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Doc. dr. Jože Bavcon:
“O naravi se nikoli ne
naučiš vsega. Narava je
večni laboratorij. Večno
moraš hodit tja.”

Krajevna skupnost Straža

Godba gre v vesolje

Po ljudskem izročilu naj bi ime vasi izhajalo
iz časa turških vpadov. S kurjenjem kresov
na hribu, kjer stoji vaška cerkev sv. Pavla,
naj bi pred stoletji opozarjali na prihajajočo
nevarnost – stražili.

Ta konec tedna ne zamudite edinstvenega
koncerta Društva godbenikov Cerkno, ki bo
ob lepem vremenu potekal v ‘najlepši dvorani
na Cerkljanskem’.
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Odločitev je padla nemudoma:
Maraton Franja!

Stran 8
Kmalu s srebrnim leskom

Vokalna skupina Lira pod umetniškim
vodstvom Vojke Svetičič in Neže Erznožnik, ki
združuje osem deklet iz Cerknega in okolice,
se približuje srebrnemu jubileju delovanja.
Začetki Lire segajo v v leto 1992, ko so dekleta
še kot osnovnošolke začela s prepevanjem
ljudskih in umetnih pesmi.

Helena Pregelj Tušar

To nedeljo se bo skozi Cerkno proti Kladju ponovno vila reka kolesark in kolesarjev
na največjem rekreativnem kolesarskem dogodku v Sloveniji - 35. Maratonu
Franja BTC City. Ideja za ime maratona se je rodila prav v Cerknem, ob počitku
kolesarjev in pogledu na tablo znamenite bolnice.

Stran 10
Najboljše glasilo in zbornik
Osnovna šola Cerkno je v letošnjem letu
prejela priznanje za najboljši tematski zbornik
in najboljše šolsko glasilo.

Stran 12
Turistična kmetija Želinc

“Gostom je zelo všeč, če se zvečer usedemo
skupaj z njimi za mizo in pogovarjamo o
čisto vsakdanjih stvareh,” pravi Jernej Brus
iz turistične kmetije Želinc, ki pri svojem
delu najbolj uživa takrat, ko se med gosti in
gostitelji razvije pravo družinsko vzdušje.

Stran 13
Zelena Keltika
Foto: Bojan Tavčar

Občina Cerkno se je skupaj z občinami
Ajdovščina, Bovec, Idrija, Medvode, Kobarid
in Tolmin vključila v projekt Zelena Keltika,
v okviru katerega bo ob regionalni cesti med
Idrijo in Bovcem postavljenih deset polnilnih
postaj za električne avtomobile. Eno do njih
bo kmalu dobilo tudi Cerkno.

SOUSTVARJALCI

Sedemsto kolesarjev se je s 156-kilometrsko
progo Maratona Franja prvič spopadlo 22.
julija 1982 pod taktirko Zvoneta Zanoškarja
in na pobudo Toneta Fornezzija-Tofa, ki je
za bralce Cerkljanskih novic obujal spomine
na začetke maratona (stran 15). Maraton je
svoje ime dobil leta 1979, ko je ekipa Roga
prvič prevozila traso. Ob počitku v Cerknem
in pogledu na tablo ‘Bolnica Franja’ se je Tofu

utrnila ideja: Maraton Franja! Pet let kasneje
je legendarna zdravnica dr. Franja BojcBidovec na startu v Tacnu osebno pozdravila
udeležence maratona z besedami: “Vem, da
vam ne bo lahko, verjemite, tudi nam ni bilo!”
Zadnja leta originalno in krajšo, družinsko
traso uspešno premaga preko 2000 kolesarjev.
Maraton letos postavlja nov mejnik, saj je

Saša Cvek, dipl.
fizioterapevtka
Na strani 14 svetuje,
kako ohraniti zdravo
hrbtenico in se kljub
dolgotrajnemu sedenju
izogniti težavam in
bolečinam.

postal uradni kandidat za včlanitev v serijo
najboljših kolesarskih maratonov na svetu pod
okriljem Mednarodne kolesarske zveze UCIGolden bike.
Maratonkam in maratoncem želimo srečno
vožnjo, gledalcem pa veliko užitkov ob
spremljanju kolesarskega praznika! ■

Karmen Strel, avtorica
Novinarka in voditeljica
na Primorskem valu,
občasno in po potrebi
tudi sarkastično
strupena jezičnica in
kulturnica.

Stran 14
Dan zdravja

Zdravstveni dom Idrija je prireditev Dan
zdravja, ki je namenjena promociji zdravja in
spodbujanju zdravega življenjskega sloga vseh
generacij, letos prvič organiziral v Cerknem.

Maja F. Trpin, poslovna
sekretarka
Za Cerkljanske novice
redno piše o dogodkih
v Zdravstvenem domu
Idrija. Tokrat na strani
14 predstavlja Dan
zdravja, ki je letos prvič
potekal v Cerknem.
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Občina Cerkno
Razvojna strategija Občine Cerkno

Kakšno občino želimo zase
in za svoje otroke?
Občinska uprava

Tako v življenju kot tudi v poslovnem svetu si zadajamo cilje, ki jih uresničujemo
– nekatere hitro, druge na daljši rok. Vsak izmed nas ima pred seboj vizijo, željo
in voljo, da te svoje cilje uresničuje.
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
Občinski svet Občine Cerkno je na aprilski
seji potrdil letošnji proračun Občine Cerkno.
Proračun odraža situacijo v državi, ki se v
tem trenutku sooča s pomanjkanjem razpisov
za pridobivanje državnih sredstev, vendar
bomo v letošnjem letu kljub temu nadaljevali
s pomembnimi investicijami. Upamo tudi,
da se bomo lahko čim prej prijavili še
na nove razpise za pridobivanje sredstev
za sanacijo škode po naravnih nesrečah
ter razpise za energetske sanacije stavb.
Nadejamo se uspeha pri pridobivanju sredstev
za energetsko sanacijo osnovnošolskega
objekta ter drugih večjih objektov v občini.
Pričakujemo, da bomo z nepovratnimi
sredstvi in sredstvi javno-zasebnega
partnerstva ter Občine tako pridobili
potrebnih 750.000€. Načrtujemo, da bomo
letos s projektno nalogo prišli do dokončne
rešitve znotraj šolskega kompleksa.
V letošnjem letu načrtujemo nadaljnje
sanacije cest in mostov. Med večjimi projekti
sta sanacija mostu v osrčju Cerknega, pri
Zdravstvenem domu, ter ceste na relaciji
Otalež-Gorenje Jazne, za kar bomo koristili
nepovratna sredstva iz 23. člena Zakona o
financiranju občin ter dodaten ugoden kredit,
ki ga podeljuje Ministrstvo za finance.
Načrtujemo uresničitev razvojnih projektov s
področja dopolnilnih dejavnosti in kmetijstva
ter povečanje vlaganj v sektorju pitnih
voda. V letošnjem letu bo Občina Cerkno
preko 200.000€ investirala v ureditev in
obnovo vodovodov ter montažo ustreznih
dezinfekcijskih naprav.
V tokratni številki Cerkljanskih novic vas
vabimo k sooblikovanju razvojne strategije
Občine Cerkno, v kateri bomo začrtali
smernice razvoja za naslednje desetletje.
Predstavljamo tudi projekt GRETA, s katerim
ocenjujemo potenciale plitve geotermalne
energije, aktualne razpise ter mnoge druge
vsebine s področja kulture, športa, turizma in
življenjskega utripa v našem okolju.
Želim vam prijetno branje!
Jurij Kavčič,
župan Občine Cerkno

Prav tako je tudi pri načrtovanju ciljev, ki jih želimo doseči v naši
občini. Poznamo izzive, ki so pred nami, predvidevamo kakšne
vire potrebujemo in predpostavljamo pogoje delovanja občine v
prihodnje. Vse to pa zdaj želimo združiti in povezati v dokument,
ki ga bomo soustvarjali vsi, ki si želimo aktivno sodelovati v razvoju
in si prizadevamo za izboljšanje pogojev za delo in bivanje v naši
občini. Čeprav smo se priprave dokumenta lotili v obdobju, ko
so pogoji poslovanja in dela težki, tako za podjetja kot za občine,
gledamo naprej z optimizmom. Verjamemo, da bomo s skupnimi
močmi in željo po sodelovanju izpostavili ključne cilje, v katere
bomo usmerjali naše napore in sredstva.
Okolje, v katerem živimo, nam ponuja tako izjemne naravne lepote
kot tudi kulturno dediščino, ponuja nam priložnosti, ki smo jih
prebivalci cerkljanskih hribov znali izkoristiti. Toda v prihodnje si
želimo, da se še bolj povežemo in poiščemo nove priložnosti, vire in
izkoristimo znanja, ki jih imamo.

dejavnikov. Dolgoročni razvoj, ki ga bomo začrtali, mora biti
kar najbolj po meri občanov. Hkrati pa moramo v strategiji
razvoja upoštevati trenutne evropske razvojne smernice, saj bo
le to omogočalo uspešno črpanje evropskih sredstev in izvedbo
zastavljenih ciljev.
V prihodnjih mesecih vas bomo povabili k sodelovanju pri
pripravi strategije – predvsem želimo ugotoviti, kako ste zadovoljni
s kakovostjo življenja v občini oz. katere prednosti in slabosti
prepoznavate v okolju, kjer živite, in kakšno prihodnost si želite.
Delo bo potekalo preko izpolnjevanja anket, možno bo podajanje
pripomb, predvideni so tudi skupni sestanki.
Želimo si, da skupaj poiščemo poti za naprej in se zavežemo
prihodnjim rodovom, da bomo šli naproti ciljem, ki si jih bomo
zastavili. Sedaj je pravi čas, da si odgovorimo na vprašanje: Kakšno
občino si želimo zase in za svoje otroke? ■

Za dolgotrajni razvoj in kvaliteto bivanja v občini je najbolj
pomembna usklajenost gospodarskih in negospodarskih

Projekt GRETA
Ocena potenciala plitve geotermalne energije
Simona Pestotnik, Geološki zavod Slovenije
Celotne Alpe obišče 120 milijonov turistov na leto. Turizem
zato predstavlja najpomembnejšo industrijo v Alpah in je hkrati
glavno gonilo za urbanizacijo. Turizem spodbuja in pospešuje
modernizacijo alpskih naselij in v povezavi s tem narekuje
nenehno prilagajanje lokalne infrastrukture. S tem so mišljene
ceste in železnice, kot tudi drugi konstrukcijski elementi, tipični za
gorske regije, npr. predori in gondole.
Dejstvo je, da je razvoj turizma v privlačnih regijah lahko uspešen
le v primerih, ko so pokrajinske lepote območja vzdrževane in
so okoljska bremena tolikšna, da je posredni in neposredni odtis
turizma čim manjši. Turisti priznavajo okolju prijazne strategije in
okolju prijazne oznake. Tudi upravljavci si zelo prizadevajo za bolj
okolju prijazen in trajnostni alpski turizem. Razlog za to je v večji
ozaveščenosti javnosti o okoljskih vprašanjih, pa tudi v tem, da so
podnebne spremembe, ki nastajajo z višanjem temperature, najbolj
prizadele predvsem alpske regije in njeno turistično industrijo.
Alpska regija se mora soočiti z naraščajočo rabo energije, predvsem
za ogrevanje (večinoma v bivalnem in turističnem sektorju),
hkrati pa z znižanjem izpustov ogljikovega dioksida. Rešitve z
obnovljivimi viri energije so v zadnjem času že precej obravnavane,
pri čemer pa priložnost za koriščenje plitve geotermalne energije
vsekakor še ni bila ustrezno poudarjena.
Namen projekta GRETA (Plitvi geotermalni viri na območju
alpskega prostora) je ponazoriti potencial plitve geotermalne
energije v alpskem prostoru in pospešiti njeno vpetost v bodoče
energetske načrte.
Na pilotnem območju občine Cerkno bomo preučili prostorsko
porazdelitev potenciala plitve geotermalne energije. Poiskali in

prenesli bomo dobre prakse tudi iz drugih alpskih držav. Pripravili
bomo podlage za dolgoročno in podrobno prostorsko in energetsko
načrtovanje občine. S terenskim kartiranjem bomo izdelali
geotermične karte potenciala plitve geotermalne energije, ki bodo
uporabne za izbor vira energije pri javnih in zasebnih obnovah,
novih gradnjah, storitvenih dejavnostih, v turizmu, kmetijstvu in
drugih dejavnostih.
Poleg tega bomo pripravili navodila za olajšave administrativnih
postopkov in tudi za pomoč pri izboru ustrezne tehnologije, ki jih
je pri izkoriščanju plitve geotermalne energije veliko in v veliko
možnih kombinacijah (v našem primeru predvsem z biomaso). S
prenosom tega znanja na občinsko raven se bodo odprle tudi boljše
možnosti posameznikom.
Plitvo geotermalno energijo največkrat izkoriščamo iz globine
med 1,5 in 150 m. Zemljino toploto prenesemo z njene naravne
temperature (okoli 10 do 15 °C) na temperaturo, ki jo potrebujemo
za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter tople sanitarne vode. Še
posebej so zanimivi objekti, ki potrebujejo nižje temperature
ogrevanja (dvorane, delavnice, skladišča), odtaljevanje površin, še
posebej pa objekti, ki potrebujejo hlajenje, ali ki imajo viške toplote,
ki se jih lahko uskladišči v tla in potem izkorišča sezonsko.
Projekt GRETA izvaja konzorcij 12 partnerjev iz Nemčije, Avstrije,
Francije, Italije, Švice in Slovenije. Sofinancira ga Evropska komisija
v okviru programa Interreg Alpine Space, v obdobju 2015-2018.
Cilji bodo doseženi s tesnim sodelovanjem in stalnimi povratnimi
informacijami naših opazovalcev in deležnikov. Veseli bomo, če
nam boste sporočili svoje želje in projekte, v katere bi lahko vključili
plitvo geotermalno energijo. ■

