dela. Že vse od začetka pandemije se, 
tako zaposleni kot občani, ki obiskujejo prostore ZD Idrija in Zdravstvene postaje (ZP) 
Cerkno, prilagajamo novim zahtevam, ki jih povzroča covid-19. Vsi obiskovalci ZD Idrija 
in ZP Cerkno in vsi zaposleni si tako ob prihodu v stavbo ZD Idrija ali ZP Cerkno na triažni 
točki izmerijo telesno temperaturo, izpolnijo vprašalnik o zdravstvenem stanju in obvezno 
razkužijo roke, kar, kot poudarjamo, je ključnega pomena pri zagotavljanju preprečevanja 
pretoka ljudi, ki bi morda imeli simptome oziroma znake okužbe s covidom-19.
Vodstvo podjetja ETA je lani jeseni prisluhnilo naši prošnji za nakup dveh avtomatskih 
razkužilnikov rok za potrebe ZP Cerkno, aprila letos pa še prošnji za nakup 24-urnega 
merilnika krvnega tlaka za potrebe celostne oskrbe pacientov v ZP Cerkno. 
Vsi zaposleni v ZD Idrija in ZP Cerkno smo za donacije, ki smo jih dobili in so potrebne pri 
našem vsakodnevnem delu, neizmerno hvaležni. (Maja F. Trpin) ₨

Do izgradnje v Poljanah 
začasen heliodrom 
nasproti Ete
Zaradi gradnje trgovskega centra Spar v Cerknem je Občina Cerkno postavila nov začasni 
heliodrom ob Goriški cesti v naselju Cerkno nasproti tovarne ETA Cerkno. Z lastnikom 
zemljišča je podpisan sporazum za dobo dveh let, saj po izteku tega obdobja načrtujejo 
gradnjo stalnega heliodroma v Poljanah, za kar trenutno poteka postopek nakupa parcele 
od zasebnega lastnika. »Pripravljen imamo osnutek prodajne pogodbe. Izdelana je 
idejna zasnova ureditve utrjene površine za izven letališke pristanke helikopterjev nujne 
medicinske pomoči. Preliminarno smo pred tem kontaktirali DRSI iz Nove Gorice in pridobili 
njihove zahteve glede ureditve odmika od državne ceste in preglednosti priključka na 
državno cesto,« pojasnjujejo na občini. Dodaten strošek bo predstavljal vkop električnega 
in telefonskega kabla, za kar bo treba zagotoviti dodatna sredstva v občinskem proračunu, 
saj bodo obstoječa, 7.000 evrov, zadostovala samo za nakup in ureditev helidroma. (CN) ₨

Novorojenčki
V obdobju od zadnje objave v februarskih Cerkljanskih novicah se je do sredine 
aprila v občini Cerkno rodilo osem novorojenčkov. Objavo so dovolili: Andrej Ozebek 
in Nastja Klemenčič iz Gorenjih Novakov, ki se jima je rodil sinček Filip; Dejan Platiše 
in Nives Platiše Lapanja, ki se jima je rodila hčerkica Nika, ter Žarko Rejc in Nataša 
Močnik, ki se jima je rodila Žana. Deklici obe prebivata v Ravnah nad Cerknim. 
Iskreno čestitamo. ₨

Hotel Cerkno se 
predvidoma odpira konec 
maja ali v začetku junija 
Svoja vrata so želeli odpreti 
že pred prvomajskimi 
počitnicami, a so napoved 
po tehtnem premisleku 
preklicali. »Ponoven zagon 
hotela, ko ni bilo zagotovila, 
kako dolgo bi lahko bili odprti; 
negativen odziv potencialnih 
gostov na obvezno dokazilo 
o opravljenem hitrem 
antigenskem testu, PCR 
testu, potrdilu o prebolelosti 
ali cepljenju;  stroški, ki 
nastanejo s ponovnim 
odprtjem hotela, in 
nenazadnje napoved slabega vremena so prevesili tehtnico, da z odprtjem počakamo, 
dokler pogoji za odprtje ne bodo ugodnejši,« je pojasnil direktor Jože Oplotnik. Zimska 
sezona je kljub obilici snega smučišču zaradi neobratovanja prinesla veliko izgubo, zato 
se s sodelavci toliko bolj pripravljajo na poletno sezono, ki jo bodo predvidoma pričeli v 
drugi polovici maja oz. v začetku junija. »Upamo, da bodo pogoji približno taki, kot so bili v 
preteklem letu, ko smo ponovno lahko začeli obratovati. V kakšnem obsegu bomo delovali, 
pa je seveda odvisno od epidemiološke slike in ukrepov vlade,« je še povedal Oplotnik. 
Dodal je, da do odpuščanj kljub nezmožnosti normalnega obratovanja ni prišlo, »tako da 
imamo ustrezen kader za ponovni zagon, v primeru popolne sprostitve pa bomo ponovno 
zaposlovali«. Kot lani tudi letos stavijo predvsem na adute Cerkljanske. Nadaljevali bodo 
z organiziranimi prevoze za goste, ki bi želeli obiskati Cerkno, pa niso več mobilni, ter 
ponujali izlete v bližnji in daljni okolici. (CN) ₨

Z leve: Andrej Grah, Robert Vuga (Eta Cerkno), Renata Cvek, diplomirana medicinska sestra v ZP Cerkno, 
mag. Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija, in Nina Kokalj Oblak, zdravnica v ZP Cerkno
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Spremljanje kvalitete pitne vode 
in predpisi
Občina Cerkno

Upravljavec vodooskrbnih sistemov je dolžan redno spremljati kakovost pitne vode ter o tem obveščati 
uporabnike.
Ministrstvo za zdravje zagotavlja nadzor nad kvaliteto pitne 
vode oziroma t. i. državni monitoring pitne vode iz javnih 
vodooskrbnih sistemov, ki oskrbujejo 50 ali več oseb.
Neodvisno od državnega monitoringa upravljavec, Občina 
Cerkno, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Pravilnik) izvaja 
notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode iz vseh sistemov 
v upravljanju. 
Ugotavljanje kvalitete pitne vode se izvaja s pomočjo 
različnih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode. 
Mikrobiološko kvaliteto pitne vode ugotavljamo z 
določanjem različnih vrst mikroorganizmov v vodi. Redna 
mikrobiološka analiza pitne vode obsega določanje 
števila E. coli, skupnih koliformnih bakterij in števila 
mikroorganizmov pri 22° C in 37° C. V t. i. občasni analizi pa 
se poleg navedenih parametrov določa še število bakterij 
Clostridium perfringens (kadar na vir pitne vode lahko vpliva 
površinska voda – zaradi kraških tal to velja za vse naše vire; 
njihova prisotnost sicer nakazuje možnost pojava parazitov 
v vodi) ter število enterokokov, ki so poleg E. coli zanesljiv 
pokazatelj fekalnega onesnaženja.
Pitna voda je po Pravilniku skladna, kadar ne vsebuje 
mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v 
številu, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Če 
vsaj eden od zahtevanih predpisanih parametrov odstopa od 
normativov, določenih s Pravilnikom, voda ni skladna.  
Redna fizikalno-kemijska analiza obsega določanje barve, 
vonja, okusa, motnosti, pH vrednosti, električne prevodnosti 
in amonija. 

Notranji nadzor
Vzorčenje v okviru notranjega nadzora smo izvajali sami, 
analize pa so bile opravljene v akreditiranem laboratoriju 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, 
lokacija Nova Gorica.
Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne vode 
mikrobiološka kvaliteta ni problematična (vodovodi v 
zgornjem delu Tabele 1). Razen na vodovodih Čeplez in 
Bukovo se na vseh ostalih vrši dezinfekcija s pomočjo 
natrijevega hipoklorita. Na vodovodih Čeplez in Bukovo se 
pitna voda predhodno obdela s pomočjo UV naprave.
Vzrok za občasno neustrezne rezultate na sistemu Čeplez 
smo pripisali vplivu vodovodnega omrežja oziroma t. i. 
sekundarnemu onesnaženju pitne vode med distribucijo od 
mesta dezinfekcije do uporabnikov.
Na sistemu Cerkno smo vzrok za neskladen rezultat našli 
v vplivu internega vodovodnega omrežja. Kontrolni vzorec, 
odvzet po opravljenem postopku izpiranja internega 
vodovodnega omrežja, je bil skladen s Pravilnikom.
Večinski delež mikrobiološko in zdravstveno neustreznih 
vzorcev predstavljajo vzorci, odvzeti na omrežjih sistemov, 
kjer priprava vode ni urejena (spodnji del Tabele 1). Na 
teh sistemih je bilo 16 od skupno 18 oz. 88,9 % vseh 
vzorcev mikrobiološko neustreznih, od teh 68,8 % fekalno 
onesnaženih (zdravstveno neustreznih). Na teh sistemih 
je še vedno v veljavi trajen ukrep prekuhavanja vode v 
prehranske namene.

Na dveh različnih sistemih z urejeno pripravo s pomočjo 
natrijevega hipoklorita smo v lanskem letu na zajetjih odvzeli 
dva vzorca surove vode. Oba sta bila neskladna, od tega 
eden fekalno onesnažen. Oba vzorca na obeh sistemih, ki 
sta bila odvzeta vzporedno na omrežju, pa sta bila skladna s 
Pravilnikom.

Občina Cerkno

VODOOSKRBNI 
SISTEM

MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI FIZIKALNO-
KEMIJSKI PREIZKUSI

Št. vseh 
vzorcev Neustrezni Fekalno 

onesnaženi

Št. 
vseh 

vzorcev
Neustrezni

Cerkno 8 1 1
Šebrelje 3 1
Otalež 3 1
Planina 4 1
Zgornje Ravne 4 1
Gorje 3 1
Zakojca 3 1
Spodnje Ravne 3 1
SC – Lom 4 1
Poče 3 1
Plužnje 3 1
Lazec 3 1
Zakriž 3 1
Bukovo 6 1
Čeplez 6 1 1
Skupaj 59 2 0 15 0
Jazne 3 3 2 1
Trebenče 3 3 1 1
Dolenji Novaki 2 2 2 1
SC – Počivalo 1 1
Jesenica 3 3 3 1
Orehek 3 3 2 1
Kojca 3 2 1 1
Skupaj 18 16 11 6 0
SKUPAJ 77 18 11 21 0

Tabela 1:
REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2020 
–  NOTRANJI NADZOR

VODOOSKRB-
NI SISTEM

MIKROBIOLOŠKI PREIZKUSI FIZIKALNO-KEMIJSKI 
PREIZKUSI

Št. vseh 
vzorcev Neustrezni Fekalno 

onesnaženi
Št. vseh 
vzorcev Neustrezni

Cerkno 4 4
Šebrelje 2 2
Otalež 2 2
Gorje 2 2
Planina 2 2 1
Zgornje 
Ravne 2 2

Zakojca 2 2
Poče 2 2
Plužnje 2 2
Lazec 2 1 2
Zakriž 2 2
Bukovo 2 2
Čeplez 2 2
Skupaj 28 1 0 28 1
Jazne 2 2 1 2
Trebenče 2 2
Dolenji 
Novaki 2 2 1 2

Skupaj 6 4 2 6 0
SKUPAJ 34 5 2 34 1

Tabela 2: 
REZULTATI ANALIZ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2020 – 
DRŽAVNI MONITORING  

Analize na prisotnost trihalometanov 
(THM)
V okviru notranjega nadzora so bili na vseh sistemih, kjer 
se dezinfekcija pitne vode izvaja s pomočjo natrijevega 
hipoklorita, odvzeti vzorci na prisotnost THM.
Organske snovi, če so prisotne v vodi, z dezinfekcijskim 
sredstvom reagirajo in tvorijo se kemijske spojine THM. 
V vzorcih je bila določena skupna vsota THM od 0,5 do 
5,7 µg/l, njihova povprečna vrednost je znašala 1 µg/l.  
Predpisana mejna vrednost vsote THM v Pravilniku je 
100 µg/l. 
V letu 2020 so bile analize na prisotnost THM iz vodovodov, 
ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov, odvzete tudi v okviru 
državnega monitoringa. V vzorcih je bila določena skupna 
vsota THM od 0,5 do 4,9 µg/l, njihova povprečna vrednost je 
znašala 1,8 µg/l.

Državni monitoring
V okviru državnega monitoringa (Tabela 2) je bilo v letu 
2020 na omrežju večjih sistemov odvzetih 34 vzorcev za 
mikrobiološke in prav toliko za fizikalno-kemijske preiskave.
Večina vzorcev na sistemih brez priprave mikrobiološko ni 
bila skladna s Pravilnikom (spodnji del Tabele 2). Na teh 
sistemih so bili 4 od skupno 6 neustrezni, kar predstavlja 
66,7 % vseh vzorcev, pri čemer je 50 % od teh fekalno 
onesnaženih (zdravstveno neustreznih).
Na vodovodih z urejeno dezinfekcijo pitne vode 
mikrobiološka kvaliteta ni problematična (sistemi v 

zgornjem delu Tabele 2).
Na sistemu Lazec vzroka za neskladen rezultat nismo 
našli. Kontrolni vzorec je bil tako ob enaki (oz. običajni) 
koncentraciji dezinfekcijskega sredstva kot pri neskladnem 
vzorcu ter brez dodatno izvedenih ukrepov skladen s 
Pravilnikom.
Na vodovodu Planina je bila v enem vzorcu izmerjena pH 
vrednost malenkost nižja od predpisanega normativa in je 
znašala 6,3. S Pravilnikom je normativ za skladnost določen 
znotraj okvirja 6,5–9,5. Po opravljenih analizah pH vrednosti 
na posameznih zajetjih smo nizek pH vode povezali s prav 
tako nizko trdoto vode na tem sistemu. V večini naravnih 
vod je namreč pH povezan z ravnotežjem ogljikovega 
dioksida, hidrogenkarbonata in karbonata in s tem tudi s 
trdoto vode. Mehke vode imajo nižjo pH vrednost, trde vode 
pa višjo.

Redno in investicijsko 
vzdrževanje vodovodov
V lanskem letu je bilo vseh 55 odvzetih vzorcev za 
fizikalno-kemijske preiskave skladnih, če pri tem izključimo 
neskladnost na sistemu Planina, kjer je bil vzrok za 
neskladje v naravni sestavi vode in smo vpliv vodooskrbnih 
objektov in omrežja na kvaliteto vode izključili. Ugotavljamo, 
da je to posledica rednega vzdrževanja vodooskrbnih 
objektov (čiščenje vodooskrbnih objektov in omrežja) ter 
sistematskega investicijskega vzdrževanja vodovodnih 
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Kam z odpadnim jedilnim 
oljem?
V gospodinjstvih nastaja odpadno jedilno olje. Pomembno je, da se tovrstnih 
odpadkov ne izliva v odtoke, saj povzročajo nemalo preglavic vzdrževalcem 
kanalizacijskega omrežja in čistilnih 
naprav. Takšen odpadek zamaši 
cevi in s tem onemogoči pretok 
odpadne vode, kar pa ima največkrat 
za posledico intervencijsko čiščenje 
kanalizacijskih cevi.

Občina Cerkno je kupila zabojnik za 
ločeno zbiranje odpadnega jedilnega 
olja. Zabojnik je nameščen na 
lokaciji pri novem gasilskem domu 
v Cerknem oz. pri parkirišču za 
avtobuse.
Zabojnik NI namenjen odpadnemu 
motornemu olju ali drugim mazivom, 
zato naprošamo vse uporabnike, 
da vanj izlivajo izključno ODPADNO 
JEDILNO OLJE.

Hvala, ker upoštevate navodila.

Kam z nevarnimi odpadki?
Nevarne odpadke bomo zbirali 
5. junija. 

Za vse informacije sledite naši 
spletni strani
www.komunalaidrija.si 
ali 
Facebook profilu KOMUNALA IDRIJA.

In koliko odpadkov smo 
zbrali v občini Cerkno?
V letu 2020 smo v občini Cerkno skupno zbrali  1.218,46 ton odpadkov. 
V spodnji tabeli je prikazana količina posameznih vrst odpadkov.

Mešani komunalni odpadki 427,81 ton

Biološki odpadki 126,29 ton

Kosovni odpadki 119,76 ton

Mešana embalaža 184,94 ton

Steklena embalaža 73,76 ton

Papirna embalaža 124,30 ton

Les 67,56 ton

Odpadna električna oprema 27,37 ton

• Delež ločeno zbranih odpadkov je v letu 2020 znašal 64,89 %, kar je za 1,5 odstotne 
točke boljše glede na leto 2019.

• V Sloveniji je v letu 2019 delež ločeno zbranih odpadkov znašal 72,8 %. 
• V občini Cerkno je v letu 2020 vsak občan v povprečju  ustvaril 270 kg vseh      

odpadkov.
• V Sloveniji je v letu 2019 vsak prebivalec ustvaril 509 kg vseh odpadkov.

Hvala, ker ločujete.

sistemov oz. njihovih objektov. 

V lanskem letu smo na področju vzdrževanja vodovodnih sistemov sanirali vodohran na 
vodovodnem sistemu Zgornje Ravne, uredili električne instalacije v zgornjem vodohranu 
Ravni vrh na vodovodnem sistemu Šebrelje ter obnovili zgornje zajetje na vodovodnem 
sistemu Zakojca.

Sanacija vodohrana v Zgornjih Ravnah 
V lanskem letu so se pojavili dvomi o vodotesnosti vodne celice vodohrana v Zgornjih 
Ravnah. Tako smo se v mesecu septembru odločili, da vodohran volumna 160 m³ pod nujno 
saniramo. 
Po vzpostavitvi začasnega napajanja preko cisterne je bila izvedena meritev puščanja. 
V časovnem intervalu 21 ur je vodostaj v vodohranu padel za 57 cm, kar pomeni, da se 
je dnevno izgubilo 27,84 m³ vode oz. 1,16 m³ na uro. Ta ugotovitev je potrdila, da je bila 
odločitev o nujni sanaciji smiselna.
Sanacija je potekala tako, da je izvajalec dva dni po izpraznitvi vodohrana pregledal stanje 
sten in dna. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih poškodb v obliki razpok. Vsi vogali in stene so 
bili na več mestih vlažni, kar je nakazovalo na to, da obstoječi tesnilni premaz na stenah ne 
tesni. Voda se je izgubljala preko dotrajanega premaza in poroznega betona v stenah. Na 
podlagi ugotovitev je izvajalec del pripravil projekt sanacije, ki je zajemal:

• odstranitev starega premaza z odbijanjem betona na spojih opažev sten z brušenjem 
ter pranje sten in dna pod visokim pritiskom;

•  tesnjenje stika stena–stena v vogalih z nanosom toksotropne sanacijske malte Beton-
protekt RT;

•  tesnjenje manjših lukenj (segregiran beton) na obrušenih stenah s fino sanacijsko 
malto Betonprotekt F;

•  izdelavo premaza sten s trikratnim nanosom dvokomponentne cementno vezane 
vodotesne mase HIDROSTOP VH, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku 
vode;

•  menjavo obstoječega FF kosa na izpustu ter montažo novega Inox sesalnega koša.

Po končanem sušenju premazov 
je bil vodohran napolnjen z vodo. 
V času izluževanja kalcijevega 
hidroksida (ta nastane kot stranski 
produkt hidratacije cementa), 
ki je trajalo 7 dni, se vodostaj v 
vodohranu ni spremenil, kar pomeni, 
da je bila sanacija uspešna, vodna 
celica vodohrana ne pušča več. Po 
zaključenem postopku izluževanja se 
je vodohran izpraznilo in nato na novo 
napolnilo. Dela je izvajalo podjetje 
Branko Kofol, s. p., iz Dolenje Trebuše.
           
Elektrifikacija zgornjega vodohrana (Ravni vrh) v Šebreljah
V letu 2019 zgrajen vodohran Ravni 
vrh je bil v lanskem letu priključen še 
na krmilni kabel, ki povezuje črpališče 
na Pšenku z vodohranom Kurji vrh. 
V vodohranu je bila postavljena tudi 
razsvetljava ter pripravljen priključek 
za sistem priprave pitne vode, ki 
ga bomo selili s sedanje lokacije v 
vodohranu Kurji vrh. Dela po projektu, 
ki ga je pripravil Peter Črnilogar, 
ing. gr., s Komunale Idrija, je izvedlo 
podjetje Elektroinštalaterstvo Stojan 
Abram, s. p., iz Cerknega.

Zgornje zajetje Zakojca 
Obstoječi jašek iz salonitne cevi smo porušili. Hkrati 
je bil odkopan teren na platoju obstoječe lokacije 
tako, da se je poiskalo vodonosnik. Pri odkopu se je 
izkazalo, da voda izvira pod brežino približno 3 m nad 
obstoječim drenažnim zajemom. 
Prenova zajetja je zajemala zaščito brežine in terena 
ob vodonosniku, tako da se prepreči vdor zalednih 
vod v zajem. S posegi smo zagotovili kontrolo izvira.
Na platoju je bil zgrajen manjši nadzemni objekt, v 
katerem je postavljeno usedalno korito.

Sanacijo zajetja je izvedlo podjetje Branko Kofol, s.p., iz Dolenje 
Trebuše po projektu, ki ga je leta 2015 pripravil Peter Črnilogar, 
ing. gr., s Komunale Idrija.

Sanacije ne bi bile uspešno izvedene brez razumevanja lastnikov 
parcel ob vodooskrbnih objektih, ki so nam v času sanacij dovolili 
uporabo svojih zemljišč za izvedbo samih del, za skladiščenje 
gradbenega materiala in za dostopne poti. ₨
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Vodna celica pred izvedbo in po izvedbi

Vodohran Ravni vrh

Zgornje zajetje pred obnovo

Novozgrajeno zajetje
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Gradnja nove trgovine Spar Cerkno 
po načrtih 
Pika Breskvar

Supermarket Spar bo zgrajen v skladu z najmodernejšimi smernicami gradnje trgovin SPAR, zaposloval 
pa bo 24 novih sodelavcev.

Nov supermarket Spar v Cerknem, ki 
bo kupcem svoja vrata odprl v poletnih 
mesecih, bo obsegal več kot 1.100 
kvadratnih metrov sodobno urejene 
prodajne površine. Trgovina bo imela vse 
elemente moderne gradnje, ki so stalnica 
pri gradnji novih trgovin SPAR. V ospredju 
trgovine bodo sveži oddelki z bogato 
založenim oddelkom sadja in zelenjave, 
ki bo vključeval tudi izdelke slovenskih 
pridelovalcev. Na voljo bodo tudi oddelek 
kruha in peciva s samopostrežnim 
oddelkom, delikatesa z izvrstnimi 
specialitetami za vse okuse ter mesnica 
in ribarnica. Manjkala ne bo niti ponudba z 
alternativno prehrano in oddelek SPAR TO 
GO s številnimi pripravljenimi jedmi, sendviči 
in solatami, ki jih bodo lahko kupci odnesli 

s seboj. Za prijetno nakupovalno izkušnjo 
in kakovostno ponudbo bo v supermarketu 
skrbelo 24 ljudi, ki bodo zaposleni za polni 
delovni čas. Pred trgovino bo prostor za 
brezplačno parkiranje 59 vozil.

Ob gradnji pa v podjetju Spar Slovenija 
mislijo tudi na trajnostni vidik nove trgovine. 
Supermarket Spar Cerkno bo imel vgrajeno 
varčno razsvetljavo LED in učinkovit sistem 
ogrevanja in hlajenja »CO2«. Gre za tehniko, 
ki uporablja plin CO2, z odpadno toploto 
hladilne tehnike pa bo trgovina pozimi 
ogrevana in poleti hlajena. Z uporabo tega 
sistema bo supermarket okolju prijazen, saj 
za svoje delovanje ne bo uporabljal klasičnih 
energentov. ₨

Občina Cerkno

»V Sparu so kupci vedno na prvem mestu, zato bomo poskrbeli, da Cerkljanom zagotovimo 
najsodobnejšo nakupovalno izkušnjo. V novo trgovino je vloženega veliko truda in prepričani 
smo, da bo zadovoljila želje in potrebe slehernega kupca. Ker je ena naših prioritetnih nalog 
tudi skrb za okolje, bo trgovina energetsko varčna, poslovala pa bo z manjšim ogljičnim 
odtisom,« je ob obisku gradbišča povedal generalni direktor Spara Slovenija David Kovačič.

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič pa je med obiskom dejal: »Spar Slovenija bo s svojo 
novo trgovino v Cerknem odprl dodatna delovna mesta in poskrbel za sodobno nakupovalno 
izkušnjo. Veseli me, da bodo lokalni prebivalci in turistični obiskovalci lahko uživali v 
prijetnem ambientu, ponudbi kakovostnih izdelkov in prijazni postrežbi. Lokacija trgovine 
bo olajšala in razširila možnosti dostopa do trgovine tako okoliškim prebivalcem kot tudi 
turistom. Hkrati pa je to prvi korak k razvoju kraja Cerkno v smeri sodobnega središča občine, 
ki prebivalcem ponuja kakovostno življenje.« ₨

O načrtih za prihodnost je spregovoril tudi Marjan Batagelj: »Obljubo, da bomo pripravili 
vse potrebno na stavbnem zemljišču in pripeljali investitorja za izgradnjo trgovskega centra, 
smo izpolnili. Dano besedo držimo, čeprav ni bilo enostavno. Udejanjili smo tisto, kar ni bilo 
narejeno že pred skoraj petnajstimi leti. Uspešno sodelovanje Hotela Cerkno, ekipe podjetja 
Spar Slovenija, Občinske uprave Občine Cerkno in Upravne enote Idrija se kaže v izgradnji 
novega trgovskega centra v Cerknem. Pomembno je, da se potenciali Cerknega s pozitivnim 
delom vseh udeleženih razvijajo naprej. Upajmo, da se tudi pogoji za poslovanje v turizmu 
izboljšajo, da bomo lahko nadaljevali začrtano investicijsko pot. Nadaljnji razvoj turizma bo z 
novim trgovskim središčem dobil nov zagon.«
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Župan Občine Cerkno Gašper Uršič (levo) in gen. direktor Spara Slovenija David Kovačič na gradbišču

Izgled trgovine Spar po izgradnji 
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Most Koblar bo premostil vodotok med 
obratom ETA in Zajegrščico na lokaciji 
bodočega parkirišča novega trgovskega 
centra Spar in bo služil dostopu in prečkanju 
vodotoka za stanovalce obstoječih 
stanovanjskih objektov na levem bregu 
vodotoka. Na tem območju je že obstoječi 
most, ki leži znotraj obrata ETA in zaradi 
premajhnih dimenzij zapira pretočni profil 
Cerknice. Na mestu mostnih opornikov je 
širina struge le 8,37 metrov. 
Zaradi zoženega pretočnega profila se ob 
visokih vodah gorvodno od mostu ustvari 
delna zajezitev. V preteklosti je zaradi tega 
večkrat prišlo do prelivanja vode preko 
obeh brežin. To je botrovalo temu, da je 
bila predvidena širitev struge z izvedbo 
novih desno brežnih zidov. Posledično se 
je Občina Cerkno kot investitor odločila 
tudi za rušitev obstoječega mostu in 
izvedbo novega, ki je pozicioniran nekoliko 

višje v primerjavi z obstoječim (gledano 
v smeri gorvodno) in bo namenjen tako 
stanovalcem na levem bregu kot tudi 
dostopu do novega centra Spar. Most bo 
zasnovan kot monolitna okvirna armirano- 
betonska konstrukcija preko enega polja s 
svetlo razpetino 13,97 metrov med nosilnimi 
stenami krajnih opornikov oz. 13,46 metri 
med robovi kamnite obloge opornikov. 
Poleg rušitve in izgradnje novega mostu bo 
občina v naselju Cerkno rekonstruirala tudi 
odsek dostopne ceste do stanovanjskih 
objektov na levem bregu reke Cerknice 
v dolžini približno 90 metrov, skupaj s 
podpornim zidom in prepustom v cestnem 
telesu.
Investicija je vredna nekaj manj kot 80.000 
evrov brez DDV. Dela morajo biti zaključena 
v čim krajšem možnem času, saj je 
pridobitev uporabnega dovoljenja za novi 
trgovski center Spar in predvidena otvoritev 

Ob novem Sparu tudi nov most čez Cerknico

avgusta pogojena tudi s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja za novi most čez 
Cerknico. (Janez Peternel) ₨
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Za letno vzdrževanje in 
modernizacijo lokalnih 
cest na voljo slab milijon
Za letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je letos namenjenih 400.000 evrov, nekaj 
več za modernizacijo in posodabljanje občinskih cest, slabih 160.000 evrov so v občinskem 
proračunu odmerili za zimsko službo. 
Na občini pojasnjujejo, da je za letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti letos v 
občinskem proračunu namenjenih 400.000 evrov. Zaključeni in asfaltirani so odseki v 
Počah, Gorjah, Jesenici, na cesti Cerkno–Zakriž–Bukovo, v Orehku in na Reki, v okviru 
sanacije vodotoka Korenina je bil izveden nov propust. Po končani zimski sezoni se 
opravlja sprotno krpanje udarnih jam na cestiščih.
Do konca marca je bilo na tej proračunski postavki porabljenih slabih 27 tisoč evrov. 
Za modernizacijo in posodabljanje občinskih cest je letos predvidenih 456.826 evrov. Dela 
potekajo na cestnih odsekih Dolenji Novaki–Razpotje, kjer se sanira več posedkov, prav 
tako se sanira plaz pri Brejcu, kjer se ureja odvodnjavanja in razširja ovinek. V naslednjih 
tednih so bo pričela sanacija posedkov na cesti Straža–Jagršče in ovinka proti Pasicam. 
Izvedena je sanacija posedkov na cesti Zakriž–Ravne ter ovinka v Spodnjih Ravnah, kjer 
je bil izdelan podporni zid, urejeno je bilo odvodnjavanje in nameščena odbojna ograja. 
Zaključena je asfaltacija od odcepa za Orehek proti Stari cerkvi. 
Na tej proračunski postavki je bilo do konca marca porabljenih slabih 160.000 evrov. 
Približno toliko so letos namenili tudi za zimsko službo. Na občini ugotavljajo, da bo zaradi 
obilice padavin v začetku zime načrtovana sredstva najverjetneje treba nekoliko povišati; 
koliko, bo jasno, ko bodo za opravljene storitve prejeli vse račune. (CN) ₨

Razgrnjen občinski 
prostorski načrt 
Občina Cerkno je 19. aprila javno razgrnila dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 
5 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (v nadaljevanju SD 05 OPN) in okoljsko 
poročilo v sklopu Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Javna razgrnitev bo potekala 
do vključno petka, 21. maja 2021.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava zagotovljena na elektronski način (v ta namen 
je med gradivom na povezavi tudi video predstavitev gradiva). 
Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo 
dodatna pojasnila v času javne razgrnitve nudili po telefonu, in sicer ob sredah od 13. do 
17. ure na telefonski številki 05 373 46 43.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov občine (Občina Cerkno, Bevkova 
ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki 
»Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 05 OPN – pripombe«) posredujejo 
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD 05 OPN Cerkno. 
Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. 
Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Cerkno v razdelku Javne razgrnitve 
(http://www.cerkno.si/javna-razgrnitev-dopolnjenega-osnutka-sprememb-in-dopolnitev-05-
obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-cerkno/) (OC) ₨

O B V E S T I L O   

O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV 
S PODROČJA DRUŽBENIH IN DRUŠTVENH DEJAVNOSTI

V OBČINI CERKNO ZA LETO 2021

Občina Cerkno obvešča, da so v teku naslednji javni razpisi:

od 29. aprila do 17. maja 2021
•  Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na         

področju športa  v občini Cerkno v letu 2021,
•  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni 

starejšim občanom v občini Cerkno za leto 2021 in 

od 29. aprila do 28. maja 2021
•  Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2021             

sofinancirala Občina Cerkno.

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) 37 34 640 ali (05) 37 34 647.

Vzpostavljeno brezžično 
omrežje WiFi4EU
V Cerknem je zaživelo brezžično 
omrežje WiFi4EU, ki vsem 
občankam in občanom omogoča 
brezplačen dostop do spleta. 

Omrežje pokriva širše območje 
Večnamenskega centra Cerkno/
CŠOD (vključno z notranjimi 
prostori), del osnovne šole, 
celotno področje oz. igrišče med 
osnovno šolo in javnim otroškim 
igriščem, širše območje občinske 
stavbe (vključno z vsemi notranjimi prostori), širše območje Glavnega trga, LTO, del 
Močnikove ulice proti Gabrijelu.

Prijava v omrežje WiFi4EU je odprtega tipa (brez gesla), ob sami prijavi pa bi se vam moral 
v brskalniku (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari itd.) avtomatsko 
prikazati prestrezni portal z gumbom »Prijava v WiFi4EU omrežje«. Ob prijavi vaša naprava 
pridobi možnost brezplačne uporabe brezžičnega dostopa do spleta za 720 min oz. 12 ur. 
V tem času lahko prosto prehajate med vsemi dostopnimi točkami na omenjenih lokacijah, 
brez potrebe po dodatnih prijavah. Preklopi med točkami bi morali biti popolnoma 
avtomatski, glede na boljši domet posamezne točke na posamezni lokaciji.

Če se prestrezni portal ob prijavi ne odpre avtomatsko, poskusite zagnati spletni brskalnik 
ročno ali pa poskusite s ponovno prijavo v omrežje. V posameznih primerih uporabe na 
določenih mobilnih telefonih se je izkazalo, da je pred prijavo v WiFi4EU potrebno izklopiti 
mobilne podatke, saj v nasprotnem primeru telefon še vedno uporablja mobilne podatke 
namesto WiFi omrežja in prijava zato ni možna.

Vsem občankam in občanom želimo prijetno spletno raziskovanje. (OC) ₨

Izsek iz strateškega dela OPN – zasnova prostorskega razvoja
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Direktor ZD Idrija, mag. Tomaž Glažar 

»Ob koncu mandata bi želel občini 
Cerkno in Idrija videti pri vrhu 
najbolj zdravih občin v Sloveniji« 
Damjana Peternelj 

Prevzeti vodenje ustanove v negotovih in 
dokaj konfuznih razmerah med epidemijo 
covida-19 je verjetno kar velik izziv. Kako 
ga sprejemate?  
Ob prijavi na razpis sem vedel, v kaj se 
spuščam, čeprav je res, da je epidemija 
močno spremenila delovanje zdravstvenega 
doma. Želim pohvaliti zaposlene v ZD Idrija, 
da zelo dobro strežejo potrebam, ki jih je 
pred nas postavila epidemija, in zahtevam, 
ki prihajajo s strani vlade, ministrstva za 
zdravje ter raznih strokovnih skupin.  

Z delom ste se v tem času verjetno že 
dobro seznanili, katere glavne cilje pa si 
želite uresničiti v štiriletnem mandatu? 
Moj prvi cilj je zdravstveni dom spraviti v 
tako dobro kondicijo, da bodo pacienti in 
ustanovitelji v celoti zadovoljni z našim 
delovanjem. To pomeni, da bomo delali 
učinkovito in uspešno. Učinkoviti bomo, 
če bomo z razpoložljivimi zaposlenimi, 
materialnimi in finančnimi zmožnostmi 
zagotavljali kakovostne zdravstvene 

storitve, ki bodo dostopne pacientom 
obeh občin ustanoviteljic. Uspešni bomo, 
če bomo z našim delom dosegli, da se 
zdravstveno stanje prebivalcev obeh 
občin izboljša. Ob koncu mandata bi želel 
občini Cerkno in Idrija videti pri vrhu najbolj 
zdravih občin v Sloveniji. 

Katere so oziroma bodo prioritete 
poslovanja ZD Idrija pod vašim vodstvom? 
Prva prioriteta je zagotovo zaposliti 
primerno število ustrezno strokovno 
usposobljenih zdravnikov in medicinskih 
sester in v kolektivu vzpostaviti klimo 
medsebojnega spoštovanja in zaupanja. 
Epidemija je pokazala, kako je izvajanje 
zdravstvenih storitev odvisno od kakovosti 
in števila zaposlenih v zdravstvenem domu. 
Če želimo doseči zastavljene cilje, moramo 
nujno pridobiti predvsem zdravnike na 
področju pediatrije, družinske medicine, 
nujne medicinske pomoči, medicine dela, 
prometa in športa ter ginekologije. Tudi 

Petnajstega februarja je vodenje Zdravstvenega doma Idrija prevzel 
mag. Tomaž Glažar, ki ima na področju zdravstva in vodenja veliko 
izkušenj. 

ustrezno usposobljenih diplomiranih 
medicinskih sester skoraj ni mogoče dobiti. 

Na področju medicine dela zdaj deluje le en 
program s tega področja. Boste področje 
okrepili in če ja, kako? 
Medicina dela je za potrebe teh krajev 
močno podhranjena. Vesel sem, da je 
v februarju opravila specializacijo naša 
specializantka, ki je že prevzela ambulanto 
in razvoj te zdravstvene dejavnosti. Želim 
si, da bi do konca mandata imeli redno 
zaposlena še dva zdravnika. Trenutno 
nekaj dni v tednu pokrivamo še z dvema 
zdravnikoma. Vesel sem, da ju imamo. 
Medicino dela bomo poskusili postaviti 
po najnovejših strokovnih smernicah. 
Podjetjem, ki sodelujejo z nami, bomo 
omogočili mnogo več kot do sedaj. 
Sodelujemo v projektu povezovanja 
zdravnikov medicine dela in družinske 
medicine, da bi izboljšali kakovost storitev 
in tudi učinkovitost. Posebej pomembno 
bo sodelovanje s podjetji na področju 
ohranjanja zdravja. Podjetjem želimo 
pomagati pri tem, da zaposleni delajo zdravi 
in ne da se ukvarjajo z bolniškimi staleži. 

Kako pa se boste lotili še dveh drugih 
izzivov – področij ginekologije in 
pediatrije? 
Delo zdravnika v dispanzerju za ginekologijo 
trenutno pokrivamo z zunanjimi sodelavci. 
Posledica je ta, da se ženske opredeljujejo 
pri drugih izvajalcih ali pa sploh ne, kar je 
še slabše. Zato intenzivno iščemo rešitve 
na tem področju, predvsem v smeri redne 
zaposlitve. 
V pediatriji se nam pišejo boljši časi, ker se 
nam bo po poletju pridružila pediatrinja, ki 
bo specializirala poleti. To bo za nas, poleg 
sedanjega vodje pediatrije, velika pridobitev, 
saj prihaja zdravnica s sodobnim pogledom 
na pediatrijo v osnovnem zdravstvu. Že 
sedaj je delo na pediatriji zelo kakovostno, 
kljub trenutno ne najboljšim prostorskim 
možnostim. Upam, da bomo tudi v bodoče 
ohranili stik z obema zdravnicama, ki kljub 
upokojitvi pomagata, da vzdržujemo visok 
standard na pediatriji. Ne glede na to pa 
bomo morali misliti naprej in pridobiti nove 
specializante.

Leto 2019 je zavod zaključil v rdečih 
številkah, presežek odhodkov nad prihodki 

je znašal 114.262 evrov. 
Kakšno pa je bilo zaključno 
poročilo o poslovanju zavoda 
v letu 2020? Ste se že 
seznanili z njim? 
Tudi leto 2020 je bilo žal 
finančno negativno, vendar 
bistveno manj kot leti pred 
tem. Razlika med prihodki in 
odhodki izkazuje negativni 
poslovni izid – presežek 
odhodkov nad prihodki v 
višini 37.295 evrov. Glavna 
razloga sta dodatne finančne 
obremenitve zaradi epidemije 
in neposrečen finančni 
dogovor pri energetski 
sanaciji. Ta nam bo grenil 
življenje še naslednjih 14 let.

Kakšni strategiji boste 
sledili z namenom sanacije 
poslovanja? 
V okviru plana 2021 bomo 
pripravili tudi sanacijski načrt. 
Najprej bomo morali izkoristiti 
možne rezerve pri materialnih 
stroških. To pomeni stalna pogajanja 
za nižje cene in skrb za racionalno rabo 
materialov. Drugo področje je povezano z 
zaposlovanjem, saj smo trenutno preveč 
odvisni od podjemnih pogodb, ki so za 
nas precej dražje od redno zaposlenih. 
Trenutno brez zunanjih sodelavcev ne bi 
mogli opravljati nujne medicinske pomoči, 
slikovne diagnostike, pediatrije, ginekologije 
in še kaj bi se našlo. 

Glede na to, da je ustavljena preventiva, 
kam so razporejeni zaposleni iz teh 
programov? 
Zaposleni iz referenčnih ambulant in 
centra za krepitev zdravja so razporejeni 
na delovišča, ki so vezana na obvladovanje 
epidemije. To so v glavnem testiranja in 
cepljenja.

Kako pa delujejo ambulante ZD Idrija v 
času t. i. tretjega vala epidemije?
Tretji val, na srečo, naših krajev ni prizadel 
tako močno kot drugje. Toda kljub temu 
delamo v izrednih razmerah, saj so stiki še 
vedno omejeni, potrebni so stalna uporaba 
zaščitne opreme ter stalna testiranja. Zato 
je še vedno veliko obravnav opravljenih 

Mag. Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija

preko telefonov. Akutno obolele paciente 
in kronične bolnike nam zaenkrat še kar 
uspe primerno obravnavati. Problem je v 
tem, da se je preventivna dejavnost skoraj 
v celoti ustavila, razen na področju otrok 
in mladine. Čeprav nam to dejavnost že 
dovolijo izvajati, žal nimamo dovolj kadra, 
saj je del kadra preusmerjen v izvajanje 
del in nalog za potrebe izvedbe aktivnosti 
obvladovanja epidemije. 

Kako in kje potekajo odvzemi brisov? Vam 
je to pri vzpostavljanju logistike povzročalo 
kaj težav?
Brise za hitre teste in po novem tudi za 
PCR teste izvajamo v »Magazinu« v Idriji 

Zdravstveni sistem lahko 
poskrbi samo za 30 % zdravja 
posameznika. Za 70 % zdravja 
lahko poskrbimo samo sami. 

Intervju

Akutno obolele paciente 
in kronične bolnike nam 
zaenkrat še kar uspe primerno 
obravnavati. Problem je v tem, 
da se je preventivna dejavnost 
skoraj v celoti ustavila, razen 
na področju otrok in mladine.
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vsak dan. Brise za hitre teste ob četrtkih 
jemljemo tudi v Cerknem. Vzpostaviti 
celotno logistiko ni bilo enostavno. Pri tem 
se moram posebej zahvaliti Civilni zaščiti 
Idrija, ki nam pomaga pri prevozu vzorcev 
v Ljubljano. Trenutno največji problem 
predstavljajo izpisi izvidov, ki jih testirane 
osebe dobijo na SMS. Veljavna potrdila si 
sami lahko izpišejo preko Z-Vem. Ker večina 
nima digitalnih potrdil, so se za to obračali 
na zdravnike. Ob preveliki obremenitvi 
zdravnikov jim nismo mogli naložiti še 
dodatnih administrativnih del. 
 
Kolikšna pa je precepljenost v Idriji in 
Cerknem glede na slovensko povprečje? 
Kako ste se zorganizirali v tem primeru? 
Kako potekajo cepljenja? 
Precepljenost v obeh občinah je boljša, 
kot je slovensko povprečje. Razlog za to 
je dober odziv ljudi. Vseh prijavljenih na 
cepljenje je bilo do konca aprila 4.991, z 
enim odmerkom je bilo cepljenih 3.688 
oseb, z dvema odmerkoma pa 1.302, na 
cepljenje čakajo še 1.303. Žal je negativna 
propaganda marsikoga odvrnila od 
cepljenja, čeprav nobeno od cepiv, ki jih 
imamo na razpolago, ni bolj nevarno kot na 
primer Lekadol. So pa zato tveganja glede 
posledic, če zbolimo zaradi covida, nekaj 
tisočkrat večja, kot če se cepimo.
Cepljenja so do sedaj potekala v 
zdravstvenem domu. Ko bomo prejeli 
večjo količino cepiv, bomo cepilno mesto 
preselili na balinišče v Idriji, če bo vsaj 500 
prijavljenih. V tem primeru bomo cepili 
na petek ali soboto, tudi zaradi reakcij po 
cepljenju. 

Kaj pa cepljenje maturantov? Kakšno je 
zanimanje? 
Tudi tu ugotavljamo, da je zanimanje nad 
slovenskim povprečjem, vendar še vedno 
zelo nizko. Cepljenih je bilo 24 maturantov, 
ki imajo v ZD Idrija ali ZP Cerkno izbranega 
osebnega zdravnika in niso zgolj maturanti 
idrijske gimnazije. 

Kateri so razlogi, da v Cerknem ni 
organiziranega cepljenja? V Kočevju so se 
npr. zorganizirali tako, da cepijo v avtih. Bi 
bilo kaj takega mogoče tudi pri nas?  
Pri cepljenju je, poleg pomanjkanja 
kadra, največji problem organiziranje 
ustrezne informacijske in komunikacijske 
tehnologije. V primeru masovnega cepljenja 
bomo cepljenje organizirali tudi v Cerknem, 
če bo dovolj prijavljenih. 
Pri nas so tisti, ki se cepijo, še 15 minut na 
opazovanju zaradi možnih nepričakovanih 
reakcij. Nam je najpomembnejša varnost 
pacientov, ki pri »drive-in« varianti ni 
zagotovljena.

Kako pa posluje Zdravstvena postaja 
Cerkno? Kdaj predvidoma bo sledila selitev 
v prostore nekdanje Ete?
Zdravstvena postaja v Cerknem posluje 
v zelo slabih razmerah. Ena mojih prvih 
aktivnosti je bila ogled načrtov in prostorov 
na novi lokaciji. Selitve si želimo v čim 
krajšem času, ker trenutna lokacija ne 
izpolnjuje pogojev za normalno delo.

Selitev v večje prostore bi omogočila tudi 
ureditev urgentnega bloka, ki ga zdaj 
zdravstvena postaja nima? 
Po obstoječih načrtih so zagotovljeni 
ustrezni prostori za nujno medicinsko 
pomoč, ki so primerni za način dela, kot je 
vzpostavljen v Zdravstveni postaji Cerkno. 

Kako tečejo pogovori o tej temi z Občino 
Cerkno? 
Županu Cerknega in sodelavcem smo že 
posredovali predloge, ki so pomembni za 
delovanje bodoče zdravstvene postaje. 
Glede tega vprašanja sva se z županom 
pogovarjala ob mojem prvem obisku in 
ponovnem obisku v Cerknem, ko smo si 
skupaj ogledali prostore.

Kaj bi ocenili kot vaš največji uspeh čez 
štiri leta ob koncu mandata?  
Povezano delovanje vseh dejavnosti v 
skrbi za celovito zdravstveno obravnavo 
pacientov in za izboljšanje zdravstvenega 
stanja oziroma zmanjšanje tveganj za 
zdravje.
Pri tem si želim: prenovljeno delo nujne 
medicinske pomoči ter s tem povezane 
boljše razmere v ambulantah družinske 
medicine; bolje zastavljeno delo centra 
za krepitev zdravja, ki bo na osnovi 
skupnostnega pristopa povezoval vse v 
zdravstvenem domu in lokalni skupnosti v 
prizadevanju za zmanjšanje zdravstvenih 
tveganj. Želim si ureditev kadrovskih razmer 
v družinski medicini in pediatriji; okrepitev 
dejavnosti medicine dela, prometa in 
športa; ureditev novih prostorov, še posebej 
za zdravstveno postajo Cerkno, in pozitivno 
finančno poslovanje.

Še posebej nas čas epidemije opozarja na 
to, da je naša največja vrednota zdravje. 
Kaj priporočate občankam in občanom – o 
preventivi se v času epidemije ne govori 
veliko, bolj se nam zdi, da gasimo požar. 
Kako torej tudi v tem času čim bolje 
poskrbeti za svoje zdravje? 
Zdravstveni sistem lahko poskrbi samo za 
30 % zdravja posameznika. Za 70 % zdravja 
lahko poskrbimo samo sami. V času 

Intervju

Precepljenost v obeh občinah 
je boljša, kot je slovensko 
povprečje. Razlog za to je dober 
odziv ljudi. Žal je negativna 
propaganda marsikoga 
odvrnila od cepljenja.

epidemije je zdravstveni sistem glede 
preventivne zdravstvene dejavnosti skoraj 
popolnoma zastal. Zato smo še toliko bolj 
odvisni sami od sebe. Če se ne želimo 
spopadati s kroničnimi obolenji in želimo 
starost dočakati brez »prekladanja« 
po bolnišnicah, moramo poskrbeti za 
dovolj gibanja in zdravo prehrano. Omejiti 
moramo uživanje alkohola in drugih 
škodljivih substanc. Potrošniška mrzlica 
nas vse bolj sili v služenje denarja preko 
potreb za normalno preživetje. Delovne 
preobremenitve so danes eden glavnih 
dejavnikov tveganja zdravja. Noben denar 
nam ne bo mogel vrniti zdravja, ko ga 
enkrat izgubimo. 

Kako pa vi skrbite zanj?
Višek delovnih ur ob koncu meseca že kaže 
na to, da se ne držim svojih nasvetov. Toda 
kljub temu je to še vedno v mejah normale. 
V prostem času grem najraje na kakšen 
pohod s palicami, da razgibam celo telo. 
Kolikor mi čas dopušča, tudi jaham. Z ženo 
ob koncu tedna potelovadiva po navodilih 
kineziologinje iz ambulante, kjer imava 
opredeljenega zdravnika. Razen izjemoma 
sem se alkoholu v celoti odpovedal. Pri 
prehrani vedno pazim, da pojem čim 
manjšo količino raznovrstne prehrane. 
V mojih letih gre bolj za lajšanje posledic 
razvad iz preteklosti. In to mi zaenkrat 
dobro uspeva. ₨
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Usvajanje rokovanja z IKT je 
neizbežno  
ICRA, d. o. o., Idrija

S projektom smo partnerji odgovorili na 
potrebe in izzive podeželja, ki smo jih 
zaznali na svojih podeželskih območjih, in 
sicer potrebo po izobraževanjih na področju 
uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije (IKT). Z »mobilno učilnico« 
smo izobraževanja časovno, krajevno in 
vsebinsko približali predvsem prebivalcem 
podeželskih območij, saj smo jih izvajali 
v njihovih vaških skupnostnih prostorih. 
Ob razglasitvi epidemije covid-19 
smo jih preselili na splet. Z namenom 
promocije lokalnih pridelkov in izdelkov 
smo s sodelujočimi ponudniki pripravili 
promocijske video posnetke in predstavitve 
na skupni spletni strani www.lokalna-
ponudba.si.
Rezultate projekta smo v sredo, 7. aprila 
2021, predstavili na zaključnem e-srečanju 
projekta, ki ga je gostil naš LAS s CILjem. 
Srečanja so se poleg udeležencev in 

izvajalcev udeležili tudi predsednik LASa s 
CILjem Berto Menard; Alina Cunk Perklič, 
vodja Koordinacijskega odbora pristopa 
CLLD iz Kabineta ministra MKGP, in 
Tadeja Prilesnik, nosilka pristopa LEADER 
na Agenciji za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. Poudarili so pomen sodelovanja 
pri oblikovanju in izvajanju strategije 
razvoja, pri čemer sta pristopa LEADER 
in njegova nadgradnja CLLD posebna, saj 
spodbujata delovanje od spodaj navzgor 
in skupno reševanje izzivov. Izkušnjo 
sodelovanja v projektni aktivnosti je na 
srečanju delil mladi prevzemnik in gospodar 
kmetije Na Hmenic' Jure Podobnik. 
Mogoče bo ravno vsakdanja uporaba 
računalnikov in interneta povezala bolj 
oddaljene dele našega podeželja z lokalnimi 
središči in trgom tudi širše. Vsekakor bi 
bila kontinuiteta tovrstnih izobraževanj 
dobrodošla. « ₨

Zaključil se je projekt sodelovanja lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) Digitalne rešitve ZA izzive 
podeželja, pri katerem so lokalni partnerji Idrijsko-
Cerkljanskega sodelovali s podobnimi 
LAS partnerstvi s Koroške in iz Prekmurja. 

Občina Cerkno

Največ zanimanja za stanovanja 
v velikosti 61 ali 67 m²
V anketi je sodelovalo 42 občanov: štirje 
so trenutno najemniki v stanovanju z 
neprofitno najemnino, pet jih je najemnikov 
v stanovanju s tržno najemnino, 25 je 
uporabnikov stanovanja v lasti staršev 
ali sorodnikov, osem pa jih koristi drugo 
možnost. Vsi sodelujoči so odgovorili, 
da stanovanje želijo pridobiti za lastne 
potrebe, od tega jih osem želi stanovanje, 
veliko 36 m², po 17 pa stanovanje v 
velikosti 61 oziroma 67 m². V stanovanju 
bi v šestih primerih bivala ena oseba, v 
14-ih dve, v šestih tri, v petnajstih štiri 
in v enem primeru več kot štiri osebe. 
Enaindvajset sodelujočih ima za nakup 
stanovanja privarčevanih do 10.000 evrov, 
pet med 10.000 in 20.000 evrov lastnih 
sredstev, šest med 20 in 30 tisočaki, 10 
pa nad 30.000 evrov. Za večino bi bila 
najvišja še sprejemljiva cena kvadratnega 
metra stanovanja do 1.000 evrov, za 14 
sodelujočih v anketi do 1.200 evrov, več 
kot 1.500 evrov je pripravljen plačati le 

Občina Cerkno je z namenom ustanovitve stanovanjske zadruge za gradnjo stanovanj na območju Stare 
policije pripravila anketo za potencialne člane zadruge – lastnike bodočih stanovanj. 

eden. Za poimenovanje stanovanjskega 
kompleksa so v anketi ponudili tri možnosti 
– kar 28 anketirancev je odgovorilo, da 
je najprimernejše poimenovanje Stara 
policija, na drugo mesto se je umestilo 
poimenovanje Vogal Sigade, na zadnje pa 
Devetka Sigade.     
Z vsakim od sodelujočih v anketi se bodo na 
občini še podrobneje pogovorili, saj želijo 
preveriti, ali bo možno ustanoviti lastniško 
stanovanjsko zadrugo ali pa bo ostala 
edina možnost najemniška stanovanjska 
zadruga. V pripravi je tudi čistopis razpisa 
za določitev prednostnega vrstnega reda 
upravičencev za vstop v Stanovanjsko 
zadrugo Cerkno. Predvidoma za naslednjo 
sejo občinskega sveta bodo pripravili tudi 
točko o odločanju o tem, ali bo tudi občina 
aktivno sodelovala kot eden od članov 
stanovanjske zadruge ali ne. Od tega bodo 
odvisne tudi nekatere nadaljnje aktivnosti in 
potrebna finančna sredstva. ₨ Anketo glede novih stanovanj na območju Stare policije je izpolnilo 42 občanov. 
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Promocijski video posnetki in predstavitve lokalnih ponudnikov so na voljo na skupni spletni strani 
www.lokalna-ponudba.si.



11Dabru je uidet

Brezplačni prevozi 
Prostofer na voljo od
marca

V občini Cerkno smo v marcu pričeli z brezplačnimi prevozi Prostofer za starejše občane. 
Povpraševanje po prevozih je bilo že od vsega začetka zelo veliko in vozilo je večino časa v 
uporabi za prevoze Prostofer. 
Zavedati se moramo, da prevozov ne bi bilo možno izvajati, če ne bi imeli toliko 
prostovoljnih voznikov, ki so svoj prosti čas pripravljeni nameniti za pomoč tistim, ki 
to potrebujejo. Trenutno imamo v občini Cerkno 15 prostovoljnih voznikov, kar je zelo 
pohvalno, saj imajo tolikšno število prostovoljcev predvsem v večjih mestih. Na tem mestu 
bi se radi tudi mi zahvalili vsem, ki so se javili za voznike Prostoferja in so pripravljeni 
sopotnikom nesebično pomagati. 
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. V prvi vrsti 
se izvajajo prevozi do bolnišnic in zdravstvenih domov in nato šele do ostalih storitev. 
Rezervacijo prevoza je potrebno najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 10 10. V 
komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi 
prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. (Občina Cerkno) ₨

Starši vabljeni k 
oblikovanju strategije 
Občina Cerkno je vključena v iniciativo PrimoKIZ, katere cilj je celostno podpreti družine 
z otroki do sedmega leta starosti. V naslednjih dveh letih se bo pripravila strategija 
»družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Na ta način se bo promoviral kvaliteten 
celostni razvoj predšolskih otrok, posledično pa se bo izboljšala tudi kvaliteta bivanja za 
družine z mlajšimi otroki in se na splošno višal standard bivanja v občini. 
Ker bi radi ugotovili, kakšno je trenutno stanje na področju družin z mlajšimi otroki v občini 
Cerkno ter kje so še možnosti za izboljšave, bomo objavili vprašalnik za starše z otroki 
do 7. leta starosti. Prosimo vas, da odgovorite na vprašalnik in poveste, kako bi lahko 
skupaj izboljšali življenje družin z majhnimi otroki v občini Cerkno. Vaše odgovore bomo 
upoštevali pri nadaljnjih korakih za izboljšanje kakovosti življenja družin v občini Cerkno. 
Vprašalnik bo dostopen na spletni in Facebook strani Občine Cerkno v mesecu maju. 
Pomembno je, da skupaj oblikujemo prijetno okolje za vse! (Občina Cerkno)₨

Storitev Prostofer za starejše je v Cerknem na voljo že od marca. Na fotografiji: prostovoljni vozniki z 
županom Gašperjem Uršičem. 

Keltika in Jazz Cerkno 
prilagojena razmeram 
Večinoma virtualne dogodke naj bi kmalu zamenjali dogodki v živo – festival Jazz Cerkno 
bo predvidoma potekal v juliju. 

Kljub spremenjenim pogojem za izvedbo kulturnih dogodkov smo pri Zavodu Jazz 
Cerkno lani septembra 
uspešno izpeljali obletniško 
izdajo festivala, ki je pred 
navdušenim občinstvom 
proslavil svojo 25. edicijo. 
Po festivalu pa so bili vsi 
nadaljnji dogodki virtualni. 
Tako smo si za 25. obletnico 
bara Gabrijel 23. decembra 
po spletu ogledali koncert 
tolminske jazz-rock zasedbe 
Feedback. Video prenos 
koncerta tega benda (kot 
za vse dogodke je ogled 
mogoč prek Facebook strani 
in Youtube kanala Jazz 
Cerkno), ki bo poleti nastopil 
še pred publiko, je naletel na zelo dober odziv, podobno pa je bilo z drugimi koncerti.
Program letošnje 26. Keltike je prilagojen trenutnim razmeram; zaenkrat so koncerti 
domačih glasbenikov potekali le s spletnim video prenosom, za april načrtovani koncert 
mednarodnega kvarteta Tamare Obrovac v Tolminu pa je prestavljen na kasnejši termin. 
Letos smo tako na Keltiki »od daleč« spremljali dva nadvse zanimiva dogodka. Ob 
slovenskem kulturnem prazniku smo prisluhnili izvirnemu glasbeno-pesniškemu večeru 
pod naslovom Svoboda je glagol, na katerem so v sodelovanju z Društvom slovenskih 
pisateljev gostili druščino petih pesnikov in kantavtorjev. Šlo je za edino neljubljansko 
izvedbo niza dogodkov, ki so kot odziv na aktualno politično situacijo lani potekali v 
Društvu slovenskih pisateljev. Nastopili so Barbara Korun, Nika Solce, Martin Ramoveš, 
Alenka Jovanovski in Matej Krajnc.

Marca je nato sledil intimističen spletni koncert dveh jazzovskih pianistov, Roka Zalokarja 
in Draga Ivanuše, ki sta se predstavila vsak s svojim solističnim recitalom. Izrezi dosedanjih 
spletnih koncertov so na ogled na našem Youtube kanalu, na spletu pa sta dostopna tudi 
dva nova albuma s posnetki z lanskoletnega festivala.
Keltika se bo nadaljevala z majskim dogodkom, ki bo hkrati napoved za 26. festival Jazz 
Cerkno. Letošnji festival pa ne bo v tradicionalnem terminu, pač pa med 15. in 17. julijem; 
celoten program bomo predvidoma objavili do konca maja. Nadejamo se, da bomo pred 
tem že pričeli s koncerti 26. Keltike pred občinstvom. Tudi letos se torej preko poletja obeta 
pestro koncertno dogajanje; o vseh dogodkih vas bomo pravočasno obvestili preko naših 
družbenih omrežij in spletne strani. (Simon Kenda) ₨

V društvu Sožitje 
Idrija - Cerkno prostovoljci 
dobrodošli 
Današnji tempo življenja od nas zahteva, da smo vedno pripravljeni na vse izzive, ki 
so pred nami. Super je, če se hitro znajdemo pri vseh nalogah, vsakem delu in v vsaki 
nastali situaciji. Marsikomu pa to ne gre najbolje. Že samo to, da se skoraj vse ureja prek 
računalnika, da skoraj ni več potrebno za nobeno stvar napisati pisma ali pa se enostavno 
usesti in pogovoriti, marsikomu dela sive lase. Obstajajo pa ljudje, ki si s tem nikoli ne bodo 
znali in mogli spomagati. Ti ljudje pa še vedno potrebujejo ČLOVEKA.
Naše osebe s posebnimi potrebami še vedno začutijo le stisk roke, objem, toplo besedo, 
pozornost. To pa jim lahko da le človek. V društvu Sožitje se za to trudimo vsak dan za 
vsakega posebej. Se pa znajdemo v situaciji, ko nas je premalo tistih, ki bi pomagali 
drugim. Vedno smo veseli prostovoljcev, ki nam ponudijo svojo pomoč. Še vedno vabimo, 
da se nam pridružite tisti, ki čutite, da bi lahko kaj dobrega storili za druge oziroma 
drugačne, ki pa želijo biti nam enaki. Lepo vabim, da se nam pridružijo prostovoljci, da 
bomo skupaj lažje polepšali trenutke ljudem, ki to potrebujejo. Verjetno vsak pozna koga 
iz društva – naj stopi v stik z njim ali pa pokliče na številko, ki je objavljena na naši spletni 
strani. (Valentina Mlakar) ₨

Glasbeno-pesniški večer Svoboda je glagol  
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Partizanska bolnica Franja – skriti 
dragulj Evrope 
Mestni muzej Idrija

Sredstva smo porabili za interaktivno vizualizacijo, ki je del 
potujoče razstave Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj 
Evrope, in zloženko. Avtorica nagrajene zgodbe in z njo 
povezane razstave je Milojka Magajne, muzejska svetnica in 
vodja Cerkljanskega muzeja. 
Projekt potujoče razstave o Bolnici Franja smo zastavili 
že v letu 2019. Z njo smo želeli zgodbe in sporočila tega 
edinstvenega spomenika humanosti ponesti v širši evropski 
prostor. Z besedili, fotografijami in videoposnetki so 
predstavljeni: delovanje bolnišnice, skrb za ranjence, oskrba 
s hrano, zdravili in sanitetnim materialom, ukrepi za varnost 
in obrambo bolnišnice ter njen današnji pomen v vlogi 
kulturnega spomenika. Obiskovalci vse to spoznavajo tudi 
skozi zgodbe dejanskih ljudi – članov bolnišničnega osebja, 
ranjencev in domačinov iz neposredne okolice Franje. 
Posebno pozornost si na razstavi zasluži izbor predmetov iz 
zbirke Partizanska bolnica Franja, ki jo hrani Mestni muzej 
Idrija, saj so se do danes ohranili le redki originali. Večina 
jih je bila uničenih v povodnji, ki je spomenik prizadela leta 
2007. Osebni predmeti pripovedujejo o posameznih članih 
osebja in njihovi skrbi za ranjence. Drugi sklop predmetov 
pa priča o bolnišničnem vsakdanu in zdravljenju ter o veliki 
meri iznajdljivosti in improvizacije, ki sta bili v takratnih 
razmerah nuja. Razstavni panoji (50 kosov) se sestavljajo 
v sklope, ki spominjajo na bolnišnične barake in se bodo 
lahko prilagajali različnim razstavnim prostorom, zato bo 

Mestni muzej Idrija je v letu 2020 sodeloval na razpisu Sveta 
Evrope in Evropske komisije z naslovom Zgodbe Dnevov evropske 
kulturne dediščine. Za zgodbo o Partizanski bolnici Franja in z njo 
povezanim projektom smo bili nagrajeni z donacijo v višini skoraj 
10.000 evrov. 

Razstava Partizanska bolnica 
Franja – skriti dragulj Evrope je na 
ogled v Cerkljanskem muzeju po 
urniku muzeja, ki se prilagaja 
trenutnim razmeram, zato pred 
obiskom preverite spletno stran 
muzeja: www.muzej-idrija-cerkno.si.

vsaka postavitev drugačna. 

Razstava je zasnovana interaktivno, nekatera mesta na 
razstavnih panojih so označena z znaki, ki obiskovalce 
opozarjajo na dodatne vsebine. Te so na voljo na zaslonu 
na dotik, kjer je mogoče izbirati med različnimi zgodbami 
ter avdio in video posnetki. Jezika razstavnih panojev 
sta slovenski in angleški, medtem ko je interaktivna 
vizualizacija na voljo tudi v italijanskem, nemškem, 
hrvaškem, francoskem in poljskem jeziku. Ob razstavi je 
izšla tudi predstavitvena zloženka v vseh sedmih jezikih. 
Za oblikovanje razstave in zloženke sta poskrbela Barbara 
Sirk in Žiga Okorn, Uvid.si, d. o. o. Interaktivno vizualizacijo 
pa je pripravil Nanostudio, Grega Lebar, s. p.
Na Youtube kanalu Mestnega muzeja Idrija bo v prihodnjih 
tednih na ogled tudi nekaj video zgodb z razstave.
Razstava bo svojo pot začela v Cerkljanskem muzeju. V 
letošnjem letu sta predvideni tudi dve gostovanji, v obeh 
primerih gre za povezovanje z drugimi nosilci znaka 
evropske dediščine. Maja bomo z razstavo gostovali v 
Muzeju krapinskih neandertalcev na Hrvaškem. Odprtje 
načrtujemo 18. maja, ob mednarodnem dnevu muzejev. 
Septembra pa si bomo razstavo izmenjali s Tolminskim 
muzejem. Razstava, posvečena Partizanski bolnici 
Franja, bo gostovala v Tolminu, medtem ko bo razstava 
o spominski cerkvi svetega Duha v Javorci istočasno na 
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Naslovnica novega albuma Mojce Jeram 

Kultura

Glasba, ki pomirja in krepi našega duha

»Od nekdaj mi je bilo 17-letno dekle Ivana Orleanska iz 
majhne vasi v Franciji v navdih. Poklicana, da osvobodi 
svoj narod pred Angleži v 15. stoletju (in to tudi storila), je 
predstavljala moč in pogum, po katerem sem hrepenela v 
različnih obdobjih na svoji poti. Lahko dodam, da je njena 
moč ogromno prispevala k nastajanju tega albuma, saj si 
nekaj let nazaj pri vseh omejitvah znotraj našega uma niti 
približno nisem predstavljala, da bom danes v rokah držala 
svoj CD, ustvarjen zgolj z mojimi rokami ... in glasilkami. 
Tako je ta album kot nekakšno posvetilo njej in vsemu temu, 
kar je ona bila, in v končni fazi tudi vsem nam, v drugačni 
obliki in drugačnih okoliščinah.« Opiše ga kot mistično-
eteričen album s keltskim in world pridihom. Album je 
nekakšna mešanica med folk in tradicionalno zvrstjo z 
modernejšimi pop ritmi. »Zasnovan je na konceptu o naši 
notranji rasti, o iskanju in spoznavanju samih sebe, našega 
smisla. Vsebuje razmišljanja o lastnih sanjah in soočanju 
s sencami. S sencami mislim na vse potlačene dele naše 
duše, ki smo se jih na neki točki v svojem življenju odločili 
skriti pred družbo in si nadeli masko, ki ugaja,« pove. 
»Včasih lahko pri iskanju samega sebe pridemo do zelo 
temnih kotičkov svoje duše, kar je lahko dolgotrajen in tudi 
boleč proces. Ampak sčasoma, s sprejemanjem samih sebe 
takšnih, kakršni pač smo v celoti, ta pot postane lažja. In cel 
album je zasnovan v slogu misli, da za vsakim dežjem posije 

sonce. Četudi je v nekem obdobju težko, se skozi 
celotno pot ohranjata optimizem in fokus na vse 
tisto, kar je že in še bo lepo.«
Album je nastajal ravno v času trenutnih globalnih 
razmer in po mnenju nekaterih poslušalcev so ta 
sporočila in božajoče harmonije prav tisto, kar 
trenutno potrebujejo. Glasba, ki pomirja in krepi 
našega duha, sočustvuje in hkrati spodbuja, da bo 
vse v redu. 
Album je glasbenica v dobrem letu v domačem 
glasbenem studiu posnela in sproducirala sama. 
Nekatere pesmi so nastale v tem času, druge pa 
segajo še v srednješolske klopi. Ob teh se jasno 
izrazi razlika v načinu razmišljanja takrat in danes. 
Pred kratkim je izdala tudi videospot za prvo 
pesem z albuma, ki nosi naslov Dreamer. 
Posebnost albuma je še, da vsebuje tudi glasbeno 
trilogijo – zgodbo, ki še dodatno prispeva k 
razumevanju celotnega koncepta. Na voljo je na 
vseh večjih stream kanalih, kot so Spotify, iTunes, 
Deezer, YouTube in drugi, CD-ji pa so na voljo pri 
glasbenici, ki se predstavlja tudi na svoji spletni 
strani www.mjharmony.com. ₨

ogled v Razstavišču Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg 
v Idriji.

Izvedbo razstave je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije. ₨

Mojca Jeram, pevka, glasbenica in producentka iz Cerknega, ki ustvarja pod avtorskim imenom 
M. J. Harmony, je pred kratkim izdala konceptualni glasbeni album »Jeanne D' Arc«. 
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Z novimi obvestilnimi tablami do 
izboljšanja turistične infrastrukture  
LTO Laufar Cerkno

Neurejena infrastruktura oziroma 
pomanjkanje osnovne infrastrukture otežuje 
razvoj turizma, vodi do sporov s preostalimi 
uporabniki in lokalnim prebivalstvom, 
pogosto pa ima tudi negativne vplive na 
naravno okolje. V skladu z listo prioritetnih 
investicij, navedeno v Strategiji razvoja 
trajnostnega turizma v občini Cerkno 
2021–2025, so bile v preteklih dneh 
postavljene štiri obvestilne table za 
turistične znamenitosti, in sicer dve na 
območju naselja Stopnik – za Arheološki 
park Divje babe ter dve skupni tabli za 
Arheološki park Divje babe in Domačijo 
Franceta Bevka na območju naselja Reka. 
Pred samo postavitvijo je bil pripravljen 
kompleten elaborat za državno cesto, v 
okviru katerega sta bila izdelana tehnološki 
elaborat (tehnični izrisi) ter teoretični 

Urejena infrastruktura 
predstavlja enega 
izmed ključnih stebrov 
pri razvoju turističnih 
produktov. 

elaborat (grafični prikaz lokacije, zemljiške 
knjige itd.).

Poleg izboljšanja turistične infrastrukture 
bodo obvestilne table pripomogle tudi 
k promociji turističnih znamenitosti na 
destinaciji ter spodbujale obiskovalce k 
trajnostni mobilnosti. S tem namenom 
so bile pred kratkim postavljene tudi 
usmerjevalne table za še eno sprehajalno 
pot (»Pot na Brdce«) ter informativna 
turistična tabla v naselju Reka. 
Tako Občina Cerkno kakor tudi LTO Laufar 
Cerkno se zavedata pomena urejene 
infrastrukture in bosta tudi v prihodnje 

Turistično-informativna tabla na Reki  
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Turizem

skrbela za investicijska vlaganja v razvoj 
turistične infrastrukture na destinaciji.  ₨

Nova obvestilna tabla ob glavni cesti na Reki 
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Priprave na upravljavski 
načrt za Arheološki park 
Divje babe 
Arheološki park Divje babe 
zaradi znamenite najdbe 
najstarejšega glasbila na 
svetu, 60.000 let stare 
neandertalčeve piščali, velja 
za pomemben element 
kulturne dediščine na 
državni ravni ter hkrati 
predstavlja velik potencial 
za razvoj turizma v lokalnem 
okolju. 
V preteklem desetletju je 
bilo veliko govora o nujnosti 
priprave upravljavskega 
načrta, sedaj pa je 
napočil čas za realizacijo. 
Upravljavski načrt je namreč 
pomemben strateški dokument, s pomočjo katerega bo med drugim arheološki park lahko 
postal kulturni spomenik državnega pomena. 
Z namenom pričetka realizacije aktivnosti v okviru priprave upravljavskega načrta je bilo 
sklicano prvo srečanje delovne skupine, ki jo sestavljajo različni deležniki, tako iz lokalnega 
okolja kakor tudi predstavniki državnih institucij s področja varovanja naravne in kulturne 
dediščine. Udeleženci so bili seznanjeni s predvideno časovnico ter ključnimi tematskimi 
sklopi priprave upravljavskega načrta. Prisotni so si bili enotni, da je območje arheološkega 
parka z vidika ohranjanja izredno občutljivo, zaradi česar je v upravljavskem načrtu nujno 
potrebno jasno opredeliti, katere razvojne aktivnosti so dovoljene ter v kakšnem obsegu, da 
se območje parka ohrani v tako dobrem stanju, kot je sedaj.
Predvideno je, da se projekt priprave upravljavskega načrta za AP Divje babe zaključi do 
konca letošnjega leta. (LTO Laufar Cerkno) ₨

KD Marjetica 
in koronakrize čas 
Tudi članice Klekljarskega društva 
Marjetica Cerkno smo bile v času 
korone prikrajšane, saj so nam 
bila onemogočena vsakomesečna 
srečanja. A vseeno nismo lenarile, 
nasprotno, pridno smo ustvarjale 
po papircih, ki smo jih izbrale že na 
začetku jeseni.
To leto bo zaznamovano s čipkami 
po vzorcih Andre Jereb, ki jih bomo 
razstavile v Cerkljanskem muzeju kot 
že vsa leta doslej. Naša razstava je 
bila vedno uvod v Poletje v Cerknem, 
morda pa bo letos končana že prej.
Članice našega društva smo na prvem 
in edinem jesenskem srečanju pred 
prostori Društva upokojencev Cerkno 
z maskami na obrazih iz bogatega 
nabora papircev Andre Jereb vzele 
po več vzorcev, primernih svojemu 
znanju, saj smo se zavedale, da se 
med koronaukrepi ne bomo sestajale. 
Samo enkrat nam je, posamično, 
uspelo priti do naše mentorice 
Stane Frelih za zadnja vprašanja 
glede klekljanja, sicer pa smo z njo 
kontaktirale po mailu ali telefonu.
Poleg navedenega dela pa so se nekatere naše članice odzvale tudi na razne klekljarske 
natečaje: Fusselliamo (Italija), Cvetka – v spomin na klekljarico Marico Albreht iz Žirov. 
Vsekakor nam bo, kljub kriznim razmeram, uspelo prikazati nekaj zanimivih čipk v 
dogovoru s Cerkljanskim muzejem. Četudi morda ne bo javne otvoritve, pa upamo, da bo 
razstava na ogled tja do jeseni. Marija Rejc (v imenu KD Marjetica Cerkno) ₨
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Občni zbor MDI Idrija - Cerkno 
po sprostitvi ukrepov 
Letos nam je koronavirus preprečil, da bi izvedli volilni občni zbor, ki je bil predviden za 
27. marca. Sedaj čakamo odločitev vlade, da odobri zbor najmanj 50 ljudi, kar je pogoj 
za sklepčnost na občnem zboru. Takoj ko se bodo ukrepi sprostili, ga bomo izvedli v 
kinodvorani v Idriji, kamor bo omogočen dostop z invalidskimi vozički težko gibljivim 
osebam. Člane invalide bomo obveščali telefonsko in po radiu Primorski val. (Izvršni odbor 
MDI Idrija - Cerkno)   ₨
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Ste po Cerknem opazili 
nenavadno razstavo?
Cerkno je od prve polovice 
marca krasilo 50 parov rabljene 
pohodniške obutve, ki so prehodili 
neskončno kilometrov vsepovsod 
po svetu. Lastnik te bogate zbirke 
je Dario Cortese, poznavalec in 
ljubitelj divjih rastlin ter avtor 
več kot desetih knjig z recepti za 
pripravo divje hrane. 
Razstava je bila predvsem 
spodbuda k temu, da občani 
obujemo svoje pohodniške čevlje 
in se lotimo raziskovanja kotičkov 
naše prelepe Cerkljanske. Visit 
Cerkno je namreč pred kratkim 
izdal zemljevid Po poteh lokalne 
ponudbe ter izjemno označil osem 
pohodniških poti. 
Razlog za razstavo je bil tudi ustvarjanje pozitivne energije v mestu. »Ker je zadnje čase 
preveč govora samo o virusu, bo ogled te nenavadne instalacije prinesel tudi druge, bolj 
srčne pogovore,« so na družbenem omrežju zapisali postavljavci. »Večina pohodniške 
obutve je naših domačih znamk. Spodbujamo, da tudi vi podpirate domača podjetja, ki 
izdelujejo pohodniško obutev.« 
Projekt so izpeljali cerkljanski gostinci: Sabina Bar, Okrepčevalnica Pr' Jušku, Bar Pr' 
Gabrijelu, Bar Metulj, bar Pr' Albinc, Bar Kurnk, Okrepčevalnica in catering Pr' Padkejc ter Bar 
Antonio ob podpori Nekaj divjega, Visit Cerkno in Občine Cerkno. 
Razstava je bila, kot so še zapisali, tudi duševna podpora Dariu v njegovih življenjskih 
preizkušnjah. ₨

Kljub ukrepom čistili 
Cerkljansko 
Štiriindvajsetega aprila je 
potekala čistilna akcija Očistimo 
Cerkljansko, ki so jo organizirali 
v MC C. M. A. K. Cerkno skupaj z 
Rodom aragonitnih ježkov Cerkno. 
Med čistilno akcijo so nabrali 
kar precej smeti, zato so se ob 
zaključku zahvalili Komunali Idrija 
za donacijo vrečk in rokavic ter 
vsem udeležencem, ki so pomagali 
očistiti okolje. 
Z akcijo so ljudi želeli opozoriti 
na težavo odlaganja odpadkov 
v naravo ter jih spodbuditi k 
odlaganju smeti na ekoloških 
otokih. Želijo si, da bi v prihodnje 
vsi ljudje pričeli bolj ceniti naše 
prekrasno okolje in poskrbeli za 
čistejši planet, saj imamo le enega.

Tudi po več drugih krajih po 
državi so organizatorji izpeljali 
čistilne akcije, na katerih so opazili 
predvsem naraščanje količin 
odvržene embalaže za enkratno 
uporabo (»za s seboj«), saj jo v 
času epidemije, ko so restavracije 
in bari zaprti, pogosteje 
uporabljamo. Koši na javnih 
površinah, v parkih in na otroških 
igriščih so hitreje polni, odpadki pa 
pogosto ležijo po tleh (polno jih je tudi ob cestah) ali ob klopeh.
 Akcije, ki so večinoma organizirane v spomladanskem času, so predvsem priložnost za 
osveščanje prebivalstva o pomembnosti čistega okolja, v katerem živimo. ₨

Prevzem brezplačnih vrečk in rokavic pred čistilno akcijo
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Otroški parlamenti 2021
ZPM Idrija

V uvodnem delu je vse prisotne najprej 
pozdravila predsednica Zveze prijateljev 
mladine Idrija Zdenka Šturm, kasneje sta jih 
nagovorila še župana občin Idrija in Cerkno, 
ki sta tudi aktivno sodelovala v prvem delu 
razprave. V debati z naslovom »Kje pa vas 
čevelj žuli?« so učenci predstavili konkretne 
probleme, ki jih opažajo v svojem domačem 
kraju. Že na lanskem parlamentu so učenci 
OŠ Cerkno izpostavili problem neugledne 
in neprimerne avtobusne postaje pred 
osnovno šolo, ker pa zadeva do danes 
še ni bila rešena, so se iste problematike 
dotaknili še enkrat. Prav tako so izpostavili, 
da v Cerknem nimajo primernega igrišča za 
nogomet, šolsko igrišče za mali nogomet 
pa je v zelo slabem stanju. 
Odzval se je župan Gašper Uršič, ki je 
povedal, da se je pri uresničitvi cilja ureditve 
avtobusne postaje pred šolo pojavilo več 
problemov. Širitev postaje na trenutnem 
mestu ni dovoljena, zato so na občini 

Štiriindvajsetega marca je Zveza prijateljev 
mladine izvedla že 31. medobčinski otroški 
parlament, ki je tokrat potekal na spletu. Razpravo 
na temo Moja poklicna prihodnost je vodila Ana 
Hladnik, izmed 20 mladih parlamentarcev iz štirih 
osnovnih šol pa je bilo tudi pet predstavnikov 
Osnovne šole Cerkno.

razmišljali o selitvi postaje na obvoznico, 
kjer so za ta namen tudi že kupili zemljišča. 
Postaja pred šolo bo kasneje odstranjena, 
tista na obvoznici pa bo namenjena tudi za 
šolske prevoze. Do nove avtobusne postaje 
bo urejena tudi varna šolska pot. Zavedajo 
se, da je postaja poškodovana, vendar 
prenova ni smiselna. Preveril bo možnost 
zamenjave sedišč za lesene klopce, ki bi 
problem vsaj delno rešile. Strinja se tudi z 
umikom reklamnih panojev, katerih vsebina 
ni vedno primerna za šolsko območje. 
Glede čistoče na avtobusnem postajališču 
pa je k sodelovanju pri skrbi za urejeno 
okolico pozval tudi predstavnike šole. 
Glede nogometnega igrišča je povedal, 
da so sicer že iskali rešitve za sanacijo 
luknje, vendar bi na dolgi rok na samem 
igrišču s tem povzročili več škode in zato 
sanacije niso izpeljali. V okviru gradnje 
novega vrtca je planirana selitev igrišča za 
osnovno šolo. Uporabnike igrišča je pozval 

k skrbi za skupno lastnino, saj sama skrb 
za urejenost igrišča ni v domeni občine in je 
odgovornost vseh uporabnikov.
V nadaljevanju so se sodelujoči lotili 
razprave na temo parlamenta. Pogovarjali 
so se o vplivu epidemije na izbiro poklica, 
tehnologiji in poklicih prihodnosti, begu 
možganov oz. zakaj mladi iščejo priložnosti 
v tujini ter pomenu formalne izobrazbe za 
doseganje želenega poklica.
Sprejeli so tri sklepe, in sicer da epidemija 
na nekatere odločitve o poklicih ni vplivala, 
nas je pa prisilila, da bolj razmišljamo o 
prihodnosti poklicev in postanemo bolj 
samostojni; da se poklici spreminjajo, a 
da je najpomembneje, da počnemo to, kar 
nas veseli; v tujini so sicer boljše plače, a 

se mora vsak posameznik odločiti, ali bo 
poklic opravljal v tujini ali doma, kjer ima 
bližnje in pozna kulturo in način življenja. 

Na regijskem otroškem parlamentu, ki ga je 
8. aprila organiziralo Medobčinsko društvo 
prijateljev mladine Ajdovščina, so nas 
med 53 parlamentarci zastopali Maruša 
Velikanje iz OŠ Idrija, Bor Makuc iz OŠ 
Cerkno, Veronika Vončina in Iskra Eržen iz 
OŠ Sp. Idrija ter Maks Rupnik in Eva Prebil iz 
OŠ Črni Vrh. 
Enaindvajsetega aprila je potekal še 
nacionalni otroški parlament, kjer nas je 
med parlamentarci iz celotne Slovenije 
zastopal Maks Rupnik iz OŠ Črni Vrh. ₨

Mladi parlamentarci na spletu

Začetek orientacijske sezone
Kakor v vseh športih je bila letošnja sezona 
zaradi epidemije covida-19 precej drugačna 
tudi v orientacijskem teku. Tekmovanja 
in treningi so potekali v okrnjeni izvedbi, 
smo se pa člani Orientacijske zveze 
Slovenije imeli možnost do konca marca 
udeleževati individualnih tehničnih treningov 
na prostem, ki so vsaj delno nadomestili 
tekme Zimske lige, ki običajno potekajo 
pozimi. Tipična orientacijska sezona se 
tradicionalno že precej let začenja drugi 
vikend marca na Krasu, ukrepi zoper 
covid-19 pa so letos botrovali temu, da je 
bila mednarodna tekma odpovedana. 

Državni prvenstvi
Sredi marca je bilo v Lipici izvedeno državno 
prvenstvo v precizni orientaciji, kjer je 
odlično 2. mesto osvojil Emil Kacin.
Konec meseca pa so na svoj račun prišli 
orientacijski tekači elitnih kategorij, ki 
so se v Škofji Loki pomerili na državnem 
prvenstvu v ultra dolgih progah. V moški 
kategoriji so tekači pretekli približno 25 
kilometrov, prva štiri mesta pa so osvojili 
člani Orientacijskega kluba Azimut – Mark 

Bogataj na 1., Peter Tušar na 2., Gregor 
Hvala na 3. in Žan Ravnikar na 4. mestu. 
Med dekleti je na 13 kilometrov dolgi 
progi 3. mesto osvojila naša članica Nika 
Poljanšek.

Rak TrailO
Sedemnajstega in 18. aprila je Rakov 
Škocjan gostil mednarodno dvodnevno 
tekmo v precizni orientaciji, kjer so doseženi 
rezultati šteli tudi za točke svetovne lestvice 
(WRE). Med petinpetdesetimi tekmovalci so 
bili tudi trije člani OK Azimut, med njimi se je 
najbolje odrezal Emil Kacin, ki je na sobotni 
tekmi osvojil 19., na nedeljski pa 13. mesto.

Druga tekma Slovenske 
orientacijske lige
Sedemnajstega aprila smo na Hlevišah 
organizirali drugo tekmo Slovenske 
orientacijske lige, kjer so lahko tekmovali 
registrirani v članskih in mladinskih 
kategorijah. Na fizično zahtevnih progah 
z veliko vzpona so se naši člani odrezali 
odlično.
Nekoliko več se dogaja na področju 
mladinske reprezentance v orientacijskem 
teku, saj je skupina najbolj ambicioznih 
in perspektivnih orientacijskih tekačev 
konec februarja trenirala na Krasu, proti 
koncu aprila pa se nekoliko razširjena ekipa 
odpravlja na trening kamp na Lokve.
(Lara Gantar)  ₨
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Šola, vrtec bo; šole, vrtca ne bo. 
Kaj bi to bilo?
Naš odgovor je koronačas. Kaj pa vaš? Se 
tudi vam zdi ta čas malo drugačen, včasih 
celo malo noro smešen? Tako smo zapisali 
na vabilo za nagradni ustvarjalni natečaj, ki 
smo ga pripravili v sodelovanju z OŠ Cerkno 
in Vrtcem Peter Klepec Cerkno. 
Namenjen je učencem do 5. razreda in 
malčkom v starostni skupini pet in šest let 
v vrtcu. Naša edina želja je bila, da se otroci 
pri ustvarjanju zabavajo, uživajo. Do začetka 
aprila smo prejeli veliko čudovitih izdelkov, 
ki smo jih med prvomajskimi počitnicami 
razstavili v OŠ Cerkno. Želimo si, da bi bila 
razstava na ogled tudi staršem, saj izdelki 
otrok razkrivajo marsikaj o tem novem 
norem svetu, ki ga živimo.
Nagradili bomo tudi tri najbolj domiselne, 
zabavne in vesele prispevke oz. izdelke. 
Nagrajenci, ki bodo prejeli praktične 
nagrade, so: Aljaž Brus, 1. A, Anže Lapanja, 
1. B, Miha Čufer, 5. B. Nagrajenci, ki imajo 
že rezerviran sedež na prvem izletu v 
organizaciji DPMC, pa so: Erik Tušar, 1. A, 
Brina Čelik, 3. A, Nika Razpet, 1. B, Julija 
Bizjak, 4. A, Alvin Snekvik, 2. A, Mihej Prezelj, 
4. B, Lenart Jeram, 2. A, Špela Koder, 5. A, 
Mark Razpet, 3. A, Lana Florjančič, 5. B. 
Med praktičnimi nagradami so tudi tri knjige 
z naslovom Amelija na potepu avtorice Saše 
Cvek, naše občanke, ki je donirala svojo 
zgodbico prav za ta namen. Hvala! Hvala 
tudi Mojci Lipužič Moravec iz OŠ Cerkno za 
pomoč pri organizaciji in realizaciji natečaja. 

Nagrade bodo podeljene v začetku maja. 
Rezultate bomo objavili tudi na FB Društva 
prijateljev mladine Cerkno (DPM Cerkno) in 
na straneh OŠ Cerkno. 

Leto 2021 smo začeli zadovoljno, uspešno 
in prepričani smo, da ga bomo tako 
tudi nadaljevali. Medse pa vabimo nove 
prostovoljce, ki imajo veselje do dela 
z otroki, nove ideje in bi kakšno urico 
prostega časa preživeli malo drugače. 
Vabljeni  učenci 8., 9. razredov, srednješolci. 
Pokličite na 031 781 877 ali pišite na 
dpmcerkno@gmail.com.  
(za DPMC Alenka Lahajnar)  ₨

Praktična nagrada – knjiga Amelija na 
potepu avtorice Saše Cvek
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Italijani so verjeli, da so s priključitvijo slovenskih in hrvaških dežel v začetku 20. stoletja zaostalim 
Slovanom na teh ozemljih prinesli »rimsko omiko«. Vseeno pa so se morali čuditi razpredenemu 
društvenemu življenju, v katerega je bilo vpeto tudi naše podeželje. Predvsem zato, ker tega sami niso 
imeli! 

Ukinjanje kulturnih društev na Cerkljanskem pod fašizmom

»Naših knjig ne boste dobili!«  
Sandro Oblak 
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Katoliško izobraževalno in bralno društvo v Orehku leta 1923 

Primorski Slovenci so se torej lahko 
ponašali z zelo dobro razvitim društvenih 
življenjem. Poleg kulturno-prosvetnih 
društev so delovala tudi mnoga druga 
(telovadna, planinska, gospodarska …). 
Društveno življenje je že v prvih letih 
zasedbe prišlo pod udar italijanskih 
oblastih. Požig Narodnega doma v Trstu 
13. julija 1920 je pomenil za Slovence 
izjemen udarec, saj so ostali brez svoje 
gledališke dvorane in pa največje knjižnice. 
Z nastopom fašizma so se razmere seveda 
poslabšale, stopnjevati se je pričelo nasilje z 
napadi, požigi imetja in knjižnic, vendar pa je 
v začetku leta 1924 še delovalo 400 društev. 

Društveno življenje se je po prvi svetovni 
vojni, ko so se ljudje sprijaznili z novo 
italijansko oblastjo, začelo obnavljati tudi 
na Cerkljanskem. Kot prvo je leta 1919 
zopet pričelo delovati Slovensko katoliško 
izobraževalno društvo v Cerknem. Nekatera 
društva so delovala že pod Avstrijo in so 
jih le obnovili, druga so bila ustanovljena 
na novo. Leta 1920 so ponovno začela 
delovati društva na Bukovem, v Šebreljah, 
Planini in Novakih ter leta 1922 v Policah. 
Neposredno po vojni so bila obnovljena tudi 
društva na Straži, v Otaležu ter telovadno 
društvo Sokol v Cerknem. Leta 1921 je bilo 
na novo ustanovljeno društvo v Ravnah, 
leta 1922 v Zakrižu in Poljanah, leta 1923 v 
Zakojci, Bukovskem Vrhu, Gorjah ter pevsko-
glasbeno društvo v Cerknem. Po vojni je 
bilo ustanovljeno tudi društvo za Jagršče in 
Krnice.

Društva so bila večinoma razdeljena na 
odseke, kot so pevski zbor, dramska sekcija, 
knjižnica s čitalnico, nekatera so imela 
dekliške odseke. Organizirala so javne 
prireditve, npr. pevske nastope, recitale, 
dramske igre, plese in predavanja. Med njimi 
ni bilo rivalstva, veliko je bilo medsebojnega 
sodelovanja, podporo so si izražala tako, 
da so eni obiskovali prireditve drugih in 
obratno. 

Italijanska oblast je poskušala že leta 1923 
društva preprosto ukiniti. Ko so obnovili 
društvo v Cerknem, so oblastem v potrditev 
poslali svoja pravila, vendar niso prejeli 
nobenega odgovora. Na podobne težave 
so naletela tudi ostala društva. Na pomoč 
jim je priskočila Prosvetna zveza, v katero 
so bila včlanjena, tako da so lahko (vsaj 
še nekaj časa) delovala. Zveza je svoje 
člane vztrajno opozarjala, da lahko pride do 
prepovedi delovanja. Svetovala jim je tudi, 
kaj naj storijo v tem primeru, se pravi, kam 
naj skrijejo inventar ipd. 

Fašisti so se 19. marca 1927 v Cerknem 
spravili na krajevni kulturno-gospodarski 
hram Gospodarski dom. Fašistična cenzura 

sicer ni dopuščala, da bi v časopisju 
zapisali, kdo je bil konkretni krivec, zato 
je bilo govora le o nekih »kratko časa v 
Cerknem naseljenih mladeničih«. Dva 
izmed teh »mladeničev« sta po popivanju 
v cerkljanskih gostilnah vdrla v društvene 
prostore, razdejala knjižnico, okrog petnajst 
slik slovenskih pisateljev, pesnikov in 
skladateljev pa odnesla na glavni trg, 
zmetala na kup in zažgala. 

»Incident«, ki se je zgodil, pa žal ni bil 
le osamljena epizoda, saj je bil le uvod 
v nadaljnje dogodke. Nekateri člani 
društev so morali tako ali tako že trpeti 
ustrahovanja in celo pretepanja, kakor se 
je zgodilo v Zakrižu ali Gorjah. Dokončno 
usodo vseh društev je zapečatila 
konferenca fašističnih tajnikov junija 1927 
v Trstu ter navodila ministrstva za notranje 
zadeve o ukinitvi. Le-ta so predvidevala 
hitro ukinitev, kar se je tudi zgodilo, in sicer 
v petih mesecih, do začetka l. 1928. Ves 
inventar društev (skupaj s knjigami) je bil 
preprosto zaplenjen. Kulturno življenje 
se je moralo umakniti v domove, javno 
kulturno izražanje je bilo pod kaznijo strogo 
prepovedano, mnogi so bili kaznovani že za 
petje nekaj slovenskih pesmi.

V tem usodnem letu je ukinitev doletela vsa 
prosvetna društva na Cerkljanskem, kot 
zadnje je bilo verjetno v začetku januarja 
1928 ukinjeno društvo v Zakrižu. Ko so 
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izposoje je enostaven, pogoj je le urejeno 
članstvo v knjižnici ter naložena aplikacija 
AUDIBOOK na osebnem mobilnem telefonu. 
Za lažjo predstavo si lahko na spletni strani 
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija ogledate 
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karabinjerji v Šebrelje prinesli odločbo o 
prenehanju delovanja tamkajšnjega društva, 
so člani sklenili: »Naših knjig ne boste 
dobili!« In tako so storili tudi po drugih 
vaseh. Večino društvenega inventarja so 
si razdelili med sabo in poskrili, enako so 
storili s knjigami. 

Mnogi nekdanji člani se z ukinitvijo svojih 
društev niso mogli kar tako sprijazniti in so 

bili še naprej dejavni. Svojo narodno zavest 
so izražali naskrivaj, bodisi s sodelovanjem 
v ilegalnem pevskem zboru bodisi s 
povezovanjem s protifašistično organizacijo 
TIGR. Tam so sodelovali tudi pri dobavljanju 
in razdeljevanju slovenske literature, ki 
je prihajala čez mejo. Šlo je za časopise, 
leposlovna dela, pesmarice in abecednike, s 
katerimi so lahko starši svoje otroke skrivaj 
poučevali materinščino. ₨


