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Bronasta kuhalnica 
za OŠ Rakek
V sklopu Gostinsko-turističnega zbora 
Slovenije je 18. oktobra v Kranjski Gori 
potekalo že 8. državno tekmovanje 
osnovnošolskih kuharjev Zlata kuhalnica.

Tekmovanja so se pod budnim očesom mentorice Gabrije-
le Prelesnik udeležile tri učenke OŠ Jožeta Krajca Rakek. 
Tekmovale so osmošolki Ana Benčan in Ema Zdovc ter 
devetošolka Zala Stražišar. Klara Potužák, tudi osmo-
šolka, pa je kot zvesta rezervna članica skrbela za moralno 
podporo kuharic in foto arhiviranje celotnega dogodka. 

Pomerile so se v pripravi kranjske klobase kot osnovne 
sestavine glavne jedi in sladkih skutnih štrukljev. Sama 
priprava oziroma kuhanje je potekalo pod strogim očesom 
petčlanske strokovne komisije in je bilo časovno omejeno 
na 60 minut. Poleg same priprave jedi je komisija ocenjeva-
la tudi videz in okus jedi ter pogrinjek. 

Z našim menijem (medeno-karamelizirana kranjska klo-
basa v teranovi omaki z brusnicami ter sirovi štruklji s kan-
dirano pomarančo v makovem testu) so si dekleta v močni 
konkurenci 15-ih slovenskih šol prikuhala tretje mesto v 
državi in s tem bronasto kuhalnico. 

Mlade kuharice in mentorica si zaslužijo vse čestitke in 
pohvale, želimo pa jim, da vsa pridobljena znanja in izku-
šnje s pridom uporabijo tudi v domači kuhinji. 

Avtor: Gabrijela Prelesnik
Foto: Klara Potužák
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UvodnikUvodnik

Slivniški pogledi, srečno!

Zato je glasilo občine Cerknica ohranilo svoj prepoznav-
ni format in stalne rubrike, saj radi veste, kje odpre-
ti Slivniške poglede, da boste našli svojo najljubšo ru-
briko. Zaradi novih oblikovnih rešitev strani glasila  
lepše »dihajo«, besedila so lažje berljiva, fotografije so več-
je. Zamenjali smo papir, na katerega tiskamo Slivniške 
 poglede. Zdaj se ne blešči, zato jih odslej tudi ob močni 
svetlobi berete brez neprijetnega bleščanja. 

Vsebinsko Slivniški pogledi ohranjajo svoj glavni cilj: 
bralcem vsak mesec prinesemo vsebine o zanimivih ljudeh 
in dogodkih. Redno predstavljamo tudi občane, ki v živ-
ljenju niso imeli uradne funkcije, pa so kljub temu veliko 
prispevali k razvoju občine na kulturnem, humanitarnem 

ali družbenem področju. V doslej izdanih 35-ih številkah 
smo obsežno predstavili 36 zaslužnih občanov in 33 kul-
turnih ustvarjalcev, 33 društev, 33 športnikov oziroma 
športnih društev, 23 podjetij, 29 idej za izlet, 35 Starih 
slik iz 18-ih krajev v cerkniški občini in 33 od 65 naselij v 
občini Cerknica.

Slivniške poglede pri pripravi naslednje, decembrske 
številke čaka korenita sprememba, zamenjava uredni-
ka. Občinski svet je za novo odgovorno urednico izbral 
 Marušo Opeka. Odločitev po mojem osebnem mnenju 
ni bila sprejeta na podlagi strokovnih kriterijev, a jo se-
veda spoštujem. Urejanje občinskega glasila na način, 
kot poteka v Cerknici, je zahtevna naloga, sestavljena iz 
številnih velikih in milijona malih odločitev, ki prispevajo 
h  kakovosti končnega izdelka, ki ga vsak mesec dobite v 
svoje poštne nabiralnike. 

Novemu vodstvu bo delo predvsem v prvih mesecih olaj-
šalo dejstvo, da so Slivniški pogledi v izredno dobri kon-
diciji. Po 35-ih številkah so vpeljane tako vsebinske kot 
tudi oblikovne, finančne, zakonodajne in administrativne 
prakse. Po večletnem nagovarjanju podjetij smo dosegli 
objavo več oglasov in tako izpolnili tudi cilj, da se izdajanje 
Slivniških pogledov delno krije iz prihodka od oglaševanja. 
Posebno me veseli, da med oglaševalci prevladujejo doma-
ča podjetja, ker Slivniške poglede prepoznavajo kot dober 
časopis, ki jim omogoča prepoznavnost, hkrati pa z objavo 
podpirajo lokalno okolje. 

Slivniški pogledi so dobri predvsem zato, ker nam je z 
njimi uspelo povezati občino Cerknica. Glasila ne priprav-
lja samo uredniški odbor, ampak tudi številni ljudje, ki po-
sredujejo informacije o delovanju tistih društev, zavodov, 
zvez in posameznikov, ki bogatijo življenje v občini. Takih 
sodelavcev je bilo doslej več kot 200, med njimi je približno 
20 stalnih. 

Ko sem leta 2013 postala odgovorna urednica Slivniških 
pogledov, so ti imeli samo ime. Ob podpori majhne, a  srčne 
ekipe ter številnih ostalih sodelavcev smo v štirih letih 
praktično iz ničle naredili res dobro lokalno glasilo. Vsem 
se za sodelovanje iskreno zahvaljujem! Prepričana sem, da 
boste Slivniške poglede podpirali še naprej.

Sergeja Širca

Foto: Valter Leban

Pravijo, da so edina stalnica v življenju 
spremembe. Slivniški pogledi so jih  
v zadnjih mesecih doživeli kar nekaj.  
Po dobrih treh letih izhajanja je prišel 
čas za delno prenovo. Nismo se lotili 
korenitih sprememb, ker smo želeli 
ohraniti prepoznavnost in domačnost 
glasila. Ohranili smo, kar deluje dobro, 
in nadgradili ostalo, da so Slivniški 
pogledi še boljši.
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Intervju

Avtor: Miha Jernejčič

Ksenija Preželj – 
od priseljenke  
do glavne coprnice 
Ksenija Preželj prihaja iz okolice Bleda. 
Dlje časa je živela v Ljubljani, kjer je 
na filozofski fakulteti diplomirala iz 
pedagogike in filozofije. Med leti 1991 
in 2012 je bila direktorica študentskih 
domov, še pred tem pa več let v Mestni 
občini Ljubljana odgovorna za družbene 
dejavnosti. Leta 1993 se je preselila v 
Grahovo, domačini jo poznamo kot bivšo 
predsednico Pustnega društva Cerknica 
in aktivno gasilko v PGD Grahovo.

Kaj vas je pripeljalo v Grahovo?
Zdi se mi, da bi morali ljudje večkrat zamenjati dom. Že zato 
sem se želela preseliti. Glavni povod je bil, ko sem v Ljubljani 
gledala starejše ljudi, ki so v blokih sloneli na oknih in si rek-
la, da jaz pa že ne bom tako. Iskala sem nekaj na jugozahodu 
Slovenije in ta hiša v Grahovem je bila ugodno naprodaj.

Ste se hitro vklopili med domačine, pregovorno za-
prte Notranjce?
Najprej sem imela težave z narečjem. Nikakor ga nisem 
mogla razumeti. Potem mi niso bili jasni priimki »po doma-
če«. Kako ima lahko vsak poleg svojega imena in priimka še 
nek vzdevek, po katerem ga vsi poznajo? So bili pa sosed-
je zelo prijazni do mene, pomagali so mi, da se vklopim v 
to okolje. Zelo hitro sem se tudi vpisala k coprnicam. Sem 
sem se priselila septembra in takoj dala šivilji naročilo za 
kostum coprnice. Že čez par mesecev sem bila v karnevalu. 
Domačinke so me sicer malo postrani gledale, kaj delam 
med njimi, a kmalu sem napredovala po lestvici, prav do 
predstojnice uršulinske univerze. 

...od tu pa tudi do predsednice Pustnega društva 
Cerknica?
Ja, imela sem znanje za vodenje društva, ki ga moraš ime-
ti za takšno funkcijo. Hkrati je treba povedati, da sta tako 
prejšnji župan Miroslav Levar kot sedanji Marko Rupar 
stala za pustnim društvom. Enako tudi vse lokalno okolje, 
malo gospodarstvo, sama sem še iz Ljubljane koga pripelja-
la, v takem okolju je potem lažje delati na takšni funkciji.

Ste še posebej ponosni na kaj, kar ste dosegli v času 
vašega predsednikovanja? 
Med drugim smo se uspešno spoprijeli z nesrečo, ko se 
je zaradi preobilice snega podrl pustni šotor. Na tem me-
stu zdaj stoji pustna hala, pred šotorom pa so bile figure 
malo tu malo tam. Je bil pa pravi praznik že, ko so ljudje 
videli, da se figure prepeljujejo z enega mesta na drugega. 
Ponosna sem predvsem na to, da je pust vsako leto bil, 
in to brez nezgod. Ponosna na vse, ki so kakor koli sode-
lovali in še vedno sodelujejo pri prireditvah. Ne smemo 
pozabiti, da je prireditev organizirana s strani prostovolj-
cev. To je tudi razlog, da pustovanje tudi po toliko letih 
še vedno obstaja. Ponosna sem na vse umetnike, ki so 
dali pridih karnevalu in spremljevalnim prireditvam, ne 
smemo pozabiti na legendarnega Mira Jenčka. Koliko 
je to cerkniško okolje naklonjeno pustovanju, pove tudi 
podatek, da je gospa, ki je prodala prostor za pustno halo, 
rekla, da mora biti prostor namenjen izključno Pustnemu 
društvu Cerknica. 

Ste že prej vedeli, kako je za Cerkničane ta »praznik« 
pomemben?
Ja, sem. Ko sem živela v Ljubljani, sem se gibala v bolj kul-
turniških krogih. Velikokrat sem se pogovarjala z dr. Ja-
nezom Bogatajem in Matjažem Vipotnikom, ki sta mi 
opisovala te konce, njihove lepote, običaje, tako da malo 
sem pa že bila seznanjena z vsem skupaj.

Je bil tudi to povod, da ste se preselili pod Slivnico in 
ob Cerkniško jezero?
Niti ne, morda malo, a bolj je bilo to, da nisem hotela ostati 
v Ljubljani, potem me je pa pot pripeljala v Grahovo.

Tu ste se hitro pridružili tudi različnim društvom. 
Poleg »pustarke« ste tudi gasilka?
Gasilka sem postala kasneje. V Grahovo sem se priselila 
leta 1993, v prvem pustnem karnevalu sem bila leto kas-
neje, gasilka v PGD Grahovo pa sem od leta 2001. Takrat 
so gasilci potrebovali veteransko ekipo in sem se odzvala 
vabilu poveljnika Zdravka Novaka. Tekmujemo že 16 let, 
povprečna starost ekipe je 72 let. Leta 2007 smo udarni-
ško zgradili Gasilski dom. Domačini. Več kot 10.000 ur 
dela prostovoljcev je šlo za to, letos pa praznujemo deseto 
oblet nico te pridobitve. 

Tako pri pustnem društvu kot pri gasilcih ste, čeprav 
niste (več) na vodilnih funkcijah, še vedno ena bolj 
vidnih in aktivnih članic.
Do stvari rada pristopim odgovorno. Enako pričakujem 
tudi od drugih, saj se tako delo lahko porazdeli, vsak 
opravlja svoje in je pri tem odgovoren do soljudi in do 
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Intervju

okolja. Sama sem zelo javen človek. 
Zelo sem naklonjena prostovoljstvu, 
vedno pa sem tudi po svojih najbolj-
ših močeh pripravljena pomagati 
ljudem, če česa ne morejo sami. Sem 
na primer tudi sod nica porotnica za 
mladoletne prestopnike v kazenskih 
postopkih. To je boleče delo, ni za 
vsakega, saj vidiš marsikaj... 

Pomagate tudi živalim?
To pa je moja šibka točka. Večkrat sem 
razočarana nad odnosom do živali na 
podeželju in potem jim pomagam. Saj 
najbrž je tudi v mestih podobno, a 
tam se stvari ne vidijo toliko, se mor-
da bolj dogajajo za štirimi stenami. V 
glavnem, rada delujem v sferah, kjer 
lahko pomagam komu, ki sam česa ne 
zmore. Pa naj bo to človek ali žival.

Je življenje v manjšem kraju iz-
polnilo vaša pričakovanja?
Da. Življenje tukaj je bolj intimno, 
hkrati pa je treba paziti na mejo, do 
kje greš lahko. Imam srečo, da imam 
dobre sosede, ljudi, s katerimi se rada 
družim. Morda malo pogrešam kul-
turno okolje, ki sem ga bila vajena iz 
Ljubljane. Saj dogodkov je veliko, a sem precej zahteven 
potrošnik. Občudujem ljudi, ki se trudijo delati na tem 
področju. Na splošno smo kot kraj dobro povezani, skupaj 
nas je potegnil tudi gasilski dom. Nič se ne dogaja brez 
gasilcev, predsednika društva Bogdana Kočevarja in 

predsednika gasilske zveze Cerknica Rajka Intiharja... 
Grahovo ima tudi svojo žalostno zgodovino, ki jo žal za 
svoje nazore izkoriš čajo ljudje, ki sploh niso od tod. Kra-
jani pa smo po drugi strani pri urejanju določenih vpra-
šanj izključeni.

Ksenija Preželj z vnukoma Svitom (levo) in Majem.|Foto: osebni arhiv
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Starostniki 
v socialni stiski
1. oktobra smo obeležili mednarodni dan 
starejših. Kot starejše običajno označujemo 
osebe, ki so stare 65 let ali več, njihov 
delež pa iz leta v leto narašča: po podatkih 
Statističnega urada RS (SURS) je 1. januarja 
letos v Sloveniji živelo že natanko 390.426 
oseb, starejših od 65 let. 

Tudi v občini Cerknica je trend podoben. 1. januarja 
2017 je na tem področju živelo 11.494 ljudi. Njihova pov-
prečna starost je bila 43 let. Delež prebivalcev, starejših od 
65 let, je bil 18,9-odstoten. 

Staranje prebivalstva za družbo pomeni nove izzive. Pe-
reč je predvsem socialni in ekonomski status starejših. Kot 
je pokazala raziskava SURS, imajo povprečno za 280 evrov 
prenizek mesečni dohodek, da bi si lahko sami plačevali bi-
vanje in najzahtevnejšo oskrbo v domovih starejših, v kate-
rih so 1. januarja 2017 prebivali štirje odstotki prebivalcev, 
starih 65 ali več let. 

Pred DEOS Centrom starejših Cerknica smo se pogo-
varjali z Jožetom Ponikvarjem iz Hitenega na Blokah, 
ki svojo partnerko zaradi njene bolezni že osem mesecev 
obiskuje v cerkniškem domu. Povedal nam je, da tako on 
kot partnerka nimata pripomb glede oskrbe, namestitve in 
hrane, vendar je težava plačilo. »Za njeno oskrbo moram 
doplačevati kar 700 evrov. In kje so še ostali stroški! Tudi 
to, da se z Blok pripeljem samo na obisk, nekaj stane. V na-
ši državi moraš biti na stara leta res čarovnik, da preživiš. 
Nič ne vprašajo, kje boš vzel,« pripoveduje Ponikvar.

Aktualno pri nas

Več pozitivnih kot negativnih zgodb
V DEOS Centru starejših Cerknica je v osmih enotah 
nameš čenih 165 stanovalcev, prostih kapacitet ni. Na spre-
jem trenutno čaka osem oseb, v evidenci pa beležijo 210 
neaktualnih prošenj. Po podatkih centra se vse več doma-
činov, ki živijo na območju Upravne enote Cerknica, odlo-
ča za namestitev v njihovem domu. »Trenutno imamo 40 
odstotkov uporabnikov iz občin Cerknica, Loška dolina in 
Bloke, kar pomeni, da je dom v lokalnem okolju dobro spre-
jet. Skozi dvanajstletno delovanje si je pridobil sloves in ve-
liko zaupanje uporabnikov,« pojasnjuje Biserka  Levačič 
Nelec, direktorica centra. 

V medijih pogosto beremo o grozljivih stvareh, ki naj 
bi se dogajale v domovih za starejše. Vse od zanemar janja 
in pomanjkanja higienskih pripomočkov do slabe prehra-
njenosti starejših. Levačič Nelčeva obtožbe komentira z 
besedami, da je družba preveč negativno nastrojena in da 
ti očitki večinoma ne držijo. Po njenem mnenju naj bi to-
vrstne obtožbe v prvi vrsti izhajale iz osebnih stisk posa-
meznikov. »Vemo, da je v domovih veliko stanovalcev, ki 
nimajo svojcev oziroma so njihovi odnosi slabi. Tako tudi 
nimajo obiskov. Na nek način so zapuščeni in pozabljeni. 
Nekateri se tudi nikoli ne sprijaznijo z bivanjem v domu. 
Na drugi strani je pogost občutek krivde svojcev, ki so bliž-
njega primorani dati v dom,« pripoveduje Levačič Nelčeva. 
V takih situacijah potem organizirajo družinske sestanke, 
na katerih se tovrstne stiske razrešujejo. Pri tem naletijo 
na nerazčiščene družinske spore, pa tudi na finančne stiske 
svojcev, ki so zelo pogoste. 

Sicer pa Levačič Nelčeva zatrjuje, da je več pozitivnih kot 
negativnih zgodb. »Moram reči, da je precej več pohval kot 
pritožb,« pojasni. Letos naj bi tako dobili samo eno pritož-
bo, pa se je kasneje tudi ta izkazala za nerelevantno. Ob 
tem priznava, da večkrat kot do hudih pritožb pride do 
manjših pripomb in nesporazumov, ki pa jih rešujejo spro-
ti, s pogovorom. Sicer vsako pritožbo zabeležijo in jo obrav-
navajo na ustrezen način.

Premoženje ne pokrije stroškov doplačila
Domovi za starejše se financirajo iz  različnih  virov, del-
no iz plačil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je (ZZZS)  in v večjem deležu iz oskrbnin, ki jih plačujejo 
uporabniki domske oskrbe, se pravi stanovalci in svojci. V 
primeru finančne nezmožnosti pa oskrbo plačuje tudi ob-
čina, v kateri je imel uporabnik zadnje stalno bivališče pred 
namestitvijo v dom. Bogdana Bizjak, višja svetovalka za 
družbene dejavnosti na cerkniški občinski upravi, opozar-
ja, da je bilo glede plačila domov v javnosti izrečenih že ve-
liko netočnosti. »Če bi kar vsem doplačevala občina, bi bilo 
veliko več povpraševanja za namestitev v domovih. Tako 

Staranje prebivalstva
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pa so pogoji natančno določeni in institucionalne storitve 
prvenstveno plača uporabnik sam. Da bi uporabnik doma 
sam plačeval oskrbo, je ob velikokrat prenizkih pokojni-
nah, ki ne zadoščajo niti za plačilo najosnovnejše domske 
oskrbe, nemogoče pričakovati. Zato se v skladu z Zakonom 
o socialnem varstvu k plačevanju institucionalnih storitev 
poleg uporabnikov zavezuje tudi druge zavezance, večino-
ma se obveznost prenese na zakonca in polnoletne otroke 
ter na druge osebe, ki jih veže preživninska obveznost,« 
pojasnjuje Bizjakova. 

Lahko pa uporabniki doma in zavezanci pri pristojnem 
centru za socialno delo uveljavljajo pravico do oprostitve. 
Center odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila in tu-
di preveri, če oseba razpolaga z nepremičnim premože-
njem. Če domsko oskrbo doplačuje občina in upravičenec 
razpolaga z nepremičnim 
premoženjem, potem se 
na premoženje vknjiži 
prepoved odtujitve. To 
po meni, da svojci sicer 
lahko koristijo premože-
nje, ne morejo pa ga pro-
dati ali kako drugače 
od tujiti oziroma obreme-
niti. Prepoved odtujitve 
in obremenitve v korist 
občine se zaznamuje v 
zem ljiško knjigo. Največ-
krat se ravno zaradi pre-
povedi odtujitve morebit-
ni uporabniki storitve ne 
odločajo za namestitev v 
zavodu in ostajajo doma. 

Bizjakova je prepričana, 
da je sistem nepravičen do 
tistih, ki so ustvarjali. Tu-
di podatki cerkniške ob-
činske uprave pričajo, da 
občina doplačuje stroške 
domske oskrbe predvsem 
posameznikom, ki nimajo zavezancev za plačilo niti ni-
majo nepremičnega premoženja. Trenutno občina oskrbo 
v splošnih in posebnih zavodih doplačuje 35-im osebam, 
samo 13 izmed njih razpolaga z imetjem. Vendar Bizjako-
va priznava, da premoženje v večini primerov ne pokrije 
stroškov doplačila. Stroški doplačil bivanja so namreč eno-
rmni in občino v splošnih zavodih povprečno stanejo 750 
evrov, v posebnih zavodih pa tudi do 1.500 evrov na osebo 
mesečno. V letošnjem proračunu je za doplačila skupno za-
gotovljenih 325.000 evrov. Potrebe po doplačilih, zlasti v 
posebnih zavodih, pa se iz leta v leto povečujejo. 

Težave potrebujejo sistemske rešitve
DEOS Center starejših Cerknica je sicer zasebni socialno-
varstveni zavod s koncesijo, zato so storitve nekoliko draž-
je od javnih socialnovarstvenih zavodov. »Cene se gibljejo 
od 800 do 1.300 evrov mesečno. Odvisno od kategorije, v 
katero je stanovalec razvrščen glede na zdravstveno stanje 
in oskrbo, ki jo potrebuje,« pojasnjuje Levačič Nelčeva. Na 
ceno vpliva tudi tip namestitve. Za primerjavo: v Domu 
upokojencev Postojna, ki je javno socialno varstveni zavod, 
so cene namestitve od 579 do slabih 965 evrov  mesečno. 

Z oktobrom so se skladno z metodologijo cen dvignile 
cene oskrbnin v domovih po Sloveniji. Cene v cerkniškem 
domu so po novem za odstotek višje. V Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije so ob podražitvah zatrdili, da le z 
 dvigom oskrbnin lahko nadomestijo primanjkljaj zaradi 

Avtor: Maruša Opeka
Foto: Ljubo Vukelič

prenizkih plačil ZZZS. Prihodki iz oskrbnin že predstav-
ljajo 70 odstotkov virov financiranja domov, delež plačil 
ZZZS za opravljene storitve zdravstvene nege pa je že padel 
pod 30 odstotkov prihodkov. Težave pri financiranju naj bi 
reševal Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga občine in socialni 
zavodi čakajo že leta in leta. Da je stvari potrebno reševa-
ti sistemsko, se strinja tudi direktorica cerkniškega doma. 
»Zakonodaja je zastarela in ne sledi več potrebam v družbi. 
Moramo vedeti, da se prebivalstvo stara. Domovi so postali 
podaljšana roka bolnišnic. Sprejemamo vse težje primere,« 
zaključuje Levačič Nelčeva.

Staranje prebivalstva za družbo pomeni nove izzive. Fotografija je simbolična.
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Uspešni v pridobivanju 
sredstev
Na oktobrski seji občinskega sveta je župan Marko  Rupar 
razkril, da jim je uspelo za gradnjo športne dvorane na 
Rakeku skupno pridobiti 1.162.000 evrov nepovratnih 
sredstev. Občina je bila uspešna na razpisu Eko sklada, ki 
jim bo pomagal s 714.000 evri, 448.000 evrov pa bo pri-
spevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V 
prihodnjih mesecih bo objavljen tudi razpis Fundacije za 
šport, v okviru katerega bi lahko dobili še 110.000 evrov. 
Dušan Jernejčič iz cerkniške občinske uprave je potrdil, 
da so s potekom del zadovoljni, saj gradnja poteka po na-
črtu. Že v letošnjem letu bo opravljena polovica del. Otvo-
ritev nove športne dvorane je predvidena pred začetkom 
novega šolskega leta. 

Novi koši  
za pasje iztrebke
JP Komunala Cerknica bo v prihodnjem tednu po Cerkni-
ci namestila sedem novih košev za pasje iztrebke. Nekaj 
košev je bilo v preteklih letih že postavljenih, a Občina 
Cerknica bo v skrbi za čist in urejen kraj primerno odla-
ganje pasjih iztrebkov omogočila še ob ostalih uveljav-
ljenih sprehajalnih poteh. Koši za pasje iztrebke bodo 
postavljeni v parku nasproti Delikatese, pri naselju Za 
vrtovi, Centru starejših Cerknica in skate parku ter na 
koncu naselja Loško, dva koša pa bosta pri cerkniškem 
vrtcu. Če je bilo še pred časom med občani in občankami 
veliko pritožb zaradi nevestnih lastnikov psov, na občini 
ugotavljajo, da se je stanje tudi zaradi postavitve košev 

Malo je… veliko!
16. oktober se obeležuje kot svetovni dan hrane. V okviru 
humanitarne akcije Drobtinica, ki jo vodi Rdeči križ Slove-
nije, so o problematiki prehrane in potrebi po solidarnosti 
na stojnici v Mercator centru Cerknica osveščali prosto-
voljci iz OŠ Notranjski odred Cerknica, OŠ Jožeta Krajca 
Rakek, Notranjskega študentskega kluba in Območnega 
združenja Rdečega križa Slovenije Cerknica – Loška dolina –  
Bloke. 13. in 14. oktobra so obiskovalcem v zameno za 
prostovoljni prispevek na stojnici ponujali kruh, pecivo in 
druge dobrote, ki so jih pripravili člani interesne dejavno-
sti Kuharska tekmovanja in še nekateri pridni pomočniki 
pod mentorstvom Veronike Švigelj. V dveh dneh so sku-
paj zbrali 1.639,53 evra. S temi sredstvi bosta rakovška in 
cerkniška šola pomagali socialno ogroženim učencem pri 
plačilu izletov in šole v naravi. Akcijo je z obiskom podprl 
tudi župan Marko Rupar.

precej izboljšalo. Sicer pa na občinski upravi vse prebi-
valce pozivajo k skrbnemu ravnanju z javno infrastruk-
turo, saj so se vandali pred časom spravili tudi nad koše 
za pasje iztrebke. 
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Iz občinske hiše

19. seja v znamenju imenovanj

S pomočjo donacij 
do 3D tiskalnika
V športni dvorani cerkniške osnovne 
šole je 5. oktobra potekal dobrodel-
ni koncert, na katerem so nastopili 
Godba Cerknica, Rebeka Hren Dra-
golič, Barbara Tanze, Ansambel Je-
len, Reciklisti, Klapa Galeb ter Binna 
in Miha. Program so popestrili tudi 
nastopi učiteljskega pevskega zbora 
ter združenih otroških in mladin-
skih pevskih zborov iz Cerknice, 
Begunj in Grahovega. Dogodek sta 
povezovala Miha Jernejčič in Do-
minik Križ. Skupno so na koncertu 
zbrali 2.707,50 evra. Šolski sklad OŠ 
Notranjski odred Cerknica bo zbrana 
sredstva namenil za nakup 3D tiskal-
nika. Osnovna sredstva, ki jih dobijo 
od šolskega ministrstva, namreč ne 
omogočajo nakupa nadstandardne 

opreme in zviševanja standardov pouka (doslej so na pri-
mer financirali izdajo publikacij za učence, šest kompletov 
smučarske opreme, didaktične igre za knjižnico, prevoz na 
nagradne izlete itd.). Tudi tokrat so akcijo poleg staršev in 
glasbenikov podprli lokalni podjetniki in Občina Cerknica.

Kot elektorji za volitve v državni svet so bili na okto-
brski 19. redni seji cerkniškega občinskega sveta izvoljeni  
Vesna Turšič, Alojz Puntar in Blaž Gerbec. Svetniki 
so odločali tudi o kandidatu za člana državnega sveta in 
največ glasov namenili Janezu Komidarju. Predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 
namreč v začetku septembra izdal Odlok o razpisu volitev 
v državni svet. Splošne volitve članov državnega sveta, 
med njimi predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kme-
tov, obrtnikov, samostojnih poklicev in ne gospodarskih 
dejavnosti, bodo potekale 23. novembra, dan prej, 
22. novembra, pa se bo volilo predstavnike lokalnih  
interesov. 

Občinski svetniki so v drugi obravnavi potrdili odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občin-
skega podrobnega prostorskega načrta in merila za odme-
ro komunalnega prispevka za novo naselje v Grahovem. 
V severovzhodnem delu Grahovega je namreč predvidena 
gradnja kar devetih enodružinskih stanovanjskih hiš.

Pričakovano je občinski svet v drugi obravnavi potrdil 
odloka o razglasitvi domoznanske zbirke in zbirke Jožeta 
Udoviča za kulturna spomenika lokalnega pomena. Na ta 

način bosta dragoceni zbirki zaščiteni in varni pred pro-
stim razpolaganjem, kar je predvidel že Lokalni program 
razvoja kulture občine Cerknica za 2017–2020. Svetniki 
so bili posebej zadovoljni, da se program uresničuje, ne-
kaj pomislekov pa je še vedno bilo glede finančnih po-
sledic. Kot je poudaril Bogdan Urbar, koordinator Sveta 
za kulturo, bodo ostali v predvidenih finančnih okvirih 
programa, ki za domoznanstvo namenja 35.000 evrov. 
Zagotovil je, da ne gre za dodatna sredstva. Knjižnica 
 Jožeta Udoviča Cerknica pa je pod vodstvom Marije 
Hribar zelo prizadevna na področju domoznanstva. Kot 
je napovedala Hribarjeva, že v decembru pripravljajo iz-
dajo prevoda Hidrografskih in fizikalnih pisem s Kranj-
ske pedagoga, znanstvenika in izumitelja Tobije Gruber-
ja iz 18. stoletja, ki predstavljajo pomembno krasoslovno 
delo. Prav tako jim je v stavbi Policijske postaje Cerknica 
uspelo pridobiti dva prostora, ki bosta začasno služila 
hrambi gradiva. 

Občinski svet je glasoval tudi o novi urednici občinske-
ga glasila. Sergejo Širca bo na mestu urednice Slivniških 
pogledov nasledila Maruša Opeka, ki je že članica ured-
niškega odbora.
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»Krožišče izboljšuje 
varnost v prometu«
Iz Direkcije za infrastrukturo ministrstva 
za infrastrukturo so v začetku oktobra 
posredovali svoje mnenje o krožišču 
na cesti Rakek-Cerknica, zgrajenem 
pred Cerknico, in tako odgovorili na 
dopise Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Cerknica, Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Cerknica ter Občine 
Cerknica, ki so jih v Ljubljano poslali junija 
oziroma julija letos. 

Andrej Drenik iz 
DRI upravljanje in-
vesticij in Tomaž 
Willenpart, vodja 
sektorja za investi-
cije v ceste, v imenu 
Direkcije zavračata 
ugotovitve Območ-
ne obrtno-podjetni-
ške zbornice Cerkni-
ca, da »se je novo 
krožišče v Cerknici 
zgradilo z najnižjimi 
standardi in da bo 
glede na dimenzije 
premalo prepustno 
ter da bo zaradi di-
menzij prihajalo do 
poškodb vozišča oz. 
pnevmatik na vozi-
lih.« 

Svoj odgovor sta 
utemeljila: »Zgraje-
no krožišče pred naseljem Cerknica je enopasovno in ima 
štiri krake, od katerih so trenutno samo trije v funkciji 
(krak proti Žlebiču bo v funkciji, ko se bo izvedla nova 
obvozna cesta naselja Cerknica). Premer nepovoznega 
dela krožišča znaša 12 metrov, zunanji premer krožišča 
je 28 metrov, širina notranjega povoznega platoja znaša 
2 metra, širina voznega pasu je 6 metrov. Krožišče je di-
menzijsko preverjeno s sledjo vožnje merodajnega vozila 
(tovornjaka s priklopnikom), ki dokazuje, da merodajno 

Izpostavljamo

vozilo ob ustrezni vožnji ne povozi zunanjega robnika 
in povoznega platoja (glej prilogo rdeče črtkane črte). 
Drugače ima povozni plato funkcijo, da omogoča dalj-
šim tovornjakom lažje prehajanje preko krožišča, zaradi 
drugačne strukture (tlakovanje z granitnimi kockami) pa 
»odvrača« vožnjo krajšim vozilom bolj naravnost.

Poleg tega je bila sta bili v fazi projektiranja izdelani 
kapacitetna študija in dimenzioniranje krožišča za ob-
stoječo trikrako »Y« krožišče, trikrako krožišče (trenutno 
stanje) in štirikrako krožišče (stanje po izgradnji nove 
obvozne ceste naselja Cerknica). Analiza je bila obdelana 
za vse tri variante za trenutno stanje in stanje na koncu 
planskega obdobja leta 2023, in sicer za jutranjo in popol-
dansko konico. Generalno je ugotovljeno, da se bosta z 
izgradnjo trikrakega oz. štirikrakega krožišča nivo uslug 
in kapaciteta celotnega križišča na koncu planskega ob-
dobja 2023 izboljšala glede na obstoječe stanje. Bistve-
no se bo prepustnost izboljšala v smeri iz Rakitne proti 

Cerknici in v smeri Rakeka proti Rakitni. Poleg tega se 
bosta na križišču zmanjšala hitrost in število konfliktnih 
točk, kar pomeni, da bo manj prometnih nesreč. Hkrati so 
v samem krožišču vodeni kolesarji izvennivojsko, kar do-
datno prispeva k manj konfliktnim točkam med kolesarji 
in motornimi vozili in s tem dodatno izboljšuje varnost 
udeležencev v prometu. Ker je krožišče osvetljeno, bodo 
imeli uporabniki ustrezno vidnost tudi ponoči oz. ob slab-
ši vidljivosti.«
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Bo šla KGZ Krpan 
v stečaj?
Prihodnost Kmetijsko-gozdarske 
zadruge (KGZ) Krpan je vse bolj 
negotova, kar seveda najbolj boleče 
občuti okoli 100 zaposlenih, ki že 
tretji mesec zapored niso dobili plač. 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
je zato 25. oktobra vložil predlog za 
stečaj zadruge, medtem ko je vodstvo 
zadruge predlagalo prisilno poravnavo. 
Menijo namreč, da ima zadruga s 
svojimi prodajalnami, nepremičninami in 
kmeti vendarle še potencial. Sindikat pa 
na podlagi podatkov iz bilanc KGZ Krpan 
ne vidi možnosti za finančno okrepitev 
zadruge. 

KGZ Krpan ima blokirane bančne račune in ne plaču-
je svojih dolgov, zato so police njihovih 30-ih trgovin na 
Notranjskem vse bolj prazne, zaposleni pa vse bolj obupa-
ni. Težave KGZ Krpan so 20. oktobra predstavili na novi-
narski konferenci Sindikata delavcev trgovine Slovenije na 
Območnem združenju Rdečega križa Cerknica-Loška doli-
na-Bloke (na fotografiji). Območno združenje Rdečega kri-
ža Cerknica-Loška dolina-Bloke skuša zaposlenim na KGZ 
Krpan in njihovim 
družinam olajšati sti-
sko z razdelje vanjem 
hrane. Po be sedah Ni-
ne Jerič, sekretarke 
območnega združenja 
RK, je na seznamu za 
prejem pomoči ok-
rog 45 družin in 160 
posa meznikov. Pol-
drugo tono hrane so 
že raz delili, z delitvijo 
prehranskih paketov 
bodo nadaljevali. Žal 
pa območni Rdeči križ 
nima več finančnih 
sredstev, s katerimi 
bi zaposlenim KGZ 
Krpan pomagali pri 

plačilu položnic. Zato so pripravili akcijo zbiranja sredstev 
z SMS sporočili. 

Mnenja, kdo je odgovoren za težak položaj zadruge, ki 
je sicer v lasti približno 200 kmetov, so deljena. Na vpra-
šanje, ali je sedanje stanje posledica napačnih poslovnih 
odločitev prejšnjega vodstva pod vodstvom direktorja 
Marjana Kržiča ali sedanjega pod vodstvom direktor-
ja Roberta Urleba, bo verjetno odgovorilo tudi sodiš-
če, saj je sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije  
Ladi Rožič na novinarski konferenci napovedal kazensko 
ovadbo zoper Urleba. 

Seveda so najkrajšo spet potegnili zaposleni. Ker so že 
več mesecev brez plač, se številni odločajo za odpoved, 
ki jim omogoča vsaj prijavo in nadomestilo na zavodu za 
 zaposlovanje. 

Avtor: Sergeja Širca
Foto: Ljubo Vukelič
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Jesen v rakovški knjižnici
Po poletnem premoru so v rakovški knjižnici 27. 
septembra jesen pričakali s predavanjem Stoji 
tam beli grad. Gostili so Alenko Veber, uredni-
co pri Celjski Mohorjevi družbi. V naših krajih 
jo poznamo tudi po delu v družinskem Zavodu 
Rihtarjeva domačija, kjer deluje kot fotografinja, 
etnologinja, predavateljica in turistična vodnica. 
Zbranim obiskovalcem je predstavila številne 
slovenske gradove bližnje in daljne okolice ter z 
njimi povezano ljudsko izročilo. 

Predavanje je vsebinsko povezano tudi s knjiži-
co notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika, ki je izšla ob 
200-letnici dokumenta rodbine Troha iz Babnega Polja z lastnoročnim podpisom in pečatom grofa Lichtenberga. Originalne 
listine so bile tudi na ogled. Avtor in foto: Nevena Savić

V Točki moči je živahno 
V Večgeneracijskem družinskem centru z zadovoljstvom ugo-
tavljamo, da naša Točka moči, kot se naš center tudi imenuje 
v sklopu regijskega projekta večgeneracijskih centrov, beleži 
vse večji obisk na vse številnejših dogodkih in dejavnostih. 
Tako smo v oktobru k dosedanjim rednim dejavnostim, kot 
so druženje s seniorji, angleške in španske igralne urice za 
najmlajše, skupini za EFT in osebnostno rast ter skupini uče-
nja slovenščine za priseljence, dodali še nove redne dejavno-
sti: telovadbo za mamice z dojenčki, obnovitvena tečaja angle-
ščine in računalništva za odrasle, tai chi in qi gong vadbo ter 
jogo za šolske otroke.

Oktobra smo tedensko pripravili tudi enkratne dogodke: Mali Tehnoved je osnovnošolcem predstavil osnove robotike, 
mehanike in konstruktorstva, spoznali smo bioenergetičarko Sabino Pirman Kočevar, se učili osnov kaligrafije z Anito 
Ogrin in se družili s predstavniki Zavetišča za male živali Oskar iz Vitovelj. Avtor: Julija Perko Foto: Teja Tekavčič

Dan odprtih vrat PGD Unec
Gasilci in gasilke PGD Unec smo 14. oktobra pripravili dan 
odprtih vrat. Začeli smo z otroškimi delavnicami na temo ga-
silcev in našega dela. Otroci so z odtisom svojih rok ustvarili 
gasilce, barvali pobarvanke, logotip društva, igrali prirejeno 
igro Človek ne jezi se... Nato so se otroci in starši pomerili v 
zabavnem tekmovanju na posebej za to priložnost pripravlje-
ni progi. Kasneje so si obiskovalci z zanimanjem ogledali pri-
kazno vajo, na kateri smo gasilci in gasilke PGD Unec skupaj 
z gasilci PIGD Kovinoplastika Lož prikazali posredovanje ob 
nesreči z nevarno snovjo. Anže Albreht iz PGD Dolnji Loga-
tec in pobudnik akcije Ustvarimo reševalni pas na avtocestah 
je ozaveščal o pravilni razvrstitvi v primeru prometnega za-
stoja. Poskrbeli smo za prodajo javljalnikov ogljikovega mo-
noksida, s čimer želimo okrepiti preventivno delovanje kra-
janov in krajank. Vsi obiskovalci so se lahko tudi izobraževali. Obnovili ali osvojili so znanje temeljnih postopkov oživljanja in 
uporabe defibrilatorja, ki ga imamo od letošnjega leta tudi na Uncu. Preizkusili so se tudi v gašenju začetnih požarov z ročnimi 
gasilnimi aparati. Osrednji dogodek pa je bila predstavitev opreme in vozil PGD Unec, s katerimi smo prisotne tudi peljali častni 
krog. Ves popoldan se je bilo na stojnicah možno vpisati v naše vrste. Avtor: Jože Šlajnar Foto: Alen Ivančič
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Zlata poroka v rakovški cerkvi 
O ljubezni je veliko napisanega, zapetega, izrečenega, a naj-
lepše je, ko jo nekdo živi. Svojo ljubezen že vrsto let ohra-
njata Mihael in Maksimiljana Žnidarič z Rakeka. Pred 
50-imi leti sta se poročila v župnij-
ski cerkvi sv. Mihaela v Radljah ob 
Dravi, zaobljube pa sta ob prazno-
vanju zlate poroke obnovila 14. 
oktobra v rakovški cerkvi. Mašo 
je vodil tamkajšnji župnik Gregor 
Gorenc. Avtor: Maruša Opeka 

Foto: Ljubo Vukelič

Kamniti krog v Rakovem Škocjanu
Na pobudo vodje hotela Rakov Škocjan Mirjane 
Topić je Turistično društvo Rakek v oktobru pripra-
vilo razstavo o krajinskem svetišču v bližini hotela, 
na drugi strani ceste, ki ga je do 1960 označeval ka-
mniti krog. Zeleni krogi (na fotografiji) označujejo 
energijske točke svetišča, ki so ga do začetka gradnje 
hotela označevale ogromne skale, razvrščene v oval. 
Obiskovalce vabimo, da preverijo svojo občutljivost za moč svetišča!

Na otvoritvi razstave 6. oktobra sta obstoj kamnitega kroga potrdila nekdanji revirni gozdar Anton Udovič iz Grahovega 
in Boris Perko iz Slivic. Marjan Winkler z Rakeka je razkril, da mu je sorodnik, zidar Krašovec, ki je sodeloval pri gradnji 
hotela, povedal, da so skale kamnitega kroga končale v hotelskih temeljih. Cerkničanka Magdalena Mekina zaznava 11 točk 
kamnitega kroga, kjer se lahko čuti mravljinčavost nog ali dlani, toploto ali trzanje mišic, nadtlak v glavi, blag glavobol, pritisk 
v ušesih ali celo vrtoglavico. Med 15-minutnim zadrževanjem na območju svetišča telo prejme naravni naboj, ki lahko izboljša 
razpoloženje, oslabelo telo pa utrudi in spodbudi samozdravljenje. TD Rakek si prizadeva trajno označiti mesto kamnitega 
kroga, ki veča zanimivost Rakovega Škocjana. Avtor: Mitja Fajdiga Foto: Ljubo Vukelič

Teden otroka v Centru starejših 
V DEOS Centru starejših Cerknica smo v tednu otroka 
med 2. in 8. oktobrom organizirali tri srečanja. Druženje 
smo pričeli z obiskom otrok iz Prostovoljnega gasilskega 
društva Begunje. Mladi gasilci so se nam predstavili z gasil-
sko točko, prikazali so nam način gasilske vaje ter njihovo 
koračnico. Vodja mladih gasilcev Boštjan Švigelj nam je 
predstavil najnovejšo gasilsko opremo in vozilo, za zaklju-
ček pa smo se posladkali z domačimi piškoti, ki so jih mladi 
gasilci podarili našim stanovalcem. 

Na drugem srečanju so nas obiskali otroci iz skupine 
Levčki Vrtca Martin Krpan Cerknica in Janez Košir, ki 
je za otroke in stanovalce pripravil pester program zgodb 
o Butalcih. To dopoldne je dišalo po domačih medenjakih, 
ki jih je gospod Košir pripravil prav posebej za nas, otroci 
pa so dogajanje popestrili z otroškimi pesmicami. Zadnje 
srečanje v tednu otroka je bilo likovno obarvano. Otroci iz 
Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek so skupaj z našimi sta-
novalci ustvarjali ob poslikavi mandal. Skupaj smo prežive-
li otroško obarvan teden, zavedajoč se, da je prav v vsakem 
od nas še vedno kanček otroške iskrice.

Avtor: Katja Opeka Foto: Vesna Turk
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Razstava ob obletnici
Kulturno društvo Rak Rakek je v okviru praznovanja 
15-let nice delovanja pripravilo razstavo del članov likov-
ne sekcije društva v rakovški knjižnici, ki so jo odprli 5. 
oktobra. Gre za dela, nastala na poletni delavnici slikanja 
z lopatko, ki jo je vodila priznana francoska slikarka  Ca-
rola Minssieux-Gliesch. Poleg udeležencev iz domačega 
društva so na delavnici sodelovali tudi gostje iz Ilirske Bi-
strice, Postojne in Izole. Projekt je obiskovalcem s projek-
cijo fotografij predstavila predsednica likovne sekcije Kar-
men Petrič. Za glasbeno popestritev večera je poskrbela 
ženska vokalna skupina Cluster, ki tudi deluje v okviru KD 
Rakek. Program je povezovala Maja Malc. Poleg likovnih 
del je knjižnico olepšala razstava čipk članic klekljarske 
sekcije društva. Vsem članicam in članom društva iskrene 
čestitke, želim vam veliko ustvarjalne energije, druženja in 
navdiha tudi v prihodnje. Avtor in foto: Nevena Savić

25-letnica rakovških balinarjev 
BŠD Tičnica Rakek letos praznuje 25 let delovanja. V tem ča-
su smo navezali stike z mnogimi društvi in nanizali številne 
uspehe v kategorijah dečkov in mladincev, članic in članov. 
Trenutno uspešno tekmujemo v tekmovanjih območne ba-
linarske zveze, članice pa tudi v območni ligi in na državnih 
prvenstvih. Ob jubileju smo organizirali mednarodni turnir, 
na katerega smo povabili osem ženskih in osem moških ekip. 

V oktobru že tradicionalno prirejamo druženje ob zaključ-
ku tekmovalne sezone. Letos je bilo to že peto srečanje. Na-
šim članom so družbo delale balinarke in balinarji iz BŠD 
Dragomer. Na »Balinarskem športnem dnevu«, kot smo poi-
menovali letošnje druženje, so se na poti do Slivnice za nekaj 
ur ustavile čarovnice in čarovniki, ki so Dragomerčankam ob 
peti obletnici delovanja izročili prav posebno darilo. Potem 
so se prav vsi preizkusili v bližanju in zbijanju, seveda pa tudi 
brez pravih balinarskih tekem ni šlo. Foto: Brigita Hribar

Predstavitev balinanja na šoli 
V Balinarskem društvu Cerkniško jezero smo po uspešno iz-
peljanem tečaju balinanja v poletnih mesecih pričeli s treningi 
za dečke, v oktobru pa smo na OŠ Notranjski odred Cerkni-
ca pripravili predstavitev balinanja. V Cerknici, kjer sta na 
predstavitvi poleg mentorjev sodelovala tudi mlada balinarja 
Nejc in Urban, smo na predstavitev povabili četrtošolce. Na 
podružnici Maksim Gaspari Begunje pa smo v sodelovanju z 
BK Begunje balinanje predstavili učencem četrtega in pete-
ga razreda. Otroci so se, razdeljeni v skupine, na baliniščih v 
Cerknici in Begunjah seznanili z osnovami balinanja, se trudili, da bi krogle približali v označen prostor in čim bližje bali-
nu. Ker pa pri balinanju brez zbijanja ne gre, so se preizkusili tudi v tem. V Begunjah smo pričeli s treningi že v oktobru, v 
Cerknici pa bodo zainteresirani otroci s treningi pričeli spomladi. Avtor: Joško Cerkvenik Foto: arhiv društva

ZAHVALA IN OPRAVIČILO 
Varstveno delovni center Postojna se iskreno 
opravičuje za napako v zahvali, ki je bila objav-
ljena v 34. številki Slivniških po gledov (oktober 
2017), saj smo napačno navedli naziv podjetja, 
ki nam je pomagalo z brezplačnim najemom 
viličarja. Pravilen naziv podjetja je PAM Viličar  
d. o. o. in gospodu Janezu Žnidaršiču se po-
novno zahvaljujemo. mag . Katjuša Stanič

Z njive v šolsko kuhinjo 
V Društvu Modro nebo smo 16. oktobra, na svetovni dan hrane, v sode-
lovanju z Osnovno šolo Notranjski odred Cerknica v šestem razredu pri 
šolskem predmetu gospodinjstvo in pri izbirnih predmetih gospodinjstva 
organizirali serijo delavnic o uporabi lokalno pridelanih jesenskih pridel-
kov v kulinariki. Delavnice so potekale ves teden. Učencem smo predstavili 
zelenjavo, ki jo lahko v jesenskem času naberemo na njivi in njeno uporab-
nost v kulinariki. Tako so spoznavali različne vrste buč, ohrovtov, korenovk 
in stročnic ter jih pripravljali na različne načine.  Avtor: Marko Cvetko
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Naj jim še dolgo sveti sonce v očeh! 
Ko je kimavec podal roko vinotoku, smo v Društvu upokojencev  Cerknica povabili v goste vse svoje 
člane, ki so letos že dočakali svoj 70., 80. ali 90. rojstni dan oziroma ga bodo v preostalih dneh leta 2017. 
Po kratkem pozdravu je častitljivim jubilantom zapel naš Ženski pevski zbor Lipa pod vodstvom zboro-
vodkinje Gertrude Zigmund, s šaljivimi odlomki pa sta jih nasmejala France Mele in Cveta Levec. In 
zazvenela je napitnica in zazvenele so čaše… Nato smo vse prisotne povabili na prigrizek in sok oziroma 
vino. Vsem nastopajočim in prirediteljem srečanja so bile najlepše plačilo za trud iskrice v očeh gostov, 
ki so bili veselo razpoloženi, saj so se nekateri videli po več mesecih, čeprav živijo drug ob drugem. Zato 
so tudi radostno peli skupaj z Lipo. Najstarejša med njimi (na fotografiji v ospredju) je bila 90-letnica 
Frančiška Šajn. Po druženju smo se razšli s toplim stiskom rok, s soncem v očeh in z iskreno željo, da 
se spet snidemo… Žal nam je bilo le, da na srečanje ni bilo vseh slavljencev. Avtor: Cveta Levec Foto: Zdenka Zakrajšek

Jaz sem si pa nekaj »zmislu« 
V kulturnem domu v Cerknici je 21. oktobra potekala slo-
vesnost ob 15-letnici delovanja Kulturnega društva Rak Ra-
kek. V prireditvi z naslovom Jaz sem si pa nekaj »zmislu« 
avtorja Staneta Pečka smo pred polno dvorano predstavili 
obdobje sprejema mladega fanta v vaško fantovsko drušči-
no. Ob zabavnih tekstih, ki so jih izvajali člani gledališke in 
folklorne skupine pod vodstvom Vojka Boštjančiča, smo 
združeni pevski zbori društva in mladinski pevski zbor OŠ 
Rakek z ljudsko pesmijo povezovali dogajanje na odru. Ob koncu spevoigre je večer zaključila folklorna skupina. 

Ob tej priložnosti je več kot 90 članov prejelo priznanja za pet-, deset- in 15-letno delovanje v društvu. Veseli smo bili tudi 
priznanja Občine Cerknica, ki nam ga je izročil župan Marko Rupar, in JSKD, ki nam ga je izročila Jožica Mlinar. Predsednica 
društva Danica Štefančič pa je prejela zlato priznanje JSKD za svoje dolgoletno delo na področju kulture. Večer smo zadovolj-
ni zaključili ob skromni zakuski v kulturnem domu, z gosti in s člani društva. Avtor: Danica Štefančič Foto: Ljubo Vukelič

Dogaja se
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Kras.Re.Vita  Avtor: Dejvid Tratnik Foto: arhiv NRP 
To jesen smo v Notranjskem regijskem parku pričeli s še enim evropskim projektom Kras.
Re.Vita. V štirih letih bomo uredili infrastrukturo, ki bo obiskovalce usmerjala mimo naj-
bolj občutljivih predelov Cerkniškega jezera. Za razliko od projekta LIFE Stržen, ki bo pos-
krbel za obnovitev vodotoka Stržen na odseku Ključev, bomo v okviru projekta Kras.Re.
Vita obnovili strugo na območju Belega brega pri Gorenjem Jezeru. V okviru omenjenega 
projekta bo dokončno urejen tudi interpretacijski center ob vstopu na jezero, postavljeni 
bodo pomoli za čolnarje in ornitološke opazovalnice, po javnih poteh pa bomo uredili učne 
poti. To bo prispevalo k dosegu glavnega cilja projekta - izboljšanju stanja življenjskih oko-
lij ter ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst v območjih Natura 2000. Naložbo sofinan-
cirata Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija.

Dogaja se

Obiskali smo južni Velebit
Z velikim pričakovanjem, da bi osvojili bisere Velebita, Tulove grede 
in Crnopac, smo se planinci cerkniškega in logaškega planinskega 
društva prvo nedeljo v oktobru podali cilju naproti. Pohod na Tulove 
grede in v Dolino Winnetou smo pričeli na Majstorski cesti, neposred-
no nad predorom sv. Rok. Do vrha Tulovih gred smo preplezali nekaj 
naravnih ovir, v Dolino Winnetou je bilo bolj enostavno. Naslednji dan 
smo se napotili na Crnopac in pri zavetišču Tatekova družina krenili 
na Pot malega princa. Iz ene vrtače v drugo smo prehajali po zahtevnih 
poteh, enkrat skozi tisni klanac, drugič skozi krivi klanac, preplezali kič-
mo in končno izstopili skozi nebeska vrata. Ko se je celotna 50-članska skupina zbrala pri avtobusu, je bilo veselje nepopisno. 

Zadnji dan izleta smo namenili ogledu Kudinega mosta na reki Krupi. Med potjo smo imeli izredno lep pogled na ta 109 
metrov dolg in 1,5 metra širok dvanajstločni kamniti most. Po legendi je most zgradil mladi Kude, saj je želel priti k dekletu 
na nasprotnem bregu Krupe. V Smiljanu pri Gospiću smo si ogledali rojstno hišo Nikole Tesla. »Naslednje leto spet obiščemo 
Velebit!« se je glasila zaključna misel izleta. Avtor in foto: Štefanija Šebalj Mikše
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Dober zgled
»Dobrih deset let smo si prizadevali, da bi vaščani Slivic in Unca ob 
glavni cesti Unec-Rakek dobili varno pot do šole, trgovine, avtobusne 
postaje, cerkve… Ko ni bilo nobenega pravega odziva, smo na Občino 
Cerknica julija 2011 poslali peticijo s podpisi 33-ih krajanov. Odziv ni bil 
prav vzpodbuden, so pa na občini priznali, da so razmere res kritične, saj 
je leta 2011 po tej cesti dnevno peljalo 7.000 vozil, od tega tretjina tovor-
nih. Danes je prometa še več. Potem se je izdelovala projektna dokumen-
tacija, prihajale so obljube, leta pa so minevala… Pa se je letos septembra 
le začelo z delom, ki ob ugodnem jesenskem vremenu v zadovoljstvo krajanov lepo napreduje,« piše naš bralec Franc Perko 
in dodaja, da so prebivalci graditeljem izrekli dobrodošlico. Naziv dober zgled si poleg odgovornih za ureditev varne poti 
zaslužijo tudi gostoljubni vaščani in bralec, ki nam je poslal pohvalo.

Črna pika
Kljub vse večjim prizadevanjem za varovanje okolja je v občini Cerkni-
ca še veliko neprimernih odlagališč različnih odpadkov. Naša redna 
sodelavka Štefanija Šebalj Mikše nas je opozorila na odlagališče vrt-
narskih odpadkov ob cesti v Pretržje, nedaleč od Rakeka, na območju 
»francoski britof.« To odlagališče se nenehno veča, saj neznanci tja pri-
našajo vse več plastičnih vreč, napolnjenih z raznovrstnimi odpadki 
grmovnic, cvetlic in zelenjave – namesto da bi na tem kraju, pod Tičnico, stalo spominsko obeležje o bitki med francosko 
in avstrijsko vojsko davnega septembra 1813, po kateri je kraj poimenovan. Takšno vrtnarjenje nedvomno ni prijazno 
do narave, saj lahko vpliva na širjenje invazivnih rastlin v naravi. Brezvestnim »vrtnarjem« podeljujemo naziv črna pika 
in upamo, da bodo s takšnim početjem prenehali v dobrobit čistejše okolice oziroma narave.

Dober zgled in Črna pika

Opravljamo storitve sečnje, 
spravila in odkupa lesa.

Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti. 
Preizkusite nas!

Pokažite mrazu figo! Oskrbite se 
s smrekovimi peleti v A1 kvaliteti.

Nudimo dostavo na dom. Osebni 
prevzem v IOC Podskrajnik v Cerknici.

051 60 20 40
peleti@branal.si

Podskrajnik 57, 1380 Cerknica

z vami od leta 1992

Vaš klic pričakuje odkupovalec 
Ernest Kržič, dipl. inž. gozd. (UN)
051 635 905, ernest@branal.si
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Kremenca: 
vse več prebivalcev
Kremenca se je ugnezdila na hribček nad 
Cajnarsko dolino, 668 metrov nad morjem. 
V starih dokumentih jo najdemo pod 
imenom Kremenza, v jožefinskem vojaškem 
zemljevidu, ki je nastajal med letoma 1763 
in 1787, je zapisano Kremenze. Leta 1889, 
piše v knjigi Logaško okrajno glavarstvo,  
je v vasi živelo petintrideset ljudi, danes  
jih je več kot petdeset. 

Bogdanu Pavlinu – Blaževemu je v roke prišla knjižica 
predvojnega raziskovalca, ki je obiskoval Vidovsko, Bloško 
in, kot je zapisal, Kremensko planoto. Piše, da so na Kre-
menci hiše zgradili najbolj iznajdljivi ljudje, sedem najsta-
rejših hiš na vrhu hribčka je cel dan obsijanih s soncem.

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtor: Maruša Mele Pavlin

Za katero, Janko Rudolf – Tonetov ne ve več, najverjet-
neje za ribniško. 

Na Vidrnik imajo lepe spomine. Voda iz tamkajšnjega 
izvira je dobra in jih spominja na največji kmečki praznik –  
koline. V Vidrniku so prali čreva. 

Bili so prej lačni kot siti
Na Kremenci so bili namreč prej lačni kot siti. Zemlja je sko-
pa, gozda niso imeli. Dobro je delal le krompir, nad pšenico in 
koruzo so kar obupali. »Jedli smo kolerado, fižol, krompirjeve 
žgance in zvečer, če smo imeli koruzo, koruzni močnik. Imeli 
smo tudi kislo mleko. Kruha po vojni ni bilo. Najedli smo se 
ga za božič in veliko noč,« razlaga Ana Škrabec. Kruh so pekli 
tudi iz makunce, posušenih plodov drevesa makovnika.

Francka Lenarčič, ki se je na Kremenco primožila z bli-
žnjih Pirmanov, se spominja, da je morala ob mlačvi pšeni-
co izmeriti. Tako so jo lahko razporedili za celo leto. Še ve, 
kako dober je bil bel močnik, kuhan na vodi in zabeljen s 
smetano. Ana Škrabec ne more pozabiti, kako sta jim šla v 
slast kruh in kava, ko je bila kruha enkrat dovolj.

Do sitega so se najedli le rib. Vas s treh strani obdaja 
Cerkniščica. Brat Ane Škrabec je na dan nalovil tudi tride-
set postrvi, Bogdan Pavlin pa dodaja, da so jih s prijatelji 
nalovili toliko, da rib še mačka ni več pogledala.

Vas dobrih tesarjev
V vasi so bili dobri tesarji in pred drugo svetovno vojno je 
vas pozimi ostala brez moških. »Oče je bil tesar, delal je v 
Bosni in Franciji,« pravi Ana Škrabec. Tesarili so še na Hr-
vaškem, Koroškem in Štajerskem. Na Kremenci so tesali še 
v 70. letih prejšnjega stoletja. Eden zadnjih objektov, ki so 
jih stesali, je Ta Srednji kozolec. 

Deske so rezali na Kremenski žagi pod vasjo. Venecijan-
ko ob Cerkniščici je imelo v lasti sedem družin s Kremence, 
Slugovega in Štrukljeve vasi. Ana Škrbec ve povedati, da 
je bila v žagi pečnica, ob kateri so se greli, ko so delali cele 
noči. Janko Rudolf se spomni pripovedovanj, da so težko 
žagali, saj so čakali, da se je za vsako desko posebej natek-
la voda. Njegovi sovaščani v to niso prepričani, a vprašati 
ne morejo nikogar več. Zadnji je v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja v žagi rezal France Pavlin – Blažev. Žaga 
je nato postala vikend. 

Voda iz istega jezu je poganjala še mali vaški mlin, ki je 
imel en sam kamen. Zato so bolj čislali »Ta Rjavi malen« pod 
Rožančem, kjer je bila še trgovina. V vasi so imeli furmana 
Janeza Rota. Najprej je imel vole, nato konje. »Na Rakek, 
na rampo, je peljal les, tam je kupil moko, sladkor in osta-
la nujna živila in jih peljal v Ta Rjavi malen,« ve povedati 
Bogdan Pavlin. 

Pomagali so si z izdelavo zobotrebcev. Povezane v buta-
rice so jih nosili prodajat v Karlovico in Rob. Od tisoč do 

Na Kremenci so hiše zgradili najbolj iznajdljivi ljudje, sedem najsta-
rejših hiš na vrhu hribčka je cel dan obsijanih s soncem. V zadnjih le-
tih pa zidajo predvsem na »Spodnji Kremenci«.|Foto: Ljubo Vukelič

Očitno pa so pozabili obrniti lopato zemlje. Polna je kre-
mena, ki je vasi dal ime. Bogdan Pavlin pravi, da so na trav-
niku Kobilica kosili še v mraku. Zaradi kremena v zemlji se je 
iskrilo izpod kos. Francka Lenarčič – Ta Srednja dodaja, da 
je moral Rotov ata, ki je v vasi oral, vsako leto brusiti plug. »In 
motike se hitro znucajo,« pripomni Ana Škrabec – Jurclova. 

Nekaj malega koristi so od kremena le imeli. »Ta Gorenji 
oče so pravili, da so v Vidrniku kopali kremen za glažuto.« 
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

moti. »Ne odganja ptičev, tako kot na Primorskem, vse sad-
je nam pojedo,« se muzajo. 

Luč je na Kremenci zasvetila leta 1952, imajo tudi op-
tično omrežje. »Ničesar nam ne manjka,« pravijo. Odkar se 
okolica vasi zarašča, imajo le kakšnega medveda preveč, saj 
manj kosijo in pasejo.

Ko razmišljajo o preteklosti, obžalujejo, da si niso za-
pomnili in zapisali zgodb »ta starih«. V boju za vsakdanji 
kruh ni bilo časa. Kljub temu imajo na Kremenci radi svojo 
zemljo in spoštujejo prednike. »Sosedov stric so rekli ...« 
govorijo o najstarejših Kremenčanih, ki živijo v njihovem 
spominu. Pravijo, da je na Kremenci pozitivna energija. 
Najbrž res, saj število vaščanov v vasi, ki jo od Cerknice loči 
petnajst minut vožnje, vztrajno narašča. 

dva tisoč butaric je šlo v nahrbtnik. Še danes prisegajo na 
leskove zobotrebce, saj se ne lomijo. Po vojni so za farma-
cevtsko industrijo nabirali krhliko in prašičke, kakor rečejo 
jesenskemu podlesku. Življenje se je obrnilo na bolje, ko so 
po drugi svetovni vojni v bližnjih Cajnarjih najprej naredili 
oljarno in nato odprli še obrat Iskre. 

V Cajnarjih je bilo živahno, saj so imeli tam še trgovino, 
pošto in šolo. Francka Lenarčič je osnovno šolo naredila 
na Kruščah, Ana Škrabec pa je osmi razred obiskovala že 
v Cajnarjih. Spominjata se, da so imeli eno samo učiteljico. 
Najprej Alenko Kačič, kasneje pa Franjo Sirnik iz Babne-
ga Polja. Ker ni bilo dovolj prostora, so imeli pouk dopol-
dan in popoldan. 

Mladi zidajo na »Spodnji Kremenci«
Na Kremenci imajo danes živino še pri štirih hišah. Pri 
dveh redijo govedo, pri eni koze in pri eni konje. Vse 
kmetije so v starem, zgornjem delu vasi. Kot pravi Janja 
 Rudolf: v delu, kjer so skoraj sami upokojenci. Tam so le 
še trije zaposleni, osnovnošolca ni nobenega več. Kdor želi 
otroški živ-žav, mora na »Spodnjo Kremenco«, kot se šali-
jo. Pod najstarejšim delom vasi je v zadnjih letih zraslo več 
hiš. Največ so zidali mladi iz okoliških vasi, zadnja hiša ima 
številko 21. 

Vas najbolj zaživi, ko je dovolj snega. Sokrajan Brane 
Kllanciar izdeluje ratrake in vaščani nimajo nič proti, če 
otrokom iz vasi in okolice po njihovih travnikih stepta 
smučarsko progo. 

Zadovoljni so, ker imajo asfalt, vodo in evrovodo, kot 
pravijo novi vodovodni napeljavi, ki je zamenjala vaški 
vodovod. »Elektriko pa izvažamo,« se smeje Ana Škrabec. 
Janko Rudolf je na svojem dvorišču postavil mikro vetrno 
elektrarno, ki lahko pokrije slabo polovico potreb gospo-
dinjstva po elektriki. Zvok, ki ga proizvaja vetrnica, jih ne 

Žago venecijanko ob Cerkniščici je imelo v lasti sedem družin s Kre-
mence, Slugovega in Štrukljeve vasi. Delovala je do sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja.|Foto: Maruša Mele Pavlin

Kremenca se lahko pohvali tudi z mikro vetrno elektrarno, ki lahko 
pokrije slabo polovico potreb gospodinjstva po elektriki. Pravijo, da 
ptičev ne odganja.|Foto: Ljubo Vukelič

Ko (z leve) Bogdan Pavlin, Janko Rudolf, Janja Rudolf, Francka Le-
narčič in Ana Škrabec razmišljajo o preteklosti, obžalujejo, da si niso 
zapomnili in zapisali zgodb »ta starih«.|Foto: Ljubo Vukelič
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Mikološko društvo
Notranjske
Mikološko društvo Notranjske je 
bilo ustanovljeno 27. maja 1983 pod 
mentorstvom zdravnika dr. Dušana Vrščaja 
kot Gobarska družina Cerknica, ki je 
delovala na celotnem področju sedanjih 
občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. 

Prvi predsednik je bil pokojni Jože Arko. Od desetih usta-
novnih članov sta živa samo še dva, na prvem zboru pa je 
bilo 25 članov. Leta 1985 je društvo v Cerknici delovalo že 
s 130-imi člani. V Loški dolini in na Blokah sta bili ustano-
vljeni sekciji s 30-imi člani, ki pa sta po razdelitvi skupne 
občine počasi zamirali. Danes je članov za slabo četrtino 
nekdanjega članstva, vendar se je odnos občanov do gob in 
gobarjenja precej izboljšal. 

V želji, da dejavnost v sosednjih dveh občinah ne bi čisto 
zamrla, smo se leta 2003 preimenovali v Mikološko dru-
štvo Notranjske, da smo lahko obdržali stike s tistimi, ki so 
zaradi reorganizacije lokalne samouprave ostali izven me-
ja cerkniške občine. Žal je več ali manj ostalo le pri željah, 
 izjeme so redke. 

Gobarsko zelo bogato območje
Kar se tiče pestrosti in številčnosti vrst gob, je naše območje 
med najbogatejšimi v Sloveniji. Ker so tla zelo različna po 
sestavi podlage, poraščenosti, vlagi, legi, nadmorski višini 
in raznovrstnosti drevja, so pogoji za rast preko 1.500 vrst 
gob zelo dobri. Po žledolomu so nastale velikanske razli-
ke. Na rastiščih, ki so bila pred tem samoumevna za večino 

vrst gob, sedaj ne raste nič ali pa v bližini nekaj povsem 
nepričakovanega. Tla pod drevjem so osvetljena in prežga-
na od sonca, podgobje pa potrgano in uničeno od težkih 
traktorjev in preorano od vlačenja hlodovine. Travniki in 
lazi so pokošeni s težko mehanizacijo ali pa se zaraščajo, 
klima se spreminja, padavine so več ali manj hudourniške 
ali pa jih ni dva meseca skupaj. Rasti gob to žal ne ustreza. 

Ljudje počasi opuščajo stare navade (»goba, ki ni jurček, 
lisička ali parkeljc, je strupena oziroma ni užitna«) in nazo-
re (»tako je torej potrebno pohoditi ali vsaj brcniti«). Vedno 
bolj iščejo informacije pri posameznih članih društva, ki so 
si z leti pridobili precej strokovnega znanja s tega področja. 
Leta 1990 po černobilski katastrofi smo tudi na našem tere-
nu nabrali 150 vzorcev gliv za raziskave radioaktivnosti na 
Institutu Jožefa Stefana. Rezultati so pokazali, da so na na-
šem območju poletni goban (jurček), pšenična poprhnjen-
ka (ciganček) in vijoličasta bledivka vsebovali radioaktivni 
cezij. K sreči ima cezij hitro razpolovno dobo in so sedaj te 
užitne gobe spet primerne za prehrano. Raziskave so poka-
zale tudi, da so nekatere gobe precej obremenjene s svincem 
in drugimi težkimi kovinami, štorovke pa z ničemer. 

Društvo že od same ustanovitve sodeluje s šolami in so-
rodnimi društvi tako v domači občini kot tudi širše. Letno 
postavimo dve do tri večje razstave in par manjših, pomaga-
mo pa pri nabiranju primerkov za razstave v drugih društvih 
po Sloveniji. Za postavitev vsake razstave je potrebno od Mi-
kološke zveze Slovenije dobiti dovolilnico za priglasitev na-
biranja gliv, jo vsaj sedem dni pred razstavo poslati na Agen-
cijo za okolje RS in jo kopirati za vsakega nabiralca vzorcev, ki 
jo mora imeti med nabiranjem s seboj. Razstavo je potrebno 
prijaviti tudi na občini in policiji. Sledi postavitev razstave z 
determinacijo (poimenovanjem gliv) in vodenjem po razsta-
vi z razlago. Po končani razstavi sledi sestavljanje zapisnika 
o razstavljenih glivah. Tu je potrebno navesti latinsko in slo-
vensko ime gobe, nahajališče, ime nabiralca, število vzorcev 

Naša društva

Avtor: Miha Boštele, tajnik društva
Foto: arhiv društva

»Mikološko društvo Notranjske je bilo ustanovljeno pod mentor-
stvom zdravnika dr. Dušana Vrščaja (desno), prvi predsednik je bil 
pokojni Jože Arko (levo).

Z razstavami gob v okoliških šolah skušamo mladim prikazati svet 
mikoflore.
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Letos dobra gobarska sezona
Letošnja bera gob je bila krajevno zelo različna. Najbolj zaželeni jurčki so se pojavili v juniju, v višjih legah Javornikov, na 
vidovski planoti in okoli Rakitne pa konec septembra in v oktobru. Dežnikarice so se v valovih pojavljale v velikih količi-
nah celo rastno sezono. Toliko ovčark, kravjač, velikih slinarjev, bakreno rdečih polžarjev, maslenk in trdokožnih zajčkov 
kot v letošnjem septembru in začetku oktobra pa v svojih 55-ih letih nabiranja še nisem videl - da o velikanski količini 
sirovk in meglenk (tu jim napačno rečejo sivke, pa to niso) sploh ne govorim. 

(pri zaščitenih gobah je število vzorcev omejeno na tri), ime 
determinatorja in pomočnika ter zapisnikarja. Zapisnike 
moramo poslati na Mikološko zvezo Slovenije. 

Težki pogoji za delo
Pokojni Arko je bil edini determinator v društvu in je razstavo 
pripravil zastonj. Sedaj moramo za postavitev razstave iskati 
pomoč drugje, kar seveda precej stane. Kot društvo smo sicer 
priznani na ministrstvu za okolje in kmetijskem ministrstvu, 
pri gozdarjih in na občini pa sredstev za delovanje našega 
društva ni na voljo, razen občasno pri Občini Cerknica v pro-
jektu za delo z mladimi. Edina redna dohodka sta članarina 
(odšteti je potrebno tisto, kar pobere MZS) in prihodek od 
srečelova, če nam ga uspe spraviti v promet. Kot zanimivost 
omenim podatek iz arhiva: »Za srečelov v restavraciji Cerkni-
ca dne 3. in 4. 10. 1987 je bilo pripravljenih 800 srečk, od 
tega 500 praznih. Srečke so bile razprodane že prvi dan.« Kje 
so tisti časi, kar se financ tiče… Če nam sedaj uspe dobiti na-
grade in prodati 100 polnih srečk, smo lahko že zelo veseli. 

Svojih prostorov nimamo, uradni naslov je pri Društvu 
upokojencev Cerknica. Nekaj arhiva je pri predsedniku, ne-
kaj pri tajniku, a vprašanje je, koliko časa bo to še možno. 
Kljub prostorskim in finančnim težavam ter občasnemu ne-
razumevanju raznih ustanov je društvo zelo dejavno. Želimo 
pridobiti čim več novih članov, po mož-
nosti mlajših, ki bi znanje o mikoflori 
širili naprej, obenem pa počasi prevze-
mali v svoje roke vajeti v društvu. 

Mladim predstavljamo 
mikofloro
Na mladih svet stoji, pravi pregovor. 
Zato skušamo z razstavami gob v šo-
lah (Cerknica, Begunje, Nova vas, Sre-
dnja lesarska šola Kočevje) mladim 
prikazati svet mikoflore. Lansko jesen 
je tako naše razstave v cerkniški šoli 
obiskalo 25 razredov, v begunjski pet 
in na Blokah osem oddelkov, v Kočev-
ju pa vsi oddelki šole. V povprečju je 
bilo razstavljenih in determiniranih 
115 primerkov gliv. Med lanskimi 
krompirjevimi počitnicami pa smo 

Naša društva

pripravili nabiranje na terenu z izčrpno razlago za skupino 
20 otrok iz cerkniške občine. Klub slani in mrazu (bilo je 
minus 2,2°C) smo našli in določili 38 različnih vrst gob. 

Posamezniki, vrtci in šole nam zaupajo in se na nas po-
gosto obračajo po pomoč in informacije, kar dokazuje, da 
je naše delo uspešno in koristno, pa tudi širše gledano po-
trebno. V gobarski sezoni skoraj ne mine dan, da se ne bi 
kdo oglasil s košaro ali posameznimi primerki gob in iskal 
potrditev svoje ugotovitve o užitnosti prinesenega. Pomir-
ja nas tudi to, da v našem širšem okolju, na katerem deluje-

mo, k sreči že precej let ni bilo nobene 
zastrupitve z gobami – upamo, da vsaj 
delno tudi po naši zaslugi. 

Da se trudimo po svojih najbolj-
ših močeh, povedo tudi nekatera pri-
znanja, ki jih je Mikološko društvo 
Notranjske prejelo: mala srebrna pla-
keta leta 2003 in mala zlata plaketa 
leta 2013 od Mikološke zveze Sloveni-
je ter priznanje Občine Cerknica leta 
2013. Že nekaj let vsako leto prejme-
mo priznanja za udeležbo na tekmo-
vanjih v nabiranju in poznavanju gob, 
leta 2013 pa smo osvojili prvo mes-
to za pripravo gobjih specialitet na 
 Hrvaškem. 

Vsem bralcem gobarski pozdrav: 
»Dobro bero!« in vabimo vas v svojo 
družbo, pridružite se nam!

Za gobarje začetnike je najbolj poučno nabiranje gob na terenu, z 
izčrpno razlago strokovnjaka.

Miha Boštele z gobarsko trofejo: 35 kilo-
gramsko gobo vrste nemecov glivec, ki je 
imela premer 64 centimetrov.
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Kultura in kulturniki

Eva Ule: ekonomistka, ki se je našla v ustvarjanju
Eva Ule je že 15 let aktivna članica KD Rak Rakek. Njej ljubi tehniki sta akvarel in mozaik, 
motiv pa narava. Bila je tudi mentorica izdelave mozaične stene pri vhodu v rakovško 
šolo. Priznava, da so se v društvu z izdelavo tako obsežnega mozaika srečali prvič 
in so se vsi učili kar sproti. 

Eva, kako ste se kot ekonomistka znašli v umetni-
ških vodah? 
Odkar pomnim, sem rada risala in ustvarjala, vendar se 
nisem odločila za to poklicno pot. Morda me niso prav 
usmerili, morda si nisem upala, kaj pa vem. Če bi pa da-
nes lahko še enkrat izbirala, se prav gotovo ne bi odločila 
za ekonomijo. Veliko raje kot prelagala papirje bi ustvar-
jala, to me osrečuje. Veseli me delo z materiali, da iz njih 
nekaj nastane. Čeprav se poklicno s 
tem ne ukvarjam, je ustvarjanje po-
stalo moj hobi. Začela sem v društvu  
Pa-leta in obiskala delavnico pri Stani  
Pudobski. Poseben vtis name je naredil  
Peter Lazarevič oziroma njegova de-
lavnica akvarela, ki jo je vodil v okviru 
KD Rak Rakek. Od takrat je bila moja 
glavna risarija akvarel, ki mi je še ved-
no zelo ljub, potem mi je pa mozaik 
prinesel nov ustvarjalni zagon. 

In kdo vas je navdušil za mozaik?
Galina Malahova, akademska kipar-
ka iz Makedonije, ki je pred leti živela 
na Rakeku. Zaradi nje smo sploh začeli 
vse skupaj. Karmen Petrič, predsed-
nica likovne sekcije KD Rak Rakek, jo 
je povabila k sodelovanju. Malahova 
je bila navdušena, mi pa prav tako. 
Predstavila nam je orodje, materiale, tehniko. Pred leti jo je 
doletela težka življenjska preizkušnja, ki jo je priklenila na 
voziček in ji na žalost vzela tudi možnost ustvarjanja. Zato 
smo bili posebej veseli, da se je ne glede na vse kot naša prva 
mentorica udeležila nedavne otvoritve mozaika pri rakovški 
šoli, ki je bila zato še toliko bolj čustvena.

Vi ste prevzeli njeno mentorsko mesto. Je bilo težko?
Galina nam je že od samega začetka puščala proste ro-
ke. Velikokrat smo se morali znajti sami, s tem pa nam je 
odprla nova obzorja. To mi še danes pomaga pri mento-
riranju. Udeležencem pokažem nekaj fint, jim dam nekaj 
napotkov, potem pa jih prepustim umetniški svobodi. V 
KD Rak Rakek smo zaradi velikega zanimanja v letošnjem 

Avtor: Maruša Opeka 
Foto: Ljubo Vukelič

letu oblikovali še mozaično sekcijo. Veseli nas podatek, da 
je  lani ure mozaika skupno obiskovalo kar 20 udeležencev. 

Komu so namenjene tovrstne delavnice?
V prvi vrsti začetnikom, ki šele poizkušajo z ustvarjanjem. 
Na delavnicah lahko dobijo nasvete, usmeritve. Nekatere 
popolnoma prevzame in naredijo res odlične izdelke. Po-
pulacija je resda po večini starejša, imamo pa tudi nekaj 

mlajših udeležencev. Ustvarjamo z dekorativnim peskom, 
vitražnim steklom, prodniki, keramiko, pa tudi s smalti 
steklom. Nakupili smo ga lani, ko smo bili na ekskurziji v 
italijanskem mestu mozaika Spilimbergu, kamor se bomo 
gotovo še odpravili.

Ali ob službi, domačih opravilih in delu v društvu 
trpi vaše umetniško udejstvovanje? 
Zelo rado mi začne zmanjkovati časa. Pred tremi leti, ob 
selitvi v novo hišo, sem v dnevni sobi načrtovala mozaik, 
ki pa na žalost še danes ni končan. Trenutno se posve-
čam manjšim izdelkom, saj Izdelava mozaika res zahteva 
 ogromno časa in natančnosti. Akvarel ima to prednost, da 
je končan hitreje, zato imam kakega tudi na steni. Akvarele, 
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ki so nastali na ex-temporih in tiste, ki so mi po mojem 
mnenju kolikor toliko uspeli, pa rada obdržim zase. Nekaj 
pa jih svoje mesto najde po drugih domovih. 

Vam je pomembno, da izdelek ne služi samo kot 
 okras, ampak je tudi uporaben? 
Mozaik mi omogoča, da raziskujem, kako ga lahko upo-
rabim pri oblikovanju nakita in uporabnih predmetih za 
dom. Zanima me, kako funkcionira, kakšne so možnosti 
uporabe materiala, ne da bi izpadel težak, ampak lahkoten 
in funkcionalen. 

Pogrešate možnost razstave in prodaje svojih izdel-
kov v domačem kraju?
Seveda. Po mnogih krajih v Sloveniji imajo obiskovalci 
možnost videti in kupiti izdelke lokalnih umetnikov. Su-
per bi bilo, če bi imeli tudi v Cerknici prodajno galerijo, 
denimo. Menim, da so to sanje marsikaterega umetni-
ka. Mogoče na Taboru, ki je po mojem mnenju zelo sla-
bo vpet v vsakdan Cerkničanov in Cerkničank, kar je res 
škoda. 

Mednarodna nagrada
za Tjašo Zalar 
V začetku oktobra je v Ljubljani potekal 
peti mednarodni teden mode Mercedes 
Benz Fashion Week Ljubljana. Na uvodnem 
večeru je strokovna komisija podelila 
mednarodno priznano strokovno nagrado 
Mercedes-Benz Fashion Award. Prejela jo je 
mlada oblikovalka Tjaša Zalar s Kremence. 
Navdušila je s kreativnostjo, z močnim 
avtorskim izrazom, mojstrstvom v izvedbi  
in celostni podobi. 

»Nagrada je super tudi zato, ker lahko oblikujem za že uve-
ljavljeno znamko, ki se bo tudi prodajala,« pravi nagrajen-
ka. Tjaša Zalar namreč ni dobila le denarne nagrade. Čez 
eno leto bo na tednu mode lahko predstavila svojo kolekci-
jo oblačil, v nagrado pa sodi tudi sodelovanje z uveljavljeno 
blagovno znamko Lee Cooper.

Tjaša Zalar ustvarja moško modo, tudi s pridihom oko-
lja, iz katerega izhaja. »Odraščala sem na kmetiji in opa-
žam, da črpam iz svoje ne tako davne preteklosti,« razlaga. 
Ključen za njeno odločitev, da se posveti moškim oblači-
lom, je bil tretji letnik dodiplomskega študija. Takrat jo je 
navdušil projekt, v katerem so oblikovali moško modo. Vse 
njene dosedanje kolekcije so nastale v sklopu študija. »Mo-
ja oblačila so precej unisex in so všeč moškim in ženskam,« 
ugotavlja oblikovalka. Tjaša Zalar za svojimi deli stoji v ce-
loti. Od ideje, torej začetka ustvarjalnega procesa, do šiva-
nja oblačila. Avtor: Maruša Mele Pavlin
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GERBIČEV VEČER
petek, 24. november 2017 

 v Kulturnem domu v Cerknici ob 19.00
baritonist Luka Ortar, pianist Tadej Podobnik 

Komorni zbor Fran Gerbič, zborovodja Jože Rajk

Organizator: KD Fran Gerbič
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STEM + ART = 
STEMART 
OŠ Rakek kot ena od sedmih partnerskih šol iz vse Evrope 
že drugo leto sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+. 
Učenci se predstavljajo s temami s področja znanosti, inže-
niringa, matematike, tehnike in umetnosti. Ta znanja so 
zelo pomembna za razvoj vsake države in hkrati Evropske 
unije. Namen projekta je tudi spoznavanje kulturnih in 
geografskih značilnosti posameznih držav. Vsaka šola je 
izbrala svojo temo, na katero bodo s svojimi izdelki in pri-
spevki sodelovale partnerske šole.

V okviru projekta se bodo od 12. do 18. novembra štirje 
učenci sedmega razreda udeležili konference v Romuniji, 
štirje učenci pa februarja 2018 konference v Bolgariji. Le-
tošnji sedmošolci se bodo s svojimi kolegi iz partnerskih 
držav posvetovali tudi na spletnih konferencah, objavljali 
posnetke dejavnosti na You tube-u in objavljali prispevke 
na spletni strani http://stem.lupacovka.cz. 

Glavni cilj projekta je podpora novim metodam učenja 
STEM s poudarkom na evropskih stališčih. Želimo tudi 
povečati motivacijo za STEM predmete, izboljšati komu-
nikacijske spretnosti in pismenost v angleškem jeziku ter 
spoznavati in predstavljati kulturne značilnosti in zname-
nitosti in krepiti evropsko zavest.

Avtor in foto: Petra Mikše

Mladi mladim



november 2017 | Slivniški pogledi | 25

Mladi mladim

Pika na obisku v šolski knjižnici
V začetku oktobra so prvošolci cerkniške šole doživeli prav posebno presenečenje. 
V knjižnici so namreč srečali Piko Nogavičko. Le kdo ne pozna te nagajive deklice, 
ki ji lepo vedenje ne gre ravno najbolje od rok. Prav lepo vedenje in lepo ravnanje s 
knjigami pa je nujno, da se v šolski knjižnici dobro počutimo ter uživamo ob branju, 
pregledovanju ali izposoji knjig. Tudi Pika se je ob pomoči otrok hitro naučila, kako 
se je v knjižnici treba obnašati, kaj lahko v njej počnemo in kaj je potrebno storiti, 
da si knjigo lahko izposodimo tudi za domov. Ob koncu srečanja so vsi učenci pre-
jeli svojo prvo šolsko knjižnično izkaznico, ki so jo nato v razredu še okrasili. Prav 
tako kot Pika so si lahko že izposodili svojo prvo knjigo, da si jo bodo ogledali in 
prebrali doma skupaj s starši. Lepo srečanje iz katerega smo se vsi naučili veliko 
novega in uporabnega. Hvala Piki (Brigiti), da nam je s svojo energijo popestrila 
druženje. Avtor: Darja Andrejčič Foto: arhiv šole

Doživetje v naravi
Kitajski pregovor pravi: »Slišim in pozabim. Vidim in se 
spomnim. Delam in razumem.« V jesenskem času so se 
sedmošolci naše šole udeležili dvodnevnega Doživetja v 
naravi v lovski koči v Zelšah. Učenje je potekalo na druga-
čen način kot v šoli, in sicer smo se po metodi doživljajske 
pedagogike od frontalnega poučevanja premaknili k učenju 
skozi igro in izkušnje. Učenci so spoznavali lastna močna in 
šibka področja, krepila se je povezanost oddelka, razvijali 
so vztrajnost, občutek zaupanja ter odgovornosti. Uspešno 
in polni dobre volje smo premagovali izzive in pridobivali 
izkušnje za življenje. Avtor in foto: Manca Farkaš

Simbioza 
združuje 
v gibanju
V tednu med 14. in 21. oktobrom 
smo se tudi učenci in učiteljice prvih 
razredov OŠ Cerknica pridružili 
vseslovenski akciji Simbioza giba. 
Simbioza giba je projekt na področju 
gibanja, športne rekreacije, športa, 
telesne dejavnosti in medgeneracij-
skega sodelovanja. Prvošolci smo k 
uri športa povabili stare starše, ki so se povabilu odzvali v 
velikem številu. Skupaj smo se odpravili na kratek pohod, 
izvajali gimnastične vaje ter se igrali elementarne in rajalne 

igre. Skupaj smo tudi zapeli in zaplesali ter se pri skupnem 
druženju v športnem duhu imeli res lepo.

Avtor: Anja Kebe Knavs Foto: Saša Grilc
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Šport

Pingpong turnir 
prvič v Cerknici
Cerkniška športna dvorana je 15. oktobra gostila mlade 
slovenske igralce namiznega tenisa. Potekal je namreč 
prvi odprti turnir v namiznem tenisu za mladince in mla-
dinke. Turnirja so se udeležili tudi domačini, člani Pin-
gpong kluba Rakek Jan Jeršin, Tine Krpan, Dominik 
Janc in Luka Stražišar. Med njimi je preboj v finale, 
med 32 najboljših, uspel le Luki, tudi on pa je moral že 
v prvem krogu priznati premoč svojemu nasprotniku. 
Zmagovalca turnirja sta bila Rok Trtnik iz Mengša in 
Lea Paulin iz NTK Arrigoni.

Peter Vesel 
že tretjič zlat 
Cerkniški gorski kolesar Peter Vesel se lahko pohvali z no-
vo zmago. Na enotedenski dirki Brasil Ride, ki se je v »deželi 
sambe« odvijala med 15. in 21. oktobrom, je v dvojici z Ar-
gentincem Pablom Rodriguezom v kategoriji grand master 
(nad 50 let) vodil že od prve etape dalje. Prednost pred zasle-
dovalci sta obdržala vse do konca te skupno 600 kilometrov 
dolge preizkušnje, na kateri so morali tekmovalci z gorskim 
kolesom opraviti s 13.000 metri višinske razlike. 

Peter je tako zmagal še na tretji od petih najprestižnej-
ših večdnevnih gorsko kolesarskih dirk: pred dvema leto-
ma je slavil na Cape Epic v Južnoafriški republiki, letos po-
leti pa je bil najboljši na Bike Transalp v Nemčiji in Italiji. 
Pravi, da bi se rad tovrstnih tekmovanj udeleževal še leta. 
Poleg  Cape Epica se namerava preizkusiti tudi na Crocodile 
trophy po Avstraliji in BC Bike Race v Kanadi.

Domačin Luka Stražišar (Pingpong klub Rakek) se je na prvem od-
prtem mladinskem turnirju v namiznem tenisu v Cerknici prebil v 
finale.|Foto: Ljubo Vukelič

Avtor: Miha Jernejčič

NAVIJAJMO ZA NAŠE!

KEGLJANJE
Kegljišče v Cerknici

11. 11. 2017 ob 14:00 Brest Cerknica I (ž) - Celje I 
 ob 17: 30 Brest Cerknica (m) - Konstruktor I
17. 11. 2017 ob 17:30 Brest Cerknica II (ž) - Vodnjak  

  Dolenjski list
25. 11. 2017  ob 14:00 Brest Cerknica I (ž) - Litija 2001 

 ob 17:30 Brest Cerknica (m) - Enemon

KOŠARKA
Športna dvorana OŠ Cerknica

11. 11. 2017 ob 19:00 KK Cerknica - KK Žiri

NOGOMET
Nogometno igrišče Cerknica

11. 11. 2017 NK Cerknica - NK Postojna

Nogometno igrišče Rakek
18. 11. 2017 NK Rakek - NŠ Ankaran

NAMIZNI TENIS
Športna dvorana na Rakeku

18. 11. 2017 ob 10:00 PPK Rakek - NTK Inter Diskont II 
 ob 16:00 PPK Rakek - NTK Muta

Peter Vesel je oktobra zmagal na tretji od petih najprestižnejših 
večdnevnih gorskokolesarskih dirk na svetu. |Foto: osebni arhiv
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Šport

ŠPORTNI SEMAFOR

KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1.A liga 
5 tekem: 1 zmaga, 1 remi, 3 porazi - 8 . mesto

30. 9. 2017 Sij-Acroni - Brest 4:4
14. 10. 2017 Proteus - Brest 6:2
21. 10. 2017 Brest - Litija 2001 I 6:2

KK Brest Cerknica, članice I, 1.A liga 
5 tekem: 2 zmagi, 3 porazi - 7 . mesto

30. 9. 2017 Miklavž - Brest I 6:2
14. 10. 2017 Proteus - Brest I 3,5:4,5
21. 10. 2017 Brest I - Triglav 7:1

KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga zahod 
2 tekmi: 1 remi, 1 poraz - 5 . mesto

13. 10. 2017 Brest II - Taborska jama 3:5
21. 10. 2017 Krka - Brest II 4:4

NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga 
8 tekem: 4 zmage, 4 porazi - 6 . mesto

30. 9. 2017 NŠ Ankaran - Cerknica 1:2
4. 10. 2017 Cerknica - Košana 1:0
7. 10. 2017 Cerknica - Komen 2:1
14. 10. 2017 Plama Podgrad - Cerknica 1:0
21. 10. 2017 Cerknica - Koper B 0:2

NK Rakek, Primorska članska liga 
7 tekem: 1 remi, 6 porazov - 10 . mesto

1. 10. 2017 Plama Podgrad - Rakek 7:0

8. 10. 2017 Rakek - Koper B 0:3
15. 10. 2017 Korte Avtoplus - Rakek 0:0

KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL zahod
1 tekma:1 zmaga

21. 10. 2017 Kranjska Gora - Cerknica 85:98

NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. Slovenska namiznoteniška liga 
4 tekme: 3 zmage, 1 poraz - 4 . mesto

7. 10. 2017 PPK Rakek - NTS Cornilleau Mengeš II 5:1
7. 10. 2017 PPK Rakek - NTK Vesna 5:2
21. 10. 2017 NTK Ilirija - PPK Rakek 1:5
21. 10. 2017 NTK Melamin - PPK Rakek 5:2

NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL 
Tek ob Karlovici, 9,7 km, 15. 10. 2017

Moški:  Borut Albreht 36:15 
 Andrej Lindič 36:18 
 Matjaž Arko 36:44

Ženske: Katarina Ožbolt 43:54 
 Kristina Bele 44:35 
 Bojana Levstek 44:46

Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
 600 metrov: Vid Bajec in Zala Lenarčič
 1000 metrov: Tanej Fatur in Neža Lenarčič
 1500 metrov: Miha Mlakar in Zoja Levec

Svetovni prvak 
iz Grahovega
Andraž Zalar, učenec 9. razreda POŠ Grahovo, se je odlič-
no odrezal na svetovnem prvenstvu v modernih tekmoval-
nih plesih (hip hop, electric boogie in break dance), ki je med 
17. in 21. oktobrom potekalo v Köbenhavnu na Danskem. 
Tudi ostali slovenski plesalci so nastopali izvrstno in osvo-
jili množico odličij. Andraž je v kategoriji mladinskih bre-
ak dance skupin nastopil kot član skupine Go-breakers JR 
(plesni klub V.I.P. Dance iz Nove Gorice) in osvojili so zlato 
medaljo. Andraž Zalar je nastopil tudi v solo kategoriji, kjer 
je osvojil dvanajsto mesto.

Skupina Go-breakers JR je že junija na državnem prven-
stvu dosegla prvo mesto, Andraž pa se je kot solo plesalec 
uvrstil na četrto mesto. Uvrstil se je tudi na evropsko pr-
venstvo, ki je potekalo junija na Poljskem, in si v hudi kon-
kurenci priplesal 9. mesto.

Devetošolec Andraž Zalar si je s svojo break dance skupino priple-
sal zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. |Foto: arhiv trenerja 
Edija Čineja
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EnSvet Cerknica svetuje

Kaj je novega v 
razpisih EKO sklada?
Glede na izkušnje prejšnjih let smo kar 
dolgo pričakovali letošnje nove razpise, saj 
so lanski kar trajali in trajali… (sredstva 
pač niso bila porabljena). V oktobru so bili 
končno objavljeni novi razpisi s kar nekaj 
vzpodbudnimi novostmi. 

Poudarjamo najpomembnejše novosti razpisa za nepo-
vratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb: 
1. Bistveno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih 
kurilnih naprav z novo kurilno napravo na lesno biomaso:
• nepovratna spodbuda za kurilno napravo na lesno bio-

maso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi 
vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziro-
ma če nova kurilna naprava ne bo zamenjala stare kurilne 
naprave, znaša 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 2.000 evrov;

• pri novi kurilni napravi na lesno biomaso za centralno ogre-
vanje stanovanjske stavbe, ki bo zamenjala obstoječo kuril-
no napravo, pa znaša nepovratna spodbuda 50 odstotkov 
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov;

• če bo ta zamenjava izvedena na območju občin, ki imajo 
sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, pa bo nepovrat-
na spodbuda znašala kar 60 odstotkov priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov.

2. Podobna novost je tudi pri zamenjavi starih kurilnih 
naprav s toplotno črpalko:
• nepovratna spodbuda pri prvi vgradnji ogrevalnega siste-

ma v stanovanjski stavbi, če toplotna črpalka ne bo zame-
njala stare kurilne naprave, znaša 20 odstotkov priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot:
• 2.500 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/

voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda,
• 1.000 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda; 

• nepovratna spodbuda pri zamenjavi stare kurilne napra-
ve z novo toplotno črpalko znaša 40 odstotkov priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot:
• 4.000 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/

voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda,
• 2.500 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda;

• če bo ta zamenjava izvedena na območju občin, ki ima-
jo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, pa bo 

ENERGETSKO SVETOVANJE

Več informacij o vseh razpisih 
• Osebno svetovanje: vsak ponedeljek po predhodni 

najavi na (01) 7090 610. 
• Svetovanje po e-pošti, naslov: ensvet@cerknica.si.
• Na Eko skladu: informacije na tel.: (01) 241 48 20 

vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 
ali na brezplačnem telefonu 080 16 69.

nepovratna spodbuda znašala kar 50 odstotkov prizna-
nih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
• 5.000 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/

voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda,
• 3.200 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

4. Pri ukrepih menjave oken, izolaciji ovoja in strehe oziro-
ma stropa proti neogrevanemu podstrešju ni več omejitev 
površin, za katere smo upravičeni do nepovratne finančne 
spodbude.
Objavljen je bil tudi nov razpis za nepovratne finančne 
spodbude občanom za električna vozila, ki prinaša dve bi-
stveni novosti:
• nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in 

mopede (poleg štirikolesnih vozil),
• postopkovne spremembe: občani bodo namreč vlogo za 

pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lah-
ko oddali po izvedbi naložbe.

Gruda s. p.
Upravljanje, vzdrževanje stavb
Notranjska 42a, 1380 Cerknica

tel: 01 70 93 187, 040 700 601
fax: 01 70 96 068, e-mail: info@gruda.si

Strojne 
instalacije
Kvalitetno izdelujemo 
in izvajamo popravila 
vodovodne instalacije ter 
centralnega ogrevanja.

    041 984 818
• Centralno
 ogrevanje
• Vodovodne
 instalacije
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Obveščamo 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/10 
popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 35/2013 Skl.
US: U-I-43/13-8), župan Občine Cerknica objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjene-
ga osnutka Sprememb in dopolnitev odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu – center 
Cerknice CE-16C in CE-18C (krajše SD OPPN CC – 2)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolni-
tev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - 
center Cerknice CE-16C in CE-18C (krajše SD OPPN CC – 2), 
ki ga je izdelalo podjetje Area line d. o. o., Novi trg 9, Postojna.

II.
Javna razgrnitev bo trajala od 14. 11. 2017 do 13. 12. 2017.

III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi v prvem nadstrop-
ju v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica. Ogled je možen v času uradnih ur občinske  
u prave. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani http://
www.cerknica.si/objave-prostorskih-aktov.

IV.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 
javno obravnavo, ki bo v torek, 21. 11. 2017, ob 16.00 v 
sejni sobi v drugem nadstropju prostorov Občine Cerknica, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-
pombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in 
predloge se lahko poda pisno na naslov: Občina Cerknica, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z oznako »Javna razgrni-
tev SD OPPN CC - 2- pripombe in predlogi«. Rok za podajo 
pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče zad-
nji dan razgrnitve.

Številka: 350-0002/2017  Občina Cerknica
Datum: 20. 10. 2017            župan

     Marko Rupar

Občina Cerknica v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d. o. o.,  
ponuja svojim občanom vrsto podpornih storitev 

za pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni torej,  
da se na RRA obrnete za brezplačno svetovanje glede 

oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč 
pri vzpostavitvi poslovanja, iskanju potrebnih 

finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno. 
Na RRA vam po konkurenčnih cenah pripravimo 

tudi poslovni načrt in vloge na nacionalne javne 
razpise, pri čemer Občina Cerknica subvencionira  

70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.

Za več informacij o razpisih in za pripravo 
vloge se obrnite na 

RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka
e-mail: info@rra-zk.si

telefon: 05 721 22 33 ali 05 721 22 40

www .cerknica .si



30 | Slivniški pogledi | november 2017

 Pohod na 
Snežnik
Jesenski pohod na Snežnik nam 
nudi izredno lepo doživetje ob 
pogledu na izjemno barvitost 
širnih gozdov pod njim. Če nam 
sreča nakloni še vreme, nas vrh 
nagradi z razgledi na vse strani, 
celo na morje. 

Tokrat je pohod na Veliki Snežnik opi-
san po Notranjski planinski poti, z izho-
diščem pod Gašperjevim hribom, blizu 
Meželišča. V Kozariščah oziroma pred gradom Snežnik 
zavijemo levo, v smeri Mašuna. Pot nas vodi skozi Le-
skovo dolino, po dobrem kilometru poti iz Leskove do-
line zavijemo levo, prav tako v naslednjem križišču. Po 
tej cesti nadaljujemo približno pet kilometrov, dokler 
ne opazimo oznake na skali, da se pot na Snežnik na-
daljuje desno. 

Če se nam zdi cesta neprimerna za vožnjo z avtomo-
bilom, se lahko že tu ustavimo in se napotimo peš, sicer 
pa lahko vožnjo nadaljujemo še okrog dva kilometra, do 
izhodišča pod Gašperjevim hribom (na poti nas sprem-
ljajo markacije). Označena pot se od tu obrne bolj strmo 
v hrib, nato postane položnejša. Do vrha Snežnika mora-
mo premagati približno 450 metrov višinske razlike, kar 
pomeni, da se strmina kar nekajkrat še ponovi. Vrh naj 
bi dosegli v uri in pol. 

Med hojo opazujemo, do kje sega gozdna meja. Mor-
da nas preseneti signal hrvaškega mobilnega operaterja, 
kajti po zračni liniji je Hrvaška že blizu. 

Na desnem robu prve jase opazimo ruševine, kjer je 
bila leta 1874 postavljena Koča na Kranjskem Snežniku. 
Napis na spominski plošči nam pove, da je kočo zgradila 
tržaška podružnica nemške in avstrijske planinske zve-
ze, s prispevki pesnika Rudolfa Baumbacha. 

Iz objema bukev pot preide med rušje, vse do Grčev-
skega sedla, kjer nam smerne table označujejo čas hoje v 
različne smeri. Do vrha Snežnika rušje ob poti postopo-
ma prehaja v neporaščeno pobočje. 

Kmalu smo na vrhu, kjer je čas, da se razgledamo in 
preverimo, kako dobro poznamo kraje v daljavi. Če ima-
mo srečo, lahko proti vzhodu, v smeri skalnih sten, opa-
zimo gamse. Po ogledu bližnje in daljne okolice se napo-
timo še v Kočo Draga Karolina. 

Na izhodišče se vrnemo po isti poti, morda ob povrat-
ku v dolino opazimo še kaj, kar nam popestri pohod, odet 
v jesenske barve. 

Dolžina pohoda: približno uro in pol hoje (od izhodiš-
ča pod Gašperjevim hribom do vrha Snežnika).

Zahtevnost pohoda: lahka označena pot.

Avtor: Štefanija Šebalj Mikše 
Foto: Zoran Vidrih

Ideja za izlet

Pogled z vrha Snežnika proti Cerknici, v ozadju Alpe, pod Snežnikom globoki kraški 
vrtači Kolobarnica (levo) in Smrekova Draga (desno).
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Notranjski regijski park

Po izkušnje 
v Latvijo, na Poljsko…
Konec septembra se je del ekipe LIFE 
Stržen podal na obisk organizacij, ki so 
izvajale podobne LIFE projekte, da dobimo 
informacije o obnovi strug in urejanju 
okolja za ptico bobnarico. 

Naša prva postojanka je bil Naravni park Engures ezers v 
Latviji, kjer imajo bogate izkušnje z ustvarjanjem okolja, 
primernega za zadrževanje bobnarice. Pot smo nadaljevali 
v Narodni park Biebrza na Poljskem. Zanimali so nas pred-
vsem potek in rezultati obnove rečnega sistema v dolini 
Biebrza, s katero so izboljšali vodne razmere, obnovili mo-
krišča in tako izboljšali položaj ogroženih vrst ptic.

Njihove izkušnje in nasveti nam bodo koristili pri ob-
novi struge Stržena v Ključih. Ta je bila v preteklosti prav 
tako izravnana, zato pa danes Cerkniško jezero na tem 
delu prej presahne. Obnova struge bo omogočila zadrže-
vanje vode poleti, kar bo pozitivno vplivalo na preživetje 
rastlin in živali – upamo, da tudi na zadrževanje in gnez-
ditev bobnarice. Avtor: Katarina Mikulić

… in v Avstrijo
Ena od dejavnosti v okviru mednarodnega projekta Eco 
Karst je tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks med part-
nerskimi regijami. Zato smo med 24. do 27. septembrom 
obiskali avstrijsko pilotno območje, narodni park Kalkal-
pen. Poleg tega je bila študijska tura odlična priložnost za 
srečanje projektnih partnerjev in deležnikov z različnih 
področij ter za spoznavanje dobrih upravljavskih praks tu-
jih zavarovanih območij. Avtor: Dejvid Tratnik
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Domač zeliščni čaj
Tudi letos smo na Notranjskem regijskem parku pri-
pravili okusno mešanico zeliščnega čaja. Ta vsebuje cve-
tove zlate rozge, brestovolistnega oslada, črnega bezga, 
na vadnega čistca in navadne krvenke ter liste koprive, 
robide in malinjaka. Vse sestavine so skrbno izbrane in 
ročno nabrane na travnikih in v gozdovih v parku. Nabi-
ramo jih od junija do avgusta, nato pa sušimo po narav-
nem postopku. 

Zeliščni čaj vam bodo kmalu postregli v cerkniških lo-
kalih, če pa želite v njegovih blagodejnih učnikih uživati 
tudi v udobju toplega doma, ga lahko dobite v Turistično 
informacijskem centru Cerknica.

Avtor: Katarina Mikulić Foto: Jošt Stergaršek
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Duh nekega drugega časa

Notranjske artikulacije Avtor: Artikula

Tokratni izraz bi si bilo dobro ogledati že poleti, ko se je 
zunaj in na polju največ delalo. Nič zato. Če je za paber-
kovanje po njivah prepozno, pa lahko, dragi bralec, to 
počneš tudi po Slivniških pogledih. Gotovo boš našel 
kak priboljšek zase. O paberkovanju torej:

»Danes bo za kosilo ješprenj od včeraj.«
»Zakaj? Kam pa greš?«
»Na njivo. Imam še vse za porepkat' in nič ne vem, kdaj bom 
doma.«

porepkat', repkat' = nabirati plodove, ki po glavnem 
pobiranju/žetvi še ostanejo njivi; paberkovati

1956 Rakek – 
kuharski tečaj
Spominska slika kuharskega tečaja – 
končno objavljamo tako sliko tudi z 
Rakeka – je bila narejena spomladi 1956. 
Udeleženke tečaja so se slikale pred 
kulturnim domom na Rakeku, na mestu, 
kjer danes stoji mehanična delavnica 
Avtotehna VIS in Urbas. V ozadju vidimo 
Beričičevo in del Krajncove hiše na sedanji 
Postojnski cesti.

Udeleženke kuharskega tečaja 
so bile doma z Rakeka in Unca. 
Tečaj je potekal v stavbi osnov-
ne šole na Rakeku, zakaj so se 
udeleženke slikale pred kultur-
nim domom, pa mi ni uspelo 
ugotoviti.

Tečaj je vodila gospa Marica 
Ileršič z Rakeka. Svoje znanje o 
kuharstvu je pridobivala pri nu-
nah, ki so živele v gradu Bokalce –  
ta še danes stoji na vzpetini ob 
zahodni obvoznici v Ljubljani. S 
pridom ga je delila na številnih 
kuharskih tečajih in kasneje kot 
učiteljica gospodinjskega pouka 
v osnovni šoli Rakek.

V tistih letih so na Rakeku 
organizirali več kuharskih teča-
jev. Eden je bil na temo kuhanja kosil in pravilno servira-
nje le-tega, drugi na temo izdelave in peke peciv, pri tret-
jem pa so izdelovali torte, ta je bil zagotovo »najslajši«. 
Tečajnice z naše slike so se učile o peki peciv. Predavanja 
so bila organizirana dvakrat na teden in so skupno trajala 
približno dva meseca.

Sliko sem dobil od Marije Turk z Unca, pri prepozna-
vi udeleženk tečaja pa so pomagale Ana Kogej, Tilka 
 Kranjc, Milka Puntar in Marjetka Ileršič. Prepozna-
vanje je potekalo tako, da sta slika in list papirja krožila 
med omenjenimi (če je tu sodeloval še kdo in ni omenjen, 
se mu opravičujem), vsaka je napisala ime udeleženke, ki 
jo je spoznala in tako smo v zelo kratkem času prepoznali 
28 od 29 tečajnic.

Avtor: Denis Medved

Na fotografiji neznanega avtorja iz zbirke Marije Turk sedijo v prvi 
vrsti (z leve): Vida Logar, Tilka Martinjak, Tilka Gornik, Mari-
ja Orel, Marica Ileršič, predavateljica na tečaju, Vida Strohsach, 
 Mara Mulc, poročena Lukek, Milka Puntar (Matičič) in Anica Bajt.

Stojijo v srednji vrsti (z leve): Magda Juvančič, Marija Vidrih, 
neznana, Milica Steržaj, Malči Šušteršič, Mara Kunc, poročena 
Turk, Mara Urbas, Majda Jernejčič, Tončka Mlinar, Tončka 
Bombač, Anica Ivančič (Gorjanc) in Danica Primožič.

Stojijo v zadnji vrsti (z leve): Elka Urbas (Mihova), Mara Urbas 
(Grgarjeva), Magda Kranjc, Tilka Urbas (Mihava), Mima Matičič 
(Bajt), Anica Korenčič, Tončka Jeršan in Nada Bajt. 
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Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih 
poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Sliv-
niški pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom 
»Nagradna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@
slivniskipogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. 
Rešitve bomo v uredništvu sprejemali do 17. novembra. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih 
prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Lepotni atelje 
Aine:

1. nagrada: kozmetični izdelki v vrednosti 30 evrov,
2. nagrada: kozmetični izdelki v vrednosti 20 evrov,
3. nagrada: kozmetični izdelki v vrednosti 10 evrov.

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki 
Slivniških pogledov, ki izide v začetku decembra 2017. 

V uredništvo je prispelo 153 pravilnih rešitev prejšnje 
križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajenke, ki prej-
mejo nagrade pokrovitelja, Megadom:
1. nagrada: (bon v vrednosti 20 evrov): Urška Zalokar, 
Ulica Rakovske čete 3, 1381 Rakek,
2. nagrada: (bon v vrednosti 10 evrov): Petra Žnidaršič, 
Begunje pri Cerknici 186, 1382 Begunje pri Cerknici,
3. nagrada: (bon v vrednosti 5 evrov): Verena Rot, Bloči-
ce 13, 1384 Grahovo.

Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo na info pultu v 
Megadomu Podskrajnik. 

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
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Tina Potokar, s. p., Tabor 5a, 1380 Cerknica
m: 040 501 145  e: info@aine.si 

AQUAPEEL, nega obraza, depilacija, manikira, gelirani nohti, gelish, 
pedikura, podaljševanje trepalnic, N|EYE|S BROWS, darilni boni ...

lepotni atelje
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Najlepše podobe jeseni

 
Foto: Ljubo Vukelič



...v novembru
do 2. decembra

Razstava klekljanih čipk
Razstava del Klekljarske sekcije KD Rak Rakek.
Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

vsak ponedeljek
Računalniška pismenost za starejše
Delavnica osnovnih računalniških znanj. Obve-
zna prijava: 031 727 528.
ob 12.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

vsako sredo
Igralne urice v španščini 
Za otroke od 4. leta. Obvezna prijava: 031 727 528.
ob 17.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

vsak četrtek
Igralne urice v angleščini 
Za otroke od 4. leta. Obvezna prijava: 031 727 528.
ob 17.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

vsak petek
Joga za šolske otroke (6–12 let)
Brezplačna vadba. Obvezna prijava: 031 727 528.
ob 17.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

torek, 7. november 
Spoznajmo priseljence 
Kulturno-družabni večer spoznavanja prise-
ljencev, njihove kulture in kulinarike. 
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

Zaključek Elgonova Notranjskega 
tekaškega pokala 2017
ob 18.00 Kulturni dom Cerknica, vstop prost
Organizira: Športna zveza Cerknica

sreda, 8. november 
Skupina za samopomoč
Srečanje skupine za samopomoč svojcem bolni-
kov z demenco.
ob 17.00 Center starejših Cerknica DEOS
Organizira: Center starejših Cerknica DEOS

Arhivi – zakladnice spomina
Otvoritev razstave, ki bo na ogled do 8. decembra.
ob 18.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

četrtek, 9. november
Novembrska pravljična urica 
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za otro-
ke od 4. leta. Prijave: (01) 70 91 078.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

60-letnica Jamarskega društva Rakek 
Otvoritev razstave, na ogled do 1. decembra.
ob 19.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

Lepo vabljeni  . . .
petek, 10., 17. in 24. november 
ter 1. december

Začetni tečaj digitalne fotografije  
z Ivanom Kebetom
Sklop štirih delavnic:  zakonitosti fotografije, 
digitalnega jezika, funkcij na fotoaparatu, kom-
pozicije elementov in učinkov svetlobe. Obvez-
na prijava: 041 383 832.
ob 18.15 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

nedelja, 12. november 
Ob Rapalski meji
Tradicionalni 16-kilometrski pohod (550 me-
trov vzpona) po hribovju Javornikov ob nekda-
nji Rapalski meji. Več informacij: 041 940 321   
in www.krizna-jama.si.
ob 9.00 odhod s parkirišča pred cerkvijo 
Sv. Urbana na Škriljah (vas Dane)
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

torek, 14. november 
Hrana letnih časov: zima 
Prvi del iz sklopa predavanj Makrobiotski 
 po gled na življenje prof. Žive Meljo. Več infor-
macij: 031 727 528.
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

sreda, 15. november 
Srečanje Bralnega kluba 
Beremo knjigo Ann Patchett Belkanto. 
ob 18.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

četrtek, 16. november 
Utrinki s podeželja in hribov Makedonije 
in Črne gore
Potopisno predavanje Mateja Kržiča. Vstop prost.
ob 19.00 Kulturni dom Cerknica
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

sobota, 18. november 
Nisi pozabil Kratki igrani film. 
ob 19.30 Kulturni dom Cerknica
Vstop prost. Organizira: KD Cerknica

nedelja, 19. november 
Ples morske deklice Ariele 
Plesna predstava Baletnega dru štva  
Postojna. Vstopnina: 1 €.
ob 16.00 in ob 17.30 Kulturni dom 
Cerknica
Organizira: Baletno društvo Postojna

ponedeljek, 20., 
in torek, 21. november 

Pravljična urica 
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za 
otroke od 4. leta dalje.
ob 17.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

torek, 21. november 
Tesla metamorfoza 
Klemen Likar nam bo predstavil metodo 
zdravljenja, ki temelji na skalarnih valovih. 
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski 
center Cerknica

sreda, 22., in četrtek, 23. november
Hu-hu 
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za otro-
ke od 4. leta. Prijave: (01) 7091 078.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

petek, 24. novembra
Gerbičev večer 
Nastop Komornega zbora Frana Gerbiča z gosti. 
Vstop prost.
ob 19.00 Kulturni dom Cerknica
Organizirata: KZ Fran Gerbič in KD Cerknica

torek, 28. november 
Predstava s Čarodejem Tonijem 
Predstava ob 30-letnici Literarne uganke. Za 
otroke od 4. leta dalje. Vstop prost.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

četrtek, 30. november 
Izdelovanje božičnih okraskov 
Ustvarjanje božičnih okraskov z akademsko 
 slikarko Andrejo Gorjanc za otroke in starše. 
Obvezna prijava: 031 727 528. 
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica

Indija - dežela vedskih znanosti 
Predavanje Bogdana Urbarja.
ob 18.00 Knjižnica Rakek 
Organizira: KJUC

...v decembru

sobota, 2. december
Pohod štirih far
Pohod do cerkve sv. Miklavža na Slivnici s sveto 
mašo ob 11. uri. Info.: www.cerknisko-jezero.si 
ob 9. 00 odhod izpred Tabora v Cerknici, 
cerkve v Grahovem in cerkve v Begunjah
Organizira: TD Cerkniško jezero


