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Uvodnik

Videti več
Pokojna babica mi je večkrat pripovedovala, kako bi ji v mladih letih
plastična vrečka prišla prav. V njeni
mladosti šolska malica ni bila organizirana in prinašali so jo od doma.
»Po navadi sem vzela kruh. Zavila
sem ga v kakšen star papir. A kruh
se mi je do šole večkrat zdrobil po
torbi. Včasih pa sem ga zamenjala s sošolko za jabolko. Pri njej doLjubo Vukelič
ma so imeli veliko jabolk, pri nas pa
mlin,« je pripovedovala babica. Morda so bile ravno zaradi
zdrobljenega kruha med zvezki marljive in vestne učenke
zanjo mnogo let pozneje plastične vrečke nekaj »svetega«.
Z njive je solato vsak dan prinesla v isti vrečki. Če je bila umazana od prsti, jo je obrnila, oprala in posušila. Ob štedilniku.
Sicer pa je za shranjevanje semen, ki jih je pridelala, uporabljala kar vrečke, ki jih je sešila iz starih, odsluženih kavbojk
svojih hčerk. In v trgovino je šla s pleteno košaro, če pa je šla
le po kruh, je vzela vrečko iz blaga – tisto, v kateri so prodajali pralni prašek. Vrečke od praška je rada uporabljala tudi
za hrambo krhljev, ki jih je posušila na krušni peči čez zimo.
Moja druga babica pa mi še danes včasih pove, kako si
lahko v njenem otroštvu v trgovini v Dolenji vasi, celo dve
sta bili, dobil paradižnikovo mezgo kar na malo tršem papirju; prodajalka je vzela žlico in iz kovinske škatle dala na papir
toliko mezge, kot je kupec želel. Ko so njenega brata poslali po nekaj malega mezge, ga je tako premamila, da jo je
polovico pojedel doma pod hruško. V škatlah so hranili tudi
kvadratne bombone, moko, belo in koruzno, rozine ipd. Tudi rozine so babico in njene brate ter sestre večkrat premamile in velikonočna potica je bila pač malo manj »rozinova«,
kot je želela njihova mama.
In ko smo že pri praznikih – prvi dan novega leta je bil še
nedolgo nazaj priložnost, da so skrbno pospravili stare koledarje, da bodo lahko v jesenskem času v njih zavili zvezke, knjige. Koledar je bil uporaben za marsikaj, pa tudi tiste
papirnate vrečke, v katerih so v trgovini dobili kruh, niso bile za v peč. Tudi spričevala so zavili v njih. In stari učbeniki,
otroške in mladinske revije? Shranjevali so jih za naslednje
generacije, za brate ali sestre, da bo pri izdelovanju kakšnega plakata lažje.

Danes je vse to enostavnejše. Vrečke redkokdo pere, jih
je na pretek, kruh se ne drobi po torbi, tudi časopisnega papirja ne manjka in zdi se, da otroci ne »kradejo« več mezg in
rozin, saj imajo vsega drugega na pretek. Zbiralniki papirjev
so po koncu šolskega leta polni delovnih zvezkov in raznih
drugih učbenikov, otroških in drugih revij, ker tudi raznovrstnih fotografij za plakate in različne referate ni težko dobiti –
jih pač natisnemo na bel papir … Pa tudi ovitkov očarljivih
barv je v trgovinah veliko. In pozimi ni treba misliti, v kaj
bomo zavili knjige in zvezke jeseni. Drugi mislijo namesto
nas. Toda – za vsem tem našim udobnim življenjem ostajajo gore in gore odpadkov. Nekaterih nimamo na očeh,
ker končajo v svetovnih morjih, druge pa lahko vidimo vsak
dan – ob cestišču, na sprehodu ... Če široko odpremo oči,
nam to lahko še naprej prinaša enostavnejše in udobnejše
življenje?
Mesec april je med drugim posvečen varstvu Zemlje in
zemlje. Tistih dveh, ki nam dajeta kruh in dom. In vsak se jima mora za vse, kar mu dajeta, zahvaliti sam in – čeprav je
najlažje pokazati s prstom na druge in se jeziti, kaj vse bi morali spremeniti – pričeti pri sebi. Morda na blagajni, ko prodajalka vpraša: »Vrečko?« odgovoriti: »Ne, hvala, imam svojo.«
Morda kar tisto, v kateri so včasih prodajali prašek? Ga bodo
še kdaj? »Gorjé, da daleč ni ta dan?«
V aprilu pa praznujemo tudi mednarodni dan knjige za
otroke. Knjig za otroke, ki lahko ponesejo v čudovite dežele,
polne osupljivih dogodkov, ki otroška srca napolnijo z lepimi
občutki. Šelestenje listov čudovite slikanice opojnih ilustracij marsikaterega otroka tako močno premami, da knjiga
postane njegova vseživljenjska spremljevalka. Organizatorji kampanje ob svetovnem dnevu Zemlje poudarjajo, da je
izobraževanje temelj napredka. Zato moramo po njihovem
prepričanju zgraditi globalno državljanstvo, poučeno o konceptih podnebnih sprememb in zavedajoče se njihove izjemne grožnje našemu planetu. In kdor se uči brez knjig,
pravijo, zajema vodo s sitom.
In vse je nekako povezano – narava, okolje, knjige …
Je skupni imenovalec prava pot? Zaključujem z mislijo meni
ljubega vélikega pesnika Gregorčiča: »Visoko čislam učenjaka, ki nam preganja teme zmot, a še bolj cenim poštenjaka,
ki ve in hodi pravo pot.« Hoditi pravo pot po čisti naravi in
ob tem dihati neonesnažen zrak?

Polona Otoničar Pajk

Intervju
Avtorica: Maruša

Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Dušan Gogala
Cerkničana Dušana Gogalo danes najbolj poznamo kot sodelavca Starih slik. Pred upokojitvijo
pa je bilo njegovo ime bolj znano v poslovnem svetu. Vodil je Okovje, največji poslovni center
Kovinoplastike Lož.
Ste v poslovnem svetu uživali?
Izredno, samo prehitro je minilo. Še bi
delal.
V čem je čar poslovnega sveta?
Vsak dan je nekaj novega. Fina je bila
že skrb. V Okovju nas je bilo v nekem
obdobju 729. Vsak, ki je prišel delat,
je pričakoval plačo. Delo je bilo treba
preskrbeti, poceni »nabavati« material,
gledati, da se je čim boljše prodalo in
da je bil dobiček.
Ste morali zaradi posla velikokrat
v tujino?
Mislim, da sem bil v Stuttgartu petsto
krat. Včasih tudi dvakrat v tednu. Dostikrat sem šel v enem dnevu tja in nazaj.
Vam je bila všeč nemška poslovna
praksa?
Nemci so precizni, pedantni, organizatorji. Kar Nemec reče, drži, brez da
podpiše. Z njimi je bilo luštno delati.
Vas je v Kovinoplastiko pripeljal študij
strojništva?
V srednji šoli sem imel štipendijo Iskre,
Poslovne enote Horjul. Niso hoteli, da

grem študirat, in oče je moral denar
vrniti. Sošolec iz srednje šole Janez
Marolt z Bloške Police mi je povedal,
da je razpis za štipendije v Kovinoplastiki. Napisal sem prošnjo in že čez dva
dni dobil odgovor, naj pridem podpisat pogodbo z zakonitim zastopnikom.
Po Starih slikah sodeč bi bili tudi
dober zgodovinar. Vam je bilo kdaj
žal, da niste študirali zgodovine?
Ne. Zgodovina se mi ne zdi zanimiva.
Čeprav mi je Tone Žnidaršič, ki je bil direktor kadrovske službe v Kovinoplastiki, rekel, da moraš poznati zgodovino,
če želiš analizirati, kaj bo naprej. Prav
sem se odločil, čeprav sem v čistem
strojništvu delal samo eno leto.
Sprašujem, ker sem slišala, da ste
napisali petsto strani dolgo družinsko
kroniko.
Napisana je bila, ko sem bil še v službi, pred devetimi leti. Natisnil sem nekaj izvodov in jo dal »parim« ljudem
za prebrati. Ko sem jih čez dva meseca vprašal, kakšna je, niso o njej ničesar vedeli. Mislil sem si: »Če zanje ni

zanimivo, tudi za koga drugega ne bo.«
Knjiga je ostala v računalniku.
O čem pišete v njej?
Sina sem vprašal, če ve, kakšen je bil
moj oče. Odgovoril je, da je imel brke,
in mislil sem si, da je to dosti premalo. Naredil sem devet strani dolg osnutek in začel pisati. Pri dvesto straneh
sem si rekel, da moram napisati še kaj
o mamini »žlahti«. Dodal sem še nekaj
anekdot iz Kovinoplastike, slike in se je
kar debelilo …

»

Sina sem vprašal, če
ve, kakšen je bil moj
oče. Odgovoril je, da
je imel brke, in mislil
sem si, da je to dosti
premalo.«

Torej pišete o notranjskem in
gorenjskem sorodstvu. Oče je bil
Gorenjec, ne?
Iz Dvorske vasi pri Begunjah. V Begunje je hodil v šolo. Oče Slavka in Vilka
Avsenika je bil njegov sošolec.
V Cerknico ga je pripeljala služba?
Za trgovca se je izučil v Celovcu. V prvi
svetovni vojni je bil od avgusta 1916.
5. 9. 1917 pa je bil ujet v 11. soški ofenzivi na hribu Škabrijel nad Gorico in bil
zaprt južno od Firenc. Od tam je ušel,
pri Gorici so ga ujeli in ga zaprli v Benetkah. Tla zapora so bila na nivoju
morja. Ko je bila plima, se je voda dvignila. Nato so ga zaprli v Monte Cassinu in ga julija leta 1920 z Barija odpeljali v Dubrovnik. Vrnil se je v Slovenijo
in kmalu odšel na služenje vojaščine v
Črno goro. Leta 1933 je šel na enoletni
tečaj v Zlin, na Češko, tako je zahteval
Bata. Tam je opravil še tečaj iz pedikure
in šel za poslovodjo v Kranj. Bil je še
v Mariboru, Murski Soboti, Radljah ob
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Intervju
Dravi, Ljubljani. Nato je prišel v Cerknico za poslovodjo v trgovino Bata. Tukaj ga je dobila druga svetovna vojna.
Z enainsedemdesetimi drugimi Cerkničani je bil odpeljan v Dachau. Domov
jih je prišlo osemnajst.
Mama je bila domačinka?
Trebča, ja.
Očetovo zgodbo ste napisali tudi na
spletnem portalu Stare slike. Koliko
zgodb ste napisali za to spletno stran?
Okoli sedemsto. Za kakšno porabim
dvajset minut, za kakšno pa tri dni. Najbolj luštno je opisovati kakšno pokrajino, recimo Cerknico s Slivnice (smeh).
Če je na fotografiji veliko oseb, se za
vleče. Samo pri sliki enega osmega razreda, ki je slikan pred Zgoncavo hišo,
so mi pomagali Simona Lagava, Ljerka Zagorjan, Zgoncov Sandr in njegov
brat. Dosti mi je povedal pokojni Šajnov Stane … Pa Šrangarjev Janez, Urbancov Lado, Ivanka Lovko …
Imate najljubšo Staro sliko?
Opis je najbolj fin, ko sem pisal o nogometni tekmi med Cerknico in Begunjami. Štefetov Janez, ki je sodil, je dal
z roko gol in ga priznal. Vsi so bili pijani. To mi je pripovedoval Jaka Matičič.
Begunjske punce so imele »šnopc« ob
igrišču za prvo pomoč. Igralci so bili kar
naprej na tleh, tako so rabili pomoč.
Se je Cerknica v zadnjih desetletjih
spremenila?
Precej. Naša hiša (na Gerbičevi ulici,
op. p.) je bila zadnja, proti potoku in Slivnici ni bilo nobene hiše. Kjer so novi bloki, na Rutarjevem vrtu, ni bilo proti Kolenu nobene hiše. V tretjem razredu smo
se učili, da je v Cerknici 1500 ljudi, zdaj
jih je pa 4018. Način življenja se je spremenil, govorica tudi. To najbolj opaziš,
ko se pogovarjaš s kakšnim Cerkničanom, ki je šel v inozemstvo. Spomnim
se Slavka Hrena, očeta režiserja Slavka
Hrena, ki je v petdesetih letih odšel čez
mejo. Dobila sva se pred dvema letoma.
Govori še dialekt iz leta 1956.
Verjetno ste bili tudi bolj povezani.
Takrat so vozili s konji, pred hišo smo
se žogali. Hiš nismo zaklepali. Sankali smo se po ulicah. Na Taboru je imel

najboljše sanke Zgoncov Sandr, ameriške. Je šlo do Meleta proti Dolenji vasi! Od »Placa« smo se po Kostelinovem
klancu spuščali do Žajfnice. Pozneje,
ko so se hiše zidale, smo tudi po dve
plošči betonirali v enem dnevu.
So v Žajfnici res kuhali »žajfo«?
Res. Tam, kjer se zavije na vrt pri nekdanji gostilni, je bila hiša, v kateri so delali
»žajfo«.
Pogovarjava se pri vas doma
in za vami visi olje Lojzeta Perka,
na katerem je upodobil Martuljkovo
skupino. Ste slikarja poznali?
Pri očetu je kupoval čevlje, včasih je
prišel k nam. Potem ga nekaj let nisem
videl. Enkrat sem sedel v pisarni pri Jožetu Tišlerju in pride Perko. Tišler ga je
vprašal, če me pozna. Rekel je, da ne.
Povedal mu je, kdo sem. Perko mi je
prekril del obraza, me pogledal v oči in
rekel: »Pravi Gogala je.« Nato je večkrat
prišel tudi k meni na obisk. Tikala sva
se. Zgodba s sliko je pa starejša. Bil sem
še v osnovni šoli. Imel sem lajerkosten
(starinski glasbeni avtomat, op. p.), dala
mi ga je Konjedicava Ivanka. Všeč mu
je bil in sem mu ga dal. Enkrat pa vidim
skozi okno Perka, ki je pod pazduho
nosil nekaj večjega, zavitega v časopisni papir. Bila je ta slika.
Preden ste se upokojili, ste
napovedovali, da boste kupili gozd.
Rekel sem si, da ko bom šel v »penzijo«, se bom moral zaposliti, da mi ne
bo dolgčas. Kupil sem deset hektarjev

gozda v Javornikih, na Slivnici, v Pušči
blizu Loma in na Špičastem Stražišču.
Leta 2013 sva s sinom vse pospravila,
pa je prišel žled … Drv imam toliko, da
vmes ne bi šel niti zobotrebec več. Decembra mi je pa veter devet debelih
hoj vrgel na tla.
Kdaj ste se naučili dela v gozdu?
Prvo hojo sem podrl, ko sem imel triinšestdeset let. Drugam je padla, kot
sem mislil. Tistikrat sem imel veliko srečo. Prebral sem nekaj knjig, spraševal
prijatelje. Franci Furlan mi je dal nekaj
knjig. Teoretično sem znal perfektno.
No, saj teoretično znam tudi »fuzbal«.
Ampak do zdaj sem srečno podrl že
okoli petdeset hoj. Delo v gozdu je
užitek!

»

Opis je najbolj fin,
ko sem pisal
o nogometni tekmi
med Cerknico
in Begunjami.«

Traktor imate?
V Kmečkem glasu sem videl oglas za
rabljen traktor in sva šla s sinom k Slovenski Bistrici. Kmet me je vprašal, če
se grem peljat. Rekel sem mu, da nisem še nikdar vozil traktorja. Moj nečak
živi blizu, v Marjeti na Dravskem polju.
Takrat je bila ravno velikonočna nedelja in s sinom sva se odločila, da traktor
parkirava pri njem. Nečak je počival in
žena ga je šla poklicat: »Dušan je prišel
april 2018 | Slivniški pogledi | 5

Intervju
s traktorjem.« Ni verjel: »Veš da ni prišel za veliko noč iz Cerknice s traktorjem.«
Vem, da ste prostovoljni meteorološki
opazovalec Agencije RS za okolje.
Oče je 1939. leta prišel za poslovodjo
v trgovino Bata. Ker je prejšnji poslovodja meril količino padavin, so na državnem uradu prosili, da bi meril on,
dokler ne dobijo drugega. Niso ga.
Prekinil je med vojno in spet začel leta 1946. Ko je umrl, leta 1976, so me
prosili, naj jaz pišem, dokler ne dobijo
drugega. Dvainštirideset let ga še niso
dobili.

»

Okoli devet
odstotkov manj
padavin je,
kot takrat ko sem
začel meriti.«

Niso sina?
Ko je bila neka obletnica, smo bili tisti, ki dolgo merimo, povabljeni v
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Ljubljano. Sin je šel z
mano. In sem jim rekel, da namesto mene
bo enkrat pa on.
Kaj merite?
Dež, sneg, babje pšeno, meglo, roso, točo,
sodro, poledico, snežno odejo, veter.
Temperature ne?
Samo temperaturo po
toka in višino potoka.
Se poznajo podnebne
spremembe?
Se. Pred dvainštiridesetimi leti je bilo več
padavin. Malo nazaj
sem potegnil linearno
trendno črto. Okoli
devet odstotkov manj
padavin je, kot ko sem
začel meriti. Takrat je
padlo 1700 l/m2 padavin letno, zdaj pa
1560 l/m2.

Dušan Gogala z očetom Lojzetom, mamo Milko in sestro Elizabeto leta 1951
pred domačo hišo na »Mali gasi«. ( Slavko Vengar)

Glasbena šola

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica objavlja razpis
za vpis v šolsko leto 2018/2019
Sprejemni preizkusi za vpis v glasbeno šolo –
šolsko leto 2018/2019
CERKNICA
(sreda)

RAKEK
(torek)

9. 5. 2018

8. 5. 2018

16. 5. 2018

STARI TRG
NOVA VAS
(ponedeljek) (ponedeljek)

15. 5. 2018

7. 5. 2018

21. 5. 2018

14. 5. 2018

23. 5. 2018

za vse oddelke v Cerknici

30. 5. 2018

za vse oddelke v Cerknici

29. 8. 2018

naknadni rok za vse oddelke v Cerknici

Sprejemni preizkusi (preverjanje
glasbene nadarjenosti) bodo za
vse razpisane roke od 17. do 18.
ure. Za informacije pokličite na
tel. 01 70 50 733.

Program
Predšolska
glasbena vzgoja
Glasbena
pripravnica

Priporočljiva
starost
5
6

Opombe
brez predhodnega
preizkusa
brez predhodnega
preizkusa

Klavir

7–8

sprejemni preizkus

Harmonika

7–9

-//-

Diatonična
harmonika

9–11

-//-

Violina

6–8

-//-

Viola

9–13

-//-

Kontrabas

9–18

-//-

Violončelo

7–9

-//-

Kitara

7–9

-//-

Flavta

9–11

-//-

Klarinet, saksofon

9–11

-//-

Rog, trobenta

9–11

-//-

Tuba, pozavna

11–18

-//-

Tolkala

8–11

-//-

15–24

-//-

Petje

Izobraževanje za program glasba traja štiri, šest oziroma
osem let.
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Občina za občane
Stran ureja: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Nagrade ob dnevu civilne zaščite

V znamenju občnih zborov

V četrtek, 1. marca, so na osrednji slovesnosti ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, podelili priznanja civilne zaščite. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, prejemnikom priznanj in nagrad pa sta
čestitala tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in
ministrica za obrambo Andreja Katič. Med skupno kar 358
prejemniki so bili tudi člani Gasilske zveze Cerknica. Bronasti znak civilne zaščite sta prejela Rajko Intihar in L
 ucija
Milavec, srebrni znak civilne zaščite pa je pripadel Roku
Leskovcu.

Začetek leta je čas občnih zborov in župan Marko Rupar se
je tudi letos odzval vabilu društev in organizacij ter se udeležil številnih srečanj. Tako je prisostvoval občnemu zboru
Planinskega društva Sveti Vid, Združenja šoferjev in avtomehanikov, Društva upokojencev Cerknica, Župnijske karitas Cerknica, PGD Begunje pri Cerknici, PGD Ivanje selo,
Društva upokojencev Rakek, zboru članov Medobčinskega
društva invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke in redni letni
skupščini Gasilske zveze Cerknica. Rupar se zaveda, kako
pomembno je njihovo delovanje za občino, zato se srečanj
rad udeleži, poleg tega pa mu člani lahko tudi z prve roke
povedo, kako sodelovanje še izboljšati.

Krajevni praznik na Rakeku

Cesta Sv. Vid–Župeno

V petek, 16. marca, so krajani Rakeka obeležili krajevni praznik. Na odru večnamenske dvorane OŠ Jožeta Krajca Rakek so se zvrstili številni nastopajoči – pevski zbor Dragonarji Generala Maistra, mešani pevski zbor KD Rak Rakek,
folklorna skupina KD Rak Rakek, učenci Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica ter otroški in mladinski pevski zbor
OŠ Rakek. Vabilu na prireditev se je odzval tudi župan Marko
Rupar. Dogodek so pripravili rakovška šola, Združenje ZB
NOB Cerknica, Kulturno društvo Rak Rakek in Odbor Krajevne skupnosti Rakek. Marjan Vadnu, predsednik KS Rakek,
je bil z obiskom in odzivom krajanov zadovoljen, poleg tega pa opaža, da prireditev prerašča krajevne okvirje in se je
udeležujejo tudi obiskovalci iz drugih krajev.

Občina bo letos nadaljevala z rekonstrukcijo lokalne ceste
Sv. Vid–Korošče–Župeno, od konca naselja Korošče proti Župenemu, v dolžini 920 metrov. Dela vključujejo razširitev ceste, ureditev odvodnjavanja, asfaltiranje ter zavarovanje nevarnih odsekov z odbojnimi ograjami. »Pred naseljem
Župeno je predvidena nova lokacija priključka v dolžini 245
metrov,« doda Samo Mlinar z občinske uprave. Tako bodo
dokončali dela na 4.144 metrov dolgem odseku med naseljema Sveti Vid in Župeno, ki so jih začeli v letu 2012. Rekonstruirali bodo tudi cesto na odseku od križišča za naselje Otonica proti cesti Topol–Cajnarje, v dolžini 400 metrov.
Dela, katerih vrednost je 480.000 evrov, se bodo začela konec aprila, zaključek pa je predviden konec avgusta. Investicijo bodo sofinancirali v okviru načrta porabe dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2018.
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Več novic na:

www.cerknica.si

Izpostavljamo
Avtorica: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Zadovoljni z začrtano potjo
Pustna evforija se je počasi polegla in člani Pustnega društva Cerknica so se sestali 9. marca,
da bi strnili vtise letošnjega pustovanja. Kot je povedal Miha Jernejčič iz društva, so polni
novih idej in elana za prihodnje leto.
Z začrtano potjo, ki si jo je zastavilo društvo, so zadovoljni tudi
na Občini Cerknica. »Občina je bila in bo največji podpornik
karnevala, tako z vidika finančnih sredstev kot tudi podpore
na vseh področjih delovanja občine. Želimo si, da bi še naprej tako dobro sodelovali in da bi prizadevanja tekla v smeri
še večje prepoznavnosti,« potrdi Irena Zalar, direktorica občinske uprave, ki je pust označila tudi kot glavni turistični dogodek in eno od glavnih znamenitosti občine. Prizadevajo si,
da bi se pustne prireditve odvijale s sodelovanjem Notranjskega regijskega parka, ki je tudi osrednji nosilec turističnega
razvoja. »S sodelovanjem več nosilcev družbenega življenja
se spontano rodi atraktivna turistična ponudba,« poudarja, »ki
je lahko v zadovoljstvo občanom, ponudnikom in obiskovalcem.« Zalarjeva je mnenja, da je tako pri snovanju novih likov
kot pri obnovi obstoječih treba zasledovati avtohtonost. Potrdi, da že razmišljajo, da bi zavarovali obstoječe like, za kar so
že vstopili v kontakt s kulturno srenjo našega prostora. »Pust

se nikakor ne more razvijati brez podpore kulture in umetnikov, kar potrjuje priznani akademski slikar Milan Rot, katerega
prispevek k nastanku pustnih likov je več kot ogromen,« je
jasna direktorica. Na občini so posebej veseli, da so pustne
prireditve priljubljene že pri osnovnošolcih in da se za sodelovanje prijavi več otrok, kot jih lahko sprejmejo.

Praznovanje z namenom

Zbor članov

Sandra Pirc

Ljubo Vukelič

Tudi letos smo v DEOS Centru starejših Cerknica praznovali
8. marec. Dan žena so že zjutraj obogatili študenti iz Notranjskega študentskega kluba in z nageljni obdarovali stanovalke
in zaposlene. Praznovanje se je nadaljevalo s programom,
ki so ga popestrili orientalske plesalke iz Ljubljane, ki delujejo v okviru Dnevnega centra aktivnosti za starejše, in pevski
zbor stanovalcev centra. Sledila je predstavitev stanovalke
Slave Dragolič. Ob tej priložnosti je potekala prodaja njenih šivanih punčk iz cunj. Stanovalci in udeleženci so tako
prispevali v dober namen, za potrebe varne hiše za ženske
v Ljubljani. Obiskal nas je tudi župan Marko Rupar.

Mario Žnidaršič

Ljubo Vukelič

V soboto, 17. marca 2018, je potekal zbor članov Medobčinskega društva invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke. V dvorani gasilskega doma v Cerknici so se zbrali številni redni in
podporni člani in povabljeni gostje. Vse je najprej pozdravila
predsednica MDI Olga Otoničar, sledil pa je nastop ljudskih
pevk Jezerska tršca. Delovno predsedstvo je obravnavalo deset točk dnevnega reda. Med drugim so predstavili opravljeno
delo v letu 2017 ter potrdili program dela in finančni plan za leto 2018. Ob koncu so prisotne pozdravili še povabljeni gostje,
jim čestitali za dosežene uspehe in zaželeli obilo sreče in volje
za naprej. Med njimi je bil tudi župan Marko Rupar. Predsednik
OO DeSUS Cerknica Gregor Pokleka pa je društvu podaril finančno donacijo v višini 300 evrov. Po uradnem delu je sledil
srečelov, za veselo vzdušje pa je poskrbel Ansambel Strel.
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Aktualno
Avtorica: Polona

Otoničar Pajk Fotograf: Ljubo Vukelič

Okoljska ozaveščenost raste
22. aprila obeležujemo dan Zemlje. Ta dan se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja
na Zemlji. Praznovanje se je prvič organiziralo 1970. leta in ga vsakoletno praznujejo v več kot 192
državah, tudi v Sloveniji.
Več ločeno zbranih odpadkov

Skavti in taborniki stvari v svoje roke

Cilj tega dne je spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja. Odpadki so
v tem trenutku eden izmed največjih okoljskih problemov.
JP Komunala Cerknica, d. o. o., odvoze odpadkov opravlja
tedensko – en teden mešana embalaža od vrat do vrat (zabojnik z rumenim pokrovom), drugi teden pa mešani komunalni odpadki (zelen zabojnik). Statistični podatki, ki jih zbira
komunala, kažejo, da se količine mešanih komunalnih odpadkov (zeleni zabojniki) zmanjšujejo, povečujejo pa se vse
frakcije ločeno zbranih odpadkov – torej vse, kar se zbira
na zbirnem centru, embalaža, ki se zbira od vrat do vrat, in
steklo ter papir, ki se zbirata na ekoloških otokih. Katarina
Vavtar Kovač, vodja komunalnega sektorja, pravi, da je to,
da se količine ločeno zbranih odpadkov z leti povečujejo,
posledica vedno boljše ozaveščenosti občanov, ki vedno
striktnejše in doslednejše ločujejo. Razlog, da je v letu 2017
nekaj manj ločeno zbranih odpadkov od preteklega leta, vidi
v tem, da od avgusta dalje ne zbirajo več odpadkov v občini
Bloke. Meni, da so občani tudi zbirni center dobro sprejeli in
ga vedno bolj uporabljajo.

Tudi skavtinja Tjaša Dernikovič, stegovodkinja oziroma vodja lokalne enote Cerknica 1 in načelnica ljubljanske regije
skavtov, meni, da je na število divjih odlagališč v cerkniški
občini pozitivno vplivala akcija Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. Pravi, da kot skavti sicer poznajo tudi druge kraje,
a cerkniško območje seveda bolj, ker tukaj preživijo veliko časa. »Na žalost se nam zdi, da je še vedno kar nekaj

»

Po registru, ki ga vodi društvo
Ekologi brez meja, je na
območju občine Cerknica
divjih odlagališč še 87.«

Kljub temu pa je divjih odlagališč po registru, ki ga vodi društvo Ekologi brez meja, na območju občine Cerknica
še 87. To število sicer od leta 2012 ne raste, je pa bilo tudi
že višje. »Precej divjih odlagališč je bilo evidentiranih, in nekaj tudi saniranih, v sklopu akcije Očistimo Slovenijo v enem
dnevu,« pravi Vavtar Kovačeva. Za ugotavljanje povzročiteljev divjih odlagališč in njihovo sankcioniranje pa je pristojen
Medobčinski inšpektorat v Postojni. Tja tudi komunala posreduje ugotovljene nepravilnosti ali prijave, ki prispejo na njihov naslov.
Količina zbranih odpadkov (

Cerkniški skavti so aktivni na naravovarstvenem področju.

odlagališč v naših krajih. Definitivno pa jih je manj, kot jih je
bilo še nekaj let nazaj. K temu je najbrž pripomogla tudi akcija Očistimo Slovenijo, pri kateri smo sodelovali tudi skavti
in smo čistili tudi divja odlagališča,« pove. Pa tudi sicer so
cerkniški skavti aktivni na naravovarstvenem področju: »Ravno v mesecu marcu smo zopet organizirali zbiralno akcijo
starega papirja, večkrat smo organizirali oziroma se udeležili
čistilnih akcij. Ves čas skrbimo tudi za ločeno zbiranje odpadkov.« Na vprašanje, kako še skrbijo za okolje, odgovori: »Ker
veliko časa preživimo v naravi, se trudimo, da jo čim manj
onesnažujemo, nikoli ne pustimo smeti v gozdu. Skavte učimo, kako varovati okolje, da ne uničujemo dreves, travnatih površin.« Da je treba naravo varovati, učijo že najmlajše
člane: »Pri skavtih pa imamo tudi trop za okoljsko vzgojo,

JP Komunala Cerknica, d. o. o.)

Zbirni center/leto

Steklo in steklena embalaža

Papir in papirna embalaža

Mešana embalaža

2007

92.430

269.190

73.960

2017

234.360

292.147

680.860

Skupna količina ločeno zbranih odpadkov v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke (
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Komunala Cerknica)

Aktualno

Število divjih odlagališč

ki pripravlja različne delavnice in graGrafični prikaz števila odlagališč v občini Cerknica
diva, s pomočjo katerih ozaveščamo
( http://register.ocistimo.si)
okoljsko vzgojo pri mlajših skavtih.«
Dernikovičeva zaključi, da jih vedno
94
spremlja tudi misel ustanovitelja skav93
tov, ki jo skušajo v največji mogoči
meri tudi uresničevati: »Na pravi poti
92
k sreči je tisti, ki skrbi za srečo drugih.
91
Skušajte zapustiti ta svet za spoznanje
90
boljši, kakor ste ga prejeli.«
89
Luka Ileršič iz društva tabornikov
Rod jezerska ščuka Cerknica pravi, da
88
tudi taborniki opažajo, da je odlaga87
lišč vse manj, saj ljudje cenijo čisto86
čo v neposredni bližini svojih domov,
85
a doda: »Drugačna je situacija, ko se
zapeljemo globlje v gozd, kamor ljud84
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011
je ne zahajajo pogosto in kjer odlagališča niso tako opazna.« Za to pa vidi
Leto
tudi krivca: »Eden od krivcev je prepričanje, da je odvoz v zbirni center še vedno treba plačati,« kar zaradi podnebnih sprememb omogočeno sodelovanje čim
pa ni res. Tako kot skavti tudi taborniki gostujejo v drugih ob- več državam. K izvedbi dogodka je namreč prepričala počinah. Pri tem opažajo, »da je onesnaženost okolja nekako buda World Cleanup day 2018, ki bo v enem dnevu združila
odvisna od stopnje razvitosti turizma. Več je turistov v dolo- 150 držav. Svetovni dan čiščenja se bo začel 15. septembra
čeni občini, večja je verjetnost, da bo to območje čistejše, 2018 ob 10. uri na Novi Zelandiji. Val čiščenja bo sledil Soncu
saj je prihodek prebivalcev odvisen od tega,« pojasni Ileršič. skozi 24 časovnih pasov in se končal 34 ur pozneje na Havajih. Prostovoljci iz več kot 150 držav se bodo pridružili največjemu
svetovnemu pozitivnemu sodelovanju v boju proti
Katja Sreš iz društva Ekologi brez
enemu najbolj perečih ekoloških problemov – odpadkom.
meja pravi, da za območje občine Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja pravi, da za območje
občine Cerknica še nimajo lokalnega koordinatorja, pa tudi
Cerknica še nimajo lokalnega
sicer Ekologi brez meja v Cerknici nimajo predstavnika. »Lokoordinatorja.«
kalne predstavnike imamo običajno samo za akcijo Očistimo
Slovenijo,« pove Sreševa. Iz društva Ekologi brez meja tako
Tudi taborniki so v preteklosti že organizirali nekaj čistilnih državljane pozivajo, da se jim pridružijo kot lokalni koordinaakcij, večinoma so te potekale okoli Cerkniškega jezera. Prav torji akcije za posamezne občine, prostovoljci pri ozaveščetako so se organizirali po poplavah pred nekaj leti in poma- valnih aktivnostih na nacionalni in lokalni ravni ter občinski
gali pri čiščenju nanesenih smeti. Sodelovali so v vsaki akciji popisovalci, ki bodo na terenu preverili stanje divjih odlagav sklopu Očistimo Slovenijo do letos in verjetno bodo tako lišč. Za vse informacije so na voljo na 2018@ocistimo.si.
tudi nadaljevali. Njihovi cilji za prihodnost pa so: »V letošnjem letu načrtujemo novo čistilno akcijo ali, če nam
uspe, akcijo pogozdovanja z namenom podučiti tudi širšo publiko občine Cerknica,« še pove Ileršič.

»

Očistimo Slovenijo se po šestih
letih vrača
Dogodek Očistimo Slovenijo je bil nazadnje izpeljan pred šestimi leti, prvič
pa leta 2010. Letos organizatorji, društvo Ekologi brez meja, napovedujejo
novo akcijo, in sicer naj bi se ta zgodila 15. septembra, poimenovana pa
bo Svetovni dan čiščenja 2018. Četudi
je Slovenija navajena spomladanskih
akcij, bo ta potekala jeseni, da bi bilo

Ljudje cenijo čistočo v neposredni bližini domov, globoko v gozdu pa so divja odlagališča še vedno pogosta.
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Gospodarstvo
Avtor: Tomaž

Stojanovič Fotograf: Ljubo Vukelič

SPOT Svetovanje primorsko-notranjske regije
Z mesecem marcem je pričel delovati SPOT Svetovanje primorsko-notranjske regije,
ki bo v naslednjih petih letih zagotavljal brezplačne storitve potencialnim podjetnikom
ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
NEC Notranjski ekološki center Cerknica je skupaj z območnima obrtno-podjetniškima zbornicama iz Cerknice in Ilirske
Bistrice uspešno kandidiral na javnem razpisu za financiranje
izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk SPOT REGIJE
za obdobje od 2018 do 2022 za primorsko-notranjsko statistično regijo. Razpis je objavila Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Svetovalci SPOT bodo brezplačno
svetovali o dogodkih, javnih razpisih in nudili podjetniške informacije – o registracijskih postopkih, razvoju poslovne ideje,
finančnih spodbudah, mednarodnem sodelovanju, udeležbi
na delavnicah in tako dalje. SPOT svetovalci si bodo prizadevali za sodelovanje z občinami in mreženje različnih podjetniških podpornih organizacij z namenom izboljšati podporo pri
nastajanju, rasti in razvoju podjetij v regiji. Svetovalci pa bodo
tudi preko predstavitev v šolah skušali navduševati mlade za
podjetniško pot. Spoznanja iz izmenjave dobrih praks v Sloveniji in čezmejno bodo delili tudi z domačimi podjetniki. Po
djetniki lahko SPOT svetovanje primorsko-notranjske regije,
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ki se nahaja v prostorih Območne OZS Ilirska Bistrica, koristijo
v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 14. ure in v sredo
med 10. in 12. ter 13. in 17. uro. Storitve SPOT pa so vam po
predhodni najavi na voljo tudi v NEC Notranjski ekološki center Cerknica in v Območni OZS Cerknica.

Gospodarstvo
Avtorica: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Novi izzivi slovenske drobnice
Na območju LAS Notranjska, ki pokriva občine Bloke, Cerknica in Loška dolina, se po podatkih
KSS stalež drobnice giblje okoli 1.400 živali. Reja drobnice spada med tradicionalne dejavnosti
območja in spodbudno je, da se število drobnice zadnja leta povečuje.
Manj spodbudno je dejstvo, da se večino živalskih materialov (volna, kože) zavrže. »Razlogi so različni, izpostaviti pa velja
predvsem to, da ni urejenega organiziranega odkupa živalskih
materialov ter da so ti materiali, predvsem volna, pogosto
neprimerni za nadaljnjo rabo,« pojasni mag. Zdenka Žakelj,
svetovalka v LAS Notranjska. Kot pravi, je na območju tudi malo rejcev, ki bi se ukvarjali s predelavo mleka, volne. Tudi meso
drobnice ni na vrhu seznama porabe mesa na območju. To so
razlogi, da se je LAS Notranjska odločil za sodelovanje v skupni operaciji, imenovani Novi izzivi slovenske drobnice. Operacijo je razpisalo kmetijsko ministrstvo. LAS Notranjska pa se bo
povezal s partnerji LAS s CILjem, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS Dolenjske in Bele krajine. Skupna vrednost
projekta, ki se bo odvijal od 1. januarja 2018 do 30. novembra 2019, je nekaj manj kot 47.500 evrov. Kot poudari Žakljeva, je cilj spodbuditi prebivalce območja, da bi se preusmerili
v rejo drobnice. »Poleg volne reja drobnice nudi možnost tudi
za druge produkte, ki na kmetiji ustvarijo dodano vrednost,«

Sejem dom

Maruša Opeka

je prepričana sogovornica. V LAS Notranjska menijo, da lahko pripomorejo k ohranjanju kulturne krajine in preprečevanju zaraščanja. V sklopu operacije že 10., 17. in 25. aprila
v Medgeneracijskem centru Gaber v Starem trgu organizirajo tri
delavnice s praktičnimi prikazi uporabe volne za vrtnarjenje in
analizo zemlje. Obvezna je predhodna prijava na 05 721 22 34
(Zdenka Žakelj) ali na info@lasnotranjska.si.

Marta Strle

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je od 13. in 18. marca
potekal Sejem dom, ki se ga je udeležilo tudi nekaj podjetij iz
naše občine. Na razstavišču smo lahko opazili podjetje Alpod,
podjetje SMG Suhomontažna gradnja, Bojan Spanić, s. p.,
se je povezalo s podjetjem PVC Nagode iz Postojne in poleg
stavbnega pohištva obiskovalcem ponujalo tudi energetsko
svetovanje, ter podjetje Strle, iz Podskrajnika, ki se ukvarja z
zunanjimi in notranjimi senčili ter komarniki. Marta Strle pove, da so sejmi pomembni, saj strankam svetujejo, prepričajo
pa se tudi o kakovosti produktov. »Ta del komunikacije je za
nas pomemben, saj želimo strankam nuditi produkte, ki jim
najbolj ustrezajo,« pojasni. Poleg tega na sejmih potekajo tudi
različni razvojni natečaji, ki so prav tako pomembni. Tako je na
primer njihov rolo komarnik dobil bronasto priznanje za kakovost in dizajn na MOS Celje. Ocenjujejo, da so se tudi na Sejmu dom uspešno predstavili in se že veselijo odziva strank.
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Gospodarstvo
Avtorica: Sabina

Popek Simšič Fotograf: Ljubo Vukelič

Aktualne spremembe za avtoprevoznike
O moderni avtomobilski cesti, ki teče mimo Unca do Razdrtega, so razpravljali in pisali že daljnega
leta 1967 v takratnem glasilu občine Cerknica – Glas Notranjske. Strokovne ocene za graditev hitrih
cest v Sloveniji so že takrat ta odsek ovrednotile kot najnujnejšega za gradnjo.
V teh enainpetdesetih letih se je marsikaj spremenilo –
odsek avtoceste pa ostaja eden izmed najbolj obremenjenih
v Sloveniji. Študija mariborske univerze iz leta 2016 je dokazala, da je samo krajši odsek od Vrhnike proti Ljubljani po avtocesti prevozilo več kot sedemdeset tisoč voznikov na dan.
Poleg velikega števila osebnih vozil ima Slovenija na cestah
tudi ogromno tovornega prometa. Slovenija je kot stičišče
dveh prometnih koridorjev Barcelona–Kijev in München–
Istanbul izrazito tranzitna država z drugim največjim deležem tujih tovornjakov v Evropski uniji (prva je Litva). 80 odstotkov tovornega prometa poteka po cestah, le 20 odstotkov po železnicah.

»

Za nakup ekoloških tovornih
vozil je bilo v letu 2015 v obliki
subvencij namenjenih dva
milijona evrov.«

V Sloveniji je za cestni prevoz blaga registriranih nekaj
manj kot 5900 podjetij in samostojnih podjetnikov. Vsak dan
pa je v povprečju na slovenskih cestah več kot 6000 tovornih vozil, ki dnevno prepeljejo več kot 200 tisoč ton blaga.
V občini Cerknica je registriranih 50 podjetij za cestni prevoz blaga, od tega 37 samostojnih podjetnikov in 13 pravnih
oseb. Prevladujejo mala, družinsko vodena mikro transport
na podjetja. »V zadnjih 30 letih, odkar se ukvarjam s prevozno dejavnostjo, se je marsikaj spremenilo,« pove predsednik sekcije prevoznikov pri Območni obrtno-podjetniški
zbornici Cerknica in delegat cerkniške sekcije prevoznikov
v sekciji za promet Obrtne zbornice Slovenije Janez Puntar.
»Včasih je bilo težko kupiti tovornjak, dela je bilo pa veliko,

danes je ravno obratno,« razloži Puntar, »tovornjak lahko
kupiš hitro, odpiranje trga za prevoznike novih članic Evropske unije pa je prineslo en kup nelojalne konkurence in konkurence iz držav bivše Jugoslavije.« »Gre za prevoze za vsako ceno, neplačevanje voznikov in dobaviteljev, kar meče
slabo luč na vse avtoprevoznike,« doda Puntar. Kot pojasni
sogovornik, je na cesti tudi veliko število tovornih vozil, gostota prometa je velika, na splošno se v Evropi tranzit poveča
za osem odstotkov letno.

Novost – elektronsko cestninjenje
S 1. aprilom 2018 se na slovenskih avtocestah začne elektronsko cestninjenje za domače in tuje voznike tovornjakov, avtobusov in drugih vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.
Vsa omenjena vozila bodo morala imeti od tega dne v uporabi napravo DarsGO, napravo, ki bo komunicirala s 127 cestninskimi portali na avtocestnem omrežju. Po podatkih Darsa
bodo vse cestninske postaje odstranili v treh sklopih, območje pa temeljito preuredili, namestili točke nadzora, kjer bodo poleg cestninskih nadzornikov prisotni še policisti, prometni inšpektorji in cariniki. »Samo v letu 2017 se je strošek
cestnin povišal kar za 40 odstotkov, letos smo se dogovorili
le za triodstotno povišanje,« razloži Puntar, »če govorimo o
stroških, cestnina v podjetju predstavlja kar 25 odstotkov vseh
stroškov.« Poleg stroškov goriva, plač in vzdrževanja res malo,
če sploh kaj, ostane za napredek. Napredek predstavlja seveda tudi nakup okolju prijaznejših vozil, t. i. vozil z EURO 5 in
EURO 6 motorji, ki manj onesnažujejo okolje, zmanjšujejo pa
tudi strošek cestnine. Za nakup ekoloških tovornih vozil je bilo
v letu 2015 v obliki subvencij namenjenih dva milijona evrov.
Uvedbo elektronskega cestninjenja sicer Puntar pozdravlja, se
pa ne strinja s podražitvami cestnin. Pravi, da se bo to zagotovo moralo preliti v ceno izdelkov, ki jih prepeljejo po cestah.

Lokalna pretočnost prometa

Vsak dan pa je v povprečju na slovenskih cestah več kot 6000 tovornih vozil, ki
dnevno prepeljejo več kot 200 tisoč ton blaga.
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Težavo lokalnim in ostalim prevoznikom, in ne nazadnje tudi voznikom avtomobilov, predstavlja krožišče pred Cerknico,
zgrajeno v letu 2017.
»Morda krožišče res ustreza minimalnim zahtevam, vendar pretočnosti prometa nikakor ne povečuje, prej ravno
obratno«, je odločen Puntar. »Lansko leto smo že podali
pritožbo na Direkcijo RS za infrastrukturo, odgovor je bil zelo splošen in ne bomo odnehali, dokler krožišča ne uredijo
na način, da bo ustrezen,« zaključi Puntar.
Že takrat sta Andrej Drenik iz DRI upravljanje investicij in
Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste, v imenu direkcije zavrnila vse ugotovitve avtoprevoznikov. Direkcija ugotavlja, da premer nepovoznega dela krožišča znaša

Gospodarstvo
dvanajst metrov, zunanji premer krožišča je 28 metrov, širina notranjega
povoznega platoja znaša dva metra,
širina voznega pasu je šest metrov.
Vozilo ob ustrezni vožnji ne povozi
zunanjega robnika in povoznega platoja in krožišče je tako v skladu z vsemi normativi.
Sicer prevozniki opozarjajo na težave, ki jih povzroča krožišče pred
Cerknico tudi preko Območno obrtno-podjetniške zbornice Cerknica,
kar nam potrdi tudi sekretarka Silva
Šivec. »Na občnem zboru Združenja šoferjev in avtoprevoznikov, ki je
potekal letos v mesecu januarju, se je
pereča tema problematike krožišča
ponovno odprla,« pojasni Šivčeva. Avtoprevozniki tudi preko Obrtne zbornice Cerknica opozarjajo na težave, ki jih povzroča krožišče pred Cerknico.
Prevozniki naj bi tako opozorili na problem trganja pnevma- predavanja. Kandidati se morajo udeležiti petih predavanj
tik, veliko težavo pa naj bi predstavljala tudi smer proti Be- po sedem ur, kar je skupno 35 ur predavanj. Po vsakem
gunjam. »Občnega zbora se je udeležila tudi poslanka Iva predavanju kandidati dobijo potrdilo, s katerim izkazujejo,
Dimic in vprašanje ponovno naslovila na pristojno ministr- da so se udeležili predavanja. Vsebina predavanja je dolostvo, odgovor pa je bil enak prvemu, da križišče popolnoma čena s strani ministrstva za infrastrukturo. Ko zberejo pet
takšnih potrdil, zadnji izvajalec izda spričevalo, s katerim
ustreza normativom,« zaključi Šivčeva.
Franci Lužar, predsednik Združenja šoferjev in avtome- na upravni enoti podajo vlogo za podaljšanje kode »95«.
hanikov (ZŠAM) Cerknica in podpredsednik sveta za preven- Dodatno lahko vsi avtoprevozniki aktualne in strokovne
tivo in varnost v cestnem prometu, doda: »Avtoprevozniki informacije dobijo v reviji, ki je namenjena vsem članom
opozarjamo na ›črne točke‹ v občini že dlje časa in res si združenja: »Revija Tranzit in Varnostno-prometni vest
želimo, da bi pred samo investicijo, ki se tiče cestnega pro- nik sta se združila v letu 2017 in člani res dobijo celoten
meta, vključili stroko.«
vpogled nad dogajanjem na lokalnem področju in nivoju
Za komentar smo prosili tudi župana Občine Cerknica države,« zaključi Lužar.
Marka Ruparja: »Še vedno sem mnenja, da krožišče ustreza vsem normativom, saj je bil opravljen tehnični prevzem.«
Župan je pri tem prepričan, da krožišče umirja promet pred
Cerknico, vozniki pa morajo hitrost ustrezno prilagoditi. »Investitor krožišča je Direkcija RS za infrastrukturo in ne občina, kar pomeni, da na samo tehnično ustreznost občina
nima vpliva,« je odločen Rupar in pri tem doda, da gre v primeru krožišča pred Cerknico za križišče dveh regionalnih,
torej državnih cest.

Izobraževanje ključnega pomena
Izobraževanje in usposabljanje avtoprevoznikov je ključnega pomena. Obrtna zbornica Cerknica tako tudi letos, 14. aprila, s pričetkom ob 7.00, v Kulturnem domu
Cerknica organizira zakonsko določeno izobraževanje in
usposabljanje za podaljšanje veljavnosti t. i. kode Skupnosti »95«. Temeljno kvalifikacijo, t. i. koda »95«, morajo
opraviti vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov, in
od 10. septembra 2009 tudi vsi vozniki, ki opravljajo javni
prevoz blaga z vozili nad 3.500 kg. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo, na podlagi
katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode
»95« v vozniško dovoljenje oziroma se odloči za izdajo
voznikove kartice. Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se le na podlagi rednega usposabljanja poklicnim
voznikom podaljša koda za pet let. Tečaj poteka v obliki
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Utrip
Rumena pentlja za ozaveščanje o endometriozi
Jana Medved iz Cerknice, predsednica Društva Endozavest, skupaj z endosestrami,
kot si pravijo, in v povezavi s strokovnjaki že dve leti izvaja različne aktivnosti
z namenom ozaveščanja o tej pogosto spregledani bolezni, ki prizadene ženske
v rodni dobi in je povezana z menstruacijo, bolečo spolnostjo in neplodnostjo.
»Šele zdaj vidim, da je lahko menstruacija neboleča, in zavedam se, da v moji situaciji
ni samoumevno, da imam danes svojega otroka, za kar sem nadvse hvaležna«, pravi
Jana. 24. marca so v Ljubljani organizirale shod v rumenem, imenovan Endomarš. Več
informacij o njihovih aktivnostih najdete na www.endozavest.si.
Jana Medved

Ob dnevu žena so člani Notranjskega študentskega
kluba (NŠK) delili nageljčke po Cerknici in okolici. Obiskali
so Center starejših Cerknica, vrtec in šole. Ker jim je
ostalo še nekaj rožic, pa so jih razdelili mimoidočim po
Cerknici. Vse skupaj so razdali 500 nageljnov.
NŠK

Med premalo opevane lepote Slovenije so na spletnem
portalu www.siol.net uvrstili tudi Notranjsko. Odkrival jih
je bloger Belgijec Hannes Barbez, ki je na svojem prvem
izletu od blizu pogledal zimske lepote Slivnice, Rakovega Škocjana, gradu Snežnik, zelške cerkve, Križne jame.
Video si lahko ogledate na portalu siol.net pod rubriko
Premalo opevane lepote Slovenije.
www.siol.net

Zoran Vidrih

Aktivni študentje Slovenskega prehranskega društva bodo
v počastitev na spomin prof. dr. Marjana Simčiča organizirali 2. Simčičev simpozij z naslovom Prehranski miti. Dogodek
bo potekal v četrtek, 19. aprila 2018, na Biotehniški fakulteti
Univerze v Ljubljani.
www.prehrana.si

Ekipo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je na
XI. svetovnem tekmovanju Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, ki je potekalo med 12. in 16. marcem 2018 v Frankfurtu, dosegla izjemen rezultat in se
med devetdesetimi ekipami uvrstila v finalni del tekmovanja ter osvojila skupno 2. mesto na svetu, je poleg
Maksa Davida Osojnika in Žiga Omladiča sestavljal tudi
Cerkničan Domen Turšič
(prvi z desne). Turšič je bil
izmed vseh tekmovalcev
izbran tudi za najboljšega odvetnika tekmovanja.
Čestitke!
www.pf.uni-lj.si

Praznovali 90 let
Rdeči križ posebno pozornost namenja starejšim. Ob visokih
jubilejih jih prostovoljci Rdečega križa presenetijo z obiskom,
majhno pozornostjo in lepimi željami. V marcu so
90. rojstni dan praznovali: Jožef Mulc iz Cerknice,
Jožefa Matičič z Rakeka in Jožefa Kranjc
iz Dolenje vasi. Čestitke!

Dogaja se

O Aljaski

Romanje v Kompostelo 

Nevena Savić

Marija Leskovec

V rakovški knjižnici smo zimo pospremili s potopisnim predavanjem o Aljaski. Naš gost je bil Dejan Ogrinec, oblikovalec,
fotograf, novinar ter strasten popotnik. Ukvarja se tudi z alpinizmom, kolesarjenjem, veslanjem s kajakom in kanujem. Rad
obiskuje predvsem severne dežele, kamor se odpravi večkrat
letno, tudi kot vodnik skupin. S fotografijami je opremil nekaj knjig, piše članke za številne časopise. Uživali smo v izjemnem kolažu fotografij, informacijah in zgodbah predavatelja,
ki je Aljasko obiskal večkrat. Ob koncu predavanja ni manjkalo
vprašanj navdušenih obiskovalcev. Večer smo zaključili z druženjem ob prigrizku, za katerega sta zaslužna gostova starša
Marija in Zvone, ki že nekaj let živita na Rakeku.

Pod naslovom Romanje v Kompostelo je bila v sredo, 28. marca, v Salezijanskem mladinskem centru v Cerknici predstavitev
Jakobove romarske poti v Španiji – francoska smer. Radostno
izkušnjo je občinstvu posredovala romarka Marija Leskovec,
ki se je kar dvakrat podala na to več kot osemsto kilometrov
dolgo pot, ki se začne v Franciji. Že prvi dan se prečka mejo
in nadaljuje do Santiaga. Pravi romarji pot zaključijo na obali
Atlantika v Finisterri. Pot jo je utrdila v prepričanju, da se čudeži
dogajajo. Težko je en mesec strniti v dobro uro, a s pomočjo
fotografij je bil pričaran vsaj delček vzdušja te poti, na katero
odhaja čedalje več ljudi. Večer smo zaključili ob toplem čaju
s pozdravom Buen Camino! Srečno pot!

Srnice na obisku v Delikatesi

Razstava Stanke Intihar

Nataša Petrič

Nadja Požar

V našem oddelku smo raziskovali, kako pridemo od pšenice do kruha. Naše raziskovanje je vključevalo tudi sodelovanje z zaposlenimi v Delikatesi, kamor smo se po predhodnem dogovoru odpravili na obisk. Prijazne prodajalke so
nas toplo sprejele in nam omogočile možnost ogleda celotne prodajalne. Stojanka Šiljak nam je pokazala, kje spečejo žemljice in druge dobrote iz testa, ogledali pa smo si
tudi vrste kruha in sendviče, ki jih prodajalke sestavljajo iz
različnih sestavin. Seveda niso pozabile tudi na vrsto sladkih
dobrot, ki so se nam kar same ponujale. Na koncu smo se
lepo zahvalili, v vrtec pa smo se vrnili z žemljicami, s katerimi
so nas razveselile prodajalke. Za prijazno sodelovanje se jim
še enkrat lepo zahvaljujemo.

Jadranka Janeš

Stanka Intihar šteje nekaj čez osemdeset let. Je preprosta,
delavna, a zelo skromna ženska, ki se nerada izpostavlja. Šele po nagovarjanju svojih prijateljic se je odločila, da iz svoje
bogate zakladnice izdelkov krajanom Begunj in Menišije priredi razstavo. Ustvarjalna energija Stanke je brezmejna. Ohranja jo mladostno, saj nikoli ne miruje in nas vedno preseneča z novimi zamislimi. V zimskem času veliko plete,
kvačka, izdeluje kamnita okrasna cvetlična korita in druge
ročne izdelke, sestavljene iz različnih mozaikov. Veliko miniaturno izdelanih hišic, cvetličnih lončkov, korit in pletenih
izdelkov Stanka podarja svojim prijateljem in znancem, ki
sedaj krasijo njihove domove. Njeno življenje je usmerjeno
v dajanje.
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Dogaja se

Občni zbor KD Rak Rakek

Karmen Petrič

Ljubo Vukelič

23. februarja je v Maistrovi dvorani na Uncu potekal občni zbor Kulturnega društva Rak Rakek. Mešani pevski
zbor nas je pozdravil s pesmijo, nato pa smo nadaljevali
z delom po predlaganem dnevnem redu. Po predstavitvi bogatega dela vseh osmih sekcij društva smo bili
seznanjeni s finančnim poslovanjem. Društvo je poslovalo pozitivno, prav tako vse sekcije. Za 16. leto delovanja so si člani zadali še bogatejši in kakovostnejši program, izvolili pa so tudi novo vodstvo, ki bo od oktobra
naprej vodilo delovanje društva. Predsednica ostaja
Danica Štefančič, podpredsednica Karmen Petrič, tajniške posle pa bo prevzela Katja Truden. Z manjšimi
spremembami smo podaljšali mandat tudi inventurni komisiji, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču. Na tem mestu
se zahvaljujemo tajnici Mojci Weber, ki je s svojim vestnim delom skrbela za usklajeno delovanje in poslovanje vseh sekcij.
Uradnemu delu je sledilo družabno srečanje. Člani KD Rak Rakek se zahvaljujemo Tomažu Urbasu, prevoz in posredovanje, s. p., Ivanje selo, ter njegovi ženi za donatorski prispevek pri izvedbi občnega zbora.

O rapalski meji nekoliko drugače

Bogdan Urbar

Član Zgodovinskega društva Rapalska meja in njen
aktivni preučevalec Grega Žorž je v cerkniški knjižnici pripravil odmevno in obsežno predavanje o Rapalski
meji. Da sta nastanek in obstoj rapalske meje za prebivalce naše dežele še vedno zanimiva tema, je najbolje dokazovala povsem napolnjena dvorana cerkniške
knjižnice. Grega Žorž je zelo nazorno predstavil zgodovinske okoliščine za nastanek rapalske meje. Posebej je opozoril na nekatera odprta vprašanja, ki jih
zgodovinarji niso še dokončno razrešili, kot je vprašanje italijanskega prodora do Vrhnike, pa tudi na razlike, ki jih je rapalska meja povzročila med »italijansko
Notranjsko« in »slovensko Notranjsko«. Prav ta odprta
vprašanja so tista, ki jih velja preučevati v naprej, hkrati
pa nekdanja rapalska meja nudi tudi možnost turističnega razvoja, če jo poznamo in znamo umestiti v današnji čas. S tega vidika velja podpreti predavateljevo željo, da se o tem vprašanju pogovarja in ga raziskuje, da se širi med
ljudi in išče možnosti za umestitev ostankov meje v današnji čas.

NŠK izpolnjuje poslanstvo

Zala Braniselj

Janja Rossi

Naša novoletna zaobljuba je bila narisati čim več na
smehov in lepih zgodb. V mesecu marcu smo se te
zaobljube konkretno lotili. Ob dnevu žena smo z deljenjem nageljnov ženskam v Cerknici bili deležni
iskrenih nasmehov in zahval. V istem tednu smo organizirali dobrodelna turnirja v košarki in nogometu, na
katerih smo zbrali sredstva za soobčanko, študentko,
ki se sooča s cerebralno paralizo in tetraplegijo. Za
hvaljujemo se gostišču En Krajcar, ki nam je priskrbelo nagradi za prva mesta, in vsem udeležencem, ki so
s svojo udeležbo pomagali in dokazali, da lahko igrajo
tudi na turnirjih brez denarne nagrade. Konec meseca
smo k letalnici bratov Gorišek peljali avtobus, poln ponosnih navijačev, in skupaj smo spodbujali naše orle.
Tudi v prihodnjih mesecih pripravljamo dogodke, na katere vabimo prav vse, ne le študente. Prvi na sporedu bo koncert
Nine Pušlar, ki jo bomo lahko prvič v živo slišali že konec meseca aprila.
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Dogaja se

Pogovor s Tonetom Gornikom

Nevena Savić

V okviru Večerov z znanimi krajani, ki jih organiziramo
z Društvom upokojencev Rakek, smo 22. februarja v
rakovški knjižnici gostili Toneta Gornika. V pogovoru
s Francem Perkom nam je razkril marsikatero zgodbo, ki jih pri njegovih 90. letih ni malo. Začenši s svojim
otroštvom, družino in znanimi sorodniki, igralci (njegov stric je bil Ivan Levar, polsestra pa Ančka Levarjeva), je pripoved nadaljeval z opisom svojega delovanja
med drugo svetovno vojno, ko je deloval kot kurir, po
njej pa začel svojo karierno pot. Ta ga je pripeljala do
mesta direktorja Trgovskega podjetja Škocjan, ki je dolga leta krojilo razvoj trgovine in turizma v naših krajih
in zaposlovalo približno 150 ljudi. Opisal je tudi številne
dogodke, takrat pomembne za našo občino, od uvajanja prvih samopostrežnih trgovin, prihoda bencinskega servisa na Rakek, gradnje doma na Slivnici, avtocestnega priključka na Uncu do številnih drugih projektov. Osebne
zgodbe so za nas in zanamce dragocene, so pričevanja, ki jih pogosto ne najdemo v knjigah, za identiteto kraja in ljudi pa
so izrednega, zgodovinskega pomena.

Znanje pletenja košar iz roda v rod

Kristina in Nataša Kebe

Nataša Kebe

Pletarstvo kot veščina je od leta 2016 vpisano v Register nesnovne dediščine in tudi s tem prepoznano
kot del cenjenega znanja naših prednikov, ki ga seveda velja ohraniti. Ne samo da ohranjamo tradicijo pletenja, ampak tudi obujamo stik človeka z naravo, ki je
znal prepoznati danosti v obliki materialov in jih vključiti kot izdelke v vsakdanje življenje. V okviru projekta Zgodbe rok in krajev LAS Notranjska smo v Zavodu
Jezerski hram v mesecu marcu spoznavali postopek
pletenja košar. Pod mentorstvom Nala Mahneta, univ.
dipl. likovnega pedagoga, smo preko, kot pravi sam,
16 majhnih in enostavnih, a ključnih korakov izdelali
vsak svojo košaro. Izdelali smo leseno dno in ročaj, v
dno navrtali luknjice, v katere smo vstavili leskove »šibce«, ki smo jih pozneje z ročno izdelanimi leskovimi vitrami opletli in
izdelali polkrožni zaključek. Pridobili smo nova znanja, ki jih bomo lahko prenašali na naslednje generacije. Tako je namreč
znanje pridobil tudi naš mentor – od svojega ata Mlinarjevega Franca iz Dolenje vasi.

Dan odprtih vrat

Gašper Modic

Igor Mavko

Že tradicionalno je v marcu Društvo ljubiteljev Križne jame organiziralo dan odprtih vrat Križne jame in
tako omogočilo občanom Cerknice, Loške doline in
Blok, da si brezplačno ogledajo suhi del Križne jame.
Žal nam je precej zagodlo vreme in vožnja s čolnom
po I. jezeru zaradi prevelikega vodostaja ni bila možna.
Odziv je bil precejšen, saj si je jamo v dveh terminih
ogledalo več kot 80 občanov iz omenjenih občin. Nad
videnim so bili navdušeni. Naj poudarim, da je Društvo ljubiteljev Križne jame eno redkih, ki vsakoletno
omogoči vsem okoliških občanom ter vsem osnovnošolcem ter vrtcem iz omenjenih občin popolnoma brezplačen ogled Križne jame. To počne društvo
že od same ustanovitve, torej 20 let. Dogodka delno
sofinancirata tudi občini Cerknica in Loška dolina. Nasploh je obisk Križne jame še vedno v porastu tako s strani domačih
kot tujih gostov. Kdor pa je obisk jame zamudil, bo imel ponovno možnost za brezplačen ogled tretjo soboto v juniju.
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Dogaja se

Pastirčkova pesem 
Maruša Mele Pavlin

»Glede na to, da gre za manjše šole, je bila revija zelo kvalitetna. Nivo je sploh pri mladinskih zborih zelo visok in bi jih
lahko pokazali še drugod po Sloveniji. Želel bi si, da pridejo na
kakšno tekmovanje,« je po območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je potekala v Starem trgu, povedal strokovni spremljevalec revije Tomaž Pirnat. Revijo Pastirčkova
pesem je pripravila cerkniška izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti. Našo občino so zastopali: otroški in mladinski zbor osnovne šole z Rakeka pod vodstvom Tine Milavec, dva otroška in mladinski zbor iz Cerknice, pred katere sta
se postavili Daša Joželj Kranjc in Jasmina Žagar, ter otroška
zbora z begunjske in grahovske osnovne šole z zborovodkinjama Anito Štritof Malc in Marijo Obreza. Ker je Evropsko
leto kulturne dediščine, so zbori posegli tudi po ljudski pesmi,
vsi skupaj pa so s Pevkami iz Društva upokojencev Loška dolina zapeli notranjsko ljudsko pesem Stoji, stoji tu majstu Luož.
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Pavel Kunaver – Sivi volk
Kristina in Nataša Kebe

dr. Tomi Trilar

V Muzeju Cerkniškega jezera je v soboto, 24. marca, potekala predstavitev knjige dr. Jurija Kunaverja z naslovom Pavel
Kunaver – Sivi volk. Zbranim je spregovoril Vekoslav Kebe,
ustanovitelj Jezerskega hrama in velik občudovalec Pavla
Kunaverja. Svoje spomine na Pavla Kunaverja je delil tudi
akademik prof. dr. Matija Gogala. Avtor knjige je nato ob
številnih izbranih fotografijah spregovoril o knjigi ter življenju
in delu svojega očeta. Pavel Kunaver je bil velik pedagog,
vzgojitelj v naravi, ljubitelj narave, še posebej Cerkniškega
jezera. Bil je glavni borec za ohranitev njegove naravne podobe. Svojo neizmerno navezanost je izkazoval s številnimi izleti na jezero s svojimi študenti ter z opazovanji in raziskovanji, pa tudi zapisi. V kulturnem programu so sodelovali
učenci Glasbene šole Frana Gerbiča iz Cerknice ter pravnukinja Pavla Kunaverja Borina Mišica, ki nam je predstavila
čudovite fotografije Cerkniškega jezera.

Ljudje med nami
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Katja Prevec
Katja Prevec je 22-letna študentka bibliotekarstva z Rakeka. Pravi, da je »običajna 22-letnica,
ki uživa v glasni glasbi, dobri hrani in odlični družbi, od ostalih vrstnikov pa jo ločita naglušnost
in lažja cerebralna paraliza.«
Svoje zanimive izkušnje, življenjsko zgodbo in nasvete opisuje v spletnem dnevniku »Kejtin blog«. Pravi, da se je za pisanje odločila, ker v tem uživa in ker so njej osebno manjkali
nasveti in izkušnje ljudi, ki se spopadajo s podobnimi težavami kot sama.
»V prvi vrsti sem začela pisati zato, da bi drugi, ki imajo težave z naglušnostjo, našli kakšen nasvet, prebrali kako izkušnjo, ki jo delim z njimi,« pravi Katja, ki je opazila, da je zdaj lažje tudi njej in njenim prijateljem, znancem, ki jo zaradi pisanja
bolje razumejo, vejo, kaj potrebuje in kaj jo moti. Katjin cilj je,
da bi zbrala čim več gluhih in naglušnih in si izmenjala še več
izkušenj. Kot pravi sama, ji je to v preteklosti manjkalo: »Kljub
iskanju nisem našla nobenih zapisov o teh tematikah. Hecno
je, da je naglušnih več kot sto tisoč, pa sem do zdaj spoznala
le dva, ki imata tudi težave s sluhom in aktivno komunicirata s
slišečimi. Slišala sem, da so gluhi bolj zaprti vase in se družijo
s sebi podobnimi, naglušni pa smo sicer bolj aktivni v družbi,
a je problem, da ne vemo drug za drugega. Ker sama zapisov
nisem imela, sem se odločila, da jih ustvarim sama. Morda
tako pomagam komu, ki bo potreboval te zapise, pa tudi slišečim, da nas bodo lažje razumeli, da bomo lažje premostili
te razlike.« Prav zato se je odločila, da bo pisala v lahkotnem
tonu, začinjenem z malce humorja, da bo zanimivo čim širšemu krogu ljudi.

Katja ima sestro dvojčico, ki ji zdaj pomeni oporo, prijateljico, s katero lahko deli vse. »V osnovni šoli je bilo težje,
sem se primerjala z njo, zakaj je ona boljša pri telovadbi, nima težav z navezovanjem stikov in podobno, če pa bi morali biti enaki. Zdaj je lažje, saj vem, da lahko dosežem isto
kot ona, le dvakrat bolj se moram potruditi.« Tudi sicer Katja
pravi, da ji je bilo še najteže v osnovni šoli. »Takrat sem bila deležna največ negativnih opazk, zbadanj in podobnega.
V srednji šoli je bilo tega manj, še manj pa na fakulteti,« pravi
Katja. Ni pa za to kriva samo okolica, saj priznava, da se je tudi sama skozi čas naučila, kako pristopiti do družbe, kako se
pogovarjati ... »Sprva sem kar priletela zraven, govorila sem
preveč naglas, nisem dobro slišala, kaj se drugi pogovarjajo,
ljudi sem gledala v usta namesto v oči ... Zato so me najbrž
tudi sami težje sprejeli kot zdaj, ko sem se izučila teh veščin
in je za vse skupaj lažje,« pravi. Lažje pa ji je tudi zaradi njenih zapisov o tem, kaj ji olajša komunikacijo in življenje nasploh, saj se po branju teh nasvetov tudi sogovorniki lažje
prilagodijo njej.
V spletnem dnevniku opisuje nekaj situacij, ko so se vrstniki šalili na račun njenih pomanjkljivosti, a pravi, da to
ni spet tako pogosto. »Bolj nesramni so mlajši, starejši ne
toliko,« pravi Katja. Pravi tudi, da ji je manj neprijetno, če jo
človek naravnost vpraša o njeni naglušnosti, kot če je sogovorniku vidno nerodno postaviti vprašanje glede te teme, potem pa o tem govori za njenim hrbtom.
V svojem zapisu je omenila par napak, ki jih slišeči najpogosteje delamo pri komunikaciji z gluhimi/naglušnimi.
»Zavijanje z očmi, če je treba kdaj kakšno stvar ponoviti in
povedati počasneje, opazimo in je moteče. Tudi jaz bi želela, da bi vse razumela že v prvo,« pravi Katja, ki izpostavlja
še preveč nerazločno govorjenje, morda še v narečju, da
je res težko brati iz ustnic, pa »delanje slona iz muhe«, pretirano »pačenje« in odpiranje ust. »Saj se mojim možganom še ni skisalo,« pravi, »če česa ne bom razumela, se
bom že oglasila.«
Naglušnost pa privede tudi do kakšne zanimive anekdote. Katja v šoli uporablja mikrofon, ki si ga predavatelj
obesi okrog vratu, da Katja njegov glas sliši skozi slušalko. Zgodi se, da po uri učitelj pozabi na mikrofon
in kar z njim okrog vratu odide v kabinet. »Potem pa
slišim, kako nas v zbornici opravljajo,« se nasmehne Katja, »čeprav jih raje prej ujamem, da ne ostanem brez mikrofona za naslednje predavanje.« Pri
slušnem aparatu se ji zdi tudi dobro, da ga včasih
lahko izklopi, izključi zunanji svet in si malo oddahne. »Ali pa se delam, da ne slišim, čeprav slišim,« smeje pravi.
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Beč
Beč je majhna vasica, skozi katero se peljemo, ko gremo iz Cerknice proti Rakitni. Ime je dobila
po bližnjem studencu. Domačini pravijo, da je bilo največje število prebivalcev, kar se spomnijo,
okrog 15. Danes v dveh hišah živi sedem oseb, tretja hiša pa je prazna.
V vasi živijo Borštnikovi: Janez, njegova žena Cvetka in hčerki Anja in Katarina, pa Janezov brat Milan ter njuna
starša Janez in Pepca. Ob vprašanju,
če iz vasi prihaja tudi kaka znana oseba, se nasmehnejo: »Saj se Borštnikov
prstan imenuje po nas.« Sorodstvene
vezi jih namreč povezujejo z Ignacijem
Borštnikom, prvim slovenskim poklicnim igralcem, po katerem se imenuje
tudi državna nagrada za igralske dosežke. Borštnikovi v vasi živijo od leta 1875,
ko se je stari oče danes skoraj devetdesetletnega Janeza priselil iz Rakitne.
Ljudje se iz vasi odseljujejo, bolj ko
preseljujejo. »Še par let nazaj nas je bilo
v vasi enajst, potem pa ... Eni se odselijo, ko se poročijo, kdo umre, kakih priseljevanj v našo vas pa ni,« pravi Milan.

Beč ali B'č?
Vas se imenuje po studencu, ki izvira
v bližini. Zanimivo je, da studencu pravijo B'č (s polglasnikom), medtem ko
se kraj imenuje Beč (z e-jem). Domačini opozorijo na podobnost z drugimi podobno imenovanimi kraji po
Sloveniji, kot so Bač v bližini Pivke in
Bič na Dolenjskem, ne smemo pa

Vas Beč se ob cesti Cerknica-Rakitna stika z vasjo Župeno.

pozabiti še na hrvaško ime za Dunaj,
ki je prav tako Beč. »Zanimivo je, da je
lastnik enega od kozolcev tu ob vasi
prav z Dunaja, torej Beča,« pravi Janez
ml. Gospod z Dunaja je namreč kupil
hišo v sosednji vasi Župeno in zgradil kozolec tu zraven. Zaradi imena se
včasih kdo tudi zmoti, a tu gre bolj za
menjavo z Bačem pri Pivki. »Z Dunajem nas še niso zamenjali,« se smejejo
domačini, čeprav pravijo, da se veliko

mimoidočih odloči za fotografiranje
pri tablah.
Življenje v vasi je sicer mirno, predvsem v poletnem času pa zna biti ce
sta mimo njihovih hiš precej prometna.
»Predvsem motoristi se radi odločajo za
to pot,« se strinjajo vaščani. »Enkrat smo
enega reševali. Je šel na prvo vožnjo
z novim motorjem, pa je bil zgleda tako navdušen nad motorjem, da je pozabil na ovinek in zapeljal kar naravnost
naprej s ceste,« se spominja Janez ml.:
»z motoristom ni bilo nič hudega, le
motor je razbil.« Poleg motoristov so
stalni gostje še kolesarji, krajani Beča
pa tudi dobro vedo, kdaj je zaprta avtocesta proti Ljubljani. »Takrat se ves
promet preusmeri skozi Rakitno, tako
da točno vemo, kdaj je kakšna zapora
ceste. Ne rabimo nič radia. Takrat si še
za semafor na Rakeku znamo predstavljati, kdaj je rdeča in kdaj zelena,« se
smeje Janez ml.

Zaradi interneta manj zunaj

Borštnikovi. Z leve proti desni: Milan, Katarina, Janez, Pepca, Cvetka in Janez
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S komunikacijskimi storitvami so zadovoljni, le mobilni signal je včasih malo
slab. »Znajti se je treba, vemo, kje je signal boljši in kje ga ni,« pravijo. Je pa
zato internet dostopen prek optičnega

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
omrežja, »čeprav včasih skoraj boljše,
da ne bi bil, bi bili lahko več zunaj, tako kot včasih,« se spominjajo domačini. »Vnukinje so mi, ko so bile še pred
šolo, pomagale na njivi, same so želele motiko in okopavale,« se spominja
Pepca, »potem so malo zrasle, so se
pa kar naveličale.«
Vas je sicer v zadnjem času v smislu
infrastrukture doživela napredek. Cvetka, ki se je priselila pred 26 leti, pravi,
da takrat ni bilo niti asfalta niti vodovoda, tudi ne odvoza odpadkov. »Vodo
smo črpali iz štirne, smeti smo pa kar
kurili,« se spominja. Cvetka pravi, da ji
je bilo na začetku prav grozno. »Nisem
si mislila, da bom zdržala. Nobenega
dogajanja, vse tako mirno. No, danes
me pa ne bi več spravil od tu,« smeje pravi. Dela v vrtcu v Rakitni, tako da
ji po dopoldnevu, polnem otroškega
vrveža, mir kar ustreza. Drugače mislita
njeni hčerki, 26-letna Anja in 22-letna
Katarina, ki bi si seveda želeli več dogajanja, vrstnikov. »Dokler so otroci še
v osnovni šoli oziroma dokler nimajo izpita za avto, je težava tudi s kakimi prostočasnimi aktivnostmi, šport,
glasbena šola in podobno, saj je pot
do Cerknice vseeno kar dolga, pa tudi
ni popoldanskih avtobusov, da bi lahko
kdaj šli sami,« pravi Cvetka. Avtobusi so
tudi skozi Beč vozili do sredine devetdesetih, potem pa ne več. Zdaj tudi potujoče trgovine, ki se je ustavila v vasi, ni
več. Če imaš avto, pa je življenje precej
lažje. Ljubljana je na primer razmeroma blizu: »Na Rudniku si takoj, pol ure,

Janez Borštnik ob fotografiji svoje družine

Na kmetiji je vedno obilo dela.

pa še gneče ni toliko kot po drugih poteh do tam.«
Vaščani se že od nekdaj ukvarjajo
s kmetijstvom, doma imajo živino, njive, gozd. Na vprašanje, kakšno je bilo
življenje v Beču v preteklosti, se Janez
st. spominja: »Bolj uboštvo. Živeli smo
od zemlje, od majhnega smo navajeni
živine, kmetovanja ... Delati je bilo treba
od zore do mraka, pa je šlo.« Otroška
leta Janeza ml. in Milana so bila poleg
z delom zaznamovana še z igro na
prostem. »Kavboji, indijanci, partizani in podobno,« pravita. Če v sami vasi
ni bilo vrstnikov, so bili pa v sosednjih
vaseh. Župeno je le par metrov stran,
Otave malo dlje, pa vendarle so bili ti kraji ves čas povezani med sabo.
V Otavah je bila včasih tudi šola, pozneje

v Svetem Vidu, danes pa otroci hodijo
v Begunje in potem v Cerknico.

Zdravilni studenec
Okolica vasi se lahko pohvali z nekaj
prelepimi izhodišči za izlete: »Slap Žlofotec, Špička, Pekel, Zala, Iška, pa še in
še,« naštevajo. V bližini je tudi tako imenovani žegnan studenec. »Nikjer ni bilo vode, le v tem studencu,« pravi Pepca, »zato so ga šli takrat prav požegnat
in od takrat se imenuje žegnan studenec.« Ker naj bi bil zdravilen, hodijo
ljudje od blizu in od daleč tja po vodo,
ki jo domov nosijo tudi v velikih sodih
in kanisterjih. »Še v največjem snegu je
bilo shojeno do tja, prav v vsakem vremenu hodijo po vodo,« pravi Cvetka.
Kljub številnim naravnim znamenitostim pa v vasi nikoli ni bilo kake turistične ponudbe. »Najbližje turistično
naselje je Rakitna,« pravijo domačini,
čeprav so se sami vedno čutili bolj povezane s Cerknico kot z Rakitno, najbrž tudi zato, ker je bila tudi upravna
razdelitev večinoma takšna, da je Beč
vedno spadal pod cerkniško občino.
Vse tri kraje pa povezuje še ena turistična znamenitost: Jamborna cesta.
Leta 1894 naj bi iz Rakitne do Trsta z
osmimi pari konj peljali kar 64 metrov
dolg jambor. Peljali so ga po tako imenovani Jamborni cesti, ki povezuje kar
nekaj notranjskih in primorskih krajev,
med njimi tudi Beč, čemur pa Janez
st. ne verjame: »Tolikšnega jambora po
teh ovinkih gotovo niso mogli peljati,«
je prepričan.
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Naša društva
Avtorici: Marija

Leskovec, Valerija Klemenc

Jezerska tršca
V pripravah na 90-letnico društva leta 2013 je na pobudo predsednika PGD Dolenje Jezero Petra
Freceta kulturna sekcija ponovno zaživela. Tako je pod okriljem Marije Leskovec, ki skrbi za
operativni del, nastala zasedba pevk z imenom Jezerska tršca.
Ime smo si nadele po rastlini navadni
trs, ki jo je v našem jezeru največ. Barvitost in šumenje trsja je kot petje ob
srečnih in manj srečnih dogodkih v življenju. Njegova trdoživost, lepota, uporabnost nam dajejo navdih za nadaljnje
delo.
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD)
Dolenje Jezero je bilo ustanovljeno leta 1923. V letih 1926/27 že najdemo scenarije za igre, uprizorjene na domačem odru v prostorih
gasilskega doma ali na gostovanjih
v sosednjih krajih. V zapisniku upravnega odbora PGD Dolenje Jezero
z dne 14. 12. 1931 preberemo: »Prebitek Miklavževega večera Din 19,50 od
ponovitve čisti dobiček 100,30. Računi so od obejeh prireditev pregledani in potrjeni. Tovariš predsednik
predlaga, da naj bi se ustanovil odsek
dramatičnega odseka tako, da bi bil
glavni odbor nekoliko razbremenjen,
da z denarjem, kateri bi se pridobil
s prireditvijo, katero bi izvršil dramatični odsek, razpolaga dramatični odsek pod kontrolo glavnega odbora. Se
sprejme.«

Za ohranitev
izročila

Dolga leta je bilo gasilsko društvo
pomemben dejavnik varovanja pred
požari, kar je še danes, pa tudi nosilec kulture na vasi. Vsa pridobljena
sredstva od uprizorjenih iger so bila
namenjena delovanju društva. Dram- Zapis sestanka UO PGD DJ iz leta 1931 ( arhiv društva)
ska skupina je delovala nekje do le- s sorodnimi društvi želimo doseči, da
ta 1967, potem pa je nastala leta 2013 bi ohranili ljudsko pesem, narečno izzasedba pevk. Jezerska tršca deluje razoslovje in običaje ter druge etnolov okviru PGD Dolenje Jezero kot kul- ške in zgodovinske posebnosti okolja.
turna, neprofitna sekcija za izvajanje Letošnji plan smo dopolnile z nekatevseh vrst ljubiteljskih kulturnih dejav- rimi novimi vsebinami. Februarja smo
nosti. Osnovni namen delovanja kul- organizirale delavnico ljudskega petja
turne sekcije so posredovanje in varo- za otroke pod naslovom Peli so jih ob
vanje kulturnih vrednot za ohranjanje krušni peči. Načrtujemo tudi koncert
kulturne dediščine, razvijanje kultur- v cerkvi sv. Petra na Dolenjem Jezenih dejavnosti s spodbujanjem kultur- ru, kjer želimo predstaviti pesmi Simone ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in na Gregorčiča. Gregorčičeve pesmi so
izobraževanja. S svojim programom, bile zelo priljubljene med preprostim
obveščanjem javnosti, sodelovanjem kmečkim prebivalstvom. Na Jezeru so
jih zelo radi peli. Pri pregledovanju pisnih virov smo izbrale pesmi, ki govorijo o vsakdanjem življenju in delu ljudi,
ljubezni, svobodi. Želimo, da bi koncert
z napevi, kot so ohranjeni, veznim tekstom naše stalne gostje Helene Frece in
dodanim kančkom skrivnostnosti popestril kulturno dogajanje. Veliko pozornost posvečamo tudi izobraževanju. Kar nekaj delavnic ljudskega petja
nam je pripravila Ljoba Jenče. V mesecu juliju je razpisan seminar Javnega
sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v
Beltincih, ki bi se ga rade udeležile vse
pevke. Tovrstne delavnice in srečanja
pomenijo novo izkušnjo, izpopolnitev
in nadgraditev tehnik petja in ne nazadnje prijetno druženje. Za jesen planiramo
krajši pevski program v okviru
Dobrodelna prireditev Gasilci za gasilce v Kulturnem domu Cerknica za poplavljene Laze v maju 2014
( arhiv društva)
»rožnatega oktobra«. Za prijeten vstop
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Naša društva
v dneve po novem letu pa bomo pripravile Trikraljevski koncert z napevi ljudskih pesmi, ohranjenih le na Jezeru.

Iztrgati pozabi
Glavni vir ohranjenih besedil je prinesla naša pevka Marta Mihelčič. Besedila je zapisala njena mama Marija
Tekavec – Tinetova, ljudska pevka.
Besedila imamo tudi od Marije Primožič – Brkinove, ki je zapela tudi
na našem prvem srečanju, pa od Tilke Korošec … Za veliko število besedil
pa žal ne poznamo več napeva, melodije. Ta skoraj pozabljeni biser ljudskih pesmi želimo iztrgati pozabi. To
so pesmi, ki so jih peli doma, na vasi,
polju ali v cerkvi. Ljudske pevke v sedanjem sestavu delujemo tretje leto.
V sestavu je sedem pevk. Strokovno
nas vodi Alja Klemenc, ki je vodenje
prevzela od Gertrude Zigmund. Alja
nas poučuje najmanj enkrat mesečno, ko se vrača s študija v tujini, kjer
opravlja magistrski študij koncertnega
klavirja, pedagoško smer in dirigiranje.
Vaje imamo enkrat tedensko, pred
prireditvami tudi večkrat. Naše vaje so
zanimive. Nekaj začetnih minut po
svetimo sproščanju in upevanju. Tako
se sprostijo misli, uglasimo glasove,
posvetimo dihu in prisluhnemo svojemu glasu. Zanimivo pri vajah je tudi to,
da nas vodi želja, da bi pesmi zapele in njihovo vsebino podale na način,
kot so jih naši predniki. Bistvenega pomena je tudi izbor pesmi, saj moramo
pevke pesem začutiti, se poistovetiti
z njeno vsebino in sporočilom. Mnogo

V vrtcu Cerknica, 9. 5. 2015 (

Sodelovanje na prireditvi FS Torbarji v Kulturnem domu Postojna, 25. 11. 2017 (

ljudskih pesmi nosi močno sporočilno
vsebino, ki je še danes aktualna in, če
pesem pritegne pevke, bo pritegnila
tudi poslušalce, ne glede na to, ali je
kratka ali dolga.
Menimo, da je današnji mladini ljudsko petje treba predstaviti na nov način – v obliki zgodb, s pripovedovanjem, predstavljanjem običajev in šeg
in ne nazadnje dela, ki so ga nekoč opravljali. Ne pozabimo, da mame svojim otrokom veliko prepevajo, ko so
majhni. Otroci radi pokažejo, katere
pesmice so se naučili v vrtcu, pri babici. In ta povezanost s petjem v nežnih otroških letih z vstopom v odraščanje na žalost popusti. Naše poslanstvo
je preprosto, saj si želimo predstaviti in
zapeti čim več ljudskih pesmi ter jih
prenesti na mlade. Dandanašnji čas ni
naklonjen skupinskemu petju ljudskih
pesmi, prepevanje v družbi, družini je

arhiv društva)

redko. Ob prepevanju se poraja energija, ki nas čustveno sprosti, obogati,
vse to pa upamo, da doseže tudi naše
poslušalce.

Naše aktivnosti
Rade se odzovemo povabilom na različne prireditve. Nastopamo na vseh
prireditvah PGD Dolenje Jezero, No
tranjskega regijskega parka, pa tudi v
vrtcu, v Centru starejših Cerknica, na
otvoritvah razstav … Le tako se v živo
sliši ljudsko petje. V januarju smo obiskale Angelo Možina, ki bi spomladi
dopolnila 96 let. Veselo smo skupaj zapele, saj je bila njena zakladnica pesmi
velika. V mesecu marcu smo ji zapeli
v zadnje slovo. Februarja smo se
v Podcerkvi udeležile prireditve Pevci
nam pojejo, godci pa godejo.
Z lokalno skupnostjo dobro sodelujemo. Imamo svoj prostor, kjer vadimo in pripravljamo različne prireditve. Odprta so nam vrata podružnične
cerkve, ki je edinstvena za glasbene
dogodke. Poleg številnih posameznikov naše delovanje podpira tudi Agrarna skupnost Dolenje Jezero, za kar
smo ji še posebej hvaležne. Zelo do
bro sodelujemo z JSKD Cerknica, Občino Cerknica in sorodnimi društvi.
Rezultat tovrstnega sodelovanja je tudi nastop z ansamblom Jelen na njihovi prireditvi. Želimo si, da bi se tudi
v prihodnje povezovali, pa tudi, da bi se
nam pridružile še nove pevke, ki rade in
lepo pojejo. Več o naših aktivnostih si
lahko preberete tudi na Facebook strani Jezerska tršca.

arhiv društva)
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Kultura in kulturniki
Avtorica: dr.

Anja Bajda Gorela

Ob bok dogajanju v Kulturnem domu Cerknica
V Kulturnem domu Cerknica po pestrem marčevskem dogajanju nadaljujemo z nizom zanimivih
kulturnih dogodkov, ki jih pripravljamo za vas. Aprila pripravljamo tudi presenečenji za naše
gledališke in polhkove abonente ter že zavzeto pripravljamo program za prihodnjo sezono.
Potem ko je nekatere navdušila, druge pa zgrozila predstava SNG Drama Ljubljana Ponorela lokomotiva, pri čemer si
moramo priznati, da gre, tako kot družba, tudi gledališče
naprej, v neznane, nepredvidene, morda za nekatere preveč provokativne in drzne, pa vendarle samosvoje smeri, in
potem ko so dvorano Kulturnega doma na noge postavili HELP! A Beatles Tribute band, nadaljujemo s podobnim
ritmom. Izmed obilice dogodkov, ki jih pripravljamo za vas,
velja posebej izpostaviti dva, in sicer koncert Klape More iz
Šibenika v soboto, 14. aprila, ob 20. uri in komedijo Iskrena
spoved v četrtek, 26. aprila, ob 20. uri. Tudi sicer si v Kulturnem domu prizadevamo, da bi bil naš program čim raznovrstnejši. Potem ko smo se lani pridružili Združenju kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS, smo obiskali štiri
kulturne domove v Sloveniji in ocenili našo organiziranost
ter stanje opremljenosti v primerjavi z njimi. Kot edini slovenski kulturni dom pa smo sedaj tudi del Evropske mreže
kulturnih centrov ENNC, ki si prizadeva za izmenjavo znanj
na področju delovanja kulturnih ustanov širom Evrope.
V okviru programa BECC – Most med evropskimi kulturnimi
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centri sem se kot vodja Kulturnega doma Cerknica udeležila usposabljanja s področja kulturnega menedžmenta, ki je
potekalo v Grčiji, in bom v sklopu izmenjav med kulturnimi
centri enega od njih tudi obiskala ter poročala o pozitivnih
praksah, ki bi jih veljalo v prihodnje upoštevati tudi v Kulturnem domu Cerknica.

Kultura in kulturniki
Avtorica: Vesna

Telič Kovač Fotograf: Ljubo Vukelič

Pa dobro luč, Andreja!
Obdana s sozvočjem barv, svetlobe in senc, ki se poigravajo v gozdovih, je svoj navdih in motiv
našla mojstrica fotografije Andreja Peklaj. Njena razstava Domovanje skrivnosti je v knjižnici
gostovala od 6. marca.
Na otvoritvi je eno naših najvidnejših umetnic na področju
fotografije najprej nagovoril župan Marko Rupar. Direktorica
knjižnice Marija Hribar je opomnila na vse ujme, ki so naše
zeleno bogastvo prizadele v letih nastanka razstavljenih fotografij, največ jih je bilo posnetih prav na področju notranjskih gozdov. Mag. slikarstva in mag. grafike Darko Slavec je
poudaril, da se avtorica že približuje abstraktnemu slikarstvu
in prehaja v svet izkoriščanja prvinskosti likovnih izrazil. S
spomini iz otroštva, ko je marsikoga med šelestenje listja in
šum vetra še vodila odrasla roka, je Peklajeva sklenila svoje
misli ob razstavi, ki obeležuje njen okrogli jubilej. Kot ljubiteljico violinskih zvokov in nekoč tudi samo violinistko jo je
razveselila Neža Nahtigal. Skozi večer je vodila Vesna Telič
Kovač, ki je med fotografije vpletla poezijo slovenskih pesnikov, tudi Udoviča, ki se je že od mladosti posvečal fotografiji.
Andreja Peklaj nas s svojimi interpretacijami sveta nenehno
opozarja, kako smo v sodobnem tempu, ko dan za dnem
hitimo po uhojeni in znani poti, pozabili, da se ozremo naokrog in gozda, ljudi, ki nas obdajajo, niti ne opazimo več.

Da se drevesa premaknejo, nekatere izruva veter, da kar naenkrat poprej tako znana pot izgine, da zaideš in se znajdeš
sredi hoste, iz katere ni poti. Ni, dokler se ne ustaviš, si ogledaš debla in krošnje, jih občutiš. Drevesa in ljudi. Andreja,
do takrat, ko se ponovno srečamo na obronkih gozda, nekje
na vrhu Slivnice, do takrat – pa dobro luč!

Umestitev spomenika v prostor

Vrtec krasi Martin Krpan

Marija Hribar

Ljubo Vukelič

Ena izmed najpomembnejših odločitev pri umestitvi spomenika pesniku Jožetu Udoviču v prostor je seveda lokacija postavitve. V Knjižnici Jožeta Udoviča smo o tem precej premi
šljevali in prišli do odločitve, da je daleč najboljše mesto pred
knjižnico, kjer pa je že stala tabla slovenske pisateljske poti, zato smo jo morali prestaviti, kar pa je potekalo skupaj z obnovo zidu. Marijan Rafael Loboda, diplomirani inženir arhitekt,
ki si prizadeva za ustrezno ureditev celotnega trškega jedra,
je spomenik celostno umestil v prostor. Za spomenik je brezplačno prispeval detajlni načrt podstavka ter izbor gradiva zanj
in odločitev o izboru črk na njem, za kar smo mu hvaležni.

Urška Kraševec

Ljubo Vukelič

Vrtec Martin Krpan Cerknica je bogatejši za tri čudovite upodobitve literarnega junaka, po katerem je dobil ime. Program
ARS radia Slovenija je na 33. slovenskem knjižnem sejmu,
ob 100. obletnici izida prve slovenske slikanice Martin Krpan,
imel razstavljene tri velike kaširane plakate. Ilustracije Hinka Smrekarja in Toneta Kralja je skupaj upodobila oblikovalka Patricija Vrbnjak. Urednica kulture Ingrid Kovač Brus
nam je ob predaji dejala, da so si želeli plakate podeliti eni
od ustanov na Notranjskem, ki je poimenovana po Krpanu.
Izbrali so naš vrtec. Slike že krasijo stopnišče glavnega vhoda. Za otroke je najpomembnejše, da bodo junaka dnevno srečevali in spoznavali njegovo zgodbo. Želimo si, da bi
nam Krpanove lastnosti, kot so vzdržljivost, moč, pogum,
zlezle pod kožo in bi jih znali dobro uporabljati.
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Kultura in kulturniki
Avtorica: Marija

Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Andreja Peklaj: Gozd je sveti prostor
Prejemnica številnih nagrad in priznanj s področja fotografije. Občutljiva umetnica, navezana
na Notranjsko in njene ljudi. Zapis je nastal ob njeni fotografski razstavi Domovanje skrivnosti
v cerkniški knjižnici.
Od kod tako nenavadno močna povezanost
z jezerom, s pokrajino, z ljudmi?
Moje razmišljanje gre v smeri, da sem morda nekoč tu že bila in sem zato tako močno povezana
s to zemljo in ljudmi. Ne predstavljam si, da bi še
kakšen delček Slovenije, ali pa širše gledano, lahko
tako sprejela vase, da sem cela prežeta z energijo
kot v tem delu. To je kot s človekom, bolj kot ga
spoznavamo, bolj odpira vrata v nas same: preko
njega spoznavamo sebe. Kaže nam svet na način,
ki ga prej nismo poznali. Še močneje se ta proces
lahko zgodi v naravi.
Umetnost je tista, ki poveže zunanje z notranjim.
Umetnost je način, kako nevidno prenesti v vidno,
neslišno v slišno, izraziti, kar in kakor še ni bilo izraženo.
To sta dragocenost in smisel umetnosti. Vsak ustvarjalec je
edinstven. Ko vse svoje življenjske izkušnje in poznavanje
sveta preplete s svojim nezavednim in nadzavednim svetom, vstopi v prostranstva neštetih izraznih možnosti.
Kako je lepota dosegljiva skozi fotografijo?
Lepota je vse okrog nas. Je naša odločitev. Včasih vidimo
fotografije, ki kažejo senčni del življenja. Kot je nekdo zapisal, je groza opustošenega gozda lahko prikazana na lep,
estetski način. Zavedamo se temne plati življenja, sprejmemo, da je tudi tako, a naša je neomajna opredelitev za lepoto. S tem, ko ji sledimo in jo negujemo v sebi, nagovarjamo
tudi druge. Lepota je druga beseda za ljubezen.
Je lepota skrivnost o resnici?
Meni pomeni lepota avtentičnost v vsakem trenutku. Da ne
prikrivamo tistega, kar se porodi v nas in se hoče skozi nas izraziti. Da smo orodje stvarjenja in se tega zavedamo. Če nas
vodi ego, torej potreba po pozornosti, po veljavi, in smo zaradi primanjkljajev v naših osebnostnih lastnostih manipulativni in svoj izraz prilagajamo pričakovanjem okolja, se resnica odmika od nas. Lepota je gnetenje našega duha k resnici.
Je velika milost, ko se nas globoko dotakne in jo ponotranjimo. Lepota je naša odločitev, tako kot ljubezen.
Razstava Domovanje skrivnosti. Prestopila si mejo
fizičnega in se podala zelo daleč.
V doživetjih.
Tudi na fotografijah.
Čarobna doživetja se zgodijo, ko dojamemo, da smo mi
in vse okrog nas le vibracija. Isti dih nas diha, isti duh nas
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prežema. Drevo zraven mene je živo kot jaz sama. Isto sva.
Povezana. Vse deluje popolno. Svet je en in isti organizem.
Vse je čudež. Ljudje smo ustvarili veliko zmoto o ločenosti.
Fotografije vabijo, da vstopimo med drevesa.
Ko grem v gozd, čutim, da vstopim v sveti prostor. Pozdravim bitja v gozdu in jih prosim, da me sprejmejo. Skozi gozd
grem z občutkom, da grem skozi svoje pravo domovanje.
Zagledam se v krošnje, ki se gibljejo v vetru. In tudi mene
zaniha, če se prepustim energijam. Vse vodi zavest stvarstva,
ki je nezmotljiva. Nobeno drevo, nobena bilka nima v sebi
potrebe, da bi bila kaj drugega. Vsako seme nezmotljivo ve,
kakšno bo in v katero smer mora rasti, dokler mu človek ne
poskuša spremeniti njegove genske zasnove.
Si iskalka svetlobe.
Brez svetlobe ni fotografskega zapisa. Fotografija beleži nenehno igro svetlobe in senc. Likovnost in barvitost se prepletata. Svetloba je za nas tako pomembna kot dih. Ko jo
spustimo v svoje nezavedne sfere, razrešuje vozle, ki so
zmotili pretok energije. Svetloba je orodje k ozaveščanju, da
se prepoznavamo in čutimo celostno. In ustvarjamo.
Če človek ljubi tisto, kar dela, se spontano preda ustvarjanju, ne razmišlja o rezultatu in ni obremenjen, ali bo njegovo delo všečno in bo žel priznanje, bo izdelek prežet z nevidnim privlakom in tiho polnostjo. Meni sta potrebni tišina
in samost, ki seveda ni osamljenost, da se lahko razbremenim in odložim vsakdanjo navlako in se odprem življenju, ki
mi prihaja naproti. Včasih je pot vznemirljiva in budi mojo
ranljivost, da bi me, kdaj drugič, popolnoma nepričakovano za prvim vogalom oziroma prvim drevesom pričakala radost in veselje. Ustvarjanje je privolitev, da sem vse, kar sem.
Ali drugače, da sem le to, kar sem.

Duh nekega drugega časa
Avtorica: Marija

Hren Vir: stareslike.cerknica.org

1942 Bezuljak – Lokev, ki je ni več
Menišija je nizka, kraška planota brez tekočih voda. Le ob vzhodnem in jugovzhodnem robu
Menišije, ob vznožju čokate Slivnice, teče proti Cerkniškemu jezeru potok Cerkniščica.
Ob severozahodnem robu skozi Koželjški graben pa poskakuje potoček Otavščica proti soteski Pekel.
Voda je bila za Meniševce vedno dragocena. Bezovci smo imeli le dva majhna izvira, ki do danes
k sreči še nista presahnila: izvira Beč
in Brejnice. Predniki so si v večji, plitvi kraški kotanji – vrtači, severozahodno od vasi, uredili veliko lokev. Dno vrtače so utrdili z ilovico
in globača je postala pravi, naravni
zbiralnik deževnice – Lokev. Padavinska voda je ob deževju pritekala
v Lokev tudi po strmem, skalnatem
bregu iznad Cerkvene ograde. Velike, gladke skalnate plošče se na fotografiji še vidijo. Danes je vzpetina
zaraščena.
Uporabnost bezovske Lokve se
lepo razbere s fotografije. Na Lokvi se
je živina odžejala zjutraj pri odhodu
na pašo in ob povratku domov, enaMatevž Švigelj, zbirka: Jakob Brancelj
ko je bilo tudi popoldne in zvečer.
Poleti in jeseni so ženske ob travnatem robu Lokve pra- prišel v Bezuljak. Fotograf in dekleti so izbrali prav idiličen, za
le korenje, peso, repo, da so doma čiste v kotlu skuhale za vas pomemben kraj za fotografiranje.
hrano prašičem. Živino so na Lokvi napajali dvakrat dnevno
Na fotografiji sta ob južnem robu Lokve dve bezovski
tudi pozimi. Ker se je v mrazu na vodi naredil debel led, so dekleti, prijateljici in sosedi. Na veliki skali sedi Ana Turšič –
ga morali izsekati s sekiro, da je živina lahko pila. Led so »se- Kocjanova Ana, rojena 1920. leta, tedaj najlepše dekle na
kali« tudi za žganjekuho. Na saneh so ga vozili do svojih hiš. Menišiji. Sedaj živi v Logatcu. Ob skali stoji, oblečena v črno
Ledene kose so dajali v sod z vodo, kjer so se v ceveh ute- svileno haljo, Ivana Švigelj – Kešlanova Ivana, rojena 1922.
kočinjali alkoholni hlapi.
Sedaj živi na Uncu.
Zanimivo je, da je bila okolica Lokve precej čista kljub šteČas nastanka fotografije je lahko določiti ravno po Ivanivilni živini, ki se je tam napajala. Za snago so poskrbeli bližnji ni črni obleki. Bila je v črnini, ker je žalovala za svojim očebajtarji, ki so z lopato ali motiko pobirali kravjake in jih vozili tom Antonom Švigljem in 18-letnim bratom, tudi Antonom
na domače gnojišče, da so spomladi pognojili svoje njivice. Švigljem. Oba so Italijani nedeljskega dopoldneva sredi jaDvojna korist: okolica Lokve je bila snažna, njivice pognojene. nuarja 1942 zverinsko ubili v gozdu Preska blizu Pokojišča.
Ob večerih so se na Lokvi od pomladi do jeseni živahno Namenjena sta bila na očetov rojstni dom v vas Zavrh nad
oglašale s svojim regljanjem žabe. Danes zanimive, idilično Pokojiščem. Tja nikoli nista prišla. Domači psiček, ki sta ga
lepe in koristne Lokve ni več. Ko so kmetje opustili pašništvo, imela s seboj, je s kraja morije pobegnil skozi gozd Preska,
je začela umirati počasi tudi Lokev. Zaraščati jo je začel ro- preko senožeti Polane, gozd Goščič, čez senožeti Gabrovgoz, v njem so se včasih ustavile tudi divje račke, in voda je ce, dobško gmajno, skozi Dobec domov v Bezuljak – dve
počasi izginjala. Okoliško grmovje, ki ga živina ni več obje- uri hoda daleč, na domači prag. S cviljenjem, »pasjim jodala, je sililo proti vodi. K izginjanju Lokve so pripomogli tudi kom« je domače opozoril, da se je zgodilo nekaj hudega.
ljudje, ki so v Lokev začeli odlagati gradbene odpadke.
Oče in sin sta bili prvi žrtvi okupatorja na Menišiji.
Za red okoli in na osušeni Lokvi so končno poskrbeli beNa severnem robu Lokve, na travnati ravnici se pase živizovski gasilci. Leta 2006 so najprej uredili igrišče za nogo- na, ki jo varujeta dva fantiča – pastirja.
met, leta 2013 pa igrišče za košarko, ki so ga s pomočjo
Občine Cerknica tudi asfaltirali.
Slovarček:
Fotografija je nastala junija 1942. Fotografiral je Matevž
Kravjek: goveji iztrebek, Bezovci: prebivalci Bezuljaka.
Švigelj – Mivč iz Selščka, ki je ob nedeljskih popoldnevih rad
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Šport
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Športnik leta 2017
Priznanji za najboljšega športnika in športnico preteklega leta sta prejela mlada kegljača Maruša
Forjanič in Jan Piletič. Na prireditvi, ki je 7. marca potekala v Kulturnem domu Cerknica, so podelili
priznanja perspektivnim športnikom, športnim kolektivom, pa tudi drugim lokalnim športnikom in
športnim delavcem, ki so še zaznamovali leto 2017.
Kegljača Jan Piletič in Maruša Forjanič sta priznanji športne
zveze prejela že lansko leto, a ne najprestižnejših. Letos sta
si priznanji za športnico in športnika leta prislužila z izjemnimi rezultati na mednarodnih tekmovanjih. Maruša je kot
državna prvakinja v kategoriji do 23 let zastopala Slovenijo
na tekmovanju v Nemčiji, kjer je v konkurenci drugih prvakinj
evropskih držav osvojila tretje mesto. Je tudi kandidatinja za
nastop v slovenski reprezentanci do 23 let.
Jan Piletič je Slovenijo zastopal na svetovnem prvenstvu
v kategoriji do 18 let in v kategoriji dvojic skupaj s Kamničanom Jakobom Jančarjem osvojil 3. mesto. Kljub svoji mladosti keglja za člansko ekipo Brest Cerknica, tudi on pa je
kandidat za nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu
v dresu reprezentance Slovenije.
Kegljači so znova prejeli tudi priznanji za najboljša športna kolektiva. Moški za osvojeno osmo mesto na državnem
ekipnem prvenstvu, kegljačice pa za šesto mesto na evropskem klubskem pokalu in drugo na državnem ekipnem prvenstvu. Priznanje za najboljšo ekipo v kolektivnih športih
je prejel Košarkarski klub Cerknica, in sicer za uspešno delo
v vseh kategorijah. Članska ekipa prikazuje dobre igre v četrti slovenski ligi, kjer je med boljšimi, poudariti pa velja še
izvrstno četrto mesto na državnem prvenstvu, ki so ga osvojili košarkarji, mlajši od trinajst let.
Znova so bili poleg prejemnikov priznanj na odru tudi
atraktivni gostje. S plesnim nastopom je navdušil Andraž
Zalar, Anja Šivic je s plesom na drogu prikazala svoje akrobatske veščine, ušesa pa je s svojim glasom razvajala pevka
Lucija Mekina. Na podelitvi so se spomnili tudi na notranjska
olimpijca, hokejista Jana Urbasa in biatlonko Urško Poje,
ter ju nagradili z gromkim aplavzom. Priznanja sta podelila
župan Marko Rupar in predsednik Športne zveze Cerknica
Milan Gornik. Prireditev je povezovala Jasna Zalar.
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Vsi prejemniki priznanj
Nadarjeni športniki občine Cerknica 2017
Individualni šport:
Cerkniško društvo strelk in strelcev: Gašper Šlajnar
Ping pong klub Rakek: Tine Krpan, Jaka Strohsack
Kegljaški klub Brest Cerknica: Simon Mišič, Gašper Urbas,
Domen Špeh, Laura Pokleka, Kristina Logar, Ajda Ule, Jure
Gornik, Nal Borštnik, Gašper Mlakar, Kaja Rossi, Maja Rossi,
Gaja Kolarič, Katja Žnidaršič, Urban Snoj, Jordan Lekše
Kolektivni šport:
Ekipa Košarkarskega kluba Cerknica U13: Andraž Prevec,
Borut Urh, Jure Ponikvar, Klemen Pilih, Luka Nikolič, Martin Gerbec, Martin Okoliš, Matjaž Urh, Nejc Rodošek, Nik
Gostiša Lah, Svit Terlep, Tilen Poje, Uroš Lekšan
Ženski športni kolektiv občine Cerknica 2017
Kegljaški klub Brest Cerknica
Moški športni kolektiv občine Cerknica 2017
Kegljaški klub Brest Cerknica
Ekipa leta občine Cerknica 2017
Košarkarski klub Cerknica
Uspešen športni delavec občine Cerknica
Tomaž Strohsack, član Ping pong kluba Rakek
Peter Stražišar, član Ping pong kluba Rakek
Matjaž Kandžič, član Telesno-kulturnega društva Sovica
Sebastjan Štraus, član Košarkarskega kluba Cerknica
Posebno priznanje Športne zveze Cerknica za izredne
dosežke v tekmovalnem športu
Erik Kandare, član Cerkniškega društva strelk in strelcev
Petra Bašek, članica Kegljaškega kluba Brest Cerknica
Športnica leta občine Cerknica 2017
Maruša Forjanič, članica Kegljaškega kluba Brest Cerknica
Športnik leta občine Cerknica 2017
Jan Piletič, član Kegljaškega kluba Brest Cerknica

Šport
Poleg navedenih priznanj je Občina Cerknica podelila priznanja za odlične rezultate na tekmovanjih specialne olimpijade Slovenije. Priznanja je prejelo devet članov in članic
Varstveno-delovnega centra Postojna z enote Cerknica:
Namizni tenis: Rok Modic (4. mesto), Marijo Žnidarič, (3. me
sto), Magda Mlakar (1. mesto)
Tek na 100 m: Anže Urbas (4. mesto), Andraž Lekšan
(3. mesto), Anel Serdarević (2. mesto)
Tek na 50 m: Katja Martinčič (1. mesto)
Balinanje: Slavko Kovač (3. mesto)
Nogomet: Ekipa VDC Postojna – enota Cerknica (4. mesto)

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KOŠARKA
Športna dvorana Cerknica
10. april
ob 17.00 – KK Cerknica : KK Prebold Vrtine Palir
13. april
ob 19.00 – KK Cerknica : KK Vojnik
NOGOMET
Nogometno igrišče Rakek
14. april
NK Rakek : NK Košana
Nogometno igrišče Cerknica
21. april
NK Cerknica : NK Korte Avtoplus

Zimovanje na Kopah
Manca Farkaš

V Smučarskem klubu Cerknica je aktivnih okrog 80 otrok, starih od tri do enajst let, ki obiskujejo športne vadbe
ob ponedeljkih ali četrtkih v telovadnici v Grahovem. V letošnji sezoni smo večkrat uživali na belih strminah, in sicer
v Črnem Vrhu, na Slivnici in v Sodražici. V petek, 2. marca,
smo se za cel vikend odpeljali na Kope. Avantura se je začela že na poti, saj smo zadnja dva kilometra poti do koče Jazbec preživeli kot pravi nočni pohodniki. V soboto
smo smučali že skoraj na vseh progah na Kopah. Zvečer
smo našo jedilnico spremenili v pravi disko in plesali vse
do zasluženega nočnega počitka. Najmlajši so prisluhnili še
pravljici, starejši otroci pa so se zabavali ob šalah in skečih.
V nedeljo zjutraj nas je presenetilo sonce in nam omogočilo
idilično smučarsko dopoldne pred vrnitvijo domov. Zimovanje je bil prvi večji projekt še precej sveže ekipe SK Cerknica.
Izziv je bil premagan, šestintrideset otrok, šest trenerjev in
trije spremljevalci smo se vrnili pred domačo »grahovsko«
telovadnico polni pozitivnih vtisov in željni novih doživetij.

ŠPORTNI SEMAFOR
KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1. A-liga
18 tekem, 2 zmagi, 1 remi, 15 porazov, 10. mesto
3. 3. 2018
Brest : Konjice 2 : 6
10. 3. 2018
Konstruktor I : Brest 6 : 2
17. 3. 2018
Brest : Gorica 2 : 6
24. 3. 2018
Enemon : Brest 6 : 2
KK Brest Cerknica, članice I, 1. A-liga
18 tekem, 10 zmag, 8 porazov, 4. mesto
3. 3. 2018
Brest I : Adria 6 : 2
10. 3. 2018
Celje : Brest I 7 : 1
17. 3. 2018
Brest I : Impol 6 : 2
24. 3. 2018
Litija 2001 : Brest I 2 : 6
KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga – zahod
10 tekem, 6 zmag, 1 remi, 3 porazi, 2. mesto
16. 2. 2018
Brest II : Krka 6 : 2
4. 3. 2018
Kamnik II : Brest II 3 : 5
9. 3. 2018
Brest II : Kočevje 6 : 2
17. 3. 2018
Vodnjak Dolenjski list : Brest II 7 : 1
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL – liga za prvaka
7 tekem, 3 zmage, 4 porazi, 3. mesto
3. 3. 2018
Prebold Vrtine Palir : Cerknica 94 : 91
10. 3. 2018
Cerknica : Zagorje 87 : 88
17. 3. 2018
Vojnik : Cerknica 82 : 68
NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. Slovenska namiznoteniška liga
18 tekem, 6 zmag, 12 porazov, 7. mesto
10. 3. 2018
NTK Inter Diskont II : PPK Rakek 5 : 1
10. 3. 2018
NTK Muta : PPK Rakek 5 : 1
24. 3. 2018
PPK Rakek : NTK Prebold 2 : 5
24. 3. 2018
PPK Rakek : NTK Tempo 4 : 5
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
13 tekem, 8 zmag, 1 remi, 4 porazi, 3. mesto
17. 3. 2018
Renče : Cerknica 1 : 2
NK Rakek, Primorska članska liga
12 tekem, 1 remi, 11 porazov, 10. mesto
18. 3. 2018
Komen : Rakek 7 : 4
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Mladi mladim

Dosežki Glasbene šole Cerknica v šolskem letu 2017/2018
120 ARS Nova Trieste
International Music Festival
(december 2017)
Disciplina violina:
Učiteljica Mojca Brank,
korepetitor Tadej Podobnik
Gaja Žnidaršič, 2. nagrada, Ema Zdovc,
2. nagrada, in Zala Stražišar, 2. nagrada

21. regijsko tekmovanje mladih
glasbenikov (februar 2018)
Disciplina violina:
Učiteljica Mojca Brank,
korepetitor Tadej Podobnik
Na državno tekmovanje napredujejo:
Gaja Čelebič, Gaja Žnidaršič,
Ema Zdovc, Neža Gorup.
Priznanje za udeležbo prejmejo:
Tinka Žnidaršič, Zala Stražišar.

Gaja Žnidaršič, zlata plaketa,
2. nagrada, posebno priznanje
za najboljšo izvedbo skladbe
slovenskega skladatelja
Ema Zdovc in Neža Gorup,
srebrna plaketa
Gaja Čelebič, bronasta plaketa

Disciplina kontrabas:
Učitelj Đorđe Malkoč,
korepetitor Ivan Marinović
Anže Kranjc in Janez Knez,
srebrna plaketa

Disciplina viola:
Učiteljica Mojca Brank,
korepetitor Tadej Podobnik
Klara Potužak, zlata plaketa, 1. nagrada

Disciplina klarinet:
Učitelj Jernej Šmalc,
korepetitor Tadej Podobnik
Lara Drobnič, srebrno priznanje

Disciplina violončelo:
Učiteljica Lucija Grošelj,
korepetitor Uroš Pele
Izak Križ, srebrna plaketa

Disciplina tolkala:
Učiteljica Nastja Jerman
Lovro Basar, zlato priznanje

10. mednarodno tekmovanje
Svirel 2018 (marec 2018)

Učiteljica Mateja Klavžar,
korepetitor Tadej Podobnik
Priznanje za udeležbo prejme
Sara Ćaušević.
Disciplina viola:
Učiteljica Mojca Brank,
korepetitor Tadej Podobnik
Klara Potužak se je uvrstila na državno
tekmovanje, prejme tudi posebno
priznanje za najboljšo izvedbo skladbe
slovenskega avtorja.
Disciplina violončelo:
Učiteljica Lucija Grošelj,
korepetitor Uroš Pele
Na državno tekmovanje napreduje
Izak Križ.
Disciplina kontrabas:
Učitelj Đorđe Malkoč,
korepetitor Ivan Marinović
Na državno tekmovanje napredujeta
Janez Knez in Anže Kranjc.
Disciplina solfeggio:
Učiteljica Eva Favento Ule
Priznanje za udeležbo prejmejo Nina
Ivančič, Nina Švigelj in Julija Brezec.

47. TEMSIG (marec 2018)
Disciplina violina:
Učiteljica Mojca Brank,
korepetitor Tadej Podobnik
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Izlet v deželo vrtnic

Petra Mikše

V tednu med 11. in 17. februarjem 2018 smo v okviru projekta Stem by art, programa Erasmus+, odpotovali v Bolgarijo. Učiteljici Petra Mikše in Lea Sterle sva tja
spremljali šest učencev sedmega razreda. Na šoli Nikolay Katranov so nas učenci
in učitelji pričakali v narodnih nošah in nas pogostili s kruhom in soljo. Razkazali so
nam mesto Svisthov. Ogledali smo si Gabrovo, kjer smo obiskali tehnični muzej in
tehnično univerzo. Sprehodili smo se po prelepem srednjeveškem delu Velikega
Tarnova. Ogledali smo si osrednji del Sofije in se zabavali v interaktivnem muzeju –
Muzeiku. Učenci so ustvarjali tudi v različnih delavnicah na tematiko »Arhitektura
okrog nas« in v mestni hiši
predstavili svoje delo. To je
bila naša zadnja izmenjava
v okviru dvoletnega projekta. V tri evropske države smo
popeljali štirinajst učencev.
Poleg spoznavanja različnih šolskih sistemov, navad in načina življenja smo
vseskozi sledili skupni ideji – povezovanju znanosti,
tehnike, inženiringa in matematike z umetnostjo (in
obratno!).

Notranjski regijski park
Stran ureja: NRP Fotografije: NRP

Znani so nagrajenci ustvarjalnega natečaja
Ob mednarodnem dnevu gozdov, 21. marca, je v prostorih Varstveno-delovnega centra Cerknica
potekala podelitev nagrad in priznanj avtoricam in avtorjem najboljših likovnih in literarnih
izdelkov na temo Gozdovi Notranjske.

Zmagovalci ustvarjalnega natečaja Gozdovi Notranjske

Na tokratni natečaj smo prejeli 16 literarnih del in 66 likovnih. Tričlanska komisija je imela težko delo, pri izboru
pa je upoštevala predvsem izvirnost,
izbiro motiva in kakovost izvedbe. Na

likovnem natečaju so so- pesem. Drugo in tretje mesto pa sta zadelovali učenci prve tria- sedli Ela Lovko in Lara Drobnič.
de osnovnih šol. Najboljše
Priznanja za izbor med najboljše so
je bilo delo Tjoba Mazija prejeli tudi vsi avtorji in avtorice del,
Petriča, drugo mesto pa izbranih za razstavo. Ta je na ogled do
sta si delila Ažbe Gerbec in 6. aprila 2018.
Katarina Opeka. Za zanimivost – vsi trije
so učenci podružnične šole
11. maj Grahovo. Osnovnošolci od 4. do vključno
6. razreda pa so lahko sodelovali na literarnem natečaju.
Tu je prvo mesto zasedla
Sara Čokl s pesmijo Hvalilna Tjob Mazi Petrič, Naš gozd

Hvalilna pesem
Sara Čokl, 4. r., Grahovo
Pozdravljeni gozdovi naše ljube
Notranjske!
Kjer tečejo potoki in jezero počiva,
popotnike privabi narava naša mila.
Ko vzpnemo se na Slivnico,
pogled se nam razpre na
prelepe gozdove Notranjske!

pokaže, kaj je velikost.
Jeleni, srne in lisice,
Kar naenkrat pa naš Rak
pa mali polhi in veverice,
pripelje do velike gmote
ježi in deževniki – vsi naši so prijatelji. in Veliki naravni most
nas prav počasi spusti skoz'.
V Rakovem Škocjanu se vije reka Rak.
Ovinek desno, ovinek levo in
Do Tkalce jame ni več daleč
Javorniki naši
pridemo do »malih vrat«,
in tam se naša pot konča,
so z drevesi prepleteni,
odprejo se in gremo skozi,
zatišje so za vse živali,
saj tkalcu je iz statev
ki v naših gozdovih so doma. saj Mali nam naravni most
ušla ena sama nitkica.

V ozadju se Snežnik šopiri,
z belo kapo je pokrit,
ko veter češe mu vrhove,
je še vedno bel in tih.

Učne poti bodo povezovale
opazovalnice
Notranjski park je to zimo intenzivno delal na oblikovanju učnih oziroma izletniških poti, ki bosta
vzpostavljeni v sklopu evropskih projektov LIFE STRŽEN in KRAS.RE.VITA. Narejene so vsebine in idejne
zasnove. Učni poti bosta vodili tudi do petih ornitoloških opazovalnic, ki bodo opremljene z različnimi
interpretativnimi vsebinami. Te bodo postavljene na
najatraktivnejših mestih in bodo omogočale opazovanje in fotografiranje narave. Z opazovalnice se bo
odpiral čudovit razgled na obnovljene meandre potoka Stržen in tudi na mirno cono, ki bo vzpostavljena
v sklopu projekta. Postavitev prve opazovalnice pričakujemo še letos.

Notranjski park je na Otoku odkupil zemljišče, na katerem bo postavljena ornitološka
opazovalnica.
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Ideja za izlet
Avtorica in fotografinja: Štefka Šebalj Mikše

Iz Selščka v Sladki log
Sprehod ob vodi je zanimiv v vsakem letnem
času, posebno zdaj spomladi, ko je več vode,
pa tudi cvetja. Pot, ki jo prehodimo v približno
eni uri, je lahka in primerna za družine z otroki.
V začetku Selščka, desno pri razpelu, krenemo na poljsko
pot, ki nas vodi rahlo navzdol proti Slivnici v ozadju, katere
pobočje je vseskozi pred nami. Pri drugem razpelu ob poti gremo naravnost. Pot se nato spušča, vse bližje smo tudi
šumeči vodi. Na levi strani poti se voda razliva čez Ribnik,
na koncu pa se mora le ukloniti in skozi cev podati na drugo stran ter kmalu končati v Cerkniščici. Prispemo v tesno
dolino Cerkniščice. Potok prečkamo čez leseni most in se

Po Svečinskih goricah

napotimo še nekoliko naprej po dolini. Na desni strani se
razprostira Sladki log, ampak pogled nanj tega ne razkriva.
Še malo pa smo spet na mostičku; tokrat prečimo Mrzlek,
ki v Sladkem logu tok zaključi v Cerkniščici. Izviri Mrzleka so malo naprej, ob poti proti Krlom. V njegovi strugi nas
že pozdravljajo kalužnice in vodna leča. Zvončki se klanjajo
nad vodo, redke kronice pa so bolj oddaljene. V snegu so
vidne številne sledi gozdnih živali, ki tukaj, na poti s Slivnice,
proti Ribniku ali Krtinam, prečkajo vodo. Ta priteka z vseh
smeri, obiti mora korenine številnih jelš. Pri izviru Mrzleka
s sprehodom zaključimo in se podamo nazaj po isti poti ali
pa korak usmerimo na desno, pod Pobrežnicami, v breg
proti Topolu. Pod Topolom pridemo na opuščeno bližnjico, ki vodi iz Topola čez Ribjek do Selščka. Spomladi je pot
težja, ker ni mostička čez narasli potoček, ki priteka izpod
Velike Špičke. Nehote pa ugibamo, kakšen mostiček so tu
v davnini postavili bistriški menihi, ko so v potočku gojili ribe,
o čemer priča tudi ime kraja.

Štefka Šebalj Mikše

Luka Ciglar

Ob koncu zime smo planinci Planinskega društva Cerknica obiskali Svečinske gorice in v njih poiskali znamenito srce med
vinogradi. S pohodom smo pričeli v Juriju ob Pesnici, kjer si je slovenski pisatelj Janez Švajncer pridobival osnovnošolsko znanje. Po krajšem vzponu smo prišli na greben goric in se razgledali po oddaljeni okolici, pogled nam je segal vse
do Ivanščice pri Varaždinu, Koroških Alp in Pohorja. Po eni uri hoje smo že prestopili slovensko-avstrijsko mejo. Ustavili
smo se pri Mizi na meji, ki simbolizira zbirališče, izmenjavo in sosedstvo. Krajši del pohoda smo opravili po ozemlju Spodnje Štajerske, ki so ga pred sto leti zasedle Maistrove
enote. Na robu razvejane slovenske vasi Špičnik smo po odmoru pri turistični kmetiji Dreisiebner uzrli znamenito srce med vinogradi.
Ko smo se med vinogradi sprehodili navzdol,
je bilo treba do obmejnega mejnega prehoda
Špičnik spet med vinogradi navzgor. Prijazna
domačinka nam je pripovedovala o tegobah
življenja ob meji. Med potjo proti cilju smo
v dolini zagledali Svečino, vinograde na pobočjih goric pa so nadomestili sadovnjaki. Še
en majhen vzpon skozi smrekov gozd in zvonik cerkve sv. Jurija na drugi strani je bil že zelo
blizu, tam nas je čakal tudi avtobus. Zapeljali
smo se še do gradu v Svečini, na ogled razstave »Zakladi s podstrešja«.
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Ideja za izlet
Avtor in fotograf: Mitja

Fajdiga

Prastari hrast nad rečico Rak
To je drugi zapis o naravoverstvu na Rakovškem. Medtem ko so tičnice služile dejavnemu slovesu
živih od duš umrlih, tokrat opisujem kraj, kjer se je slavilo življenje – stari hrast in gumno pod njim.
Trditev ne morem dokazati, zato le navajam kraško izročilo.
Stari hrast dob (lat. quercus robur) se nahaja v Rakovem
Škocjanu, nedaleč stran od Hotela Rakov Škocjan, na brežini
nad rečico Rak, ob naravoslovni učni poti (označen kot znamenitost številka 6, glej izsek z infotable). Na prastari hrast
me je opozoril zgodovinar Dimitrij Kebe. Naši prednamci so
hrast obravnavali kot sveto drevo.

Pomen hrasta v naravoverju
Pri ugotovitvah izhajam iz ljudskega izročila o hrastu na Krasu in Zelenem krasu, kamor spada tudi Rakova dolina.
Stari hrast je prestal nešteto neviht, žledolomov, vetrolomov in verjetno tudi udarov strele. Da je bilo vsega res veliko, pričajo štrclji močnih vej. Pa vendar hrast še vedno stoji
in zeleni. Zaradi takšne trdoživosti je bil hrast prednamcem
zgled odpornosti, zato so se morda pod njim veselili življenja
nasploh in se priporočali za lastno dolgoživost. Vsem vrstam
hrasta se od nekdaj pripisuje zdravilna moč in na splošno
naj bi varovali pred zlimi silami. Kraševci so za hrastov gozd
uporabljali tudi besedo »meja« v smislu »stika med svetovi«,
saj je hrast štel za drevo, ki omogoča stik z onstranstvom.
V času plemenske ureditve je imelo vsako pleme svet starešin, ki je o vseh pomembnih zadevah srenje odločal pod
hrastom ali lipo. Pod drevesi je bil tudi pomemben družaben
prostor za srečanja, poročne obrede, sodbe … To je očitno
vedel tudi France Prešeren. Dogajanje v njegovi pesnitvi Turjaška Rozamunda se pričenja prav pod mogočnim hrastom:

Hrast stoji v turjaškem dvóri,
vrh vzdiguje svoj v oblake,
v senci pri kamnitni mizi
zbor sedi gospode žlahtne,
ker Turjačan spet gostuje
Rozamundine snubače.

Starost hrasta

k svetlobi in se razveji šele visoko nad tlemi. Kaj pa stari
hrast nad rečico Rak? Močni štrclji odlomljenih vej in bule
že preraščenih štrcljev pričajo, da so prve močne veje izraščale iz debel že dva metra od tal in je bil hrast sprva
močno nizko razvejen. Torej je moral rasti nezasenčen.
Da prav sklepam, je potrdil profesor z Oddelka za prirasto
slovje in gojenje gozda Gozdarskega inštituta Slovenije
dr. Tom Levanič, ko sem mu pokazal fotografijo hrasta.
Upravičeno se lahko domneva, da je prostor pod prastarim hrastom morda služil tudi kakšnemu zgoraj opisanemu
namenu. Seveda če so v davnini v Rakovi dolini živeli ljudje. To namigujeta še dve prazgodovinski znamenitosti –
nepresušni izvir Prunkovec (glej št. 17 na zemljevidu) in
znova uzaveščeni kamniti krog. O njiju naslednjič.

Ocenjuje se, da je stari hrast v Rakovem Škocjanu star do
brih 400 let. Njegovo starost je ocenil diplomirani inženir
gozdarstva Stanko Silan, eden glavnih piscev knjižice Rakov Škocjan in Naravoslovna učna pot iz leta 1995. Poiskal
sem ga in povedal je, da je dotični hrast prav lahko najstarejše živo bitje v dolini. Takrat ni razpolagal s svedrom, ki bi
segel do hrastove sredice, zato gre res le za oceno njegove starosti. Prav tako Silan ni mogel povedati, ali je desno,
že sušično deblo, ki je že brez lubja, morda še starejše od
živega debla. Kot je razvidno s fotografije, gre namreč za
dvojni hrast.
Gozdarska veda uči, da hrast potrebuje veliko svetlobe
za svojo rast. Kadar raste v drevesnem sestoju, sili navzgor,
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3. PREDLAGATELJI PRIZNANJ
Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo Občina Cerknica, podjetja in gospodarske družbe, društva in družbene organizacije, politične stranke ter druge osebe javnega in zasebnega prava.
V imenu občine lahko posamezne predloge oblikuje tudi komisija.

Na podlagi 20. člena Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 33/2005)
in 8. člena Poslovnika o delu komisije za priznanja občine Cerknica objavljamo

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Cerknica.
1. PODELJUJEJO SE NASLEDNJE VRSTE PRIZNANJ OBČINE
CERKNICA
• priznanja naziv častni občan/občanka,
• priznanja 12. junij Občine Cerknica,
• priznanja zlati taborski znak,
• priznanja srebrni taborski znak,
• priznanja bronasti taborski znak.

4. VSEBINA IN ROK ZA PREDLOŽITEV POBUDE
Pobuda mora biti pisna in mora poleg natančnih podatkov o kandidatu/kandidatki vsebovati tudi ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje predlaga kandidata. (Pobuda je lahko podana na obrazcu Predlog za priznanje Občine Cerknica.)
Vabimo vas, da predloge oblikujete in jih predložite najpozneje do
torka, 29. maja 2018, ali do tega dne oddate na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka
prispele na sedež naročnika: Občina Cerknica, Komisija za priznanja
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Vloge morajo biti
dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – Javni razpis
za podelitev priznanj občine Cerknica 2018«. Na hrbtni strani ovitka
morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo pri
spele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene pošiljateljem.
Datum: 27. 3. 2018
Komisija za priznanja Občine Cerknica
predsednik Marko Kranjc, l. r.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
NAZIV ČASTNI OBČAN/OBČANKA
Naziv častni občan/občanka se podeli tako občanom/občankam
in drugim državljanom/ državljankam Republike Slovenije kakor tudi državljanom/državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge
za napredek in razvoj občine Cerknica ter so dosegli druge izjemne dosežke, pomembne za občino Cerknica.
PRIZNANJE 12. JUNIJ OBČINE CERKNICA
Priznanje občine Cerknica se podeli posameznikom/posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom ter družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim družbam
za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe in dolgoletno delo
ter aktivnosti na posameznih področjih življenja in delovanja, pomembnih za razvoj občine Cerknica.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 –
ZUreP-2) župan objavlja naslednje

ZLATO TABORSKO PRIZNANJE
Zlato taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom in družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim družbam za
dolgoletno uspešno delo in pomemben prispevek k razvoju občine Cerknica.

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka podrobnega prostorskega načrta
za JV-del območja urejanja RA 41 na Rakeku.

SREBRNO TABORSKO PRIZNANJE
Srebrno taborsko priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke, pomembne za razvoj občine, dosežene v zadnjem oziroma
krajšem obdobju pred podelitvijo priznanja, posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim družbam.
BRONASTO TABORSKO PRIZNANJE
Bronasto taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam
posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim
družbam za uspehe in dosežke, pomembne za občino Cerknica,
dosežene v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred podelitvijo
priznanja, ali za izjemne enkratne dosežke.
Komisija za priznanja Občine Cerknica lahko letno podeli največ:
• eno priznanje naziv častni občan/občanka,
• eno priznanje 12. junij občine Cerknica,
• eno priznanje zlati taborski znak,
• dve priznanji srebrni taborski znak in
• tri priznanja bronasti taborski znak.
Izjemoma lahko podeli več priznanj v primeru jubilejnih obletnic
posameznih pravnih oseb ali v primeru dosežkov, ki so vezani neposredno na projekte, ki jih je vodila občina sama. Poleg kandidatov, predlaganih na podlagi javnega razpisa, lahko dodatne predloge na seji komisije poda župan.

JAVNO NAZNANILO

I. Javno se razgrne dopolnjen osnutek podrobnega prostorskega
načrta za JV-del območja urejanja RA 41 na Rakeku, ki ga je izdelalo podjetje ZUP, d. o. o., iz Cerknice.
II. Javna razgrnitev bo trajala od 24. 4. 2018 do 24. 5. 2018.
III. Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi v prvem nadstropju
v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica.
Ogled je možen v času uradnih ur občinske uprave in na spletni
strani https://www.cerknica.si/acts.
IV. V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno
obravnavo v torek, 8. 5. 2018, ob 16. uri v sejni sobi v drugem nadstropju Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica.
V. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno na naslov Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380
Cerknica, z oznako »Javna razgrnitev OPPN RA 41 – pripombe in
predlogi«. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Številka: 3500-6/2017
Datum: 26. 3. 2018
Župan Marko Rupar

JP Komunala Cerknica
Stran ureja: JP

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

Letno poročilo o pitni vodi
Javno podjetje Komunala Cerknica, d. o. o., izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo
v občini Cerknica, kjer upravlja z osmimi vodovodnimi sistemi. Vodni viri za občino Cerknica in
širše območje so kraški vodonosniki, ki so zelo ranljivi viri pitne vode.
Na omrežju je bilo v letu 2017 skupaj izvedenih 165 mikrobioloških preiskav na pipah uporabnikov, enajst med pripravo ter
32 na viru pitne vode, v okviru katerih se je ugotavljalo prisotnost Escherichie coli (E. Coli), koliformnih bakterij in števila
kolonij pri 22 in 37 °C. Na 66 vzorcih se je analiziralo še parameter Clostridium perfringens ter na 36 vzorcih parameter
Enterokoki. Trikrat se je preverjalo prisotnost parazitov.
Osnovne kemijske preiskave so bile na omrežju opravljene na 47 vzorcih. Poleg tega se je pri štirinajstih vzorcih
ugotavljalo tudi prisotnost stranskih produktov dezinfekcije.
Pet vzorcev je bilo odvzetih za preverjanje prisotnosti trihalometanov, ki so stranski produkt dezinfekcije s plinskim klorom oziroma natrijevim hipokloritom, ter devet vzorcev za
klorite, klorate in kloride, ki so stranski produkt dezinfekcije s
klordioksidom. Odvzetih je bilo tudi pet vzorcev za aluminij,
ki se pri obdelavi vode uporablja kot koagulant.
Od vseh odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov je bilo
zdravstveno neustreznih 30 vzorcev na segmentu mikrobioloških analiz, trinajst od teh kot kontrolnih analiz v času trajanja ukrepa prekuhavanja pitne vode. Vsi rezultati kemijskih
preiskav so bili skladni. NLZOH za vsako izvedeno preskušanje
pitne vode izda strokovno mnenje o zdravstveni ustreznosti
glede na vrednosti parametrov, ki so bili v vzorcu odkriti.
V letu 2017 je bil na vodovodnih sistemih v občini Cerknica petkrat uveden ukrep prekuhavanja vode. Dvakrat na

OBČINSKI PRAZNIK 12. JUNIJ
VABILO ZA SODELOVANJE
Občina Cerknica bo ob občinskem prazniku –
12. juniju izdala zgibanko s programom
prireditev, ki bodo potekale v sklopu
občinskega praznika v mesecu juniju 2018.
Z namenom izoblikovanja skupnega
programa spremljajočih prireditev
ob občinskem prazniku vabimo društva
in druge organizacije, ki želijo pri tem
sodelovati, da do 15. maja 2018 posredujejo
informacije o prireditvah, ki bodo potekale
v mesecu juniju 2018, na Občino Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel.: 01 70 90 610, elektronski naslov:
andreja.rupar@cerknica.si.
OBČINA CERKNICA
župan Marko Rupar

vodovodnem sistemu Cerknica–Rakek – prvič zaradi udara strele, ki je povzročila nedelovanje klordioksidne naprave
(štirje dnevi), drugič zaradi neustreznega vzorca na liniji proti
Gorenjemu Jezeru. Zaradi ugotavljanja in odpravljanja vzroka
ter več kontrolnih analiz je ukrep trajal trinajst dni. Dve prekuhavanji sta bili tudi na vodovodnem sistemu Osredek–Sv. Vid.
Enkrat zaradi večje napake na omrežju, ki bi lahko povzročila
neustreznost pitne vode, drugič zaradi neustreznih vzorcev, ki
so bili posledica poletne suše. Peto prekuhavanje vode je bilo
uvedeno na vodovodnem sistemu Podslivnica. Vzrok so bili
neustrezni vzorci. Zaradi stalne izpostavljenosti vodnega vira
zunanjim dejavnikom je ukrep uveden do ureditve priprave
pitne vode, ki bo izvedena v letu 2018.

Vodovodni
Oskrbovana naselja
sistem

Število
Št.
Št. dni
Skladnih
vzorcev
prekuhavanj prekuhavanj

Begunje

Begunje, Bezuljak, Dobec,
Kožljek in Selšček

23

19

0

0

Bloška
planota

Bločice in Bloška Polica

8

8

0

0

22

21

0

0

60

46

1+1

4 + 13

24

19

1+1

20 + 24

9

9

0

0

14

9

1

Še traja

5

4

0

0

Bečaje, Cajnarje, Hribljane,
Hruškarje, Kremenca,
Krušče, Milava, Pirmane,
Cajnarje
Reparje, Slugovo in
Štrukljeva vas
Cerknica, Dolenja vas,
Dolenje Jezero, Gorenje
Jezero, Goričice,
Cerknica–
Grahovo, Ivanje selo, Laze,
Rakek
Lipsenj, Martinjak, Otok,
Podskrajnik, Rakek, Slivice,
Unec, Zelše in Žerovnica
Osredek, Čohovo,
Osredek– Jeršiče, Lešnjake, Ravne,
Rudolfovo, Sveti Vid,
Sv. Vid
Tavžlje, Zahrib, Zala
Beč, Dolenje Otave,
Gorenje Otave, Kržišče,
Pikovnik
Pikovnik, Stražišče in
Župeno
Mahneti, Topol,
Podslivnica Podslivnica, Otonica,
Brezje in Ponikve
Rakov
Objekt CŠOD
Škocjan
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Razgibajmo možgane
Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Nagradna križanka
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 20. aprila.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva
pokrovitelj tokratne križanke, Vrtnarija Najdi iz Podskrajnika:
1. nagrada: bon v vrednosti 40 evrov,
2. nagrada: bon v vrednosti 30 evrov,
3. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov.

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki
Slivniških pogledov, ki izide v začetku aprila. Nagrajenci in
nagrajenke februarske križanke so:
1. nagrada: bon v vrednosti 15 evrov, Margareta Pakiž, Ulica
za vrtovi 6, 1380 Cerknica,
2. nagrada: bon v vrednosti 10 evrov, Mateja Bavdek Mele,
Cesta v Dolenjo vas 1, 1380 Cerknica,
3. nagrada: bon v vrednosti 5 evrov, Jože Debevc, Unec 94 b,
1381 Rakek.

Glasilo
Občine
Cerknica

PRISTANIŠČE V
IRAKU

EVROPSKA
VESOLJSKA
RAKETA

DIŠEČA
SMOLA
BALZAMOVCA

IZRAELSKA
LUKA, AKA

POSTAVNA
ŽENSKA
(POGOV.)

Slivniški
pogledi

BIBLIJSKI
PREROK

NASTOPAČ, PRIPRAVA ČLOVEK, KI
POSTAVZA
ŽIVI SAM
LJAČ
OŽEMANJE

PRIPOVEDNA PESEM
PROSTOR V
GLEDALIŠČU

AZIJSKO
ŽGANJE
IZ RIŽA

DELAVEC V
GUMARNI

DEDUKTIVNI
SKLEP
PECIVO IZ
TESTA

PEČENA
SVINJSKA
ALI TELEČJA
ZAREBRNICA

VRSTA
ZAVAROVANJA
AVTOMOBILOV

ODTOČNA
CEV, KANAL

FR. REVOL.
(JEAN PAUL)

AM. PEVKA
STRAH
ROSS
PRED
JAVNIM
AM. PISANASTOPOM TELJ (IRA)

AM. JAZZ.
THELONIUS
ANG. IGRAL.
WATSON
TANTAL

NASLOVLJENEC
PISMA

LISTNATO
DREVO

REKA NA J.
ŠKOTSKE
HEKTAR

SREDIŠČE
IMOTSKEGA CEVKA ZA
POLJA V ODVAJANJE
SEČA
DALMACIJI

TRINIDAD.
ATLET
BOLDON

GR. BOG
VETROV
NAPRAVA
ZA ISKANJE

POLITIČNI
ODBOR

MORSKI
OŽIGALKAR
ŠPORTNI
PREIZKUS

MESTO V
SIBIRIJI

ANG. REŽISER LOACH
KAREL
OŠTIR

OLIVER
DEDNA
TWIST
FEVDALNA
POSEST GLASBENO
ZNAMENJE

POLJ. POLIT.
WALESA
ALPINIST
MAHKOTA

AM. PISAT.
CARNEGIE

GLAVNI
ŠTEVNIK

UVELOST,
NESVEŽOST
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OKLEPNO
VOZILO

GOVORNIK,
PRIDIGAR

MANEKEN
KOBILICA

AMERIŠKI
IGRALEC
MARTIN

ČLOVEK Z
VELIKIMI
OČMI

LANTAN
GRADAŠE

BOSANSKI
SLIKAR
(SAFET)

NEM. SLIKAR
IN REZBAR
(BERNT)

REKA V J.
NEMČIJI

AM. IGRALKA (JEAN)

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): ČARA, SPOR, IBER, IRMA, SEBASTIAN, ALBUMINSKA, STAEL, ROTAR,SILIKON, AKIBA, KRIVULJA, LUANDA, LEGAT, ETNOS, UL,
ANANAS, OP, PANK, DAŠA, KROV, IONA, UDA, GNAJS, TO, LAI, ČI, ILKA, KRAL, CINKOVINA, ANESTETIK. Težje besede: ACH, ARIANE, MONK, NOTKE, OMSK.

Nagrajenci lahko nagrado prevzamejo na tržnici v Cerknici
ob sobotah med 8. in 12. uro.
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Napovednik
Rakek ima talent – prireditev Nedelja, 15. april
s Petrom Polesom
KD Planina: Jamska Ivanka

V aprilu …
Do konca šolskega leta prvošolčki
vabljeni k brezplačnemu vpisu.
Ob vpisu vas čaka darilo (slikanica).
Ob projektu Rastem s knjigo
v vseh enotah knjižnice vabljeni
k brezplačnemu vpisu tudi
sedmošolci.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Vsak četrtek
Likovna delavnica
Za otroke od 4. do 8. leta starosti.
Več informacij in prijave na 051 310 764.
Od 16.30 do 17.30
Točka moči, Čabranska 9
Andreja Gorjanc, akad. slik.

11., 18. in 25. april
Delavnice robotike
in programiranja

Sreda, 11. april
Skupina za samopomoč
Srečanje skupine za pomoč svojcem
oseb, obolelih za demenco
040 458 015 Ob 17.00
Center starejših Cerknica
Deos, Center starejših Cerknica

Večer harmonike
Ob 19.00 OŠ Rakek
Glasbena šola Cerknica

Bralni klub

Za otroke od 6 do 8 let Ob 16.00
Za otroke od 9 do 13 let Ob 18.00
Točka moči Obvezne prijave na
druzinski.center.cerknica@gmail.com
Točka moči, Čabranska 9

Beremo: Jennifer Clement – Molitve
za ugrabljene
Ob 19.00 Knjižnica Cerknica
KJUC

Leopold Sever: Tičnice iz
naravoverja
Predstavitev knjige
Ob 19.00 Knjižnica Cerknica
KJUC

9. april–7. maj 2018
Danica Plos – razstava
unikatnih čipk
V času urnika knjižnice
vitrini cerkniške knjižnice

Dobrodelna prireditev za mednarodno Gledališka predstava
sodelovanje učencev s Švedsko.
Vstopnina: 5 € Ob 19.00
Nastopajo učenci OŠ Rakek. Prireditev
Kulturni dom Cerknica
bo povezoval Peter Poles.
Kulturni dom Cerknica
Ob 19.00 OŠ Rakek OŠ Rakek

V razstavni
KJUC

Do 11. aprila
Velikonočna razstava Društva
Klasje Cerknica
V času urnika knjižnice na Rakeku
KJUC

Sobota, 7. april
XIII. tradicionalni pohod
po poteh generala Maistra
Zbor ob 9.45 Pred Gasilskim
domom Unec PGD Unec

Nedelja, 8. april
Obrnem se … gledam naprej

Četrtek, 12. april
Bralno srečanje

Ponedeljek, 16. april
Pomladni cvet
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od 4. leta dalje. Prijave na
01 7091 078. Ob 17.00 Knjižnica
Cerknica KJUC

Torek, 17. april
Pomladni cvet
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od 4. leta dalje. Prijave na
01 7091 078. Ob 17.00 Knjižnica
Cerknica KJUC

Predavanje Ob 18.00 Točka moči,
Čabranska 9 Točka moči

Ob 11.00 Knjižnica Cerknica
Občina Cerknica, KJUC in Slovenski
center PEN

Nedelja, 22. april
O telesu in duši
Celovečerni film
Vstopnina: 4 € Ob 20.00
Kulturni dom Cerknica
Kulturni dom Cerknica

Ponedeljek, 23. april
Noč knjige 2018 – svetovni
dan knjige

Jože Mihevc: Skozi taborišča
do sreče

Od 18.00 do 19.30
Knjižnica Cerknica

Knjigo bo predstavila dr. Rozina Švent.
Ob 19.00 Knjižnica Cerknica
KJUC in založba Mladika Trst

Četrtek, 26. april
Glasbena matineja

KJUC

Za predšolske otroke in nižjo
stopnjo OŠ. Vstop prost.
Sreda, 18. april
Ob 9.00 in 11.00 Kulturni dom
Slavko Polak: O cerkniških
Cerknica Glasbena šola Cerknica
diamantih in ostalih kristalih in Kulturni dom Cerknica
Otvoritev razstave in predavanje
Ob 19.00 Knjižnica Cerknica
KJUC in Notranjski muzej Postojna

Druženje ob branju s stanovalci Centra
starejših Cerknica – DEOS Ob 11.00 Marjan Olenik: Mjanmar
Potopisno predavanje
Knjižnica Cerknica KJUC
Ob 19.00 Knjižnica Rakek KJUC

Konstitucijski – morfološki
tipi ljudi po tradicionalni
kitajski medicini

Sobota, 21. april
Gostje jubilejnega
50. mednarodnega srečanja
pisateljev na Bledu bodo
v knjižnici recitirali in brali
Udovičeva in Valvasorjeva dela.

Iskrena spoved
Gledališka predstava
Vstopnina: 15 € Ob 20.00
Kulturni dom Cerknica
Kulturni dom Cerknica

Sobota, 28. april
Petek, 20. april
Živalski križkraž
Pomladni koncert z Nino Pušlar Otroška predstava
Vstopnina: 10 € Ob 19.00
Kulturni dom Cerknica
NŠK in Kulturni dom Cerknica

Vstopnina: 4 € Ob 10.00
Kulturni dom Cerknica
Kulturni dom Cerknica

Anton Komat: Zemlja, voda,
seme
Predavanje
Ob 19.00
KJUC

Knjižnica Cerknica

Plesna predstava KID Plesonoga
Brez ljubezni
Vstop prost Ob 17.00 Kulturni
Celovečerni film
dom Cerknica Kulturni dom Cerknica
Vstopnina: 4 € Ob 20.00
Kulturni dom Cerknica
Ponedeljek, 9. april
Kulturni dom Cerknica

Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Za otroke od 4. leta dalje
Ob 17.00 Knjižnica Rakek

KJUC

Petek, 13. april
Izmenjava domačih semen
Ob 16.30 Točka moči, Čabranska 9
Točka moči

Bralna skupina Knjiga ne grize

Beremo: S. Alexie – Absolutno resnični Uporaba zelišč na vrtu
dnevnik Indijanca s polovičnim
Predavanje Ob 17.30 Točka moči,
delovnim časom
Čabranska 9 Točka moči
Ob 19.00 Knjižnica Cerknica KJUC

Koncert bivših učencev
Torek, 10. april
glasbene šole
Vstop prost Ob 19.00 Kulturni
Pravljična urica z ustvarjalno
dom Cerknica Glasbena šola
delavnico
Za otroke od 4. leta dalje
Ob 17.00 Knjižnica Rakek

Cerknica in Kulturni dom Cerknica

KJUC

Sobota, 14. april
Predavanje dr. Ranka Rajoviča Klapa More
Napake, ki jih starši delamo
z najboljšimi nameni
Ob 18.00 OŠ Cerknica
Točka moči
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Koncert
Vstopnina: 10 € Ob 20.00
Kulturni dom Cerknica
Kulturni dom Cerknica
LEGENDA:

Informacije

Kdaj

Kje

Organizator

