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Uvodnik

O dveh svetovih
Svet okrog nas je minljiv, še posebej se tega zavemo na jesen.
Po drugi strani pa so pojavi v
naravi stanovitni, kar je pomirjujoče. Menjavanje letnih časov
je zanesljivo, saj je, kot so nas
učili, posledica kroženja Zemlje okrog Sonca in nagnjenosti
Zemljine osi. Večkrat pa se nam
zazdi, da tudi ta gotovost ni
več, kar je bila; danes poletje,
Ljubo Vukelič
jutri zima.
Lastovice še vedo, kdaj prihaja jesen in je treba odleteti
v južne kraje čez Sredozemsko morje v podsaharsko Afriko.
Žene jih nagon po preživetju, zato morajo oditi in se potem
vrniti. Nikoli ne pozabijo priti domov, kjer neutrudno gradijo
gnezda in skrbijo za zarod. Prenekatera lastovica se ne vrne,
njeno gnezdo je spomladi prazno. Ni ji uspelo. Je omagala v nevihti, ki jo je ujela v letu čez morje? Jo je pokončal
plenilec? Brezimne kmečke lastovice, ki so včasih gnezdile
po štalah, skednjih, pod napušči streh, so ostale brez hlevov
z živino, brez mrčesa. Zakaj bi imela lastovica gnezdo
v prazni štali? Morda se ji toži po simbiozi med njo, človekom in živino, saj morajo biti nekje v njej zabeleženi ti srečni
časi, ko ji je človek odpiral line, okna, da si je lahko naredila
gnezdo. Veselje gospodarja, ko je pod strop pritrjeval drog,
da bo lahko pristajala. Vse se spreminja. Hlevov je vse manj
in vse več gosposkih hiš in fasad, kjer gnezda niso zaželena.
Podeželje izgublja značaj. Morda se nekoč kmečka lastovka
ne bo več vrnila, ker se ne bo imela kam vrniti.

Pred stoletji je bil v domači vasi prisoten prelep priimek:
Lastovic. Blagor mu, kdor ga je nosil kot lastovica škarjasto
suknjico. Pa je izumrl, energija rodbine je ugasnila. Vedno je
nekdo zadnji.
Človeški rod že od pamtiveka beži pred gotovostjo smrti;
pred njo je začel bežati že Sumerec Gilgameš. Sodobna
znanost je začela ukazovati naravi: prelisičiti hoče človeško
genetiko, ki je programirana tako, da se z rojstvom začenjajo odštevati dnevi do smrti. Uporabljamo inovativna zdravila za podaljševanje življenja. V laboratoriju kuhajo eliksir
mladosti, molekulo, ki bo preprečila proces staranja. Človek
se je izvzel iz narave. Današnji čas ne spoštuje starih ljudi,
ne njihovih izkušenj in modrosti. Na tronu kraljuje mladost
z brezhibnimi telesi. Narejeni pa smo tako, da telo, žal, propada: vsako leto po malem, a zanesljivo. Na tnalu večne
mladosti je treba vse, kar je zgubano, polikati, osivelo pobarvati, povešeno postaviti pod nož in zarezati, da bi bilo
videti brezhibno. Na koncu poti ostane pepel, zemlja, ilo; za
vse enako, pravično. Do sedaj. Bogati mrtveci, predvsem tisti
iz Silicijeve doline, si danes že lahko privoščijo zamrznitev
telesa. Ko so bili živi, so verjeli, da je to dobra investicija; oživeli bodo, ko bo tehnologija za oživljanje dovolj napredovala. Zamrznjeno truplo torej čaka na nesmrtnost. V kakšen
svet se bo to telo vrnilo, če se bo? Kaj pa duša? Ali že živimo
v obdobju, ko po smrti nismo več enaki?
Lepo bi bilo, če bi lahko, ko bi bil čas, odleteli kot lastovica v tuje kraje. Ali pa vsaj tako, kot je odšel človek na koncu
vasi. Skrbel je za domačijo, delal je do zadnjega. Bolan ni bil.
Ko je bil dovolj star, je padel na tla in umrl. Za njim so ostale
stopinje v snegu, ki jih je počasi topil južni veter …

Marija Hribar

Intervju
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Vika Tornič
Osemdesetletna nekdanja učiteljica, katere portret je postal ena najprepoznavnejših slik Lojzeta
Perka. S slikarjem je ostala prijateljica tudi po tem, ko jo je upodobil kot štiriletno punčko;
prav tako ni izginilo njeno navdušenje nad slikarsko umetnostjo.
Kratek življenjepis?
Ravno konec oktobra sem dopolnila 80 let. 60 let pa je minilo, odkar
sem končala učiteljišče. Rodila sem se
v Cerknici, sem »taprava« Cerkničanka; v osnovno šolo sem eno leto
med vojno še hodila v Dolenjo vas,
potem pa v Cerknico. Gospa Tilka Klamer, poročena Mele, je bila učiteljica
in je med vojno organizirala šolo v domači hiši v Dolenji vasi. Zatem sem šla
na učiteljišče v Ljubljano. Petletno je
bilo takrat. In prvo službeno mesto je
bilo v Babnem Polju. Dve leti. Ostalo
pa vse v Cerknici. Učila sem do 1991.
leta, s 53. leti sem šla v pokoj.

Zakaj učiteljišče?
Že kot otroci smo se radi igrali »šolo«.
Bila sem vesela, če so me izbrali za
učiteljico, tako da sem se tudi potem
odločila za učiteljišče.
Koliko časa ste učili?
Učila sem 33 let. Prvi dve leti sem službovala v Babnem Polju, kjer sem učila dopoldne in popoldne. Pouk je bil
kombiniran, saj je bilo pri pouku več
razredov. Eni so imeli tiho zaposlitev,
drugim sem snov razlagala ... Potem
sem dobila službo v Cerknici. Večino
službovanja sem učila četrte razrede.
Najprej smo bili še v stari šoli (današnja

Ko jo je umetnik Lojze Perko naslikal, je bila Vika Tornič komaj štiriletna deklica.
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glasbena), telovadnica pa je bila v kulturnem domu. Pouk je bil tudi ob sobotah. Zaradi pomanjkanja prostorov
smo imeli nižji razredi pouk popoldan.
Šele z izgradnjo nove šole smo imeli
enoizmenski pouk.
Ste imeli kakšen predmet še posebej radi?
Pa ne, vse sem rada učila. Še najmanj
pa telovadbo (smeh). Človek se je trudil
po najboljših močeh; mislim, da smo
se kar v redu razumeli z učenci. Še vedno se kdaj pa kdaj vidimo, me povabijo
na kavo. Seveda so sedaj starejši, imajo
svoje družine, radi pa poklepetamo in
se spomnimo šolskih dni.

Intervju
Ste kdaj šteli, koliko otrok ste učili vse
skupaj?
Oh, o tem nisem pa nikoli razmišljala ...
Če bi računala ... 33 let, pa vsako leto en
razred, ki je imel okrog 30 učencev ...
Recimo, da okrog tisoč.

»

Zaradi pomanjkanja
prostorov smo imeli
nižji razredi pouk
popoldan.«

Kakšna anekdota iz šolskih dni?
Slovenska letalska družba nam je organizirala poseben ogled letališča in letal. Učenci so se posedli v avion, stevardesa jih je pozdravila kot potnike in
napovedala let. Vsi so se morali privezati, dobili so malico, zabrneli so motorji. V glavnem, otroci so bili zelo zadovoljni, ampak čez približno dva dni
me sreča ena mama in pravi: »Ma dajte
mi no povedat, kam ste se peljali z letalom. Moj otrok si ni zapomnil.« Se je
toliko vživel v situacijo, da je mislil, da
zares letimo.

da imajo tudi oni tako – s koledarja, kjer
je bila tudi objavljena. Čisto naključno,
sploh niso vedeli, da sem na njej jaz;
všeč jim je bila, pa so jo imeli doma in
šele po obisku izvedeli, da je na njej njihova sestrična.
Tudi sicer, ko pogledam naokrog,
vidim, da imate slike zelo radi. Pa ne
samo Perkovih ...
Ja, imamo kar nekaj slik notranjskih
umetnikov, ki smo jih kupili ob raznih
priložnostih. Od sosedov, Bojana Klančarja in Slavka Mikšeta, pa od Milana Rota, Božidarja Strmana in seveda Perkove.
So vam jih podarili umetniki?
Ne, so kupljene. Oziroma nekatere so
mi podarili sorodniki ali prijatelji, ker so
vedeli, da imam slike rada.
Ste kdaj katero dobili v dar tudi od
svojih učencev?
Ne. Zanimivo, a mislim, da slike pa nisem dobila od njih ...
Pa so vaši učenci vedeli za vaš portret? So bili kakšni odzivi na to?
V šoli ne, ampak pozneje. Zdaj, tudi po
zaslugi spletne strani Stare slike na računalniku, je, mislim, da Danica Červek, moja učenka, objavila, da sem jaz
na tisti Perkovi sliki. V času, ko sem bila
učiteljica, pa ne, so bili učenci še premladi. Šele zdaj, ko so odrasli, so povezali mene in deklico na sliki.

Še kot štiriletno deklico vas je naslikal slikar Lojze Perko. Kako je prišlo
do tega?
Stanovali smo v eni izmed Gerbičevih
hiš. Na Taboru, na severni strani cerkve,
tam ob Gerbičevi rojstni hiši, sem bila
edini otrok v ulici. Hodila sem sem in tja
po hišah, se igrala zunaj, v eni od teh hiš
pa je stanoval tudi Lojze Perko. Najbrž
sem mu bila všeč, ker je prišel k mojim
staršem vprašat, če me lahko naslika.
No, in tako sem hodila pozirat k njemu.
Kakih štirinajst dni me je mama vozila
tja, bombone sem dobivala, da sem bila bolj pri miru. Zgleda, da mu je slika
uspela, saj je bila večkrat razstavljena in
objavljena. Takrat sem bila stara le štiri leta, tako da si prav veliko nisem zapomnila. Sva pa bila od takrat velika prijatelja, večkrat je prišel k nam in vedno
sva se razveselila eden drugega, ko sva
se srečala. Imam tudi nekaj drugih njegovih slik, naslikal je tudi hčerko in sina.

Imajo tudi vaši sorodniki tako radi
umetnost? Morda tudi sami slikajo?
Slikar je bil moj stari ata, Franjo Sterle.
Še vedno hranim njegovo sliko, kjer je
upodobil svojo hčer, mojo mater. Na
eni od razstav sva slikani obe z materjo,
vsaka pri svojem portretu, jaz pri Perkovem, ona pa pri sliki, ki jo je narisal ata.
Umrl je v Londonu, kjer še vedno stoji
njegov grob. Tja je šel slikat kraljico, pa
pravijo, da je bil zaradi ljubosumja namerno povožen. Njegove slike je po
smrti dobila njegova sestra, nekaj pa jih
imam zdaj tudi sama.

Je tudi s sliko povezana kakšna anekdota?
Moji bratranci iz Amerike, s katerimi
se nismo prej nikoli videli, so prišli na
obisk. Ko so videli mojo sliko, so rekli,

Videl sem, da ste sodelovali tudi pri
cerkniški dramski skupini.
Oh, to je bilo pa samo pri eni predstavi, pa še takrat sem bila samo šepetalka, na oder nisem šla nikoli. Je bilo pa

zelo zanimivo. Vsi igralci se niso naučili teksta in so hodili okrog te odprtine, kjer sem bila jaz, in poslušali, kaj
sem govorila. Nikoli pa nisem igrala. Vprašali so me, če bi šepetala, pa
sem rekla, da bom. Je bila pa ta igra,
Dan oddiha, zelo obiskana. Danes
v Cerknici dramske skupine ni več, so
pa v okoliških krajih: Rakek, Begunje,
Loška dolina.
Ste se poleg tega še kaj kulturno
udejstvovali?
Prav posebej ne. Ni bilo niti časa niti
prilike. Zelo rada sem pela, a sem imela težave z glasilkami, tako da tudi to ni
šlo. V osnovni šoli sem pela v pevskem
zboru in oktetu, na učiteljišču pa v pevskem zboru.
Pa likovno ustvarjanje? Ste se kaj »nalezli« od gospoda Perka?
Zdi se mi, da sem še kar lepo risala in
pisala, nisem pa se kaj bolj aktivno
udejstvovala. Ko se je ustanovilo Kulturno-umetniško društvo Pa-leta v Cerknici, me je ena izmed udeleženk nagovarjala, naj se priključim, ampak takrat
sem skrbela za mamo, pazila sem vse
tri vnuke do osnovne šole, tako da žal
ni bilo časa. Imamo pa roko za slikanje
praktično vsi v družini, tudi umetnost
imamo radi, a bolj ljubiteljsko – hodimo na razstave, koncerte, tako sin in
hči kot vnuki. Se pa še bolj kot z likovno
umetnostjo ukvarjajo z glasbo.

»

Imamo pa roko za
slikanje praktično
vsi v družini,
tudi umetnost
imamo radi, a bolj
ljubiteljsko.«

Pa sedaj – kakšni hobiji?
Z veseljem sem prevzela varstvo treh
vnukov. Zelo rada rešujem križanke,
saj za veselje in vzpodbudo dobim tudi kakšno nagrado, pri reševanju pa si
zdaj pomagam z računalnikom. Rada
urejam tudi vrt, pletem, pa tudi kakšna
knjiga mi polepša večer. Več kot petnajst let sem hodila k telovadbi za upokojenke, zaradi večjih družinskih obveznosti pa sem prenehala.
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Iz občinske hiše
Strani ureja: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Vzdržujejo, obnavljajo in dograjujejo
prometno infrastrukturo
Občina Cerknica je v lanskem letu sprejela Celostno prometno strategijo (CPS), ki predstavlja
strateški dokument in nov pristop pri načrtovanju organizacije prometa v občini. S tem želijo
na občinski upravi zagotoviti boljšo kakovost bivanja sedanjim in prihodnjim generacijam.
Celostno urejen promet pomeni dobro izkoriščeno prometno infrastrukturo, nižje stroške za mobilnost, manjše onesnaževanje in povečanje razvojnih možnosti. CPS predstavlja osnovo za planiranje in izvedbo operacij, s katerimi bo Občina
Cerknica prispevala k razvoju urbane mobilnosti, povečanju prometne varnosti in povezala urbana območja z zaledjem.
Razveseljivo je, da ni vse ostalo samo pri izdelavi strategije, ampak so bili marsikateri projekti tudi že realizirani.

Sodelovanje občine in vladnih institucij
Vendar je pri tem pomembno poudariti, da izvedba ni vedno odvisna samo od občine, ampak neposredno od vlade in
pristojnih ministrstev. Na občinski upravi opažajo, da je med občani še vedno veliko nerazumevanja, katere investicije so
domena občine in katere Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Slednja je odgovorna za vzdrževanje in obnovo
državnih cest. Na območju občine Cerknica spadajo v to kategorijo ceste Unec–Bloška Polica, Cerknica–Rakitna, nekdanja
Kartonaža Rakek–Logatec, Unec–Planina in Podskrajnik–Rakov Škocjan–Postojna. Občina z Direkcijo RS za infrastrukturo korektno sodeluje in projekte tudi sofinancira (odkupi zemljišč, pločniki, javna razsvetljava), kar dokazujejo tudi številni
obnovljeni odseki cest in urejene brežine.
Cesta Cerknica–Begunje

Cesta Planina–Unec

Krožišče pri cerkniškem gasilnem domu

Preplastitev ceste pri Slivicah

Krožišče pred Cerknico

Ljubljanska cesta na Rakeku

Pomembna projekta, ki sta kot domeni občine že v teku, pa sta ureditev regionalne ceste skozi Begunje pri Cerknici na odseku od osnovne šole do vasi Selšček ter izgradnja krožišča pri cerkniškem gasilnem domu. Želja občinske uprave pa je, da
bi se v prihodnje realiziral že podpisan protokol z Ministrstvom za infrastrukturo o izgradnji obvoznic Cerknica in Rakek ter
da bi z direkcijo dosegli dogovor o asfaltiranju ceste Zelše–Rakov Škocjan.

Občinske ceste
V zadnjih letih je občina namenila več kot tri milijone evrov sanacijam cest, ureditvi pločnikov in javne razsvetljave, postavitvi
avtobusnih postajališč in ureditvi parkirišč. Skupno je bilo obnovljenih 16.625 metrov cest. Modernizacija cestnega omrežja
ter zagotovitev varnega dostopa do urbanih središč sta bili v preteklih letih poglavitni razvojni izziv občine.
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Iz občinske hiše
Cesta Sveti Vid–Župeno

Cesta Bezuljak–Dobec

Cesta Dolenja vas–Industrijska cona Podskrajnik

Cesta skozi Slivice

Javna pot Otonica

Povezovalna cesta pri cerkniškem vrtcu

Naselje Hribce na Uncu

Cesta v Ivanjem selu

Na občinski upravi pa bodo z obnovo cestnega omrežja še nadaljevali. V kratkoročnem načrtu je tudi ureditev križišča med
Casermanovo ulico, Cesto 4. maja in Brestovo ulico v smeri Peščenka.

Pešci
V urbanih središčih je treba poskrbeti tudi za urejene površine za pešce. Ti so v zadnjih letih dobili kar 3.061 metrov novih
pločnikov, opremljenih tudi z ustrezno razsvetljavo, saj je bilo ob njih na novo postavljenih 215 uličnih svetilk, občina pa je
poskrbela tudi za zamenjavo 700 neustreznih svetilk z novimi v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Na občini
se nadejajo, da bosta z izgradnjo obvoznic tako Cerknica kot Rakek postala pešcem in kolesarjem prijaznejši in varnejši lokaciji; s tem pa bi se odprle tudi nove možnosti urejanja javnih površin.
Brv pri Centru starejših Cerknica

Pločnik v Martinjaku

Več novic na:

www.cerknica.si

Pločnik na Notranjski cesti

Pločnik Unec–Slivice

Trasa pešpoti in kolesarske
steze Cerknica–Dolenje jezero
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Iz občinske hiše

Trajna mobilnost
Z nekaj ukrepi na področju trajnostne mobilnosti, ki sledijo CPS, so v preteklem letu že začeli. V fazi realizacije pa je tudi že
vrsta projektov, ki sledijo zavezam o zmanjšanju izpustov. V teku so projekti izgradnje parkirišča »Parkiraj in se odpelji« (P + R)
pred Cerknico z dodatnim avtobusnim postajališčem. Po načrtih občinske uprave bodo vozniki avtomobile lahko na novem
parkirišču brezplačno parkirali in se naprej odpeljali bodisi z avtobusom bodisi si bodo delili prevoz. Parkirišče pa bo služilo
tudi kot prireditveni prostor. Prav tako so začeli z urejanjem dokumentacije za izgradnjo kolesarske steze in pločnika za pešce
od Cerknice do Dolenjega Jezera, ki bosta od cestišča ločena z zelenim pasom. Izvedba je predvidena že v naslednjem letu.
Z Ministrstvom za gospodarstvo je podpisano pismo o nameri za medobčinski projekt kolesarske povezave med Cerknico
in Novo vasjo, katerega nosilec je Občina Cerknica. Občina Cerknica ima sicer že prižgano zeleno luč za postavitev šestih
e-polnilnic, ki bodo locirane na širšem območju občine in jih bo v celoti financiral Eko sklad Republike Slovenije.
Načrtovano Parkirišče P + R pri cerkniški osnovni šoli

Parkirišče pri Zdravstvenem domu Cerknica

Kolesarnica pri avtobusnem postajališču

Parkirišče na Taboru

Električna polnilnica pri občinski hiši

Prometna varnost
Nekateri odseki v občini so bili z vidika prometne varnosti precej problematični, zato je bilo v sodelovanju s Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu odpravljenih več pomanjkljivosti na nekaterih kritičnih točkah – postavili so
osem prikazovalnikov hitrosti za umirjanje prometa v naseljih, osemnajst avtobusnih postajališč ter hitrostne ovire na
nekaterih izpostavljenih delih. Ker je varnost najranljivejših udeležencev v prometu zelo pomembna, vozil pa vse več, bo
na nekaterih odsekih potrebna postavitev semaforjev. Ta mesta so: prehod za pešce pri osnovni šoli na Rakeku, križišče
pri gostišču na Uncu ter križišče pri kulturnem domu v Cerknici. Na občinski upravi vsako leto poskrbijo tudi za nova avtobusna postajališča. Že v prihodnjem letu napovedujejo, da bodo nadstrešnice postavljene v vaseh Gorenje Otave ter
Bloška Polica.
Prehod za pešce pri Kulturnem
domu Cerknica
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Hitrostna ovira na Golanu

Prikazovalnik hitrosti na Rakeku

Iz občinske hiše

Slavnostno odprtje Športne dvorane Rakek
V četrtek, 25. oktobra, je na Rakeku potekalo odprtje sodobne športne dvorane, na katero so
čakali desetletja. Dogodek je bil temu primerno še posebej slovesen. Preden so organizatorji
številne obiskovalce spustili na ogled nove pridobitve, pa je pred dvorano potekala otvoritvena
slovesnost.
Povezovalka, Vesna Telič Kovač, je k nagovoru povabila ravnateljico Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek mag. Anito Knez,
podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez mag. Janeza Sodržnika, predsednika sveta
Fundacije za šport Aleša Remiha in župana Marka Ruparja.
Rupar je bil posebej ponosen, da je uspelo občinski upravi projekt po letih polemik in dogovarjanj izpeljati do konca.
Ocenil je, da z novo dvorano Rakek dobiva nov vzgojno-izobraževalni, športni in prireditveni center. Pri tem pa je izpostavil, da dvorana ne bo služila samo športnim dogodkom, ampak tudi kulturnim prireditvam. Glede na vse očitke s strani
nekaterih podizvajalcev, ki so v zadnjih tednih leteli na občino, pa je Rupar zagotovil, da je Občina Cerknica v skladu
s pogodbo za gradnjo športne dvorane vse obveznosti redno poravnala in ni zavrnila nobene nominacije, saj je bil cilj,
da so vsi izvajalci za svoje delo na objektu plačani. Težave
z neplačili pa naj bi nastale samo pri podizvajalcih, ki od družbe
AS-Primus niso zahtevali neposrednih plačil.
Navdušenja ob odprtju dvorane ni manjkalo. Zlasti med
rakovškimi šolarji, ki bodo dvorano dnevno uporabljali.

Učenci in učenke, ki pojejo v mladinskem pevskem zboru, so v zahvalo pripravili nekaj glasbenih točk. Po nastopu Godbe Cerknica, Mažoretnega, twirling in plesnega kluba Mace Cerknica, Komorne zasedbe Hlodi in Komornega
zbora Fran Gerbič in nestrpnem pričakovanju vseh zbranih
pa je končno prišel slovesni trenutek, ko je župnik Gregor
Gorenc blagoslovil dvorano in so župan Marko Rupar, ravnateljica mag. Anita Knez in predsednik Krajevne skupnosti
Rakek Marjan Vadnu prerezali trak ter obiskovalce povabili
na ogled.
V notranjosti nove športne dvorane je potekal še drugi
del prireditve. Čast, da so kot prvi preizkusili parket, je pripadala akrobatski skupini Dunking Devils, Mažoretnemu, twirling in plesnemu klubu Mace Cerknica, gimnastičarkam iz
rakovške šole ter veteranom Nogometnega kluba Rakek in
Nogometnega kluba Olimpija.
Kot se za posebne priložnosti tudi spodobi, pa po koncu
uspešno izpeljane prireditve, ni izostala pogostitev. Obiskovalci so razpravljali o prvih vtisih in prihodnjih obiskih šport
ne dvorane.
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Iz občinske hiše

Trak prerezan, cesta odprta!

Vodovod Gorenje Jezero

18. oktobra je župan Marko Rupar skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Cajnarje–Sv. Vid Markom Naredom in predsednikom Krajevne skupnosti Begunje Alojzijem Švigljem
slovesno prerezal trak čez obnovljeno cesto Sveti Vid–Župeno. Občina Cerknica je s tem še uradno zaključila rekonstrukcijo lokalne ceste. V zadnji, tretji fazi se je od naselja Korošče
proti naselju Župeno uredilo in asfaltiralo odsek v dolžini 920
metrov. Pred vasjo Župeno se je zgradilo tudi nov cestni priključek. Da bo nova cesta prebivalce teh delov občine vodila
varno domov, je župnik Stanislav Gradišek opravil še blagoslov. Varno in srečno pot so si na druženju po uradni slovesnosti zaželi tudi prebivalci Župenega in okoliških vasi, ki so se v
velikem številu udeležili dogodka. Kako tudi ne, saj so tamkajšnje gospodinje poskrbele za številne sladke dobrote.

V oktobru 2018 je Občina Cerknica podpisala pogodbo za
investicijo Vodovod Gorenje Jezero, prva faza, ki vključuje
izgradnjo vodohrana in dograditev vodovodnega omrežja do vodohrana v dolžini 610 metrov. Prebivalcem naselja
Gorenje Jezero bosta na ta način zagotovljeni kakovostnejša oskrba s pitno vodo in boljša požarna varnost. V sklopu
investicije bo po zagotovilih občine realiziran tudi gradbeni
del za javno razsvetljavo ter asfaltirano poškodovano vozišče. Pogodbena vrednost brez vključenega davka na dodano vrednost znaša dobrih 311.000 evrov. Pogodbeni izvajalec Pirc gradnje, d. o. o., pa naj bi investicijo zaključil do
konca novembra. Na občini obljubljajo, da bodo izgradnjo
vodovodnega omrežja v počitniškem delu naselja Gorenje
Jezero poskušali zaključiti v naslednjih letih.
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Iz občinske hiše

Čistilna naprava na zajetju Podslivnica NK Rakek z novimi garderobami
Zaradi neustreznih vzorcev na zajetju Podslivnica je Občina
Cerknica skupaj z Javnim podjetjem (JP) Komunala Cerknica, d. o. o., kot izvajalcem del pristopila k izgradnji čistilne naprave za pitno vodo iz zajetja Podslivnica. Na občinski upravi
pojasnjujejo, da bodo z investicijo zagotovili neoporečno vodo za naselja Podslivnica, Mahneti, Ponikve, Topol, Otonica in
Brezje. Izvajalec del v skupni vrednosti nekaj več kot 217.000
evrov je JP Komunala Cerknica. Na občini pričakujejo, da bo
investicija zaključena že do konca letošnjega leta, pri tem pa
načrtujejo, da bo končani gradnji čistilne naprave sledila obnova vodovodne napeljave in ceste skozi naselje Topol.

V soboto, 20. oktobra, je bil še en pomemben dan za rakovški šport. Župan Marko Rupar je skupaj s predstavniki
Nogometnega kluba (NK) Rakek postavil temeljni kamen
za izgradnjo garderob ob rakovškem nogometnem igrišču.
Novo zavezo Občine Cerknica pri modernizaciji športne
infrastrukture so po slovesnem dogodku proslavili še s prijateljsko nogometno tekmo med veterani NK Rakek in NK
Postojna. Občina bo za izgradnjo namenila 37.860 evrov.
V prvi fazi, ki bo predvidoma končana že do konca leta, bodo izvedena gradbena dela, izdelana bo strešna konstrukcija ter opravljena krovska dela.

In memoriam Jože Turšič (1962–2018)
Spoštovani Jože,
eden mojih najzgodnejših spominov
nate je tudi eden najlepših. Kmalu po
tistem, ko sva se spoznala, sta s takrat
majhnim sinom stopila iz domače hiše na Mali gasi. V očeh ti je sijal dvojni ponos: na sina in na gasilsko uniformo, v katero sta bila oblečena. Naj
tvoja družina, prijatelji ter gasilci in gasilke ne bodo preveč razočarani nad
mojim skromnim zapisom. Sodelovala sva samo službeno, pa vendar dovolj, da vem, da smo izgubili velikega človeka. Spomnim se, kako
sem te snemala in sva se v radijski eter javljala ob naravnih nesrečah. Takrat nisem mogla verjeti, v kako odločnega organizatorja
in vodjo se je spremenil skromni, mili in dobrohotni človek! Ko
razmišljam o tvojem delu na področju gasilstva ter civilne zaščite, se mi dozdeva, da vem, kako ti je uspevalo. Z velikim srcem,

organizacijskimi sposobnostmi, zgledom in predvsem z dobroto.
In prav to zadnje je bila tvoja izjemna odlika. Ne mislim le na željo
pomagati drugim. Imel si redko danost: ljudje so te upoštevali in ti
sledili prav zaradi tvoje srčne dobrote. Lepo je, da si vedel, da tvoje delo in požrtvovalnost cenimo. Prejel si številna odlikovanja in
priznanja. Naj izpostavim le plaketo, ki jo Civilna zaščita Republike
Slovenije podeljuje za življenjsko delo, in priznanje 12. junij. Letos ti
je to najvišje priznanje podelila domača občina. Vidiš, o tvojem delu ni bilo sence dvoma, saj pravijo, da je težko biti prerok v domačem kraju. Tvoji najbližji in najdražji ter tvoji gasilci in vsi, ki so vpeti
v delovanje civilne zaščite, so se ti gotovo že zahvalili. Naj ti še sama
kot občanka rečem: Jože, hvala. Hvala za neštete ure, ki si jih vložil
v načrtovanje in gradnjo našega varnega vsakdana, in za vse nevarne ure, ko si nas v ujmah obvaroval najhujšega. Rekel si, da je
beseda hvala zate dovolj veliko plačilo. Hvala. Ne bomo te pozabili. Upam, da se v svoji skromnosti ne bi jezil, ampak zgodovine
Cerknice se brez omembe tvojega imena ne da več napisati.
Maruša Mele Pavlin

Zahvala
Ob izgubi našega dragega Jožeta Turšiča
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki so mu stali
ob strani v času bolezni in ga pospremili
na njegovo zadnjo pot.
Posebna zahvala gre:
• cerkniškim gasilcem za časti-poln gasilski
pogreb in komemoracijo,
• predsedniku PGD Cerknica in poveljniku
Civilne zaščite Cerknica, Matjažu Knapu,
ter županu Občine Cerknica, Marku
Ruparju, za besede slovesa,

• njegovim sodelavcem na Občini Cerknica, • cerkniški godbi in pevcem za izbrano
glasbo in
ki so mu vsakodnevno vlivali novih moči,
• kliničnemu oddelku za torokalno kirurgijo, vsem, ki ste in še vedno nosite našega
najdražjega Jožeta v srcu.
dr. Bocu in sodelavcem z Onkološkega
inštituta Ljubljana ter zdravstvenemu
Solza, žalost, bolečina
osebju ZD Cerknica,
te zbudila ni,
• upokojenemu ljubljanskemu nadškofu
a ostala je tišina,
msgr. mag. Alojzu Uranu za tolažbo
ki močno boli.
v njegovih zadnjih urah,
(Tone Pavček)
• župniku, g. Jožefu Krncu, za čudovito
sv. mašo,
Žena Nataša, sin Domen in vsi njegovi
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Volitve
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Že dvakrat sem vam obljubil, da bom kot župan
delal dobro za vse. Ocenjujem, da sem svojo
zavezo tudi tokrat izpolnil in so rezultati uspešno
izpeljanih projektov vidni v številnih krajih občine.
Nove pridobitve, plodna sodelovanja, smele
pobude pa še vedno porajajo ideje, kako občino
narediti ne samo dobro, ampak najboljšo za vse.
Z ekipo svetniških kandidatk in kandidatov
na listi Slovenske demokratske stranke (SDS)
smo prepričani, da nam skupaj lahko uspe in
je priložnosti za nas, za vas in občino še veliko.
Naj bo vaš glas naložba
v razvoj in sodelovanje!

Marko Rupar
kandidat za župana

ZA VSAKOGAR NEKAJ,
NAJBOLJŠE ZA VSE.
Naročnik oglasa: Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana

Občanke in občani,
ocenjujemo, da smo svetniki Slovenske demokratske stranke (SDS) skupaj
z Markom Ruparjem, ki ga podpiramo tudi pri vnovični kandidaturi za župana,
podprli pomembne projekte: izgradnjo cerkniškega vrtca, rakovške športne dvorane,
čistilnih naprav, skate parka, otroških igrišč, avtobusnih postajališč, obnovo šol,
širitev prostorskih kapacitet knjižnice, rekonstrukcije cest na relacijah Sv. Vid–Župeno,
Bezuljak–Dobec, Dolenja vas–industrijska cona Podskrajnik, nadgradnjo vodovoda
Begunje in Gorenje Jezero …

• umeščanje obvoznic Cerknica
in Rakek v prostor

• asfaltiranje ceste Dolenje
Jezero–Otok, Sveti Vid–Jeršiče

• širitev Industrijske cone Podskrajnik

• kolesarska steza med Uncem,
Cerknico in Bloško Polico

• center kulture na Taboru

• ureditev prostora za krajane
in gasilce v Martinjaku

• izgradnja parkirišča Parkiraj in
se odpelji (P + R) pred Cerknico
• vzpostavitev brezplačne krožne
avtobusne linije za prebivalce
oddaljenih krajev občine
v urbana središča

• celostna ureditev Tabora
z amfiteatrom in hostlom
• muzej pustnega društva

• zagotovitev dodatnih prostorov
Cerkniški osnovni šoli

• ureditev mestnega parka

• športni park na Bločicah

• zagotovitev prostora
za mladinski center

• obnova doma na Slivnici

Marko Kranjc,
predsednik občinskega odbora SDS Cerknica
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• gradnja gasilskega doma na Rakeku

• gradnja vrtca na Rakeku

ZA VSAKOGAR NEKAJ,
NAJBOLJŠE ZA VSE.

www.sds.si

Naročnik oglasa:

Za vas, spoštovane občanke in občani, imamo konkretne predloge, ki vas bodo prepričali,
da je glas za SDS naložba v razvoj in sodelovanje:

Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana

Svetniki SDS Cerknica smo sledili predvolilni obljubi, da bo v našem programu za vsakega nekaj,
a dobro za vse. Po dveh uspešnih mandatih pa smo prepričani, da je lahko občina Cerknica
ne samo dobra, ampak kar najboljša.

Obveščamo
Avtorica: Branka

Hobič Fotograf: Ljubo Vukelič

Skrbniki psov smo se razveselili parka za pse
Naj kar takoj zapišem, da tako velikega, ograjenega in urejenega pasjega parka v Sloveniji še ni bilo.
Zdaj je v Cerknici! Vsi skrbniki, vodniki in prijatelji psov se občini zahvaljujemo za razumevanje in
dobrohotnost.
Da pa bo park za pse, v dobro skrbnikov in štirinožcev, urejen, se moramo uporabniki držati napisanih in nenapisanih
pravil ter omejitev.
V samem parku sta že postavljeni tabli s pravili uporabe
in obnašanja. Naj pa za obiskovalce parka še podrobneje
pojasnim pravila.
1. Vsak pes mora biti cepljen proti steklini in čipiran, kar nas
obvezuje že Zakon o zaščiti živali.
2. Vsak pes mora biti negovan, odpravljene mora imeti zunanje (klopi, bolhe ...) in notranje (gliste, trakulje ...) zajedavce. Tabletke, paste, razpršila lahko kupimo na veterinarskih postajah in v lekarni.
3. Brez izjeme in opravičil je obvezno za psom pobrati
iztrebke in jih odvreči v ustrezna zabojnika v parku. Pri
tem naj opozorim, da bomo iztrebek težko našli, če bo
pes preveč oddaljen od nas in ga ne bomo imeli stalno
pod nadzorom. Higiena in zdravstveni razlogi morajo
biti v parku na prvem mestu.
4. Psičke, ki so v gonitvi, morajo žal ostati doma.
5. Ne hranite svojega psa ob prisotnosti drugih psov, ki jih
ne poznate, saj ravno pri hrani (ali žogici, palici, igrači)
zaradi tekmovalnosti lahko pride do neljubih situacij.
6. Ko opazimo, da se v parku dva oziroma več psov med
seboj ne razume, zaradi svoje varnosti in varnosti svojega psa park raje zapustimo. Prihranili bomo morebitne
veterinarske stroške.
7. Pomembno je, da že vnaprej prepoznamo govorico telesa in obnašanje svojega psa ali psa drugega skrbnika,
kar posebno velja za agresivno vedenje.
8. Tudi dva psa iste pasme nimata enakih osebnosti. Če je
naš pes plašen, zadržan, nemiren, rezerviran, sumničav
ali celo preveč zaupljiv, je dobro, da se seznanimo, kako

9.

10.

11.
12.

pristopiti k drugemu psu. Če naš pes ni primeren za pasji
park, ga tja raje ne peljimo. Bolj ko poznamo svojega psa
in njegove reakcije in resneje pristopamo v pasji park, hitreje in lažje se bomo izognili težavnim situacijam.
Zavedati se moramo, kaj vse neljubega se lahko pripeti
in zgodi, če svojega psa v parku nimamo stalno na očeh
(klepet z ostalimi skrbniki, stalno ukvarjanje s telefonom …).
Uporabniki pasjega parka se moramo zavedati, da je krivda, če pride do ugrizov ali nesporazumov med psi, izključno naša, prav tako odgovornost za morebitno škodo.
V roki imejmo vedno pripravljeno vrvico, da psa lahko
odpeljemo iz parka.
Ne prerekajmo se z drugimi skrbniki psov. Ne glede na to,
kaj se dogaja med psi, ostanimo skrbniki psov mirni in razumevajoči, spoštljivi in vljudni. Pasji park je javen prostor.

V pasjem parku je Občina Cerknica namenila del prostora tudi Kinološkemu društvu Cerkniške šapke. Ta del
bo v spomladanskem času naslednje leto tudi
z ograjo ločen od pasjega parka. Vsak prvi ponedeljek v mesecu, razen
v mesecih od decembra
do marca, pa smo kinološki inštruktorji in pripravniki
Cerkniških šapk pripravljeni brezplačno svetovati tudi ostalim skrbnikom psov
v Cerknici in okolici, da bi
bilo sožitje med psi čim
lepše, tesnejše, prvobitno
in v dobro vseh prebivalcev občine.
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Aktualno
Avtorica: Polona

Otoničar Pajk Fotograf: Ljubo Vukelič

Lokalne volitve in občinski organi
V nedeljo, 18. novembra, bodo redne lokalne volitve, kjer bodo v vseh občinah izvoljeni člani
občinskih svetov, župani oziroma županje in člani svetov. Volivci iz občine Cerknica bomo na lokalnih
volitvah volili župana in občinski svet, nista pa to edina občinska organa. Občina ima namreč še
podžupana, nadzorni odbor, odbore krajevnih skupnosti, medobčinski inšpektorat in redarstvo itd.
Pot do županskega stola
Župana se voli na lokalnih volitvah po večinskem
sistemu, kar velja za vse občine v Sloveniji.
Podlago izvedbe volitev predstavljajo številni zakoni: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah
v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o volilni in referendumski kampanji, rokovnik
državne volilne komisije za izvedbo volilnih opravil
za redne volitve v občinske svete in redne volitve
županov ter navodila občinskim volilnim komisijam
za izvedbo rednih volitev.
»Stranke in samostojni kandidati, ki kandidirajo s
podporo volivcev, so lahko na cerkniški občini kandidature za župansko mesto vlagali do 18. oktobra
do 19. ure,« pove Jasmina Križančič, tajnica občinske volilne komisije. Kandidata za župana predlaga
politična stranka ali skupina volivcev s podpisi pod- Župana se voli na lokalnih volitvah po večinskem sistemu, kar velja za vse občine v Sloveniji.
pore. Število podpisov mora biti enako ali večje od dveh od- voli po proporcionalnem sistemu, ni pa po vsej državi tastotkov od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem ko. »V manjših občinah, ki imajo do vključno enajst svekrogu na zadnjih rednih volitvah za župana. »Glede na nave- tnikov, se občinski svet voli po večinskem sistemu, v vseh
deno je bilo letos za lokalne volitve za kandidaturo župana večjih občinah z dvanajstimi ali več svetniki pa se občinski
Občine Cerknica treba zbrati 95 podpisov podpore. Je pa to svet voli po proporcionalnem sistemu,« me pouči Robert
potrebno le, če predlaga kandidata skupina volivcev, ne pa Urbas. Vendarle pa to pravilo ni tako rigidno. »Manjša obtudi, če je predlagatelj politična stranka,« doda Križančičeva. čina ima lahko na podlagi navedenega večinski ali proporcionalni volilni sistem – odvisno od števila svetnikov; tak
Nadzorni odbor je najvišji organ
primer je bil v občini Loška dolina, kjer so spremenili statut oz. zmanjšali število svetnikov, zaradi česar so imeli prej
nadzora javne porabe v občini.«
proporcionalni volilni sistem občinskega sveta, po navedeVse postopke za izvedbo lokalnih volitev izvaja občinska ni spremembi pa večinski volilni sistem,« doda Urbas. Letos
volilna komisija v sestavi osmih članov. Njene glavne naloge bomo v cerkniški občini izvolili 19 svetnikov oz. razdeljenih
so imenovanje volilnih odborov, določanje volišč, preverja- bo 19 mandatov. »Pri volitvah je treba poudariti, da imamo
nje volilne pravice, preverjanje kandidatov, tehnična izved- v občini tri volilne enote, ki so porazdeljene po krajih in so
ba volitev na lokalni ravni, razglasitev rezultatov glasovanja bile določene v Odloku o določitvi volilnih enot za volitve
ter skrb za zakonitost volitev. Predsednik komisije je Cerkni- članov občinskega sveta občine Cerknica,« pove Jasmina
čan Robert Urbas, ki je po izobrazbi pravnik. »Delo volilne Križančič. Prva volilna enota, kjer se voli osem članov obkomisije je zelo zahtevno predvsem zaradi tega, ker so roki činskega sveta, pokriva naslednja naselja: Cerknica, Doleza izvedbo volilnih opravil zelo kratki in ker pomanjkljivosti nja vas, Dolenje Jezero, Otok, Podskrajnik in Zelše. V drugi
preprosto ne sme biti. Možnosti za popravke je namreč zelo volilni enoti, ki zajema Rakek, Slivice, Unec, Ivanje selo in
malo,« mi pove. Na tem mestu je že drugi mandat, imeno- Rakov Škocjan, se voli pet članov občinskega sveta. Tretja
val ga je občinski svet. »»Predsednik volilne komisije in nje- volilna enota pa obsega največje število krajev: Grahovo,
gov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed dru- Žerovnico, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gogih diplomiranih pravnikov,« razloži Urbas.
renjem Jezeru, Bločice, Bloško Polico, Martinjak, Begunje
pri Cerknici, Brezje, Selšček, Topol pri Begunjah, Bezuljak,
Dobec, Kožljek, Gorenje Otave, Dolenje Otave, Stražišče,
Občinski svet in podžupan
V primerjavi z županom se v naši občini občinski svet, ki je Župeno, Beč, Pikovnik, Kržišče, Zibovnik, Podslivnico, Otopo 15. členu Statuta Občine Cerknica najvišji organ odlo- nico, Mahnete, Sveti Vid, Čohovo, Rudolfovo, Osredek,
čanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, Zalo, Ravne, Lešnjake, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kranjče,

»
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Aktualno
Zahrib, Tavžlje, Cajnarje, Reparje, Krušče, Kremenco, Milavo, Ponikve, Ščurkovo, Štrukljevo vas, Pirmane, Goro, Hruškarje, Hribljane, Bečaje in Slugovo. V zadnji volilni enoti se
voli šest članov občinskega sveta.
Kandidate za člane občinskega sveta lahko predlaga politična stranka (po svojih pravilih) oz. jih v posamezni volilni
enoti lahko predlaga skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, pri čemer pa morajo zbrati zadostno
število podpisov podpore. Število podpisov mora biti enako
ali višje od enega odstotka od števila volivcev v volilni enoti
na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30. »Glede na navedeno je bilo letos za kandidate za člane občinskega sveta Občine Cerknica potrebno število podpisov 40 v volilni
enoti 1 in po 30 v volilni enoti 2 in 3,« pove predsednik volilne komisije Robert Urbas in poudari, da je zbiranje podpisov
potrebno le, če predlaga kandidate skupina volivcev, ne pa
tudi, če je predlagatelj politična stranka.

»

Delo volilne komisije je zelo
zahtevno predvsem zaradi tega,
ker pomanjkljivosti preprosto
ne sme biti. Možnosti za popravke
je namreč zelo malo.«

Izmed članov občinskega sveta pa je izbran tudi podžupan občine. »Podžupan mora biti član občinskega sveta,«
potrdi Križančičeva, »imenuje ga župan in o tem obvesti občinski svet.« Podžupan pa lahko svojo vlogo opravlja profesionalno ali neprofesionalno. »Trenutni podžupan Marko
Kranjc svoje mesto opravlja neprofesionalno in ni polno zaposlen na občini. To se kandidat odloči v dogovoru z županom,« še doda tajnica občinske volilne komisije.
Funkcija nadzornega odbora
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Njegove člane, pet jih je, imenuje občinski svet izmed
občanov. »Politične stranke podajo predloge za imenovanje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki
izoblikuje predlog članov in ga predloži občinskemu svetu,
ki jih potem imenuje,« mi povedo na cerkniški občini.
V skladu z zakonom nadzorni odbor opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti torej ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov,
občinske uprave, svetov ožjih delov, javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.
Ne more pa biti član nadzornega odbora prav vsak. »Člani
nadzornega odbora imajo praviloma najmanj šesto stopnjo
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančnoračunovodskega

ali pravnega področja. Nadzorni odbor bdi nad porabo proračunskih sredstev.
Krajevne skupnosti
Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, zato se jih na volitvah ne voli. Ko bosta izvoljena župan
in občinski svet, se bo začel postopek imenovanja krajevnih skupnosti, in sicer po načelu, da stranke predlagajo kandidate za posamezne krajevne skupnosti. »Predloge nato
najprej obravnava komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki poda predlog občinskemu svetu. Občinski
svet predlog sprejme ali pa glasuje o drugem predlogu, ki
ga izoblikuje v sami razpravi,« pove tajnica občinske volilne
komisije. Predloge lahko podajo tako svetniške skupine kot
krajani posameznih krajevnih skupnosti.
»Interesnih krajevnih in drugih skupnosti ne gre zamenjevati z ožjimi deli občine, ki jih lahko ustanovi občinski svet;
interesne skupnosti večinoma nimajo uradnih pooblastil,«
pove Robert Urbas. Ožji deli občine – to so krajevne, vaške ali četrtne skupnosti – se lahko namreč ustanovijo s
statutom občine. Statut lahko določi, da imajo te skupnosti
svet, ki ga volijo prebivalci v skladu z določbami Zakona o
lokalnih volitvah. »Občina Cerknica sicer ima ustanovljene
krajevne skupnosti (Krajevna skupnost Cerknica, Rakek, Grahovo, Begunje in Krajevna skupnost Cajnarje–Sveti Vid), ki
sodelujejo z organi in prek teh uveljavljajo svoje interese, nima pa ustanovljenih ožjih delov občine (skupnosti) z organi,
voljenimi na splošnih lokalnih volitvah,« doda Urbas.
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15. november in obvezna menjava gum
Na vulkanizerje se najpogosteje spomnimo okrog 15. novembra, ko začne veljati zakonsko obvezna
uporaba zimske opreme v avtomobilih, to pomeni uporabo pnevmatik z oznako M + S in vsaj tremi
milimetri profila.
»Zakon o pravilih v cestnem prometu je tisti, ki določa, da je v času od
15. novembra do 15. marca obvezna
predpisana zimska oprema za vsa motorna vozila,« pojasni vodja policijskega okoliša Policijske postaje Cerknica Matjaž Kandžič. Ob nastopu tega
datuma policisti izvajajo preventivne
kontrole prometa zgolj zaradi pregleda uporabe pravih pnevmatik oziroma
ustrezne zimske opreme. Neustrezna
oprema in povzročitev splošne ogroženosti ostalih udeležencev v cestnem
prometu se kaznujeta. Globe za neupoštevanje zakona o pravilih v cestnem
prometu se gibljejo med 40 in tisoč
evri. »Zastoji in zdrsi na cestah v zimskih mesecih so najpogosteje posledica uporabe nepravilnih pnevmatik,«
potrdi sogovornik. Na vprašanje, kako Pomembno je, da zapeljete na cesto z varnimi in pravilno nameščenimi pnevmatikami.
je z upoštevanjem zakonodaje v cerkniški občini, Kandžič avtomehanične delavnice v Cerknici, ki se je na samostojodgovarja, da statistika ni slaba, saj so policisti v preteklem no pot podal že daljnega leta 1974. »Ne morem z gotoletu izdali samo tri kazni zaradi neuporabe zimske opreme. vostjo trditi, koliko avtomobilov sem že preobul,« pove MeGlede na številne težave, ki po slovenskih cestah nastopijo le, »lahko pa rečem, da jih je na sezono vsaj sto.« Ko je začel
ob sneženju, pa se vozniki očitno še vedno premalo zaveda- z vulkanizerstvom, je bilo treba za vsak stroj posebej pridobimo, da so pnevmatike edini stik avtomobila s podlago, dober ti dovoljenje. »Tudi posebno potrdilo sem dobil, da lahko to
oprijem pa je v kritičnih položajih ključen za kar najkrajšo za- dejavnost opravljam, danes pa ni potrebno nič posebnega,«
vorno pot. Popravnih izpitov v kritični situaciji na cesti žal ni. pojasni.
Je pa kljub temu treba za nekatere dejavnosti izpolniti
Pomembno je upoštevati tako imenovano pravilo 4 x 4 x 4.
Prva štirica pomeni, da pnevmatike ne smejo imeti manj kot prostorske, izobrazbene ali okoljske pogoje, brez dovolještiri milimetre profila, druga štirica, naj ne bodo starejše od nja OZS pa se dejavnosti ne sme izvajati. »V Sloveniji imaštirih let, in tretja, naj bodo vse pnevmatike na vozilu enake – mo, celostno gledano, dobre vulkanizerje,« pojasni inštruktor varne vožnje v Centru varne vožnje Blagomix Logatec
torej isti proizvajalec in model.
Kristijan Šuštar. Po njegovi oceni pa je je v poslu tudi nekaj
Kritično situacijo lahko omili tako takšnih, ki vulkanizerji postanejo čez noč in v tej dejavnosti
vidijo samo hiter zaslužek.
imenovano pravilo 4 x 4 x 4.«
Sicer pa se cene menjave pnevmatik v občini Cerknica
gibljejo od 25 do 35 evrov in so primerljive z ostalimi regiProblem sezonskih vulkanizerjev
Po podatkih Obrtne zbornice Slovenije (OZS) je v Sloveniji jami v Sloveniji. »Ko je sezona menjave gum, je dela za vse
družb, ki nudijo vulkanizerske storitve, okoli 2000, vendar dovolj,« se nasmehne Zvonko Mele. Sekcija vulkanizerjev je
pa je specializiranih zgolj 200. Dejavnosti, ki spadajo v do- že pred časom pripravila predlog priporočenih cen storitev,
meno vulkanizerjev, lahko teoretično registrira vsak, vendar na trgu pa pogosto prihaja tudi do zelo agresivnih popustov
mu to še ne daje pravice, da to dejavnost v praksi tudi izva- in posledično nižjih cen. »Največji problem pri sezonskih vuja. V občini Cerknica je trenutno 41 subjektov, ki so registri- lkanizerjih je,« pojasni Šuštar, »da ne poznajo osnovnih firani za vzdrževanje in popravila motornih vozil, od tega je zikalnih zakonitosti vožnje. Če vprašate povprečnega vulosem gospodarskih družb in 33 samostojnih podjetnikov. kanizerja, kam namestiti boljše pnevmatike, če imamo dve
Med njimi je veliko takšnih, ki seveda poleg avtomehaničnih pnevmatiki dobri in dve malo slabši, kar se profila tiče, vam bo
del nudijo tudi vulkanizerske storitve. Zvonko Mele je lastnik ta odgovoril, da morajo biti boljše pnevmatike na pogonski

»
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osi, da bomo v snežnih razmerah lahko premagali zasnežen
klanec.« Šuštar še razloži: »Pogon nima prav nobene veze
s tem, kje morajo biti nameščene boljše pnevmatike, zadnja
os na vozilu je namreč najpomembnejša, saj ta skrbi za stabilizacijo vozila in drži smer vožnje vozilu.«
Pomembna tudi starost pnevmatike
Da je treba na vozila namestiti dobre gume, se strinja tudi
Mele. Vse prepogosto namreč opaža, da ljudje varčujejo pri
nakupu. Je pa težava tudi, da včasih nismo dovolj pozorni,
koliko časa je stala pnevmatika pri prodajalcu. Pnevmatika
namreč s staranjem izgublja svoje dobre lastnosti in se slabša. Kdaj je bila proizvedena, razkriva oznaka DOT na bočnici,
ki je sestavljena iz štirih številk. Primer – številka 0715 pomeni, da je bila pnevmatika izdelana v sedmem tednu leta
2015. Sicer pa pravilno skladiščenje zagotavlja, da pnevmatika svojih lastnosti ne spremeni tudi do tri leta po izdelavi.
Priporočena življenjska doba je pet let oziroma 60 tisoč prevoženih kilometrov. Če imate tak komplet doma, je priporočljivo, da ga pred uporabo pregleda usposobljen vulkanizer.
Ob nakupu pa moramo biti še posebej pozorni na ustrezno dimenzijo,hitrostni razred in nosilnost pnevmatike. Vsi
morajo ustrezati določbam, ki jih je podal proizvajalec vozila in so navedene v homologacijskem kartončku (izjavi
o ustreznosti). »Velikokrat se zgodi,« pojasni Mele, »da nekdo prinese gumo popravit in naslednje leto pozabi, da bi
moral kupiti novo. So pa tudi takšne stranke, ki nekje nekaj
preberejo in te potem šolajo, kako moraš gume montirati.«

Mele pojasni, da se v vseh teh letih ni veliko spremenilo:
»Gumo menjaš tudi zdaj tako, kot si jo leta nazaj.« Pravi pa,
da je pri novih avtomobilih problem predvsem elektronika.
»Na armaturi sveti lučka za tlak, preveriš in je vse tako, kot
mora biti, lučka pa še kar sveti,« se nasmehne.
Kristijan Šuštar še doda, da je za optimalno delovanje
pnevmatike potreben tudi optimalen tlak. Pri tem opozori
še, da je tlak v pnevmatiki treba preverjati vsaj enkrat mesečno, obvezno pa, ko se odpravimo na daljšo pot.

»

Globe se gibljejo od 40 do tisoč
evrov.«

Glede na število avtomobilov v Sloveniji izrabljena pnevmatika predstavlja tudi problematičen odpadek. »Obstajajo
ponudniki, ki pridejo izrabljene gume iskat in jih odpeljejo
v predelavo,« pojasni Mele, pri tem pa doda, da se sem pa
tja pojavi tudi kakšen tujec, ki prosi, če lahko gume pregleda in tiste, ki se mu zdijo še dobre, odpelje. Javno podjetje
Komunala Cerknica, d. o. o., v zbirnem centru prevzema izrabljene avtomobilske pnevmatike skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami, torej od fizičnih oseb. »Stare gume oddamo pooblaščenemu prevzemniku – nosilcu
skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami na področju Republike Slovenije, to je podjetju Slopak, d. o. o.,«
pojasni vodja komunalnega sektorja Katarina Vavtar Kovač.
V letu 2017 so tako oddali 55.690 kilogramov izrabljenih
pnevmatik.

november 2018 | Slivniški pogledi | 21

Gospodarstvo

Med nominiranci tudi Lingva
dnevnik.si

Ljubo Vukelič

Družba Dnevnik, d. d., je 18. oktobra v Hotelu Jama v Postojni razglasila primorsko-notranjsko gazelo 2018. Finalist za
slovensko gazelo 2018 je bilo podjetje Intra Lighting, d. o. o.,
med nominiranimi podjetji pa sta bili še Advansys, d. o. o.,
ter tudi podjetje Lingva, proizvodnja tiskanih vezij, d. o. o.,
iz Podskrajnika. Med najuspešnejšimi podjetji v regiji so se
znašli, ker v tridesetih letih delovanja uspešno širijo proizvodnjo tiskanih vezij ter šablon. Pravijo, da sta hitrost in odzivnost njihovi največji konkurenčni prednosti. Po Evropi morajo dobavo šablone zagotoviti že naslednji dan, tiskana vezja
pa v treh dneh. Sklepna prireditev Slovenska gazela 2018 je
potekala 24. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani, laskavi naziv pa je osvojilo podjetje Mebor, d. o. o.
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Seja LAS Notranjska
cerknica.si

Ljubo Vukelič

V četrtek, 11. oktobra, je v sejni sobi Občine Cerknica potekala 13. seja Upravnega odbora Lokalne akcijske skupine
(LAS) Notranjska. Člani so obravnavali osem točk dnevnega reda. Med njimi tudi Javni poziv 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska, ki se bodo sofinancirale
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
ter Javni poziv 2018 za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska, ki
se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Več informacij
o razpisih bo objavljenih na spletni strani LAS Notranjska
(http://www.lasnotranjska.si).

Ljudje med nami
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Tjaša Prudič
Svetovalna delavka na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek, gasilka, nekdanja tabornica, prostovoljka
in še marsikaj. Težko bi se pri Tjaši Prudič omejili le na eno izmed številnih aktivnosti, ki jih opravlja.
Sploh, ker se vseh loteva z veliko vnemo in zagnanostjo.
Zakaj pedagoška usmeritev?
Od nekdaj sem rada delala z otroki. Želela sem biti učiteljica, delati v šoli ... A ne vem, zakaj sem se nato vpisala na
študij pedagogike in zgodovine na filozofski fakulteti (smeh).
Še pred diplomo sem se zaposlila na rakovški osnovni šoli. Takoj sem prevzela delo svetovalne delavke, a samo en
del. Dopolnjevala sem ga z delom z otroki s posebnimi potrebami, pozneje pa sem prevzela celotno svetovalno službo. Medtem sem za potrebe službe naredila še magisterij iz
inkluzivne pedagogike.
Aktivna si tudi v različnih društvih. V katerih in kaj te je
pripeljalo do tja?
Pri taborniškem Rodu Jezerska ščuka sem bila aktivna, trenutno sem aktivna pri Košarkarskem klubu Cerknica in
v Prostovoljnem gasilskem društvu Cerknica, in sicer kot članica ekipe prve pomoči in kot prva posredovalka.
K tabornikom sem se prijavila še kot otrok in tam tudi dolgo
ostala, ker mi je bilo všeč. Tudi košarko sem igrala že v osnovni
šoli. Pozneje sem bila pomožna sodnica najprej v rekreacijski
ligi, nato pa sem naredila še izpit, tako da sem lahko to delo
opravljala tudi na prvenstvenih tekmah. Zadnji dve leti pa je to
preraslo do tega, da sem postala članica upravnega odbora
in lahko še s svojega strokovnega področja, ki ni košarkarsko,
prispevam k razvoju KK Cerknica.
Pri gasilcih pa sem se znašla po zaslugi svojega partnerja
Klemna, ki je tudi član ekipe prve pomoči. Ko sem pomagala
na vajah, sem se želela tudi sama preizkusiti v teh
znanjih, se jih naučiti, tako da sem opravila 70-urni tečaj za bolničarja in postala
članica ekipe, ki mislim, da trenutno
zelo uspešno zastopa barve tako
gasilskega društva kot Cerknice nasploh. Zdaj to znanje
zelo dobro uporabljam tudi
v šoli, kjer že tretje leto vodim interesno dejavnost,
krožek prve pomoči, ki je
tudi kar obiskan.
Vsem tem funkcijam –
tako v službi kot pri
ljubiteljskih dejavnostih –
si zelo predana. Kako
ti uspe skombinirati vse
skupaj?
Do sebe sem zelo zahtevna.
Mislim, da moraš vsako stvar, ki se

je lotiš, narediti v najboljši možni luči, na najboljši možen način. To cenim tudi pri drugih. Da za tisto, za kar se odločijo, naredijo maksimalno in izpeljejo, kot je treba. Delavnost,
zagnanost sta mi pomembni veščini. Se pa sčasoma naučiš postaviti prioritete, čas racionalneje razporejati. Sem in tja
kakšni stvari tudi reči ne. Čeprav sem takšna, da me stvari hitro
pritegnejo, me zmeraj še kam vleče, tako da ta »ne« zame velikokrat ni tako lahek, kot se mogoče sliši.
Si na kateri svoj dosežek, morda tudi lastnost, še posebej
ponosna?
Ponosna sem na to, da se ljudje lahko obrnejo name, da
jim lahko pomagam, in da to, kar rečem, nato naredim. To
želim tudi ohraniti. To se mi zdi neka vrlina, ki sem jo dovolj dobro razvila in mi je všeč. Če gledam z vidika šole,
sem ponosna na vsakega otroka, ki mu uspe napredovati
s svojim trudom. Na osebnostnem ali učnem področju ...
Morda celo bolj na osebnostnem, socialnem področju kot
na učnem.
Izhajaš iz velike družine. Tudi med tvojimi petimi sorojenci
je nekaj takšnih, o katerih bi lahko kaj napisali – Katja je na
primer avtorica znanega bloga Pepermint, Tinkara poje,
Eva trenutno prebiva v Ameriki ... Se podpirate, ste v stiku?
Mislim, da smo zelo ponosni eden na drugega. Zelo lepo
je biti del tako velike družine, ne samo ožje, tudi razširjene, moj oče je eden od dvanajstih otrok, tako da nas je res
veliko, ko se zberemo na družinskem srečanju,
na primer za praznike, rojstne dneve ...
Se mi zdi, da starejša, kot sem, bolj
občutim to pomembnost družine; lepo je živeti z občutkom,
da imaš nek pristan, kamor se
lahko zatečeš. Ravno zato,
ker nas je toliko in imamo
toliko različnih interesov,
pa se potem ne dobimo
tolikokrat, kot bi si morda želeli, saj ima vsak
svoje obveznosti. Biti
član velike družine ti da
neke veščine, lastnosti,
ki so najverjetneje pripomogle tudi k izbiri mojega
poklica. Iz tega pa verjetno
izhaja tudi dejstvo, da težko
rečem ne, ko je treba komu
pomagati.
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Utrip
Tjaša Zalar nagrajena
za kolekcijo Vigred

👍

Mlada modna oblikovalka Tjaša
Zalar s Kremence v občini Cerknica
je lani prejela mednarodno priznano strokovno nagrado MercedesBenz Fashion Award. Nagrada je
vključevala tudi predstavitev lastne
kolekcije na letošnjem tednu mode. Izkoristila jo je tako uspešno, da je na Mesecu oblikovanja
za predstavljeno kolekcijo Vigred
prejela še nagrado perspektivni v kategoriji modno oblikovanje.
Z nagrajeno kolekcijo se je predstavila tudi na Poljskem. ( www.radio94.si

🍂

Maruša Mele Pavlin

Katarina Veselič)

Najboljši v kategoriji
osnovnih šol

Osnovna šola Notranjski o
dred
Cerknica je že 22 let vključena
v program Ekošola. V ponedeljek,
24. septembra, sva se s predstavnico
podružnične osnovne šole 11. maj
Grahovo Laro Vereš udeležili konference koordinatorjev programa Ekošola v Laškem. Tam sva prevzeli tudi
priznanje in nagrado za sodelavko –
Veronika Švigelj in njeni učenci, ki so
v lanskem šolskem letu obiskovali izbirna predmeta RČL (rastline in človek) in KID (kmetijska dela) ter nekaj učencev prostovoljcev, so prejeli
priznanje za najlepšo visoko gredo v
kategoriji osnovnih šol za šolsko leto
2017/18. Posebna pohvala gre učencem in mentorici tudi zato, ker je bil
njihov vrt spomladi tarča vandalizma, vendar so vsi skupaj pokazali veliko volje, vztrajnosti in entuziazma
ter nadaljevali z zastavljenim delom.
(
Jana Frank)
Iskrene čestitke!

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 oktobru sta 90. rojstni
dan praznovali Stanislava Gornik
z Rakeka in Marija Švigelj iz
Grahovega. Čestitke!

Vitez krvodajalstva

💯

Joško Cerkvenik je postal prvi vitez krvodaja
lstva v občini
Cerknica. Naziv Rdeči križ Slovenije (RKS) pod
eljuje tistim, ki
stokrat darujejo kri. Za njegovo dobrodelnos
t so se Cerkveniku 17. oktobra zahvalili predstavniki območne
ga združenja
RKS Cerknica-Loška dolina-Bloke in župan Mark
o Rupar.
(

cerknica.si

Srebrnomašnik kaplan Janez Žerovnik

Ljubo Vukelič)
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mladinske skupnosti v Cerknici veliko
časa posveti mladini. Janez, srebrnomašnik, bod’ pozdravljen!
Ob vašem življenjskem jubileju vam farani želimo še mnogo
zdravih let.«
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Blaž Žnidaršič)

Dogaja se

Ansambel Jelen prepoznaven in uspešen 

Janez Kovačič

osebni arhiv

Ansambel Jelen sestavlja šest dobrovoljnih glasbenikov, ki
prihajajo iz Cerknice in njene neposredne okolice. Začetki
delovanja segajo v leto 2009. Prvotna zasedba se je oblikovala kot lovski ansambel Lovske družine Cerknica. Zaradi želje vodje ansambla Mateja Branisla po resnejšem pristopu in
oblikovanju tradicionalne »Slakove« zasedbe so se pred sedmimi leti ustalili v sedanji zasedbi. Začelo se je sodelovanje
z znanimi slovenskimi pisci besedil, avtorji narodno-zabavne
glasbe in mentorji: Tinetom Lesjakom, Branetom Klavžarjem, Anito Merzdovnik, Vero Šolinc … Nekaj skladb pa je napisal žal že pokojni notranjski pisec Janez Kranjec. Najraje pa
fantje ustvarjajo avtorsko glasbo, ki se je pri poslušalcih tudi
najbolj prijela. V letu 2016 je izšla prva zgoščenka z naslovom
Lepa moja Notranjska. Skladbe z zgoščenke se redno vrtijo po radijskih postajah v Sloveniji in tujini. Za več pesmi so posneli
tudi videospote. Na lestvici Slovenski pozdrav na nacionalni televiziji lahko glasujete za videospot pesmi Mama. Leto 2018 je
bilo uspešno tudi na tekmovalnem področju – na Festivalu Vurberk je za valček Zakaj si odšla, delo Mateja Branisla, ansambel
prejel prvo nagrado občinstva, na kar so člani zelo ponosni. Ansambel je tudi prireditelj tradicionalne revije narodno-zabavnih
ansamblov Lepa moja Notranjska v Cerknici, ki bo v nedeljo, 25. novembra, v cerkniškem kulturnem domu.

Dan odprtih vrat Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica 

Natalija Strmšek

Vsako leto je mesec oktober posvečen mesecu varstva pred
požari. Letos je Gasilska zveza Slovenije za tematiko izbrala
številko za klic v sili 112. Na to številko lahko pokličete, če po
trebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge
reševalne službe ali policijo. V soboto, 20. oktobra, je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Cerknica pred cerkniškim kulturnim domom pripravilo dan odprtih vrat. Širša javnost se je
lahko pobližje spoznala z gasilsko dejavnostjo. Obiskovalci
so si ogledali opremo, ki jo gasilci uporabljajo pri reševanjih
in požarih, nekateri so si oblekli tudi težko delovno gasilsko
opremo, spoznali gasilce, ki so prostovoljno vedno na voljo,
ko pride do različnih nesreč in situacij. Prikazali so tudi par
praktičnih primerov uporabe gasilnikov ter kaj se zgodi, če
v goreče olje vlijemo vodo. Ekipa bolničarjev PGD Cerknica je poskrbela za predstavitev prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so lahko izbirali med različnimi igrami, predvsem pa so navdušeno spoznavali delo gasilca in odnesli veliko koristnih informacij.

Festival za tretje življenjsko obdobje

Tatjana Gostiša

Od 1. do 3. oktobra je v prostorih Cankarjevega doma v Ljubljani potekal Festival za tretje življenjsko obdobje. Letos je
dosegel polnoletnost in ohranil svoje mesto največjega dogodka za starejše v Evropi. Tri dni se je od 9. do 18. ure odvijal
bogat program v štirih predavalnicah, na dveh odrih in 160
razstavnih prostorih v treh dvoranah. Kot regionalni koordinator Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) smo bili v Centru
za uravnotežen razvoj Vitra Cerknica s strani Andragoškega
centra Slovenije pozvani, da se pridružimo s svojimi pod
izvajalci, ki se vključujejo v projekt TVU. Našemu vabilu se
je odzvalo Kulturno društvo Rak Rakek s sekcijama klekljaric
in mozaika. V torek, 2. oktobra, smo v dopoldanskem času
predstavili delovanje obeh sekcij, način vključevanja starejših in ostalih generacij v društvo, izobraževalne delavnice ter nekaj
izdelkov. Obiskovalci so se lahko preizkusili v osnovah klekljanja ter si ogledali praktično izdelavo mozaika. Festival je za vse
brezplačen ravno z namenom, da ga lahko obišče čim več obiskovalcev. Na festivalu je bilo videti, da so tudi starejši zelo
aktivna generacija, ki prekipeva od energije. Če ste letošnjega zamudili, vabljeni naslednje leto prvi teden v oktobru 2019.
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Smo začeli? Smo začeli!
Simona Lekšan

Letošnje skavtsko leto smo pričeli v soboto, 13. oktobra,
v Ribiškem kotu na Cerkniškem jezeru. Enajst voditeljev in
trije duhovni asistenti smo se predstavili kot intergalaktična bitja, ki jih je napadel virus. Otroci so nas morali rešiti s
posebnim zdravilom. Ker pa je ta virus zelo smrtonosen in
se zelo hitro širi, smo morali poiskati zdravila tudi za ljudi,
zato so se mlajši odpravili iskat sledi (volčje, mačje, človeške in ptičje), s katerimi so prek ugank, rebusov in zagonetk
uspeli najti štiri skrinjice z zakladom; starejši skavti pa so iskali kuverte z nalogami in prek vrisovanja v zemljevid odkrili mesto plakata z našim letošnjim geslom: Z zdravo glavo
v naravo po zabavo. Sprejeli smo še nove člane, na koncu
pa se posladkali s sadjem, oblitim s čokolado.

Osnovnošolci spoznavajo naravo
Marko Cvetko

Martina Marc

V mesecu oktobru smo v Osnovni šoli Notranjski odred
Cerknica izvedli serijo predavanj in delavnic pod vodstvom
Marka Cvetka iz društva Modro nebo. Učenci od 6. do 9.
razreda so spoznavali osnove in uporabo vegetativnega razmnoževanja rastlin pri pridelavi hrane, tehnologijo in značilnosti gensko spremenjenih organizmov ter značilnosti
ekološke pridelave. V okviru izbirnih predmetov so spoznavali zdravilna zelišča, metode cepljenja sadnega drevja in se
preizkusili v tehnologiji pridobivanja eteričnih olj iz lokalnih
rastlin z metodo destilacije. Z aktivnostmi, ki bodo tudi kulinarične narave, bomo nadaljevali v mesecu novembru. Delovanje programa je delno financirala Občina Cerknica.
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Tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka
Vili Marinšek

Urška Jernejčič

21. oktobra je v Mirni Peči na Dolenjskem pod okriljem
Društva za ohranjanje Slakove glasbe in družine Slak potekalo prvo tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka. Sodelovalo
je 70 različnih glasbenikov tako iz Slovenije kot tudi tujine, ki
so se med seboj pomerili v dveh skupinah – kot posamezniki v igranju na diatonično harmoniko ali pa kot komorne zasedbe (trio, trio in spremljevalna glasbila). Strokovno komisijo so sestavljali priznani glasbeniki, ki so hkrati tudi izvrstni
poznavalci Slakove glasbe: Franc Mihelič, Toni Sotošek,
Brane Klavžar, Tine Lesjak in drugi. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci Glasbene šole Vilija Marinška (poslovalnica
Rakek). Učenec Mitja Jernejčič iz Slivic je dosegel odlično
srebrno priznanje, Andrej Logar pa bronasto.
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Vse najboljše, naši jubilanti!
Cveta Levec

Zdenka Zakrajšek

Vsak rojstni dan je osebni praznik, spomin na srečanje z uspavanko v zibki starševske ljubezni. Članice in člane Društva
upokojencev Cerknica, ki so letos praznovali okroglo obletnico svojega rojstva ali pa jo bodo do konca leta (od 70 do
90 in več let), smo v soboto, 13. oktobra, povabili v društvene prostore, kjer smo jim s pesmijo Ženskega pevskega zbora Lipa čestitali za jubilej. Ob prigrizku in pijači so prisluhnili
glasu harmonike Borisa Ruparja, predsednika Društva upokojencev Cerknica. Z besedo pa sem se poklonila tudi Miroslavu Vilharju ob dvestoti obletnici rojstva. Po zdravici so se
jubilanti še veselo družili. Pa je zašlo sonce in z njim je izginilo radostno vzdušje iz našega kluba. Sončne luči ni bilo več,
da bo jutri spet vzšla; slavljenci so se razšli, da se čez nekaj
let zopet snidejo zdravi in nasmejani.

Izlet po vaseh ob Cerkniškem jezeru
Majda Zupan

28. septembra smo se člani Medgeneracijskega društva
Zimzelen Cerknica podali na krajši izlet ob Cerkniškem jezeru. Najprej smo se ustavili na Dolenjem Jezeru, kjer smo si
ogledali cerkev sv. Petra in prisluhnili razlagi domačina Mateja. Posebnost cerkve so lestenec, ki je bil narejen v jezerski glažuti, kasetiran strop, poslikana ograja ter podoba sv.
Notburge. Izlet smo nadaljevali na Otoku, kjer smo z domačinom Mirkom obiskali cerkev sv. Primoža in Felicijana.
Prav nenavadna se
nam je zdela cerkev
v gozdu nad vasjo Laze, posvečena
sv. Brikciju, priprošnjiku proti plazovom. Nazadnje smo
si ogledali še cerkev sv. Kancijana na
Gorenjem Jezeru.
Zaključek s kosilom
v Dolenji vasi pa je
zaokrožil naš izlet
po vaseh in cerkvah,
kjer marsikdo še nikoli ni bil, čeprav so
pravi kulturnozgodovinski biseri.

Romanje na Planinsko goro
Klara Žnidaršič

V nedeljo, 14. oktobra 2018, je župnija Cerknica organizirala
romanje na Planinsko goro. Nekateri peš z Unca, nekateri iz Planine, spet drugi so se pripeljali. Vsi smo imeli isti cilj,
da se ob treh popoldne zberemo v Marijinemu svetišču na
gori, da se najprej zahvalimo za vse prejete darove ... Sveta
maša je bila namenjena romarjem in pohodnikom. Daroval
jo je Janez Žerovnik, srebrnomašnik, ki je dopolnil 60 let.
Tatjana in Jože sta med drugim poskrbela tudi za to, da smo
z našim kaplanom Janezom nazdravili in ga pospremili še
na mnoga leta s pesmijo ter ga obsuli z najlepšimi željami in
blagoslovi. Ob tem smo se okrepčali še s pecivom, ki ga je
pripravila Tatjana Lekšan.
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Briceljk, 2346 m
Miro Mlinar

Neva Jezernik

Lep dan je klical in zbralo se nas je osem planincev, ki smo
se odpravili osvojit najvišji vrh Loške stene Briceljk, ki je zelo zahteven za vzpon. V zgodnjih urah smo se zapeljali čez Idrijo, Tolmin, Bovec do Bavšice, Planinskega učnega središča Planinske zveze Slovenije, na izhodišče pohoda.
Sledil je vzpon po dolini Bala vse do lovske koče na višini
1300 metrov. Tam smo zavili levo v gozd po nemarkirani poti, ki je bila na nekaterih odsekih zelo strma. Za Studorjem
smo zavili levo na daljše melišče, za orientacijo pa so služili
le možici, ki so bili postavljeni, kot da več poti vodi na ključno
mesto. Treba je bilo preplezati še krajši skok in nadaljevati po
izpostavljenih travnatih pobočjih. Za zahteven sestop bi nam
zmanjkalo časa, zato smo gori prej rekli nasvidenje. Vrha
nismo osvojili, pa smo bili vseeno zadovoljni, a tudi utrujeni.
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Plesonoga na festivalu Pika miga
Jelena Oleami

Ksenija Mikor

Prvi vikend v oktobru so se na 15. mini festivalu Pika miga
v Kulturnem domu (KD) Velenje predstavili najboljši mladi
plesalci, stari od pet do trinajst let. Izbor je naredil državni
selektor za ples Igor Svederski. Med izbranimi so bile tudi plesalke pod mentorstvom plesne pedagoginje in koreografinje Jelene Oleami iz Kulturnoizobraževalnega društva
(KID) Plesonoga iz Cerknice, ki so se na festival uvrstile
z dvema točkama, za kateri so prejele zlata priznanja. Nagrajena skupinska točka Kizejšan skupine Plesoluna (nastopajoče: Maša Korošec, Gea Erjavec, Karla Levec, Hana Obreza)
vzpostavlja na odru skupnost, ki ima svoj lasten jezik, v katerem se prepoznava in si izmenjuje izkušnje. Nagrajeni avtorski solo ples Prebujenje mlade plesalke Klementine v svoji
plesni miniaturki pa prizemlji svoj tesen odnos z naravo.
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Rožnati oktober v Cerknici 

Valerija Klemenc

Mesec oktober je svetovni mesec ozaveščanja o raku dojke.
Po Sloveniji potekajo številne aktivnosti, ki nas opominjajo na
to kruto bolezen, za katero vsako leto zboli 1300 žensk in
10 moških. Od tega 400 žensk ter šest moških tudi umre.
Kulturna sekcija Prostovoljnega gasilskega društva Dolenje
Jezero Jezerska tršca je organizirala predavanje z naslovom
Poskrbimo za svoje zdravje – o raku dojke. Predavanje je potekalo v četrtek, 27. septembra, v prostorih Točke moči Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica, s predsednico
združenja Europa Donna Slovenije, dr. Tanjo Španić. Predavateljica nam je predstavila dvanajst najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek bolezni. Na modelu dojke smo si
ogledale praktičen prikaz samopregledovanja in se seznanile z novo mobilno aplikacijo Breast Test, ki uporabnice vsak mesec spomni na samopregled dojk. Sledila je predstavitev preventivnih presejalnih programov Dora, Zora in Svit. V občini je po
podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje vključenost v program Svit 66,6-odstotna in v program Zora 70,6. V nedeljo,
30. septembra, smo za osveščanje in vstop v rožnati oktober na parkirišču Dolenjega Jezera okrasili drevo z rožnatimi pleteninami, pentljami in izdelki iz volne. Prijetno nedeljsko popoldne smo zaključili in popestrili z ljudskimi napevi.

Biti prostovoljec je privilegij 

Sabina Eržen Korošec

Vesna Turk

V mesecu septembru smo prostovoljci v DEOS Centru starejših Cerknica sodelovali na krompirjevem pikniku, pri športnih igrah in izvedbi rojstnih dni ter tombole. V sodelovanju
s Karitasom v Cerknici in domsko delovno terapevtko smo
nekaj stanovalcev najprej pospremili k maši v župnijsko cerkev, po maši pa na srečanje starejših, ki je potekalo v mladinskem centru. Ob srečanju prijateljev in znancev je bilo
veselje neizmerno. Prostovoljci v cerkniškem centru starejših delujemo prek Zavoda Aktivna starost in redno pomagamo tudi pri sprehodih, nudimo družabništvo, prisluhnemo
starejšim, pomagamo pri aktivnostih v delovni terapiji in pri
ostalih mesečnih dogodkih. Kot prostovoljec si na vsakem
koraku deležen besed hvaležnosti, imaš priložnost prisluhniti potrebam starejših in skupaj z njimi iskati vire moči, na
katere so nekateri že pozabili, ob tem pa sta velikokrat potrebni zgolj topla beseda in spodbuda. Sočasno pa se vedno znova učimo od starejših, zato je biti prostovoljec privilegij, ki bi ga moral doživeti prav vsak izmed nas.

Potepanje po Bledu in okolici

Nina Jerič

Ugotovili smo, da že dolgo nismo bili na Gorenjskem, zato
nas je lovska naveza naše prostovoljke Olge Braniselj popeljala v okolico Bleda. Vsi smo že bili tam in smo okolico
dobro poznali, pa vendar ni bilo nobenemu odveč, da si jo
še enkrat ogledamo. V objemu jesenskih barv, umirjeno od
poletnih turistov in prelepega sončnega, toplega vremena,
nas je Blejsko jezero ponovno navdušilo, ko smo se z avtobusom zapeljali okoli njega. Še prej pa smo obiskali mlado družino, ki se ukvarja s čebelarstvom. Ugotavljali smo,
da se še vedno premalo zavedamo, kako so naravni izdelki iz medu dobri za zdravje. Vesela druščina krvodajalcev in
prostovoljcev je nadaljevala svoje popoldansko druženje ob
reki Radovni. Hoja skozi tolmune, soteske, med skalami, po
brveh je bila dolga približno dva kilometra. Sprehod po Blejskem vintgarju je trajal debelo uro in vsi smo se naužili svežega
gorenjskega zraka in blejskih gozdov. Lačni in prijetno utrujeni smo se ustavili v prvi domači gostilni, kjer so nas dobro pogostili in zabavali ob zvokih harmonike. Prijetno smo se družili in se tudi veliko nasmejali, zato smo se težko razšli v poznih
večernih urah.
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Dogaja se

Obiskali sveto mašo
Tatjana Lužar

Blaž Žnidaršič

Šola za župane
Ana Širca

Valter Leban

23. septembra je s pomočjo prostovoljk in prostovoljcev sveto mašo obiskalo kar nekaj oskrbovalcev Centra starejših Cerknica. Mašo je vodil duhovni pomočnik
Anton Horvat ob somaševanju domačega župnika
Jožefa Krnca, ki sta prisotne k bolnišničnemu maziljenju. Tajnica Župnijske Karitas Cerknica Tatjana Lužar je
nagovorila prisotne: »Zahvaljujemo se vam, naši dragi starejši, bolni in invalidi za vašo molitev in darovanje
trpljenja za vse potrebe naše župnije in cerkve.« Dejala
je, da so vzorniki in temelj občestva v cerkvi in domovih. Po maši je bilo v Salezijanskem mladinskem centru
Cerknica druženje, za pogostitev pa so poskrbele prostovoljke Župnijske Karitas.

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami smo regionalna stičišča
iz cele Slovenije začela skupno kampanjo Šola za župane.
Njena namena sta bila vzpostaviti več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah ter v oblikovanje programov vključiti
tudi nevladne organizacije. Kandidate za župane smo želeli
spodbuditi, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih
skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe. Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev – iz vrst politike je prihajalo 110 posameznikov, s strani nevladnih organizacij pa 127. Tudi v naši regiji
je bila Šola za župane zelo dobro obiskana. Sklepna misel
srečanj tako v Pivki kot v Cerknici pa je bila, da si nevladne
organizacije želimo več dialoga v vseh občinah po regiji.

Srečanje jamskih vodnikov

Letovanje na Braču

Gašper Modic

V nedeljo, 14. oktobra, smo se pred Križno jamo tradicionalno srečali obstoječi in starejši jamski vodniki, ki to delo
še vedno opravljajo, pa tudi tisti, ki so ga na območju občin
Cerknica in Loška dolina opravljali nekdaj. Poleg smo povabili tudi člane Društva ljubiteljev Križne jame. Samo srečanje
je potekalo pred vhodom v Križno jamo, kjer smo ob zakurjenem ognju prisluhnili zanimivim zgodbam in anekdotam
iz preteklosti. Ogledali smo si tudi, kako napreduje prenova
objekta pred Križno jamo, ki bo doprinesel k boljšemu počutju obiskovalcev in vodnikov Križne jame. Ob toplem čaju
in prijetnem kramljanju se je nedeljsko popoldne hitro prevesilo v noč.
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Mario Žnidaršič

V soboto, 25. avgusta, se je 45 članov Društva invalidov
Cerknica-Loška dolina-Bloke z avtobusom odpravilo na tedenski oddih v hotelsko naselje na otoku Braču. Vreme nam
je bilo naklonjeno in tako smo preživeli aktiven dopust, ki so
nam ga popestrili športne dejavnosti, druženje ob igrah, plavanje in tudi uživanje na plaži. Za dnevno in večerno animacijo je poskrbela predstavnica Radia Štajerski val in turistične
agencije Katja Žogar, za ples ob živi glasbi pa glasbenik in
pevec Sandi Petrej. Z željo, da ob prvi priložnosti izlet ponovimo, se bomo še dolgo spominjali tega prijetnega dopustovanja. Zahvala za organizacijo letovanja pa gre predsednici društva Olgi Otoničar.

Dogaja se
Oglasno sporočilo

Na snidenje in dobrodošli
v vaši novi NLB Poslovalnici
Zaupanje naših strank in zadovoljni obrazi, ko najdemo pravo rešitev za vsako finančno zagato,
so smisel našega dela. Kljub temu, da po 30. novembru zapiramo vrata NLB Poslovalnice Rakek,
še vedno ostajamo z vami za vse, kar sledi.
»Čeprav vaša in naša Poslovalnica Rakek zapira
svoja vrata, boste svoje finance še naprej lahko
zaupali NLB strokovnjakom. Prepuščamo vas v
dobre roke kolegov v Poslovalnici Cerknica, ki
bodo odslej iskali za vas najboljše in najprimernejše rešitve,« pravi Dorjana Šuštar, vodja NLB
Poslovalnice Rakek. »Na tem mestu bi se v imenu vseh sodelavcev iskreno zahvalila za vaše
zaupanje in vse tople besede, ki ste nam jih namenili ob vaših obiskih,« še dodaja.
Toplo dobrodošli!
Na široko pa vam 3. decembra odpiramo vrata v
vaši novi NLB Poslovalnici Cerknica, v kateri ste
dobrodošli od ponedeljka do petka med 8. in 12.
ter med 14.30 in 17. uro. Če potrebujete dodatne
Dorjana Šuštar, vodja NLB Poslovalnice Rakek in NLB Poslovalnice Cerknica
informacije, ali bi si želeli ogledati vašo novo poslovalnico, vas lepo vabimo na celodnevni dan odprtih vrat. 477 20 00, aktivirajte video klic ali klepet prek www.nlb.si in
»V tem dnevu boste spoznali bančnike, ki bodo odslej z vese- nas preizkusite.
Digitalizacija in nove tehnologije namreč prinašajo spreljem poskrbeli za vas in vaše finance, pozdravili pa vas bomo
tudi nekateri – vam že poznani obrazi. Istočasno vam bomo membe na vseh področjih bančnega poslovanja, vse hitreje
predstavili svoje delo in odgovorili na vsa vaša vprašanja, med pa se spreminjajo tudi navade vas – naših strank. Vse več vas
tem pa boste lahko okušali praznične dobrote,« predstavi Šu- posluje preko elektronskih poti ali pa uporablja bančne avštarjeva in vas, v četrtek, 20. decembra 2018, (v odpiralnem tomate, tako da se potrebe po obiskih klasičnih poslovalnic
vztrajno zmanjšujejo. Ravno zaradi tega vam bo za gotočasu poslovalnice) vabi na dan odprtih vrat.
vinska opravila še naprej na Rakeku služil bankomat.
Potrudili se bomo, da bomo strankam, ki boste svoje stoZa celoten prenos poslovanja bomo
ritve odtlej opravljali v drugih, bližnjih NLB Poslovalnicah, kar
poskrbeli v banki in zaradi tega
najbolj ublažili spremembe v poslovanju. Prav tako pa ničestranke ne boste imele dodatnega
sar ne bomo prepustili naključju. Tudi v bodoče bomo iskadela ali stroškov. Prav tako se zaradi li rešitve, kako približati naše storitve tistim strankam, ki ne
uporabljate sodobnih poti, ter imate težave z dostopom do
prenosa ne bodo spremenile vaše
poslovalnic. »Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da ohraveljavne pogodbe ali storitve, enake nimo vaše zaupanje. Ob tem pa močno upamo in si želimo,
pa ostajajo tudi številke vseh vaših
da se kmalu spet snidemo,« zaključuje vodja NLB Poslovalnice Rakek in NLB Poslovalnice Cerknica.
računov in plačilnih kartic.«

»

24 ur na dan, vse dni v letu
Zgodba se na tem mestu ne zaključuje. Ker se zavedamo
težav z dostopnostjo in razgibanim geografskim terenom,
vam kjerkoli in kadarkoli ponujamo alternativno rešitev. Četudi bo poslovalnica odslej drugje, smo 24 ur na dan le en
klic stran, saj so vam naši svetovalci iz NLB Kontaktnega
centra na voljo vse dni v letu, ob katerikoli uri, prek telefona,
video klica ali spletnega klepeta. Tako vam za nujne storitve
ali strokovni nasvet sploh ni treba iti od doma. Pokličite (01)

»

Ne glede na oddaljenost vaše nove NLB
Poslovalnice bomo še naprej poskrbeli za
vse, kar sledi. 24 ur na dan, vse dni v letu se
lahko za kakršen koli nasvet, z vprašanjem,
težavo ali dilemo obrnete na NLB Kontaktni
center na telefonsko številko (01) 477 20 00,
prek video klica ali (spletnega) klepeta. Prav
tako bo 24/7 na Rakeku ostal bankomat.«
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Avtorica: Maruša

Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Krušče
Kaj lahko povemo o vasi s štirimi hišami, ki so v lasti dveh družin? O vasi, ki nima ne cerkve, ne
kapelice, ne šole, o katerih bi lahko pisali? Veliko. Krušče so lepa zgodba o danes tako opevanima
medgeneracijskem in medsosedskem sožitju. In ne, niso del kakšnega projekta, le ljudje imajo
srce na pravem mestu.
Vas z dvanajstimi prebivalci leži na 639
metrih nadmorske višine, le malo nad
glavno cesto pred Cajnarji. Dve hiši sta
v lasti prišlekov Janežičevih, v dveh pa
domuje pet generacij Zalarjevih, po
domače Stričevih. Ko je pred dvanajstimi leti gledališki režiser Tomi Janežič
iskal ustvarjalno posestvo, je po naključju prišel na Krušče. Tam je kupil Možakovo domačijo. »Da ostanem, sem se
odločil zaradi sosedov, fajn ljudje so,«
pravi Novogoričan. S partnerko Katjo
Legin imata na Kruščem Studio za raziskavo umetnosti igre. Na mednarodnih
delavnicah psihodrame sta gostila ljudi
iz vsaj tridesetih držav sveta, tudi Johna
Patricka Shanleyja, ki je za film Mesečnica leta 1988 prejel oskarja. Da udeleženci ne bodo imeli težav s prenočišči, sta kupila še Bombačevo hišo, ki jo
bosta uredila. Sosede znani gledališki
in filmski obrazi v vasi sploh ne ganejo
več. Pravzaprav odgovora niso dobili le
na eno vprašanje: Kako lahko po ozki
in ovinkasti cesti Janežičeve goste do
Krušč pripelje avtobus?
Furmanska postaja
Pred vojno se vasi ni dalo izogniti, saj je
skoznjo na Bloke in proti Svetemu Vidu
peljala glavna cesta, tiste po Cajnarski
dolini še ni bilo. Dve družini sta gost promet, ki so ga seveda povzročali furmani,
dobro izkoristili. Pri Možaku, kjer so se pisali Žnidaršič, so imeli trgovino z lesom
in gostilno, Bombačevi so bili trgovci,
gospodar pa je za nameček še fural. »Po
drugi svetovni vojni pa je bila pri Možaku šola,« se spominja Stane Zalar s tretje
domačije. Štiri leta je šolo, iz katere mu
je najbolj v spominu ostal redni tepež
učiteljice, obiskoval na Kruščem, potem
pa v Cajnarjih. Še dobro, da je bila šola za
vogalom. Če je želel napasti krave pred
poukom, je moral vstati ob štirih zjutraj.
Tri, štiri ure je potreboval, da je bila žival
sita. V zameno pa ni nikogar bolela glava
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»Gozd jemlje vse nazaj,« pravi Stane Zalar. Stare Krušče ob nekdanji glavni prometnici so že čisto obdane
z njim, le kakšna modernejša hiša pod vasjo, leži ob današnji cesti.

zaradi metra in pol snega. Mleko je bilo v štali, žito so namleli v ponikovskem,
po domače panikovskem, mlinu, kjer je
imela družina part, kot rečejo deležu,
pridelek je bil pospravljen in leskove palice narezane. Pa ne za »otroško mažo«,
kot so rekli včasih – za zobotrebce, ki so
jih izdelovali pozimi. Toliko so jih naredili, da so jih še nosili prodajat k Svetemu
Vidu. Stane Zalar jih izdeluje še danes.
»Sploh ne maramo drugih,« pritakne
njegova snaha Meta Zalar in nadaljuje: »še danes zelenjavo pridelamo sami,
meso pa dobimo pri kmetih.« Živine že
štiri leta nimajo več, tudi zato se okoliški
bregovi zaraščajo.
Ko se utrga oblak
»Tisti grič tam čez je Klen,« na drugo stran doline pokaže gospod Zalar,
»čisto gol je bil, tam smo se smučali.«
V knjigah sicer beremo, da je starosvetno smučanje doma na Blokah in v
Vidovskih hribih. Stane Zalar teorijo za
Vidovske hribe najverjetneje potrjuje. Smuči so izdelovali iz bukovega ali
jesenovega lesa, krivili so jih kar v kotlu, v katerem so kuhali za prašiče, jih
vtaknili v »krvilnik« in posušili. Družbe
v gmajni mu ni manjkalo. Možakovi in

Bombačevi so imeli po deset družinskih članov, njih je bilo šest. »Moja mama je rekla, ko smo se otroci zapodili
po bregu, da je, kot da bi se utrgal oblak,« se spominja. V njihovih želodcih,
pravi, se je znašlo vse, kar je zrastlo na
njivah in v gozdu, tudi hrastnice, danes
se je za te gobe bolj uveljavilo ime marele, pa oparnice, glog … »Mulci smo se
malo manj kot po gmajni pasli.« Dobrot, ki so bile na mizi za praznike, so se
hitro usmilili. »Pohanje smo imeli, flancate, se reče bolj prav, pa potico, rožičevo ali pa so za nadev zmleli suhe
hruške.« Raki, ki jih je bilo nekoč v izvirih vse polno, mu niso šli v slast, postrvi
pa. Kruščarji imajo in so imeli vode več
kot dovolj. Danes je vodovod zamenjal
studence, ki jih okoli vasi ne manjka. Pri
koritu rečejo studencu, kjer se je nekoč
napajala živina in od koder so ženske
vodo na glavah nosile v hiše. Možakove je hrbet manj bolel. Sto let star oven
– črpalka, ki je črpala in potiskala vodo iz njihovega studenca do hiše – je
še ohranjen. »V studencih je vode vse
manj,« opaža že Zalarjev vnuk Anže, ki
se je odločil, da z družino ostane doma. »Lepo je tukaj,« utemeljuje odločitev. Njegova Anja, ki je na Krušče prišla

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
z Unca, mu pritrjuje: »Delam v lokalu in
mi paše, da je doma bolj umirjeno, pa
v redu se razumemo.« »Anja, sva rekli,
da bova povedali, da naju je na Krušče
pripeljala ljubezen,« se vnukovi izbranki
zasmeje Danica Zalar. Njo je Stane leta
1966 pripeljal z Jesenic, kjer je bila njena danes 91-letna mama in najstarejša vaščanka, sicer Hrenova iz Begunj,
bab'ca. Njuni trije otroci so se tako rodili v jeseniški porodnišnici. Prvorojenec Stanko je ostal doma, Dušan in
Vesna pa sta se podala čez potok na
Kremenco in si tam ustvarila družini.
Da se je Anže odločil, da bo ostal doma, veseli tudi soseda Tomija. Tako ima
njegov sin Teo družbo. S sosedovima
malčkoma Galom in Ulo so veliki prijatelji, še bolj veselo je, ko na obisk iz
Cerknice pride Anžetov brat Blaž z družino. Igri se takrat pridruži še njegova
Gabbi. Kruščarji pa že nestrpno čakajo
na novega vaščana, Teo namreč kmalu
ne bo več edinec. »Lepo bi bilo, pravi
njegov oči Tomi, če bi imeli vrtec bližje. Saj ni problem peljati do Cerknice,«
razlaga, »samo bolj domače bi bilo.«
Tako mu je tudi žal, da ni več prijazne
male trgovine v Cajnarjih.
Trdoživost in razumevanje
Dobri sosedje si kdaj hodijo tudi v zelje, pravzaprav v travo. »Ko Tomija poleti ni bilo, sem mu okoli hiše pokosil
travo, potlej smo mu pa slike poslali na
Norveško,« se hahlja Stane Zalar mlajši. Tako kot so zdaj veseli, da Anže ostaja doma, sta sin Stane in snaha Meta
leta 1990 razveselila očeta Staneta in
mamo Danico, ko sta se preselila v novozgrajeno hišo zraven njune. Zalarjevi

Na levi je nekdanja Bonačeva domačija in trgovina, kjer bodo, ko jo bodo Janežičevi uredili, prenočevali gledališčniki iz vsega sveta.

so družina, ki se brezpogojno podpira.
Veseli so, da pri njih živi Daničina mama. Znali so si razdeliti delo tako, da je
Meta ob dveh majhnih otrocih ob delu
doštudirala do magisterija in je danes
uspešna poslovna ženska. Meta in mož
Stane pa ste se brez obotavljanja neštetokrat usedla v avto in sinova odpeljala do nogometnega igrišča v Cerknici. Blaž je bil celo mladinski državni
reprezentant. Brata sta v cerkniškem
klubu aktivna še danes. »Za nič nista bila prikrajšana. Fuzbal sta igrala in ko sta
prišla iz begunjske v cerkniško šolo, sta
bila frajerja, nihče ju ni zmerjal s Hribci,« razlaga Meta. Zmerjal s Hribci? Prebivalci Otavske in Vidovske planote ter
Cajnarske doline so ponosni na svoje
korenine, so Hribci z dvignjeno glavo
in ne marajo, da beseda Hribec v dolini dobi slabšalni prizvok, da postane
zmerljivka, če smo čisto iskreni. Večina
se s tem prvič sooči, ko iz šole v Begunjah pride na predmetno stopnjo v
Cerknico. Njihovi predniki so trudoma

V vrsto (od leve) so se najprej postavili Zalarjevi: Blaž in Špela Mramor, ki se iz Cerknice velikokrat zapeljeta
na Krušče, Meta, Anja Mršek in Anže, oba Staneta, oče in sin, dedek ponosno pestuje vnučka Gala, ob njem
je žena Danica pred njima vnukinji Gabbi in Ula ter najboljši sosedje: Tomi Janežič, Katja Legin in njun Teo.

izkrčili gozd in zaživeli na kmetijah
v odmaknjenih krajih, kjer so morali za
preživetje trdo delati in znati pravzaprav
vse. Na Kruščem je ledino oral Mihael
Krusetz. Ime kmeta, ki je vasi dal ime,
je zapisano v turjaških urbarjih za gospostvo Nadlišek iz začetka 16. stoletja.
Priimka v vasi ni več. V franciscejskem
katastru iz leta 1823 sta na Kruščem zabeleženi dve kmetiji, na hišnih številkah
ena in dve so gospodarili Pavlini, priimek se je ohranil na bližnji Kremenci. Zalarji takrat niso bili daleč, živeli so
v okoliških vaseh: na Gori, v Reparjih
in Cajnarjih, čez nekaj desetletij pa že
na Kruščem. Prvi Zalar na Cerkniškem
je sicer omenjen takrat kot Krušec leta
1504. To je bil Janez Zalar (Saller), torej
nekdo, ki je (prišel) iz Zale.
Ko bo pritisnil mraz, bo na Kruščem
zadišalo po čaju iz trpotca in materine
dušice. Da družina in sosedje ne bodo
kašljali, bo poskrbel Stane Zalar starejši. Z zimo se bo v vas naselil še večji
mir, naokoli bo morda iz gozda prišla
kakšna žival, pri Janežičevih bodo odigrali predstavo, dve, otroci pa se bodo
zapodili v belino. Le kdo bi lahko zmotil vaški mir? Furmani so se odpeljali v
spomin in na vozove naložili še gostilniški hrup. Nekoč glavna cesta, na katero se je krenilo pri Topolu, pa je danes
prevozna samo s traktorji. »Ne, te ceste
ni več, nikamor se ne pride iz vasi. Nič
nimamo, tukaj nič ne raste, še najmanj
gobe,« svoj mir malo za šalo malo za
res branijo Kruščarji. Nekoč Novogoričan Tomi pa se vseeno ne more upreti
skušnjavi, ki jo še bolj pozna iz domače
pokrajine, in malo izda vaško »nerodovitnost«: »Ma, češnje pa imamo.«
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Naša društva
Avtorica: Olga

Otoničar

Medobčinsko društvo invalidov (MDI)
Cerknica-Loška dolina-Bloke
Medobčinsko društvo invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke je bilo ustanovljeno pred 36 leti in
je kljub ločitvi občin ostalo enovito. 25. maja 1982 je bil v sejni sobi Kovinoplastike Lož ustanovni
občni zbor.
Društvo je nastalo na pobudo Zveze delovnih
invalidov Slovenije (ZDIS) in ob prizadevanjih
Centra za socialno delo (CSD) Cerknica in
strokovne sodelavke Aleksandre Šega. Veliko
zaslug za ustanovitev pa je imel tudi pokojni Rudi Mlakar, ki je bil vodja kadrovsko-socialne službe Kovinoplastike Lož. S skupnimi
močmi in dobro voljo so prispevali k ustanovitvi našega društva. Na ustanovnem občnem
zboru so bili izvoljeni predstavniki v izvršni ter
nadzorni odbor in častno razsodišče. Za prvo
predsednico društva je bila izvoljena Vilma
Prosenc, takratni upravni odbor pa so sestavljali Vilma Prosenc, Rozka Golob, Jože Poje,
Ustanovni občni zbor leta 1982 ( arhiv društva)
Olga Otoničar, Olga Kranj, Anton Kočevar,
Franc Bajt in Peter Kranjc. Prosenčeva je vodila društvo drugih ustanov, krajevnih skupnosti, centra za socialno delo,
enajst let, leto dni ga je vodila Miroslava Kavčič, že 24 let pa obrtnikov, lovskih družin …
Na našo pobudo je bil leta 1984 ustanovljen Aktiv invalidov
je na vrhu društva Olga Otoničar, ki je za vodenje dobila tudi priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije in priznanje Brest Cerknica, ki je nekaj časa aktivno deloval. Leta 1987 sta
Občine Cerknica 12. junij. Občina je ob 20-letnici delovanja se priključila še aktiva invalidov Kovind Unec in Kartonažna
Rakek. Je bila pa v prvih letih delovanja Kovinoplastika Lož nadruštvu podelila tudi zlati taborski znak Občine Cerknica.
ša gonilna sila v moralnem in materialnem pogledu. Gre pa
za uspešno delovanje v tistem času zahvala tudi občini, ki je
Težki začetki
Cilji društva so bili že na začetku delovanja zelo ambiciozni, z veliko mero razumevanja pristopila k reševanju težav invalivendar se je hitro izkazalo, da so bile želje večje od zmož- dov, centru za socialno delo in podjetju Brest.
Kljub težkim začetkom se je stanje skozi leta izboljševalo,
nosti. Tako so bili začetki organizacijsko težki, vendar so
novonastalemu društvu s svojimi izkušnjami pomagali čla- v društvu pa ocenjujemo, da je bilo narejenega veliko dobni Aktiva invalidov Kovinoplastike Lož, ki je bil ustanovljen rega. Za vse delo na terenu gre priznanje članom izvršnega
leta 1980. Z aktivnim delom je društvo začelo leta 1983 in odbora ter zvestim in požrtvovalnim poverjenikom, prostopri tem dobilo podporo delovnih organizacij, občinskih in voljcem društva. Ima pa veliko zaslug tudi krovna organizacija – Zveza delovnih invalidov Slovenije
(ZDIS), ki so jo leta 1969 ustanovila občinska invalidska društva z območja Republike
Slovenije zaradi medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov ter ohranitve
varstva pravic delovnih invalidov. Je največja
nacionalna invalidska organizacija, ki v 69 lokalnih društvih združuje delovne invalide po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; druge invalidne osebe, ki nimajo
statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jo
pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti
zadovoljevati potreb osebnega, družinskega
Septembra letos so organizirali delovno srečanje s pobratenimi društvi. ( Ljubo Vukelič)
in družbenega življenja v okolju, v katerem
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Naša društva
živijo; ter zakonite zastopnike invalidov in druge
osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društev in zveze. Na nacionalni ravni je v ZDIS
vključenih več kot 61.400 posameznikov.
Novi prostori
Zveza MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke svojim
članom pomaga predvsem s strokovnimi nasveti in predlogi. Društvo je ob ustanovitvi štelo 154
članov, danes pa jih ima kar 797. Številka je bila še
višja, vendar je nekaj članov preminulo ali ostarelo. V društvo so vključeni predvsem starejši, želeli
pa bi si, da bi se nam priključili tudi mlajši.
MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke ima svoje
prostore v stavbi novega gasilskega doma v Cerk
nici na Notranjski cesti 42; od Občine Cerknica
jih je v uporabo prevzelo leta 2005. Dobilo jih je
s pomočjo nekdanjih županov Valentina Scheina Za člane že vrsto let pripravljamo različne aktivnosti. Fotografija je nastala leta 1999 pri vzponu
na Triglav. ( arhiv društva)
in Miroslava Levarja ter krovne organizacije ZDIS.
Vendar pa aktivnosti niso samo letovanja in izleti, amProstori so primerni za delovanje društva in so dostopni vsem
vrstam invalidov. Z Občino Cerknica vseskozi zgledno sode- pak delo v društvu prinese tudi številne obveznosti. Admilujemo. Posebej nam je bilo v veselje, da nas je na srečanju nistracije pri vodenju društva je vse več. To lahko potrdi tus pobratenimi društvi, ki smo ga organizirali v septembru, pri- di tajnica društva Tatjana Homovec. Vseh aktivnosti, ki jih
jazno sprejel tudi župan Marko Rupar in se izkazal kot odličen izvajamo, ne bi mogli izpeljati brez prizadevnih članov in
drugih podpornikov društva, ki nesebično, po svojih mogostitelj, za kar smo mu posebej hvaležni.
čeh, z odrekanjem in družbeno odgovornostjo prispevajo
k razvoju in napredku društva. Želeli bi si, da bi posamezniPoudarek na socialnih programih
Program dela je usmerjen na področje zdravja, usposablja ki živeli z zavedanjem, da vsak lahko postane invalid in da
nja, izobraževanja, kulturnih dejavnosti, usposabljanja za ak- je težko živeti z invalidnostjo, če družba ne razume potreb
tivno življenje in delo, pa tudi na področje rekreacije. Največji in trpljenja invalidnih. V društvu tako iskreno upamo, da
poudarek dajemo izvajanju posebnih socialnih programov, se bo, kljub težkemu ekonomskemu položaju, v katerem
ki so sofinancirani s strani krovne zveze in občin, prilagojeni so se znašle različne neprofitne organizacije, našlo razumevanje in podporo za invalidno populacijo, ki ji je usopa so specifičnim potrebam invalidov.
V 36 letih delovanja smo za svoje člane organizirali vrsto da namenila težjo pot življenja. Tako je naš skupni cilj, da
letovanj ter izletov po Sloveniji in tujini. Organiziramo delav- bi v občinah dosegli razumevanje in podporo. Predvsem
nico ročnih del, ki jo vodita Rajka Truden in Lidija Bavec, pri je treba še veliko narediti na področju odstranjevanja arpravljamo predavanja tako na sedežu društva kot v medgene- hitekturnih barier, ki onemogočajo dostop invalidom,
racijskem centru v Loški dolini. Člani imajo na voljo letovanja vezanim na invalidski voziček in s poškodbami spodnjih
v Čatežu, Izoli, Radencih, Rogaški Slatini, Šmarjeških Toplicah, okončin. Invalidi si namreč želimo biti enakopravni drugim
Dobrni, Fiesi in na Ptuju. S tem jim pomagamo pri krepitvi državljanom.
zdravja, saj si želimo, da bi lahko čim dlje živeli samostojno
življenje. Kapacitete dodeljuje posebna komisija pri ZDIS, ki
na podlagi pravilnika o dodeljevanju kapacitet razporeja upravičence. Prednost imajo tisti invalidi, ki imajo že odobrene
zdravstvene storitve s strani zdravstvene zavarovalnice.
Želijo si enakopravnosti
Povezujemo se s sorodnimi društvi na ravni regije (Vrhnika,
Logatec), s prijateljskimi društvi iz Kopra, Izole, Sežane, Pivke
in Postojne ter s pobratenimi društvi s Ptuja, iz Pirana, Trbovelj in Škofje Loke. Organiziramo srečanja, kjer si izmenjamo pridobljene izkušnje in vzpostavljamo prijateljske vezi.
Sodelujemo tudi na športnem področju – igramo šah, pikado, balinamo in kegljamo. Ocenjujemo, da nam tovrstna
druženja prinesejo veliko prijetnih in nepozabnih dni, zato si
bomo tudi v prihodnje prizadevali za ohranjanje in razvijanje
meddruštvenih povezav.

Člani in predsednica Olga Otoničar (druga z leve) ob dvajseti obletnici MDI
Cerknica-Loška dolina-Bloke ( arhiv društva)
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Kultura in kulturniki
Avtorici: Rebeka

Hren Dragolič in Barbara Camille Tanze Fotografiji: osebni arhiv

Fran Gerbič v Avstraliji
Od 21. septembra do 6. oktobra sta bili pevki Rebeka Hren Dragolič ter Barbara Camille Tanze
na koncertni turneji po Avstraliji. Kot operni duo pod imenom The Petticoat Girls sta z različnimi
pianisti predstavili svoj celovečerni program z naslovom Ko sestre ljubijo.
Umetniški nastopi so bili del projekta Art Circle
 esidence, ki ga vodi nemška veleposlanica v Avs
R
traliji, dr. Anne Prinz. Pevkama sta se pridružila tudi
dva slikarja, Veronika Krobs (Nemčija) ter Etko Tutta
(Slovenija).
Na sporedu koncertov so bili znane operne arije v italijanskem in francoskem jeziku ter več nemških samospevov in duetov. Poudariti je treba, da
sta pevki avstralski publiki premierno predstavili tudi
duet cerkniškega skladatelja Frana Gerbiča z naslovom V noči. »Ta duet je bil vsem najinim poslušalcem izredno všeč, ne glede na to, ali sva ga izvajali po Evropi ali pa zdaj tudi Avstraliji,« pravi Barbara
Camille Tanze, ki je poleg koncertov poučevala
tudi mlade pevce in pevske učitelje iz operne hiše
v Sydneyju in Adelajdi.
Delavnici dihalne koordinacije (MDH Breathing Coordination) sta bili zelo dobro sprejeti. Več udeležencev je prišlo
celo z letalom iz Melbourna ali drugih mest, ker je to znanje
v Avstraliji še popolnoma novo. »Zelo sem zadovoljna, saj je
bilo veliko zanimanja za ponovitev delavnic ter izvedbo obsežnejših tečajev optimalnega dihanja,« je povedala Barbara, ki v Cerknici z možem vodi Zavod Voice up za optimalno
dihanje in zdravo uporabo glasu.
Za Dragoličevo je bilo potovanje še posebno doživetje, saj se namerava konec leta 2018 z družino preseliti na
Tasmanijo. »Veliko mi je pomenilo, da sem lahko videla v
živo kraj, kjer bomo živeli, ter da sem tam spoznala prijazne
ljudi, ki nam bodo lahko olajšali prihod v novo življenje,« je
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povedala Rebeka Hren Dragolič, pevka ter učiteljica petja in
flavte. V Hobartu, kjer je mož dobil službo kot zlatar v inovativnem podjetju, se bo ona še naprej ukvarjala s poučevanjem glasbe, zelo verjetno pa bo tudi nastopala z različnimi
zasedbami, saj so klasični glasbeniki v Tasmaniji zelo iskani.
Publika je nastope dua zelo navdušeno sprejela. Videli
so ga lahko v Albert Hallu (Canberra) v Government House
(Hobart in Perth) ter v muzeju vinarja Wolfa Blassa v Hahndorfu blizu Adelaide. Pevki ocenjujeta, da je na turneji njunemu glasbenem programu prisluhnilo okoli tisoč poslušalcev. S ponosom povesta, da imata že zdaj več ponudb za
ponovitev turneje. »To bo krasna priložnost, da se tudi po
Rebekini selitvi lahko druživa in skupaj nastopava,« poudari
Barbara Camille Tanze, »ker se bova seveda pogrešali tako
osebno kot tudi profesionalno. Kot
tujka, ki je našla novi dom v Sloveniji, vem, da so povsod dobri ljudje
in da nas življenje včasih pelje stran
od svojih običajev. Dandanes je svet
tako majhen, da sem prepričana,
da bova kmalu spet skupaj nastopali, bodisi v Avstraliji bodisi doma
v Evropi.«
Obe povesta, da sta zelo zadovoljni s celotnim potovanjem, čeprav
je bilo naporno: v štirinajstih dnevih
sta leteli kar enajstkrat, s skrajnega
vzhoda celine v Sydneyju do Pertha
na zahodni obali. »Popolnoma drugačne razdalje so kot tukaj, za krajši izlet se pelješ tudi štiri ure, in to se
Avstralcem zdi še kar blizu,« se smejeta popotnici.

Kultura in kulturniki
Avtorica: dr.

Anja Bajda Gorela Fotografiji: arhiv KD Cerknica

Napovednik Kulturnega doma (KD) Cerknica
Novembra nas ponovno čaka raznovrsten nabor dogodkov v KD Cerknica. Od že poznane
in v lokalnem prostoru prepoznavne gledališke sekcije Kulturnega društva Rak Rakek, ki tokrat
v soboto, 17. oktobra, premierno predstavlja komedijo Čaj za dve, do koncerta Ansambla Jelen
v nedeljo, 25. novembra.
Je pa vsaj še nekaj dogodkov prepletenih z lokalnim okoljem. Eden izmed njih je predstavitev zgoščenke z glasbo
Frana Gerbiča 8. novembra, drugi pa predstavitev filma in
projekta Risova pot 20. novembra. Vsi, ki si tega odličnega
dokumentarnega filma o naseljevanju risov pri nas še niste
ogledali na festivalu Kon'c avgusta, vabljeni, da tokrat ne
zamudite priložnosti.
Premiera animiranega filma Mitje Mančka
Nikar si v koledar ne pozabite zabeležiti torka, 13. novembra! Tega večera bomo namreč ob 19. uri najprej premierno predvajali novi animirani film Mitje Mančka z naslovom Civilizacija, zatem pa še z več nagradami odlikovan
film Posledice režiserja Darka Štanteta. Film je na Festivalu
slovenskega filma prejel nagrado občinstva, nagrado za režijo ter nagradi za glavno in stransko moško vlogo. Film
govori o 18-letnem Andreju, ki je zaradi svojega težavnega vedenja poslan v mladinski vzgojni zavod. Tam spozna
Željka, neformalnega vodjo gojencev. Ko ta odkrije Andrejevo skrivnost, ga prične izkoriščati. Andrej je postavljen
pred preizkušnjo odgovornosti in ohranjanja moralne integritete. Odločiti se mora med Željkom in njegovim divjim življenjem ter tem, kako ostati zvest samemu sebi. Projekcijam bosta sledila pogovor z avtorjema obeh filmov in
pogostitev.

Prešernovo gledališče Kranj: Teror
Teror, sodobna drama, ki jo je napisal berlinski odvetnik
Ferdinand von Schirach, je trenutno najbolj uprizarjano
delo tako na evropskih odrih kot po svetu. Drama sproža etično dilemo »nemogoče odločitve« – kako se odločati v skrajnih primerih terorističnih akcij. Obtoženi pilot

Lars Koch se je namreč moral v hipu odločiti, kako rešiti situacijo in koga žrtvovati. Ali je bolje sestreliti letalo
s 164 potniki, da se izognemo smrti 70.000 ljudi na
nogometnem stadionu? Ali bi pilot sestrelil letalo tudi, če
bi bila na krovu njegova družina?
Vznemirljiva predstava, kjer poleg Boruta Veselka in Aljoše Ternovška nastopijo še Vesna Slapar, Darja Reichman,
Peter Musevski in Miha Rodman, bo v Kulturnem domu
Cerknica na sporedu v petek, 23. novembra, ob 20. uri.

Gajin svet
V okviru Filmarije se bomo novembra posvetili mladim še
s filmom Gajin svet, ljubljencem občinstva po slovenskih
kinematografih. Enajstletna Gaja živi skupaj z očetom Petrom in štirinajstletno sestro Teo, potem ko se njena mama Nina pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji.
V družini so tako rekoč čez noč ostali samo trije člani, ki se
skušajo znova postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Film bo na sporedu v soboto, 24. novembra,
ob 18. uri. Projekciji bo sledil pogovor, vsi obiskovalci
pa bodo prejeli nov Kuldnevnik #2, ki predstavlja filmske
poklice. Vabljeni!
S Pestnerjem in Naberjem v december
Uvod v decembrsko dogajanje v Kulturnem domu Cerknica pripravljamo v soboto, 1. decembra, in sicer z legendarnima pevcema Omarjem Naberjem in Otom Pestnerjem. Na koncertu z naslovom Trip to Las Vegas se bosta
pevca sprehodila po svetu glasbe, ki ga osebno cenita in
ju je navdihnil pri ustvarjanju. Prepevala bosta pesmi avtorjev, kot so Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Louis
Armstrong, The Beatles, Michael Buble. in lastne uspešnice. Vabljeni!
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Praznovali šestnajstletnico delovanja 

Karmen Petrič

Ljubo Vukelič

22. oktober je dan društva, dan, ko je bilo pred šestnajstimi leti ustanovljeno Kulturno društvo Rak Rakek. Letošnje praznovanje se je pričelo v četrtek, 18. oktobra, z letno
razstavo likovne sekcije v knjižnici na Rakeku, kjer so likovniki predstavili delo preteklega leta. Strokovno je razstavljena
dela predstavila magistra umetnosti in akademska slikarka
Karmen Bajec. V kulturnem programu, ki ga je vodila Maja
Malc, pa so se predstavile članice pevskega sestava Cluster.
K praznovanju obletnice so svoj delež dodale tudi klekljarice, ki so svoje umetnine prestavile v vitrinah knjižnice.
V petek, 19. oktobra, pa so članice najmlajše sekcije, sekcije mozaika, predale v ogled in okras novo mozaično steno.
Po lanskem uspehu mozaika pri rakovški šoli se je porodila ideja, da se z mozaiki polepša stena pri Gostišču Furman. Dekleta so čez poletje ustvarila 47 krogov različnih dimenzij
in vzorcev, ki so jih v oktobru namestili na steno. Odprtja se je udeležilo veliko število obiskovalcev, med njimi tudi župan
Marko Rupar. Praznovanje obletnice društva so zaključili folklorniki z uspešno izvedbo mednarodnega folklornega festivala, ki je bil v soboto, 20. oktobra, na Uncu.

Pogovor s Francem Mazijem 

Nevena Savić

V sredo, 26. septembra, se je v rakovški knjižnici odvijal še
eden v nizu večerov z znanimi krajani, ki jih Enota Ivana
Matičiča Rakek organizira v sodelovanju z Društvom upokojencev Rakek. Gost večera je bil Franc Mazi. V pogovoru
s Francem Perkom je razkril marsikatero zgodbo iz mladosti, ki jo je preživel na Rakeku. Od leta 1976 živi v Ljubljani, kjer je gradil poklicno kariero, ki jo je z upokojitvijo
na mestu vrhovnega državnega tožilca zaključil leta 2010.
Ta poklic je obiskovalcem predstavil skozi številne anekdote, ki jih je doživel v poklicnem življenju. V petdesetih
letih je aktivno telovadil pri Telovadnem društvu Partizan
Rakek, veliko je tudi planinaril in prehodil slovensko planinsko transverzalo od Pohorja do Ankarana. V zadnjih letih
sodeluje s skupino Stare slike in objavlja prispevke na njihovem spletnem portalu, kjer pred pozabo rešujejo tisoče fotografij z zgodbami notranjskih ljudi in krajev. Obiskovalci
so ob koncu imeli veliko vprašanj. Izrazili so željo, da bi večer ponovili.

Aktivni oktober folklorne skupine

Damijana Škrlj

Ljubo Vukelič

Letošnje leto je za Folklorno skupino Kulturnega društva Rak
Rakek nadvse delavno, kar se kaže tudi v mesecu oktobru.
13. oktobra je skupina gostovala na Hrvaškem, v Zasadbregu, kjer so svoj program predstavili na tamkajšnjem dogodku Pozdrav jeseni u Zasadbregu. Že naslednji teden,
20. oktobra, pa so v Uršulinem domu na Uncu izpeljali tradicionalni mednarodni folklorni festival, sedmi po vrsti,
na katerem so se poleg domače skupine s svojimi točkami predstavili še Kulturno-umetniško društvo (KUD) Čiče
s spletoma Pjesme i plesovi Baranje ter Pjesme i plesovi
Turopolja v odrski postavitvi Snježane Pastuović; Folklorna
skupina Sežana s spletoma Deklica, podaj roko ter Na semanji dan v odrski postavitvi Tomaža Gantarja ter pevska skupina
Irmice Kulturno-turističnega društva Moščanci s šopkom Prekmurskih ljudskih pesmi. Domača folklorna skupina je prikazala spleta Malo moj, malo tvoj in Dragonar je prijezdil, za katera je odrsko postavitev pripravila Vida Žlogar. Zadnjo soboto
v oktobru se bodo rakovški folklorniki predstavili še na eni prireditvi na tujem, v Vinici na Hrvaškem, kjer bodo nastopili na
18. mednarodnem folklornem festivalu Vinička jesen, ki ga že vrsto let organizira KUD Vinica. V letošnjem letu je do konca
oktobra Folklorna skupina KD Rak Rakek skupno izpeljala že triintrideset nastopov.
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Večer poezije Majde Radovič 

Nevena Savić

Člani Društva upokojencev Rakek potrjujejo že kar pregovorni rek, da upokojenci nikoli nimajo časa. Ko se človek
upokoji, nastopi čas, ko se lahko posveti sebi, hobijem,
svojim željam, ustvarjalnosti brez hitenja in slabe vesti do
drugih obveznosti. Članica društva Majda Radovič se od
malih nog rada kulturno udejstvuje; zadnja leta se aktivneje posveča ljubezni do besede. Rakovški upokojenci se
z njeno poezijo srečujejo v mesečnih obvestilih društva,
zdaj pa je dozorela odločitev oziroma želja po predstavitvi
širšemu krogu krajanov. Po slavnostnem odprtju športne
dvorane, 25. oktobra, je tako veliko obiskovalcev druženje nadaljevalo v rakovški knjižnici na kulturnem večeru ob
Majdini poeziji. Ob tej priložnosti je svoje pesmi predstavila
tudi v knjižni obliki. S Francem Perkom sta ob fotografijah
obiskovalce popeljala po njeni življenjski poti. Nekaj svojih
pesmi je recitirala s svojimi vnukinjami, Taro Meto, Tio Sašo in Anastazijo. Za glasbeno popestritev so poskrbele pevke
vokalne skupine Sibia pod vodstvom Ivane Barčić Mišić.

Večer neuglasbenih pesmi Janeza Kranjca 

Marija Hribar

Ljubo Vukelič

Uvod v leto Janeza Kranjca (1932–2008), pesnika, skladatelja, zborovodja in organista, se je začel z otvoritvijo
obeležja na rojstni hiši v Topolu. Oktobra smo v Knjižnici
Jožeta Udoviča Cerknica prisluhnili recitalu njegovih neuglasbenih pesmi Po sledi spomina. Obiskovalci so se lahko prepričali, da je opus res bogat: tako količinsko kot vsebinsko. Izbor verjetno ni bil prav lahak, saj je napisal okrog
950 pesmi. Glede na motive, ideje, jih lahko delimo na:
domovinske, ljubezenske, življenjsko izpovedne, kmečke.
Napisane so v preprostem jeziku ter izžarevajo veliko ljubezen do domovine, Menišije, rodu, preprostega kmečkega človeka. Pesmi so recitirali Vika Turšič, Katarina Skuk,
Katarina Hiti Špeh in Aleš Brlan; z naslovi pesmi je prireditev povezovala Martina Mele. Knjižnica, ki je s sorodniki podpisala dogovor o hranjenju, urejanju in upravljanju arhivskega gradiva Janeza Kranjca in družine Kranjec, bo ob
zaključku Kranjčevega leta, junija 2019, skupaj z njimi pripravila tudi razstavo.

Obisk razstave Ivane Kobilca

Sonja Butina

Janez Dragolič

V torek, 16. oktobra, so se člani Kulturno-umetniškega
društva (KUD) Pa-leta odpravili na ogled razstave del Ivane Kobilce v Narodni galeriji v Ljubljani. 33 navdušencev
si je ogledalo njeno kronološko urejeno ustvarjanje, hkrati pa so bile na panojih opisane prelomnice, ki so vplivale
na njeno delo. Njen veličasten opus, prikazan že na drugi pregledni razstavi (prva 1976), daje misliti, da pravzaprav
ni imela dosti časa, da bi se kakorkoli politično aktivirala.
Je pa posredno spodbujala povezovanje znotraj družbe
in večjo vlogo ženske, kajti izjemni portreti žensk so dejansko moto celotne razstave. Druga značilna posebnost
te razstave je tudi serija tihožitij, ki jih je pretežno ustvarjala
v zadnjem obdobju svojega življenja. Prefinjenost naslikanih cvetličnih aranžmajev deluje prav magično celo danes,
ko smo zasuti z instant fotografijami. Prav gotovo je namen likovnega izražanja vplivati na občutke gledalca, ga izzvati k razmišljanju, usmeriti v notranje svetove umetnika in samega sebe. Toplo priporočam ogled te zelo dobro pripravljene razstave, ker nekaj tako lepega je prav škoda zamuditi.
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Mladi mladim

Ponovno med osnovnošolsko kuharsko elito

Gabrijela Prelesnik

Zala Stražišar

Tudi letošnjega državnega tekmovanja v Zlati kuhalnici, ki je
potekalo v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, so se udeležile tri učenke: Ana Benčan, Ema Zdovc in Klara Potužak. Ne smemo pa pozabiti, da je našo kuharsko ekipo letos
spremljala nekdanja članica ekipe, tudi bivša učenka naše
šole, sedaj pa dijakinja 1. letnika Gimnazije Vič, Zala Stražišar, ki je bila na samem tekmovanju glavna fotografinja in
pozitivna motivatorka ekipe. Dekleta so se tudi tokrat vestno
in z natančnostjo pripravljala na samo tekmovanje (meni je
bil sicer že znan; enak kot na regijskem tekmovanju – rižota in vaniljeva krema s sadjem). Pri meniju smo si zadale kar
zahtevno nalogo, ker smo skušale izstopiti iz okvirjev klasike.
Torej, »zelena« rižota z grahom, meto, popečenim lososom
v kombinaciji z domačim limoninim maslom ni ravno vsakdanja izbira slovenskih gospodinjstev, prav tako je bila drugačna naša sladica, ki smo jo same zaradi sestavin poimenovale
vaniljeva tropicana. Po mnenju komisije naj bi bila sladica resnično primerna za vsako restavracijo; pa ne samo zaradi izgleda, pač pa tudi zaradi kombinacije okusov. Izkušnjo so dekleta opisala z besedami: »Fantastično, noro dobro, spet bi …«
Takoj ko so dekleta na tekmovalnem mestu v roke prijela kozice, ponve in kuhalnice, je večina treme izginila … Začela se
je zabava … Ker pa čas hitro mine, malo treme pa vseeno ostane, se pojavi tudi kakšna napakica, ki je stroga ocenjevalna
komisija ne spregleda ... in tudi najboljšim se zgodi ... Torej, fantastičen uspeh in zasluženo tretje mesto ter bronasta kuhalnica za naša dekleta. Ob tem uspehu lahko kot mentorica rečem le, da takšni dosežki vodijo v to, da je med mlajšimi
učenci naše šole interes za kuharijo vedno večji, in mislim, da bodočih kuharskih talentov še nekaj časa ne bo zmanjkalo.

Delavnice, povezane s hrano
Tanja Gobec

Veronika Švigelj

V okviru leta in tedna dediščine je Društvo Etno-Eko
v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica izvedlo nekaj delavnic, ki so bile povezane s hrano in načinom njene priprave. Otroke smo želeli spodbuditi k razmišljanju, kako delati
s hrano, saj bomo že 16. novembra praznovali dan slovenske hrane. Najprej smo poizkusili raziskati, kdo v bližnji okolici še ima znanje peke na star način (peka v krušni peči) in
ročne pridelave žit. Na več delavnicah smo predstavili, kako
so včasih pripravili jedi, in jih priredili današnjim materialom.
Prikazali smo, kako pridelamo moko, in jo tudi sami pripravili
ter iz nje spekli nekaj jedi, ki smo jih nekoliko prilagodili okusu otrok. Kljub temu da jedi niso bili vajeni, pa so jih vseeno
pritegnile, saj so jih pripravili sami. Danes so nevsakdanje,
za prednike pa so bili okusne, saj so živeli v pomanjkanju.
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Menjalnica knjig v cerkniški šoli
Darja Andrejčič

V Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica je bila v okviru
praznovanja mednarodnega meseca šolskih knjižnic tradicionalno izpeljana akcija pod naslovom Menjalnica knjig.
Učenci in zaposleni so imeli priložnost, da zamenjajo knjige, ki jih iz kakršnegakoli razloga ne potrebujejo več. Z akcijo smo želeli spodbuditi predvsem učence, da pobrskajo
po svoji zbirki knjig in tiste, ki so pozabljene obležale na domačih policah, zamenjajo za zanimivejše, ki bi jih tudi bolj
pritegnile k branju. Povabilu se je odzvalo 148 učencev in
zaposlenih, ki so si izmenjali 327 knjig. Z donacijami so menjalnico obogatile tudi nekatere založbe, ki izdajajo mladinsko literaturo. Za zaključek smo med vsemi sodelujočimi opravili še žrebanje, ki je trem srečnežem prineslo lepo
praktično nagrado.

Mladi mladim
V prostorih Osnovne šole Notranjski odred
Cerknica je Mikološko društvo Notranjske
18. in 19. oktobra organiziralo bogato razstavo gob, ki rastejo v naših krajih. Miha Boštele
je učence od 1. do 9. razreda popeljal v skriv
nosten svet gob – spoznali so tako strupene
kot tudi užitne in zdravilne gobe –, opozoril
pa je tudi na ustrezno obnašanje gobarjev.
Maja Škrbec

V cerkniški osnovnošolski
knjižnici s podružnicama
smo bogatejši za 80 knjig
mladinskega leposlovja,
ki nam jih je podarila
Sandra Pohole, grafična
oblikovalka iz Cerknice,
ki ustvarja pod znamko
K8 dizajn. Njene odločitve,
da nam podari knjige, katerih oblikovanje je šlo skozi njene roke, smo bili zelo
veseli, saj smo tako dopolnili našo knjižnično zbirko.
Za velikodušno potezo se
ji iskreno zahvaljujemo.

Mojca Leskovec Meharich

Darja Andrejčič

Zahvala donatorjem za učno pot

Simbioza giba

OŠ Notranjski odred Cerknica se je tudi letos pridružila vseslovenski akciji Simbioza giba. V tednu med 15. in 22. oktobrom
naj bi se povezovale generacije s poudarkom na gibanju in
zdravem staranju. In kaj je lepšega kot druženje vnukov s svojimi babicami in dedki. Drugošolci in razredničarke cerkniške
šole smo se odločili, da 16. oktobra povabimo babice in dedke naših učencev na skupni jesenski pohod. Tisti dan smo se
zbudili v oblačno in megleno jutro. A iskrice pričakovanja so
bile močnejše od vsega, tako da tudi dež ne bi bil prehuda
ovira. Pred šolo se je zbralo 61 babic in dedkov. Veselja otrok
se ne da opisati. Objemi, topli stiski rok in iskreni nasmehi
v vseh nas so pregnali še oblake. Na prijetnem druženju nas
je spremljalo sonce in toplina jesenskih barv se je pokazala
v vsej svoji veličini. Začutili smo, da je tudi jesen življenja topla
in lepa. V skoraj popolni tišini, le ob tihem kramljanju, se je začutila vez med generacijama. To je vez,
ki je za otroka na poti do samostojnosti zelo pomembna. Gibanje in ljubezen poskrbita za zdravo
telo. Ob vrnitvi v šolo so nas razveselile kuharice
s toplim čajem in kavo. Drage babice in dragi dedki, niso vam hvaležni le vaši vnuki, ravno toliko smo
vam za te skupne trenutke hvaležni razredničarke
in vodstvo šole. S skupnimi močmi zmoremo več.
Marja Lončar, Marija Primožič in Vilma Dobrin

V Vrtcu Martin Krpan Cerknica se zavedamo, da
je naravno okolje najboljša izkušnja pri spoznavanju in spodbujanju čutnih zaznav, zato smo si zadali cilj na igrišču vrtca za vaše in naše otroke pri
praviti stalno čutno pot. To je pot, s pomočjo katere
otroci z vsemi čutili zaznavajo zunanji svet. Njen
osnovni namen je torej spodbujanje zaznavanja
z vsemi čutili, hkrati pa raznovrstnost materialov vodi k raziskovanju. Idejno zasnovo in načrt čutne poti
je pripravila arhitektka Maja Bavdek. Nastali sta dve
čutni poti, namenjeni otrokom prvega in drugega
starostnega obdobja, za kar se zahvaljujemo donatorjem, podjetjem Mineralka, Branal, ebm-papst,
Puntar transport, K in K Kov, Kovimex, Elektro Kvaternik, Foto Žnidaršič in Oblak group.
Ljubo Vukelič

Vilma Dobrin
november 2018 | Slivniški pogledi | 41

Šport
Avtorica: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Tim Udovič
21-letni Tim Udovič z Rakeka se je širši javnosti pred tedni predstavil v oddaji Slovenija ima talent
in s svojim nastopom navdušil žirijo. V plesnih krogih kot član Mažoretnega, twirling in plesnega
kluba Mace pa navdušuje že vrsto let, kar dokazujejo tudi številni uspehi v disciplini twirling.
Tim, kaj je to sploh twirling?
Čeprav veliko ljudi misli, da so mažoretke in twirling isto, pa je twirling čisto
druga disciplina. Mažoretke korakajo
ob godbi, twirling pa je poseben šport,
ki ga sestavljajo ples, gimnastika in pa
vrtenje palice. Pri twirlingu je tudi veliko disciplin – solo, pari, skupine, velike
skupine, nastopi z več palicami …
Katera je tvoja paradna disciplina?
Najraje nastopam z dvema palicama
ali več kot solist v prostem programu –
lahko si zbereš svojo glasbo, plešeš,
kot želiš, in si odvisen samo od svoje
pripravljenosti. Tudi jezen si lahko potem samo nase in ne na celo ekipo,
če nastop ni bil, kot bi moral.
Koliko časa že treniraš?
Treniram od svojega četrtega razreda, kar pomeni, da sem
v twirlingu že dvanajst let.
Kako si sploh prišel v stik s tem športom?
Navdušili sta me sestrična Tjaša in soseda Špela, ki sta začeli trenirati pri Macah. Opazoval sem ju, kako sta vadili, in se
mi je zdelo zelo zanimivo. Tudi sam sem si želel poskusiti.
Nekajkrat sem šel z njima na trening, bilo mi je všeč in vpisal
sem se v klub.
Zanimiva izbira hobija. Kaj pa nogomet, košarka?
Nogomet sem treniral samo dva dni, ker mi ni bil všeč.
Verjetno vas ni veliko fantov, ki se ukvarjate s tem športom? Kako so vas sprejela dekleta v klubu?
Mislim, da nas je v celi Sloveniji samo pet. V klubu sem bil
pa takoj zvezda. Vsi so bili zelo prijazni in so se z mano tudi
veliko ukvarjali.
Torej na parketu takoj pridobiš pozornost?
To pa res. Fantje smo v twirlingu redkost in publika nas sploh
ne pričakuje. Po številnih nastopih tudi v domačem kraju so
se me tudi že navadili, sem bil pa na začetku res atrakcija.
Kako je ob glasbi, ploskanju in spodbujanju publike ohra
njati tako koncentracijo, da palice ne letijo vse poprek?
Mislim, da je to največja umetnost twirlinga. Tako stopnjo
zbranosti, da točno veš, kam boš vrgel palico in tudi kje bo
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pristala, ta občutek, dosežeš nekje po petih, šestih letih treninga. To opažam tudi kot trener.
Poučuješ?
Ja. Lansko leto sem postal trener in sem tudi prvi moški trener twirlinga. V lanskem letu sem opravil tudi izpit za eno
izmed stopenj za sodnika. S sodniškimi in trenerskimi izobraževanji višjih kategorij pa bom še nadaljeval. Trenutno
treniram punce iz prvega, drugega in tretjega razreda, kar je
zame velik izziv.
Kateri so tvoji največji dosežki v twirlingu?
Od leta 2015 sem bil na državnem prvenstvu vsakič zlat.
Na svetovnem pokalu leta 2017 sem osvojil kar pet medalj –
v vseh kategorijah, v katerih sem tekmoval. Avgusta sem se
prvič udeležil tudi svetovnega prvenstva, ki je potekalo na
Floridi, in se uvrstil med prvih dvanajst, na kar sem res ponosen. Sodniki, tekmovalci me sploh niso poznali … Mislim, da
sem kot tekmovalec iz tako majhne države, kot je Slovenija, ki se je potem postavil med twirling velesile, kot so Italija,
Amerika, Japonska, Kanada in Francija, presenetil vse.
Si svojimi nastopi in uspehi spodbudil večje zanimanje
med fanti za ta šport?
Na žalost še ne. Je pa problem ta, da me ljudje izven telovadnice praktično ne vidijo, z izjemo tistih, ki hodijo na naše
klubske nastope. Čeprav je med vrstniki na žalost zelo podcenjen, je twirling zelo zanimiv. Na splošno je prepoznavnost tega športa slaba. Upam, da bo pozitivno spremembo
prinesel tudi moj nastop v šovu Slovenija ima talent.

Šport

Tretje mesto Kandareta in Lazarjeve

Sabrina Candare

22. in 23. septembra je v Ljubljani potekalo prvo državno
prvenstvo v novi olimpijski strelski disciplini mešanih parov
z zračno puško in pištolo na 10 m. Organiziralo ga je Strelsko društvo Lotrič Železniki, udeležilo pa se ga je 27 parov, petnajst z zračno puško in dvanajst z zračno pištolo.
Cerkniško društvo strelk in strelcev (CD-SIS-X) sta zastopala
Lia Lazar in Erik Kandare, ki sta osvojila tretje mesto. Iskreno
jima čestitamo.

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KEGLJANJE
Kegljišče v Cerknici
9. november
ob 17.30 – Brest Cerknica II (ž) : Vodnjak Dolenjski list
               (Novo mesto)
10. november
ob 14.00 – Brest Cerknica I (ž) : Proteus (Postojna)
ob 17.30 – Brest Cerknica (m) : Ograjca (Ljubljana)
24. november
ob 14.00 – Brest Cerknica I (ž) : Calcit I (Kamnik)
ob 17.30 – Brest Cerknica (m) : Bela krajina (Črnomelj)
KOŠARKA
Športna dvorana Cerknica
17. november
ob 19.00 – KK Cerknica : Ivančna Gorica
24. november
ob 19.00 – KK Cerknica : Lesdog Kočevje
NAMIZNI TENIS
Športna dvorana Rakek
1. december
ob 10.00 – PPK Rakek : NTK Logatec

ŠPORTNI SEMAFOR
TEK
Notranjski tekaški pokal ebm-papst
5. tek ob Karlovici, 9,7 km, 14. 10. 2018
Davor Krašovec, 35:30		
Kristina Bele, 44:55
Jaka Grže, 35:38		
Nina Prevec, 45:52
Denis Guzelj, 35:53		
Bojana Klančar, 46:56
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
600 metrov Ambrož Čeček in Neža Milavec
1000 metrov Vid Bajec in Eva Kovačič
1500 metrov Luka Milavec in Zoja Levec
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. slovenska košarkarska liga zahod
2 tekmi, 2 zmagi, 1. mesto
13. 10. 2018
Cerknica : Koš Primorska, 70 : 63
20. 10. 2018
Gorenja vas : Cerknica, 67 : 81
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
6 tekem, 2 zmagi, 4 porazi, 6. mesto
29. 9. 2018
Cerknica : Komen, 2 : 3
6. 10. 2018
NK Portorož Piran : Cerknica, 1 : 2
13. 10. 2018
Cerknica : Korte Avtoplus, 1 : 3
21. 10. 2018
Ankaran Postojna B : Cerknica, 0 : 3
KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, članice, 1. A-liga
5 tekem, 2 zmagi, 3 porazi, 8. mesto
29. 9. 2018 Brest I : Triglav Kranj, 2 : 6
13. 10. 2018 Remoplast : Brest I, 6 : 2
20. 10. 2018 Brest I : Impol, 5 : 3
KK Brest Cerknica, člani, 1.B-liga
4 tekme, 3 zmage, 1 poraz, 2. mesto
29. 9. 2018 Brest : Radenska, 2,5 : 5,5
13. 10. 2018 Konstruktor 2 : Brest, 2 : 6
20. 10. 2018 Brest : Rudar, 5 : 3
KK Brest Cerknica, članice, 2. liga zahod
2 tekmi, 1 zmaga, 1 poraz, 4. mesto
12. 10. 2018 Brest II : Taborska jama, 5 : 3
21. 10. 2018 Calcit II : Brest II, 7 : 1
NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, člani, 2. liga
4 tekme, 2 zmagi, 2 poraza, 7. mesto
13. 10. 2018
NTK Vesna : PPK Rakek, 3 : 5
13. 10. 2018
NTK Križe : PPK Rakek, 3 : 5
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Ideja za izlet

Tretja etapa cerkniškega venčka

Miro Mlinar

Štefka Šebalj Mikše

V nedeljo, 21. oktobra, smo se kljub neugodni vremenski napovedi odločili
nadaljevati s pohodom po poti okoli cerkniške občine. Zbrali smo se ob osmi
uri v Cerknici in se odpeljali na izhodišče pri Otoku. Še pred tem pa odpeljali
potrebno število vozil na zaključek poti na parkirišče pri zaselku Sveta Trojica na Blokah. Od izhodišča do zaselka Laze smo hodili po markirani poti CJ
(Cerkniško jezero). Sledil je sprehod po javorniški gozdni cesti do odcepa, kjer
nam je Štefka povedala za staro rimsko cesto. Nadaljevali smo po tej zgodovinski poti, na kateri so še sledi koles v zlizanem kamnitem tlaku. Nad izvirom
Cemun smo sestopili z naše poti, pa ne daleč, ampak le do še ene zgodovinske znamenitosti – zelo starega belega gabra. Nadaljevali smo do vasi Klance, prečili pobočje Velikega Grebena ter sestopili na zaselek Sveta Ana. Sledil
je vzpon na Križno goro (857 m), najvišjo točko izleta. Sestop proti Bločicam
po zelo strmi in malo shojeni poti je bil kar zahtevan. Malo pred Bločicami pa
prve deževne kapljice. Pripravili smo se za te vremenske razmere in v dobrem
razpoloženju nadaljevali proti Radleku, prečili po gozdu na Ulako in po cesti
do Svete Trojice. Po izmeri na kartah je pot dolga 22 km; telefoni so namerili
okoli 20 km, prehodili pa smo jo v času petih ur in 30 minut.

Obiskali smo Nacionalni park Paklenica

Štefka Šebalj Mikše

Planinci Planinskega društva Cerknica smo se v začetku oktobra podali na tridnevno planinarjenje okrog južnega Velebita. Prvi dan smo
si zastavili vzpon na Zir, osamelec Ličkega polja. Pri zaselku Trkulje
smo skozi gozd krenili proti mogočnemu vrhu. Po prečkanju skalnega grebena smo do vrha morali preplezati še nekaj skalnih ovir.
Naslednjega dne smo se podali v Nacionalni park Paklenica, k vhodu
v Malo Paklenico. Zakorakali smo v kanjon in kaj kmalu na skalni polici
zagledali gamsa. Kanjon je postajal vse ožji in prišli smo do prve jeklenice. Premagali smo oviro, do konca kanjona pa je bilo treba kamnite gmote še večkrat preplezati. Končno smo prišli do steze, po kateri
smo se povzpeli na Njive Lekine. Po odmoru smo s hojo nadaljevali
proti Veliki Paklenici. Da smo lažje premagali višinsko razliko z vršnega
roba kanjona, se je steza v dolino spuščala z mnogimi ovinki. V dolini smo stopili na urejeno pot, ob kateri smo si natočili
dobre izvirske vodé. Opazovali smo plezalke in plezalce na stenah Velike Paklenice, seveda smo se pomudili tudi pri nekdanjem bunkerju, sedanjem turističnem centru. Do prihoda avtobusa smo lahko opazovali označene kraje snemanja filmov
o Winnetou. Tretjega dne se zaradi naraščajoče oblačnosti nismo mogli povzpeti na Sveto Brdo. Smo se pa zato sprehodili
po kanjonu reke Krupe do sotočja z reko Krnjezo. Za konec smo si ogledali še Manastir Krupa.

Izlet na otok Vis 

Jana Skuk

Olga Smodila

Septembra smo se člani Društva upokojencev Rakek odpravili na štiridnevni izlet na otok Vis. Z avtobusom smo krenili na pot že sredi noči
in zjutraj prispeli v Split. Prosti čas do odhoda trajekta smo izkoristili za
ogled Dioklecijanove palače in znamenite splitske tržnice ter si privoščili še obvezno jutranjo kavico. Po dveh urah in pol vožnje smo se
izkrcali v mestu Vis. Naslednji dan smo šli na izlet z avtobusom na drugo stran otoka, v idilično ribiško mestece Komiža, od tam pa z ladjico
na otok Biševo, ki je poznan po Modri špilji. To je čudovita podzemna
jama, dostopna le s čolnom. Z ladjico smo se vračali ob južnem delu otoka, mimo Zelene špilje. Iz čolna smo v zalivu Stiniva občudovali
čudovito plažo, ki je bila v lanskem letu proglašena za najlepšo plažo
v Evropi. Med potjo nas je naš kapitan zapeljal še mimo podkopa za
ladje iz časa Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Tretji dan smo obiskali osrednji del otoka in se peljali na najvišji vrh otoka
Hum, ki je visok 587 m. Z vrha se nam je odprl prelep razgled na Vis, Komižo in bližnje otoke. Med povratkom smo pod vrhom
Huma obiskali Titove špilje. Izlet sta popestrila še obisk arheološkega muzeja in ogled velike zbirke amfor. Četrti dan smo do
odhoda v popoldanskih urah zapolnili vsak po svoje. Kar težko se je bilo posloviti od čarov in zanimivosti tega lepega otoka.
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Notranjski regijski park
Stran ureja: Notranjski

regijski park Fotografiji: arhiv NRP

Odstranjevanje zarasti na Cerkniškem jezeru
Notranjski regijski park trenutno izvaja odstranjevanje lesne zarasti na območju 15 hektarjev v Retju.
Še pred 40 leti so bile te površine košne, danes pa so močno zaraščene s krhliko, črnim trnom in vrbami. Nadaljnje
upravljanje z zemljišči bo potekalo pod okriljem Agrarne
vaške skupnosti Dolenje Jezero, ki je tudi lastnica zemljišča. V času trajanja projekta KRAS.RE.VITA bo z njo sklenjen dolgoročni dogovor, na podlagi katerega bo skupnost

vzdrževala zemljišča skladno s podanimi smernicami.
Z redno košnjo v bodoče se bo tako preprečevalo zaraščanje z lesnimi vrstami, ki izpodrivajo svetloljubne travniške in
barjanske vrste. Na tem območju bodo kmetje predvidoma v letu 2022 lahko uveljavljali tudi subvencije za košnjo
jezerskih površin.

Vzorčenje rib v Ključih

Izmuzljiva bobnarica

Miha Ivanc

Ena izmed aktivnosti projekta LIFE Stržen, v okviru katerega bomo v Ključih povrnili strugo Stržena v prvotni dvojni
okljuk, je tudi vzorčenje rib pred in po spremembi. Podaljšana struga bo zadrževala vodo dlje časa, kar pomeni večjo
možnost preživetja tudi za ribe. Višina in količina vode imata
namreč poleg številnih drugih naravnih dejavnikov velik vpliv
na uspešnost drstenja rib. Jesensko vzorčenje smo skupaj
z Zavodom za ribištvo Slovenije opravili dvakrat, v naše mreže pa so se ujeli ščuke, linji, kleni, navadni ostriži, rdečeperke, krapi, menki in nekaj potočnih rakov. Vse smo popisali,
jih izmerili, stehtali in vrnili nazaj v njihovo domovanje.

Jože Papež

Spomladi smo se v okviru projekta LIFE Stržen skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije podali na lov bobnarice, samotarske čokate čaplje, ki v Sloveniji
gnezdi le na Cerkniškem jezeru. Na območju, kjer se je slišalo bobnajoče se oglašanje samcev, smo se prebijali skozi trstičje in iskali njeno gnezdo, vendar ga žal nismo našli.
Bobnarica je pri izbiri doma izjemno zahtevna. Letos je bilo območje njene gnezditve najprej poplavljeno, potem pa
preveč izsušeno, tako da je tipični »buuuh« začel doneti kar
mesec dni pozneje kot običajno, namesto zjutraj in zvečer pa kar čez cel dan. Ob vsem tem in dejstvu, da kljub
sistematičnemu iskanju gnezd nismo našli, lahko slutimo,
da srca samcev letos žal niso bila uslišana.
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Razgibajmo možgane
Avtor križanke: Vladimir

Milovanović, Najeto pero

Nagradna križanka

Glasilo
Občine
Cerknica

PESEM V
SVETEM
PISMU

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki Slivniških pogledov, ki izide v začetku decembra.
Nagrajenci in nagrajenke oktobrske številke so:
1. nagrada: dvakrat koktajl – Katja Šivec, Primšarjeva 11,
1380 Cerknica;
2. nagrada: kapučino + tortica – Sara Mulc, Dolenja vas 47,
1380 Cerknica;
3. nagrada: dvakrat kapučino – Žala Rakovec Bitenc, Ulica
Ane Ziherlove 6, 1000 Ljubljana.
Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v Extreme baru
v Mercator centru Cerknica.  
RADIJSKI
SPREJEMNIK

ERNA
MUSER

ANGLEŠKI GR. BOGI- ZNANSTVE- ŠTUDENT
POLITIK
NJA USODE NA PANOGA IRANISTIKE
(EDWARD)

PAZNIK V
ZAPORU,
JEČI

RUSKA
GIMNASTIČARKA
KABAJEVA

AM. PEVKA
(DIANA)

NASTOP
TELOVAD.
DRUŠTEV

ČRN PRAH
V DIMNIKU

MATERIJA,
SNOV

POČASNO
GIBANJE
ZEMLJINE
VRTILNE OSI
OROŽJE
LOKOSTREL
ALEŠ
DEBELJAK

MESTO V
PAKISTANU

ANG. IGRAL.
(MICHAEL)

GLAS. STIL
Z JAMAJKE
BIBLIJSKA
OSEBA
PREDEL,
PODROČJE

SUKNJIČ PRI MESTO V
UNIFORMI Z. AFGANISTANU

ZIDAK

JAP. REŽIS.
KUROSAWA

STROJILNA
JAMA

SL. PESNIK
(FRAN)

PAUL ANKA

GL. MES.
MADHJA
PRADEŠA
V INDIJI

SAMOVOLJNA
NASILNA
OBLAST

MESTO V S.
FRANCIJI
STAROJUD.
KRALJ

ŠKOTSKI
GLASBENIK
(MIDGE)

TRZAJ

JAPONSKI
PISATELJ
(KENZABURO)

JUNAKINJA
SL. LJUDSKE
BALADE

SVILA IZ
ODPADKOV

BOS. IGRAL.
BEŠLAGIĆ
NAPUŠČ PRI
STREHI

ŽELEZOVA
RUDA
(L)EŠ

NIKA
ZORJAN

AVST. PIS.
AICHINGER
ŽLEZNA
BULA

STVAREN
ČLOVEK

NENADARJEN ČLOVEK

SMUČIŠČE
V BOHINJU

OROŽJE
KANON
SL. JAZZ
TROBENTAČ
(PETAR)
VEDA O
VEDENJU
SNOVI V
AGREGAT.
STANJIH
VIŠINOMER
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PIVO STARIH
SLOVANOV

GOZDNA
TROSOVKA

IVAN LAH

PREVLEKA
NA
POVRŠINI
TEKOČINE

SL. SLIKAR
IN GRAFIK
(VENO)

CELOTA, POENOTENOST
REKA V KAZAHSTANU
DEŽELA
MRTVIH DUŠ
GERMANIJ

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): ODVRNITEV, VIDEOTEKA, EZAV, OSAR, PREBIL, TRN, NEIL, RENATA, STAŽIST, LEGAT, KOMIK, ERICA JONG, ANA, RAVAN, ARIA, LETNIK,
ZAROD, CL, PRIDVIG, AMECHE, RAČKA, ROB, AKA, RAUL, HADŽ, TISA, ABRIKOSOV, MAGDALENA. Težje besede: BHOPAL, LIMONIT, PRECESIJA, REOLOGIJA.

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
ga pošljite na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si;
ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo v ured
ništvu sprejemali do 20. novembra.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke Senčila Strle iz Podskrajnika.
1. nagrada: brezplačna izdelava plise zavese,
2. nagrada: brezplačna izdelava rolo komarnika,
3. nagrada: ob naročilu plise zaves brezplačno svetovanje
in izmera.
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Napovednik
V NOVEMBRU …
Prvošolci in sedmošolci so
vabljeni k brezplačnemu vpisu.
Prvošolčke ob vpisu čaka darilo (slikanica).
KJUC

Do 14. novembra
Zvone Ivančič: razstava maket
lokomotiv
V času urnika knjižnice
Rakek KJUC

Knjižnica

Do 16. novembra
Letna razstava Likovne sekcije
in razstava čipk Klekljarske
sekcije KD Rak Rakek
V času urnika knjižnice
Rakek KJUC

Knjižnica

Do 30. novembra
Jesenske štumfarije
knjižničarke Anite

19.–23. november
Teden splošnih knjižnic
Enote KJUC

Torek, 13. november
Filmski večer
Premiera kratkega animiranega filma
Mitje Mančka Civilizacija in filma
Posledice, nagrajenca občinstva
na Festivalu slovenskega filma
Vstopnina za oba filma: 4 €,
projekcijam sledita pogovor
z ustvarjalci in pogostitev.
19.00 in KD Cerknica

Sreda, 14. november
S svetovanjem do uspeha
Brezplačno karierno svetovanje
12.30 Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica Točka moči

Skupina za samopomoč
svojcem obolelih za demenco
17.00 in
Cerknica

Razstava
V času urnika knjižnice V vitrini
mladinskega oddelka cerkniške
knjižnice KJUC

9. november–14. december
Punčke iz cunj
Razstava izdelkov, ki so nastali v
sodelovanju z Večgeneracijskim
centrom Bloke.
V času urnika knjižnice V razstavni
vitrini cerkniške knjižnice KJUC

19. november–14. december
Marinka Ivančič: Razstava
kvačkanih in pletenih izdelkov

DEOS, Center starejših

Petek, 16. november
Ptičji živ-žav

abonma in izven. Vstopnina: 12 €.
20.00 in KD Cerknica

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od četrtega leta dalje.
Prijave na 01 7091 078. 17.00
in KJUC

Sobota, 24. november
Gajin svet

Rožnate urice, Srečanje bolnikov
19.00 Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica Točka moči

Sobota, 17. november
Komedija Čaj za dve
Premiera gledališke igre KD Rak Rakek
19.00 Vstopnina: 6 €
in KD Cerknica

Nedelja, 18. november
Tradicionalni pohod
Ob Rapalski meji
Dolžina poti je 16 km. Pohod bo trajal
7–8 ur in je težak. Več info. na: 041 940
321 (Matej) ali na www.krizna-jama.si.
9.00 Parkirišče pred cerkvijo
Sv. Urbana v vasi Dane (Loška dolina)
Društvo ljubiteljev Križne jame

Otvoritev fotografske razstave –
Torek, 20. november
Milan Malovrh
18.00 Knjižnica Cerknica
Otvoritev fotografske razstave
KJUC
Zorana Vidriha
Četrtek, 15. november
Ptičji živ-žav

Na ogled do 14. decembra v času
urnika knjižnice na Rakeku. 18.00
Knjižnica Rakek KJUC

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od četrtega leta dalje.
Prijave na 01 7091 078. 17.00
in KJUC

Risova pot, Life LYNX

Spominski večer, posvečen
Milovanu Zorcu

Petek, 23. november
Teror

V času urnika knjižnice
Knjižnica Rakek KJUC

18.00
KJUC

Knjižnica Rakek

Projekcija filma in predstavitev projekta
Vstop prost 19.00 in KD Cerknica

Gledališka predstava Prešernovega
gledališča Kranj Za gledališki

Filmarija
Vstopnina: 3 € 18.00
in KD Cerknica

Nedelja, 25. november
Lepa moja Notranjska
Koncert ansambla Jelen
Vstopnina: 12 € 18.00
in KD Cerknica

Ponedeljek, 26. november
Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Za otroke od četrtega leta dalje
17.00 Knjižnica Rakek KJUC

Torek, 27. november
Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Za otroke od četrtega leta dalje
17.00 Knjižnica Rakek KJUC

Sreda, 28. november
Mej-mo jih! ali zakaj so mejice
in mokrišča pomembna
v času podnebnih sprememb
18.00 Knjižnica Rakek
KJUC in Herpetološko društvo

Četrtek, 6. december
Lahkih nog naokrog – tudi
s sladkorno boleznijo
Predavanje dr. Vilme Urbančič
18.00 Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica Točka moči

Pohod štirih far
do cerkve sv. Miklavža na Slivnici
s sveto mašo ob 11. uri
daroval jo bo g. Sandi Osojnik, župnik v Grahovem

sobota, 1. december 2018
Začetek pohoda:

www.cerknisko-jezero.si

info@cerknisko-jezero.si
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Oblikoavnje:
www.k8dizajn.si

ob 9. uri, izpred Tabora v Cerknici
ob 9. uri, izpred cerkve v Grahovem
ob 9. uri, izpred cerkve v Begunjah
ob 8:30. uri, izpred trgovine v Novi vasi

LEGENDA:

Informacije

Kdaj

Kje

Organizator

