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Priprave na 
smučarsko sezono
V Smučarskem klubu Cerknica se zavzeto 
pripravljajo na novo sezono. Pred tedni so 
na Slivnici že postavili smučarsko vlečnico, 
ki čaka na primerno pošiljko snega, da bodo 
lahko uredili smučino. 

Ker so imeli v preteklosti že težave z vozniki motornih vo-
zil, ki so uničevali progo, pa v  klubu voznike pozivajo, da 
tega ne počno. Za dobro smučarsko sezono niso pomembni 
samo treningi na smučiščih, ampak tudi dobra kondicijska 
priprava. Za kondicijo v Smučarskem klubu Cerknica skrbijo 
na vadbi, ki poteka ob ponedeljkih in četrtkih v grahovski 
telovadnici. Treningi so namenjeni otrokom od treh do de-
setih let. Če se je vadbe v lanskem letu udeleževalo 40 otrok, 
pa se je letos že 64. »Zelo smo veseli, da nam je uspelo priteg-
niti toliko otrok. Postali smo pravi družinski klub,« zadovolj-
no pove Gašper Šemrov iz Smučarskega kluba Cerknica. Si 
pa Šemrov želi, da bi v prihodnje aktivirali še več domačih 
trenerjev, ki sicer imajo licence, pa smučanja ne poučujejo. 
»Pomembno se nam zdi, da otroci trenirajo pod vodstvom 
domačih učiteljev, ki jih poznajo in jim zaupajo,« meni. Mla-
de smučarje in smučarke letos trenirajo Šemrov, Žan Rot, 
Urša Korošec, Denis Turšič, Manca Farkaš in Eva Bara
ga. Zlasti pri operativnih zadevah in izletih na smučišče pa 
mladi ekipi pomagajo tudi starejši člani smučarskega kluba. 
Na vprašanje, ali v prihodnjih letih ciljajo tudi na udelež-
bo na tekmovanjih, pa Šemrov odgovarja, da bodo talente 
vsekakor usmerjali k višjim ciljem, vendar zaenkrat njiho-
va prioriteta ostaja vzgojiti generacijo smučarjev, ki bodo 
samostojni in suvereni na smučiščih. Čeprav je smučanje že 
pregovorno drag šport, pa se v klubu trudijo, da bi bile njiho-
ve aktivno sti cenovno dosegljive vsem. O dogodkih, izletih, 
vadbah, ki jih pripravljajo, si lahko preberete na njihovi pre-
novljeni spletni strani, ki je zaživela ravno v teh dneh.

Avtorica: Maruša Opeka
Foto: arhiv Smučarskega kluba Cerknica



Uvodnik

Spoštovane občanke in občani!

Novo leto prihaja. Naj s seboj, na vaše domove, prinese srečo, zdravje, uspeh 
in zadovoljstvo, pred vrati pa pusti bridkost. Če pa že potihoma vstopi, 

jo odženite s pogumom in optimizmom, ki sta naša zaveznika za boljši jutri.

Mirne in blagoslovljene božične praznike ter vse dobro v novem letu!

Marko Rupar, župan Občine Cerknica, s sodelavci

Slivniški pogledi  –  glasilo, ki se ga razveseliš
Spoštovane bralke in bralci!

Z decembrsko številko prev-
zemam uredniško mesto 
Slivniških pogledov. Uredni-
kovanja se srčno veselim, a 
se zavedam odgovornosti, 
ki mi jo je zaupal občinski 
svet. Slivniški pogledi so v 
štirih letih izhajanja po sta li 
uveljavljen in dobro sprejet 
lokalni medij, ki pa si zasluži 

nadgradnjo. Menim, da imamo veliko manevrskega 
prostora za izboljšave. V prihodnjih tednih bomo 
skupaj z uredniškim odborom pripravili novosti, ki 
bodo Slivniške poglede osvežile in prenovile. 

Vse spremembe pa pripravljamo z mislijo na vas, 
dragi bralci, drage bralke. Radi bi vam ponudili še 
več kakovostnih vsebin, zanimivih zgodb, aktual-
nih informacij in odmevnih dogodkov. Ker je nabor 
iz leta v leto večji, kar kaže na trud in prizadevanje 
številnih društev, zavodov, institucij in posame-
znikov, število strani v tiskani izdaji pa velikokrat 
omejeno, bi radi Slivniške poglede  podkrepili tudi 

z objavami na spletnih straneh Občine Cerknica 
(www.cerknica.si). Želeli bi si, da ste občanke in 
občani o dogajanju v lokalnem okolju dobro ob-
veščeni in da vam občinska medija predstavljata 
vir verodostojnih informacij, ki bi združevale in ne 
razdvajale. 

Kot odgovorna urednica se bom zavzemala, da se 
strani v občinskem glasilu namenjajo temu, kar je 
pohvalno, pozitivno in konstruktivno. Novic, v ka-
terih prevladujejo negativizem, pesimizem in celo 
sovraštvo, je tako v tiskanih medijih kot na spletu 
preveč, zato bi morali Slivniški pogledi ostati svetla 
izjema. Slivniški pogledi bodo glasilo, ki se ga raz-
veseliš, izveš nekaj novega o naravni in kulturni 
dediščini, prebereš o dosežkih, zanimivih ljudeh, si 
seznanjen z dogodki. Vse to pa s pravo mero kritič-
nosti, kredibilnosti in objektivnosti. 

Zavedam se, da je pred mano in ekipo zahtevna 
naloga, vendar sem prepričana, da lahko skupaj z lo-
kalno skupnostjo oblikujemo glasilo, ki bo pričalo o 
bogastvu ljudi in dosežkov naših krajev. Na starih 
temeljih, vendar z jasnejšo vizijo in višjimi cilji.  

Maruša Opeka
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Intervju

Nada Skuk
Prva poslanka iz naših krajev, ki se je v 
parlamentu dolga leta zavzemala za domače 
okolje ter pravice žensk in družine, ki je po 
njenem mnenju temelj družbe. »Družina 
je osnova. Če bomo zagotovili mladim 
družinam neko stopnjo blaginje, bo tudi  
v državi in družbi vsem lepše,« pravi.

Najprej bi vas prosil za kratek življenjepis.
Že od rojstva živim v Cerknici, šolala sem se na srednji 
ekonomski šoli v Ljubljani. Zaposlila sem se na Brestu, 
nato na Obrtni zbornici Cerknica, takrat še obrtno zdru-
ženje. Ko se je Slovenija osamosvojila, sem bila sekretarka 
 DEMOS. Takrat sem bila tudi prvič izvoljena v občinsko 
skupščino, kjer sem delovala več mandatov, 1992 pa sem 
bila izvoljena za poslanko v državnem zboru. Pozneje sem 
do leta 2013 delala kot svetovalka v poslanski skupini. Tu-
di ko sem stopila v poslanske vode, sem se vedno zavedala, 
od kod prihajam, in se borila za lokalno okolje. Tako sem 
na primer poskrbela, da so, ko je država reševala TAM, 
 denar namenili tudi Brestu. 

verjamem, da bi bilo za našo družbo koristno razvijati in 
podpirati družinska podjetja in kmetije, obrtnike in male 
podjetnike. Tako bi ljudje ostajali zposleni tu, v lokalnem 
okolju.

V sedanjem času pa politika in politiki niso več na 
dobrem glasu. Kako je okolica, ožja in širša, gledala 
na vas? So vas podpirali pri vaših odločitvah?
Ja, se strinjam, takrat so bili drugačni časi. Po eni strani mi 
je bilo kot krščanski demokratki zelo težko, saj smo zače-
njali na novo. Doživela sem celo grožnje po telefonu, ljudje 
v ožji okolici pa so me podpirali. Sprva bolj potiho, niso se 
upali izpostavljati, veseli so bili, da se je nekdo pripravljen 
izpostaviti zanje. Družina je ves čas stala za mano, brez nje-
ne podpore ne bi šlo. Sedanje stanje, mnenje ljudi o politi-
ki pa – ne vem ... Kot kaže, potrebujemo nekega zunanjega 
sovražnika ali težave, da znamo stopiti skupaj, kar se mi zdi 
žalostno. Preveč iščemo napakice namesto dobrih stvari.

So kakšni dosežki v vaši politični karieri, na katere ste 
še posebej ponosni? Omenili ste že reševanje Bresta ...
Kot poslanka sem skušala pomagati svoji občini, takrat je 
bila obsežnejša. Tako je cerkniška osnovna šola dobila je-
dilnico in računalniško sobo, kar je bila takrat inovativna 
pridobitev. Financiralo se je z državnega proračuna. Gra-

hovska šola je bila vključena v projekt »šol-
ski tolar«, pa asfaltiranje cest. Marsikaj je 
bilo, drugače bi bila naša regija kar nekako 
zapuščena od države, še upravno enoto bi 
imeli v Logatcu ... Cerkničani so potrebovali 
nekoga, ki se bori za njih, da je tudi njihov 
glas slišan. Drugo področje, na katerem sem 
si še prizadevala, pa je bila družinska politi-
ka. Triletne porodniške nam ni uspelo spra-
viti skozi, sem pa zato vložila precej drugih 
amandmajev. Možnost očetovskega dopusta 
je imela Slovenija po moji zaslugi že zelo 
zgodaj, pred drugimi evropskimi državami. 
Pa še ženska politika. Dosegle smo precep-
ljenost žensk proti raku na materničnem 
vratu in določitev kvot za enake možnosti 
žensk v politiki, čeprav se marsikdo še ved-

no ne strinja z njimi. Po izračunih bi potrebovali več kot 
120 let, da bi ženske v politiki dosegle vsaj enotretjinsko 
zastopanost.

Druga aktivnost, po kateri pa ste prav tako poznani 
v domačem, pa tudi v državnem okolju, pa so mažo
rete in twirling šport. Kako se je začela ta zgodba?
Pravzaprav zaradi pustnega karnevala. Že leta 1989 so 
dekleta v karnevalu z zastavami korakala ob  spremljavi 

Avtor: Miha Jernejčič
Fotograf: Ljubo Vukelič

Kako to, da ste se odločili za vstop v politiko?
V politiko sem se vključila kot idealistka, entuziastka, brez 
kakih poprejšnjih izkušenj. Bilo je to gibanje za novo drža-
vo, devetdesetega sem se vključila v organizacijo priprav za 
osamosvajanje, v ozaveščanje ljudi, kaj to pomeni. Letos je 
25 let od prvih demokratičnih volitev v Sloveniji. Ker sem 
videla, kaj se dogaja na Brestu in v naši družbi, sem bila 
zelo kritična in sem si želela nekaj spremeniti. Še vedno 

Nada Skuk pravi, da se v politiko ne bi več vrnila.



december 2017 | Slivniški pogledi | 5

Intervju

godbe. Od takrat naprej so se zače-
la sestajati in vaditi, kot skupina pri 
godbi so se sestajala od 1991. Ude-
leževala so se tudi tekmovanj, moje 
aktivnejše udejstvovanje pa se je za-
čelo leta 1997. Takrat je Tone Urbas 
sklical starše mažoret, ker je potre-
boval pomoč pri  organizaciji odhoda 
na  mednarodno tekmovanje v Švico, 
kamor so se punce uvrstile. Pozneje 
so me prosili, da prevzamem vodstvo 
mažoretne sekcije MACE pri godbi. 
Ko smo dejavnost razširili tudi na 
twirling šport, smo leta 2007 usta-
novili samostojno društvo Mažoretni 
twirling in plesni klub MACE Cerkni-
ca. Od leta 2001 vodim tudi Mažoret-
no in twirling zvezo Slovenije, bila 
pa sem tudi prva sodnica mažoret v 
Sloveniji.

Kako pa se je kaj gibalo število mažoret? Se je zani
manje za to dejavnost skozi čas kaj povečevalo?
V začetku je plesalo 17 mažoret. Bilo jih je tudi že 80, zdaj 
pa jih je od 40 do 60. Tudi zato, ker zdaj obstaja kar nekaj 
plesnih klubov in društev, ki jih včasih ni bilo, tako da imajo 
dekleta možnost izbire. Je pa kar nekaj deklet, ki so svojo 
pot začela pri mažoretah, zdaj pa so mentorice pri plesnih 
klubih, društvih. Pa tudi sicer je kar nekaj bivših mažoret, 
ki so uspešne na različnih življenjskih področjih. Po mojem 
mnenju šport, pa tudi delo v društvu nasploh, pomembno 
vplivata na razvoj otrok in mladostnikov, zato se mi zdi veli-
ka napaka, da nekateri starši otrokom za kazen ne pustijo na 
športno dejavnost. Vzgojni ukrepi naj bodo drugačni.

V zadnjem času poleg mažoret velikokrat slišimo tu
di izraz twirling. Je to enako kot mažoretna skupina 
oziroma kje je sploh razlika?
Najenostavnejša in groba razlaga je, da mažorete nastopajo 
v uniformah zunaj, twirlerji pa, tako fantje kot dekleta, v 
športnem dresu v dvorani, na parketu. Mažoretne skupine 
izvajajo klasično korakanje v spremljavi godbe na povor-
kah in podobno. Twirling pa je dvoranski šport z obvezno 
uporabo posebne palice, vključuje elemente gimnastike, 
plesa, baleta.

Ni pa razlike v številu nastopajočih? Na primer, da so 
mažorete lahko le v skupini, twirlerji pa le solo ozi
roma v manjših skupinah?
Ne. Tudi mažorete na tekmovanju lahko nastopajo solo, v 
twirlingu pa obstaja mnogo kategorij – solo, pari, skupine, 

obvezni programi, prosti programi, kategorije po starosti, 
po težavnosti ... Tekmuje se tudi z več palicami, ki jih ima 
tekmovalec ali tekmovalka ... Naši tekmovalci so v twirlin-
gu zelo uspešni, dosegajo odličja tako na državnem kot na 
mednarodnem nivoju. Letos je na svetovnem pokalu Tim 
Udovič osvojil kar pet medalj, tudi v paru z Uršo Horvat. 
Je pa tako, da z uspehi pridejo tudi večje obveznosti. Upam 
in želim si, da bi bili pogoji za šport čim boljši, saj vsi starši 
nimajo dovolj sredstev ... Moram pa reči, da nam tu zelo 
veliko pomaga lokalna skupnost, občina ... Brez njiju in 
podpore staršev ne bi šlo; samo v sodelovanju je mogoče 
veliko narediti.

Sedaj ste v pokoju. Kako zapolnite svoj čas? Kakšni 
načrti za prihodnost?
Delam stvari, za katere prej ni bilo časa. Več časa posvetim 
družini. Sem srečna babica, imam vnuka in vnukinjo. Zdaj 
sem spet aktivnejša v Karitasu, bila sem med ustanovite-
lji leta 1990, potem pa nisem mogla več toliko sodelova-
ti. Vključila sem se v novo gibanje v katoliški cerkvi, tako 
imenovane delavnice molitve in življenja ... Tako da mi še 
vedno zmanjka čas za kakšno kavo (smeh). Morda bo pri-
šel tudi čas, da napišem kakšno knjigo, veliko stvari se je 
nabralo v teh letih.

V politiko pa ne greste več?
Ne. Niti v lokalno niti v državno. Pa mi je že kdo rekel, če 
bi, a tega je bilo dovolj. Moje politične aktivnosti so omeje-
ne na to, da se udeležim volitev ‒ to pa vsakič. Mislim, da 
je treba ljudi spomniti, da je demokracija za zdaj še vedno 
najboljši znan sistem. Ima pa vsaka odločitev posledice, 
 tako da je treba paziti, kako se odločimo.

Skukova je prepričana, da šport, pa tudi delo v društvu nasploh, pomembno vplivata na razvoj 
otrok in mladostnikov.
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V Slovenijo 
po nove priložnosti
Selili in preseljevali so se ljudje od nekdaj 
in tudi v današnjem času, ko se še posebej 
poudarja medkulturnost, je še vedno tako. 
Včasih je bilo preseljevanje najbolj znano 
pod rekom »S trebuhom za kruhom«, kar je 
pomenilo, da je bil razlog za preseljevanje 
boljša zaposlitev ali zaposlitev nasploh, 
danes zanj uporabljamo različne izraze. 
Tudi v naših krajih je moč opaziti več 
priseljencev kot pred leti. Več se jih 
vključuje tudi v programe, ki jih organizira 
Večgeneracijski družinski center v Cerknici.

Slovenščina za tujce in večer s priseljenci
Julija Perko, vodja centra, potrdi, da je temu tako. Center 
je letos julija praznoval prvo leto delovanja, tečaje sloven-
skega jezika za tujce, ki potekajo dvakrat tedensko, ob tor-
kih in sredah, pa izvaja od začetka. Enkrat tedensko tečaj 
vodi Teja Tekavčič, domačinka, sicer učiteljica razrednega 
pouka; druga učiteljica prihaja s Postojne. Tekavčičeva pra-
vi, da se število tistih, ki se želijo naučiti slovenskega jezika 
in pridejo na tečaj, povečuje. V skupini je bilo do sedaj naj-
več štirinajst udeležencev. Učenje je prilagojeno 
različnim skupinam – glede na materni jezik. V 
centru tečajev posebej ne oglašujejo, da poteka-
jo, se razve od ust do ust. V novembru so prvič 
organizirali tudi večer s priseljenci. Priseljenci s 
Kosova, Bosne, Dominikanske republike, Peru-
ja, Argentine in Savdske Arabije so ob medseboj-
nem pogovoru in spoznavanju predstavili svojo 
kulinariko (npr. saudsko kavo in datlje, bosan-
sko pito ipd.). Večer so popestrili različni plesi –  
salsa, bosanski kolo, ashe. Srečanje ni bilo na-
menjeno le priseljencem, imelo je medkulturni 
značaj, saj so bili vabljeni tudi domačini.

Pridih Argentine, Peruja in Bosne  
v oazi miru
Marcos Žigart je v Slovenijo prišel v začetku le-
tošnjega leta, januarja, iz Argentine, natančne-
je Buenos Airesa. Odločitve, da bo zapustil do-
mačo deželo, ni bilo težko sprejeti. Preprosto si 
je rekel, da gre poskusit, tudi zaradi tega, ker 

Aktualno pri nas

njegova starša živita pol leta v Buenos Airesu in pol leta 
v Grahovem. Starša sta namreč Slovenca; oče je Štajerec, 
mama Notranjka, rojena v Grahovem. Ko je bil mlajši, so 
tako doma govorili slovensko; ne veliko, nekaj pa. To je 
morda tudi razlog, da je njegova slovenščina danes sko-
raj tekoča. Ob prihodu v Slovenijo ni imel nobene težave; 
naslednji dan je šel že v službo, na Elgoline v Podskrajnik, 
kjer dela na področju robotike, iz česar je v Buenos Airesu 
tudi diplomiral ter se poklicno udejstvoval.

Aprila so za njim prišli še žena Andrea Spina, štiri-
letni Fabricio ter šestletni Lucas. Otroka sta takoj začela 
obiskovati v vrtec v Grahovem, žena, sicer vzgojiteljica, je 
ostala doma in se pričela učiti slovenskega jezika v Večge-
neracijskem družinskem centru v Cerknici. 

Slovenija je Marcosu že od nekdaj všeč, tudi na poroč-
no potovanje sta z Andreo prišla sem, ostala sta poldrugi 
mesec. Nato sta jo obiskala še enkrat skupaj z otrokoma –  
prišli so na  dopust. Z Andreo sta se spoznala pri štiri-
indvajsetih letih, v fitnesu, ko je treniral za triatlon. Za-
nimivo se mu zdi, da sta živela pol kilometra narazen, a 
se nista poznala. »To npr. tukaj skoraj ni mogoče, se vsi 
poznajo med seboj,« pravi. Njen oče, sicer Italijan, in nje-
gova mati pa sta med vojno prispela v Argentino celo z 
isto ladjo, ob isti uri, isti dan. A drug za drugega nista 
vedela, dokler se ni začela plesti ljubezenska zgodba med 
Andreo in Marcosom. 

Slovenija se mu zdi oaza miru. Najbolj mu je všeč, da gre-
do otroci lahko sami ven, na ulico; v Argentini namreč to ni 
mogoče. »Naša hiša v Buenos Airesu je ograjena z ograjo, 

Marcos, njegova žena Andrea ter njuna sinova Fabricio in Lucas so se v Grahovo 
preselili iz  Argentine. 
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visoko dva metra. Okna so zaščitena z železom, imamo 
alarm. A nismo se nikoli počutili varne. Če sem se peljal do-
mov in je za menoj peljal avtomobil, si nisem upal odpreti 
ograje in zapeljati v dvorišče; bi bilo preveč nevarno. Da bi 
ustavljal na semaforju, če je bila rdeča luč? Nikakor. Si peljal 
počasi naprej. Ustavljati na semaforju je preveč nevarno,« 
pove. Na vprašanje, ali je bil kdaj žrtev nepridipravov, pa od-
govori: »Uh, sem bil okraden najmanj šestkrat.« Njegovega 
tasta so okradli že petnajstkrat, enkrat so ga skoraj ubili. 
Pred časom so ugrabili njegovega bratranca. Zahtevali so 
50.000 dolarjev odkupnine. Ker je bila nedelja, niso  mogli 
priti do denarja. Vseeno se je izteklo dobro, če pomisli, kaj 
vse bi se lahko zgodilo – bratranca so le ustrelili v nogo. Ma-
lo pred odhodom v Slovenijo so roparji ubili njegovega so-
seda. »Ko je šla žena v službo, odhajala je zjutraj ob sedmi 
uri, sem bil ves čas v strahu, ali bo prišla varno. Ko je prišla 
na delovno mesto in mi je sporočila, da je vse v redu, sem si 
oddahnil. Tukaj je vse drugače in zato mi je v Sloveniji ta-
ko všeč; tukaj živimo v hiši moje mame, ograj pa nimamo,« 
še z veseljem pove. Zdi se mu, da v Argentini vlada strah 
pred ljudmi; če človeka ne poznaš, je bolje, da greš na drugo 
stran. V Sloveniji tega ne občuti.

Tudi s finančnega vidika mu življenje v Sloveniji veliko 
bolj ugaja; plače so resda nižje, a so stvari cenejše. »V  Buenos 
Airesu sem le za zavarovanje dal mesečno 500  evrov;  
tam s tisoč evri ne moreš preživeti. Vse je zelo drago, avto-
mobili posebej,« doda.

Všeč mu je tudi, ker je Slovenija tako majhna in je vse 
blizu – v štiridesetih minutah si na morju; v Buenos  Airesu 
je bil od njega oddaljen 500 km, od hribov kar 1500.

Marcos ne pogreša prav ničesar, njegova žena Andrea, 
ki je zelo dobra plesalka, pa pogreša svoje starše, družino, 
sicer pa ji je življenje tukaj bolj všeč, tudi hrana. 
Le včasih si zaželi tudi tradicionalnih argentin-
skih jedi, posebej el asada. »To je goveje meso, 
pripravljeno na  poseben način,« pove Marcos. 
A to hitro uredijo: »Si znamo tudi mi tukaj pri-
praviti take jedi kot tam in to hitro rešimo,« 
še doda. Sin Lucas, ki je letos začel obiskovati 
prvi razred osnovne šole, pa v čisti slovenščini 
zaključi: »Tukaj je veliko bolje kot v Argentini, 
se lahko zunaj igram.«

Panchito Soto Bravo, učitelj plesa, na-
tančneje salse, v Sloveniji prebiva že 16 let. Tudi 
on posebej poudari pozitivnost varnosti v Slove-
niji. V Peruju, od koder prihaja, se vseskozi vozi-
jo policijske patrulje. »Pa ne le v Peruju, celotna 
Južna Amerika je tako ogrožena,« pove in doda: 
»v bogatem delu so policisti na vsakem vogalu.« 
Meni, da tudi v Peruju velja, da če človeka ne 
poznaš, je bolje oditi na drugo stran ceste.

Strokovna pomoč priseljencem v osnovni šoli
Devetošolki Belma Pajalić in Šejla Gazetić, ki prihajata 
iz Bosne, pa sta v Sloveniji šele nekaj mesecev. Obiskujeta 
osnovno šolo v Cerknici, začeli sta jo obiskovati s prvim 
septembrom. Pravita, da z  razumevanjem snovi nimata 
težav; tudi pri matematiki ne. »Saj je isto kot pri nas v Bo-
sni,« pravita v en glas. V šoli jima nudijo tudi dodatno učno 
pomoč. V Sloveniji želita ostati in Belma že razmišlja o štu-
diju v smeri novinarstva.

Tudi v osnovni šoli na Rakeku imajo nekaj učencev/
otrok staršev priseljencev; iz Bosne, Kosova itd. Za njih 
nimajo posebej organiziranega dodatnega pouka sloven-
skega jezika, izvajajo pa strokovno pomoč oziroma ure 
za tujce, ki jim pripadajo s strani Ministrstva za šolstvo.  
Mag. Anita Knez, ravnateljica Osnovne šole Jožeta Krajca 
na Rakeku, se z veseljem spominja dečka, ki ob poskusnem 
vpisu v prvi razred njihove šole ni znal niti ene slovenske 
besede. Jezik je tako zelo hitro osvojil, da je lahko redno 
napredoval v drugega. Dodaja, da imajo na šoli z učenci tuj-
ci lepe izkušnje, slednjih pa spet ni tako zelo veliko, četudi 
je njihova Unesco šola znana kot medkulturna, mednaro-
dna. Meni, da je ta značilnost njihove šole predvsem posle-
dica medkulturnega oziroma mednarodnega povezovanja 
z učenci tujci skozi različne projekte … »S Švedsko, Švico in 
skozi projekt Erasmus+ smo se srečali tako s Čehi in Bolga-
ri kot Romuni in Grki,« pravi Knezova in dodaja, da tovr-
stne izmenjave vsem skupaj prinašajo širino, znanje tujih 
jezikov, odprtost, interaktivno učenje in inovativno učno 
okolje, na kar so na šoli izredno ponosni in zagotovo po-
zitivno pripomore k boljšemu odzivu učiteljev in učencev, 
ko na šolo pride kakšen učenec oziroma sošolec iz druge 
države.

Avtorica: Maruša Opeka
Fotograf: Ljubo Vukelič

Belma Pajalić in Šejla Gazetić prihajata iz Bosne in si želita ostati v Sloveniji. 
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Strani ureja: Maruša Opeka 
Fotograf: Ljubo Vukelič, arhiv občine

Pridobili sredstva 
za nakup AED
Ministrstvo za zdravje je konec maja objavilo Javni razpis 
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanci-
ranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 
Republiki Sloveniji za leto 2017. Občina Cerknica je kandi-
dirala za nakup štirih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev 
(AED) z zunanjo omarico za območje vseh treh občin, ki jih 
pokriva Zdravstveni dom Cerknica. Na razpisu je bila uspe-
šna, tako da bosta dva defibrilatorja nameščena na obmo-
čju občine Cerknica, ostala dva pa bosta šla v Loško dolino 
in na Bloke. Naložbo, vredno 7.400 evrov, sofinancirata ZD 
Cerknica in Ministrstvo za zdravje.

Urad za delo 
na novi lokaciji
Urad za delo Cerknica od začetka novembra posluje na novi 
lokaciji. Iz dosedanjih prostorov na Cesti 4. maja 52 so se 
preselili v poslovno stavbo cerkniškega upravnega centra 
oziroma na naslov Cesta 4. maja 24. Kot je sporočila Alek
sandra Tea Vesnaver, vodja urada, pa se telefonske števil-
ke in uradne ure, kljub novi lokaciji, ne bodo spreminjale. 
Tako so pod steho upravnega centra združeni upravna eno-
ta, center za socialno delo, finančna uprava in po novem še 
zavod za zaposlovanje, kar bo strankam olajšalo poslovanje.
 

Sredstva za MKČN 
tudi v letu 2018
Občinska uprava obvešča, da imajo občani in občanke še do 
konca decembra možnost, da se prijavijo na razpis za sofi-
nanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva so v 
občinskem proračunu zagotovljena, vendar na občini opaža-
jo, da večjega povpraševanja ni. V letošnjem letu je prispela 
samo ena prošnja za sofinanciranje, lani pa jih je bilo pet, od 
tega ena ni izpolnjevala pogojev. Tudi v prihodnjem letu bo 
Občina Cerknica zagotovila sredstva v ta namen. Pričakuje, 
da bo zanimanja več, saj bodo do sredstev upravičeni tudi 
tisti, ki so investirali v hišna črpališča in male čistilne napra-
ve, potem pa so se morali v skladu z zakonodajo priklopiti na 
novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.
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Nova sprehajalna pot
ob Cerkniščici
V novembrskih dneh so delavci končali z asfaltiranjem 
240  metrov dolge sprehajalne steze, ki poteka od brvi 
pri Soseski za  mlinom, ob  Cerkniščici in se nato priklju-
či na dovozno pot Centra starejših Cerknica. Kot pojasni 
Samo Mlinar s cerkniške občinske uprave, nameravajo v 
prihodnjih letih z  urejanjem pešpoti še nadaljevati. Ob-
činski podrobni prostorski načrt namreč bližnja zemljišča 
ob  Cerkniščici umešča med zelene površine, namenjene 
rekreaciji. Občino je investicija v pešpot stala 7.000 evrov. 

avtobus. Občina Cerknica tako nadaljuje s postavljanjem 
postajališč po številnih krajih občine.

Humanitarna pomoč 
namesto poslovnih daril
Zaposleni v KGZ Krpan in njihove družine so pretekle te-
dne in mesece preživljali pravo agonijo. Spomnimo, da so 
podobno kalvarijo natanko pred letom dni prestali tudi 
Brestovi delavci. Stiske pa so še toliko hujše v prazničnih 
dneh. Da bi jih vsaj malo olajšali, so se na občinski upra-
vi odločili, da se v korist zaposlenih v Zadrugi odpovedo 
poslovnim darilom. »Tudi letošnje leto bo Občina Cerknica 
v humanitarne namene namenila sredstva za novoletno 
obdarovanje poslovnih partnerjev, v višini 3.000 evrov. 
Sredstva bodo namenjena za humanitarno pomoč vsem 
delavcem KGZ Krpan v enaki vrednosti,« potrdi Irena 
Zalar, direktorica občinske uprave. Donacijo naj bi jim ob-
čina razdelila preko Območnega združenja Rdečega križa 

Cerknica-Loška dolina-Bloke. Je pa zaskrbljujoče opažanje 
združenja, da so nekateri Brestovi delavci tudi po letu dni 
še vedno odvisni od njihove pomoči. 

Občina za občane

Unec in Slivice 
povezana s pločnikom
Krajani Unca in Slivic so dobili težko pričakovani pločnik 
in javno razsvetljavo, zgrajena je bila fekalna kanalizacija, 
ponudnika storitev sta izboljšala telekomunikacijsko in 
kabelsko omrežje, saniralo pa se je tudi vodovodni sistem. 
Občina je za investicijo namenila 360.000 evrov. Marko 
Rupar, župan občine Cerknica, je zelo zadovoljen, da jim je 
po letih usklajevanj med različnimi deležniki končno uspe-
lo realizirati projekt.

V Slivicah, v centru vasi, so v teh dneh postavili tudi no-
vo avtobusno postajališče, na katerem bodo lahko učenci 
in učenke, varni pred dežjem in snegom, počakali na šolski 
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Svetniki v prvi obravnavi potrdili proračun
Na 20. redni seji so svetniki Občinskega 
sveta Občine Cerknica v prvi obravnavi 
potrdili proračun, ki naj bi bil po izračunih 
težak skoraj 13.037.000 evrov. Na občini 
obljubljajo, da dolgoročnega zadolževanja  
v letu 2018 ne bo. 

V prihodnji finančni perspektivi si je občina zadala, da bo 
poleg številnih manjših proračunskih postavk financirala 
štiri ključne projekte. Kot je naštel župan Marko Rupar, 
bodo to nadaljevanje in zaključek gradnje športne dvorane 
Rakek, dokončanje obnove Ljubljanske ceste na Rakeku, 
izgradnja krožišča pri »Žajfnici« v Cerknici in  obnova ceste 
z izgradnjo pločnika, javne razsvetljave obnovo vodovoda 
in vgradnjo fekalne kanalizacije na odseku od begunjske 
osnovne šole do konca naselja Begunje pri Cerknici v smeri 
Selščka. Navedeni projekti bodo sofinancirani s strani Di-
rekcije RS za infrastrukturo. 

Lahko bi bili ob sredstva
Župan je posebej poudaril, da je zaradi že zagotovljenih 
sredstev s strani države in načrtovanih projektov še toliko 
pomembnejše, da svetniki potrdijo proračun v prvi obrav-
navi in da gre postopek naprej. »V korist občine bi bilo, da 
imamo januarja proračun sprejet, saj bomo v nasprotnem 
primeru ob dobršen del državnih sredstev. Iz državnih in-
vesticijskih sredstev po 21.  členu Zakona o  financiranju 
občin sta predvidena dokončanje obnove ceste Sveti Vid– 
Župeno in obnova ceste od mostu čez Cerkniščico do nase-
lja Otonica,« je pojasnil župan. 

In svetniki so pozivom župana prisluhnili ter proračun 
za leto 2018 v prvi obravnavi sprejeli z de-
vetimi glasovi za in petimi proti, en svetnik 
pa o proračunu ni glasoval. Seveda so težnje 
svetniških skupin precej različne. Nekate-
ri bi več denarja namenili infrastrukturi in 
kmetijstvu, spet drugi športu in družbenim 
dejavnostim. Pogost očitek opozicijskih sve-
tnikov pa je bil, da je proračun v nekaterih 
postavkah premalo razdelan in konkreten. 
Župan je njihova opozorila komentiral z be-
sedami, da je veliko izdatkov občine nepred-
vidljivih, zato jih tudi ni mogoče natančno 
definirati. »Če se pojavi črno odlagališče, ga 
je treba sanirati, ne moremo pa vedeti, koliko 
odlagališč bo treba odstraniti,« je bil konkre-
ten Rupar.

Preimenovanje rakovške knjižnice
Prav tako nepredvidljive so tudi potrebe po storitvi pomo-
či družini na domu, ki obsega socialno oskrbo v primeru 
invalidnosti in starosti ter v primerih, ko socialna oskr-
ba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za 
Občino Cerknica storitev opravlja Center za socialno delo 
Cerknica, ki tudi predlaga ceno storitve pomoč družini 
na domu. »Po opravljenih novih izračunih v skladu z ve-
ljavno zakonodajo se predlaga skupna cena na delavnik v 
višini 22,35 evra in se zviša v primerjavi z doslej veljav-
no ceno za 0,18 odstotka. Cena za uporabnika znaša 5,11 
evra na uro in je višja za 0,09 evra, kar na mesečni ravni 
pred stavlja v povprečju povišanje za 1,8 evra,« je svetni-
kom pojasnila  Bogdana Bizjak, višja svetovalka za druž-
bene dejavnosti. CSD Cerknica pa je glede na izkazane 
potrebe pripravil tudi izračun cene storitve za vikende in 
praznike, ki znaša 23,51 evra, kar za uporabnika pomeni 
5,39 evra na uro. Po potrditvi svetnikov bo storitev iz ob-
činskega proračuna v višini 76 odstotkov subvencionirala 
občina.

Je pa občinski svet Občine Cerknica dal zeleno luč tudi 
za preimenovanje rakovške enote Knjižnice Jožeta Udoviča 
Cerknica, ki bo po novem nosila ime po Ivanu  Matičiču, 
pisatelju, pripovedniku, učitelju in tiskarju, rojenem 1887 
v Ivanjem selu. 

Občina Cerknica in Notranjski regijski park nadaljuje-
ta tudi z odkupi zemljišč na Cerkniškem jezeru. V sklopu 
projekta Kras.Re.Vita. bodo zemljišča namenili izgradnji 
opazovalnic. Kot je povedala Olga Smodila, višja sveto-
valka za premoženjskopravne zadeve, bo parcele v okviru 
projekta odkupil Notranjski  regijski park in lastništvo pre-
nesel na občino.

Iz občinske hiše
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Gospodarstvo

ANGELIS, Angel Katarov
Začetki podjetja ANGELIS, Angel Katarov, s. p., 
segajo v študentsko obdobje, ko je Angel 
Katarov, takrat še študent na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, ustanovil 
lastno dejavnost za programiranje in 
izdelavo spletnih strani. 

Katarov je takrat kot tuji študent iz Makedonije študiral 
mednarodno ekonomijo in pomagal pri razvoju CRM – to 
so sistemi za upravljanje odnosov s strankami – podjetju 
Tuš mobil in Uradu za intelektualno lastnino. S projekto-
ma si je pridobil reference, kompetence in zaupanje, da je 
lahko svoje znanje ponudil na trgu. Leta 2011 je tako usta-
novil samostojno dejavnost.

Kot tujec je bil v slovenskem okolju izpostavljen neneh-
nim izzivom. Slovenskega jezika se je priučil zelo hitro, saj je 
študiral tako v slovenščini kot v angleščini. Se je pa poleg je-
zikovnih razlik moral soočiti še s kulturnimi in družbenimi. 

V prvih letih delovanja je opravljal predvsem storitve 
programiranja, razvoja spletnih aplikacij, izdelave sple-
tnih strani ter internetnega marketinga. Vendar so izku-
šnje pokazale, da podjetja potrebujejo predvsem unikatne 
programske rešitve, kot so intranet, spletne trgovine ter 
njihove povezave z obstoječimi poslovnimi sistemi za pod-
poro, kot sta programa SAOP-e in Panteon.

Prvi pomembnejši kupec v okviru samostojne dejavno-
sti je bilo podjetje OKNA KLI Logatec. Ob pomoči Bran
ka Kranjca se je rodilo sodelovanje na področju spletne-
ga marketinga in izdelave spletne strani. To je bila dobra 
odskočna deska, saj je naslednji večji projekt pripravil v 
sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. Z oddelkom za na-
notehnologijo so v okviru Centra odličnosti, v katerem so-
delujejo vsa večja slovenska podjetja, razvijali rezervacijski 
sistem. To je bil zahteven trileten projekt, s katerim si je 
podjetje pridobilo odlično referenco.

V domačem okolju podjetje sodeluje z uspešnimi pod-
jetji, kot so Eurobox, d. o. o., Papigal, d. o. o., Jakopin,  
d. o. o., Sanmix, d. o. o., podjetjem SMG, Bojan Španić,  
s. p., in druga. Nudi jim podporo pri internetnem marke-
tingu, programskih storitvah ter vključevanju v družbena 
omrežja. Katarov je skupaj s sodelavci razvijal tudi spletne 
aplikacije, z razvojem mobilnih aplikacij pa je začel kot zu-
nanji partner v letu 2012. Leta 2013 je samostojno razvil 
prvo mobilno aplikacijo – OKNA! By Gašper. Aplikacija 
strankam pomaga poslati povpraševanje, s pomočjo slikov-
nega gradiva pa si lahko tudi predstavljajo, kako bo izgle-
dala njihova hiša ali stanovanje z novimi okni. Zaradi rasti 

poslovanja je leta 2014 zaposlil osebo za pomoč pri ureja-
nju vsebin, obdelavo in skrb strank ter marketing. 

V sodelovanju z Bojanom Španičem (SMG) in podje-
tjem PVC Nagode, d. o. o., je zadnji dve leti nastajala poslov-
na aplikacija WINteh za stavbno pohištvo, ki omogoča me-
rilcem in komercialistom, da že na terenu naredijo natančno 
ponudbo za izdelavo in montažo stavbnega pohištva – oken, 
vhodnih vrat, strešnih oken, senčil. Sodelujoči pri projektu 
so ustanovili podjetje WINTEH, d. o. o., ki bo tudi v prihod-
nosti skrbelo za nadaljnji razvoj vizij in posodobitev aplika-
cije in jo ponujalo na trgu. V ta namen so 22. novembra 2017 
v Kristalni palači organizirali predstavitveno predavanje, 
kjer so vsi zainteresirani lahko izvedeli več o tem projektu. 

Letošnje leto je bilo za Katarova leto rasti in mejnikov. 
Ekipa se je razširila na skupno šest oseb. Sestavljajo jo štir-
je programerji, oblikovalec ter vodja projektov in razvoja. 
Večina zaposlenih je iz lokalnega okolja. S Kovačeve ulice v 
Cerknici so se preselili v Maistrovo hišo na Uncu ter ustvarili 
dve blagovni znamki – Mobis, ki je blagovna znamka za mo-
bilne aplikacije, ter Webis, ki je blagovna znamka za spletne 
aplikacije. Tekom delovanja sta se močno razširili tudi njiho-
va socialna mreža in mreža partnerjev, s katerimi sodeluje 
Katarov. Podjetje Anglelis v kratkem načrtuje zaposlitev vsaj 
treh programerjev. Želi pa se razširiti tudi na tuje trge. 

Avtorica: Maja Mahne
Fotograf: Ljubo Vukelič
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Gospodarstvo

Ambient in Dom Plus
V začetku novembra sta na Gospodarskem razstavišču po-
tekala sejem pohištva in notranje opreme 28. Ambient Lju-
bljana in sejem stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne 
tehnike ter montažnih hiš Dom Plus. Predstavilo se je kar 
186 podjetij iz trinajstih držav. Na razstavnih prostorih je 
bilo moč opaziti tudi domače obraze. Na sejmu se je že tret-
je leto zapored, v sodelovanju s podjetjema PVC Nagode, 
d. o. o., in Velux, d. o. o., predstavljal cerkniški podjetnik 
Bojan Španić, ki se ukvarja s suhomontažno gradnjo. Špa-
nić je z izkupičkom sejma zelo zadovoljen. »Naše ekipe na 
terenu opravljajo številne izmere in oglede. Pridobili smo 
kar nekaj potencialnih naročnikov in novih strank,« pravi 
Španić in priznava, da je k temu pripomogla tudi pomanj-
kljiva ponudba stavbnega pohištva in strešnih oken na sej-
mu. Kljub temu da številni kupci ponudnike iščejo kar na 
spletu, pa naš sogovornik še vedno stavi na osebni pristop. 
»Pomembno je, da se s stranko pogovoriš, se ji predstaviš, 
zato se mi zdi sejem še vedno odlična priložnost za prido-
bivanje resnih naročnikov,« pojasnjuje. 

Med cerkniškimi podjetji je bilo na sejmu opaziti še 
podjetje Alpod, d. o. o., ki je razstavljalo parkete, laminate 
in druge talne obloge. Smo imeli pa med predstavniki tudi 

dva domača oblikoval-
ca. Martin Petrič je na 
sejmu razstavil svojo ko-
lekcijo lesenih gugalnih 
konjičkov IHAHA. Obli-
kovalka  Ne ža Uran, ki 
sodelu je s podjetjema 
Mizarstvo Godeša, Pe
ter Godeša, s. p., iz 
Žerovnice in Stepp, d. 
o. o., iz Pod skrajnika, 
pa se je z »udobnim, ka-
kovostnim in lepo obli-
kovanim polfoteljem, z 
veliko svežine in rahlim 
retro priokusom«, kot 
je utemeljila komisija, uvrstila med Top 5 izdelke letošnjega 
sejma. Uranova potrdi, da je polfotelj zbudil precej zanima-
nja kupcev in potencialnih poslovnih partnerjev. »Trenutno 
zaganjamo prvo maloserijsko proizvodnjo, da izpolnimo 
sejemska prednaročila, kmalu pa si želimo tudi vstopa na 
svetovni trg,« priznava. V nastajajoči kolekciji Lepu, pa se 
bo polfotelju kmalu pridružil še dvosed. Razvijajo tudi že 
svetila, klubsko mizico, komodo in keramiko.

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Klemen Udovič
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Priznanja obrtnikom
Obrtniki in podjetniki, združeni v Območni obrtno-podje-
tniški zbornici Cerknica, so se 2. decembra zbrali na pred-
novoletnem srečanju v Hotelu Kras v Postojni, ki so ga iz-
koristili tudi za podelitev priznanj. Za dolgoletno uspešno 
delo v gostinstvu in delo v vodstvenih organih območne 
zbornice je nagrado Zlati ključ prejel Srečko Gruden, ki 
vodi znano cerkniško gostilno in picerijo Glaž'k. Med letoš-
nje nagrajence so se uvrstili:

Za 10 let dejavnosti:
Željko Đukes, s. p., Milava, 
pleskarstvo,
Energodim, d. o. o., Rakek, 
dimnikarstvo,
Robert Mramor, s. p.,  
Cerknica, strojno 
vzdrževanje,
Milan Zalar, s. p., 
Martinjak, varjenje in 
struženje,
Slavko Zalar, s. p., 
Cerknica, šoferske storitve.

Gospodarstvo

Za 20 let dejavnosti:
Peter Gorjup, s. p., Rakek, avtomehanika,
MEČEK, d. o. o., Cerknica, optika,
Franc Meden, s. p., Cerknica, cestni tovorni promet,
Jože Meden, s. p., Cerknica, transport in frizerstvo,
Željko Subotič, s. p., Rakek, kurirska dejavnost in 
gradbena dela,
Spoks, d. o. o., Dolenja vas, težka gradbena mehanizacija,
Andrej Beber, s. p., Unec, pridobivanje biomase.

Za 25 let dejavnosti:
Abakos, d. o. o., Cerknica, grafični studio,
Mihaela Meden, s. p., Rakek, proizvodnja izdelkov iz 
 papirja in kartona,
Marta Tekavec, s. p., Cerknica, frizerstvo,
Emil Ule, s. p., Grahovo, montaža pohištva.

Za 30 let dejavnosti:
M SAVNE, d. o. o., Boštjan Mulec, Dolenje Jezero, savne 
in velnes oprema.

40 let dejavnosti:
Franc Urbas, s. p., Martinjak, prevozništvo.

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

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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Ljudje med nami

Mojca Lunka – 
vaditeljica aerobike
Z Mojco sva se dobili na kavi. Poznala sem jo 
le na videz, ampak že ob prvem stisku rok 
je v zraku završala energija. Čeprav me je 
prej opozorila, da je imela v službi slab dan, 
tega nikakor nisem občutila. Nasmejana, 
energična, pozitivna. Taka, kot mora biti 
vaditeljica aerobike.

Mojca Lunka se je z aerobiko začela ukvarjati pred 25 leti. 
Vpeljala jo je Fani Černigoj, ki je bila tudi ustanoviteljica 
Rekreacijskega društva Cerknica, ki je prvo začelo organi-
zirati aerobno vadbo v naših krajih. »Takrat je bilo ravno 
obdobje, ko sta otroka odraščala in moje bližine v tolikšni 
meri nista več potrebovala. Meni pa je nekaj manjkalo. 
Svojo energijo sem morala preusmeriti in od-
ločila sem se, da opravim tečaj za inštruktorico 
fitnesa in aerobike. Licenco moram še vedno 
vsako leto obnavljati,« pripoveduje Mojca. S 
športom je povezana že vse življenje. V mla-
dosti se je ukvarjala s smučanjem, bila smučar-
ska trenerka in sod nica v Smučarskem klubu 
Cerknica. Sodelovala je tudi pri Notranjskem 
pokalu. »Če pomislim, kaj je takrat pomenilo 
smučanje. ›Štamfali‹ smo po hribih, oprema 
je bila slaba. Smučali smo kar v kavbojkah. 
Spomnim se, da so se mi enkrat strgale, ko sem 
zapeljala v zavoj,« se z  nasmehom spominja. 
Veselje do smučanja je ohranila, se je pa aero-
biki povsem posvetila. Pri tem prizna va, da ji 
ni bilo lahko, saj naše ruralno okolje še vedno 
težko sprejema uspešne ženske. Mojca namreč 
prihaja iz tradicionalne, delavsko-kmečke dru-
žine na Bločicah. »Kljub temu da sem imela poleg redne 
službe in družine tudi po šestkrat na teden vadbe na raz-
ličnih koncih, starši tega sprva niso cenili. Šele ko so me 
začeli hvaliti drugi, se je odnos do mojega dela spremenil,« 
odkrito pove.

In družina je bila lahko ponosna, saj so ženske v tistih 
časih množično obiskovale njene vadbe. Včasih je ime-
la na uri tudi po 84 udeleženk. Danes so časi drugačni in 
tolikšnega navala na posamezno vadbo ni, saj je ponudba 
precej pestra, kar Mojca pozdravlja. »Vsak si lahko najde 
način rekreacije, ki mu najbolj ustreza, kar se mi zdi su-
per. Že v našem društvu smo tri vaditeljice, kar pomeni tri 

različne načine vodenja vadb,« pojasni. Mojca vodi vadbi 
v Grahovem in Novi vasi. Ugotavlja, da ima v skupini že 
tretjo generacijo svojih telovadk. Pri tem doda, da sama še 
vedno prisega na »power«. Je namreč tudi strastna metal-
ka in rokerica. S harmoniko se je skregala že v rani mla-
dosti. Želela si je igrati kitaro, pa so jo starši vpisali na ure 
harmonike, ki je ni marala. Tako je svojo glasbeno kariero 
že kmalu zaključila, vendar ji ustvarjanje ni tuje. Ko se bo 
upokojila, si namreč zelo želi risati.

»Upokojila?« sem jo previdno vprašala. Že pred najinim 
srečanjem sem se pripravljala na to, kako ji bom zastavila 
vprašanje o letih, a me je na srečo prehitela in mi ponosno 
povedala, da jih šteje 58. Let ne skriva kot tudi ne nasve-
tov za lep videz in dobro počutje. »Pomembna je predvsem 
zmernost. Tako pri hrani kot pri gibanju. Ljudje hitro pre-
tiravajo. Mislijo, da so po letu dni teka pripravljeni na ma-
raton, pa niso. Zato tudi toliko poškodb. Tudi pri prehra-
ni se gre v skrajnosti – kakšno riževo mleko, ghee maslo, 
chia semena, kokosova mast – vse sestavine, ki jih potre-
bujemo za zdravo življenje, so v domačem okolju,« meni. 
Pol ure okrepčilnega popoldanskega spanca je njen recept 

Avtorica: Maruša Opeka
Fotograf: Ljubo Vukelič

za mladosten videz. »Tudi popoldansko spanje ne paše na 
kmete,« se zasmeje in doda, da življenja na podeželju sicer 
ne bi zamenjala. Rada ima naravo. Rada se umakne v gozd. 
Sama. Da zbistri misli. Tek po asfaltu ji ni v užitek, raje ima 
razgiban teren. Čeprav se je pred leti udeleževala tekaških 
tekmovanj, pa se jih danes izo giba. Njena ljubezen ostajajo 
gorski tekaški preizkusi. Zadnja leta ima posebno mesto v 
njenem življenju pust. V cerkniški pustni povorki nastopa 
kot princesa karnevala. In princesa si Mojca dovoli biti tu-
di v vsakdanjem življenju. »Znati se moraš postaviti zase, 
se imeti rad, udejanjiti svoje hobije in se pustiti razvajati,« 
svetuje tudi ostalim ženskam.
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Dogaja se

Jesenske obnove Župnije Cerknica
Župnijski gospodarski svet z župnikom Jožefom Krncem 
je začrtal letošnje obnove cerkva, ki so se, s pomočjo klju-
čarjev, ljudi dobre volje in izvajalcev del, dodobra uresniči-
le. Po uspešnih delih prve polovice leta je bila delavna tudi 
jesen. Septembra so v farni cerkvi očistili in utrdili poško-
dovane vitraje ter jih z dodatno zasteklitvijo zavarovali in 
zmanjšali toplotne izgube. Obnovljena sta bila kip Srca 
Jezusovega in misijonski križ, nameščeni so bili obnovljen 
oltarni podstavek ter dve novi okni, sredi novembra pa 
je podjetje Turšič nad tremi vhodi izvedlo montažo nad-
streškov. V cerkvi sv. Vida v Martinjaku so oktobra uspešno 
zaključili s stičenjem Plečnikovega zvonika, v cerkvi sv. Pe-
tra na Dolenjem Jezeru pa končali z vgradnjo šestih novih 
oken z vitraji. Gospodarski svet je predvidel tudi sanacijo 
fasade zunaj in znotraj cerkve sv. Volbenka v Zelšah. Zvo-
nik so prenovili do junija, novembra pa so začeli z obnovo 
notranjosti. Zbrali so se številni možje in s sodelovanjem 
podjetja Elca oklesali spodnji del vlažnega ometa. K prilivu 
precejšnjih finančnih sredstev bodo pripomogli dobrotniki, 
zelški gozd, nekaj sredstev je primaknila Občina Cerknica. 
Biti odgovoren preteklim in prihodnjim rodovom ni lahka 
naloga, a cerkniška župnija se je loteva s pozitivno noto.

Avtorica: Anita Leskovec Fotograf: Jože Žnidaršič

Šestdeset let Jamarskega društva Rakek
Letos mineva šest desetletij od ustanovitve Jamarskega 
društva Rakek. Z otvoritvijo razstave so jo 9.  novembra 
2017 obeležili tudi v rakovški knjižnici. Zbrane ustanovne, 
nekdanje in sedanje članice in člane ter ostale obiskovalce je 
nagovoril predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Ben
ko. Skozi razstavo in društveno zgodovino jih je popeljal 
avtor Bogdan Urbar, ki je v sodelovanju s člani društva 
pripravil izbor fotografij in dokumentov iz bogatega klub-
skega arhiva, ki ga hrani domoznanski oddelek Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica. Predstavnik mlajše generacije ja-
marjev Matej Zalokar je skozi projekcijo fotografij zbranim 
predstavil njihovo delo, odprave in dosežke v zadnjih letih. 
Rakovški jamarji so bili med najboljšimi že v nekdanji drža-
vi, nič drugače ni tudi v samostojni Sloveniji. Nanizali so 
številne odprave na Slovaško, Italijo, Češko, Poljsko, Turčijo, 
Ukrajino, Črno goro, Albanijo in Združene države Amerike. 
Izmed 12.310 trenutno registriranih jam v Sloveniji je kar 
891 odkritih s strani JD Rakek, kar je izredno veliko število, 
če upoštevamo, da imamo v državi približno 50 registriranih 
društev. Avtorica: Nevena Savić Fotograf: Ljubo Vukelič

Več aktualnih dogodkov 
najdete na spletni strani 
www.cerknica.si
• Novo, staro vodstvo NŠK
• Pestra jesen v DU Rakek
• Projekt KuhnaPaTo na  

OŠ Notransjki odred Cerknica
• Na Bledu tudi salezijanska 

mladina iz Cerknice
• Kje sem ostala
• Podaljšan obisk knjižnice
• Ples morske deklice Ariele
• Likovne delavnice v galeriji 

Krpan

V pričakovanju adventa – izdelovanje 
venčkov
Tako kot se pri Mramorjevih pripravljajo na 
advent, se v Cerknici težko še kje ... V dobrodelno 
akcijo, ki sta jo začela pred mnogimi leti (od tega je 
že več kot 25 let) letošnja zlatoporočenca  Jožica 
in Lojze Mramor, so vključeni že njuni vnuki. 
Tradicija gre naprej. Zakonca Mramor sta nare-
dila v teh letih že toliko venčkov, da se jih ne da 
več prešteti. Naravne materiale zbirata skozi vse 
leto. Vse delata z velikim žarom in zagnanostjo za 
skupno dobro. Največ darov za venčke se je poklo-
nilo za potrebe podružnične cerkve sv. Janeza na 
pokopališču. Letos je dar namenjen obnovi oken 
v župnijski cerkvi Marijinega rojstva v Cerknici. Venčki so bili razpolago v cerkvi na 
Taboru zadnjo nedeljo v  novembru. Avtorica/fotografinja: Klara Žnidaršič
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Dogaja se

Poezija želodca
Ob svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo 16. okto-
bra, smo v klubu Društva upokojencev Cerknica pripravili 
prireditev in v goste povabili gospodinjo Jolando in gos-
podarja Frenka s Kmetije odprtih vrat Levar z Dolenjega 
Jezera. Prijazno sta se odzvala vabilu in nam nista spekla 
samo več vrst okusnih štrukeljcev, s kakršnimi so se nekoč 
sladkali kosci, ampak sta nam zaupala tudi pripravo mar-
sikatere kulinarične dobrote iz naših krajev, ki jo rešujeta 
pozabe. S sabo sta pripeljala tudi Ljudske pevce Jezerce. Le-
po je bilo poslušati njihove pesmi, ki so jih zapeli skupaj z 
ŽePZ Lipa. Zanimivo je bilo tudi pripovedovanje njihovega 
pevca Toneta Lovka o Cerkniškem jezeru in drevaku. Na-
mesto uvodnega razglabljanja o hrani smo prebrali prošnjo 
desetletnika izpred 69 let, ki je leta 1948 v Cicibanu prosil 
urednika, da priobči njegovo zahvalo dečku, ki mu je dal 
na železniški postaji Borovnica hlebček kruha, ko se je leta 
1943 vračal iz internacije domov v Viševek, pa se mu je od 
prevelike sreče pozabil zahvaliti zanj.

Avtorica: Cvetka Levec Fotograf: Tine Šubic

Tradicionalni pohod z baklami na noč 
čarovnic
Na noč čarovnic, 31. oktobra, se je na kmetiji z nastanitvijo 
Tekavča ograda zbralo okoli 35 pohodnikov, ki so si zaželeli 
drugačnega preživljanja noči čarovnic. Po krajšem nagovo-
ru smo prižgali bakle ter odšli proti izviru štebrškega Obr-
ha. Sledil je vzpon na Stari grad, kjer stojijo ruševine gradu 
Šteberk. Na vrhu smo ob soju bakel prisluhnili zgodbi o 
nastanku Cerkniškega jezera, ki je močno povezana prav z 
omenjenim gradom. Pogrel pa nas je tudi čarovniški napoj. 
Sledila sta spust po kolovoznih poteh ter povratek po goz-
dnih poteh nazaj na izhodišče do kmetije z nastanitvijo Te-
kavča ograda. Po pohodu je sledilo predavanje Mira Kunst-
ka o zanimivostih Albanije. Seveda niso manjkali topel čaj, 
okusni prigrizki in pecivo. Pohod je postal že tradicionalen, 
saj je potekal že tretje leto zapored. Glede na to, da so ča-
rovnice tudi letos poskrbele za lepo vreme, tudi prihodnje 
leto pohod, ki ga je organiziralo in izpeljalo Društvo ljubi-
teljev Križne jame, zagotovo ponovimo.

Avtor/fotograf: Gašper Modic

Defibrilator tudi na Dolenjem Jezeru
Zavarovalnica Triglav, d. d., območna enota Postojna, je na-
menila sredstva za nakup defibrilatorja (AED), ki smo ga na-
mestili na gasilski dom na Dolenjem Jezeru. Naprava, kom-
patibilna z defibrilatorji, ki jih uporablja Zdravstveni dom 
Cerknica, je dostopna 24 ur na dan. Denar za nakup omarice, 
v kateri je defibrilator nameščen, je primaknila Agrarna va-
ška skupnost Dolenje Jezero. 

31. oktobra smo se vaščani Dolenjega Jezera udeležili izo-
braževanja o uporabi AED. V domačem gasilskem domu se 
nas je zbralo kar okrog 70. Predsednik PGD Dolenje Jezero 
Peter Frece je poudaril, da se bodo z najnovejšo pridobitvijo 
in usposobljenostjo vaščanov v vasi in okolici izboljšale možnosti za oživljanje ponesrečenih ali nenadno obolelih. Boštjan 
Meden in Miranda Cvetko iz Zdravstvenega doma Cerknica sta pokazala delovanje naprave in nas spodbudila k dodatnemu 
izobraževanju, zlasti za prve posredovalce v okviru domačega gasilskega društva. V primerih zastoja srca je ključno, da hitro 
ukrepamo, pravilno uporabimo napravo in se brez strahu lotimo nudenja pomoči. Da je bil prikaz uporabe novega defibrila-
torja za vas pomemben in koristen, smo ugotavljali tudi v pomenkih po končanem osnovnem izobraževanju, ko smo se pri 
gostoljubnih jezerskih gasilcih še dolgo družili ob divjačinskem golažu in pečenem kostanju. Zahvaljujemo se tako njim kot 
tudi postojnski območni enoti Zavarovalnice Triglav in Agrarni skupnosti Dolenje Jezero. Avtorica/fotografinja: Helena Frece
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Dogaja se

Ples meniševskih src
V DEOS Centru starejših Cerknica so nas na martinovo,  
11. novembra, obiskali iz Turističnega društva Menišija. 
Vsi so bili polni življenja in različnih talentov, ki so jih radi 
podelili z našimi stanovalci. Janez Košir, organizator ce-
lotnega programa, ki je za posladek pripravil tudi srčke me-
denjake, je izpostavil, kako pomembno je, da se družimo in 
skupaj preživimo čas v sproščenem, prijateljskem druženju. 
Program sta s pesmijo nadaljevala Damijana Škrlj in njen 
sin Klemen. Za glasbeno popestritev sta poskrbela Jakob 
Košir in Erik Strgulec na harmoniki. Celo vozički niso  bili 
ovira za ples. Avtorica: Sandra Pirc Fotograf: David Bavec 

Krvodajalska akcija

Sreda, 27. december
Od 7.00 do 14.00 v OŠ Notranjski odred Cerknica
Organizira: Območno združenje RK Cerknica-Loška dolina-Bloke

Četrtek, 28. december
Od 7.00 do 13.00 v OŠ Notranjski odred Cerknica
Organizira: Območno združenje RK Cerknica-Loška dolina-Bloke

Petek, 29. december
Od 7.00 do 13.00 v OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
Organizira: Območno združenje RK Cerknica-Loška dolina-Bloke

Prižig sveč v spomin žrtev
Združenje šoferjev in avtomehanikov Cerknica je v so-
boto, 18. novembra, pred OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova 
vas, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in OŠ 
Notranjski odred Cerknica izvedlo krajšo slovesnost ob 
svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč in 
prižig sveč v spomin žrtvam. 

Kot je povedal Franci Lužar, predsednik združenja, se 
je stanje na področju prometne varnosti v zadnjih letih v 
naši občini izboljšalo. »Menim, da ima zasluge za to tudi 
naše druženje, saj tako v  okviru Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu kot samostojno uspešno vodi-
mo številne akcije, kot sta tudi Varna pot v šolo in Kole-
sarski izpit,« je prepričan Lužar.

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič
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Podskrajnik
Težko bi našli vas, v kateri se je življenje 
v nekaj desetletjih tako drastično 
spremenilo. Furmane je zamenjala 
nepretrgana kača avtomobilov in 
tovornjakov, vaško kopanje peska 
miniranje, žabjo svatbo pa je izrinila 
industrijska cona. 

Podskrajnik je bil do leta 1875 del Dolenje vasi. Imenovali 
go ga Skrajnik. Ko se je osamosvojil, je dobil tudi svoje 
zdajšnje ime. Z matično Dolenjo vasjo ga vežeta agrarna 
skupnost in vaški patron. Žegnanje imajo še vedno na dan 
svetega Lovrenca. Dobri so si tudi z Antonom Padovan-
skim, ki ima kapelico sredi vasi. »Leta 1908 so jo postavili 
Svetovi, pomagali so tudi ostali vaščani,« razlaga Viktor 
Adamič. Anton Svet jo je postavil v zahvalo za srečno 
vrnitev iz Amerike, saj je ladjo zajel močan vihar. Del Sve-
tove družine je v Ameriko odšel že v 19. stoletju in ostal 
razpet med celinama. Ko so Svetovi v ZDA spet odšli leta 
1920, so s seboj vzeli tudi kip sv. Antona iz Podskrajnika, 
v kapelici pa je mesto našel drugi kip. Nato je propadala in 
odločiti so se morali, ali jo porušijo ali obnovijo. Odločili 
so se za obnovo. »Je le naša dediščina,« dodaja sorodnik 
Svetovih Viktor Adamič. Poleg njega so za njeno obno-
vo najzaslužnejši pobudnik obnove Joško Cerkvenik, 
Matjaž Žnidaršič, Vito Dolničar in Slavko Ardalič. Iz 
Amerike se je v obnovljeno kapelico vrnili prvotni svetni-
kov kip. 

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtorica: Maruša Mele Pavlin
Fotograf: Ljubo Vukelič

Svetniku sta za protiutež gotovo dobro konkurirali kar 
dve predvojni gostilni: pri Svetovih in pri Zalarjevih. Za-
larjeva hiša je pred desetletji pogorela, hišo, v kateri je bila 
Svetova gostilna, pa so kupili Porokovi. »V gostilni, ki je 
bila v naši stari hiši,« se namuzne Nada Porok ob vpraša-
nju, zaradi katere gostilne je nastal tudi znameniti (proti)
rakovški vzklik. Tisti, ki med pustom leze že iz konzerv. 
Med hišama je bilo nekoč veliko korito, v katerem so živino 
napajali mimovozeči furmani. Podskrajničani vedo pove-
dati, da so najstarejše hiše v vasi pod cesto. Najstarejše naj 
bi bile stara Porokova (nekoč Svetova), Zalarjeva (ki je ni 
več), Žohtarjeva (danes Lahova), Cibkova in Branislova. V 
zadnjih dveh, ki sta obnovljeni, ni več prvotnih lastnikov. 

Če si brez težav predstavljamo mimoidoče, ki so se 
ustavljali v gostilnah, pa za sliko prostora, kjer je danes in-

dustrijska cona, potrebujemo precej več do-
mišljije. »To je bila dolenjska gmajna, kjer so 
najprej pasli,« pripoved začenja Janez Lah. 
»Potem pa so v Podskrajniku naredili ope-
karno. Cejgunca so ji rekli.« Pod industrijsko 
cono je dobra ilovica in kopali so jo vse do Tr-
žišča. Luknje je zalila voda in kmalu so dobile 
ledinsko ime Luže. Ilovico so v gnetilni jami 
mečkali z nogami, jo vlivali v kalupe in jo po-
sušili. Lahova stara hiša je zgrajena iz opek iz 
Podskrajnika. »V njej je živel oskrbnik cejgun-
ce. Moj prastari oče je, ko je prišel iz Amerike, 
kupil to hišo,« se v 30. leta prejšnjega stoletja 
ozira Janez Lah. Tudi cejgujnca, obratovala 
naj bi do leta 1936, je bila po pripovedovanju 
Janeza Laha Svetova. »To so bili lesni mani-
pulantje,« zgodovino mamine družine raz-
kriva Viktor Adamič. Del družine, ki je odšel Obnovljeno kapelico so blagoslovili junija leta 2012.

Industrijska cona in regionalna cesta sta življenje v vasi popolnoma 
spremenili.
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

v ZDA, je okoli leta 1930 svojo hišo prodal. Kupili so jo Po-
rokovi, družina s Klanc, ki je denar za novi dom zaslužila v 
Kanadi. Na Svetovo lesno trgovino spominja le še skromna 
stavba. V smeri Rakeka na levi strani stoji majhna hišica z 
rešetkami na oknu. To je bila njihova pisarna. 

»Kjer je industrijska cona, je bilo vse pod vodo. Veliko 
mokrišče je bilo, polno žab in ptic,« še dobro ve Janez Lah. 
Po pripovedovanju najstarejših Cerkničanov je zaradi žab 
iz Podskrajnika nastala tudi Žabja svatba. Navdih za uglas-
bitev Stritarjevih verzov naj bi Vinko Vodopivec, ki je 
med prvo svetovno vojno krajši čas živel v Cerknici, dobil 
ob regljanju žab v Podskrajniku. Mimo se je ponoči peljal 
s kolesom, ko se je nekega dne zamudil v Zelšah. »Vse so 
v 70. letih prejšnjega stoletja uničili buldožerji,« pravi Ja-
nez Lah. »Se spomnite, kako smo imeli zaradi Iverke črno 
perilo?« sosede sprašuje Nada Porok. Kakšno nasprotje 
ponosnemu naslovu v Brestovem obzorniku iz leta 1974 
Gradnja na Broškem polju lepo napreduje! »Janez je izumitelj, 
naredil je pripravo, s katero je s svojega čolna lovil žabe,« se 
k sosedu v smehu obrne Viktor Adamič. Žabe so prodajali 
Postojnski jami in gostilni Pri kosmati taci iz Planine. »Žab 
je bilo toliko, da so se kar šipe tresle, ko so se oglasile; tega 
ne bom slišal nikoli več,« pravi Janez Lah in pristavi, da 
so Podskrajnik Dolenjci imenovali kar Žabja vas. Ne le žab, 
tudi ledu, ki je pozimi prekril današnjo industrijsko cono, 
se dobro spominja še Viktor Adamič, pa tudi smučarskih 
užitkov na Skrajniku. Vzpetina nad vasjo je bila v njegovem 
otroštvu še čisto gola, primerna tudi za kres, ki se ga je vi-
delo od daleč. Pasli niso kaj dosti, pravijo, kosili pa. Danes 
v vasi živine ni več. Okoli leta 1980 so imeli še nekaj ovc, 
vsi pa se še spominjajo volov, ki so s Skrajnika vlekli vozove 
s senom. 

Le še spomin je tudi eden od dveh vaških studencev. Iz-
vir pri stari Lahovi hiši je presahnil, ko so leta 1971 zgradili 

cesto v industrijsko cono, pri Adamičevih pa voda še teče. 
»Pred desetletjem je studenec presahnil za pet let,« pravi 
Viktor Adamič. Razmišlja, da zaradi miniranja v peskoko-
pu, ki premika sklade pod zemljo. Miniranje jih precej mo-
ti. Pravijo, da botruje kar nekaj popokanim stenam. Je pa 
bolje, kot je bilo. »V osemdesetih letih je bilo tako hudo, 
da smo celo protestirali,« se spominja Nada Porok. Janez 
Lah dodaja, da so peskokop odprli, ko so v prvih letih 20. 
stoletja med Rakekom in Cerknico naredili sedanjo cesto, 
prej je bila glavna prometna žila zdajšnja stara cesta med 
krajema. Pesek so nato kopali domačini iz Podskrajnika in 
Dolenje vasi, porabili so ga za posipanje cest, gradnjo hiš, 
nekaj so ga tudi prodali. Ker je hrib načet na več mestih, 
predvidevajo, da so iskali najboljši pesek. 

Na cesti je moral biti dovolj dober tudi za kolesarje. Oči-
tno jih je bilo dovolj, da je v Podskrajniku že v 30. letih prej-
šnjega stoletja Alojz Hren odprl trgovino s kolesi. Svojo 
obrtno pot je sicer začel kot čevljar, kasneje pa se je preselil 
v Cerknico, kjer je kupil hišo. 

Da bi zapustili svojo vas, kljub šundru, kot pravijo v 
Podskrajniku, nikomur ne pride na misel. Domačini so 
ponosni na svojo vas in dobro poznajo njeno zgodovino. 
Najbrž pa ni težko ugotoviti, česa si danes v Podskrajniku 
najbolj želijo. »Živel sem kot kralj, v zelenju in ob vodi, da-
nes sem zazidan okoli in okoli,« pravi Janez Lah. »Miru,« 
odgovarja Nada Porok. Vedo, da se napredka ne da ustaviti, 
in menijo, da je prav tako. Lahko pa bi, razmišljajo, na nek 
način le dobili povrnjeno zmanjšano kakovost življenja. 
»Še pločnik ob regionalni cesti smo dobili zadnji v občini, 
otroci nimajo strehe na avtobusnem počivališču, kanali-
zacije tudi nimamo, imamo pa avto za avtom,« naštevajo. 
»Želimo si mirnejši kraj, z zelenimi conami, krožiščem v 
industrijsko cono in obnovljenim vodovodnim sistemom,« 
je čisto konkreten Viktor Adamič. Vsi pa si najbolj želi-
jo, da bi načrtovana cerkniška obvoznica vključevala tudi 
Podskrajnik in ga razbremenila prometa.

Pogled z vrha Skrajnika na žabje kraljestvo in prazno cesto. Levo je 
Hrenova hiša, zgrajena okoli leta 1930, ki je Opekova postala okoli 
deset let pozneje. Desno je Adamičeva hiša, leta 1956 jo je zgradil 
Ludvik Svet. Fotografijo hrani Viktor Adamič.

»Ne družimo se veliko,« pravijo. A klepet z Viktorjem Adamičem, 
Janezom Lahom in Nado Porok (z leve) je bil prijeten in prijateljski.
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Lovska družina 
Cajnarje
Lovska družina (LD) Cajnarje je letos 
obeležila 70 let delovanja. Leta 1947  
se je zbralo sedem ustanovnih članov.

To so bili Jože Baraga iz Zavrha, Franc Brzek iz Osredka, 
Franc Kovačič iz Milave, Jože Šivec iz Hruškarjev, Franc 
Zalar iz Cajnarjev ter Franc Lenarčič in Franc Rudolf s 
Kremence, ki je postal tudi prvi predsednik. LD Cajnarje je 
že od ustanovitve Zveze lovskih družin Notranjska (ZLDN) 
Cerknica leta 1965 članica organizacije, ki na lokalnem ni-
voju povezuje enajst lovskih družin, organizira strokovna 
izobraževanja, skrbi za lovsko kulturo, lovsko strelstvo, ki-
nologijo in je vezni člen med lovskimi družinami in Lovsko 
zvezo Slovenije. Že 33 let pa LD Cajnarje sodeluje z LD Cir-
kovce z Dravskega polja. Med člani obeh družin so se v tem 
času spletle tudi pristne prijateljske vezi. 

Več članov kot pred leti
Ob ustanovitvi leta 1947 je bilo v LD Cajnarje vključeno 
še sedanje lovišče LD Žilice. Zaradi manjših nesoglasij in 
nemogoče komunikacije (takrat še ni bilo interneta, tele-
fonov, hodilo se je peš) so se lovci iz Žilic odločili, da usta-
novijo še eno lovsko družino. In tako sta na tem območju 
nastali kar dve. Do sporazumne razdelitve družine je prišlo 
leta 1957, ko so člani določili potek lovske meje, ki je v ve-
ljavi še danes. Obe lovski družini sta ohranili dobre odnose 
in letos skupaj praznovali častitljivi obletnici – LD Cajnarje 
70 let, LD Žilice pa 60 let organiziranega delovanja. 

Članstvo je v prvih letih zaradi različnih okoliščin le 
počasi naraščalo. Člani lovskih družin so bili v tistih časih 

namreč lahko le ljudje, ki so imeli zasluge v drugi svetovni 
vojni in so posedovali orožje. Prvo večje povečanje članstva 
v naši družini zaznamo po letu 1960, ko so se politične 
strasti po koncu vojne umirile in se je začelo delati tudi na 
strokovnosti. Vsi novi člani so morali opraviti lovski izpit 
pred državno komisijo.

Junija 1974 je LD Cajnarje štela le 16 članov, leta 1997 jih 
je bilo 35, ob 60. obletnici jih je bilo že 41, ob 70. obletnici 
pa se lahko pohvalimo že z 49 člani. Po obstoječi zakonodaji 
imamo tako številčno kvoto, ki na 100 hektarjev predvideva 
enega člana, precej preseženo, vendar smo mnenja, da aktiv-
nih, delovnih članov v društvu ni nikoli preveč. 

Lovišče v dobri kondiciji
Po kategorizaciji je lovišče, s katerim upravlja LD Cajnarje, 
srednjegorsko in se razprostira na dobrih 3.300 hektarjih, od 
katerih je 3.229 lovnih površin. LD Cajnarje ima enega naj-
bolj specifičnih lovišč, saj je po našem lovišču posejanih kar 
37 vasi oziroma zaselkov, poleg tega pa so posamezne do-
mačije še dodatno raztresene po zaplatah rodovitne zemlje. 

Neokrnjena narava nudi domovanje pestri paleti divjadi. 
Najpogostejša divjad našega lovišča je srnjad, katere število 
zaradi najrazličnejših vplivov počasi, a vztrajno upada. Lov-
ci to pripisujemo predvsem porastu številnosti velikih zveri 
(volka in medveda), občasni prisotnosti šakala, prometu in 
nestrokovni strojni košnji v zadnjih letih. Na padanje števil-
nosti srnjadi v lovišču verjetno vpliva tudi povečanje števila 
jelenjadi, ki jo zaznavamo v zadnjih letih. V manjšem številu 
so na območju lovišča LD Cajnarje prisotni še divji prašiči 
in gams, od male divjadi pa lisica, jazbec, kuna, divja mač-
ka, divji zajec in druge. Redkeje pa v naše lovišče zaide ris, v 
zadnjih letih pa je skoraj neopazen tudi gozdni jereb. Kljub 
nekaj naštetim težavam lahko trdimo, da so populacije glav-
nih lovnih vrst divjadi v dobri kondiciji. V vseh teh letih smo 
namreč brez večjih težav realizirali postavljene letne odvze-
me, ki nam jih predpiše država.

Naša društva

Avtor: Rajko Kovačič, predsednik LD Cajnarje

Pozdrav lovini ob praznovanju obletnic LD Cajnarje in LD Žilice pri lovskem domu na Okroglici.|Fotograf: Ljubo Vukelič
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Veliko prostovoljnega dela
Upravljamo z objekti in napravami, ki nam pomagajo pri 
izvajanju lova. Postavljamo solnice, krmišča in visoke pre-
že. Upravljamo tudi s štirimi avtomatskimi krmilnicami za 
krmljenje s koruzo, ki jih koristimo predvsem za odvzem 
divjega prašiča. Služijo pa tudi za odvračanje medveda od 
vasi in zaselkov. Imamo zadovoljivo število zimskih krmišč, 
ki zlasti v hudih zimah znatno olajšajo preživetje divjadi. 

Leta 1972 se je pričela gradnja lovskega doma na Okro-
glici, ki so ga končali v pičlih dveh letih. Pred petnajstimi 
leti smo cajnarski lovci na Okroglici zgradili še dodaten 
objekt, poimenovan kar kozolec. Pred petimi leti smo ga 
preuredili v lično brunarico, ki služi za društveno dejav-
nost, piknike, poroke, proslave.

Članom lovske družine, ki prihajajo iz Otav in okolice, pa 
gre predvsem zasluga, da se je leta 1993 zgradila še lovska 
brunarica v Gorenjih Otavah. Gre sicer za manjši objekt, 
ki služi izključno za namene lova in zbiranje lovcev pred in 
po lovu. V tem objektu je tudi priročna zbiralnica za divjad, 
v zgornjih prostorih pa smo pred štirimi leti uredili tudi 
spalne prostore. V vasi Bečaje ima LD Cajnarje postavljeno 
večjo zbiralnico, ki je opremljena tudi s hladilno komoro. 

Lovci smo ob pomoči kmetov, souporabnikov in nekate-
rih podjetnikov prispevali nemalo prostovoljnih ur in tudi 
ogromno materialnih sredstev, predvsem lesa, za gradnjo 
in vzdrževanje infrastrukture. Danes LD Cajnarje tako 
upravlja z loviščem, ki je zgledno urejeno in vodeno. V lo-
višču je primerno število objektov in naprav.

Lovci LD Cajnarje večino prihodka ustvarimo z odprodajo 
mesa divjačine in lovnim turizmom. V zadnjih letih doma-
čim in tujim obiskovalcem ponujamo vodene oglede medve-
dov, možno pa je najeti tudi objekte na Okroglici. Imamo še 
nekaj manjših virov, kot so vračilo dela koncesije, ki se vrne 
v občine, ter donacije dela dohodnine do 0,5 %, ki ga nekate-
ri člani in njihovi sorodniki namenijo lovski družini. Vendar 
vse to skupaj so zelo majhne številke, ki ne bi zadostovale za 
delovanje društva, če ne bi vsak posamezni član vsako leto 
opravil kar med 30 in 50 delovnih ur. Člani upravnega od-
bora pa opravimo tudi desetkratnik obveznih delovnih ur.

Lovci, kmetije, gozdarji
Zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo. Že večkrat 
smo priredili piknik za souporabnike, kmete, gozdarje in 
druge prebivalce, saj se nam zdi pomembno, da se pogovar-
jamo o problemih in skupaj upravljamo s prostorom. 

Letošnji jubilej kaže na to, da smo lovci LD Cajnarje na 
pravi poti. Še naprej se bomo trudili ohraniti del kulturne in 
naravne dediščine, vključno z divjadjo in njenim življenjskim 
okoljem. Želimo si namreč, da bi ga v čim boljšem stanju pre-
dali tudi zanamcem. Za to menimo, da se moramo odkrito 

Naša društva

pogovarjati o problematiki na področju lovstva in opozarjati 
na težave. Lovska družina Cajnarje se je tako pridružila prote-
stu Lovske zveze Slovenije proti prekomerni izločitvi jelenja-
di v letošnjem letu. Verjetno je ta pojav edinstven v Evropi in 
svetu, da se prav lovci borimo za zmanjšanje planov odvzema 
kake vrste. Zavedamo se namreč, da lahko s prekomernim in 
neargumentiranim posegom zaradi potreb dnevne politike 
vrsto ogrozimo. Snovalci tega enormno povečanega plana bi 
vso škodo v gozdovih radi naprtili jelenjadi, pri tem pa pozab-
ljajo, da smo imeli pred tremi leti žledolom, ki je prav gotovo 
pripomogel k razvoju podlubnika. Prepričani smo, da bi bilo v 
tem oziru treba iskati strokovne prijeme za zajezitev lubadar-
ja, ne pa se spravljati na jelenjad. Lovci na povečan odvzem 
prav gotovo ne bomo pristali. Jasno nam je, da ima država v 
rokah škarje in platno, vendar je pri tem treba poudariti, da 
pristojnim za koncesijo vsako leto plačujemo nekaj manj kot 
800 evrov. V kolikor ne pride do realizacije letnega načrta, pa 
nam država lahko koncesijo tudi odvzame. Lovci smo mne-
nja, da smo poleg kmetov in gozdarjev mi tisti, ki vemo, kaj 
se dogaja po naših gozdovih, zato bi nas morali pristojni pri 
načrtovanju upravljanja tudi bolj upoštevati. 

Veliko naših članov je tako v vlogi lovca, kmeta kot 
gozdarja, zato je planiranje s strani lovske družine vedno 
realno ter v korist tako gozda kot divjadi. Ne glede na ne-
strinjanja v povezavi z upravljanjem pa smo prepričani, da 
moramo biti lovci zgled korektnega odnosa do narave in 
souporabnikov. Na ta način lahko poskrbimo, da bomo v 
družbi cenjeni in spoštovani ter da bo zanimanja za lovstvo 
več tudi med mladimi.

V gradnjo in vzdrževanje lovskih objektov je bilo vloženih veliko pro-
stovoljnih ur.|Foto: arhiv društva

Dosedanji predsedniki – starešine LD Cajnarje: 
Franc Rudolf, Franc Rot, Karel Zalar, Anton Kraševec, 
Jože Kokalj, Franc Kočevar, Anton Zalar, Jože Modic, 
Jožef Šivec, Aleksander Modic, Stanislav Zalar, Fran
čišek Koščak, Janez Koprivnikar in Rajko Kovačič.
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Kultura in kulturniki

Cerkniško jezero 
v Gruberjevih Pismih
Jezuit, hidrotehnik Tobias Gruber 
(1744‒1806) se je leta 1781 podpisal  
pod knjigo Briefe hydrographischen  
und physikalischen Inhalts aus Krain,  
v prevodu Hidrografska in fizikalna  
pisma iz Kranjske.

Naslovljena so na Ignaca pl. Borna (1742‒1791), dunaj-
skega dvornega svetnika, sicer vodja dunajske prostozi-
darske lože Resnična sloga. V loži, ki je bila pomemben 
kulturni in duhovni center, med  drugimi srečamo tudi 
Gabrijela Gruberja (1740‒1805), matematika, tehni-
ka, graditelja prekopa ob Ljubljanici, njegovega mlajšega 
brata Tobiasa Gruberja, Jurija Vego, Vincenca Jurija 
Struppija, strokovnjaka za utrdbe in 
prekope, ki je dokončal Gruberjev ka-
nal v Ljubljani. Loža je bila pod močnim 
vplivom iluminatov, zagovornikov raz-
svetljenskih idej o naravni luči razuma.

Ker je moral hidrotehnik Gabri-
jel Gruber zaradi gradnje kanala med 
 Ljubljanskim gradom in Golovcem ‒ 
velikega projekta, ki ga je vodil v takra-
tni monarhiji ‒ temeljito preučiti vod-
ni režim celotnega porečja Ljubljanice 
in torej tudi Notranjske, so avtorstvo 
Hidrografskih in fizikalnih pisem iz 
Kranjske pripisovali tudi Gabrijelu in 
ne samo Tobiasu. 

Ignaz pl. Born je v uvodu k Pismom 
zapisal: »Pisec teh pisem ‒ čigar poklic-
no delo je že več let ukvarjanje z vodogradnjo in ukrepi za 
plovnost rek ‒ jih je sicer napisal samo meni za moj lastni 
poduk. Vendar so se mi zdela dovolj privlačna, da zaslužijo 
postati znana ob pomoči tiska ...«

Knjiga vsebuje dvanajst pisem, ki so datirana v Ljublja-
ni, Cerknici in Postojni od februarja do novembra 1779. V 
prvih treh pismih spregovori o izvirih reke Ljubljanice in 
njenih pritokih vse do izliva v Savo. Prepričan je bil, da je 
treba posebno pozornost pri snovanju trgovske poti usme-
riti v ustvarjanje plovnosti rek in to z ogledi na kraju sa-
mem. V nadaljevanju niza argumente in opravičila, zakaj 
so se stroški gradnje kanala za grajskim hribom več kot 
podvojili.

Hellovega zračnega stroja. Vzrok za nastanek jezera pa so 
padavinske razmere.

Pisma krasi 29 vinjet, ki med drugim prikazujejo: Lju-
bljano, izvir Ljubljanice, Veliko in Malo Karlovico, Vranjo 
jamo, Suhadolico, Skednenco, Bobnarico, Postojnsko ja-
mo … Knjigi so priloženi tudi zemljevidi oz. priloge: Lju-
bljanski kanal, zemljevid Cerkniškega jezera ter ponazori-
tev pretakanja vode z modelom veznih posod. 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in založba Maks 
 Viktor sta ob podpori Občine Cerknica ter podjetij Alpod 
in Interwolf izdali prevod Gruberjevih Pisem v prevodu 
Primoža Debenjaka in s spremno besedo dr. Stanislava 
Južniča.

Avtorica: Marija Hribar

Gruber je iz Ljubljane odpotoval v samostan Bistro 
ter naprej proti Cerknici. Pri sebi je imel Steinbergovo 
Cerkniško jezero, »da bi vse pravilno našel, primerjal in 
določil in da se ne bi kakšna zanimiva stvar izmaknila mo-
jim očem«. Pri raziskovanju jezera mu je pomagal tudi do-
mačin, ki je bil izkušen ribič. Iz Cerknice je šel na Dolenje 
Jezero in si najprej ogledal Rešeto in Vodonos. V Pristav-
ku petega pisma je opisal fatamorgano, optični privid na 
Cerkniškem jezeru. Šesto pismo začenja z opisi nadzemnih 
vod, ki se izlivajo v jezero. Nadaljeval je z opisi bruhalnikov 
in požiralnikov, med njimi Veliko in Malo Karlovico. Kljub 
temu da so naslednja pisma iz Postojne in Ljubljane, se je 
Gruber nenehno vračal k Cerkniškemu jezeru, »saj je zasle-
doval njegovo vodo skozi podzemske kanale prek Postojne 
do Ljubljane«.

Gruberjeva raziskovanja so temeljila predvsem na fizi-
ki in mehaniki, s hidrodinamiko je nadgradil spoznanja 
Kircherja, Browna, Schönlebna, Valvasorja in Stein
berga, ki je monografijo o Cerkniškem jezeru izdal tri-
indvajset let pred Gruberjem. Gruber je delovanje Cerkni-
škega jezera razložil s pomočjo Heronovega vodometa in 

Jacob Adam: Pogled na Cerkniško jezero s Slivnice
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Kultura in kulturniki

Arhivi ‒ zakladnice spomina v knjižnici v Cerknici
Na potujoči razstavi slovenske arhivske dediš-
čine se na petindvajsetih panojih predstavljajo 
osrednji državni arhiv, šest javnih regionalnih 
arhivov in trije cerkveni arhivi. Na panojih so 
reprodukcije več kot 140 dokumentov, vse od 
devetega stoletja s fragmentom prepisa pasto-
ralnega vodila papeža Gregorja Velikega, ki 
velja za najstarejši dokument v slovenskih ar-
hivih, do poročila republiške volilne komisije o 
izidu glasovanja na plebiscitu dne 23. 12. 1990. 
Dr. Andrej Nared, namestnik direktorja Arhi-
va Slovenije, vodja projekta, in mag. Marjana 
Kos, zaposlena v Zgodovinskem arhivu Ljublja-
na, soavtorica, sta ob otvoritvi razstave poveda-
la, da je bilo med 75 kilometri gradiva, kolikor 
ga hranijo arhivi, zahtevno opravilo izbrati naj-
pomembnejše in najlepše dokumente ter prikazati neka-
kšen prerez ali vzorec ohranjenega gradiva. Obiskovalci 
so se radi ustavljali ob reprodukcijah dokumentov, ki 
predstavljajo zgodbe vsakdanjega človeka na prelomnici 
(tihotapci, izseljenci, pričevanje otrok, interniranih v ita-
lijanska koncentracijska taborišča). Na ogled so bile tudi 
digitalne projekcije.

Knjižnica Cerknica je razstavo popestrila z originali iz 
domoznanske zbirke. Največ zanimanja je pritegnila knjiga 
iz leta 1595 z naslovom O čudovitih ogrskih vodah, ki pri-
naša najstarejši doslej znani zemljevid Cerkniškega jezera. 
Razstavljeni so bili tudi dnevniki pisatelja Ivana Matičiča 
iz prve svetovne vojne.

Avtorica: Marija Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Pozni november za pesnika
stvari: njegovo kratko, dvaindvajsetletno življenje, od tega je 
bila tu še vojna, pol leta internacije v Gonarsu, odhod med 
vaške straže v Grahovem, ter njegovo literarno usodo. Kljub 
temu da je je bil Balantič po vojni prepovedan ‒ v knjigar-
nah so njegove knjige umaknili s polic, v javnih knjiž nicah se 

niso smele izposojati ‒ se je o njem kar naprej govo-
rilo. Ko je bilo leta 1950 v Ljubljani zborovanje mla-
dih književnikov, je pesnik France Kosmač o njem 
javno spregovoril. Večina takratnih književnikov na 
zborovanju je bila proti Balantiču. Med tistimi, ki so 
ga branili, je bil tudi pesnik Jože Šmit. Poznal je nje-
govo delo, zato je branil kvaliteto njegove poezije. 

Po vrnitvi iz italijanskega taborišča je po nagovar-
janju Franceta Kremžarja Balantič odšel v domo-
bransko postojanko v Grahovo. Domačim je sporočil, 
da ima uradniško službo. Tu se je seznanil z Marijo 
Mišič, ki je z Bločic prihajala k sorodnikom v Graho-
vo. Profesor Pibernik je z njo dvakrat govoril, tako je 
izvedel tudi za njene medvojne načrte: »Če bo Balan-
tič umrl, bom odšla v klošter.« Vse se je uresničilo.

Avtorica: Marija Hribar Foto: Arhiv KJUC

V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je bila predstavljena 
biografska monografija o pesniku Francetu Balantiču 
z naslovom Pozni november za pesnika. Pogovor je vodila 
urednica pri Mohorjevi družbi Cvetka Rezar. Avtor  France 
Pibernik je poudaril, da je treba pri Balantiču ločiti dve 
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V petek, 29. decembra, si bodo lahko obiskovalci ob 17. 
uri ogledali animirani film Zverinice iz gozda Hokipoki, 
norveški lutkovni muzikal, sinhroniziran v slovenščino, ob 
19.30 pa bo sledila projekcija filma Druga stran upanja, 
finskega kultnega režiserja Akija Kaurismäkija. Film pripo-
veduje zgodbo o nepričakovanem prijateljstvu med sirskim 
beguncem in finskim gostincem. Je tudi dobitnik nagrade 
srebrni medved za najboljšo režijo na letošnjem Berlinalu.

Letošnje leto bomo na filmskem platnu zaključili v sobo-
to, 30. decembra, ob 17. uri, s projekcijo družinskega filma 
Menjava Božičkov. Avtorica: dr. Anja Bajda Gorela

Kultura in kulturniki

Zlata priznanja KID Plesonoga in KD Rak Rakek
Vsako leto JSKD RS organizira dva vsedržavna plesna fe-
stivala – mini festival otroških plesnih skupin Pika Miga 
v Velenju ter festival plesne ustvarjalnosti Živa v Ljublja-
ni. Preko izbora na lokalni in državni ravni se je v program 
obeh festivalov uvrstilo pet otroških in mladinskih plesnih 
miniatur iz naših krajev. Vse uvrščene točke dobijo zlata 
priznanja.

Na oktobrskem festivalu Pika miga, na katerem se pred-
stavijo najboljše otroške koreografije pretekle sezone iz vse 
Slovenije, sta letos sodelovali dve društvi iz naše občine. KD 
Rak Rakek je zastopal avtorski solo ples Gozdna vila, ple-
salke Eve Modic, ki je nastopala pod mentorstvom plesne 
pedagoginje Vesne Turšič. KID Plesonoga je predstavil tri 
plesne miniature: skupina Plesolaske je nastopila s točko 
Ime mi je Roža, skupina Plesomigotalke s točko Ustv-aaa- 
raj-alke, plesalka Katje Zabukovec pa je izvedla avtorski 
solo ples Snežinka, vse pod mentorstvom in v koreografiji 
plesne pedagoginje Jelene Oleami.

V novembru se je KID Plesonoga udeležil tudi tridnev-
nega festivala plesne ustvarjalnosti mladih Živa 2017 
v Španskih borcih, kjer je nastopil s točko Prah 1944 v iz-
vedbi plesne skupine Plesoluna. Avtor: Samo Oleami 

Skupina Plesoluna, koreografija Prah 1944, november 2017, Špan-
ski borci.|Fotograf: Matija Lukić

Filmski december v KD Cerknica
V Kulturnem domu Cerknica smo skupaj s Kosovelovim 
domom Sežana in Kulturnim domom Postojna v  sezoni 
2017/2018 pripravili projekt FILMARIJA. Sofinanciranje 
Slovenskega filmskega centra nam omogoča predvajanje 
kakovostnih filmskih vsebin za otroke in mlade po nižji 
 ceni, z bogatim spremljevalnim programom. 

Otrokom in mladim bomo letos ponudili štiri film-
ske projekcije, od tega dve šolski. Projekcije bo spremljal 
brezplačen pogovor s filmsko strokovnjakinjo. Za mlade 
obiskovalce bomo pripravili tudi brezplačen KULdnevnik, 
v katerega bodo lahko beležili svoje vtise ob ogledu filmov 
inprilepili vstopnico ter se z  njim sez-
nanili s kulturnim bontonom. Otrokom 
bomo brezplačno ponudili dve delavnici, 
na katerih bodo spoznali tehniko film-
ske montaže ter se zabavali z optičnimi 
igračami.

Tudi sicer si v Kulturnem domu 
Cerknica prizadevamo za reden in kako-
vosten filmski program.

Decembra si tako pri nas oglejte to-
plo in tenkočutno komično dramo o lju-
bezni v jeseni življenja Ledena  babica. 
Na sporedu bo v nedeljo, 10. decembra, 
ob 19. uri. 
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Večer s Francem Korbarjem
Uspešno sodelovanje Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica z 
Društvom upokojencev Rakek se je znova potrdilo 23. okto-
bra 2017, ko so v sklopu skupnega projekta večerov z zna-
nimi krajani v rakovški knjižnici gostili Franca Korbarja. 

Akademski glasbenik, skladatelj, aranžer in pedagog je 
glasbeno pot začel z violino, a je kmalu ugotovil, da mu 
je ljubša trobenta. Igral je v različnih ljubljanskih plesnih 
orkestrih in narodno-zabavnih ansamblih. Najprej pri 
Veselih planšarjih, Dobrih znancih, Ansamblu Borisa Ko-
vačiča in Slovenskih muzikantih. Ustanovil je Ansambel 
Franca Korbarja, zanj med drugim na besedilo Simona 
Jenka uglasbil skladbo Domovina, ki je danes ponarode-
la. Znana je tudi skladba Orlek kraški, ki je vezana na na-
še kraje, saj je kot otrok pogosto prihajal iz Ljubljane na 
 Rakek k starim staršem. 

Kot pedagog je deloval na Glasbeni šoli Grosuplje, in 
sicer kot profesor trobil in ravnatelj. Je tudi avtor prvega 
slovenskega učbenika za trobento.

V svoji karieri se je veliko posvečal tudi negovanju slo-
venske ljudske pesmi. Izdal je tri zbirke priredb ljudskih 
pesmi za trobila in več zgoščenk. Še vedno piše glasbene 

priredbe za različne orkestre in je član Godbe ljubljanskih 
veteranov, v kateri je trobento zamenjal za bariton.

Pogovor z gostom sta vodila Franc Perko in Franci 
Albreht, obiskovalci pa so lahko prisluhnili tudi Korbar-
jevim skladbam. Avtorica: Nevena Savić

Petnajst let folklorne skupine 
Folklorna skupina KD Rak Rakek je 28. novembra na Šes-
tem mednarodnem folklornem festivalu vUršulinem do-
mu na Uncu praznovala petnajst let delovanja. Program, 
ki je v nabito polni dvorani gledalcem ponudil pester iz-
bor ljudskega izročila, sta povezovala Damijana in 
 Vasilij Škrlj. Domači folklorni skupini so se prid-
ružili folklorniki FS Spomin iz Sevnice ter gostujoči 
skupini KUU Zasadbreg iz Zasadbrega in KD Bribir 
iz Bribirja. Ob zaključku prireditve je predstavnica 
Sveta OI JSKD Cerknica Dora Obreza podelila Ma-
roltove značke. Bronasto Maroltovo značko za pet-
letno delo na folklornem področju so prejeli: Sonja 
Čik, Emil Čik, Maša Gorjanc, Tatjana Kranjec, 
Tadeja Malc, Jure Požek, Marta Požek in Benja
min Škrab. Srebrno Maroltovo značko za desetletno 
delo je prejel Urban Malc. Zlato Maroltovo značko 
za petnajstletno delo so prejeli: Jožica Doles, Sta
nislav Doles, Majda Palčič, Ludvik Palčič, Dejan 
Ravšelj, Jeronim Stržaj, Antonija Šlajnar, Franc 
Šlajnar in Jure Žlogar. Častno Maroltovo značko 
je za svoje tridesetletno delovanje na folklornem po-
dročju prejela Vida Žlogar. Župan občine Cerknica 

Marko Rupar je folklorni skupini za petnajst let uspešne-
ga delovanja izročil plaketo občine Cerknica. Leto 2017 
skupina zaključuje s 37 nastopi in se že vneto pripravlja na 
 prihodnje leto. Avtorica: Vida Žlogar

Vida in Jure Žlogar z županom Markom Ruparjem. |Fotograf: Ljubo Vukelič

Franc Perko, Franc Korbar in Franci Albreht (od leve proti desni) 
|Fotografinja: Marija Perko
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Mladi mladim

Male sive celice
Preizkusite svoje znanje: »Guma na Majinem kolesu ima 
premer pol metra. V tretji prestavi ima sprednje zobato ko-
lo menjalnika dvakrat več zobcev kot zadnje. Kolikšna je 
največja razdalja, ki jo lahko opravi Maja, če v tej prestavi 
obrne pedal enkrat?«

Odgovor na to vprašanje poznajo sedmošolec Lovro Ba
sar, osmošolka Klara Fröbe in devetošolka Alja Majerle, 
ki v sezoni 2017/18 na kvizu Male sive celice zastopajo OŠ 
Notranjski odred Cerknica. Septembra so se udeležili regij-
skega predtekmovanja v Logatcu, na katerem so si priborili 
nastop v televizijskem delu kviza. Oktobra jih je tako čaka-
lo snemanje oddaje, v kateri so se pomerili z OŠ Žiri in pra-
vilno odgovorili tudi na zgornje vprašanje. Dvoboj, ki smo 

si ga lahko na televiziji ogledali 11. novembra, je bil napet, 
a na koncu je Cerkničanom uspelo premagati nasprotnike 
in se uvrstiti v naslednji krog kviza.

Avtorica/fotografinja: Teja Simčič

Menjalnica knjig 
Na OŠ Notranjski odred Cerknica je bila v okviru prazno-
vanja mednarodnega meseca šolskih knjižnic tudi letos 
izpeljana akcija, poimenovana Menjalnica knjig. Učenci in 
zaposleni so imeli priložnost, da zamenjajo knjige, ki jih iz 
kakršnegakoli razloga ne potrebujejo več. Z akcijo smo že-
leli spodbuditi učence, da pobrskajo po svoji zbirki knjig in 
tiste, ki so pozabljene obležale na domačih policah, zame-
njajo za zanimivejše, ki bi jih tudi bolj pritegnile k branju. 
Na povabilo se je odzvalo kar 178 učencev in zaposlenih, 
ki so si izmenjali 392 knjig. Z donacijami so menjalni-
co obogatile tudi nekatere založbe, ki izdajajo mladinsko 

Slovenski zajtrk
Letos smo že šestič obeležili dan slovenske hrane. V sklo-
pu tega dneva je potekal tudi Tradicionalni slovenski zaj-
trk, s katerim želimo otrokom približati pomen zajtrka, 
lokalno pridelane hrane, kmetijstva in čebelarstva. 

Na OŠ Notranjski odred Cerknica je zjutraj po celi šo-
li zadonela Slakova pesem Čebelar, ki so jo odpeli naši 
najmlajši učenci skupaj z ansamblom. Sledil je zajtrk, 
sestavljen iz slovenskega medu, ki so ga donirali čebelar-
ji iz čebelarskih društev Cerknica in Begunje, domačega 
mleka, bio masla, bio ajdovega kruha z orehi in jabolk, 
pridelanih v Sloveniji. Obiskali so nas tudi čebelarji iz 
obeh društev.

Med zajtrkom so si učenci predmetne stopnje ogledali 
filmček o tradicionalnih zajtrkih po svetu, ki so ga prip-
ravili učenci. Posnel in zmontiral ga je Nejc Ule. Film 

literaturo. Ponudba je bila pestra in zanimiva, kar so doka-
zovali tudi zadovoljni obrazi sodelujočih v menjalnici, ki jih 
je iz leta v leto več. Avtorica/fotografinja: Darja Andrejčič

prikazuje učence priseljence iz drugih držav naše šole, ki 
v maternem jeziku predstavijo svoj tradicionalni zajtrk. 

V petek je potekal tudi projekt KuhnaPaTo. Učenci so 
skupaj z mentorico in kuharicami skuhali gobov golaž, 
 polento in pripravili jesensko sadno solato.

Avtorica/fotografinja: Sabina Peklaj
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Mladi mladim

Ozaveščanje o diabetesu
V torek, 14. novembra, smo na Osnovni šoli Notranjski od-
red Cerknica obeležili svetovni dan sladkorne bolezni. Ob 
tej priložnosti smo na šolo povabili nekdanje učenke, sedaj 
dijakinje Srednje zdravstvene šole Postojna (SGLŠ), Karin 
Borštnik, Dašo Petrič in Šejlo Gazibara. Skupaj z učen-
ci, ki obiskujejo interesno dejavnost Sladkorna bolezen, so 
učencem in zaposlenim predstavile tipe in simptome diabe-
tesa, še posebej pa so izpostavile pomen zdravega življenj-
skega sloga za  preprečevanje te zahrbtne bolezni. Število 
bolnikov v Sloveniji namreč strmo narašča. Dijakinje so pod 
mentorstvom Helene Valenčič prostovoljcem izmerile nivo 
sladkorja in kisika v krvi ter krvni pritisk in srčni utrip.

S sodelovanjem med šolama smo želeli učence in zapo-
slene ozavestiti o diabetesu, hkrati pa zagotoviti med ge-

neracijsko sodelovanje in prenos znanja. Podobno sode-
lovanje bomo spodbujali tudi v bodoče, saj predstavlja 
pozitivno prakso za lažjo poklicno orientacijo učencev.

Avtorica/fotografinja: Veronika Švigelj

Učenje z gasilci
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo učenci izbirne-
ga predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
OŠ Notranjski odred Cerknica obiskali cerkniške gasilce. 
Naučili smo se veliko novega, kar nam bo koristilo v življe-
nju. Spoznali smo skupno in osebno zaščitno opremo gasil-
cev, poskusili smo pogasiti ogenj z različnimi gasilniki, se 
pomerili v tekmovanju vaje z vedrovko in »špricali« s pravo 
gasilsko cevjo. Pri tem bi se radi zahvalili Sreču Dragoliču 
in Francu Slavicu, da sta si vzela čas in nam popestrila 
pouk. Avtorica: Maša Korošec Fotografinja: Nika Nared

Simbioza Giba 2017
Na OŠ Jožeta Krajca Rakek je bil letošnji oktober znova 
zaznamovan z gibanjem. V tednu med 16. in 20. oktobrom 
se je naša šola pridružila vseslovenski akciji Simbioza Giba, 
ki je potekala pod sloganom »Vse življenje se gibamo – gi-
banje je življenje in življenje je gibanje«. Akcija je povezala 
različne generacije in poudarila pomen vsakodnevnega gi-
banja za naše zdravje, dobro počutje, učenje, kakovostno 
življenje in zdravo staranje.

V štirih dneh so se učencem od 1. do 5. razreda pri urah 
športa pridružili njihovi stari starši. Nekateri učenci so se 
z njimi preizkusili v različnih športnih igrah, drugi pa so 
se skupaj odpravili na pohod – tako na podružnični šoli na 
Uncu kot tudi na matični šoli na Rakeku.

Teden medgeneracijskega povezovanja je bil izred-
no živahen in je šolo napolnil z veliko dobre volje in 

pozitivne energije. Vsi skupaj smo dokazali, da so giba-
nje, telesna dejavnost, šport in rekreacija pomembni v 
vseh življenjskih obdobjih.

Avtor: Janez Radivo Fotografinja: Nina Granfola
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Gerbičeva učna ura 
Kaj pa ti vriskaš, kaj pa ti piskaš je kar pet tednov odmeva-
lo v cerkniški knjižnici iz pogumnih otroških grl. Razstavo 
o Franu Gerbiču, ki smo jo pripravili ob stoletnici sklada-
teljeve smrti, je na vodenih ogledih obiskalo več kot 650 
notranjskih osnovnošolk in osnovnošolcev. Največje zani-
manje za domačega umetnika, opernega pevca, pedagoga 
in našega prvega klasično izobraženega glasbenika so po-
kazali na cerkniški osnovni šoli in podružnici v Grahovem, 
saj so si razstavo ogledali skorajda vsi učenci. Na Gerbičevi 
učni uri, kot smo vodene oglede poimenovali, smo predsta-
vili utrinke iz njegovega osebnega in profesionalnega živ-
ljenja, popestrene z Gerbičevimi duhovitimi spomini na 
otroška in mladostniška leta. Za vsako triado posebej smo 
pripravili učno gradivo, s pomočjo katerega so učenci po 
končani predstavitvi samostojno raziskovali dokumente 
in predmete na razstavi. Obisk smo v knjižnici sklenili s 
skorajda ponarodelo Gerbičevo skladbo Pastirček. Poučno 

druženje smo zaključili per Gerbzi pod Turnom, pred rojstno 
hišo glasbenega talenta, ki je svojo veliko ljubezen do do-
mače dežele in predvsem domačega kraja, izkazoval skozi 
glasbo. Avtorica/fotografinja: Vesna Telič Kovač

Krompirjeve počitnice 
Novega znanja željni osnovnošolci so se med jesenski-
mi počitnicami udeležili raziskovalnih delavnic, ki jih je 
organiziral Notranjski park. Prvi dan so se otroci spre-
menili v nadobudne biologe in na učni poti po Menišiji 
dodobra spoznali domorodne drevesne vrste Notranjske. 
Naslednji dan je na vrsto prišlo raziskovanje Rakovega 
Škocjana. Najprej so se odpravili proti kraju, kjer reka 
Rak ponikne v podzemlje, ter se seznanili z nastankom 
kraških pojavov. V ta namen so s citronsko kislino razta-
pljali apnenec, s čimer so dokazali, da podoben postopek 
nastajanja kraških pojavov poteka tudi v naravi. Otroci 

so kljub vsej tehnologiji, ki jih obdaja, še vedno uživali v 
raziskovanju narave in obljubljajo, da se kmalu ponovno 
vrnejo. Avtor/fotograf: Dejvid Tratnik

Tehnike cepljenja
Drevesa so se že pripravila za zimsko mirovanje in že čez 
dobra dva meseca bo napočil čas za nabiranje cepičev sadne-
ga drevja za spomladansko cepljenje. V društvu Modro Nebo 
smo v  sodelovanju z OŠ Notranjski odred Cerknica na po-
družnični šoli 11. maj Grahovo pripravili delavnico na temo 
cepljenja. Delavnica je potekala v sklopu izbirnega predmeta 
Organizmi v naravnem in umetnem okolju, ki ga obiskujejo 
učenci 9. razreda. Na delavnici so učenci spoznali osnove cep-
ljenja in razlike med spomladanskim in poletnim cepljenjem 
ter se preizkusili v tehnikah cepljenja – kopulaciji, cepljenjem 
za lub, T-okulaciji in ploščičasti okulaciji. Učenci so dobili 

znanje, ki jim bo prišlo prav, če bodo želeli ohraniti kakšno 
staro sadno sorto sadnega drevja, ki so jo posadile prejšnje 
generacije. Avtor: Marko Cvetko Fotograf: Ljubo Vukelič

Mladi mladim
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Šport

Notranjski tekaški pokal je končan

Avtor: Miha Jernejčič
Fotograf: Ljubo Vukelič

ElgoNova Notranjski tekaški pokal se 
je zaključil s prireditvijo v Kulturnem 
domu Cerknica. V torek, 7. novembra, 
so predstavniki Športne zveze Cerknica 
podelili priznanja, pokale in medalje 
najboljšim udeležencem tekaškega pokala. 
Na osmih tekih se je skupno zbralo 
1266 tekačev, med njimi 565 otrok.

Tekači so se v letošnjem letu vzpeli na Križno Goro in Sliv-
nico, tekli ob Cerkniškem jezeru, po Blokah, po polhovih in 
medvedovih stopinjah, ob Karlovici in se udeležili Bistri-
škega teka. Organizatorji so podelili priznanja najboljšim 
po posameznih kategorijah, niso pozabili niti na najboljšo 
osnovno šolo – tako po osvojenih točkah kot po številu ude-
ležencev je bila to OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas – in na 
najuspešnejše društvo, tudi letos je bilo to TKD Sovica. Pri-
reditev so z glasbenimi točkami popestrili učenci OŠ Rakek.

Najuspešnejši tekači so bili Matej Jurančič, Matjaž 
Arko in Matjaž Čuček, najhitrejše tekačice pa Katarina 
Ožbolt, Kristina Bele in Bojana Levstek. Kot je v nava-
di, so posebna priznanja dobili še tekači, ki so se udeležili 
prav vseh osmih tekov v pokalu. Teh je bilo letos 40.

Prejemniki priznanj po kategorijah:
Deklice do 9 let: Zala Lenarčič, Lena Lah Majkič, Neža 
Milavec, Tia Mišič, Ajda Milavec, Klara Brence Tavzelj,
deklice 10–12 let: Neža Lenarčič, Eva Kovačič, Nikita Fun-
da, Teja Mišič, Manca Marinč, Eva Deleja Ambrožič,
deklice 13–15 let: Ema Bebar in Zoja Levec, Meta Drob-
nič, Katja Miklavčič, Nuša Kocjančič, Sara  Koren,
dečki do 9 let: Vid Bajec, Ambrož Čeček, Matevž 
Okorn, Val Sterle, Mark Ponikvar Zakraj, Taj Božič,
dečki 10–12 let: Tanej Fatur, Tine Zabukovec, Jure 
Mlakar, Hubert Urbiha, Martin Mišič, Anže Mlakar,
dečki 13–15 let: Anže Lenarčič, Miha Mlakar, Lovro 
Urbiha, Kristjan Zalar, Boštjan Bartol, David Pucelj.

Moški do 29 let: Aljaž Plevnik, Izak Hribar  Meden, 
Simon Kočevar,
moški 30–39 let: Matej Jurančič, Mihael Marinč, 
 Andrej Petrič,
moški 40–49 let: Matjaž Arko, Matjaž Čuček,  Jože 
Otoničar,
moški 50–59 let: Anton Rok, Stanko Turk, Milan 
Zalar,

moški 60 let in več: Stane Ferfila, Jure Gornik, Vili Frim.

Ženske do 29 let: Nina Prevec, Ana Otoničar, Lara Mohar,
ženske 30–39 let: Bojana Levstek, Nataša Ule Mišič, 
 Urška Rober Milavec,
ženske 40–49 let: Katarina Ožbolt, Kristina Bele,  Martina 
Zakrajšek,
ženske 50 let in več: Blanka Markovič Kocen, Nada 
 Merlak, Divna Martinčič.

Moški skupno: Matej Jurančič, Matjaž Arko, Matjaž Čuček,
ženske skupno: Katarina Ožbolt, Kristina Bele, Bojana 
Levstek.

Najuspešnejša OŠ po osvojenih točkah: OŠ Toneta 
 Šraja Aljoše Nova vas,
najuspešnejša OŠ po udeležbi: OŠ Toneta Šraja Aljoše 
Nova vas,
najuspešnejše društvo: TKD Sovica.

Udeleženci vseh osmih tekov pokala: Zala Lenarčič, 
Lena Lah Majkič, Ajda Milavec, Neža Lenarčič, Teja Mi-
šič, Manca Marinč, Matevž Okorn, Tanej Fatur, Tine Za-
bukovec, Jure Mlakar, Hubert Urbiha, Martin Mišič, Anže 
Mlakar, Maks Levec, Nejc Zalar, Nejc Modec, Miha Mlakar, 
Lovro Urbiha, Boštjan Bartol, David Pucelj, Izak Hribar 
Meden, Matej Jurančič, Andrej Petrič, Blaž Štrukelj, An-
drej Kragelj, Tine Ferfila, David Žnidaršič, Matjaž Čuček, 
Bernard Čeček, Marko Urbiha, Boris Tavzelj, Anton Rok, 
Stanko Turk, Milan Zalar, Stane Ferfila, Katarina Ožbolt, 
Kristina Bele, Martina Zakrajšek, Rosana Brišar, Lidija 
 Jernejčič.
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Šport

Ciklokros 
v Podskrajniku
Industrijska cona Podskrajnik je bila 
5. novembra prizorišče tekme v ciklokrosu. 
To je bila prva izmed šestih tekem 
za Slovenski pokal, ki se zaključuje 
10. decembra. Poleg tekmovalcev 
v članski kategoriji so se na krajših 
dirkah pomerili tudi otroci – od tistih 
najmlajših s »poganjalčki« dalje. 

Ciklokros je kolesarska disciplina, pri kateri se kolesarji 
vozijo v krogu (v Podskrajniku je bil krog dolg 2 km) po 
različnih terenih in čez različne naravne in umetne ovire. 
Včasih je hitreje, če tekmovalec stopi s kolesa in ga čez 
katero od preprek nese na rami, kar naredi dirko še zani-
mivejšo, pa tudi zahtevnejšo. Kolesarji so v krogih vozili 
od 20 minut (mladinci) do 45 minut (člani). V kategoriji 
članov je bil najboljši Rok Korošec, drugi je bil domačin 
Matej  Mugerli, tretje mesto pa je osvojil Primož Obal.

Avtor: Miha Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

NAVIJAJMO ZA NAŠE!

KOŠARKA
Športna dvorana OŠ Cerknica

9. december ob 19. uri 
KK Cerknica : Cugelj okna Ivančna Gorica

16. december ob 19. uri 
KK Cerknica : Kranjska Gora

ŠPORTNI SEMAFOR

KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1. A-liga 
9 tekem, 1 zmaga, 1 remi, 7 porazov, 9 . mesto

4. 11. 2017 Konjice I : Brest, 6 : 2 
11. 11. 2017 Brest : Konstruktor I, 1 : 7 
18. 11. 2017 Gorica : Brest, 5 : 3 
25. 11. 2017 Brest : Enemon, 2 : 6

KK Brest Cerknica, članice I, 1. A-liga 
9 tekem, 4 zmage, 5 porazov, 8 . mesto

4. 11. 2017 Adria : Brest I, 2 : 6 
11. 11. 2017 Brest I : Celje I, 3 : 5 
18. 11. 2017 Impol : Brest I, 6 : 2 
25. 11. 2017 Brest I : Litija 2001, 6 : 2

KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga zahod 
5 tekem, 2 zmagi, 1 remi, 2 poraza, 3 . mesto

3. 11. 2017 Brest II : Kamnik II, 5 : 3 
11. 11. 2017 Kočevje : Brest II, 5 : 3 
17. 11. 2017 Brest II : Vodnjak Dolenjski list, 7 : 1

NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga 
12 tekem, 7 zmag, 1 remi, 4 porazi, 3 . mesto

28. 10. 2017 Korte Avtoplus : Cerknica, 3 : 3 
5. 11. 2017 Rakek : Cerknica, 0 : 8 
12. 11. 2017 Cerknica : Postojna, 2 : 1 
18. 11. 2017 Košana : Cerknica, 1 : 2

NK Rakek, Primorska članska liga 
10 tekem, 1 remi, 9 porazov, 10 . mesto

5. 11. 2017 Rakek : Cerknica, 0 : 8 
11. 11. 2017 Renče : Rakek, 5 : 1 
19. 11. 2017 Rakek : NŠ Ankaran, 0 : 4

KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL zahod
2 tekmi, 2 zmagi

11. 11. 2017 Cerknica : Žiri, 83 : 39

NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. Slovenska namiznoteniška liga 
7 tekem, 4 zmage, 3 porazi, 5 . mesto

4. 11. 2017 PPK Rakek : NTK Logatec, 4 : 5 
18. 11. 2017 PPK Rakek : NTK Inter Diskont II, 1 : 5 
18. 11. 2017 PPK Rakek : NTK Muta, 5 : 2

Fotografije s prireditev si lahko ogledate 
v galeriji na spletni strani www .cerknica .si .
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Sprehod k Širokim travnikom na Ivanjski rebri
V tem poznem jesenskem času, ko nam je pokrajino že po-
belil prvi sneg, so sončni dnevi kot nalašč za  sprehod po 
poti k Širokim travnikom, ki se raztezajo med Rakekom in 
Ivanjim selom. S sprehodom pričnemo v Dovcah. Z asfalti-
rane ceste se napotimo naravnost proti Gmajni. Na začetku 
makadamske poti kmalu opazimo na obeh straneh nekaj 
zapornic. Pot se prične vzpenjati, nekoliko višje že lah-
ko zaslišimo zvok mimoidočega vlaka. Kmalu pridemo do 
kamnitega ločnega mostu, ki povezuje obe strani ob 
železniški progi. Na desni strani je kamniti usek, ob 
progi, višji, na levi pa se hitro znižuje. Levo od mostu, 
po razgledni poti ob železniški progi, nadaljujemo 
sprehod k Širokim travnikom. Sonce prijetno greje in 
travniki ob poti hitro izgubljajo snežno odejo. Mlade 
bele breze popestrijo travnike ob gozdu, nad katerim 
krožijo kanje ali kakšne druge ujede. Po železniški 
progi peljejo mimo vlaki, mi pa lahko ugibamo, kaj 
prevažajo v rezervoarjih. Ne prav daleč stran uzremo 
avtocesto in vozila, ki hitijo svojim ciljem naproti. 
Sosednjim vrhovom skušamo določiti imena. Pri za-
pornici čez železniško progo, nad Ivanjim selom, lah-
ko sprehod zaključimo in se obrnemo nazaj. Snežnik 
je videti zelo oddaljen, Javorniki pa že precej manj. 

Avtorica: Štefanija Šebalj Mikše

Ideja za izlet

Če imamo več časa, lahko opisani enourni sprehod podalj-
šamo po poti v hrib. Sprehod je primeren za družine, seveda 
pa previdnost  zaradi bližine železniške proge ni odveč. 

Trajanje: enourni pohod
Težavnost: manj zahtevna
Dolžina: 3,5 km v obe smeri

Iz Spodnje Slivnice na Limberk 

Fotografinja: Štefanija  Šebalj Mikše

Zadnjo nedeljo v oktobru smo se planinci Planinske-
ga društva Cerknica iz Grahovega povzpeli na Slivnico 
tako, da smo obhodili njen vzhodni del. Vetrovno vre-
me nam ni preprečilo niti ogleda Coprniške jame, ki 
sta nam ga omogočila jamarja JD Karlovica. Na izho-
dišče smo se vrnili mimo ruševin cerkve sv. Miklavža. 

Teden dni pozneje smo se podali v nekoliko bolj 
oddaljeno Spodnjo Slivnico pri Grosuplju. Zadali 
smo si cilj, da se »povzpnemo« na le 678 metrov 
visok Limberk. Smo pa vseeno morali preplezati 
nekaj skal, da smo prišli na vrh. Pot nas je vodila 
pretežno čez gozdove, kjer prevladujejo listavci. Za-
čudeno smo opazovali iglavce in se spraševali, koli-
ko mladih drevesc je naenkrat vzklilo pod mogoč-
nim drevesi, da so vsa enako visoka in v gneči iščejo 
svoj  življenjski prostor. Končno smo le prispeli na vrh. 

Z vrha smo previdno sestopali med skalami, priti smo 
morali še do razvalin starega gradu nad Čušperkom. Med 
potjo smo presenetili mladega divjega prašička, ki pa se je 
zelo hitro umaknil. Ruševine starega gradu so pričale, da 

je bil gradič nekoč na varnem mestu, ampak po opisu so si 
njegovi lastniki pozneje naredili bivališče bližje dolini. Po 
gozdni cesti smo se pričeli spuščati v dolino in po prečka-
nju železniške proge, ki vodi proti Kočevju, smo prispeli v 
Čušperk, kjer nas je čakal avtobus.

Fotograf: Kosta Trajkovski
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Notranjski regijski park

Ekosistemske storitve: izmišljotina ali dejstvo?
Na obali Cerkniškega jezera ljudje živijo že od kamene dobe. 
Pozneje je človek poselil tudi okoliške vzpetine, jezero z okolico  
pa je naseljencem vedno zagotavljalo neusahljiv vir hrane.

Rib, ki so se podile po plitvinah in strugah, nikoli ni zmanj-
kalo. Za popestritev jedilnika je poskrbela perjad, saj jate 
ptic tu rade prezimujejo ali se ustavijo na svoji selitveni po-
ti. V času, ko je jezero usahnilo, pa so ravnice, polne sočnih 
trav, iz gozda zvabile jelene in košute. 

Gozdovi, ki obdajajo jezero, so človeku že takrat pome-
nili več kot zgolj vir hrane. Sprva so se praljudje ob ognjišču 
pod spodmolom greli in pekli nalovljeno divjad, pozneje so 
si postavili brunarice, sestavili lojtrnik, kurili v glažutah in 
kovačnicah. Za vse to je potreben les. 

Hrana, gradbeni material in kurivo so le del nabora eko-
sistemskih storitev, ki jih ustvarjajo in zagotavljajo živa 
bitja v interakciji z neživo naravo. 

Kaj pa ekosistemske storitve, brez katerih življenje ljudi 
(in milijonov drugih vrst) ni mogoče, pa jih imamo za dano in 
se niti ne sprašujemo, kako pomembne so? Je težava v tem, 
da nimajo cene oziroma so podcenjene? V tem, da ustvarjajo 
ogromne dobičke, kar človek izkorišča ne glede na posledice, 
ki jih imajo zanj in njegove oziroma svoje potomce?

Od kod kisik, pitna voda? Kisik zagotavljajo živa bitja, 
rastline. Mimogrede pa še preprečujejo erozijo in hranijo 

domače in divje živali. Tudi vodo čistijo organizmi. Bakte-
rije, nevretenčarji in rastline pri tem združijo moči. Tako v 
naravi kot čistilni napravi, ki jo je postavil človek, ki narav-
ne procese le posnema.

Ekosistemske storitve so torej po domače povedano da-
rovi narave in na Notranjskem se zavedamo njihovega po-
mena, kar se vidi v spoštljivem in zaščitniškem odnosu, ki 
ga imamo do narave. Tej temi se posveča projekt Eco Karst, 
ki je sofinanciran s skladi EU (ERDF, IPA) in v katerem so-
deluje tudi Notranjski park. Avtor: Jošt Stergaršek

Sedaj  
gre zares
Konec oktobra je v Notranjskem par-
ku potekal prvi sestanek projektnega 
odbora KRAS.RE.VITA. V projektu, 
ki združuje dve zavarovani območji, 
Notranjski park in Planinsko polje, 
sodelujejo še Zavod RS za varstvo na-
rave, DOPPS, Zavod znanje Postojna 
ter občini Postojna in Logatec. Na se-
stanku smo podrobno preučili pro-
gram dela 2017–2021, pregledali že 
narejeno ter se seznanili z navodili za 
administrativno vodenje evropskega 
projekta. Veselimo se uspešnega so-
delovanja in prvih rezultatov projek-
ta, ki bodo vidni že naslednje leto. 

Avtor: Dejvid Tratnik

LIFE Stržen v Bruslju 
V Bruslju je oktobra potekal sestanek vseh 
v letu 2017 odobrenih LIFE projektov, po-
vezanih z ohranjanjem narave in biološko 
raznolikostjo.  Med kar 270 prijavljenimi 
projekti je bilo sprejetih le 42 najboljših, 
med njimi tudi projekt Notranjskega par-
ka LIFE Stržen. 

Dogodka sta se udeležili vodja projek-
ta Irena Likar in koordinatorka Ana 
Gabrejna, ki sta tako kot ostali udele-
ženci predstavili projekt in odgovorili na 
vprašanja predstavnikov Evropske komi-
sije. Na sestanku so bila predstavljena še 
podrobna navodila o vodenju projekta, 
udeleženci pa so se med  seboj spozna-
li in delili izkušnje, ki so jih pridobili pri 
 podobnih projektih.

Avtorica: Ana Gabrejna
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EnSvet Cerknica svetuje

Spodbude tudi za 
večstanovanjske stavbe
Na ravni države se za ukrepe energetske 
sanacije odloča vedno več upravičencev, kar 
pa ne velja za Notranjsko in Primorsko, kjer 
lastniki objektov še vedno slabo izkoriščajo 
možnosti rabe nepovratnih sredstev. 

Javni poziv
Eko sklad je pripravil poziv za nepovratne finančne spod-
bude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovito-
sti starejših večstanovanjskih stavb, ki je namenjen obča-
nom in občankam ter pravnim osebam, ki so lastniki ali 
solastniki večstanovanjskih stavb, etažni lastniki ali solas-
tniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, imetniki stavb-
ne pravice na nepremičnini ali najemniki stanovanja s pi-
snim soglasjem lastnika za nove skupne naložbe v starejših 
večstanovanjskih stavbah. Prijavo lahko v imenu upraviče-
nih oseb vložijo upravnik stanovanjske stavbe, predsednik 
skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec oziroma skupni 
predstavnik upravičenih oseb.

Prijava je možna vse do objave zaključka javnega poziva 
v Uradnem listu RS, saj je namen Eko sklada ta, da raz-
pisi tečejo kontinuirano. Ko se torej porabijo razpoložljiva 
sredstva, se aktualni razpis zaključi in se razpiše novega. 

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno 
upravičeno osebo se določi na podlagi solastniških dele-
žev, znaša pa od dvajset do štirideset odstotkov priznanih 
stroškov naložbe, omejene z maksimalno vrednostjo, ki je 
različna za vsak ukrep.

ENERGETSKO SVETOVANJE

Nepovratna sredstva so namenjena: 
Toplotni izolaciji fasade, ki mora biti izvedena z najmanj 18 cm 
izolacijskega materiala s toplotno prevod nostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali 
ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala, da bo razmerje 
λ/d ≤ 0,25 W/ m2K.

Toplotni izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru. Pri tem mora biti debelina izolacije najmanj 30 cm, to-
plotna prevodnost toplotne izolacije pa λ ≤ 0,045 W/mK. Debeli-
na toplotne izolacije je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje 
λ/d ≤ 0,150 W/m2K.

Optimizaciji sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiator-
skih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celot-
nega sistema ogrevanja ter mora biti izvedena na podlagi projek-
ta ali izračuna.

Obsežni energetski obnovi, ki zajema hkratno izvedbo vseh 
treh predhodno navedenih ukrepov. 

Pomembna strokovnost izvedbe
Energetski svetovalci priporočamo celovito sanacijo stavb, 
ki je tudi najoptimalnejša. Seveda pa se upravičenci odloča-
jo tudi za izvajanje ukrepov po etapah, odvisno od trenut-
nega stanja objekta in pa finančnih zmožnosti.

Prihranki, ki jih dosežemo z energetsko prenovo, so raz-
lični, odvisni pa so predvsem od predhodnega stanja objek-
ta in celovitosti sanacije. Gibljejo se od trideset do šestde-
set odstotkov. Na  žalost strokovnjaki ugotavljamo, da je 
v praksi prevečkrat tako, da je pri sanacijah ovoja vodilo 
samo višina investicije, ne pa tudi strokovnost izvedbe. 
To pomanjkljivost skuša Eko sklad odpraviti z dodatnimi 
spodbudami za izdelavo projektov, kar tudi v naši pisarni 
ocenjujemo kot korektno in pravilno potezo. 

Tako izpostavljamo, da v kolikor bosta pri izvedbi izolaci-
je fasade in strehe ali stropa, s prikazanimi vsemi rešitvami 
in detajli, zagotovljena projektantski in strokovni nadzor po 
predpisih o graditvi objektov, imajo upravičenci pravico do 

dodatne nepovratne finančne spodbude, ki znaša 
do petdeset odstotkov priznanih stroškov projek-
ta in nadzora in do dvajset odstotkov priznanih 
stroškov zamenjave zunanjega stavbnega pohi-
štva v skupnih prostorih.

Več informacij glede vseh razpisov:
Energetska svetovalna pisarna Cerknica, 

vsak ponedeljek. Potrebna je predhodna najava na 
telefonski številki 01 709 06 10 ali po 
elektronski pošti ensvet@cerknica.si.

Eko sklad: informacije so dostopne na spletni strani 
ekosklad.si. Vsak ponedeljek, sredo in petek lahko 

med 13.00 in 14.30 pokličete svetovalce  
na telefonsko številko 01 241 48 20.  

Dosegljivi so tudi na številki 080 16 69 ali na 
elektronskem naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Avtor: Lucijan Batista, energetski svetovalec mreže EnSvet
Fotografinja: Maruša Opeka
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Obveščamo 

Novi zabojniki
JP Komunala Cerknica, d. o. o., 
je v mesecu oktobru na štirih 
lokacijah postavila nove 
podzemne zabojnike, s katerimi 
nadomešča običajne zabojnike 
za odpadke. Poskrbela je za lepšo 
podobo lokacij, sprostile pa so se 
tudi javne površine. 

Trije sklopi zabojnikov so postavljeni na poko-
pališčih na Uncu, Rakeku in Cerknici, en pod-
zemni ekološki otok pa se nahaja v Begunjah. 
Ekološki otoki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov. 
Vanje ločeno odlagamo papir in steklo, v Begunjah pa tudi 
mešano odpadno embalažo. V zabojnike na pokopališčih 
ločeno oddajmo odpadne nagrobne sveče in biološko raz-
gradljive odpadke. 

Pomembno je pravilno ločevanje odpadkov!

V zabojnik za papir sodijo: časopisi, revije, knjige, 
zvezki, letaki, telefonski imeniki, pisemski in ovojni papir, 
karton, odpadna embalaža iz papirja kartona, lepenke …

V zabojnik za odpadno embalažo sodijo: plastenke, 
plastična embalaža čistil, pijač, šamponov, mehčalcev, pla-
stični kozarci, plastične vrečke in folije, alu-folija, tetrapak 
 embalaža, pločevinke živil in pijač, prazne konzerve …

V zabojnik za steklo sodijo: steklenice, kozarci za kon-
zerviranje (brez pokrova), steklene posode in vaze, razna 
druga steklena embalaža (stekleničke od parfumov in 
kozmetike) …

V zabojnik za odpadne nagrobne sveče odlagamo 
 izključno odpadne nagrobne sveče. 

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke sodijo: 
sadni in zelenjavni odpadki, olupki vseh vrst zelenjave in 
sadja, kavna usedlina, čajne vrečke, ovenelo cvetje, zemlja 
lončnic, trava ... 

Avtor: JP Komunala Cerknica, d. o. o.
Fotograf: Ljubo Vukelič

Kolektiv 
JP Komunala Cerknica, d. o. o., 
Vam želi miren božič ter obilo 

zdravja in osebnega zadovoljstva
 v prihajajočem letu.

Delovni čas zbirnega centra Cerknica
Ponedeljek: zaprto,
torek: od 11.00 do 17.00 v zimskem času, 
            od 12.00 do 18.00 v poletnem času.
Sreda, četrtek in petek: od 8.00 do 15.00,
sobota: od 8.00 do 12.00,
nedelja in prazniki: zaprto.

Odpadke, ki ne sodijo v posamezne zabojnik (ali jih vanj 
ne morete odložiti zaradi dimenzij), lahko predate v zbir-
nem centru Cerknica. 

Občanke in občane prosimo, da odpadke odlagajo iz-
ključno v zabojnike, ki so namenjeni posamezni frakciji, 
vse ostale odpadke pa odpeljejo v zbirni center. S skupnimi 
močmi lahko pripomoremo k čistejšemu in prijaznejšemu 
okolju. 
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včasih tudi vrvmi, trtami ali zbili skupaj s sponami. Pri veza-
nju splava so potrebovali naslednje orodje: cepin, sekiro, ob-
račalnik in »pik« za privlačevanje lesa po vodi. Pik je skovan 
in na štiri–šest metrov dolgem drogu nasajen in priostren 
kos železa, tako, da je en krak vzporeden z drogom, drugi 
pa pravokoten na drog. Splav so navadno privezovali tako, 
da so med posamezne kose lesa zabili kole v jezersko dno.

Splav sta vozila običajno dva delavca, ki sta potrebovala 
za pot, dolgo okoli 9,5 kilometra, od Retja pri  Otoku do 
Vodonosa pri Dolenjem Jezeru, od šest do osem ur. Od 
tu naprej so spet z živinsko vprego zvlekli les na primer-
no mesto za nakladanje, ga tam naložili na voz in odpeljali 
do doma ali do  potrošnika. Tone Udovič, revirni gozdar 
revirja Otok, še pove, da so, preden je bil narejen nasip pri 
Dolenjem Jezeru, s splavi letno prepeljali okoli 1.600 ku-
bičnih metrov oblovine iglavcev in okoli 300 do 400 ku-
bičnih metrov hlodovine listavcev. Vozili so tudi drva in to 
okoli tisoč metrov na leto in to tako, da so povezali skupaj 
dva drevaka. V sedemdesetih letih, nekaj pred nastankom 
teh posnetkov, so na leto splavili le še okoli 400 kubičnih 
metrov oblovine iglavcev in hlodov listavcev. Na posnetku 
iz leta 1972 pa je eden zadnjih splavov, če ne zadnji, saj je 
bila takrat že posekana trasa za cesto za Zadnjim krajem.

Duh nekega drugega časa

Notranjske artikulacije Avtor: Artikula

Decembrske artikulacije so zimsko obarvane in odhajajo na dolgo 
zimsko spanje. Vračajo se čez leto dni, do takrat pa nikar ne pozabite 
nanje in tudi sami občasno beležite notranjske narečne bisere. V 2018 
naj bo vse dobro, boljše, najboljše – brez neprilik, kot je spodnja:

»Včeraj sem komaj priplužila v službo.«
»Je na avtocesti spet vse stalo?«
»Saj smo se še kar nekako premikali, ampak vse do Ljubljane 
so padale tako debele mauke, da se ni popolnoma nič videlo.«

mauka = skupek vlaken, kosem, velika snežinka

1972: Retje, Cerkniško jezero – zadnji splav

Avtor: Franc Perko, Stare slike

Splavljanje lesa na Cerkniškem jezeru 
ima dolgo tradicijo. Gozdovi na obrobju 
Cerkniškega jezera dolgo obdobje niso imeli 
nobenih poti, še manj cest, po katerih bi 
vaščani Grahovega, Martinjaka, Dolenjega 
Jezera, Dolenje vasi, Otoka, Laz, Gornjega 
Jezera, Lipsenja in Žerovnice lahko do 
doma pripeljali les. 

Tako so morali les prevažati po edini možni poti – po vodi. 
Do leta 1909 na tem območju ni bilo ceste ali poti, ki bi 
omogočala nemoteno oskrbovanje z lesom. Tega leta je bila 
tako dograjena cesta iz Starega trga preko Nadleska, Pod-
cerkve, Dan, Laz in naprej po pobočju Javornika v Otoško 
dolino, Vrh Korena in Palčje, ki je omogočila, da niso bili 
več vezani na splavljanje prebivalci Gornjega Jezera. Šele 
ko je bila zgrajena cesta Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Go-
renje Jezero do ceste Stari trg–Vrh Korena, so opustili spla-
vljanje lesa še lastniki gozdov iz vasi Lipsenj, Žerovnica, 
Grahovo in deloma Martinjak.

Lastniki javorniških gozdov iz Dolenjega Jezera in Dolenje 
vasi pa so problem prevoza rešili tako, da so zgradili pri Dole-
njem Jezeru nasip do Gorce1 in se navezali na »Fabrško pot«, 
ki je za takratne čase omogočala dober prevoz lesa z vprežno 
živino. Najdlje so prevažali les s splavi iz predela Zadnji kraj. 
To so bili gozdovi vasi: Martinjak, Otok in deloma Dolenje 
Jezero. Ko je bila zgrajena še kamionska cesta za Zadnjim 
krajem, to je bilo v sedemdesetih letih 20. stoletja, je prevoz 
lesa s splavi po Cerkniškem jezeru postala zgodovina.

Za izdelavo splava so les posekali v letni sečnji na »suš«, 
da se je temeljito posušil, ker drugače listavci ne bi plavali. 
Ta les so v jesenskem in zimskem času razrezali in z vpre-
žno živino zvlekli do primernih mest ob jezeru, kjer so ve-
zali splave: Retje, Mrzlek, Petrov laz, Vranja jama, Vršič, 
Skadolca, Tresenec, Laški studenec, in drugih krajev, ki so 
bili sposobni sprejeti vsaj za en splav veliko količino lesa. 
Pripravljen les je čakal, da se je jezero v dobi jesen–pomlad 
napolnilo in je bilo primerno za splavarjenje.

Pri vezanju splava so bili zaposleni najmanj trije delavci 
in par vprežne živine za privlačevanje2 lesa do vode. Za ve-
zanje splava, v katerem je bilo vgrajeno okoli 50 kubičnih 
metrov lesa, so potrebovali trije delavci in vprega deset do 
dvanajst delovnih ur. Splavi so bili široki do štiri metre, dol-
gi pa, odvisno od količine lesa, ki je bila vgrajena v splav, 
najmanj pa osem metrov. Les so čvrsto povezali z verigami, 
1 Goričica na Cerkniškem jezeru.
2 Bolj avtentičen izraz za vlačenje.

Retje na Cerkniškem jezeru, jeseni 1972, avtorja Franca Perka.
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Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih po-
ljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški pogledi, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagradna križan-
ka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, ime 
zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo v uredništvu 
sprejemali do 19. decembra. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva po-
krovitelj tokratne križanke, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica:

1.  nagrada: knjiga Tobias Gruber: 
 Hidrografska in fizikalna pisma iz Kranjske,
2.  nagrada: knjiga Tobias Gruber: 
 Hidrografska in fizikalna pisma iz Kranjske,
3.  nagrada: knjiga Tobias Gruber: 
 Hidrografska in fizikalna pisma iz Kranjske.

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki Sliv-
niških pogledov, ki izide v začetku januarja 2017. 

V uredništvo je prispelo 80 pravilnih rešitev prejšnje križan-
ke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajenke, ki prejmejo nagrade 
 Lepotnega ateljeja Aine:

1. nagrada (kozmetični izdelki v vrednosti 30 evrov): 
 Jožica Mljač, Dovce 14, 1381 Rakek,
2.  nagrada (kozmetični izdelki v vrednosti 20 evrov): 
 Tanja  Obreza, Dolenja vas 53, 1380 Cerknica,
3.  nagrada (kozmetični izdelki v vrednosti 10 evrov): 
 Miljana Brancelj, Brezje 9, 1382 Begunje pri Cerknici,

Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v Lepotnem ateljeju 
Aine na naslovu Tabor 5 a, 1380 Cerknica po predhodnem dogo-
voru na številki 040 501 145. 

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
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V decembru …
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica v decembru 
2017 in do konca šolskega leta prvošolčke va-
bi k brezplačnemu vpisu. Ob vpisu jih čaka da-
rilo (slikanica). Ob projektu Rastem s knjigo k 
brezplačnemu vpisu v vseh enotah knjižnice va-
bijo tudi sedmošolce.

Vsak ponedeljek
Računalniška pismenost za starejše
Delavnica osnovnih računalniških znanj, obve-
zna prijava: 031 727 528
Ob 12.00, Točka moči, Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči

Vsak torek
Likovna delavnica za otroke od četrtega 
do osmega leta starosti
Vsak torek v decembru, razen 26. 12., od 17. 
do 18. ure, v prostorih Galerije Martin Krpan. 
Več informacij in prijave na 051 310 764.
Organizira: Andreja Gorjanc, akad. slik. 

Vsak četrtek
Igralne urice v angleščini 
Primerne za otroke od četrtega leta; obvezna je 
prijava na: 031 727 528.
Ob 17.00, Točka moči, Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči

Vsak petek
Joga za šolske otroke 
Brezplačna vadba za otroke od šestega do dva-
najstega leta, prijava je obvezna na: 031 727 528.
Ob 17.00, Točka moči, Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči

4. december 2017‒4. januar 2018
Fran Gerbič ‒ razstava ob stoletnici smrti
V času delovanja Knjižnice Rakek
Organizira: KJUC

5. december 2017‒6. januar 2018
Irena Luick ‒ razstava unikatnih glinenih 
izdelkov
V času delovanja Knjižnice Cerknica
Organizira: KJUC

Petek, 8. december
Decembrsko veselje 
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za otro-
ke od četrtega leta dalje. Prijave na 01 70 91 078. 
Ob 17.00, Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

Sobota, 9. december
Tradicionalni pohod po treh občinah 
(Cerknica, Loška dolina in Bloke)
Pohod in ogled zanimivosti. Dolžina: 10 km. 
Trajanje: štiri ure. Pohod je primeren za vse 
starosti. Več informacij na www.krizna-jama.si.
Ob 9. uri, start in cilj pohoda bosta na 
parkirišču pred cerkvijo na Bloški Polici.
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

Lepo vabljeni  . . .
 Nedelja, 10. december 

Ženska federacija za mir na svetu nam 
predstavi deželi Italijo in Madžarsko.
Ob 15.00, Center starejših Cerknica
Organizira: Center starejših Cerknica

Ponedeljek, 11. december 
Koncert Klape GALEB in otvoritev 
slikarske razstave Dagmar M. Mlakar 
Ob 16.00, Center starejših Cerknica
Organizira: Center starejših Cerknica

Torek, 12. december
Praktična znanja priprave hrane za 
dobro zdravje 
Predavanje prof. Žive Meljo
Ob 18.00, Točka moči, Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči 

Sreda, 13. december
Skupina za samopomoč
Srečanje skupine za samopomoč svojcem bolnikov 
z demenco. Informacije na številki 040 458 015. 
Ob 17.00, Center starejših Cerknica
Organizira: Center starejših Cerknica

Beremo Ivana Matičiča
Srečanje Bralnega kluba
Ob 18.00, Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

Petek, 15. december
Božično-novoletni koncert učiteljev 
Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
Ob 19.00, župnijska cerkev v Cerknici
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Sobota, 16. december, 
in nedelja, 17. december

Osma tradicionalna razstava božičnih jaslic 
Od 9.00 do 19.00, Uršulin dom na Uncu
Organizira: Društvo Klasje Cerknica 

Ponedeljek, 18. december
Božično-novoletna tržnica 
Otvoritev razstave izdelkov stanovalcev 
Centra starejših Cerknica 
Ob 10.00, avla Centra starejših Cerknica 
Organizira: Center starejših Cerknica DEOS

Torek, 19. december 
Moč uma in hipnoterapija
Predavanje hipnoterapevta Mateja Strleta
Ob 18.00, Točka moči, Čabranska 9, 
Cerknica
Organizira: Točka moči

Nastop tekmovalcev 47. TEMSIG
Ob 19.00, dvorana Glasbene šole 
Frana Gerbiča Cerknica
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča 
Cerknica

Torek, 19. december 
Bralno srečanje
Druženje ob branju s stanovalci Centra 
starejših Cerknica – DEOS
Ob 11.00, Center starejših Cerknica
Organizira: KJUC

Sreda, 20. december
Koncert učencev GŠ Cerknica
Ob 19.00, dvorana Glasbene šole Cerknica
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Otvoritev razstave ob 130-letnici rojstva Ivana 
Matičiča
Ob 18.00, Knjižnica Cerknica
Razstava bo na ogled do 20. januarja 2018.
Organizira: KJUC

Četrtek, 21. december
Glasbena matineja 
Koncert orkestrov glasbene šole
Ob 10.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Koncert orkestrov glasbene šole
Ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Sobota, 23. december
Božični koncert Mladinskega pevskega zbora 
Župnije Cerknica
Ob 19.00, župnijska cerkev v Cerknici
Organizira: MPZ župnije Cerknica

Ponedeljek, 25. december
Slike z razstave 
43. božično-novoletni koncert, gost večera: Oto 
Pestner. Vstop je prost.
Ob 19.00, Športna dvorana Cerknica
Organizira: Kulturno društvo Godba Cerknica

Torek, 26. december
Božično-novoletno druženje in ples
Prijave so mogoče na 040 144 683 (Simona Lekšan) 
ali prednovoletni.ples@gmail.com do 20. 12. 2017.
Ob 18.30, Salezijanski mladinski center Cerknica
Organizira: Salezijanski mladinski center Cerknica

Magični dan po Božiču 
Predstava čarovnika Mr. Lee-ja za otroke in odrasle. 
Vstopnina 3 evre.
Ob 18.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Točka moči


