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Pisma
Tobiasa Gruberja
Knjižnica Jožeta Udoviča je v sodelovanju
s partnerji poskrbela še za en presežek, ne
le v notranjskem, ampak tudi v slovenskem
kulturnem prostoru.
V polni dvorani Kulturnega doma Cerknica je predstavila slovenski prevod dela pedagoga, znanstvenika, krasoslovca, raziskovalca in pripadnika velike dinastije Gruberjev Tobiasa Gruberja s pomenljivim naslovom »Pisma
hidrografske in fizikalne vsebine iz Kranjske«.
Poleg Valvasorjeve Slave in Steinbergovega dela je tako
v slovenščino preveden še en biser starega krasoslovja.
Bogata knjiga obsega kar 262 strani, 29 bakrorezov, tri
velike priloge, register, slovar in spremno besedo.
Na predstavitvi knjige je prisotne nagovoril župan
občine Cerknica Marko Rupar. Poudaril je, da občina z
veseljem podpira projekte, ki so smelo zastavljeni, strokovno vodeni in načrtno izpeljani. Prav Knjižnica Jožeta
Udoviča je pri tako naravnanih projektih najresnejši in
najodgovornejši partner občine. Poudaril je: »Z marljivimi, delovnimi, organiziranimi ljudmi, ki vedo, kaj hočejo,
je lahko sodelovati.«
O knjigi so se pogovarjali prof. dr. Stanislav Južnič,
urednik in direktor projektnega partnerja Založbe Maks
Viktor Tomaž Čeč, prevajalec Primož Debenjak, Valen
tin Schein in direktorica Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica Marija Hribar, ki se je zahvalila vsem partnerjem,
predvsem pa Občini Cerknica ter podjetjema Alpod in Interwolf, ki so s finančno podporo omogočili izdajo knjige.
Avtor: Bogdan Urbar Fotograf: Ljubo Vukelič

Uvodnik

Veliki ljudje navdihujejo in povezujejo (še danes)
Decembra so na Cerkniškem izzvenele še zadnje skladbe jubilejnega Gerbičevega leta.
Lani smo dostojno obeležili stoletnico smrti rojaka Frana Gerbiča; ob tem smo o njem
dobili tudi monografijo, knjižnica, ki je o njem pripravila razstavo, pa ključe njegovega
doma. Dogodkov v jubilejnem letu je bilo preveč, da bi lahko našteli vse, prav tako ne
moremo naštevati vseh nastopajočih in organizatorjev. To nas lahko le razveseli.
Prvemu profesionalno šolanemu slovenskemu glasbeniku
ni uspelo le pionirsko delo v
slovenski glasbi, glasbeni pedagogiki in publicistiki. Stoletje
po smrti mu je uspelo zediniti
notranjske rojake. Toliko sodelovanja, spodbujanja, ponosa
na domačo pokrajino in njene
ljudi doživimo le redkokdaj.
Mogoče Fran Gerbič še danes
žanje, kar je sejal? Pri prebiranju njegovih spominov, pisem in misli sodobnikov o njem, vidimo, da je bil delaven,
dobrohoten, potrpežljiv, z znanci in prijatelji je vestno
vzdrževal stike in bil do njih iskren. Vdan je bil domovini,
Notranjska pa je bila pokrajina njegovega srca. Nas je morebiti tako očaral zato, ker smo pri njem prepoznali tudi
človeške in ne le poklicnih kvalitet? Mogoče tudi zato, ker
smo jih sami odrinili na stran in nas je, s svojim zgledom,

opomnil, da moramo biti Ljudje? Ljudje s koreninami. Tudi
po tej plati smo mu lahko nadvse hvaležni.
Soustvarjati občinski časopis je velik užitek. Zakaj? Zato
ker iščemo in najdemo ljudi, ki so podobni velikemu rojaku. Ljudi, ki so iskreni, predani, potrpežljivi in dobrohotni.
Privilegij imamo, da vam jih lahko predstavimo v vsaki številki. Upamo, da ob prebiranju intervjujev, predstavitvah
društev, soobčanov in njihovih dejavnosti vidimo, kako
lahko vsak od nas doda svoj kamenček v mozaik sožitja v
naši skupnosti.
Naj duhovna zapuščina Frana Gerbiča tudi sto eno leto
po njegovi smrti ne utone v pozabo. Videli smo tudi, da lahko s skupnimi močmi pripravimo velike dogodke. Gotovo
se kje skriva še kakšen navdihujoči Notranjec, Notranjka?
Zanemarljivo ni niti, da lahko s kakovostno predstavitvijo
rojakov Slovenijo spomnimo, da je pokrajina, ki s(m)o jo
prepoceni prodali neki barvni oznaki ali pa jo sramežljivo
skrili za ime sosednje, še kako živa, lepa in klena.
Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Valter Leban

Aleksandro Šega nagradil Državni svet RS
Takratni predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar je ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva, podelil plakete državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem. Prejela jo je tudi Aleksandra Šega iz Grahovega, ki je drugi mandat predsednica Območnega združenja Rdečega
križa Cerknica-Loška dolina-Bloke. Organizaciji je zvesta
že 40 let. Priznanja se je razveselila, a poudarila: »Prostovoljci ne počivamo na lovorikah. So priznanje, da delamo
dobro, in smerokaz za prihodnje delo. V ospredje je treba
postaviti ljudi, ne pa papirjev, odločb, zakonov, čeprav se
jih seveda moramo držati.« Aleksandra Šega je prostovoljka tudi v drugih društvih. Več kot 15 let vodi skupino za
samopomoč pri Društvu starejših Zimzelen, deluje v Društvu Sožitje. Bila je med pobudniki ustanovitve Društva
diabetikov Cerknica in Medobčinskega društva invalidov
Cerknica, v cerkniškem društvu upokojencev pa je zadolžena za področje socialnega dela. Aleksandra Šega je
priznanje prejela na predlog državnega svetnika M
 iloša
Poholeta.
Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Milan Skledar
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Intervju

Franjo Drole
Rakovčan Franjo Drole je Jamarskemu društvu Rakek zvest že več kot trideset let, bil
je tudi njegov predsednik. Pri Jamarski zvezi Slovenije je vodil Službo za izobraževanje
in Komisijo za varstvo jam. Živi v Postojni, kjer dela na Inštitutu za raziskovanje krasa
pri ZRC SAZU. Uspelo mu je združiti poklic in hobi. »Kaj naj rečem? Lepa služba, dobra
družba. Zadovoljen sem, pa še moja pisarna se spreminja. Ko grem na teren v jamo,
imam vsakič drugo pisarno,« pravi.
Ste jamomerec. Kaj delate?
Isto kot geometer, samo da delam v podzemlju. Imam ceno, dan je rok, do kdaj mora
biti izmera opravljena, stranka – jama – je
zelo razumevajoča in stabilna … (smeh) Šteje samo strokovnost. V jami nimaš veliko
možnosti kontrol z navezavo na znane točke.
Točnost moraš zagotoviti med izmero s kombinacijo raznih merskih metod. Poligon mora
biti izredno točno izmerjen.
Kaj je to?
Lomljena linija, ki ima znane horizontalne
in vertikalne kote ter dolžine posameznih
poligonskih stranic, med stabiliziranimi poligonskimi točkami. Ta prostorska lomljena
linija mora biti čim točneje definirana, saj
je na površinsko znano točko pripeta samo na vhodu. Če
ima jama še en vhod, jo povežemo s površinsko mrežo
državne izmere tudi tam. Danes z lasersko tehnologijo
mnogo lažje izvajamo meritve in popravljamo morebitne
napake predhodnikov. Seveda bodo novejše tehnologije in metode izmere pokazale tudi kakšno mojo napako.
Upam, da ne.
Drži, da jama za poznavalca ni nikoli enaka?
Večkrat, kot jo obiščeš, več sprememb vidiš. Ničesar ne vidiš samo zaradi svoje nevednosti. Fotograf bo videl motive,
biolog se bo čudil jamskim živalim, mikrobiolog bo našel
veliko že v kapljici vode. Če ničesar ne veš, pa je jama prazen prostor, kjer je tema, vlaga …
Kaj vi najprej vidite v jami?
Koliko truda in dela je potrebnega, da bi jo spravil na papir,
tako da bo tisti, ki bo bral načrt za mano, vedel, kaj ga čaka
v jami.
Koliko jam je v Sloveniji?
Trenutno jih je registriranih 12.347. Od tega je Jamarsko
društvo Rakek registriralo 891 jam.
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Zakaj pri toliko jamah jamarji hodite še v tujino? Bili
ste v Ukrajini, ZDA …
Ukrajina, Krim, Italija Nemčija, Kitajska, Vietnam … povsod so razlike. Generalno res povsod izločanje karbonatov
dela kapnike, vendar obstaja nešteto variant. Različno je
živalstvo, raba jame. V Aziji so v njih budistični templji, mi
imamo v njej grad in v nekaterih smeti. Dobro je videti razlike in ceniti, kar imaš doma.
So naše jame res tako posebne? Zakaj?
Nanje moramo gledati zgodovinsko. Slovenija je dala svetovni literaturi kar nekaj krasoslovnih terminov: dolina,
kras, polje … Tudi raziskovanje je zelo staro. Iz potreb, ki
jih je imelo prebivalstvo na kraškem območju, se je rodila
znanost. Na inštitutu vidimo, koliko interdisciplinarnega dela je potrebnega, da se razume funkcioniranje krasa.
Potem ga znaš obvladovati in varovati. Slovenske jame so
zato bolj raziskane kot tuje in zato toliko bolj posebne. Postojnsko-planinski jamski sistem je v biotski svetovni špici.
Trenutno ni bolj raziskane jame.
Jamarji po drugi strani opozarjate na veliko onesna
ženje jam.
Avtorica: Maruša Mele Pavlin
Fotograf: Ljubo Vukelič

Intervju
Jamarji smo edini, ki ga vidimo na licu mesta. Za večino
ljudi je problem onesnaženja rešen, ko ga ne vidi več. V
jamah se vidi nemoč državnih organov. Nihče ne spoštuje in nihče ne kontrolira izvajanja zakonov. Če narediš
prijavo, ti prva inšpekcija reče, da je pristojna do vhoda
v jamo, v jami pa ni pristojen nihče. Jim poveš, da se je
lumparija naredila že daleč pred vhodom. No, pa želijo
izvedeti, kje, kdaj in kdo jo je naredil. Na inštitutu smo
doživeli tudi čudeže! Prijavili smo onesnaženje in vzeli
vzorce. Pa so nam rekli, da smo vzorce vzeli nestrokovno.
In si pomagaj!

Rakovško društvo jih še upravlja?
Upravlja da, vendar v jamo ne vodi več obiskovalcev. Elektronsko poslovanje je za društvo predrago.

Ampak zdaj je več čistilnih naprav kot pred leti.
Pričakovali bi, da je stanje boljše.
Na žalost ni. Čistilne naprave niso prilagojene kraškemu
terenu. Imajo splošne lastnosti čistilnih naprav, ampak na
krasu bi morala biti voda, ki gre iz čistilne naprave, pitna.

Ste ga kdaj zelo potrebovali?
V službi trikrat. Raziskovali smo jame, ki so se odpirale, ko
so delali avtocestno traso. Zaradi miniranja se je v jamah
ustvarilo pomanjkanje kisika oz. bilo je preveč ogljikovega
monoksida.

Kako bi to dosegli?
Z ustreznimi čistilnimi napravami. Če je četrta stopnja čiščenja UV-obsevanje, bi morala iti voda še čez rastlinsko
polje, kjer bi rastlinje pobralo še ostala hranila, ki so raztopljena v vodi.

Ste že doživeli potres v jami?
To je, kot da bi bil zraven železniške proge in bi šel mimo
težak tovorni vlak. Nič posebnega.

Imamo takšno čistilno napravo v regiji?
Niti ene. Raje dajemo ogromno denarja za
ultrafiltracijo na izvirih, ampak z njo ne moremo zagotoviti 100-odstotne varnosti in čistoče.

Pri vašem društvu opažam, da mu mladih ne manjka.
Na srečo nam uspe dobiti štiri do pet novih članov na jamarsko generacijo. Povezani smo z osnovno šolo, kjer Luka
Zalokar že več kot 15 let uspešno vodi jamarski krožek.
Imate jamarji kakšen poseben pozdrav?
Srečno.

Pa če zapre vhod?
Jama je nastala pred milijoni let. Kar je padlo, je že padlo.

Je res, da je trstičje dobra čistilna na
prava?
Drži. Je ena od rastlin, ki izredno dobro absorbira odvečne snovi iz vode.
Zaradi narave svojega dela lahko vidite
zaprte jame: Divje babe, Novo Križno
jamo …
Moje delo je, da jih izmerim in s pomočjo načrta prikažem javnosti. V Sloveniji je zaprtih
okoli deset jam. To ni veliko.
Je prav tako?
Je. Jame so ranljive in jih hitro nepopravljivo poškoduješ. Raziskovanje in merjenje Nove Križne jame sta potekala tako, kot da bi po kuhinji potresel špagete in skušal
priti na drugi konec kuhinje brez, da bi kakšnega strl. Na
hrbtu sem imel 40 tisoč takratnih mark vredno opremo,
pa sem bolj pazil na jamo kot na opremo in nase. Zelške jame, na primer, imajo dvajset, trideset obiskovalcev
letno, pa so poškodbe zaradi njih zelo hude.

Se ne bo zgodil nov Rakov Škocjan?
Verjetno ne. Ni predpogojev. Voda bi morala narediti
podzemni prostor. Po zdaj znanih podatkih ga ni.
Drži ljudski glas, da je Slivnica votla?
Strokovno znanje pravi drugače. Steinberg je zapisal ljudski glas, da so mašili Coprniško jamo na Slivnici. Z instrumenti zdaj lahko analiziramo zrak, ki izhaja iz podzemlja.
januar 2018
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Intervju
Pokažejo, če je jamski. No, tam ni nič. Mogoče je bila kdaj
kakšna razpoka.
Kaj pa legenda, da so pri Mariji Magdaleni našli kite
las, ovite okoli rogov. Pastirica in vol naj bi padla v
Coprniško jamo.
Jama pri Mariji Magdaleni gre 11 metrov proti Slivnici,
na koncu je neprehodna razpoka. Preverili pa smo trditve
Aleša Kersnika. Okoli leta 1960 je v izviru opazoval človeško ribico. Profesor biologije mu podatka ni dovolil uporabiti v maturitetni nalogi, ker ga ni mogel dokazati. Mi
smo ga. Kolega Marko Matičič je belo človeško ribico tam
videl avgusta lani.
Kaj če zdaj koga zdaj zamika, da bi raziskoval na
lastno pest?
V jame je treba previdno. Zaradi lastne varnosti in uničenja
jame. Iz nevednosti lahko uničimo, recimo, stenske slikarje. Sigurno jih bomo našli tudi pri nas, na Krasu smo jih
že. Zelo hudo je, če se kdo loti prekopavanja sedimenta.
Tega še jamarji ne delamo. V okolici gradu Šteberk so kolegi v manjši luknji našli lončenino in okostje. Po posvetu s
strokovnjaki smo najdbe jamarji iznesli in poslikali. Arheologi so ugotovili, da okostje pripada visokemu človeku, verjetno moškemu, staremu več kot 20 let. Umrl je pred 300
leti. Kako je prišel v jamo, ne vemo. Podobno smo v okolici
Rakovega Škocjana v breznu našli stegnenici človeka, ki je

živel v času turških vpadov. Skratka, kdor najde jamo, mora
to sporočiti Inštitutu za raziskovanje krasa. Najmanj, kar
lahko naredi, je, da to javi jamarskemu društvu.
Imate najljubšo jamo?
Ne, saj ima vsaka svoj biserček.
Ste kakšno odkrili?
Sem, vendar ne štejem več, koliko jih je.
So pred nami še odkritja?
To je neizpeta pesem.
Je mogoče, da tudi pri nas najdemo jamo z ostanki
človeka iz kamene dobe?
V Rakovem Škocjanu sva s Tinetom Scheinom že našla
orodja iz neolitika. Same jame, ki bi jo rabili za življenje, pa
nisva našla. Naključne najdbe kažejo na uporabo prostora
v preteklosti. Tam so bile živali, torej hrana, in voda, kar je
za življenje na krasu pomembno.
Bi v Rakovem Škocjanu lahko našli kaj podobnega
kot v Betalovem spodmolu?
Orodje nakazuje na to. Lahko se je kdaj tam kaj porušilo.
Obiskovati in iskati je treba. Vsako zimo. Pozimi se bolj vidi izhajanje toplega zraka iz podzemlja. Prebivalci Betalovega spodmola so morali imeti nekje sosede.

Opravljamo storitve sečnje,
spravila in odkupa lesa.
z vami od leta 1992

Zagotavljamo korektne cene,
izmere in zanesljivo plačilo.
Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti.
Preizkusite nas!
Vaš klic pričakuje odkupovalec
Ernest Kržič, dipl. inž. gozd. (UN)
051 635 905, ernest@branal.si

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
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Na zadnji seji v 2017 potrdili proračun
Proračun Občine Cerknica za leto 2018 je
potrjen. Svetniki strank Naša Notranjska,
Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka
so predlagali skupno pet amandmajev,
ki pa jih je občinski svet zavrnil in sprejel
predlagan proračun.
Župan Marko Rupar je poudaril, da so že po prvi obravnavi v predlog proračuna vnesli spremembe, ki so jih predlagale svetniške skupine, zato so ga nekateri vloženi amandmaji presenetili. Za amandmaje tudi ocenjuje, da niso bili
dobro argumentirani.
Proračun Občine Cerknica v letu 2018 znaša dobrih
13 milijonov evrov. Na občinski upravi ocenjujejo, da bo
odhodkov za nekaj več kot 13,2 milijona evrov, primanjkljaj pa naj bi pokrili s presežki iz preteklih let. Prav tako
ne načrtujejo novega zadolževanja.

Vlaganja tudi v vodovodne sisteme

vredna 150.000 evrov, je še izgradnja vodohrana na Gorenjem Jezeru, ki bo prebivalcem tega dela občine zagotavljal
ustrezno oskrbo z vodo. Preostali znesek pa bodo namenili
sekcijskim obnovam vodovodnega sistema.

Voda je ustrezna

Župan sicer poudarja, da je voda v občini povsem ustrezna, ukrepe prekuhavanja pa se ob izpadih elektrike večkrat
izvede preventivno in ne, ker bi bila voda oporečna. »Neposredno zaradi bakterij je bilo prekuhavanje na sedmih
vodovodnih sistemih, v zadnjih treh letih, priporočeno samo šestkrat,« pojasnjuje župan. Pri tem doda, da bi lahko
h kakovostnejši vodi, z ustreznimi sanacijami dotrajanih
hišnih vodovodnih napeljav, prispevala tudi posamezna
gospodinjstva.
Glede na to, da so se amandmaji nanašali tudi na subvencioniranje malega gospodarstva in posameznikov, ki bi
želeli bivati v manj naseljenih predelih občine, pa je Rupar
jasen, da mora občina v prvi vrsti poskrbeti za ustrezno
infrastrukturo in urejene prometne povezave. Prepričan je,

Poglavitne investicije ostajajo gradnja
športne dvorane na Rakeku, dokončanje obnove Ljubljanske ceste na Rakeku, obnova ceste z izgradnjo pločnika,
javne razsvetljave in vgradnjo fekalne
kanalizacije na odseku od osnovne
šole v Begunjah do konca naselja v
smeri Selščka ter izgradnja krožišča
pri »Žajfnici« v Cerknici. Občina bo na
podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin pridobila tudi državna investicijska sredstva za obnovo ceste Sveti
Vid–Župeno in obnovo ceste od mostu
čez Cerkniščico do naselja Otonica.
Kljub temu da so bili nekateri svetniki skeptični glede vlaganja občine v vodovodno omrežje in so želeli
sredstva za obnovo poiskati z ukinitObčina je od leta 2010 za investicije v vodovode namenila 3,6 milijona evrov.
vijo nekaterih drugih postavk, je Rupar jasen, da občina namenja dovolj sredstev za ustrezno da bodo s tem naši kraji privlačnejši tako za investitorje
vodovodno oskrbo. Tako naj bi občina od leta 2010 za in- kot prebivalce.
Na zadnji seji leta 2017 so svetniki potrdili tudi nov
vesticije v vodovode namenila kar 3,6 milijona evrov, to
pa v povprečju pomeni 515.000 evrov na leto. »Kljub ne- uredniški odbor občinskega glasila Slivniški pogledi, ki ga,
katerim zavajajočim trditvam in pomanjkljivim podatkom poleg dosedanjih članov Marije Hribar, Miha Jernejči
moram poudariti, da bo občina v tem proračunu zagoto- ča in Maruše Mele Pavlin, sestavljata še dve novi članivila 440.000 evrov za vlaganja v vodovodno omrežje in ci, domačinki – Polona Otoničar Pajk in Sabina Popek
ne samo 290.000 evrov,« zatrjuje župan. Večja investicija, Simšič.
Stran ureja: Maruša Opeka
Fotograf: Ljubo Vukelič
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Po neurju več kot 1,2 milijona evrov škode
Občino Cerknica je 11. in 12. decembra
prizadelo neurje. Močan veter je
odkrival strehe, podiral drevesa,
odnašal predmete. Mnoga gospodinjstva
so ostala brez elektrike, motene so bile
tudi telekomunikacijske povezave.
Prve ocene škode

Po prvih ocenah naj bi bilo škode skupaj za 1.265.000 evrov.
Jože Turšič, poveljnik Civilne zaščite Cerknica, je pojasnil, da je bilo v sektorju Cerknica materialne škode največ,
saj so bili poškodovani trije industrijski objekti – dva v
IC-Podskrajnik in eden v Cerknici, z ocenjeno škodo
370.000 evrov. Sicer pa je neurje skupno poškodovalo kar
275 objektov po občini in po grobih ocenah povzročilo
za 720.000 evrov škode. »Ocenjujemo, da je škoda še višja,
saj je veliko prebivalcev sploh ni prijavilo in so sami reševali posledice neurja,« meni Turšič.
Zaradi podrtih dreves in zamašenih propustov so bile ceste težko prevozne in celo zaprte. Neugodno vreme
jim tako ni prizaneslo. Poveljnik civilne zaščite je pojasnil, da je na 150 kilometrih cest v cerkniški občini nastalo
za 85.000 evrov škode.

Največ intervencij na Rakeku

Gozdovi si niso opomogli od žledoloma in napada podlubnikov, pa jih je prizadel še vetrolom. Na območju občine
Cerknica bo treba sanirati za okrog 23.000 kubičnih metrov

lesa. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Cerknica, je največ poškodovanih jelk in smrek. Neurje naj
bi v gozdovih povzročilo za 460.000 evrov škode.
Največ intervencij so imeli gasilci na območju Rakeka, Unca in Ivanjega sela. »Od skupno 275 poškodovanih
objektov jih je bilo kar 150 v sektorju Rakek, od tega eden
industrijski,« pove Turšič. V sektorju Cerknica so gasilci
posredovali 75-krat, v sektorju Begunje 30-krat in v sektorju Grahovo 20-krat.
11. in 12. decembra je tako na terenu pomagalo kar
150 članov gasilskih društev. Župan Marko Rupar in poveljnik Civilne zaščite Cerknica Jože Turšič se jim iskreno
zahvaljujeta za nesebično pomoč in podporo. Verjamemo
pa, da se njuni zahvali pridružujejo tudi občani in občanke,
ki so jim gasilci v teh dneh stali ob strani.

Delegaciji predstavili projekt Športne dvorane
V soboto, 9. decembra, je cerkniška občinska uprava z županom Markom Ruparjem na čelu gostila
delegacijo iz občine Dobrepolje. Glede na to, da tudi
v njihovi občini načrtujejo gradnjo športne dvorane, so se odločili, da kot primer dobre prakse pobliže spoznajo projekt športne dvorane na Rakeku.
Na cerkniški občini so županu Občine Dobrepolje
Janezu Pavlinu, njegovim sodelavcem, ravnatelju
OŠ Dobrepolje Ivanu Grandovcu in športnim pedagogom z veseljem predstavili načrtovanje in potek gradnje dvorane ter pri tem poželi veliko zanimanja. Na občinski upravi pri tem potrjujejo, da gre
projekt po planu in da je bilo v letu 2017 narejenega
celo več, kot so sprva načrtovali.

8 | Slivniški pogledi | januar 2018

Občina za občane

Luč miru iz Betlehema tudi v Cerknico
Cerkniški skavti so Luč miru tudi letos ponesli izven župnije, po ustanovah in društvih v občini, z željo, da bi sporočilo luči o miru, povezovanju in enotnosti doseglo čim večje
število ljudi. Akcija Luč miru iz Betlehema, ki je potekala
že sedemindvajsetič, pa ima tudi dobrodelno noto. »Dar,
ki ga prejmemo ob prodaji sveč, in prostovoljne prispevke
bomo namenili v dobrodelne namene,« je pojasnila Tina
Opeka, predstavnica cerkniških skavtov. Skavti so decembra že tradicionalno obiskali različne ustanove in društva
v občini, v ponedeljek, 18. decembra, pa jih je sprejel tudi
župan Marko Rupar.

Prvi sestanek sveta deležnikov LIFE Stržen
V decembru je potekal prvi predstavitveni sestanek sveta
deležnikov projekta LIFE Stržen. Sestanka, ki ga je vodila
Irena Likar, menedžerka projekta, so se udeležili direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed, župan
Marko Rupar, predstavniki agrarnih skupnosti Dolenje
Jezero, Gorenje Jezero in Dolenja vas, Ribiške družine
Cerknica, Društva ljubiteljev Križne jame ter turistični
ponudniki in deležniki. Prisotni so bili tudi predstavniki
vseh projektnih partnerjev – Hidrotehnika, Zavoda RS za
varstvo narave, Zavoda za ribištvo Slovenije in DOPPS.
Likarjeva je na uvodnem sestanku predstavila projekt,
finančno konstrukcijo in infrastrukturne pridobitve – usmerjevalno učno pot po Drevošcu, pomol in opazovalnico.
Vzpostavljeno infrastrukturo pa se bo z dodatnimi opazovalnicami, interpretacijskimi točkami in pontoni za čolne na jezeru dopolnilo še preko kohezijskega projekta Kras.Re.Vita.
Pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor za kohezijska
sredstva v skupni vrednosti 4,73 milijona evrov, od tega

bo občina Cerknica oziroma Notranjski regijski park dobil
3,55 milijona evrov, so podpisali v prvi polovici decembra.
Udeleženci so sprejeli sklep o imenovanju predstavnikov
projektnega sveta deležnikov projekta LIFE Stržen, ki se
bodo v naslednjih petih letih srečevali dvakrat letno.

»Svet ob Cerkniškem
jezeru« končno doma
Zbirka enaindvajsetih slik akademskega slikarja Lojzeta
Perka »Svet ob Cerkniškem jezeru« je končno v Cerknici.
Zbirka je bila v lasti velenjske občine, potem pa so svetniki na septembrski občinski seji potrdili namero občinske
uprave, da slike odkupi. Pred dnevi sta jih od predstavnikov Mestne občine Velenje in velenjskega podžupana
Petra Dremola prevzela župan Marko Rupar in direktorica občinske uprave Irena Zalar. Slike so tako že v Cerknici in čakajo, da bodo dobile primerno razstavno mesto.
Strani ureja: Maruša Opeka
Fotograf: Ljubo Vukelič
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KGZ Krpan v stečaju zaprla vrata trgovin
V okolici večjih in manjših mest trgovska središča rastejo kot gobe po dežju.
Na žalost pa oddaljeni kraji na podeželju za trgovce niso tako interesantni.
Po propadu KGZ Krpan sta tudi naselji Unec in Begunje ostali brez trgovine.
Zgodbo nekdaj uspešnega podjetja KGZ Krpan smo lahko
spremljali skorajda celo leto 2017. KGZ Krpan je bila del
zgodovine kmetijskega in gozdarskega zadružništva na
Slovenskem, ki se je začelo pred več kot 140 leti. Zadruga
bi tako v letošnjem letu praznovala častitljivih sedemdeset
let. Ustanovljena je bila leta 1948, z namenom pospeševanja gospodarskih koristi članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja in upravljanja. Po podatkih AJPES
sta se leta 1993 združili takratna Mercator kmetijsko-gozdarska zadruga in KGZ Loška dolina v enovito Mercator
kmetijsko-gozdarsko zadrugo Cerknica. Leta 1999 se je
preimenovala v KGZ Cerknica, z. o. o. Veliko spremembo je
prinesla maja 2009 pripojitev Kmetijske zadruge Vrhnika,
z. o. o., h KGZ Cerknica, z. o. o., leta 2011 pa se je preimenovala v KGZ Krpan, z. o. o.

Slab konec za zaposlene

KGZ Krpan se na svoji spletni strani še vedno ponaša s kar
petintridesetimi različnimi trgovinami in dejavnostjo odkupa mleka, živine in lesa. Le da je resnica precej drugačna,
police po trgovinah pa so postajale iz meseca v mesec vse
bolj prazne. Konec nekdaj uspešnega podjetja, ki je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani tudi v postopku stečaja, se je zgodil 27. novembra
2017. Konec preteklega leta so tako
nekdaj zaposleni v KGZ Krpan iskali
pomoč tudi pri Rdečem križu. Mnogi
med njimi imajo šoloobvezne otroke
ali so tik pred upokojitvijo in so v KGZ
Krpan pustili preko trideset let. Tudi
v Slivniških pogledih smo poročali o
tem, da je Občina Cerknica denar za
poslovna darila namenila v humanitarne namene. Sredstva so bila namenjena vsem delavcem KGZ Krpan.

edina trgovina z živili na Menišiji, Uncu, Babnem Polju
in tudi v Novi vasi. Z zaprtjem franšizne trgovine Baby
center v Cerknici je občina izgubila tudi edino otroško trgovino. Po zaprtju Baby centra v Cerknici je bil za starše
in dobre može meseca decembra pravi izziv poiskati in
kupiti otroška oblačila ali igrače. Trgovina Baby center
naj bi se v Cerknico vrnila sicer kmalu, uradno pa datum
in lokacija še nista znana. Velika izguba za kraj je tudi zaprtje Agrocentra. Cerknica je tako ostala brez kmetijske
prodajalne.
V Begunjah se vaščani po zaprtju trgovine sprašujejo,
zakaj je do tega sploh prišlo in zakaj so lastniki sploh razširili poslovanje na tako veliko število trgovin. Vzdrževanje
prostorov je drago in konkurenca v krajih, kjer je večje število drugih ponudnikov, velika.
Naši sogovorniki so mnenja, da je zaprtje trgovine v Begunjah katastrofa. Veliko vasi je tako ostalo brez možnosti
nakupa najosnovnejših življenjskih potrebščin, ki se jih je v
trgovini KGZ Krpan lahko kupilo po precej zmernih cenah.
»Dokler so bile police še polne, smo lahko tudi v vaški trgovini opravili večje nakupe, tedenske. Tudi če česa ni bilo
na zalogi, so trgovke uredile, da so dostavili v trgovino, in
tako domačinom ni bilo treba v Cerknico ali še kam dlje,«

Navezanost na trgovino

Pogovarjali smo se z ljudmi na drugi
strani, domačini, ki jim je trgovina v
domačem kraju pomenila ogromno.
Zaprtje trgovine v Cerknici ljudi ni
toliko prizadelo, saj so tam še ostale prodajalne. KGZ Krpan pa je bila
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Trgovina v središču Cerknice sameva

Avtorica: Sabina Popek Simšič
Fotograf: Ljubo Vukelič
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pravi domačinka. Pri tem dodaja, da
so radi hodili v trgovino, vsi so se med
seboj poznali, lahko so poklepetali in
nikoli ni bilo problema dobiti kakšne
stvari tudi na »kredo«. Tudi za ureditev balkona ni bilo treba skrbeti – vsako pomlad so v trgovini prodajali tudi
balkonsko cvetje.
Trgovina v Begunjah Begunjah je bila odprta celo v času žledoloma, v začetku februarja leta 2014. »Čeprav je bila
trgovina brez elektrike in ogrevanja, je
bilo možno vsak dan kupiti svež kruh in
ostala najnujnejša živila,« se spominjajo vaščani. Zmotno je tudi prepričanje,
da v meniševskih vaseh živijo pretežno
stari kmečki ljudje. Prebivalstvo je v
V Begunjah si želijo, da bi trgovina čim prej znova zaživela.
zadnjih letih namreč močno naraslo,
saj so po naseljih zrasle številne novogradnje. Priselilo se je Menišija ostala brez edinega bankomata. Župan Občine
ogromno mladih družin, ki potrebujejo vse, od hrane, oblek, Cerknica Marko Rupar zaprtje trgovin komentira tako:
športnih oblačil in šolskih potrebščin, in trgovina, ki bi ime- »To, da je do zaprtja prišlo, se ne bi smelo zgoditi«, meni in
la širšo ponudbo, bi zagotovo zaživela v vasi, kot so Begunje. pri tem doda, da je zaprtje trgovine zagotovo najbolj prizaDomačini pravijo, da jim je vseeno, kdo bo novi najemnik delo Begunje, z zaledjem vseh vasi, vse do Otav in Svetega
zaprtih trgovin, čeprav bi bili veseli ponovnega zagona Za- Vida, ter Unec. Rupar je tudi mnenja, da trgovina na Radruge kot celote, sploh zaradi vpetosti v domače okolje in keku, franšiza Mercatorja, ne pokriva vseh potreb krajamožnosti večje ponudbe lokalnih, domačih izdelkov.
nov. Rupar pove, da kljub razgovorom z različnimi trgovci
za odprtje nove trgovine na Rakeku ni zanimanja.
Prostori so še prazni
Župan bo takoj po novem letu stopil v stik s stečajnim
Upokojena trgovka, ki je bila kar petintrideset let zaposle- upraviteljem Zadruge ter mu ponudil tudi pomoč pri iskana v KGZ Krpan in se je upokojila dobrih osem let nazaj, nju novih najemnikov. »Trenutno je še veliko stvari, povepred krizo v podjetju, pravi: »Pred krizo je bilo v trgovini zanih s samim stečajem podjetja KGZ Krpan, nejasnih, bi
ogromno kupcev.« Blago so naročali tudi dnevno, če je bilo pa moral biti v prvi vrsti zagotovo interes stečajnega upto potrebno. Pravi, da se je verjetno zalomilo, ko je takra- ravitelja, da čim prej najde ustrezne najemnike ali kupce
tno vodstvo začelo kupovati in najemati trgovine kot po zaprtih trgovin, namreč dlje ostajajo trgovine zaprte, več
tekočem traku. Sčasoma so očitno tiste trgovine, ki so po- težav to prinaša, ker objekti na tak način tudi propadajo,«
slovale dobro, pokrivale izgube tistih, ki so poslovale slabo. zaključi Rupar.
Trgovino v domačem kraju pogreša. Doma se zdaj večkrat
na teden peče kruh, a problem je, ker je treba po vsako
stvar v Cerknico in nemalokrat se zgodi, da se do Cerknice
zapelje tudi dvakrat na dan. Želi si, da se v vas trgovina
vrne, s pravimi najemniki. Veliko vaščanov, sploh starejših,
namreč nima možnosti, da bi se vozili do Cerknice po najnujnejše življenjske potrebščine. Edino, kar našo sogovornico skrbi, je čas. Kot sliši, je zanimanje, po neuradnih informacijah, za najem zaprtih trgovin ogromno. A dlje bodo
prostori samevali, težje se bodo kupci vračali nazaj.
Del trgovine v Begunjah je bila tudi pošta, kar je bila
posledica reorganizacije delovanja Pošte Slovenije. Pošta
ostaja odprta zaradi pogodbe, vsak dan v tednu za dobri
dve uri. Domačini lahko vsaj poravnajo položnice ali dvignejo gotovino – z zaprtjem trgovine v Begunjah je namreč Zaprta trgovina na Uncu
januar 2018
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Gospodarstvo

Spodbudni
gospodarski kazalci
2. decembra preteklega leta je Območna
obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
podelila nagrade tistim podjetnikom
oziroma podjetjem, ki letos praznujejo
okroglo obletnico delovanja. Seznam
prejemnikov priznanj smo objavili v prejšnji
številki, z nekaterimi nagrajenci pa smo se
pogovarjali o stanju podjetništva in obrti.
Predsednica zbornice Andreja Sterle Podobnik, ki je
to funkcijo nastopila v lanskem letu, ocenjuje, da je stanje v občini na večini gospodarskih področij pozitivno in
kaže na gospodarsko rast. Za dolgoletno uspešno delo v
gostinstvu in delo v vodstvenih organih Območne zbornice Cerknica je nagrado zlati ključ prejel lastnik znane
cerkniške gostilne Glaž'k.

Vztrajnost in pot do uspeha

Podjetje Meček, d. o. o., ki se ukvarja z optiko, letos praznuje
20-letnico delovanja. Ustanoviteljica Vesna Dragolič pravi,
da se je na obrtniško podala že zelo mlada in spoznala, da
je res vsak začetek težak. »Dobra volja, podpora družine in
vztrajnost so to, kar žene naprej, da ne popustiš. Naša dejavnost je zelo specifična, individualna in delo s strankami me

veseli. Vendar tako kot pri drugih poklicih so potrebni redno
izobraževanje, sledenje modnim smernicam in predvsem
ozaveščanje ljudi.« Ključ za uspeh vidi v tem, da se strankam posvetiš v največji meri, največjo težavo pa v internetni
prodaji. »V naši panogi je velik problem internetna prodaja,
pa naj gre za kontaktne leče ali industrijsko izdelana očala,«
kar pa, opozarja, lahko zelo škoduje očem. »Zaradi tega lahko pride do trajnih očesnih okvar, vendar pa ljudje temu ne
posvečajo dovolj pozornosti, dokler ni prepozno.« Dragoličeva je tudi članica Društva očesnih optikov Slovenije. In tudi
tam opozarjajo na te težave. Niso pa to le težave v Sloveniji,
pravi: »Ti problemi se pojavljajo tudi v sosednjih državah.«
Žal pa se zaradi globalizacije trga ne da narediti veliko, doda.
A četudi zanimanja mladih za izobraževanje poklica optik ni
veliko, šolanje v Rogaški Slatini vztraja in je po njenem mnenju kakovostno. Za večjo strokovno izobrazbo je poskrbela
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije z možnostjo pridobitve mojstrskih nazivov, kar je uspelo tudi Dragoličevi:
»Pred dvema letoma sem tudi sama pridobila naziv mojstrice očesne optike, na kar sem še posebej ponosna.«
M SAVNE, d. o. o., savne in velnes oprema, letos praznujejo tridesetletnico. Podjetnik dandanes po njihovem
mnenju pomeni: »Samostojno delo z vsemi pozitivnimi in
negativnimi posledicami. Nekoliko več odgovornosti tako
do zaposlenih, njihovih družin kakor tudi do dobaviteljev,
kooperantov in seveda strank. Vsekakor je obrtniško delo tek na dolge proge, kjer se odnosi do večkratnih kupcev
oz. strank kalijo z leti.« Z vztrajanjem v poslu nimajo težav: »Stranke nas potrebujejo, torej ni kaj veliko izbirati po
30 letih dela,« pove Erika Mulec. Ni pa vse rožnato, pravi. »Neefektivna sodišča, premajhna povezanost z obrtniki

Prejemniki nagrad na podelitvi v Postojni, s predsednico OOZ Cerknica Andrejo Sterle Podobnik
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Avtorica: Polona Otoničar Pajk
Fotograf: Ljubo Vukelič

Gospodarstvo
sosednjih držav, nekonkurenčni pogoji, ko
se primerjamo z italijanskimi ali avstrijskimi obrtniki,« je le nekaj težav, s katerimi
se srečujejo. V podjetju menijo, da država
naredi premalo oziroma dela neefektivno.
Prepočasi se odziva glede na potrebe trga
in vse premalokrat se primerja s sosednjimi državami, da bi ugotovila, kako postati
konkurenčnejša. Motijo pa jih tudi slaba
plačilna disciplina, poslovna etika in neenakopravne pogodbe, sploh v gradbenem
sektorju. »Država molči in sama počne
enako,« pravijo. A kakovost obrtnikov se
izboljšuje, menijo, velikokrat so soočeni
tudi s konkurenco iz sosednjih držav, do
bro in slabo. Njihov adut je kakovost usluge. Pravijo, da je danes obrtnikov na trgu
še vedno premalo, pa tudi njihova povprečna izobrazba je prenizka. »Bodočnost
je v izobraževanju, specializaciji in sodelovanju na evropskem trgu,« zaključijo.

Prejemnik nagrade zlati ključ Srečko Gruden, znan cerkniški gostilničar

Zlati ključ gre Glažk'u

Za dolgoletno uspešno delo v gostinstvu in delo v vodstvenih organih Območne zbornice Cerknica je nagrado zlati
ključ prejel Srečko Gruden, ki vodi znano cerkniško gostilno in picerijo Glaž'k. Začetki te gostilne segajo v leto 1989.
Srečku Grudnu se zdi, da so današnji časi do podjetnikov
mnogo prijaznejši kot včasih, predvsem v smislu papirologije. »Vse je bolj na dosegu roke,« pravi. »Pa tudi poklic ni
več toliko pomemben kot včasih; če si želel v mojih začetkih postati gostinec, si moral imeti opravljeno gostinsko
šolo.« Danes, pravi, je lahko gostilničar praktično kdorkoli.
Kar pa se mu ne zdi prav. Ključ do uspeha je po njegovem
mnenju v vztrajnosti in sledenju trendom. O teh se pouči
na sejmih, na dodatnih srečanjih, tudi na srečanjih gostinske sekcije OZS Cerknica, katere predsednik je. A recesija je
bila tudi za njegovo podjetje kruta. »Brez keteringov ne bi
preživeli,« pravi. A odpuščal ni, celo na novo je zaposloval,
predvsem zaradi že omenjenih keteringov.

Postanimo močnejši

Predsednica Območne obrtno-podjetniške zbornice Cerknica Andreja Sterle Podobnik pravi, da so gospodarski kazalci
v občini na večini področij pozitivni in kažejo na rast: »Imamo rekorden zunanjetrgovinski presežek, narašča domača
potrošnja, brezposelnost je nizka.« Podobnikova dodaja, da:
»vse to kaže na naše dobro poslovanje, vendar tudi država
zaznava naše dobro poslovanje in zahteva od nas vedno več.
Na ta račun trpita naš razvoj in rast, kar pa na dolgi rok ne
daje pozitivnega rezultata in lahko privede do nasprotnega

učinka, kot je sedaj. Zato moramo vztrajati pri svojih zahtevah do države in predvsem biti združeni, močni in imeti vizijo za dolgotrajen obstoj naših podjetij.« To združenje lahko predstavlja tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica.
OOZ Cerknica je s svojim več kot 45-letnim delovanjem ena
izmed prvih, kjer so se začeli združevati obrtniki in podjet
niki. Podobnikova glede tega pove: »Kot vemo, posamezni
glas nikoli ne preglasi več združenih glasov in več glav več
ve, zato sta naše združevanje in druženje še pomembnejša, tako na regionalni kot državni ravni.« Obrtna zbornica
Cerknica je ena izmed 62 območnih obrtnih zbornic Slovenije, ki je s prostovoljnim članstvom, ki je stopilo v veljavo
v letu 2013, obdržala 206 članov, kar je polovica manj kot
pred sprejetjem omenjenega zakona.
Je pa za Andrejo Sterle Podobnik podjetništvo način
življenja in mišljenja. V tem tudi vidi možnosti za uspeh:
»Podjetništvo ni običajna služba, ki se konča po osmih urah
ali v petek, ampak traja 24 ur na dan, sedem dni v tednu.
Naša fizična odsotnost še ne pomeni, da nismo prisotni v
podjetju, kajti podjetnik je mentalno ves čas na preži za
novimi znanji, izzivi, priložnostmi in možnostmi.« Pravi,
da je do vsega tega prišlo zaradi velikega napredka družbe:
»Hiter razvoj, digitalizacija ter globalni dostop zahtevajo
od nas visoko fleksibilnost in iskanje vedno novih izdelkov
in storitev ter predvsem obvladovanje trženjskih in prodajnih poti, po katerih naši izdelki in storitve pridejo do kupcev, predvsem pa sta pomembna naša kreativnost in širok
pogled na svet, v katerem je vsakodnevno nešteto dobrih
poslovnih priložnosti.«
januar 2018
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Občni zbor Agrarne skupnosti Cerknica
Agrarna skupnost Cerknica, ki je sedaj že registrirana skladno z Zakonom o agrarnih skupnostih, je v decembru sklicala prvi občni zbor po določbah novega temeljnega akta.
Pred potekom mandata je bilo treba izvesti volitve predsednika agrarne skupnosti in njegovega namestnika ter ostalih članov upravnega odbora za naslednja štiri leta ter tudi
članov nadzornega odbora.
Za predsednika agrarne skupnosti je bil izvoljen Edvard
Vičič, za njegovega namestnika pa Bogdan Zevnik. V
upravni odbor so bili izvoljeni naslednji člani agrarne skupnosti – Marija Branisel, Štefanija Šebalj Mikše, Jože
Semič, Franc Mele in Občina Cerknica. Kot predstavnik
občine, ki je 20-odstotni deležnik agrarne skupnosti, se je
občnega zbora udeležil tudi župan Marko Rupar.
Nadzorni odbor po novem sestavljajo – Miha Mele, Tone
Opeka in Ivan Lončar. Edvard Vičič je na občnem zboru
predstavil aktivnosti upravnega odbora v letu 2017. Največ
dela je bilo s sanacijo gozdnih površin zaradi škode, ki jo je
povzročil lubadar. Posekano je bilo približno 2.500 kubičnih
metrov lesa. Odbor je urejal najemna razmerja s koristniki
prostora agrarne skupnosti, nekaj aktivnosti pa je bilo tudi

v povezavi s predvideno nadomestno gradnjo objekta na Loškem, ki naj bi služil društveni dejavnosti, saj agrarna skupnost nima lastnega objekta za delovanje. In sedaj, ko naj bi si
malo odpočili od sanacije gozda, je zadnja vremenska ujma
spet povzročila škodo, tako da se na Slivnici gozd čedalje bolj
redči. V letu 2018 bo vsekakor prioriteta odstranjevanje nastale škode v gozdu, ostale aktivnosti pa bodo podobne kot
v letu 2017.
Avtorica: Štefanija Šebalj Mikše Fotograf: Ljubo Vukelič

Notranjska ob pomoči LAS z novimi produkti
Lokalna akcijska skupina Notranjska (LAS Notranjska) je
v prvem letu delovanja objavila dva javna poziva, v okviru
katerih je bilo razpisanih 350.000 evrov. Dosedanje delo
in prihodnje načrte je konec novembra predstavila tudi
na novinarski konferenci na Dolenjem Jezeru.
Največ načrtov je bilo s področja turizma. Na Notranjskem
bo s pomočjo sredstev razvitih vsaj sedem novih integriranih turističnih produktov in programov za aktivno in poučno preživljanje prostega časa v naravi. Vsebine projektov pa
so namenjene tudi mladim in pa podjetništvu. »Od 16 prejetih vlog je bilo odobrenih devet projektov, v skupni vrednosti 385.000 evrov,« je pojasnila Dragica Bratanič iz RRA
Zeleni kras, ki je vodilni partner LAS. Od tega je vrednost
sofinanciranja iz evropskih skladov v višini 2
 86.000 evrov.
Vsi projekti so partnerski, saj pri njih sodeluje 25 različnih
partnerjev, ki prihajajo iz različnih sektorjev in iz vseh treh
občin LAS Notranjska – Cerknice, Loške doline in Blok.
Z desetimi drugimi slovenskimi LAS-i pa izvajajo tudi
projekt z naslovom »Zgodbe rok in krajev«. »Projekt nudi
odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu, predstavlja možnost novih poslovnih priložnosti ter
krepitve identitete in razvoja območij,« našteva Brataničeva

14 | Slivniški pogledi | januar 2018

in ob tem obljublja, da bodo rokodelci pridobili ustrezna
strokovna znanja, sodelovali z oblikovalci, turističnimi ponudniki, kar jim bo pomagalo, da bodo njihovi izdelki uspešnejši na trgu. V okviru projekta bodo izbrane tudi zgodbe –
legende občin, ki so vključene v LAS Notranjska, izdelana
pa naj bi bila tudi knjiga z istoimenskim naslovom projekta
»Zgodbe rok in krajev«. Zainteresirani se lahko prijavijo do
12. januarja. V LAS pa pravijo, da bodo novi pozivi na voljo
tudi v letošnjem letu. Več informacij: www.lasnotranjska.si.
Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Dogaja se
Meniševci pripravili prednovoletno druženje

V želji, da bi bil praznični mesec zares prijeten in doživet,
smo v Turističnem društvu Menišija iz Begunj tudi letos povabili naše Meniševce na prednovoletno druženje. Druženje
je potekalo 16. decembra v večnamenski dvorani Gasilnega
doma v Begunjah.
»Da je sreča v hiši, kjer se petje sliši,« menijo Meniševci,
zato so na prednovoletno druženje povabili pevski zbor Dragonarji, solistko Majo Mekina ter Meniševko Damijano
Škrlj, ki poje ljubiteljsko. Dogajanje je povezovala Jadran
ka Janeš.
Avtorica: Jadranka Janeš Fotograf: Janko Košir

Božično-novoletni koncert vokalne skupine
Cluster

Z božično-novoletnim koncertom se je ženska vokalna skupina Cluster poslovila od starega leta.
Pod vodstvom dirigentk Jelke Bajec Mikuletič in Katje
Bajec so se pevke 17. decembra predstavile v Kulturnem
domu Cerknica. Gostile so tudi žensko vokalno skupino Diva, ki jo vodi Irena Cundrič Iskra. Za popestritev
programa sta poskrbela Lovrenc Puntar na klarinetu in
flavtistka Monika Jambrošič. To je bil drugi božično-novoletni koncert v novi sestavi, pevke pa upajo, da bo postal
tradicionalen. Vokalna skupina Cluster vabi tudi nove pevke, da se ji pridružijo.
Avtorica: Damjana Puntar Fotograf: Gregor Bajc Živec

Več dogodkov na spletni strani www.cerknica.si

Tradicionalna razstava jaslic na Uncu

Članice Društva Klasje smo 16. in 17. decembra pripravile
že deveto tradicionalno razstavo božičnih jaslic na Uncu.
Poleg jaslic, ki so jih izdelale članice Klasja, so bile postavljene na ogled tudi jaslice Klekljarske sekcije KD Rak Rakek in
pa nekaterih učencev z rakovške osnovne šole, ki so jaslice
iz brezovih vej ustvarjali pod mentorstvom Ane Ivančič in
Antonije Šlajnar.
Razstavljenih je bilo več kot šestdeset različnih postavitev.
Večinoma so bile domače izdelave – lesene, iz brezovih vej,
kvačkane, klekljane, pečene iz kvašenega testa, papirnate, izdelane kot vitraj. Trideset postavitev smo poslali po drugih
krajih po Sloveniji. Poleg jaslic smo članice postavile na ogled
tudi obredni božični kruh, imenovan »župnek«. Razstavo
je s svojim nastopom popestrila Vokalna skupina Karina
iz Kozine.
Avtorica: Ana Ivančič Fotograf: Ljubo Vukelič

Večer s Frlanovo mamo

Društvo upokojencev Rakek in Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica sta v rakovški enoti knjižnice pripravila prijeten
večer z najstarejšo krajanko, in Rakovčanom dobro poznano, 98-letno Marijo Frlan, ali kot ji pravijo, Frlanovo mamo. Že sedem desetletij Frlanova živi na Rakeku. Aktivno
se je vključila v družabno življenje kraja – prizadevala si je
za delovanje Rdečega križa, upokojencev in borčevske organizacije. Z Marijo Frlan se je o njenem življenju pogovarjala
dr. Ljuba Dornik Šubelj.
Avtor: Bogdan Urbar Fotograf: Ljubo Vukelič

januar 2018

| Slivniški pogledi | 15

Dogaja se
Pester december v VDC

Za uporabniki Varstveno-delovnega centra Postojna (VDC), enota
Cerknica, je pester december. Potem ko smo že konec novembra v Zavodu ARS VIVA razstavljali izdelke iz volne, papirja, gline, ki so jih uporabniki izdelovali pod mentorstvom Ivanke Kranjc, Marte Kvaternik,
Karoline Strle, Mare Sarkič, Marinke Ivančič in Petre Poljšak, ter
za otvoritev, s pomočjo Gertrude Zigmund, Majde Intihar, Brigite
Vrenko Hribar in učencev OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, pripravili še bogat kulturni program, smo se v decembru s svojimi
izdelki predstavili še na dveh božično-novoletnih sejmih – v Mercator
centru Cerknica in pred Kulturnim domom Cerknica. Dobili smo kar nekaj donacij, zato se vsem, ki so prispevek namenili za nadaljnje ustvarjanje oseb s posebnimi potrebami, iskreno zahvaljujemo.
Ker pa smo bili vse leto tako pridni in marljivi, smo se skupaj z društvom Sožitje Cerknica razveselili posebnega obiska. K nam je prišel namreč sveti Miklavž, ki je opazil našo marljivost in
nam prinesel darila.
Avtorica: Mateja Curk Fotografinja: Petra Poljšak

Sv. Miklavž na obisku

December je bil pester tudi v Salezijanskem mladinskem centru in
cerkniški župniji. Že konec novembra so pripravili Miklavžev ples.
Maši, ki jo je daroval kaplan Janez Žerovnik, so sledili druženje, karaoke, skupinski plesi in tudi plesi v parih. Obiskal jih je tudi že sv.
Nikolaj in med plesalce in plesalke razdelil darila.
Ker so skozi vse leto pridno vadili in so zaradi njih maše še slovesnejše, je sv. Miklavž nekaj dni pozneje s svojim obiskom počastil še mešani
pevski zbor cerkniške župnije, skupaj s spremljevalci pa se je podal tudi
po cerkniških ulicah. Obiskal je Ančko Ulaga, ki je takole strnila vtise
ob obisku: »Na Miklavžev večer me je hišni zvonec poklical pred vhodna
vrata. Zagledala sem čudovito lepo druščino Miklavža, angelov in seveda parkeljnov. Nisem jih pričakovala, zato sem bila tako prijetno presenečena, da v svoji zmedenosti nisem našla pravih besed.
Njihov prisrčni pozdrav, nastop in obdarovanje so bili bogatejši od vseh možnih daril, ki jih je mogoče kupiti z denarjem.«
Na praznični čas pa so se v župniji pripravljali tudi z adventno duhovno obnovo, ki je potekala 9. in 10. decembra. Gostili
so salezijanskega duhovnika, pedagoga Toneta Ciglarja, ki je spregovoril o Marijanski pobožnosti in Združenju Marije
Pomočnice.
Avtorji: Simona Lekšan, Klara Žnidaršič, Ančka Ulaga, Blaž Knez Fotografinja: Klara Žnidaršič

Študenti poskrbeli za žur

Notranjski študentski klub je pripravil dvodnevni dogodek Veseli december v Cerknici.
V petek, 1. decembra, se je začelo zares, Gadi so poskrbeli
za dober žur. 800 obiskovalcev prireditve je uživalo v izjemnem vzdušju, ki ga je stopnjeval Johnny DJ s Petkovo
Pumpo. Noč je bila naporna, kljub temu pa smo zbrali moči še za sobotni koncert Lane Jurčević in skupine Koktelsi
ter DOX DJ. Več kot tisoč obiskovalcev je uživalo ob dobri
glasbi, pa tudi vzdušje med njimi je bilo prešerno. Prireditev je vse bolj prepoznana in obiskana.
Smo pa konec novembra v NŠK izvedli tudi redne volitve v organe kluba. Do večjih sprememb ni prišlo – na čelu kluba ostaja Petra Jesenšek. Prvič se bo z nalogo svetnice Sveta Zveze ŠKIS in svetnice Sveta ŠOLS srečala Klara Lekše. Zastopnika
za občini Loška dolina in Bloke sta Jan Sterle in Matej Drobnič, na čelu dijaške sekcije ostaja Žiga Kebe. Upravni odbor
poleg naštetih sestavljata še Anton Dimic in Zala Braniselj. Za člane nadzornega odbora smo izglasovali Diano Komac,
Jana Žnidaršiča in Jaka Žnidaršiča.
Avtorici: Klara Lekše, Zala Braniselj Foto: Piqant photography
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Več dogodkov na spletni strani www.cerknica.si

Dogaja se
Pohod štirih far

2. decembra je Turistično društvo Cerkniško jezero organiziralo že četrti Pohod štirih far do cerkve sv. Miklavža na
Slivnici. V zasneženem jutru so pohodniki krenili izpred
cerkva v Cerknici, Begunjah in Grahovem, v Novi vasi pa so
se na pot podali izpred trgovine.
Letos so se pohoda udeležili tudi skavti pod vodstvom kaplana Janeza Žerovnika, ki so na pogostitvi pri koči LD
Grahovo poskrbeli za toplo pijačo in jabolčni zavitek, za ostalo pecivo pa so poskrbele faranke iz Grahovega in članice
turističnega društva.
Ob 11. uri je pri ruševinah cerkve sv. Miklavža potekala
maša, ki jo je daroval župnik Sandi Osojnik ob somaševanju nekdanjega župnika Metoda Lampeta in cerkniškega
župnika Jožefa Krnca.
Avtor/fotograf: Joško Cerkvenik

KD Rak Rakek gostoval v Cajnarjah

Mešani pevski zbor Kulturnega društva Rak Rakek vsako
leto pripravi božično-novoletni koncert. Letos smo se odločili, da gremo gostovat v Cajnarje. Povezali smo se s PGD
Cajnarje, ki nam je omogočilo, da smo 17. decembra izvedli
koncert v prostorih gasilskega doma. Pod vodstvom zborovodkinje Danice Štefančič je v prijetnem vzdušju polne
dvorane zazvenela slovenska pesem. Scenarij prireditve je
oblikovala Mojca Weber. Z njim nas je popeljala od ljubezenskih in rodoljubnih pesmi v praznični čas pričakovanja
božiča in novega leta. Za dobro počutje in veselo druženje
tudi po koncertu so poskrbeli prijazni gasilci in krajani. Prireditev je sofinancirala Občina Cerknica.
Avtorica: Ladica Oblak Fotograf: Ljubo Vukelič

Največ prinesene opreme

Že več let zapored Smučarski klub Cerknica pred Miklavžem organizira dvodnevni sejem rabljene smučarske opreme
v cerkniški šoli. Zanimanje za menjavo oziroma nakup rabljene opreme je vsako leto večje. Ljudje prinašajo vse smučarske artikle – smuči, čevlje, čelade in palice, ki jih ne potrebujejo več, kupujejo večje ali kupujejo za otroke, ki bodo
prvič stopili na sneg. Nekaj je tudi drsalk, vendar manj kot v
preteklih letih. Letos je bil največji obisk in tudi največ prinesene opreme. Skupno se je prodalo kar 450 artiklov. Na sejmu pa je bilo mogoče kupiti tudi novo opremo. Zaradi dobre
obiskanosti bomo sejem organizirali tudi v bodoče.
Avtorica: Magda Štraus Fotograf: Ljubo Vukelič

Obiskali so nas Rdeči noski

V DEOS Centru starejših Cerknica je 8. decembra zavel svež
veter mladostno razigranega veselja. Skozi vrata je vstopilo
šest do ušes in še čez nasmejanih obrazov, ki slišijo na ime
Rdeči noski. Izjemno čuteči ter pozorni do vsakega stanovalca
posebej so nagovarjali vse nas, ki smo imeli priložnost občutiti njihovo neskončno pozitivno energijo. V ravno pravi čas
so nam prinesli otipljivega poguma za dneve, ki so pred nami. Zato nam bo takšno doživetje še dolgo ostalo v čudovitem
spominu. In na koncu le še iskrena hvala vsem veselim Rdečim noskom, ki opravljajo tako čudovito poslanstvo. Dotaknili ste se nas, osrečili ste nas, osrečujte in bodite srečni preko
vseh mej.
Avtorica: Sandra Pirc Fotografinja: Vesna Turk
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Dogaja se
Obdarovali starostnike

V Območnem združenju Rdečega križa Cerknica-Loška
dolina-Bloke so v prazničnem času obdarovali starostnike.
Po vseh treh občinah so posameznike, ki so stari nad 80 let,
obiskali na domu in jim izročili majhno pozornost. Kot je
pojasnila Nina Jerič iz območnega združenja, jim je letos
podjetje DS Smith, d. o. o., z Rakeka podarilo škatlice, že
v lanskem letu pa so od podjetja TIPCOM, d. o. o., prejeli
rokavice. Darilu so dodali tudi voščilnice, ki so jih izdelovali
po domačih osnovnih šolah. Po vseh treh občinah so obdarili 1069 starostnikov.
Tudi za 61 starostnikov iz občin Loška dolina, Bloke in
Cerknica, ki prebivajo v DEOS Centru starejših Cerknica,
so pripravili novoletna darila. Obdarovanja se je udeležil
tudi cerkniški župan Marko Rupar.
Voščilnice pošljejo tudi občankam in občanom, ki živijo v
domovih za starostnike in posebnih zavodih po drugih krajih.

Srečanje za bolne in ostarele

Z vzpostavitvijo toplega medčloveškega odnosa bogatimo
drug drugega, lažje premagujemo strahove, bolezen, osamljenost, težave ter si izmenjujemo življenjske izkušnje in
prav temu je bilo namenjeno tradicionalno srečanje ostarelih, bolnih in invalidov, ki je potekalo na prvo adventno nedeljo. Mašo je daroval duhovni pomočnik Anton Horvat,
ob somaševanju domačega župnika Jožefa Krnca. Tajnica
Župnijske karitas Cerknica Tatjana Lužar se je prisotnim zahvalila za molitev in poudarila, da so starejši vzorniki mlajših in da so temelj občestva v cerkvi in domovih.
Po maši smo povabili goste in spremljevalce v Salezijanski
mladinski center na druženje. Za glasbo je poskrbel harmonikaš Ivan Korošec, dobrote pa so pripravili prostovoljke
in prostovoljci Župnijske karitas.
Avtorica: Tatjana Lužar Fotograf: Jože Žnidaršič

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Tradicionalni pohodi DLKJ

Tudi preteklo leto smo v Društvu ljubiteljev
Križne jame izpeljali niz tradicionalnih pohodov. V novembru je potekal pohod skozi Javorniško pogorje na območje nekdanje rapalske
meje, imenovan tudi Pohod po rapalski meji.
Pohod je bil eden težjih celodnevnih pohodov
na območju Notranjske v letu 2017. V decembru pa sta si sledila tradicionalni pohod
ob meji občin Loška dolina in Cerknica ter pohod ob »tromeji« občin Loška dolina, Bloke in
Cerknica. Vsi trije pohodi so bili dobro obiskani, le pri zadnjem nam je malo zagodlo vreme
in je bila udeležba malo manjša. Vsi pohodi so
ponudili odlično priložnost spoznavanja naravne in kulturne dediščine občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke ter prispevali k prijetnemu druženju lokalnega prebivalstva.
Avtor: Gašper Modic Foto: Arhiv DKLJ
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Dogaja se
Delavnica izdelkov
iz papirja

Likovna sekcija KD Rak
Rakek je v sodelovanju z
Društvom upokojencev
Rakek 1. in 2. decembra
organizirala
dvodnevno delavnico izdelkov
iz papirja. Delavnica je
potekala pod vodstvom
Karmen Subotić Dob
rin. Udeleženke so iz
reklamnih letakov, ki se
vsakodnevno
kopičijo
v nabiralnikih, izdelale črnke, spoznale pa so
tudi način, kako izdelati
novoletno dekoracijo –
svečnik v obliki zvezde
ter smrečico. Ugotovile so, da se lahko odpadki reciklirajo
in dobijo novo vrednost. Vseh osem udeleženk je bilo z
izvedbo in izdelki zelo zadovoljnih.

Praznična nedelja

V nedeljo, 17. decembra, se je od ploščadi Kulturnega doma
Cerknica pa vse do spomenika pri Valvasorjevem hramu odvijala Praznična nedelja. Dogodek je bil namenjen širšemu
krogu obiskovalcev. Mlajši udeleženci so si ure krajšali na delavnici izdelovanja novoletnih okraskov, z jahanjem ponijev, na napihljivem gradu, manjkala pa ni niti modna revija.
Na stojnicah je bila na voljo zelo raznolika ponudba izdelkov
domače obrti lokalnih ponudnikov. Za brbončice so poskrbeli
različni ponudniki hrane na kolesih (food trucki) s svojo bogato kulinariko ter pijačo. Dogodek, na katerem se je predstavilo 20 ponudnikov, so omogočili Občina Cerknica, Notranjski regijski park, Kulturni dom Cerknica, AMD Cerknica ter
Madekas.
Avtorica: Tjaša Sterle Fotograf: Ljubo Vukelič

Avtorica/fotografinja: Karmen Petrič

Veseli december z Evoro

14. decembra so Kulturni dom v Cerknici napolnili plesalke
in plesalci Plesnega kluba Evora ter njihovi starši, sorodniki in drugi obiskovalci.
V uro dolgi predstavi, ki je tokrat nosila naslov Veseli
december z Evoro, so se predstavili plesalci iz Cerknice in
Starega trga pri Ložu. Zaplesali so predšolski otroci, pop
mix skupine ter plesalci in tekmovalci hip hopa. Skupno je
pod mentorstvom Tamare Perić, Jerneje Žnidaršič in
Nine Kacjan nastopilo okoli 80 plesalk in plesalcev.
Z break dance nastopom sta predstavo popestrila
Andraž Zalar, trenutni svetovni prvak med mladinci, in
Mitja Andrejka, trenutni svetovni prvak med člani.
Avtorica: Tea Obrol Fotografinja: Mojca Rožanc

Koncert Studia Voice up

Učenci pevskega razreda Studia Voice Up iz Cerknice, pod
vodstvom profesorice Barbare Camille Tanze, so 23. decembra poskrbeli, da se je dvorana gasilskega doma v Begunjah napolnila do zadnjega kotička. Na koncertu je nastopalo 14 pevcev, obiskovalci pa so lahko slišali skladbe
različnih izvajalcev, vse od Abbe do Beyonce. Koncert je
obiskal tudi župan Marko Rupar, ki je bil prav posebej
vesel, da je prireditev v domačem kraju uspela. Ob tem je
poudaril, da se z malo truda in odprtostjo lahko veliko naredi. In načrtov za delo z mladimi ima Barbara še veliko.

Avtorica: Sabina Popek Simšič Fotograf: Ljubo Vukelič
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Dogaja se
»Defibrilatorje na ulice«

Podjetje Hofer v sodelovanju z Zvezo Lions klubov nadaljuje z namestitvami avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) po slovenskih
regijah. Defibrilator so 22. decembra namestili tudi ob poslovalnici v
Cerknici; ob tem so bili prisotni predstavniki Zveze Lions klubov in
podjetja Hofer. Predstavnik slednjega je povedal, da se zavedajo svoje
odgovornosti, ki jo imajo do soljudi. Ob tej priložnosti so predstavili
tudi vsedržavno Iniciativo za AED in projekt »Defibrilatorje na ulice«,
predstavniki Območnega združenja Rdečega križa Cerknica-Loška
dolina-Bloke pa so zbranim strokovno demonstrirali pravilno oživljanje z uporabo AED.
V Hoferju načrtujejo, da bodo do januarja 2018 po slovenskih krajih namestili 23 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki bodo dostopni vsem. Ugotavljajo namreč, da je po državi sicer že
veliko avtomatskih defibrilatorjev, ki pa na žalost niso javno dostopni, če pa že so, so ponoči in ob vikendih zaklenjeni in
takrat nedostopni za reševanje ob srčnem zastoju.
Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Pustiva se vneti

V soboto, 16. decembra, sta dve predstavnici cerkniških skavtov,
Tjaša Dernikovič in Janja Mihelčič, skupaj z ostalimi slovenskimi skavti, odšli na Dunaj, kjer sta prevzeli plamen betlehemske
luči. Tu se, da bi ta plamen ponesli v svojo državo, vsako leto zberejo predstavniki različnih držav.
Letošnji namen akcije Luč miru iz Betlehema je širjenje miru
pod geslom: Pustiva se VNETI. S tem geslom smo želeli sporočiti,
da nikdar nisi sam, da je s teboj vedno nekdo, ki mu lahko zaupaš.
Geslo je zapisano v dvojini, saj ni ukaz in ne prisila, ampak vabilo.
Je kot odprta vrata: jaz sprejmem plamen in želim goreti, a bom
neskončno srečnejši, če lahko to narediva skupaj – zato te vabim,
da se pustiva vneti.
Denar, ki ga prejmemo ob prodaji svečk ter zbiranju prostovoljnih prispevkov, gre v dobrodelne namene. Zbrana sredstva
smo razdelili trem različnim organizacijam, in sicer Zavodu Živim – za njihov projekt Preživim, projektu Drugi dom in Misijonskemu središču v Sloveniji – za projekt Albanija. Plamen betlehemske luči je že naslednji dan po sprejemu na Dunaju
prišel v našo župnijo. Pri sveti maši smo pripravili slavnostni sprejem.
Luč miru iz Betlehema, ki simbolizira mir, povezovanje in enotnost, pa ni ostala le znotraj župnije. Ponesli smo jo tudi
predstavnikom občine in drugim pomembnejšim ustanovam. Res si želimo, da bi njeno sporočilo doseglo čim več ljudi ter da
bi ta mali plamen vsak sprejel z veseljem. Tako lahko zasvetimo skupaj in v novem letu v medsebojni povezanosti naredimo
kaj dobrega tudi za druge.
Avtorica: Tina Opeka Fotograf: Blaž Žnidaršič

Otvoritev Demenci prijazne točke

V sredo, 17. januarja, ob 15. uri vabimo vse zainteresirane, predvsem pa bolnike
in svojce oseb z Alzheimerjevo boleznijo, da se nam pridružijo v Večgeneracijskem družinskem centru v Cerknici, kjer bomo na pobudo društva Spominčica odprli prvo Demenci prijazno točko v naši
občini in eno prvih tovrstnih točk v Sloveniji nasploh.
Društvo Spominčica s pomočjo ozaveščanja, aktivnostmi in sodelovanjem z različnimi organizacijami vzpostavlja demenci prijazno okolje, ki posameznike z demenco spodbuja k aktivnemu vključevanju v družbo, ohranjanju njihove samostojnosti, jim zagotavlja razumevanje in podporo ter tako prispeva k izboljšanju kakovosti življenja teh oseb.
Ena izmed osnovnih podpornih aktivnosti so Demenci prijazne točke (DPT), kamor bodo lahko prišli po informacije tako
ljudje z demenco, zlasti tisti v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovi svojci, kot tudi drugi. Demenci
prijazne točke bodo nudile tudi pomoč osebam z demenco, saj se pogosto zgodi, da se izgubijo in ne najdejo poti domov, ne
prepoznajo okolice, v kateri živijo. Obiskali nas bodo tudi sodelavci društva Tačke pomagačke, ki nam bodo predstavili terapevtsko delo s pomočjo psov, med drugim tudi z bolniki z demenco. Sledilo bo predavanje Branke Hobič, ustanoviteljice
društva, o tem, kako nam živali osmišljajo in podaljšujejo življenje.
Večgeneracijski družinski center
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Ljudje med nami

Aljaž Červek
Aljažu je bilo delo z mediji
in v medijih položeno že
v zibko, saj je sin Slavka
Červeka, ki je v Cerknici
dolga leta na filmski trak
snemal najrazličnejše
prireditve in dogodke.
Aljaža danes lahko slišimo
na Radiu 94.
Pred štirimi leti smo ga lahko tudi
gledali, saj je na javni televiziji dve
sezoni vodil mladinsko oddajo Moja soba. Kot vsak pravi Cerkničan je
vključen tudi v organizacijo pustnih
prireditev, kjer skrbi za stike z mediji, komentira karneval in »se dere na
mikrofon, če ga le dobi predse«.
Aljaž je na svoj močen glas sicer ponosen, a v začetku radijske kariere je imel z njim tudi nekaj težav. »Bil sem preveč glasen, v mikrofon sem preveč ›kričal‹. Sodelavec Edo
Klemenc mi je nato na mešalni plošči spremenil nastavitve,
da se je zvok samodejno izklopil, če sem presegel določeno
mejo decibelov. Tako me je tudi pri nastopu v živo, ko sem bil
v etru, včasih kar zmanjkalo, če sem bil preglasen. Za poslušalce to verjetno ni bilo ravno najbolje, je bil pa dober način,
da sem se naučil brzdati svoje glasilke.«
Medtem ko ima veliko ljudi strah pred javnim nastopanjem in »zmrzne«, ko dobi predse mikrofon ali kamero, je
pri Aljažu ravno obratno. Sicer je miren in resen, a le dokler
ne dobi predse mikrofona. Takrat pa se razživi. »Najbrž bo
to zato, ker me je oče že od malih nog snemal. Tako sem se
navadil, da moram biti ›norček‹, ko je kamera blizu,« pravi.
Diplomant Šole za medijsko produkcijo je postal, ko je
ugotovil, da je slab v ekonomiji, pravi v smehu. Najprej
je namreč obiskoval Fakulteto za management v Kopru,
nato pa je videl, da ga veselijo druge stvari. Prijavil se je
na avdicijo za vodenje oddaje Moja soba in med okoli 100
prijavljenimi so izbrali njega. »Pozneje sem videl posnetek, na katerem so se v komisiji pogovarjali, koga bodo
izbrali. Videl sem, da so jih prepričali moja odštekanost,
sproščenost, naravnost, energija, ki sem jo oddajal,« pravi Aljaž, ki meni, da so prav to atributi, ki jih potrebuješ
za moderatorstvo in delo v medijih: »Pa rad moraš imeti to, kar počneš. Pri medijskih nastopih je tako – če si
samozavesten in če si rad pred kamero, potem je velika
Avtor: Miha Jernejčič
Fotograf: Valter Leban

verjetnost, da si v tem tudi dober.
Ali pa boš postal.«
Službo na radiu je dobil povsem
naključno: »Kot absolvent sem pošiljal prošnje za delo, vsepovsod. Ena
od teh je šla tudi na Radio 94 in ravno tja so me povabili na razgovor.«
Pomagalo mu je tudi to, da je bil
med letoma 2008 in 2012 kitarist in
pevec v glasbeni skupini Sumosider.
Kot pravi, mu je glasbeno udejstvovanje dalo neko širino na tem področju, poznavanje glasbe pa pri delu na radiu nikakor ni odveč.
Pa kakšna anekdota, ki se mu je
pripetila pri delu pred kamero ali
mikrofonom? »Ves čas sem si govoril, da se meni pa ne more zgoditi,
da bi po nesreči zaklel v eter. Potem
smo pa imeli nek nov sistem, mešalno mizo. Luč, ki gori, ko oddajaš
v živo, je pregorela, tako da nisem
vedel, da oddajamo. V tistem sem
po telefonu klical sodelavca, naj mi pojasni, kaj moram narediti. Seveda ne s temi besedami. Pa se je zgodilo tudi meni.«
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Koledar odvoza odpadkov 2018

JANUAR

8
15
22
29

TOR.
M3
M4
E3
9
E4
M3
16
M4
E3
23
E4
M3
30
M4
2

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

SRE.
M7
M5
E7
10
P
M7
17
M5
E7
24
P
M7
31
M5
3

ČET.
M9
P
E9
11
E5
M9
18
P
E9
25
E5
4

PET.
5

M6
M12 E12

12

E6

19
26

M12

SOB.

B

M6
E12

E6

B

NED.

6

7

13

14

20

21

27

28

PON.

2
JULIJ

PON.
1

9
16
23
30

12
19
26

6
13
20
27

PON.

E3
E4
M3
M4
E3
E4
M3
M4

SRE.

7
14
21
28

TOR.

E7
P
M7
M5
E7
P
M7
M5

SRE.

ČET.
M9
1
P
E9
8
E5
M9
15
P
E9
22
E5

MAREC

12
19
26

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

6
13
20
27

PON.

E3
E4
M3
M4
E3
E4
M3
M4

7
14
21
28

TOR.

E7
P
M7
M5
E7
P
M7
M5

2

M6
M12 E12

9

E6

16
23

M12

SOB.

B

M6
E12

E6

B

NED.

3

4

10

11

17

18

24

25

ČET.
M9
P
E9
8
E5
M9
15
P
E9
22
E5
M9
29
P

SRE.

PET.
2

M6
M12 E12

9

E6

16
23
30

ČET.

M12

B

M6
E12

E6
M12

SOB.

B

M6
E12

4

10

11

17

18

24

25

31

PET.

E1
E2

SOB.

NED.

23
30

17
24

PON.

TOR.

MAJ

1
7
14
21
28

M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2

8
15
22
29

PON.

M3
M4
E3
E4
M3
M4
E3
E4

11
18
25

5
12
19
26

SRE.
E7
2
P
M7
9
M5
E7
16
P
M7
23
M5
E7
30
P

ČET.
E9
3
E5
M9
10
P
E9
17
E5
M9
24
P
E9
31
E5

SRE.

ČET.

TOR.

6
13
20
27

JUNIJ

11
18
25

M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2

5
12
19
26

M3
M4
E3
E4
M3
M4
E3
E4

6
13
20
27

M7
M5
E7
P
M7
M5
E7
P

7
14
21
28

M9
P
E9
E5
M9
P
E9
E5

E6

7

8

14

15

E6

B

M6
B
M12 E12

21
28

PET.
4
11
18
25

E6

22
E3
E4

SOB.
B

M6
B
M12 E12

5

29

NED.

13

B

19

20

M6
B
M12 E12

26

27

PET.

8
15
22
29

E6

SOB.
2

3

M6
B
M12 E12

9

10

B

16

17

M6
B
M12 E12

23

24

E6

B

10
17

31

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

TOR.

7
14
21
28

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

E3
E4
M3
M4
E3
E4
M3
M4

11
18
25

SRE.
M7
1
M5
E7
8
P
15
22
29

TOR.

4
11
18
25

E3
E4
M3
M4
E3
E4
M3
M4

M7
M5
E7
P
M7
M5
E7
P

E7
P
M7
M5

30

5
12
19
26

ČET.
M9
2
P
E9
9
E5
M9
16
P
E9
23
E5
M9
30
P

SRE.

5
12
19
26

E7
P
M7
M5
E7
P
M7
M5

M9
P
E9
E5
M9
P
E9
E5

ČET.

6
13
20
27

E9
E5
M9
P
E9
E5
M9
P

PON.
E1
1
E2
M1
8
M2
E1
15
E2
M1
22
M2
E1
29
E2

TOR.
E3
2
E4
M3
9
M4
E3
16
E4
M3
23
M4
E3
30
E4

SRE.
E7
3
P
M7
10
M5
E7
17
P
M7
24
M5
E7
31
P

ČET.
E9
4
E5
M9
11
P
E9
18
E5
M9
25
P

PON.

TOR.

SRE.

ČET.

5
12
19

M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2

6
13
20
27

PON.

3
10
17
24
31

22 | Slivniški pogledi | januar 2018

24

4

ČET.

1

NED.

B

E6

17

M3
M4
E3
E4
M3
M4
E3
E4
M3
M4

SRE.

6

12

E6

3

26

1
4

B

M6
B
M12 E12

OKTOBER

16

10

4

E9
E5
M9
P
E9
E5
M9
P

NOVEMBER

9

3
M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2

13

24

DECEMBER

APRIL

2

E7
P
M7
M5
E7
P
M7
M5

10

PON.

1
E3
E4
M3
M4
E3
E4
M3
M4

6

20

NED.

3

3

PON.

27

1

5

PET.

AVGUST

5

E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

TOR.

SEPTEMBER

FEBRUAR

PON.

M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

TOR.

M1
M2
E1
E2
M1
M2
E1
E2
M1
M2

M3
M4
E3
E4
M3
M4
E3
E4

7
14
21
28

TOR.

4
11
18
25

M3
M4
E3
E4
M3
M4

M7
M5
E7
P
M7
M5
E7
P

8
15
22
29

SRE.

5
12
19
26

M7
M5
E7
P
M7
M5
E7
P

M9
P
E9
E5
M9
P
E9
E5

ČET.

6
13
20
27

M9
P
E9
E5
M9
P
E9
E5

Koledar odvoza odpadkov 2018
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Področja pobiranja
1. Cerknica
2. Dolenje Jezero, Zelše, Podskrajnik, Rakov Škocjan
3. Stari trg pri Ložu, Lož, Podlož, Dane, Babno Polje, Babna Polica, Vrh
4. Klance, Škrilje, Podcerkev, Nadlesk, Pudob, Podgora, Markovec, Iga vas, Knežja
Njiva, Kozarišče, Šmarata, Viševek, Vrhnika pri Ložu, Laze, Otok, Bločice, Bloška
Polica
5. Rakek
6. Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Žerovnica, Grahovo, Martinjak, Marof pri
Cerknici, Rakov Škocjan
7. Koščake, Korošče, Jeršiče, Sv. Vid, Zala, Osredek, Čohovo, Rudolfovo, Lešnjake,
Tavžlje, Ravne, Zahrib, Hruškarje, Bečaje, Hribljane, Pirmane, Štrukljeva vas,
Slugovo, Kremenca, Milava, Cajnarje, Reparje, Krušče, Ponikve, Mahneti,
Podslivnica, Otonica, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Stražišče, Dolenje Otave, Gorenje
Otave, Župeno, Beč, Kržišče, Pikovnik, Dolenja vas
8. Begunje, Selšček, Topol, Brezje, Slivice, Unec, Ivanje selo
9. Gora, Kranjče, Sveta Ana, Dolenje Poljane
Zbirni center Cerknica:
Zbirni center Stari trg pri Ložu:
ponedeljek: zaprto
torek: od 8.00 do 14.00
torek: v poletnem času od 12.00 do 18.00 četrtek: v poletnem času od 12.00 do 18.00
v zimskem času od 11.00 do 17.00		
v zimskem času od 11.00 do 17.00
sreda, četrtek, petek: od 8.00 do 15.00
vsaka prva sobota v mesecu:
sobota: od 8.00 do 12.00
v poletnem času od 8.00 do 12.00
nedelja in prazniki: zaprto
nedelja in prazniki: zaprto
Urnik je usklajen s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.

4

10

PET.
M6
M12 E12

NED.

Legenda
B BIO-ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
M MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV PO LOČEVANJU
E MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
P PAPIR
PRAZNIKI

23
30

Odvoz odpadkov v času praznikov:
ponedeljek, 1. 1. 2018 – odvoz se prestavi na soboto, 30. 12. 2017, območje M1 in M2
ponedeljek, 2. 4. 2018 – odvoz se prestavi na soboto, 31. 3. 2018, območje E1 in E2
torek, 1. 5. 2018 – odvoz se prestavi na soboto, 28. 4. 2018, območje E3 in E4
sreda, 15. 8. 2018 – odvoz se prestavi na soboto, 11. 8. 2018, območje, M7 in M5
četrtek, 1. 11. 2018 – odvoz se prestavi na soboto, 3. 11. 2018, območje E9 in E5
torek, 25. 12. 2018 – odvoz se prestavi na soboto, 22. 12. 2018, območje E3 in E4
torek, 1. 1. 2019 – odvoz se prestavi na soboto, 29. 12. 2018, območje M3 in M4
JP Komunala Cerknica, d. o. o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
tel.: 01 709 79 10 • faks: 01 709 31 75 • e-pošta: komunala-cerknica@siol.net
www.komunala-cerknica.si
januar 2018
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Slugovo: kjer ljudje z veseljem zapojejo
Gručasta vas leži na
slemenu na nadmorski
višini 680 metrov. Pod njo
sta Štrukljevski potok in
potok Gradaščica, ki sta
pritoka Cerkniščice.
Tri kmetije

Slugovo je dobilo ime po prvotnem
prebivalcu, po Slugi. Iz tabel grofije
Turjak za inkorporirano gospostvo
Nadlišek (1749−1753) lahko razberemo, da so bili v tistem času
na Slugovem trije kmetje: Gregor
Pavlin, ki je imel četrtinsko kmetijo, danes so na tej kmetiji Naredovi
(Kovačevi). Parcele so bile poimenovane: V ograde, Na hribe, Per poVas na planoti
robke, Na lopate, V doline, Pod ravne hriba, V reberce … Drugi je bil Anton Sluga (Shluga),
tudi ta je imel četrtinsko kmetijo, danes Tekavec (Slugovi),
ter Štefan Intihar (Indihar) s polovično kmetijo, danes
Štritof (Zimovi); torej so imeli Turjačani v 18. stoletju na
Slugovem eno celo kmetijo. V franciscejskem katastru za
Kranjsko (1824) so navedeni na številki 1 Anton Intihar,
na številki 2 Jurij Tekavc in na številki 3 Miklavž Pavlin.
Leta 1869 je bilo v vasi 21 ljudi, okrog leta 1930 le 9, danes
pa je v vasi 17 prebivalcev, od tega je pet otrok; najmlajši je
star dobro leto.
O kmetijski dejavnosti se razgovori Ludvik Štritof:
»Pokosimo okrog 10 hektarjev. Seno prodam na senožeti;

pridejo iskat kar z nakladalko. S koso, na roke, pokosimo
bolj malo.« Franc Nared doda: »V vasi redimo okrog deset
krav in bikov. Živine nimamo na paši. Vse leto je v hlevu.
Tudi silaže nimamo. Včasih je bilo živine več, imeli smo tudi prašiče.« Ker ni bilo vodovoda, so živino napajali, dokler
je bilo deževno, kar iz luž. Zvečer pa so jih zasedele žabe in
priredile svoje koncerte. Na njivske površine so sejali različna žita: pšenico, oves, ječmen, proso nazadnje okrog leta
1950, ajde pa niso sejali. Žito so mleli v kremenskem mlinu. Veselo kmečko opravilo je bila metev prosa v skednju
na lesenem podu pri Kovačevih. Prihajali so tudi ljudje iz
sosednjih vasi, saj je bil to zabaven družaben dogodek. Za
žejo so pili mošt, hruškovo vodo, jedli so kruh
in suhe hruške. Godec je zaigral na harmoniko.

Starodavno znanje prehaja
na mlade

Franc Nared hrani pomembne družinske listine
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Najstarejša prebivalka Frančiška Štritof, rojena leta 1930, pripoveduje: »Lipo, ki jo lahko vidite skozi okno, je moji prednici posadil njen mož
leta 1912. Stric ni imel otrok. Na Slugovo sem
prišla z Ulake leta 1949. Moj mož je prišel iz Ponikev. Po drugi svetovni vojni je bila fara pri Svetem Vidu in bi morali otroci hoditi tja k verouku.
Šla sem prosit gospoda Mramorja, bil je doma
od Lašč, če lahko otroci hodijo k verouku k Sveti
Trojici. Odgovoril je: ›Seveda lahko. Učil jih bom,
saj sem tudi tebe, pa bom tudi tvoje otroke.‹«
Avtorica: Marija Hribar
Fotograf: Ljubo Vukelič

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Spominja se tudi, takrat je bila še punčka na
Ulaki, da je bila na velikonočni ponedeljek
vedno maša pri sv. Miklavžu na Slivnici, prej
je bilo žegnanje. Od vseh strani so hodili k maši. Prišli so tudi Žeruleni, ki so trkali s pirhi.
Od vseh koncev je bilo slišati: špejčka (špička),
rejtka (ritka).
Frančiška Štritof ohranja tradicijo, kjer jo
le more. Njeni slugovski škundri so najboljša
poslastica, kar jih lahko človek dobi. Kaj je
vzrok za to? Slugovci pravijo, da čim starejša je sorta, čim drobnejših plodov, tem boljši
škundri so iz njih. Iz novodobnih, debelih jabolk ni pravih škundrov. Franc Nared pa pove: »Letos ni bilo toliko jabolk kot druga leta.
Sadje oberejo divje živali. Ko sem šel v štalo Lesa s posušenim sadjem v istju, v odprtini pred kuriščem krušne peči
nakrmit živali, sem si spotoma ogledoval sadno drevje. Videl sem, da je vse polomljeno. Pa sem nesel temu da je vasica odmaknjena in da so zaradi tega odvisni
eno košarico jabolk namesto pet gajb.« Frančiška Štritof se le od lastne iznajdljivosti, lastnega prevoza, saj avtobuspominja: »Na vrtu je bila postavljena tudi sušilnica za sad- snih povezav, razen šolskega avtobusa, ni, so z življenjem
je, pajštaba, ki pa smo jo podrli. Jabolka narežem na krhlje zadovoljni. Trofazni tok so dobili leta 1986, potem telein jih sušim v krušni peči na lesi, takrat ko žerjavica poina. fon, vodovod imajo štiri leta, prej so imeli štirne, lansko
Dosušim pa na vrhu na peči. Sušim tudi drugo sadje: slive, leto so dobili optiko. Frančiška Štritof kljub vsemu potarhruške. Dostikrat kar sproti sušim, če vidim, da bo sadje na, da so bili včasih stari in mladi ljudje skupaj, sedaj so
segnilo. Vesela sem, da tudi naša ta mlada, Anica Štritof, pa vsak posebej. Mladi so po službah in prihajajo domov
rada priskoči na pomoč, saj mi pomaga rezati sadje. Pri nas pozno popoldne. Pa pristavi Anica Štritof: »Ko je bil žled,
je bila samo mamina hiša aktualna, nobena druga. Mama
brez suhega sadja ni Miklavža.«
Frančiška Štritof tudi zelo lepo prede. Na kolovratu je je zakurila krušno peč, štedilnik na drva, smo kar pri njej
predla še pred petimi leti. »Pred štirinajstimi dnevi so me živeli.«
povabili v Loški Potok, da bi jim
pokazala, kako se prede. Kolovrat
je pet let mlajši kot jaz in se spominjam, ko so ga kupili. Predla sem že
doma, na Ulaki. Volna se najlepše
prede, kakor je ostrižena, da se ne
cofa. Potem gre na gradaše, na česalo za volno. Vonj po ovci, po koži
ostane, eni operejo, vendar se s pranjem stlači. Tudi pletla sem vedno,
vso starino sem predelala, na kolovratu sem slabe nitke sesukala, pa
je debelejše prišlo. Pletem rokavice,
nogavice. Z lana pa nismo ničesar
delali. Na Kremenci so bili pa ročni
tkalci.«

Ženske prinesejo življenje

Slugovo je danes vas mladih ljudi.
Posebej je vas zaživela, ko so prišle
tri ta mlade. Fantje so jih pripeljali
iz Loškega Potoka in Ribnice. Kljub

Slugovci v kuhinji Frančiške Štritof
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Naša društva

Društvo ljubiteljev
Križne jame
Društvo ljubiteljev Križne jame je
bilo ustanovljeno leta 1998 in bo letos
praznovalo dvajseto obletnico delovanja.
Ukvarja se z varovanjem površinskega in
podzemnega krasa, vodenjem obiskovalcev
po Križni jami, skrbništvom ostalih jam
v sistemu, kot sta Nova Križna jama
in jama Golobina, izobraževanji,
predavanji ter čiščenjem jam.
Prvi predsednik društva je bil Alojz Troha, ki je s Križno
jamo povezan že praktično vse življenje. Troha je februarja
leta 1979 od dotedanjega oskrbnika jame Rudija Mlakarja,
člana TD Loška dolina, prejel ključe in vpisno knjigo. V začetkih organiziranega vodenja se je v jamo vodilo tuje jamarje in domače turiste. Domači jamarji so si jamo ogledovali
sami. Letno je bilo takrat v jami 150 obiskovalcev. Ker je bilo
obiskovalcev vsako leto več, pa so bili leta 1986 na razpolago že štirje vodniki domačini. Eden glavnih ciljev jamarjev
domačinov je bilo čiščenje jame – iznos karbidnega apna in
odpadkov, ki so jih v jami pustili obiskovalci in raziskovalci
v preteklosti.

Obisk se povečuje

Leta 1988 je bilo v jami prvič nad tisoč obiskovalcev. Domačini so takrat že nudili opremo za ogled vodnega dela
(čolne, škornje, čelade, obleke). Društvo so konec leta 1997
ustanovili domačini z Bloške Police, Bločic in okoliških krajev in ga januarja 1998 tudi registrirali. Že od ustanovitve

skrbi za jamo, vodi obiskovalce ter spremlja jamarje in
raziskovalce po jami. Po osmih letih predsedovanja Alojza Trohe je mesto predsednika prevzel Matej Kržič, ki je
društvo uspešno vodil šest let. Pred petimi leti pa je društvo prevzela nova generacija, s predsednikom Gašperjem
Modicem na čelu. Vse od takrat se obisk Križne jame vsako leto v povprečju dvigne deset do dvajset odstotkov, tako
da je v letu 2017 krepko presegel 10.000 obiskovalcev. To
je največ od ustanovitve društva. O lepotah Križne jame
redno pišejo znani blogerji, fotografije Križne jame pa objavlja vse več priznanih fotografov. Nazadnje National Geographic Adventure, med slovenskimi jamskimi fotografi
pa Peter Gedei.

Vkrcavanje v čoln|Fotograf: Helmut Mihr

Trenutno društvo šteje 42 članov, ki prihajajo iz vse
Slovenije in tudi tujine. Naša želja, da bi v naslednjih letih strokovni in laični javnosti ponudili še kakovostnejši
obisk, izboljšali pogoje za raziskovanje ter varovanje tako
turističnega dela Križne jame kot tudi celotnega jamskega
sistema in notranjskega krasa. Daljši ogledi vodnega dela
jame so že sedaj omejeni na določeno število obiskovalcev, tako se v jamo ne posega preveč. Leta 1965 so tedanji
upravljavci s Turističnega društva Loška dolina celo predlagali, da bi bila jama odprta le za raziskovalce – jamarje,
potem pa je bil leta 1994 na pobudo oskrbnika jame in ob
sodelovanju strokovnih institucij sprejet sklep, da veljajo
za obisk vodnega dela jame, to je od drugega jezera naprej,
enaka pravila tako za turiste kot raziskovalce – jamarje.

Vrsta aktivnosti

Ustanovni člani Društva ljubiteljev Križne jame|Foto: arhiv društva
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V društvu se ne ukvarjamo samo z vodenjem, ampak čez
leto organiziramo več čistilnih akcij podzemlja in površja.
Redno vodimo pohode po Notranjski. Za organizirane skupine pripravljamo delavnice in predavanja na temo podzemlja in njegovega varovanja. Udeležujemo se sejmov in
Avtor: Gašper Modic, predsednik DLKJ

Naša društva
javnost opozarjamo na težave varovanja kraških ekosistemov. Spremljamo namreč tudi stanje ostalih površinskih in
podzemnih kraških pojavov na območju občin Loška dolina, Cerknica in Bloke.

Cilji za naprej

Čiščenje odpadnega karbida v Križni jami|Foto: arhiv društva

V društvu ocenjujemo, da krajši ogledi še dopuščajo povečevanje obiska do določene mere. Križno jamo namreč
vsako leto obišče več obiskovalcev. Predvsem se veča število obiskovalcev iz tujine. Križna jama je najbolj obiskana naravna znamenitost v regiji, kar vsekakor predstavlja
velik organizacijski zalogaj. Glede na to, da je jama postala
svetovno znana kraška vodna jama, za v prihodnje menimo, da bo treba povečati število zaposlenih. Prav tako pa
bo treba poskrbeti še za ustrezen objekt, v katerem bodo
stranišča, skladiščni prostori, preoblačilnica in informacijska točka. Trenutna infrastruktura namreč ne zadošča več
vsem potrebam društva. Letos bomo z lastnimi sredstvi
dogradili nadstrešek, ki bo delno pripomogel k lažjemu delovanju društva. Obeta se tudi vpis Klasičnega krasa pod
Unesco. S tem bo Križna jama dobila prav posebno mesto,
kar si tudi zasluži.
Si pa pri reševanju osnovnih infrastrukturnih zadev
v prihodnje želimo več sodelovanja z občino, državo in
Notranjskim regijskim parkom. Nujno sta potrebni razširitev ceste od glavne ceste do jame in postavitev izboljšane
signalizacije na cestnih odsekih. Tudi v prihodnje se bomo
trudili, da bi našim zanamcem zapustili kar najbolj ohranjeno Križno jamo.

prireditev po celi Sloveniji in tujini. Med raziskovalnimi
dejavnostmi velja izpostaviti odkritje Nove Križne jame in
jame Obrh Čolniči. Poleg same Križne jame redno skrbimo
tudi za gozdno učno pot okoli jame, signalizacijo na Križno
goro, objekt pred jamo, vhodni del jame, urejeno dostopno
pot in za ostala opravila, ki so potrebna, da obiskovalci lahko nemoteno obiščejo Križno jamo. Tekom leta so v društvu tri osebe redno zaposlene. Stroške zaposlitev v celoti
financiramo iz sredstev društva. V času poletne sezone, ko
je obiskovalcev največ, pa posredno ali neposredno v društvu deluje okoli deset sodelavcev. Takrat pred Križno jamo
deluje tudi informacijska točka, kjer je dnevno prisoten
informator. Zgledno urejena sta tudi internetna stran in
Facebook profil.
Društvo je član Jamarske zveze Slovenije, ki nam
omogoča ustrezno strokovno izobraževanje na jamarskem in okoljevarstvenem področju. Prav tako
uspešno sodelujemo tudi
z ostalimi strokovnimi institucijami – Inštitutom
za raziskovanje krasa ZRC
SAZU, Notranjskim muzejem Postojna, Centrom za
kartografijo flore in favne, Notranjskim regijskim
parkom. Opise in podatke
o jamarskih in površinskih raziskavah krasa dokumentiramo, pošiljamo
odgovornim institucijam
ter jih javnosti predstavimo v obliki člankov, predavanj, predstavitev … S tem Dvorana Kalvarija v Križni jami|Fotograf: Peter Gedei
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Kultura in kulturniki

Zavarovana premična kulturna dediščina
Občina Cerknica je z odlokom prvič
zaščitila premično kulturno dediščino,
kar je tudi sicer v slovenskem prostoru
precejšnja redkost.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
16/08) dediščino deli na materialno in živo. Materialno
dediščino pa naprej na nepremično in premično. Najvišje
na lestvici so kulturni spomeniki državnega pomena, ki
pa na teritoriju cerkniške občine do sedaj niso bili razglašeni. V občini Cerknica je bila z odlokom o razglasitvi za
kulturni spomenik lokalnega pomena doslej zavarovana
samo nepremična kulturna dediščina: Tabor ter cerkev
Marijinega rojstva in Kravanjeva hiša v Cerknici, pristava sv. Marije Magdalene – Marof, Fužina v Grahovem,
domačija na Goričicah, hiša na Goričicah, cerkev sv. Lov
renca v Dolenji vasi, hiša – Sveti Vid. Prvič pa je Občina
Cerknica z odlokom zaščitila premično kulturno dediš
čino, kar je tudi sicer precejšnja redkost v slovenskem
prostoru. Osnova za Odlok o razglasitvi domoznanske
zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni
spomenik lokalnega pomena ter za Odlok o razglasitvi
Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni list RS, št. 62/17) so poleg občinskih
predpisov predvsem Zakon o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01), Zakon o varstvu kulturne dediščine ter
Navodilo za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (NUK, 2012).

Domoznanska zbirka

Domoznanski oddelek, ki je z delom začel leta 1992, pri
oblikovanju domoznanske zbirke upošteva gradivo, ki zadošča enemu izmed kriterijev: da je gradivo nastalo na območju Notranjske, da so ga ustvarili Notranjci ali da se po
vsebini nanaša na Notranjsko in Notranjce. Osnovni cilj
oblikovanja domoznanske zbirke je nuditi prebivalcem in
uporabnikom v skladu z njihovimi interesi informacije o
dogajanju na njihovem območju in seznanjanje s podobo
razvoja njihovega kraja.
Zbirka vsebuje najrazličnejše zvrsti: knjige, časopise,
rokopise, notno gradivo, kartografsko gradivo, slikovno,
video, zvočne posnetke, drobni tisk (prospekti, plakati,
vabila), gradiva društev, diplome, disertacije, raziskovalne
naloge, brošure, kataloge … Zbirka je v letu 2017 obsegala 7500 knjig, periodične publikacije, zemljevide, od tega
100 enot gradiva z nastankom pred letom 1800 (najstarejša knjiga O čudovitih ogrskih vodah je iz leta 1595),
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Knjižnica hrani kar 100 enot gradiva, ki je nastalo pred letom 1800.

169 del od leta 1800 do 1900, 5000 enot slikovnega gradiva, 11200 digitaliziranih dokumentov.

Zbirka pesnika Jožeta Udoviča

Leta 1987 je bila knjižnica v Cerknici poimenovana po
notranjskem pesniku, pisatelju, esejistu, prevajalcu Jožetu
Udoviču (1912–1986). Leta 1996 so dediči osebno knjižnico
Jožeta Udoviča, ki obsega 2535 knjig in periodičnih publikacij, 200 strani rokopisov, 2380 diapozitivov, večje število
drobnega tiska, nekaj osebnih predmetov, predali knjižnici.
Zbirka Jožeta Udoviča je pomembna tudi zato, ker kaže
na njegovo intelektualno obzorje, saj jo je sam zbral in izgradil, predvsem pa veliko publikacij prinaša Udovičeve rokopisne zabeležke. Držimo se pomembnega načela celovitosti
zbirke, po katerem naj zbirka ohrani svojo avtentičnost.
Udovičeva osebna knjižnica je naša vez z velikanom poezije. Daje nam vpogled, po kakšnih pesniških, prevajalskih,
človeških pokrajinah je hodil Jože Udovič, govori pa tudi o
vplivu svetovne literature na njegovo delo.

Muzej, arhiv, knjižnica

Premično kulturno dediščino hranijo predvsem muzeji, arhivi in knjižnice. Vendar to gradivo nima enakega statusa.
Če muzej vpiše gradivo v inventarno knjigo, to pomeni, da
gradivo predstavlja kulturno dediščino, ki je namenjena trajnemu hranjenju. Vpis v inventarno knjigo, v knjižnični sistem Cobiss, pa še ne pomeni posebnega varstvenega režima.
S tem smo uresničili zapisana sklepa, kot ju navaja Lokalni program kulture občine Cerknica 2017−2020. Ko je
Občina Cerknica ti dve zbirki razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, je v največji možni meri uredila neurejeno področje arhivske vloge knjižnic.
Avtorica: Marija Hribar
Fotograf: Ljubo Vukelič

Kultura in kulturniki

Ivan Matičič
(1887–1979)
Minilo je 130 let od rojstva Ivana Matičiča,
pisatelja in rodoljuba, ki se je rodil na
božični večer leta 1887 v Ivanjem selu.
Njegov oče Matija je bil kmet na posestvu
v Ivanjem selu, mati Ana Meden je bila iz
Bezuljaka. Kot tiskar, kar je bil po poklicu,
je delal v Kamniku, Celovcu in Ljubljani,
na grafični šoli pa je predaval tehnologijo.
Objavljati je začel že pred 1. svetovno
vojno v celovškem Miru.

menišijskih lazih …« Da so ljudje radi prebirali Matičičeve povesti, priča podatek, da je povest Rezinka izšla kar
v 75.000 izvodih.
Obiskovalci si lahko ogledajo rokopise, tipkopise, objavljenih in neobjavljenih del: povesti, radijske igre, drame,
romani. Matičič je imel velike težave pri objavljanju svojih
del, saj so jih založbe zavračale eno za drugo; verjetno tudi
zato, ker se ni udinjal pri nobeni politični opciji.
Na razstavi je tudi del Matičičeve korespondence. Leta
1928 mu je Marija Auersperg s Turjaka napisala zahvalno pismo za zgodovinsko povest Na mrtvi straži, ki opisuje
boje Herbarda VIII. Turjaškega s Turki, ki ga leta 1575
skupaj s Friderikom Višnjegorskim obglavijo Turki. Matičič se je na povest temeljito pripravil: prehodil in narisal
lokacije bojev, napisal turško-slovenski slovarček.
Dopisoval si je z generalom Rudolfom Maistrom, soborcem za severno mejo: »V novembru osemnajstega sem
prostovoljno ostal pri planinskem polku in se takoj prijavil med borce za severno mejo. Zaradi izčrpanosti po letih
vojne me je polkovnik dodelil k vojaškemu poveljstvu.« Bil
je član Zveze bojevnikov, ki jo je vodil Rudolf Maister. Od
leta 1931 do 1936 so izdajali glasilo Bojevnik; namen je bil
predvsem gojiti pieteto do padlih vojakov.
Osupljiv dokument o drugi svetovni vojni je vprašalna
pola iz leta 1947, v kateri odgovarja na medvojno udejstvovanje. Zapisal je, da je med okupacijo ostal na svojem službenem mestu kot faktor v Ljudski tiskarni, pa tudi, da OF
ni podpiral. Le človek brez strahu je lahko leta 1947 povedal golo resnico! Tisti, ki je videl krvave poljane prve svetovne vojne.
Vedno pa se je rad vračal v svoj rodni kraj, Ivanje selo,
obiskoval je unško šolo, se pogovarjal z učenci, ki so mu
poklonili tudi spominsko knjigo, polno vtisov.

Sorodniki so Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica lani jeseni predali celotno zapuščino Ivana Matičiča in njegove
hčerke Nade Matičič (1922−2004). V počastitev obletnice Matičičevega rojstva je knjižnica pripravila obsežno
razstavo. Na odprtje so prišli tudi njegovi najožji sorodniki: sin Janez Matičič, skladatelj, akademik, Prešernov
nagrajenec, hči PoloncaMatičič Štefanac in dr. Samo
Štefanac.
V uvodnem delu je obiskovalce pozdravil župan Marko
Rupar, sledila je glasbena interpretacija Klemna Godeše.
Marjeta Žebovec, ki si prizadeva, da bi ponovno izšla
povest Petrinka, je kot biografinja in slovenistka predstavila Matičičeva dela. Spregovorili so tudi avtorji razstave
Marija Hribar, Vesna Telič Kovač in Bogdan Urbar.
Razstavljeno dokumentarno delo Na kr
vavih poljanah je nastalo na podlagi dnevnikov, ki jih
je pisal v prvi svetovni vojni. Pisatelj Juš
Kozak je izjavil, »da so Krvave poljane najboljša naša knjiga o 1. sv. vojni«. Matičič je
bil vojak, telefonist, v 2. planinskem polku
avstro-ogrske armade, v Galiciji, na Soški
fronti. Poleg dnevnikov so na ogled tudi
osebni predmeti iz vojnega časa (daljnogled, bajonet, fotografije, vojaške topografske karte …).
Zanimive so povesti, v katerih opisuje
notranjskega človeka, pokrajino: Petrinka,
Rezinka, Fant s Kresinja … Zaradi mame
mu je bila zelo ljuba Menišija. Velikokrat
mu spomin zaide na »Branjice – srce moje
Notranjske. Rodovni vir. Rod moje matere.
Kako so me celo na fronti prebujale Branji- Od leve: Marjeta Žebovec, Janez Matičič, Polonca Matičič Štefanac, dr. Samo Šteface iz kratkega spanja in kako sem sanjal o nac, Marko Rupar
Avtorica: Marija Hribar
Fotograf: Ljubo Vukelič
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30. rojstni dan »Literarne uganke«
»Literarna uganka« Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica je
novembra praznovala trideset let. Prva je bila posvečena pisatelju Ivanu Matičiču in njegovi hčerki, pisateljici
Nadi, ki je sodelovala na literarnem večeru ob takratni
očetovi stoletnici rojstva. Prva pravila reševanja so bila
zapisana leta 1988 in se do danes niso bistveno spremenila. Uganka je namenjena vsem osnovnošolcem, večinoma jo rešujejo s pomočjo knjižnega gradiva, vsak lahko
odda eno rešitev, v začetku naslednjega meseca sledi
nagradno žrebanje. Tematika ugank se od septembra do
junija mesečno menjuje, že od začetka jo lahko rešujejo
v enoti v Starem trgu, vrsto let pa tudi v ostalih dveh
enotah knjižnice, na Blokah in Rakeku. Z leti se je oblika
uganke spreminjala. Sprva so bili vprašalniki natipkani
in ročno napisani, s prihodom fotokopirnega stroja obogateni z ilustracijo, na razstavi, ki je v cerkniški knjižnici
na ogled do konca januarja, pa so tudi prve računalniške ilustracije programa WordStar. Literarna uganka je
vedno sveža, aktualna in poučna, že v prvih letih je bila
med drugim posvečena klopnemu meningoencefalitisu,
kajenju ter ekologiji. Do današnjih dni se je zvrstilo skoraj 270 različnih vprašalnikov in nešteto reševalcev, do
113 v enem mesecu, knjižničarka Anita je uganki zvesta od prvega dne. Prava čarovnija je, da je uganka kljub

Razstava
Sonje Vrhovnik
Likovna sekcija KD Rak Rakek je
7. decembra v rakovški knjižnici
organizirala otvoritev prve samostojne razstave članice Sonje
Vrhovnik, ki se je v likovno sekcijo vključila pred petimi leti. Na razstavi se predstavlja s slikami v tehnikah akvarel, akril, olje z lopatko,
z mozaiki ter grafikami suho iglo.
V vitrini pa je razstavljala še igrače
ter čipke. Strokovno oceno razstave je podala mag. umetnosti Kar
men Bajec. Otvoritve se je udeležilo veliko obiskovalcev, mnenje
vseh pa je bilo, da to ne bo Sonjina
edina samostojna razstava.
Avtorica/fotografinja: Karmen Petrič
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računalniškim časom še vedno živa in čaroben je bil tudi prvi obisk čarovnika v knjižnici, ki so ga povabili ob
tej priložnosti. Čarodej Toni je 28. novembra v prostore
knjižnice privabil okrog 150 otrok in njihovih staršev in
na njihove obraze pričaral razigrano srečo. Čarovnija pa
se nadaljuje – Enota Rakek bo kmalu poimenovana po
našem velikem Notranjcu Ivanu Matičiču!
Avtorica/fotografinja: Anita Leskovec

Urška 2018

Revija Mentor in Javni sklad
za kulturne dejavnosti (JSKD)
sta objavila razpis za mlade
literarne ustvarjalce URŠKA
2018. S še neobjavljenimi literarnimi besedili lahko sodelujejo mladi med 15 in 30 let.
Rok za prijavo je ponedeljek,
22. januar. Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili
na eno od šestih regijskih srečanj, ki jih bodo izvedle območne izpostave JSKD, finalni del
festivala mlade literature Urška 2018 pa bo potekal 12. in
13. oktobra v Slovenj Gradcu,
z nastopom petih finalistov.
Več informacij o razpisu pa
lahko dobite na spletni strani
JSKD.

Kultura in kulturniki

Gasparijeve jaslice na ogled v kulturnem domu
Cerkničan Robert Kužnik je repliko jaslic akademskega
slikarja Maksima Gasparija prvič izdelal leta 2015 in
pred pozabo rešil dragoceno kulturno dediščino. Letos pa
je dobil tudi dovoljenje Gasparijevih dedičev za izdelavo
jaslic. Kot pravi, jih imajo rade družine, ljubitelji Gasparija,
so pa tudi primerno poslovno darilo. Gaspari je prve slovenske narodne jaslice izdelal v dvajsetih letih prejšnjega
stoletja in imajo močno narodnoprebujevalno noto. Zaradi
njihove zgodovinske pričevalnosti jih je v Kulturni dom
na ogled vsem občanom postavila Občina Cerknica.
Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Obisk šole mozaika v Spilimbergu
Mozaik je tehnika, ki je postala v KD Rak tako priljubljena,
da smo letos ustanovili samostojno sekcijo Mozaik. Imamo
že čez dvajset aktivnih članov. Vodi nas mentorica Eva Ule.
Poleti smo izpeljali zelo velik projekt. Z mozaikom smo okrasili steno pred vhodom v prvo triado OŠ Jožeta Krajca
na Rakeku. Kot nagrado za uspešno izvedeno delo smo se
izvajalci odločili, da obiščemo šolo mozaika v Spilimbergu
v bližini Udin. Spoznali smo sistem šolanja na edini šoli
mozaika v Evropi, ki jo obiskujejo posamezniki v starosti
do 26 let z vsega sveta. Šolanje traja tri leta. Ogledali smo
si učilnice ter celotno šolo, ki je kot galerija. Ob ogledu več
sto različnih mozaikov smo se napolnili z novo energijo in
idejami za nadaljnje delo. Upamo, da si boste naše izdelke
lahko kmalu ogledali na kakšni razstavi.
Avtorica/fotografinja: Karmen Petrič

Koncerta glasbene šole
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica je decembra priredila tradicionalna božično-novoletna koncerta. Na prvem so
v cerkniški župnijski cerkvi zaigrali učitelji, na drugem pa so
kulturni dom napolnili vsi štirje orkestri glasbene šole: kitarski, mali godalni, godalni in pihalni. Učitelji v svojem programu niso pozabili na Frana Gerbiča, saj je bila šola ena izmed
nosilk Gerbičevega leta, učenci pa so se spomnili na 60-letnico šole, saj so v program vključili tudi pesem Vse najboljše. Na koncertu orkestrov je zbrane pozdravil župan Marko
Rupar. Izpostavil je odličnost glasbene šole in njeno vpetost
v lokalno okolje. Zaveda se prostorske stiske na Rakeku, načrtuje, da bi šola tam nove prostore lahko dobila čez dve leti.
Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič
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Mladi mladim

V družbi medvedkov
V deželi medvedov so v decembru medvedki naših učencev
prihlačali v šolo Grahovo. 1. decembra smo jim ob pomoči
naših učencev, učiteljic in mentorstvu Sene Gorkič nadeli
oblačilca s srčnimi napisi. Tudi sami smo izdelali nekaj malih plišastih medvedkov in medvedkov iz papirnatih vrečk.
Našo šolo smo tako spremenili v pravo medvedjo šolo. Tistega popoldneva je zadišalo tudi po slastnih medenjakih in
domačem čaju, za kar so poskrbeli učenci predmetne stopnje. V družbi medvedkov bomo preživeli zimski mesec ali
dva. Če želite medvedke vseh oblik in velikosti videti tudi
vi, nas pa le obiščite in na njihovih srajčkah preberite, kaj
nam vsem skupaj sporočajo.
Avtorica: Sabina Šparemblek Fotograf: Jernej Dolničar

Predavanje o aidsu
V mesecu decembru smo na matični šoli v Cerknici in podružnični šoli v Grahovem obeležili 1. december, dan boja proti aidsu. V tednu od 11. do 15. decembra je učence
osmih in devetih razredov obiskala predstavnica Rdečega
križa, nekdanja učiteljica naravoslovja, Dragica Udovič.
Predstavila nam je aids, ki je spolno prenosljiva bolezen,
za katero ne poznamo zdravila. Na koncu so svoje znanje
učenci tudi preverili z igro pari. Predavanje je bilo poučno
in zanimivo. Izvedeli smo veliko novega. Na koncu predavanja smo dobili rdeče pentlje, ki so znak ozaveščenosti in
solidarnosti z obolelimi za aidsom.
Avtorica: Alja Majerle, 9. c Fotografinja: Martina Marc

Božično-novoletni bazar
Decembrsko dogajanje v Osnovni šoli Notranjski odred
Cerknica je tudi letos popestril božično-novoletni bazar.
Na bazarju so učenci izdelke, ki so jih izdelali pri pouku,
podaljšanem bivanju ter interesnih dejavnostih, zamenjali
za prostovoljne prispevke. Med drugim so učenci izdelali voščilnice, novoletne okraske, glinene krožnike pa tudi
naravno domačo kozmetiko. Izkupiček je bil namenjen šolskemu skladu.
Prav tako so donacije za šolski sklad zbirali tudi na POŠ
Maksima Gasparija Begunje. 5. decembra so izvedli že tradicionalni Miklavžev pohod in bazar. V šolski telovadnici so
imeli krajši kulturni program. Nadaljevali so z Miklavževim
pohodom, nato pa so se ogreli ob toplem čaju in sladkih dobrotah. Druženje učencev, staršev in učiteljev se je nadaljevalo
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na bazarju, ki je obiskovalcem ponujal najrazličnejše božično-novoletne izdelke, za katere so se potrudili učenci šole
Avtorici: Maja Škrabec, Berta Klun Mrak
skupaj z učitelji.
Fotografinja: Berta Klun Mrak

Mladi mladim

Milenijci milenijcem
19. decembra smo se štirje učenci naše šole udeležili prireditve ob zaključku projekta »Milenijci milenijcem – nova galaksija idej«, kjer smo se predstavili s svojimi izdelki. Izmed
26 prijavljenih osnovnih šol so jih šest povabili na zaključno
prireditev. Na prireditvi, na kateri smo predstavili izdelke, so
svoje misli o izvajanju projekta podali dekanja FDV Monika
Kalin Golob, direktor ZRSŠ Vinko Logaj ter profesorja
Igor Lukšič in Jernej Pikalo. Sledila je podelitev nagrad,
kjer smo prejeli majice z naslovom projekta ter zahvale za
udeležbo. Skupna zmaga je pripadla učencu OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. Prireditev je bila zanimiva, saj smo videli
dela tudi ostalih učencev ter spoznali, kakšno je razmišljanje
profesorjev o vplivu zgodovinskih dogodkov na današnji čas
Avtorji: Alja Majerle, Juled Aliu, Erazem Skuk in Gaja Kolarič, 9. razred Fotograf: Uroš Cajnko
in našo prihodnost. 

Priprave na izmenjavo
Učenci rakovške osnovne šole, ki so to leto vključeni
v mednarodno izmenjavo s Švedsko, se dejavno pripravljajo na obisk švedskih učencev. Na Miklavževem sejmu
v Mercator centru Cerknica so na stojnici ponudili ročno
izdelane okraske in voščilnice, domače pecivo in parkeljne
iz kvašenega testa, ki so jih pripravili pod mentorstvom
Jolande Cerkvenik, pri peki pa jim je pomagala Ana
Ivančič iz društva Klasje.
V tem šolskem letu so že zbirali star papir, pripravljajo
prireditev za medkulturno ozaveščanje o švedski tradiciji
praznovanja svete Lucije, načrtujejo pa še druge dogodke. Učenci se najbolj veselijo potovanja v tujino, na šoli
pa verjamemo, da tovrstni projekti učence bogatijo, saj
že med pripravo razvijajo praktične spretnosti, ki bodo

na njihovih samostojnih poteh morda pomembnejše od samih ocen.
Štirje učenci so v spremstvu dveh učiteljic sredi novembra v okviru projekta Stem by art pod okriljem Erasmus+ obiskali tudi Romunijo.
Avtorica/fotografinja: Urša Drobnič

Veseli 3D-tiskalnika
V današnjem času je še kako pomembno učence usmerjati v naravoslovne poklice.
V ta namen se je OŠ Notranjski odred Cerknica odločila za nakup 3D-tiskalnika. S
tem je naredila korak k sodobnejšemu in zanimivejšemu pouku ter uvajanju novih
tehnologij. Učenci ga bodo uporabljali pri pouku tehnike in tehnologije ter izbirnih predmetih s področja tehnike, ki so vse bolj obiskani, saj se učenci navdušujejo
predvsem nad praktičnim – ustvarjalnim delom.
Večji del sredstev za 3D-tiskalnik je šolski sklad zbral z organizacijo dobrodelnega koncerta, k financiranju pa je pomembno prispevala tudi velikodušna donacija
podjetja Mineralka, d. o. o.
Zahvalili bi se vsem, ki ste aktivno in nesebično sodelovali pri organizaciji koncerta in nas finančno podprli.
Avtor/fotograf: Jure Mele
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Šport

Jan Žnidaršič in Gašper Novak, leteča Cerkničana
Kdor je v zadnjih letih spremljal vragolije
akrobatske skupine Dunking Devils, je
lahko med petnajstimi akrobati uzrl dva
znana obraza. Med njimi sta namreč tudi
Cerkničana Gašper Novak in Jan Žnidaršič.
S skupino sta postala svetovna prvaka v akrobatskem zabijanju na prvenstvu, ki je septembra leta 2016 potekalo
v Budimpešti. »Začelo se je s PK Snowflakes,« pravi Jan.
To je bila skupina parkour navdušencev iz Cerknice, med
njimi sta bila tudi Gašper in Jan. V lokalnem okolju so
izvajali različne akrobacije. Parkour je francoska telesna
disciplina, pri kateri udeleženci premagujejo različne ovire, skačejo in izvajajo akrobacije v naravnem ali urbanem
okolju.

Jabolko navdiha

In kako lahko mlajši postanejo člani akrobatske skupine?
»Zdaj je to lažje, saj je mogoče pri Dunking Devilsih trenirati že od samega začetka,« pravi Jan. Tisti najperspektivnejši, najvztrajnejši in najresnejši potem napredujejo do
profesionalne skupine, ki ima trenutno 15 članov. Včasih
so se fantje osnov akrobatike in zabijanja naučili drugje ter
se z različnih vetrov zbrali v skupini, zdaj pa obstaja Dunking devils akademija, kjer se osnov akrobatike lahko učijo
že od malih nog. Na ta način se je skupini pridružila tudi
Maša Zidar z Rakeka. Tudi njo je navdušil prav Gašper. Že
prej je zelo uživala v adrenalinu, zabijanje pa ji je ponudilo
zvrhano mero tega. »Najboljši del, poleg skakanja, mi je sodelovanje s publiko. Večina gledalcev je na začetku sramežljiva in zadržana, a jih spravimo na noge, tako da prav vsi
na nastopu začutijo malo adrenalina, ne samo mi,« pravi

Člana Dunking Devilsov

Sledila je včlanitev v akrobatski klub v
Postojni, kjer sta izpopolnila svoje znanje, nato pa se pridružila znanim Dunking Devilsom. Sprva se je v skupino vpisal Gašper, to je bilo že pet let nazaj, pred
dvema letoma pa mu je sledil še Jan.
»Treningi zdaj niso več tako pogosti,
le na posamezne nastope in snemanja
se moramo še vedno pripravljati,« pravi Jan, ki svoje udejstvovanje v skupini
kombinira s študijem na Fakulteti za
šport: »Osnova je še vedno akrobatsko
zabijanje, potem imamo še trampolinski zid, to je vertikalna hoja po zidu s
pomočjo trampolina, v zadnjem času
pa se vse več posvečamo tudi adrenalinskim posnetkom. V zadnjih mesecih
smo na primer snemali z ameriško ekipo. Serija posnetkov,
na katerih tudi promoviramo lepote Slovenije, bo zunaj v
prvih mesecih leta 2018, akrobacije pa smo izvajali po vsej
Sloveniji, tudi v okolici Cerknice.«
Svoje akrobatske sposobnosti sta Gašper in Jan že pokazala tudi doma. V Kulturnem domu Cerknica, že pred
leti, kot člana PK Snowflakes, ekipa Dunking Devils pa
je lani zabijala na podelitvi priznanj za športnika leta
občine Cerknica. Ob vprašanju, ali bi jih morda lahko
kdaj videli tudi na cerkniškem pustnem karnevalu, se
Jan nasmehne in odgovori: »Zakaj pa ne. Projekte, za
katere se s skupino odločimo, predebatiramo in jih potem tudi izvedemo.«
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Maša, ki je eno leto kot ena od štirih deklet trenirala pri
podmladku »Devilsov«. Letos je zaradi šolskih obveznosti s
to aktivnostjo prenehala, si pa vsekakor želi znova zabijati
žoge skozi obroč.
Skupina nastopa tako na večjih prireditvah kot na solo
nastopih, turnejah, doma in v tujini. Nastopali so v okrog 45 državah, po vseh kontinentih – Južna, Severna
Amerika, Indija, Evropa. »V Indiji je na enega izmed naših
nastopov prišlo 15.000 ljudi,« pravi Jan. Skupina je septembra iz rok predsednika države prejela jabolko navdiha,
priznanje, ki ga predsednik podeljuje za izjemne dosežke
tistim, ki s svojimi dejanji predstavljajo navdih in vzor
mladim.
Avtor: Miha Jernejčič
Fotografinja: Katja Pokorn

Šport

Zbrali so se člani
Športne zveze Cerknica
V petek, 8. 12. 2017, je Športna zveza
Cerknica organizirala redni zbor članov.
Zveza vključuje 27 športnih društev in
klubov, njen namen pa je spodbujati
športne dejavnosti in na ta način prispevati
k razvoju športa v občini Cerknica.
Pregledali so delo v preteklem obdobju, skupaj s finančnim
poročilom za leto 2016, in sprejeli plan dela za obdobje
2017/2018 in finančni načrt za leto 2018. Na sestanku je
bil prisoten tudi župan občine Cerknica Marko Rupar, ki
je obrazložil vložek občine v šport. Ta je trenutno v največji meri usmerjen k infrastrukturi, natančneje h gradnji
športne dvorane na Rakeku.
Članom sta bila obrazložena še javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica ter javni razpis za podelitev priznanj na področju športa za leto 2017, ki je aktualen še do 12. januarja. Športna zveza
Cerknica namreč vsako leto podeli priznanja športnikom z
najboljšimi rezultati v preteklem letu.
Avtor: Miha Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KEGLJANJE

Kegljišče Cerknica
13. januar
ob 14.00 – Brest Cerknica I (ž) : Ljubelj
ob 17:30 – Brest Cerknica I (m) : Ljubelj
27. januar
ob 14.00 – Brest Cerknica I (ž) : Miklavž
ob 17:30 – Brest Cerknica (m) : SIJ Acroni

NAMIZNI TENIS

Športna dvorana Rakek
20. januar
ob 10.00 – PPK Rakek : NTK Ilirija
ob 16:00 – PPK Rakek : NTK Melamin

KOŠARKA

Športna dvorana OŠ Cerknica
3. februar
ob 19.00 – KK Cerknica : Lesdog Kočevje

ŠPORTNI SEMAFOR
KOŠARKA

KK Cerknica, 4. SKL zahod
5 tekem, 4 zmage, 1 poraz, 1. mesto
2. 12. 2017 Lesdog Kočevje : Cerknica, 58 : 77
9. 12. 2017 Cerknica : Cugelj okna Ivančna Gorica, 75 : 79
16. 12. 2017 Cerknica : Kranjska Gora, 87 : 65

NAMIZNI TENIS

PPK Rakek, 2. slovenska namiznoteniška liga
9 tekem, 6 zmag, 3 porazi, 4. mesto
2. 12. 2017 NTK Prebold : PPK Rakek, 3 : 5
2. 12. 2017 NTK Tempo : PPK Rakek, 1 : 5
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Ideja za izlet

Po Mali in Veliki gasi
Tokrat se bomo sprehodili po najstarejšem delu Cerknice. Naselje je nastalo na hribčku nad Cerkniščico. Leta
2040 bomo obeležili tudi tisočletnico prve omembe naselja. Cerknica je bila prvič omenjena že davnega leta 1040.
Ime se je prvič pojavilo v listini rimsko-nemškega kralja
Henrika III., ki je podaril oglejskemu patriarhu Poponu
petdeset kraljevskih kmetij v Cerknici in okoliških krajih.
Sprehod začnemo na Taboru. Korak usmerimo k stoletni
lipi na Starem trgu in opazujemo, ali se zasnova današnjih
ulic razlikuje od tistih včasih. Dve od njih so poimenovali
Mala in Velika gasa. Slednja je bila očitno pomembnejša,
saj je vodila naravnost k taborom in cerkvi, Mala gasa pa
se vije le po vzhodni strani hribčka. Kljub vsem spremembam, ki so se zgodile v tisočletni zgodovini kraja, pa sta
ti dve ulici – sedaj Gerbičeva ulica in Partizanska cesta –
ohranili največ značilnosti starega trškega jedra.
Po ozki ulici med knjižnico in nekdanjo Steinbergovo
hišo se napotimo na našo nekdanjo Malo gaso. Pri nekdanjem gasilskem domu se pot prične spuščati. Ko po cestah
še ni odzvanjal avtomobilski hrup, je bila ulica v zimskem

času sankališče, sankanje v večernem času pa je bilo še
posebno čarobno.
Na Cesti 4. maja, pri nekdanji pekarni, kjer je vedno prijetno dišalo po sveže pečenem kruhu, krenemo desno proti
Veliki gasi. Že na njenem začetku ugotovimo, da se Velika
gasa po arhitekturni zasnovi razlikuje od Male gase. Med
sprehodom opazimo katerega izmed zanimivih arhitekturnih elementov. Ko se vračamo proti izhodišču, pa se nam
morda utrne misel: »Kdo ve, koliko nog je v tem tisočletju
že hodilo po teh dveh znamenitih cerkniških ulicah.«
Avtorica/fotografinja: Štefanija Šebalj Mikše

Po poti miru pod Cerjem
Planinci cerkniškega in logaškega planinskega društva smo
se drugo nedeljo v decembru namenili sprehoditi po poti
miru, pod Cerjem, ki je 342 metrov visok hrib. Na vrhu stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje.
Na poti proti vrhu smo si ogledali ostanke ene od vojskujočih se strani. Barvne oznake ločnih stopinj na strojničnih
gnezdih so, sto let pozneje, še vedno zelo dobro vidne.
V Pomniku braniteljem slovenske zemlje smo si najprej
pogledali sliko Ples življenja in smrti, delo akademskega
slikarja Rudija Španzla, nato pa še razstavo z naslovom
Človek in vojna. Kljub naraščajoči oblačnosti je bil z vrha še
vedno lep razgled na severni Jadran, Dolomite ter Vipav
sko dolino.
Po stari vojaški cesti smo se podali proti jami po imenu
Pečinka, kjer nas je že čakal vodnik. Pri vhodu nam je pojasnil, da je bila jama naseljena že v davnini, nazadnje pa
so v njej bivali vojaki in častniki med prvo svetovno vojno.
Med prehodom jame k umetnemu rovu, na vrhu, smo
lahko opazovali poškodovane kapnike ter ostanke reflektorske postaje in betonirane strelske jarke. Po vodnikovih
besedah so bili raziskovalcem tega obdobja v veliko pomoč
zapisi našega rojaka, pisatelja Ivana Matičiča. V knjigi
Doberdob je reflektorsko postajo omenjal tudi Prežihov

36 | Slivniški pogledi | januar 2018

Voranc. Dalje nas je pot vodila mimo spomenika – kažipota, romunskega spominskega obeležja ter kamnitega stola
avstro-ogrskega feldmaršala in vrhovnega poveljnika soške
fronte Svetozarja Borojevića von Bojna, imenovanega
tudi Soški vitez. Slednji, po vodnikovih podatkih, stola ni
uporabljal, le mimo se je peljal.
Zadnji letošnji pohod pod mojim vodstvom smo zaključili na turistični kmetiji v Lokvici. Gostitelj nam je prijazno
postregel s prigrizkom in kozarcem dobrega terana.
Hvala vsem pohodnikom za družbo in udeležbo v letu
2017. Novo leto je gaz še neutrte poti – veliko lepih doživetij in trden korak po najlepših kotičkih sveta.
Avtorica: Štefanija Šebalj Mikše Fotograf: Luka Ciglar

Notranjski regijski park

Skrivnostna ptica na Cerkniškem jezeru
Ste med sprehodom ali kolesarjenjem ob našem največjem jezeru ali med plovbo
s kanujem po njegovi gladini zaslišali zvok, ki spominja na zvok, nastal ob pihanju
na prazno steklenico? Globoki BUUUH, ki se razlega tudi do pet kilometrov daleč,
je zvok bobnarice, skrivnostne ptice. O življenju bobnarice vemo zelo malo,
skoraj ničesar ... Gotovi smo si le v tem, da gre za zelo ogroženo ptico.
Ogrožena vrsta

Ko nima mladih, bobnarica pri izbiri življenjskega prostora
ni izbirčna, v času gnezdenja pa je povsem drugače. Takrat
jo le redko katero trstišče prepriča, da ga vzame za svoj
dom. Za gnezdenje in vzgojo mladičev izbere obsežna območja mladega trstičja, ki mejijo na odprte vodne površine. Dovolj globoka voda pa mora biti prisotna tudi v suhem
delu leta.
Vemo, da jo zelo prizadene izguba življenjskega prostora, torej trstičja, ki je največkrat posledica izsuševanja ali
spreminjanja tradicionalnega režima žetve trsja.
Bobnarica je plaha ptica, zato imajo motnje s strani ljudi
v času gnezdenja negativen vpliv na uspeh gnezdenja.

V Sloveniji gnezdi samo še na Cerkniškem
jezeru

Bobnarica ima zelo pomembno mesto v projektu LIFE Stržen. Z obnovo dela struge Stržena bomo zagotovili stalnejši nivo vode v najbolj vročih mesecih, s prilagojenim

Avtor: Notranjski regijski park
Fotograf: Tine Schein

gospodarjenjem z okolico nekdanjih meandrov pa tudi večje sklenjeno območje trstičja. Vzpostavili bomo tudi mirno
območje, da maksimalno zmanjšamo motnje med gnezdenjem vseh ptic.
Da pa s tem ne bi prikrajšali obiskovalcev, bomo na
drugih območjih jezera omogočili doživet obisk. Postavili
bomo informativne table in opazovalnice. Obiskovalci si
bodo lahko jezero ogledali peš, po temu namenjenih poteh,
ali s čolni, na delu jezera, ki je ravno tako lep, vendar biotsko manj občutljiv.

Ulov bobnarice

Pri ulovu nam bodo pomagali strokovnjaki iz Društva za
opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, ki so že začeli
z zbiranjem informacij o bobnaričinih navadah in načinih, kako jo uloviti. Bobnarico namreč želimo uloviti, da
bi ji namestili sledilno napravo, ki bi omogočala spremljanje njenega gibanja in vsakodnevnih dejavnosti. S tem želimo ugotoviti, kakšno okolje ji ustreza in na kaj vse paziti
pri vzpostavitvi mirnega območja
zanjo.
V skladu s Ptičjo direktivo je
Slovenija dolžna vsaj ohranjati, če
ne povečati, populacijo bobnarice
v Sloveniji znotraj območja Natura 2000, ki so ga določile države
članice Evropske unije. V Notranjskem parku se tega zavedamo in
trudimo se, da bi postali območje
za prikaz dobrih p
 raks na področju varstva narave. Poleg tega pa
si želimo, da čim več ljudi spozna
bobnarico in pomen njene ohranitve na globalni ravni. Prepričani
smo, da je predvsem s sodelovanjem lokalnih prebivalcev možno
dolgoročno ohranjanje občutljivih
ekosistemov, torej življenjskih
okolij in organizmov, ki ta okolja
naseljujejo.
januar 2018
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Duh nekega drugega časa

1964: Slivnica –
Planinski dom
Gradbeni odbor in Cestno podjetje Grahovo
sta začela gradnjo planinskega doma leta
1961. Slovesna otvoritev je bila v nedeljo,
18. oktobra 1964, ob 10. uri.
Na fotografiji (desno), ki smo jo povzeli po zgibanki Občinske
turistične zveze Cerknica, natisnjeni leta 1965, se planinski
dom že imenuje »hotel«; tako ga imenujemo tudi danes.
Tik pred otvoritvijo je dom dobil še značilno likovno podobo, ki jo je prispeval oz. poklonil akademski slikar Lojze
Perko. V spodnjih prostorih je izdelal praskanko, stensko
risbo v tehniki, imenovani zgrafito (sgraffito), kjer vrežemo risbo v dve ali več barvnih plasti ometa. Njegove zgrafite lahko občudujemo tudi na pročelju cerkniške trgovine
Delikatesa.

Planinski dom

dr. Marjan Brecelj, Zdenka Kidrič in drugi. »V razgovoru s predsednikom Občinske turistične zveze Tonetom
Gornikom so se zanimali za razvoj turizma v občini in
posebno še za perspektivno ureditev Cerkniškega jezera,«
piše Glas Notranjske.
Dom je med drugimi obiskala 22-članska ameriška
delegacija strokovnjakov, ki jo je zanimala morebitna zajezitev Cerkniškega jezera, in tudi člani generalštaba jugoslovanske armade, ki so leta 1974 spremljali jesenske
vojaške vaje. Občudovali so širen razgled, verjetno še s
kakšnega drugega zornega kota, kot je le planinski.

Perko, ki ustvarja zgrafite.

Mojster Perko je med izdelavo poslikave živel kar v domu na Slivnici, saj je bil ta že toliko dodelan ter opremljen,
da je lahko dobil sobo, in tudi nekaj osebja je že bilo na delu, da je mojstru postreglo s prehrano. Potrebno gradivo za
izdelavo zgrafita je prispevalo Trgovsko podjetje Škocjan
Rakek, čarovnice pa so, po zaslugi Lojzeta Perka, res prišle
na goro Slivnico.
Trgovsko in gostinsko podjetje Škocjan Rakek je dom
upravljalo pet let, od leta 1963 do 1968. Novozgrajeni dom je bil zelo obiskan in zaradi svojega izjemnega
razgleda prava atrakcija. Dom je obiskalo tudi najvišje
državno vodstvo. Kot poroča Glas Notranjske v aprilski
številki leta 1965, so 14. marca dom obiskali Edvard
Kardelj, Miha Marinko, Boris Ziherl, Vida Tomšič,
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Na tej fotografiji, posneti januarja 1971, prepoznamo Matevža Haceta, Toneta Kraševca in Toneta Gornika (od leve proti desni).

Po pripovedovanju Toneta Gornika
zapisal Bojan Štefančič, Stare slike

EnSvet Cerknica svetuje
ENERGETSKO SVETOVANJE

Ogrevanje na elektriko ni gospodarno
V svetovalni pisarni zaznavamo porast zanimanja za električne toplovodne
kotle za centralno ogrevanje, vendar pri tem priporočam previdnost.
Ogrevanje na elektriko je negospodarno, neekološko in ni obetavno.
Ogrevanje z električno energijo je bilo do sprejetja novega
energetskega zakona kot osnovna izvedba ogrevanja prepovedano, razen v primerih, ko ni bilo drugih možnosti
oziroma ko se je ogrevalo manjše površine. Po sprejetju nove zakonodaje teh omejitev ni več, zato je opaziti povečano
aktivnost oglaševanja naprav za ogrevanje na električno
energijo.

Naj vas cena ne premami

Ko namreč razmišljamo o zamenjavi vira ogrevanja, nas
hitro navduši podatek o nizki ceni ogrevalne naprave in ne
pomislimo na poznejše visoke stroške ogrevanja. Ko izbiramo nov energent oziroma nove ogrevalne naprave, moramo tako dejstva celovito obravnavati in ugotoviti, ali gre
za smelo odločitev.
Razloga, ki govorita v prid ogrevanju z električno energijo, sta, da je investicija cenovno ugodna, saj se cene toplovodnih električnih kotlov gibljejo med 600 in 800 evri,
kar je v primerjavi s toplotnimi črpalkami v grobem lahko
tudi desetkrat nižja investicija, ter da ga lahko uporabimo
kot dopolnitev osnovnega ogrevanja in za pokrivanje konic
potreb po toploti. V poštev pridejo električni paneli, konvektorji, kaloriferji. To ocenjujem kot upravičeno naložbo,
saj gre za naprave manjših moči in nizkih nabavnih vrednosti, ki znašajo do sto evrov.
Več pa je razlogov proti ogrevanju z električno energijo. Ogrevanje z električno energijo ni priporočljivo, ker je
ta energija »prekvalitetna« za neposredno spreminjanje

Avtor: Lucijan Batista, energetski svetovalec mreže EnSvet
Fotograf: Ljubo Vukelič

Več informacij:

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

v toplotno energijo. Upravičeno je le tam, kjer druge možnosti ogrevanja ni.
Raba električne energije tudi ni energijsko učinkovita.
Izgube med primarno in koristno energijo znašajo približno dve tretjini proizvedene električne energije.
Ker je precejšnji del električne energije pri nas proizveden v termoelektrarnah, je to okoljsko nesprejemljiva rešitev. Ocene strokovnjakov, pa tudi dobavitelji električne
energije za gospodinjstva, pa celo kažejo, da je cena električne energije podcenjena, zato se napovedujejo podražitve.

Ogrevanja z elektriko ne priporočamo

Stroški ogrevanja z elektriko so tako zelo visoki. Zanimiv
je podatek, da toplotna črpalka v primerjavi z električnim
kotlom porabi od tri- do petkrat manj električne energije
za delovanje. Čeprav je toplotna črpalka dražja, pa so stroški delovanja precej nižji. Toplotna črpalka porablja električno energijo za pogon, da lahko iz medija/okolice jemlje
toplotno energijo, ki je zastonj. Pri električnih kotlih, ki
imajo precej veliko priključno moč, moramo zato tudi preveriti, ali nam naš električni priključek sploh omogoča priključitev in kolikšni so stroški ob morebitni potrebni spremembi priključne moči.
Ugodnih ekoloških kreditov in nepovratnih sred
stev za nakup električnih kotlov ni, med upravičene
investicije pa sodi nakup toplotne črpalke.
Energetski svetovalci ogrevanja z električno energijo tako ne priporočamo. Dopustno je le izjemoma, ko
ni druge boljše izbire, v krajih, kjer ni daljinskega ogrevanja, distribucije zemeljskega plina in tudi ni možno
lokalno ogrevanje s trdnimi ali drugimi gorivi.
Žal pa ugotavljam, da v našem vsakdanjem življenju vse prepogosto prevlada zgolj ekonomski vidik –
nizka nabavna cena kotla. Poskušajmo našo dilemo
glede izbire energenta in naprave za ogrevanje obravnavati celovitejše, ne samo z vidika cene, ob pomoči
nasvetov strokovnjakov. S tem bomo prišli do optimalne rešitve.
januar 2018
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Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški pogledi,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagradna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, ime
zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo v uredništvu
sprejemali do 24. januarja.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Trgovina pri Darji z Bloške Police:
1. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov,
2. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov,
3. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov.
Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki Slivniških pogledov, ki izide v začetku februarja.
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IRIDIJ

ANGLEŠKI
GLASBENIK
(BRIAN)

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): ODBOJNOST, ŽREBČARNA, BOTO, VSEK, TOBIAS, IDA, GALIČ, KIN, AST, ROTT, KURIVO, STATUS, EKIPA, LT, KERUB,
OVES, NRAV, EPOLETA, ATAKAMA, TATARI, TT, NEIL, PRISMA, JA, AŠ, ISTVAN, KLAN, RING, LETOPISJE, ARISTOTEL.
Težje besede: AVEIRO, MEAD, NOTKE, PARNAS, SAR.

Razgibajmo možgane

Nagrajenci in nagrajenke decembrske križanke so:
1. nagrada: knjiga Tobias Gruber: Hidrografska in fizikalna
pisma iz Kranjske
Frenk Jurca, Unec 112, 1381 Rakek,
2. nagrada: knjiga Tobias Gruber: Hidrografska in fizikalna
pisma iz Kranjske
Ivan Lavrenčič, Gasparijeva 21, 1380 Cerknica,
3. nagrada: knjiga Tobias Gruber: Hidrografska in fizikalna
pisma iz Kranjske
Ana Ličen, Cesta pod Slivnico 5 b, 1380 Cerknica.
Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v Knjižnici Jožeta
Udoviča Cerknica, na naslovu Partizanska cesta 22, Cerknica.

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
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DecembRajanje 2017
Praznična okrasitev Cerknice

Koncert Hamo & Tribut 2 Love
8. december, Kulturni dom Cerknica

Božično-novoletni sejem
17. december, ploščad pred Kulturnim domom Cerknica
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Fotograf: Ljubo Vukelič Program DecembRajanja sta omogočila:
Občina Cerknica in Notranjski regijski park

DecembRajanje 2017
Koncert Ansambla Franca Miheliča
22. december, Športna dvorana Cerknica

Obdarovanje otrok
23. december, Športna dvorana Cerknica

Slike z razstave, 43. božično-novoletni koncert Godbe Cerknica
25. december, Športna dvorana Cerknica
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Lepo vabljeni ...
V januarju:
Do 2. februarja

Razstava Južna železnica: 160 let

Na ogled v knjižnici na Rakeku v času
odprtja.
Organizira: KJUC, Enota Rakek.

Do 7. februarja

Zvone Ivančič: 160 let južne železnice
Makete lokomotiv in zbirka znamk.
Na ogled v razstavni vitrini cerkniške
knjižnice v času urnika.
Organizira: KJUC.

Sreda, 10. januar

Skupina za samopomoč

Srečanje skupine za pomoč svojcem oseb,
obolelih za demenco. Informacije na številki
040 458 015.
Ob 17.00, Center starejših Cerknica
Organizira: DEOS, Center starejših Cerknica.

Sreda, 10. januar

Brezplačne lutkovne delavnice

Za otroke od šestega do desetega leta starosti.
Skupaj bomo na 14 dni izvedli šest delavnic.
Na koncu bo sledila uprizoritev predstave.
Obvezna prijava na druzinski.center.cerknica@
gmail.com.
Ob 17.00, Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica
Organizira: Točka moči.

Sreda, 10. januar

Beremo K. Applegate – En in edini Ivan
Srečanje bralnega kluba
Ob 18.00, Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Četrtek, 11. januar

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico

Za otroke od četrtega leta starosti. Prijave na
01 70 91 078.
Ob 17.00, Knjižnica Cerknica
Organizira KJUC.

Četrtek, 11. januar

Tečaj salse

Ni treba imeti para, plešete lahko tudi
samostojno. Obvezne prijave na
druzinski.center.cerknica@gmail.com.
Ob 20.15, vsak četrtek, Točka moči,
Čabranska 9, Cerknica
Organizira: Točka moči.

Sreda, 17. januar

Družba živali osmišlja in podaljšuje
življenje

Brezplačno predavanje kinologinje Branke
Hobič o učinku živali na ljudi in starostnike
ter kako izbrati ustreznega psa.
Ob 18.00, Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica
Organizira: Točka moči.
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Četrtek, 18. januar

Bralno srečanje

Druženje ob branju s stanovalci Centra
starejših Cerknica – DEOS
Ob 11.00, Center starejših Cerknica
Organizira: KJUC.

Četrtek, 18. januar

Železne stopinje

Dokumentarni film
Ob 20.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica.

Petek, 26. januar

Marjan Manček

Otvoritev razstave ob ilustratorjevi 70-letnici
Ob 18.00, knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Sobota, 27. januar

17. Gasparijev nočni pohod

Pohod ob polni luni na Špičasto Stražišče
Ob 19.00, zbirno mesto v vasi Selšček,
pri spomeniku Maksima Gasparija
Organizira: Turistično društvo Menišija.

Nedelja,
21. januar

Filmarija: Koyya in
nagajivi predmeti
Animirani film in
pogovor po filmu
Ob 17.00, Kulturni
dom Cerknica
Organizira: Kulturni
dom Cerknica.

Ponedeljek,
22. januar

Milena Miklavčič:
Ogenj, rit in kače

Predstavitev knjige
Ob 18.00, Knjižnica
Cerknica
Organizira: KJUC.

Torek,
23. januar

Brezplačna
delavnica
šablonskega
sitotiska

Za otroke in starše.
S seboj prinesite
oblačila ali torbe, ki
jih želite potiskati.
Obvezna prijava
na druzinski.center.
cerknica@gmail.com.
Ob 18.00, Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica
Organizira: Točka moči.

Sreda, 24. januar

Rajko Modic: Otok, naš nekdanji dom
Predstavitev knjige
Ob 18.00, Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC.

Četrtek, 25. januar

Vsaka dobra zgodba je ljubezenska
zgodba
Dokumentarni film
Ob 20.00, Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica.

Ponedeljek, 29. januar

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od četrtega leta starosti
Ob 17.00, knjižnica Rakek
Organizira: KJUC, enota Rakek.

Torek, 30. januar

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od četrtega leta starosti
Ob 17.00, knjižnica Rakek
Organizira: KJUC, enota Rakek.

Torek, 30. januar

Naš organizem je neverjeten inštrument.
Brezplačno predavanje prof. Žive Meljo.
Predavanje o makrobiotiki in prehrani.
Ob 18.00, Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica
Organizira: Točka moči.

