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Uvodnik

Na pot novemu mandatu
Hvala vam, ker ste mi namenili tretji mandat na funkciji župana Občine Cerknica. Obljubim
vam, da si bom tudi v prihodnjih
štirih letih prizadeval za razvoj in
sodelovanje ter ravnal v skladu s
svojo predvolilno obljubo – za
vsakogar nekaj, najboljše za vse.
Sobivanje v skupnosti je kompromis, prav tako pa tudi vodenje občine. Terja veliko posluha,
Ljubo Vukelič
odrekanja in prilagajanja. Iz izkušenj vem, da je velikokrat treba potrebe bližnjega, prijatelja,
soseda, sokrajana, soobčana postaviti pred lastne ambicije.
Da premislijo o prioritetah, ne tistih lastnih, ampak skup
nih, pozivam tudi vse občane in občanke, ki po družbenih
omrežjih svetu razodevajo malenkostne težave, medtem ko
del občine še do nedavnega ni imel vodovoda, asfaltirane
ceste, internetne povezave. Že velikokrat sem namreč poudaril, da občinski proračun ni jama brez dna. Sredstva so
skrbno odmerjena in razporejena po posameznih segmentih in prioritetnih nalogah.
Pretekla dva mandata so prevladovala vlaganja v komunalno in cestno infrastrukturo, ki sta bili dolgo časa za
postavljeni in cokla razvoja občine. Tudi s pomočjo državnih
in evropskih sredstev smo uspeli urediti ceste, kanalizacijo in
vodovod po številnih krajih občine in prebivalcem zagotoviti
ugodne pogoje za bivanje. Želimo namreč, da bi se vsi predeli občine enakomerno razvijali in bi tudi odročnejši kraji
spet postali privlačni za naselitev. Morda bo k temu pripomogla vzpostavitev brezplačne krožne avtobusne linije za
prebivalce oddaljenih delov občine v urbana središča, ki jo
načrtujemo v tem mandatu. Še naprej bomo nadaljevali tudi z ureditvijo družabnih središč z igrali in športnimi igrišči,
ki skupnost še posebno bogatijo; najprej so na vrsti Bločice
in Martinjak.

Sicer pa po občini že opažamo pozitivne trende na področju priseljevanja. Velik izziv prihodnjega mandata bo tako prilagajanje demografskim trendom. Treba bo zagotoviti
sredstva za izgradnjo dodatnih oddelkov vrtca na Rakeku na
lokaciji osnovne šole in športne dvorane.
Urejena infrastruktura pa ne prinaša dobrobiti samo prebivalcem, ampak odpira nove razvojne možnosti za obrtnike, podjetnike in turistične ponudnike. Skupaj z ekipo sem si
zadal kar nekaj projektov s tega področja, ki bodo privabljali
obiskovalce in služili občanom. V teku je že projekt kolesarske povezave med Cerknico in Blokami, v pripravi sta tudi
kolesarska steza in pešpot od Cerknice do Dolenjega Jezera. Za naprej pa si bomo prizadevali za asfaltiranje ceste
Dolenje Jezero–Otok, Sveti Vid–Jeršiče in ceste čez Rakov
Škocjan. Poleg realizacije podpisanega protokola za izgradnjo obvoznic Cerknica in Rakek bomo s pristojnim ministrstvom začeli pogajanja o gradnji kolesarske povezave vse od
Unca do Bloške Police. Pomembne pridobitve za cerkniški
turizem bodo tudi nov izobraževalno-interpretacijski center
na Cerkniškem jezeru, obnovljen Dom na Slivnici in mestni
park pri zdravstvenem domu s povezavo prek nove brvi čez
Cerkniščico do mestnega središča. Ker pa gresta turizem in
kultura z roko v roki, načrtujemo, da bosta v prihodnjih letih
zaživela obnovljen Tabor s centrom kulture in amfiteatrom
ter muzej pustnega društva.
Program, ki smo si ga začrtali, zasleduje potrebe prebivalcev in je v okvirih, ki jih dopušča občinski proračun.
Prepričan sem, da ste občani z mojo izvolitvijo že prepo
znali razvojno naravnanost projektov, želim pa si, da bi
o njih dosegli konsenz tudi na občinskem svetu. Vsem izvoljenim svetnikom čestitam in jih pozivam, da občino
postavijo pred lastne interese. Sam dajem besedo, da se
bom še naprej trudil za učinkovito in prijazno občino, v kateri bosta poleg srčnih občanov prebivala tudi sodelovanje
in dialog. Kot pravim: priložnosti za nas, vas in občino je še
veliko. Uresničimo jih!

Marko Rupar

Intervju
Avtor: Maruša

Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Darko Frank
Darka Franka z Unca odlikuje srčnost. Zdaj jo v uniformi polkovnika 5. dragonskega polka, ki deluje
v okviru Društva Lovrenc, razdaja v Pevskem zboru Dragonarji generala Maistra. Z nič manjšim
žarom ni bil kriminalist – forenzik. Od otroštva občuduje konje. Številka ena v njegovem življenju
pa je družina. Če smo čisto iskreni, številka ena so njegove tri vnukinje.
Gospod Frank, kako ste s Pevskim
zborom Dragonarji generala Maistra
obeležili 100. obletnico zaključka
1. svetovne vojne?
Prvič 20. oktobra v Gradcu z drugim
eskadronom 5. dragonskega polka
iz Langa na avstrijskem Koroškem. Peli
smo mašo za vse padle vojake v cerkvi
sv. Leonharda v slovenščini, nemščini in latinščini. Z nami je pel tudi Oktet
Kres. Tam sta bila tudi habsburški potomec Christoph Habsburg Lothringen
z ženo in vnukinja avtorja, ki je napisal
pesem Pozdrav 5. dragonskemu polku
v nemščini. Z možem je prišla na mašo
in je bila navdušena, ko smo jo zapeli,
in to dvakrat. Prvič so vsi samo gledali, drugič so vsi snemali. Saj je res lepa
pesem in jo radi zapojemo, vedno pa
povemo tudi slovenski prevod. Hoch
die Fünfer Dragoner je postala kar naša
himna. V soboto, 10. novembra, smo
bili na Dunaju, na gradu Eckartsau. Tam
je nazadnje živel zadnji avstro-ogrski
cesar Karel I. V tem gradu je podpisal,
da se odpoveduje tudi Madžarski. Ob
ogledu gradu smo v vsaki sobani zapeli eno pesem. Tam je taka akustika, da
je veselje peti. Vmes med tema nastopoma pa smo bili tudi na osnovnih šolah v Novi vasi in Žireh, kjer smo eno
šolsko uro pripovedovali o prvi svetovni vojni in zapeli nekaj pesmi. Odziv učencev vseh starosti je bil izjemen,
kar nas zelo veseli.
Vem, da ste peli že na treh porokah
današnjih Habsburžanov. Kakšni so?
To so čisto preprosti ljudje. V ničemer
niso nič posebnega, razen v tem, da
so bolj zadržani. Nobenega praktično
ne spustijo v svoje vrste, čeprav veliko
nastopajo v javnosti. Neka patina se jih
še zmeraj drži. Nazadnje smo na Dunaju srečali Georga, Karlovega vnuka,
sina Otta Habsburga. Otto je bil zadnji
prestolonaslednik, bil je tudi evropski
4 | Slivniški pogledi | december 2018

Darko Frank v uniformi polkovnika 5. dragonskega polka. V rokah drži feldmaršalsko pokrivalo – dvorogeljnik,
po vsej verjetnosti last avstrijskega nadvojvode Evgena, ki je bil tudi zadnji veliki mojster (Hoch Meister) nemškega viteškega reda iz družine Habsburžanov, potomec madžarske veje.

poslanec. Tudi na njegovem pogrebu
leta 2011 na Dunaju smo bili. Naslednje
leto se bodo Habsburžani zbrali na srečanju na gradu Persenbeug ob Donavi.
So nas že povabili, naj pridemo.

»

Nazadnje smo
na Dunaju srečali
Georga, Karlovega
vnuka, sina Otta
Habsburga.«

Zakaj ste se s kolegi odločili, da nam
predstavite del naše zgodovine, ki ni
bil znan?
Pri nas je bil manj znan, še posebno
dragonarski del zgodovine. Prvenstveno smo se s tem začeli ukvarjati zaradi konjev. Začeli smo raziskovati in
ugotovili, da je bil 5. dragonski polk
slovenski, saj je bilo leta 1914 v njem
51 odstotkov slovenskih fantov. Starejši ljudje so se še spominjali, da so bili

njihovi predniki dragonarji, in so pravili, kako je bilo. En je imel doma še
sabljo, drugi kapo, tretji suknjič … stvari
so kar prihajale na dan. Ko smo začeli
peti, pa sploh. Polno pesmi je o dragonarjih. Zdaj imamo tudi kaj za povedati o njih.
Dragonarji so bili samo konjeniki?
Večinoma samo konjeniki. Konj je bil
njihovo transportno sredstvo, borili pa
so se peš.
V vojsko so šli zaradi vojaške obveze?
Da, na koncu so dobili odpustnico,
da so končali vojaško obvezo. Janez Cimperman z Blok, ki je služil
pri štajersko-koroško-kranjskem konjeniškem polku št. 5, je leta 1877 po
skoraj trinajstletnem služenju cesarju
dobil odpustnico. Kopijo lahko vidimo v Gostilni Miklavčič na Blokah, pa
na Starih slikah pišejo o njem. Obveza je trajala deset let in več, še pred
tem pa tudi celo življenje. Družine so

Intervju
bile velike, ni bilo za vse kruha. Kdor je
šel k vojakom, je vedel, da vsaj lačen
ne bo in da bo oblečen. Videli so tudi
kar nekaj sveta, za avanturiste je bilo
to krasno. Dragonarji so se nosili malo višje od navadnih vojakov, veljali so
tudi za osvajalce ženskih src. O tem
pripoveduje pesem, ki je poznana tudi v naših krajih: »Dekleta bežite, dragonarji gredo. Konje jahajo in s klinci
mahajo.«
Avstro-ogrska vojska je bila
narodnostno mešana. Kako so
se sporazumevali?
Nemške ukaze so znali vsi slovenski vojaki. Tam, kjer je bila večinska sestava slovenska, so morali poveljujoči znati tudi
slovensko. Obstaja nemško-slovenski
priročnik vojaških povelj za 5. dragonski
polk (Slovenisch zum Dienstgebrauche
k.u.k. Dragonerregiment Nikolaus 1.
Kaiser von Russland Nr. 5, natisnjen
1910. leta).
Torej smo že takrat imeli vojaško
izrazoslovje, ki se je nato pozabilo?
Da, v zgodovini je bilo vojaško izrazoslovje v obdobju pod avstro-ogrsko vladavino vseskozi enako, kasneje
v Kraljevini Srbov, Hrvatov, Slovencev
(SHS) in v Jugoslaviji pa se je podrejalo novonastalim razmeram. Z nastankom naše lastne države se je ponovno
prilagodilo novim razmeram, za katere
upam, da bodo trajale čim dlje.

Ste imeli doma kmetijo?
Nikoli. Bili smo na stanovanju na Rakeku. Blizu nas je bila Bombačeva kmetija. Prek podjetja Gruda, to je bilo izvozno uvozno podjetje iz Sežane, so
imeli pri njih konje, ki so bili namenjeni
za izvoz v Italijo. Na Rakeku so jih razložili z vlaka, ki je zbiral konje po celi
Jugoslaviji. Pri Bombačevih so jih imeli
nekaj časa, da so se okrepili in zredili.
Hodili smo pomagat in smo jih lahko
jahali. Jahali smo brez sedla in uzde,
med zobe smo konju dali štrik, pa smo
šli. Najlepše je bilo peljati konje na železniško postajo. V tistih časih na cesti
ni bilo veliko prometa in konji so imeli vso cesto zase. Tudi po sto smo jih
spremljali naenkrat.

»

Dragonarji so se
nosili malo višje od
navadnih vojakov,
veljali so tudi za
osvajalce ženskih
src.«

Zakaj konji človeka tako prevzamejo?
Ker je to tako plemenita žival! Če si samo v družbi z njo, te pomirja, kar polni
te z energijo. Ko zjutraj pridem v hlev
in zarezgetata moj in sinov konj, čisto
drug človek postanem. Česa lepšega si
skoraj ne morem želeti. To je čisto drug
svet. Že vonj v hlevu me prevzame.

Konj lepo diši, ko je čist. Pozimi lepo
segrejeta hlev. Malo se pogovarjam z
njima, včasih jima kakšno pesem zapojem. Kakšno novo, da si tekst zapomnim. Pa poslušata. Ali pa ko ti nasloni
glavo na ramo, in mi, čeprav je tiho,
vedno pove kaj lepega na uho. Takšna
žival je to, hvaležna za dušo in srce. In
da ne govorim, kakšen občutek je, ko
me na svojem hrbtu ponese v naravo.
Vaša vez s konji torej sega
v otroštvo. Kaj pa odločitev
za poklic? Zakaj policija?
Če ne, bi bil morda kakšen barabin (smeh). Naključje. Sorodnik mi je
omenil, če bi prišel delat k njim v policijo, takratno milico. Najprej sem
bil civil. Rad sem risal, tehnično risanje sem obvladal. Kmalu so me po
slali na prometno policijo v Postojno.
Na obravnavi nesreč je bilo moje delo fotografiranje, skiciranje, opravljanje meritev. Poslali so me v šole. Ko
se je leta 1980 ustanovila uprava javne varnosti v Postojni, sem bil določen, da bom tam kriminalistični tehnik oz. forenzik, kakor se v novejšem
času reče temu poklicu. Ves čas sem
bil po nazivu kriminalist, vodja oddelka, naziv inšpektorja sem dobil kasneje. V letih so se nam spreminjali nazivi,
imena oddelka, ustanove. Pa tudi delo. Na začetku smo delali po prstnih
sledeh, vse ročno. Imel sem lupo in
kartoteke. Dosti dela je bilo, ampak je

Imate lipicanca?
Nič več. Dolgo sem ga imel. Ko je po
stal najlepši, je odšel. Avto ga je povozil. Lepotec lepotcev je bil. Snežno bel.
Ko sem ga opral, je bil tak, da so ga
ljudje kar objemali.
Kakšnega konja imate zdaj?
Madžarskega vojaškega konja.
Točno. Ogromen konj!
Saj ni tako ogromen. No ja, sem tudi
jaz malo višji, ne morem biti kot Martin
Krpan na kobilici! Hotel sem bolj vojaško pasmo. Ta konj je dominanten,
lepo stoji v postroju.
Kako mu je ime?
Rigo. To v madžarščini pomeni temna
ptica.

Dragonarji v uniformah Štajersko-koroško-kranjskega polka št. 5 so se v javnosti prvič predstavili septembra
2004 na Maistrovi proslavi na Uncu.
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Intervju
bilo veliko veselja, ko sem našel odtis prsta, ki sem ga iskal. Zadovoljstvo
mi je bilo narediti strokovno mnenje.
Z razvojem računalništva se je veliko
spremenilo. Obdelava prstnih odtisov
je postala elektronska (AFIS-sistem),
veliko sprememb je bilo na področju krvnih sledov in drugih izločkov
(DNK). Veliko smo imeli izobraževanj,
v tujini in doma. Danes je to premalo cenjen poklic. Veliko let potrebuješ,
da obvladaš to delo, a nikoli popolnoma, ker je na tem področju vedno kaj
novega.
Intuicija kaj šteje?
Seveda in ne da se je naučiti iz knjige. Potrebne so izkušnje. Moraš znati
prebrati človeka, da veš, kaj lahko od
njega pričakuješ – ali je iskren ali ne.
Tako veš, kako se pogovarjati z njim,
da se ne zapre vase. Nobenih problemov nisem imel z ljudmi. Mnenja
sem, da je človeku skorajda v zibelko položeno, kaj bo. Ali bo bolj slab
ali dober. Pravijo: »Družba ga naredi.«
Če si trdnih genov, te ne bo nobena družba pokvarila. Z vsemi sem se
pogovarjal enako. Nikoli nisem nikogar žalil, ker vem, da je to velik križ,
če imaš to napako, recimo, da te prsti
srbijo. V tej službi vidiš najhujše stvari,
kar jih je na tem svetu, bedo, družinske krize, izgube premoženja, bolečine ljudi, ki izgubijo svoje najdražje.
Najhuje je bilo povedat ljudem, da se
je njihov ožji sorodnik smrtno ponesrečil. Vedno je bilo težko najti prave
besede.

»

Mladi se ne zavedajo,
da jim kazenske
evidence povsod
zapirajo vrata.«

Delali ste med domačimi ljudmi.
Ste morali »zašiti« tudi kakšnega
znanca?
Ni bilo pardona. Vsak ve, kaj lahko in
česa ne sme. Imeti moraš načela, drugače je boljše, da greš drugam v službo. Biti moraš korekten, pošten in nimaš problemov.
Vas je bilo kdaj strah?
Ne, to pa nikoli.
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Pevski sestav Dragonarji generala Maistra se redno pomlajuje, česar so zelo veseli.

Policist, ki je delal z vami, je rekel,
da je bil najbolj vesel, če ste na
prizorišče kriminalnega dejanja
prišli vi. Prvič zaradi vas samih,
drugič pa zato, ker je vedno veliko
izvedel.
To je lepo slišati. Med drugim sem
hodil tudi po policijskih postajah in
poučeval na temo ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov. Ko sem
končal višjo šolo, so me takoj zasnubili, da bi poučeval v Gotenici. Ampak
zame je bil teren tisto pravo – vsak
dan nekaj novega. Osem ur, včasih
šestnajst, je minilo tik-tak. Rad sem
delal. Ko sem šel v penzijo, sem mislil,
da ne bom zdržal brez službe. Nikoli mi ni bil problem vstati sredi noči,
že med vožnjo sem gruntal in si delal
sliko v glavi, kako se bom lotil ogleda. Danes me ne bi nihče prepričal,
da grem nazaj.
Pa družina?
Privadila se je. Smo pa gledali, da nismo bili za nič prikrajšani. Včasih sem
imel doma, ko sem bil dežuren, samo
UKV postajo in sem vsake pol ure hodil na hrib Orlek gledat, če me kaj rabijo, ker v hiši ni bilo zveze. Potem smo
doma dobili telefon in če naju z ženo
ni bilo doma, je tašča dežurala pri telefonu. Ko smo dobili pozivnike, se mi je
zdelo, da sem svoboden. Lahko sem
šel jahat ali z družino na krajši izlet, kadar sem želel.

Ljubezen do konj ste prenesli tudi na
vnukinje. Koliko so stare?
Dvojčiči Adrijana in Karmen imata petnajst let. Ko sem šel v penzijo, sem ju
začel voziti v vrtec, zdaj pa z ženo Tanjo voziva najmlajšo Zojo iz vrtca. Pet
let je stara. Paziti na vnuke je krasno
delo. Imeti vnuke pa je nekaj veličastnega! Starejši hodita na Kmetijsko šolo Grm pri Novem mestu. Tam dvakrat na teden jahata konje. Lahko bosta
naredili izpit za inštruktorja jahanja. Že
prej, v osnovni šoli, sta se velikokrat
učili v hlevu. Zgleda, da konji tudi na
otroke delujejo pomirjevalno. Zdaj ima
pa v hlevu ta mala svojo lopatko in mi
pomaga kidati gnoj. Fige meče, da je
kar veselje, tudi za vrat mi kakšna prileti.
Ko sem želela od ljudi, ki vas
poznajo, izvedeti kaj o vas, so mi
vsi rekli le eno: »Darko je Človek
z veliko začetnico.«
Aja? Kar nerodno mi je malo. Res. Lepo
je kaj takega slišati. Ne vem, kdo bi to
rekel. Res pa je, da nimam nobenega
sovražnika. Še zdaj me nekateri prestopniki, ki so prišli v navzkriž z zakonom, pozdravljajo. In marsikoga sem
spravil na pravo pot, skozi pogovor, seveda. Mladi se ne zavedajo, da jim kazenske evidence povsod zapirajo vrata.
In če te želijo poslušati in jim to dopoveš ob pravem času, se marsikateri
ustavi. Lepa beseda ga bo prej spremenila, kot, ne vem, kakšna sila ali kazen.

Obveščamo
Vir: www.policija.si Fotograf: Ljubo

Vukelič

Ne meči petard, obdrži vse prste
Ne meči petard! Če se tej izkušnji ne moreš upreti, pirotehnične izdelke uporabljaj tako, da to drugih
ne moti in ne ogroža. Mnogim državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna
in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti!
Pirotehnične izdelke delimo v različne kategorije:
Kategorija 1: pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno prodajati
mlajšim od štirinajst let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo
raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih,
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični
izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete,
pasje bombice, vžigalice s pokom itd.
Kategorija 2: Izdelkov ni dovoljeno prodajati mlajšim od
šestnajst let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo
majhno nevarnost, povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični
izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.
Izdelkov kategorij P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan
kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ni
dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja.
V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so
namenjeni takšni uporabi in so tudi ustrezno označeni.

Mladoletnikom do štirinajstega oziroma šestnajstega leta
starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Prepovedane so predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili
določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike
je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem
vseh, zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da
opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.
Varne in vesele prihajajoče praznike vam želi Policijska
postaja Cerknica.
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Voščilo

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Želimo, da bi vas v decembrskih dneh grele tople besede,
prijateljska srečanja in dobrosrčna dejanja. Naj pa božični
duh in radosti pričakovanj bogatijo vaš vsakdan tudi po
tem, ko praznične luči izgubijo svoj sijaj.
Mirne božične praznike ter zdravo, uspešno in ustvarjalno leto 2019.

Zoran Vidrih

Župan Marko Rupar s sodelavci občinske uprave Občine Cerknica

Kandidatura za UNESCO
Občinski sveti občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina,
Pivka in Postojna so se že pred časom seznanili s kandidaturo za vpis klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine
pri UNESCO. 12. novembra so naredili pomemben korak, saj
so župani občin skupaj z ministrom za okolje Juretom Lebnom, predstavniki Notranjskega regijskega parka (NRP), Zavoda znanje Postojna in Družbe Postojnska jama, d. d., podpisali Sporazum o upravljanju klasičnega krasa kot območja
svetovne dediščine. Med podpisniki v prostorih Inštituta za
raziskovanje krasa v Postojni sta tako bila tudi župan Marko
Rupar in direktor NRP Matevž Podjed. Kandidatura za vpis
bo vložena januarja, odločitev, ali bo klasični kras postal del
prestižnega seznama UNESCO, pa bo znana leta 2020.
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Strani ureja: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Krožišče pri Žajfnici

Kaj pa ti vriskaš

Kljub zamudi pri urejanju krožišča pri Žajfnici so dela v
preteklih tednih končno stekla. Delavci so že poskrbeli za ureditev komunalne in vodovodne infrastrukture, v
prihodnjih mesecih pa se bodo izvršila še ostala načrtovana dela. Slednja poleg izgradnje krožišča predvidevajo
tudi hodnik za pešce in javno razsvetljavo. Samo Mlinar
iz cerkniške občinske uprave pravi, da bi bila dela lahko
končana v pomladanskih mesecih, izvedba pa bo odvisna predvsem od vremenskih razmer. Vse do zaključka investicije bo na odseku spremenjen prometni režim, zato
na občinski upravi vse udeležence v cestnem prometu in
okoliške prebivalce prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Lani smo praznovali 100. obletnico smrti Frana Gerbiča.
V občini Cerknica se je v Gerbičevem letu odvila cela vrsta
dogodkov, ki so jih pripravile številne ustanove, društva, šole.
S tem so poskrbeli za boljšo prepoznavnost nekdaj prezrtega
rojaka. Glasba Frana Gerbiča pa se, kot je v nagovoru poudaril
župan Marko Rupar, ne bo slišala samo iz koncertnih dvoran,
ampak tudi iz domačih predvajalnikov. Kaj pa ti vriskaš je naslov zgoščenke z deli Frana Gerbiča v izvedbi številnih glasbenikov, ki je izšla ob podpori Občine Cerknica ter sodelovanju Glasbene šole Frana Gerbiča, Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica in Zveze kulturnih organizacij Cerknica. 8. novembra so zgoščenko predstavili v Kulturnem domu Cerknica in
poudarili njen pomen za ohranjanje glasbene dediščine.

Obnova ceste skozi Begunje

Spomin na žrtve prometnih nesreč

V teh dneh so se začela dela na odseku ceste od podružnične
osnovne šole do konca naselja Begunje pri Cerknici v smeri
Selščka. Občina Cerknica in Ministrstvo za infrastrukturo sta
že februarja podpisala sporazum o sofinanciranju investicije,
vredne 2.030.000 evrov. Sofinancerski delež Občine Cerknica
je 43-odstoten. Kot pojasni Samo Mlinar iz občinske uprave,
investicija zajema izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, izgradnjo hodnika za pešce, postavitev cestne razsvetljave,
preplastitev cestišča ter tudi obnovo dela vodovodnega sistema. Obnova kilometer dolgega odseka naj bi bila končana
do konca avgusta oziroma do začetka septembra. Do takrat
pa na občinski upravi prebivalce in voznike prosijo za strpnost
in upoštevanje spremenjene cestne ureditve.

Tretja nedelja v novembru je razglašena za svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Letošnje aktivnosti so potekale pod sloganom: Če bi ceste spregovorile in pod sloganom: Prispevajmo svoj delež k izboljšanju varnosti v cestnem
prometu. Na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke
vsako leto za obeležitev poskrbijo v Združenju šoferjev in avtomehanikov Cerknica. V soboto, 17. novembra, so v okolici osnovnih šol v vseh treh občinah prižgali sveče v opomin
in spomin na žrtve prometnih nesreč. Predsednik združenja
Franci Lužar je povedal, da se je število nesreč s smrtnim izidom v Sloveniji ponovno zmanjšalo, vendar mora biti cilj vseh
nas, da do smrti v prometu sploh ne bi prihajalo. Dogodka
v Cerknici se je udeležil tudi župan Marko Rupar.

Več novic na:

www.cerknica.si
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Pustarjem, njihovim sorodnikom
in vsem, ki imajo radi pust
Pustno društvo Cerknica je pričelo z aktivnostmi
zbiranja dokumentov tako o delovanju društva kot
tudi običajih pustovanja na Notranjskem. Zbiramo
vse, kar predstavlja to delovanje. Vemo, da je tudi
med arhivi občanov in občank veliko različnih
gradiv, dokumentov, slik, mask in oblek, ki bodo zelo
dobrodošli v našem skupnem arhivu. Prosimo, da
nam pomagate in sodelujete.
Kontakt in dodatne informacije: tajnica društva Ksenija
Preželj – 051 267 501, predsednik društva Matjaž
Knap – matjaz.knap@gmail.com oziroma aktivni člani
društva, ki jih poznate.
Zbrane dokumente bomo predali v hrambo in
obdelavo Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica ter s tem
vsem zagotovili vpogled v naše skupno delo v zadnjih
skoraj petdesetih letih.
Hvala za posluh in sodelovanje.
Matjaž Knap, predsednik društva

Javno podjetje
Komunala Cerknica, d. o. o.
Z mesecem oktobrom smo spremenili koledar odvoza
odpadkov, ki si ga lahko ogledate v Slivniških pogledih.
Z novim letom je načrtovana še manjša sprememba
urnika, in sicer za naselji Dolenja vas in Dolenje Jezero,
ki se bosta s četrtka premaknili na ponedeljek.
Občanke in občane pozivamo, da je zabojnike za
odvoz odpadkov treba postaviti na prevzemno mesto
na dan odvoza do 6. ure zjutraj in jih po končanem
delavniku pospraviti nazaj.
Hkrati prosimo občane, da našim delavcem ne
omogočajo uživanja alkoholnih pijač.
Uporabnikom storitev želimo
vesele in mirne božične praznike
ter srečno in zdravo novo leto 2019.
Naj bo prepleteno s pogumom,
srečo in zadovoljstvom.
Kolektiv JP Komunala Cerknica, d. o. o.

10 | Slivniški pogledi | december 2018

Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na podlagi 90. člena Zakona
o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12 in št. 68/17)

POROČILO O IZIDU LOKALNIH
VOLITEV 2018 ZA ŽUPANA
V OBČINI CERKNICA.
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji 19. 11. 2018 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na lokalnih
volitvah 2018, ki so potekale 18. 11. 2018, ugotovila:
1. V volilne imenike je vpisanih 9436 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 5219 volivcev.
3. Volilna udeležba v občini Cerknica je bila 55,31 %.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat
1. Luka KOČEVAR
2. Bogdan ZEVNIK
3. Marko RUPAR

Število glasov % glasov
1041
20,15
1130
21,87
2995
57,98

Vrstni red
3
2
1

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih (ZLV, Uradni list
RS, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12 in št. 68/17) je izmed vseh
kandidatov dobil večino veljavnih glasov:
Marko RUPAR, roj. 15. 4. 1954, Begunje pri Cerknici 111 a,
1382 Begunje pri Cerknici, zato je bil izvoljen za župana
Občine Cerknica.
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA CERKNICA
Tajnica: Jasmina KRIŽANČIČ l.r.
Namestnica tajnice:
Andreja RUPAR l.r.
Člani: Boštjan UDOVIČ l.r.
Boštjan OTONIČAR l.r.
Jože ŽNIDARŠIČ l.r.
Namestniki:
Bojan BRENCE l.r.
Majda ZUPAN l.r.
Marinka IVANČIČ l.r.
Predsednik:
Robert URBAS l.r.
Namestnik predsednika:
Jure ŠVIGELJ l.r.
Številka: 041-1/2018
Datum: 22. 11. 2018

Iz občinske hiše

Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12 in št. 68/17)

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2018
V OBČINSKI SVET OBČINE CERKNICA (proporcionalne volitve).
Občinska volilna komisija Občine Cerknica je na seji 19. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet na lokalnih
volitvah 2018, ki so potekale 18. 11. 2018, ugotovila:
1. V volilne imenike je vpisanih 9436 volivcev.
2. Po volilnemu imeniku je glasovalo 5219 volivcev.
3. Od oddanih glasovnic je bilo 5115 veljavnih in 104 neveljavne.
4. Volilna udeležba v občini je bila 55,31-%.
Na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 so bili po določbah Zakona
o lokalnih volitvah (ZLV, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12 in št.
68/17) v Občinski svet Občine Cerknica izvoljeni:
VOLILNA ENOTA št. 1 (8 mandatov)
1. NaNo – NAŠA NOTRANJSKA:
izvoljen je: Domen PETAN, roj. 3. 12. 1985, Cerknica, Cesta
na Jezero 14,
izvoljena je: Vesna TURŠIČ, roj. 15. 3. 1987, Cerknica, Cesta
na Jezero 15.
2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE:
izvoljen je: Gregor POKLEKA, roj. 14. 7. 1970, Cerknica,
Sinja gorica 28.
3. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA:
izvoljen je: Miloš POHOLE, roj. 23. 12. 1974, Cerknica,
Notranjska cesta 28,
izvoljena je: Ladislava KLANČAR, roj. 12. 12. 1971, Cerknica,
Cesta na Jezero 18.
4. LISTA BOGDANA ZEVNIKA:
izvoljen je: Bogdan ZEVNIK, roj. 8. 4. 1971, Cerknica,
Hribarjeva ulica 15.
5. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI:
izvoljena je: Iva DIMIC, roj. 28. 10. 1972, Cerknica, Dolenja
vas 97.
6. SD – SOCIALNI DEMOKRATI:
izvoljen je: Drago BARAGA, roj. 15. 4. 1972, Cerknica,
Dolenja vas 120.
VOLILNA ENOTA št. 2 (5 mandatov)
1. NaNo – NAŠA NOTRANJSKA:
izvoljen je: Miha MODIC, roj. 27. 9. 1988, Rakek, Ljubljanska
cesta 23,

izvoljen je: Luka KOČEVAR, roj. 23. 8. 1990, Rakek, Cesta
v Pretržje 6.
2. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA:
izvoljen je: Luka SVET, roj. 15. 8. 1964, Rakek, Na vasi 21.
3. LISTA BOGDANA ZEVNIKA:
izvoljen je: Vincenc STERŽAJ, roj. 26. 3. 1958, Rakek,
Postojnska cesta 26.
4. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI:
izvoljen je: Alojz PUNTAR, roj. 28. 4. 1965, Rakek, Ivanje
selo 53.
VOLILNA ENOTA št. 3 (6 mandatov)
1. NaNo – NAŠA NOTRANJSKA:
izvoljen je: Janez OŽBOLT, roj. 22. 8. 1970, Begunje pri
Cerknici, Begunje pri Cerknici 181.
2. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA:
izvoljen je: Marko KRANJC, roj. 22. 4. 1971, Begunje pri
Cerknici, Dobec 3,
3. izvoljena je: Vladimira MULC, roj. 3. 10. 1957, Grahovo,
Žerovnica 19,
4. izvoljen je: Janez KLUČAR, roj. 2. 2. 1962, Begunje pri
Cerknici, Begunje pri Cerknici 46,
5. izvoljena je: Silva ŠIVEC, roj. 25. 11. 1962, Cerknica,
Hruškarje 14.
3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI:
izvoljen je: Boštjan KOVAČ, roj. 29. 1. 1979, Grahovo,
Grahovo 68.
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA CERKNICA
Tajnica: Jasmina KRIŽANČIČ l.r.
Namestnica tajnice:
Andreja RUPAR l.r.
Člani: Boštjan UDOVIČ l.r.
Boštjan OTONIČAR l.r.
Jože ŽNIDARŠIČ l.r.
Namestniki:
Bojan BRENCE l.r.
Majda ZUPAN l.r.
Marinka IVANČIČ l.r.
Predsednik:
Robert URBAS l.r.
Namestnik predsednika:
Jure ŠVIGELJ l.r.
Številka: 041-1/2018
Datum: 22. 11. 2018
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Avtor in fotograf: Gašper

Modic

Prenova nadstreška pred Križno jamo
V letošnjem letu smo prenovili obstoječi nadstrešek pred Križno jamo. Po večmesečnem
pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj smo v aprilu končno začeli s prenovo. Zaradi precejšnjega
povečanja obiskovalcev v zadnjih letih je bilo ob slabem vremenu pred Križno jamo premalo
prostora za obiskovalce.
Ob obisku večjih skupin nikakor ni bilo mogoče, da bi bila vsa
skupina pod streho in bi se tam tudi preobula. Tudi vodniki so
morali vse potrebne luči pripravljati v jami, kar je vzelo veliko
truda in časa. S podaljšanjem nadstreška in ureditvijo tal pod
nadstreškom smo tako pridobili dovolj veliko površino, da se
ob slabem vremenu obiskovalci lahko nemoteno preobujejo
pod streho in tam shranijo svojo obutev. Tudi jamski vodniki lahko luči pripravijo kar pod nadstreškom na suhem in jim
ni več treba nositi opreme v jamo in iz nje. Postavitev novega nadstreška smo opravili v mesecu aprilu, drugi del prekritja že obstoječega preteklega objekta pa v oktobru. V obeh
Po prenovi

Pred prenovo

Obnovljena totenkambra v Žerovnici

mesecih nam je šlo precej na roko tudi vreme. Za prenovo
smo porabili precej časa in materiala. Nadstrešek smo povečali in obnovili tako, da smo kar najmanj posegali v prostor.
Vse stroške prenove in samo prenovo smo izpeljali sami z
lastnimi sredstvi. Trenutni objekt sicer zadostuje, vendar bo
treba kaj kmalu razmisliti o stavbi, ki bo narejena dolgoročno
in bo imela vse, kar je potrebno za nemoteno delovanje tako
zelo obiskane turistične jame. Tudi letos namreč beležimo
precejšnje povečanje obiska, ki se iz leta v leto povečuje. Križna jama tako ostaja najbolj obiskana turistična znamenitost
v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke.

Maruša Opeka

Ljubo Vukelič

Zadnjo nedeljo v oktobru so v Žerovnici, pri pokopališču,
otvorili obnovljeno totenkambro. Nekdaj je služila kot prostor za shranjevanje orodja za pokop mrliča, tragov za trugo, križa …   Kot pojasni Marija Hribar, je bila totenkambra
v Žerovnici narejena leta 1889, kar je razvidno iz vaške blagajniške knjige; pod izdatki so namreč navedeni stroški za
totenkambro in kamnoseka. Pa tudi na kamnitem portalu je
letnica 1889.
V zadnjih letih je bil objekt v zelo slabem stanju, zato se
je na pobudo vaščanov in Agrarne vaške skupnosti Žerovnica začela obnova. Pred dvema letoma so uredili zunanjost, letos pa še notranjost totenkambre. »Zamenjali smo
pod, stavbno pohištvo, uredili napeljavo, ostrešje, zidove ter
prostor opremili s pohištvom,« našteva predsednica Agrarne vaške skupnosti Žerovnica Ivanka Logar. 60-odstotni delež
sredstev investicije je krila Občina Cerknica, ostalo pa so prispeval vaščani in Agrarna vaška skupnost Žerovnica. Vaščani so
ponosni, da so zaščitil totenkambro pred propadom in ohranili stavbno dediščino. Imajo pa tudi možnost uporabe obnovljenega objekta. Služil bo lahko kot mrliška vežica, prostor za druženje v času žegnanja ali kot čajna kuhinja. V kleti pa je
prostor za skladiščenje. »Veseli smo, da so dela zaključena in je možna uporaba,« pravi Ivanka Logar, ki vsem vaščanom in
občanom ob tej priložnosti želi srečno in veselo 2019. Prav tako pa meni, da bi bilo lahko njihovo sodelovanje dober zgled
tudi ostalim krajem v občini, saj sta zaščita dediščine in kakovostna obnova še kako pomembni.
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Izobraževanje gasilske mladine 

Natalija Strmšek

arhiv društva

Mentorji gasilske mladine prostovoljnih gasilskih društev
(PGD) Otave, Begunje pri Cerknici, Dolenje Jezero, Dolenja
vas in Cerknica smo združili moči in pod taktirko predsednika komisije za delo z mladino pri Gasilski zvezi (GZ) Cerknica
Marka Medena in Blaža Kranjca mesec november posvetili
izobraževanju gasilskega podmladka.
Tako smo v soboto, 10. novembra, v prostorih društva
PGD Cerknica organizirali izobraževanje za bronasto, srebrno in zlato značko. Bodoči gasilci so spoznali zgodovino in organiziranost gasilstva, naravne nesreče, vzroke in
nevarnosti požarov in gašenje z različnimi gasilnimi sredstvi. Spoznali in ogledali so si tudi gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Pionirjem je za bronasto značko predaval 
Matjaž Meden, srebrno značko sta mladincem predstavila
Blaž Kranjc in Boštjan Strmšek, pri zlati znački pa sta pripravnike vodila Marko Meden in Goran Kovačevič. V programu za usposabljanje mladine so poleg strokovnih vsebin zajete tudi
veščine. Spretnosti smo izvedli v soboto, 24. novembra, in sicer za gasilske pionirje veščino preventivec v gasilnem domu
v Begunjah pri Cerknici. Veščino je pionirjem predstavil Marko Meden, nato pa so v sodelovanju z mentorji izdelali plakate s preventivno vsebino. V gasilnem domu PGD Cerknica pa je gasilska mladina v sodelovanju z ekipo bolničarjev PGD
Cerknica osvajala veščino bolničar. Teoretično znanje jim je predstavil Matic Zalar, nato pa so na treh deloviščih usvajali
praktična znanja s področja imobilizacije udov, zaustavljanja krvavitev in TPO (temeljnih postopkov oživljanja). Na izobraževanju sta nas obiskala in pozdravila naše prizadevanje in sodelovanje otrok tudi predsednik GZ Cerknica Rajko Intihar in
poveljnik GZ Cerknica Zdravko Novak. Naš cilj je, da bi kar največ otrok osvojilo znanja, ki jih bodo znali pravilno uporabiti
v danih situacijah. Pomembno jih je seznaniti, kaj lahko mladi naredijo v smislu požarne preventive. Tudi njim je naložena
skrb za požarno varnost. Ne sme nam biti vseeno, koliko znanja in na kakšen način ga bomo posredovali vsem pionirjem
in mladincem, ki se vključujejo v gasilsko organizacijo, saj jih navsezadnje želimo čim več obdržati v gasilskih vrstah tudi
kot operativne gasilce.
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Aktualno
Avtorica: Polona

Otoničar Pajk Fotograf: Ljubo Vukelič

Prehrana v vrtcih in šolah
Prehrani otrok in odraščajoče mladine se, posebej v razvitih državah, posveča veliko pozornosti,
saj je odnos do hrane pomembna popotnica za življenje, da naj bo hrana naše zdravilo,
pa je napisal že Hipokrat.
Šolsko prehrano v osnovnih in srednjih
šolah ureja Zakon o šolski prehrani, ki
zajema organizacijo šolske prehrane za
učence in dijake, subvencioniranje šolske prehrane ter nadzor nad izvajanjem
zakona. Pri organizaciji šolske prehrane,
pa tudi prehrane v vrtcih, se upoštevajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete
na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Vsebujejo cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko
prehrano, ter strokovne usmeritve in
navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske
normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo. Določi jih javni zdravstveni zavod,
pooblaščen od Ministrstva za zdravje.
Zdravstveni vidik šolske prehrane poleg omenjenih smernic temelji tudi
na praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja ter priročniku z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
Smernice zdrave prehrane za vrtec
in šolo
Organizirana prehrana v vzgojnoizobraževalnih zavodih mora upoštevati naslednje usmeritve: pripravljeni
obroki morajo biti sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil
iz vseh skupin živil; priporočene kombinacije živil v obrokih naj dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim
ogljikohidratnim živilom, kakovostnim
beljakovinskim živilom ter kakovostnim
maščobam (npr. olivnemu, repičnemu, sojinemu olju in drugim rastlinskim oljem); v vsak obrok naj se vključi/-ta sveže sadje in/ali zelenjava, ki
pomembno prispevata k vzdrževanju
ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja; pri obrokih, še zlasti pa
med obroki, naj se ponudi otrokom in
mladostnikom zadostne količine pijač,
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Organizirana prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih mora upoštevati številne usmeritve.

predvsem zdravstveno ustrezne pit
ne vode; režim in organizacija prehrane naj omogočata, glede na redni čas
pouka, dejavnosti ali varstva, možnost
rednega uživanja vseh priporočenih
obrokov (od štiri do pet obrokov dnevno), od katerih je zajtrk pomemben
del celodnevne prehrane; za uživanje
vsakega obroka mora biti dovolj časa,

vegetarijansko malico in kosilo, na po
dlagi zdravniškega potrdila pa pripravijo
tudi dietne obroke, imajo eno centralno kuhinjo, ki je locirana v matični šoli v Cerknici, poleg nje pa imajo še dve
razdelilni kuhinji, eno na podružnični
šoli v Begunjah in eno, prav tako na podružnični šoli, v Grahovem. Dnevno
okvirno pripravijo 35 zajtrkov, 800 malic ter 500 kosil. »Pri načrtovanju
obrokov se trudimo, da so
Pri organizaciji šolske
čim bolj raznoliki in da ustrezaprehrane, pa tudi prehrane jo
smernicam zdrave prehrane,«
v vrtcih, se upoštevajo
pove Mojca Dovjak, organizatorka šolske prehrane v cerkniški
Smernice za prehranjevanje osnovni
šoli.
v vzgojno-izobraževalnih
Ker želijo, da so obroki
sestavljeni iz čim več eko živil
zavodih.«
in živil lokalnega izvora, imajo
obroki pa morajo biti ponujeni v oko- enkrat tedensko eko dan. »To pomeni,
lju in na način, ki vzbuja pozitiven od- da na ta dan pripravimo vse tri obroke
nos do prehranjevanja; pri načrtovanju predvsem iz živil z oznako eko oziroprehrane je treba upoštevati tudi že- ma iz domačih živil lokalnega izvora ali
lje otrok in mladostnikov ter jih uskla- vsaj slovenskega izvora,« pojasni Dovditi s priporočili energijsko-hranilne in jakova. Šola je vključena v Šolsko shekakovostne sestave ter splošne zdrav mo, v okviru katere razdeljujejo sadje
stvene ustreznosti ponujenih obrokov. in zelenjavo ter mleko. »Živila ponudimo v času šolske malice kot ponudbo,
ki dopolnjuje redni jedilnik. Tudi tu se
Eko dan v cerkniški osnovni šoli
V Osnovni šoli Notranjski odred Cerkni- trudimo, da vključimo živila z oznaca, kjer se šolarji lahko prijavijo tudi na ko eko, domača živila lokalnih ali vsaj

»

Aktualno
slovenskih proizvajalcev.« Enkrat mesečno na matični šoli in obeh podružnicah sadje in zelenjavo v okviru tega
projekta razdeljujejo na stojnici, v mesecu novembru pa vsako leto organizirajo Tradicionalni slovenski zajtrk; z
njim obeležujejo dan slovenske hrane,
ki ga je Vlada RS razglasila leta 2012.
Lokalno tudi na Rakeku
V Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek poleg navadnega ponujajo tudi brezmesni
meni. Za organizacijo prehrane skrbita ravnateljica mag. Anita Knez in vodja
prehrane Marija Opeka. Sledijo omenjenim smernicam zdrave prehrane, držijo
se načela čim manj vnaprej pripravljene
hrane in hrano naročajo prek javnih naročil tudi pri lokalnih ponudnikih. Prek
teh zagotavljajo predvsem meso, sadje,
zelenjavo, med, mleko in mlečne izdelke ter ribe. Trudijo se, da ta živila lokalnega izvora otrokom ponudijo vsaj enkrat
tedensko, in sicer v okviru javnih naročil,
kar jim omogoča 20 odstotno naročanje izven razpisa. »Krompir pa vseskozi naročamo pri lokalnih dobaviteljih,«
pove mag. Anita Knez. Zdi se jim, da je
lokalna ponudba, vsaj kar se tiče mleka,
mlečnih izdelkov, mesa in zelenjave, dovolj široka, več težav imajo pri naročanju
svežega sadja. Pri iskanju ponudnikov pa
se morajo znajti sami; na vprašanje, kje
poiščejo ponudnike, mi ravnateljica in
vodja prehrane odgovorita: »Najdemo
jih prek spletne strani in lastne iznajdljivosti.« Včasih jih namreč odkrijejo na terenu v prostem času kar sami. Tudi na
Rakeku november ne mine brez projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.
Lokalni ponudniki se vrtcu javijo sami
V Vrtcu Martin Krpan Cerknica skrbijo, da je prehrana varna in usklajena
s smernicami zdravega prehranjevanja, hkrati pa organizatorka prehrane Neža Nježič Zajc skuša upoštevati
želje otrok, kar priporočajo tudi smernice. »Na dan pripravimo povprečno
410 zajtrkov in dopoldanskih malic,
445 kosil in 370 popoldanski malic,«
pove. Obroke pripravljajo za otroke,
zaposlene in zunanje odjemalce, ki so
povečini starejši občani. Zaradi stroge
sistemizacije del, ki predpisuje število
kuharjev in pomočnikov v kuhinji, pripravljajo samo en meni za vse otroke in

Na rakovški osnovni šoli od lokalnih ponudnikov pridobijo predvsem meso, sadje, zelenjavo, med, mleko in
mlečne izdelke ter ribe.

odjemalce kosil. »Če pa ima otrok medicinsko predpisano dieto, pa mu naši
kuharji pripravijo varen in uravnotežen
obrok, čim bolj podoben splošnemu,«
pove Nježič Zajčeva.
Po večini hrano naročajo pri ponudnikih, ki so bili izbrani prek javnega razpisa. Približno enajst odstotkov
hrane naročijo pri kmetih iz okolice
oziroma občine, pa tudi širom Slovenije. »Iz naše bližnje okolice naročamo na dveh kmetijah, ostali pa so
z drugih koncev Slovenije; Gorenjske,
Goriških brd, obljubljanske regije, Dolenjske,« pove organizatorka prehrane
v vrtcu. Na ta način naročajo čim več

Pri načrtovanju prehrane so pomembne tudi želje
otrok in mladostnikov.

sezonskega sadja in zelenjave, mleko
ter mlečne izdelke, občasno sveže ribe
in meso. Tako kot v šoli na Rakeku tudi
v cerkniškem vrtcu te izdelke na jedilnik vključujejo tedensko.

»

Večinoma jih namreč
pokličejo kmetje kar
sami in povedo, da
imajo določenega
predelka veliko.«

Tudi v vrtcu v Cerknici, ki ima še dve
enoti, na Rakeku in v Grahovem, težko
najdejo lokalne ponudnike. »V preteklosti sem poskušala najti lokalne ponudnike, vendar so se ustrašili, ko sem
jim povedala, kakšne velike količine zelenjave po navadi naročamo. Nekateri
pa so zaključili pogovor o možnem sodelovanju po omembi e-računa,« pove
Neža Nježič Zajec. »Vendar se situacija
premika na boljše. V zadnjem letu sem
dobila tudi klice kmetij, da imajo določenega predelka veliko; in potem ga mi
naročimo. Ta sodelovanja so sicer občasna, pa vendar uspešna,« nato doda.
Sodelovanju z lokalnimi pridelovalci
dajejo v Vrtcu Martin Krpan Cerknica izreden pomen. S tem namreč po njihovem mnenju vrtec pridobi kakovostnejša
živila, lokalno prebivalstvo delovna mesta, hkrati pa poskrbijo za okolje. Si pa želijo, da bi lahko sodelovanje z lokalnimi
pridelovalci še okrepili in povečali.
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Gospodarstvo
Avtorica: Maruša

Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Trideset let uspešnega delovanja
V petek, 23. novembra, so v družinskem podjetju Eurobox, d. o. o., iz Podskrajnika obeležili že
trideseto obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je proizvodno podjetje za izdelavo kartonske
embalaže odprlo novo proizvodno halo z novim strojem za izdelavo valovitega kartona.
Franc Krajc je ustanovitelj podjetja. Začetki
podjetja Eurobox segajo
v leto 1988, ko sta Franc
Krajc in Peter Jakopin
ustanovila podjetje Papigal, d. o. o. Od pohištvenega podjetja Brest
Cerknica sta kupila stroje in v najetih prostorih
v Begunjah pri Cerknici
začela z obrtno dejavnostjo. Oktobra 2001 je
potem Franc Krajc odkupil 50-odstotni delež
Petra Jakopina. Eurobox
se je razvil v uspešno družinsko in razvojno usmerjeno
podjetje za izdelavo kartonske embalaže. Program obsega izdelavo transportne embalaže, kaširane, darilne in izsekane embalaže, poleg tega pa tudi posebne izdelke, ki
so plod njihovega razvoja – kartonske palete, vogalnike in
embalažo iz trdega kartona.
Konec leta 2012 je vodenje podjetja prevzel sin Damjan
Krajc, ki se je na odprtju spomnil tudi svojih najzgodnejših
začetkov dela v podjetju. Kot je poudaril, se zaveda svoje
odgovornosti, prav tako pa si želi, da bi družinsko tradicijo
še naprej uspešno nadaljeval.
Poslovne začetke njegovega očeta pa pozna župan
Marko Rupar. Skupaj sta sodelovala poslovno, druži pa ju
večletno prijateljstvo. »Iz tistega časa mi je v lepem spominu ostalo veliko zgodb. Frenk, kot mu pravimo prijatelji, je s
svojo ambicioznostjo podjetje ves čas razvijal. Z mlado generacijo pa je podjetje dobilo novo energijo in zagon,« je
povedal Rupar.
Podjetje Eurobox v Podskrajniku in Trbovljah skupaj zaposluje 140 ljudi, letno pa ustvari 13 milijonov evrov prihodkov. Pohvalnih besed na račun poslovnega uspeha Krajčevih s strani domačih in tujih gostov ni manjkalo. Državni
sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Aleš Cantarutti je potrdil, da so ravno srednja podjetja, kot
je Eurobox, motor slovenskega gospodarstva.  
Tudi obeti za panogo so po besedah Petre Prebil Bašin iz
Združenja papirne in papirnopredelovalne industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije spodbudni. Zlasti pa so konkurenčne prednosti podjetja Eurobox te, da je fleksibilno, ponuja širok spekter izbire materialov, individualni pristop do
malih in velikih porabnikov embalaže ter možnost razvoja
novih produktov.
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Kot so na okrogli mizi
ugotavljali Franc in Damjan Krajc, Marko Rupar,
Petra Prebil Bašin ter tuja strokovnjaka Ludwig
Anckaert in Juan Jorge
Sanz Espinoza, pa je izzivov za papirno industrijo
še veliko. Vse pomembnejša namreč postaja
skrb za okolje, papir pa
je izdelan iz obnovljivih virov in ponuja veliko
možnosti za reciklažo.
Dogodek je povezovala Bernarda Žarn, za
glasbene utrinke pa je poskrbela pevka, kitaristka in komponistka Ditka. Ob tej priložnosti je Eurobox prejel tudi certifikat Invalidom prijazno podjetje.

Gospodarstvo

Rakek ima nov AED
Gregor Pokleka

Ljubo Vukelič

Pri poslovnem centru na Rakeku je v soboto, 17. novembra, ekipa prve pomoči Rdečega križa Slovenije, območno
združenje Cerknica-Loška dolina-Bloke, predstavila delovanje avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) in prikazala
temeljne postopke oživljanja. AED je prenosna elektronska
naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku, s pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in
s tem reši življenje. Uporaba naprave je varna in enostavna,
uporablja jo lahko prav vsak. Naprava se nahaja na naslovu
Partizanska 8 a na Rakeku – med pošto in gostinskim lokalom, dosegljiva je 24 ur na dan, vse dni v letu. Sredstva za
nakup je prispevalo podjetje Kontim, d. o. o., Rakek, usmerjevalne table pa podjetje Lentus, d. o. o., Cerknica.

Mladi kreativni potenciali
Mojca Leskovec Meharich

V okviru projekta Mladi kreativni potenciali je v četrtek,
22. novembra, na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica potekalo strokovno izobraževanje s področja organiziranja mladih, poklicnega izobraževanja in gospodarstva. Sodelovali so: Dragica Bratanič, Andreja Podobnik,
Bojan Žnidaršič, Matej Kržič, Janja Urbiha. Moderator
dogodka je bil Miha Razdrih. Prek projekta je šola pridobila sodobno opremo za snemanje in montažo posnetkov, ki jo uporabljamo pri pouku in krožkih. Skupina
učencev in mentorjev se je usposobila za delo s kamero,
znanje pa že predaja mlajšim vrstnikom. Zahvaljujemo se
Zavodu Oron in Lokalni akcijski skupini (LAS) za pomoč
pri projektu.
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Luka Debevec Mayer

V cerkvi sv. Jerneja v Begunjah
pri Cerknici je 13. novembra
gostoval svetovno priznan
operni pevec Luka Debevec
Mayer, ki se je v Argentini rodil
slovenskim staršem. Njegov ata
Lojze izhaja ravno iz Begunj pri
Cerknici, zato je nastop zanj imel
še posebno vrednost. Skupaj z Diegom Liccardijem sta v okviru turneje ob izidu
zgoščenke z naslovom V živi spomin izvedla recit
al sakralnih arij in pesmi. Njunemu nastopu je prislu
hnil tudi
župan Marko Rupar. ( cerknica.si Ljubo Vukelič)

Tek na Kristalno palačo

( Marija Hribar

osebni arhiv)

V Ljubljani je novembra potekal
tek na najvišjo stavbo v Sloveniji,
ki premore 89 metrov višine in kar
479 stopnic. V kategoriji Step up gasilci, ki so tekli z 20 kg težko opremo: z dihalnim aparatom, masko,
čelado, v zaščitni obleki in čevljih, je
Izak Hribar Meden iz PGD Žerovnica dosegel peto mesto. Tekači so
zbirali denar za Pediatrično kliniko.

O skotopičnem sindromu

»Našo šolo je obiskovala učenka, katere težave so
bile razlog za to, da sem se usposobila za presojevalko skotopičnega sindroma. Učenka
je sicer imela odločbo o usmeritvi, usmerjena je bila kot otrok s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, težave so
nakazovale na disleksijo. Učenka kljub prilagoditvam, dodatni strokovni pomoči ter trudu
in delu, ki ga je vložila sama, ni dosegala zadovoljivih rezultatov.
Pogosto jo je bolela glava, pojavljale so se bolečine v trebuhu, slabosti, in zaradi zdravstvenih težav je bila veliko odsotna. Pogosto ni
zmogla biti prisotna ves teden pouka. Ob petkih je bila skoraj vedno
doma, včasih že v četrtek. Iskala sem strategije, da bi ji pomagala, in
tako
naletela na skotopični sindrom. Kot koordinatorica Unesco šole sem
bila povabljena na prvo predstavitev skotopičnega sindroma. Na Osnovn
i
šoli Ledina je o njem govoril Alan Penn in že čez pol leta sem sedela
na
njegovem usposabljanju za presojevalce v Ljubljani. Za pridobitev certifikata sem morala testirati različne učence, lahko tudi odrasle osebe.«
–
Martina Hiti, specialna pedagoginja na rakovški osnovni šoli, ki se
je
poglobila v problematiko učencev s skotopičnim sindromom in pridobila mednarodno veljaven certifikat, ki ji dovoljuje izvajanje testiran
j za
skotopični sindrom, v svetu znan kot sindrom Irlen, v intervjuju za splet
no stran rokusova-centrifuga.si. ( rokusova-centrifuka.si)

Zlata hruška 2018

Go Breakers Juniors –
IDO svetovni podprvaki

Letošnje svetovno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih (hip hop, break dance in electric
boogie) je potekalo od 23. do 27. 10. 2018 v Kielcah na Poljskem. Andraž Zalar iz Martinjaka je član
mladinske breakdance skupine Go-Breakers Juniors, ki deluje v okviru kluba V.I.P. Dance v Novi Gorici.
Andraž obiskuje treninge v Novi Gorici in Ljubljani. Na letošnjem državnem in evropskem prvenstvu
so si plesalci priplesali zlato odličje. Pred odhodom
na Poljsko so fantje pridno trenirali in se pod vodstvom trenerjev Edija in Tomija Čineja ter Francesca
Bressana pripravljali na nove izzive. Na svetovnem
prvenstvu v Kielcah so odlično odplesali show točko in se uvrstili v finale. Po boju (ang. battle) s švicarsko ekipo pa so stopili na drugo stopničko. Odlično se je odrezala tudi ekipa Dragons Breakers
(V.I.P. Dance Ljubljana), ki je zasedla 5. mesto.
( Leonida Zalar

osebni arhiv)

V sredo, 21. novembra 2018, so na prazniku
zlatih hrušk v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma predstavili založbe, katerih knjige so prejele znak za kakovost zlata hruška,
in podelili priznanja zlata hruška. Zlato hruško 2018 za izvirno slovensko mladinsko
leposlovno knjigo je prejela knjiga Drobtine
iz mišje doline, avtorice Anje Štefan in ilustratorke Alenke Sottler. ( mklj.si)

Maček Tiger
Že od nekdaj ljudje povezujejo mačke s čarovnicami,
tudi v otroški in mladinski literaturi jih pisatelji opisujejo kot čarovniške spremljevalce in pomagače. Očitno
se Tiger, kot se bojda stalni obiskovalec cerkniške
knjižnice imenuje, kar dobro spozna na pravljice in
se najudobneje in domače
počuti v družbi naše Uršule.
(

Vesna Telič Kovač)

Ljudje med nami
Avtorica: Maruša

Opeka Fotografija: osebni arhiv

Tjaša Zalar
Tjaša Zalar, doma s Kremence v občini Cerknica, je absolventka magistrskega študija oblikovanja
tekstilij in oblačil ter vzhajajoča zvezda slovenskega oblikovanja. Lani je na petem mednarodnem
tednu mode Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana (MBFWLJ) prejela mednarodno priznano
strokovno nagrado Mercedes-Benz Fashion Award.
Strokovno komisijo pod vodstvom Nataše Peršuh je navdušila s kreativnostjo, močnim avtorskim izrazom, posebej pa v mojstrstvu izvedbe in celostni podobi. Potrditev,
da je Tjaša res med vodilnimi oblikovalci mlade generacije, je tudi nagrada za prepoznavne dosežke mladih talentov na področju industrijskega oblikovanja, mode in arhitekture Perspektivni, v kategoriji modno oblikovanje, ki jo
je prejela za kolekcijo Vigred, s katero je gostovala tudi na
Poljskem. Ne morem mimo vprašanja, kje je črpala navdih.
»Pri ustvarjanju se rada vračam v spomine, v otroštvo. Rada
izhajam iz preprostih stvari,« pove. Vrtca ni obiskovala. Pazila jo je babica, ki jo je učila
šivati in vesti. Od tod nageljčki v kolekciji. Duh kolekcije je igriv ravno
zaradi spominov na otroštvo,
ki je bilo lepo in brezskrbno.
Vprašam jo, ali gre zgolj
za nostalgijo ali tudi sicer pogreša domači
kraj, družino … »Ne, ne
gre toliko za domotožje. Pogrešam bolj
občutek svobode in
neobremenjenosti
tistih dni,« pripoveduje Tjaša, ki priznava, da si na Kremenci
trenutno ne predstavlja živeti.
Tjaši se je v preteklem
letu res veliko dogajalo,
številni uspehi pa so rezultirali tudi v oblici dela. Razpeta je med magistrskim študijem,
oblikovanjem, šivanjem ter delom
garderoberke v Drami. Tako ni čudno, da
meje občine Cerknica redkeje prestopi. »Komaj kdaj najdem čas, da grem k domačim, čeprav bi bilo
včasih prav super, da bi se odklopila od vse te norije in šla
domov, kjer je veliko bolj mirno kot tukaj v Ljubljani,« se nasmeje Tjaša.   Najin pogovor je potekal v Kinu Šiška v Ljubljani. Ambient se je ujel s Tjašino kreativno energijo. Sredi
Ljubljane pa je bilo lepo slišati notranjsko govorico in videti
preprosto in vedro podobo. Čeprav bi ji uspešno delo, nagrade in priznanja lahko odprla vrata v tujini, pa velikih želja,
da bi zapustila Slovenijo, nima. »Saj vem, da bi imela v tujini
več možnosti, ampak …« ne zaključi stavka. Pravi, da se je

v Ljubljani kar ukoreninila – vse, kar potrebuje pri svojem
delu, je na dosegu roke. Sicer priznava, da razmere v slovenski modni industriji niso rožnate, mladi oblikovalci pa so
prepuščeni sami sebi. Glede na to, da se ji študentski status
izteka, razmišlja, da bi na začetku svoje karierne poti delala
po projektih, saj so sanje o lastnem studiu za zdaj še nedosegljive. Ravno zaradi težkega položaja v panogi Tjaša na
iskanje službe gleda širše. V ospredje stopajo tudi trajnostni
vidiki mode, recikliranje, ponovna uporaba; ti koncepti so
Tjaši vedno bližje, saj spoznava, kako umazana in škodljiva
je modna industrija. »Če bi se odnos potrošnikov
do oblačil spremenil, bi morda imeli tudi
slovenski dizajnerji več možnosti, da
kaj prodamo,« komentira Tjaša.
V času, ko sva se srečali, je
ravno hitela s pripravami na
jesenski Mercedes-Benz
Fashion Week Ljubljana, zato jo vprašam,
kaj tovrstne predstavitve pomenijo za oblikovalce in prodajo
izdelkov. »Največji
problem je,« razkrije, »da se ljudje pridejo bolj pokazat kot
pa kupovat oblačila.«
Ne glede na to pa se
ji tovrstne predstavitve zdijo pomembne.
So možnost, da pokaže
ustvarjalni opus, v katerega
so vložene ure in ure predanega dela – vse od ideje, skice,
kroja, šivanja, popravkov … Tjaša bi
se težko odločila, kaj ji je ljubše – skiciranje ali šivanje. Ročna dela je imela že od nekdaj rada, med šivanjem pa se ji utrinjajo nove ideje in na ta
način gradi kolekcijo. »Šivam, krojim in potem se mi odpre
nekaj novega,« pripoveduje. Še posebno rada dela z različnimi vrstami bombaža, v zadnjem času pa se je opogumila
in začela materiale tudi kombinirati. Želi si, da bi bil trud oblikovalcev cenjen in spoštovan in bi lahko živeli od svojega
poklica. Čeprav se je kot vestna učenka v srednji šoli odločala med študijem medicine in oblikovanja, pa verjame, da
je bila njena odločitev prava in bo, ne glede na vse, lahko
uspešna tudi v modni industriji.
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Dogaja se

Jesenovanje volčičev
Marjeta Zgonc

Volčiči in volkuljice (no, volkuljice so tokrat malo počivale) smo
se v nedeljo in ponedeljek, 28. in 29. oktobra, dobili in skupaj
preživeli dva precej zanimiva dneva. Skavt ne pozna slabega
vremena, zato smo se kljub dežju odpravili novim pustolovščinam naproti. Po gozdu smo iskali džungelske like in jih tudi podrobneje spoznali. Sledili smo Bandarlogom (opičjemu
ljudstvu), ki so nam ukradli in uničili džungelsko postavo. Na
srečo so nam, voditeljem, volčiči pomagali in s skupnimi močmi smo spisali nova pravila, ki veljajo v džungli. Priča smo bili
tudi zelo pomembnemu dogodku za vse džungelske živali –
skali posveta. Tu smo sprejeli nove volčiče mladiče in postali
so pravi člani našega krdela. Jesenovali pa niso samo volčiči,
ampak tudi klanovci ter veja izvidnikov in vodnic.

Svetovni dan psoriaze
Marta Nardin

arhiv društva

Društvo psoriatikov Slovenije (DPS), podružnica notranjskokraška, je obeležilo 29. oktober, ki je svetovni dan psoriaze.
V Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča v Postojni so
pripravili razstavo s plakati, na katerih so predstavili luskavico,
psoriatični artritis ter delo društva in podružnice v sliki in besedi. Na plakatu smo prikazali tudi občine, ki nam z denarnimi sredstvi omogočajo naše delo. To so: Cerknica, Hrpelje Kozina, Divača, Loška dolina, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
in Vipava. Na mizicah smo razstavili naša glasila in promocijski material. Razstava je bila v postojnskem zdravstvenem
domu na ogled do 7. novembra. Na svetovni dan, 29. oktobra, pa so bili na voljo člani društva Marta Nardin, Darinka
Brožič, Danica Geržina, Marija Kondić, Elvis Kariž in Marjo
Šajn. Obiskala nas je tudi televizijska ekipa Studia Proteus iz
Postojne, ki je posnela prispevek o razstavi.
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Martinovanje v DEOS
Katja Opeka

Vesna Turk

Petkovo popoldne smo v DEOS, Centru starejših Cerknica,
popestrili z martinovanjem. Na martinovo, ki ga sicer praznujemo 11. novembra, zagotovo ne manjka pečena gos ali raca,
ki skupaj z mlinci in rdečim zeljem predstavlja tradicionalno
martinovo pojedino. Prav na praznik so se temu približale naše skrbne kuharice. Praznovali smo ob sladkem moštu iz domačih jabolk. Za blagoslov mladega vina je tudi letos poskrbel
Tone Horvat, zabavali pa so nas čedni fantje Ansambla Ugib
iz Loškega Potoka. Stanovalci in zaposleni smo ob priljubljenih zvokih zaplesali in se veseli. Vsaki zadnji pesmi je sledila še
ena, zato smo vedeli, da stanovalci uživajo in se imajo lepo.
Prireditve se je udeležilo lepo število otrok, ki so z iskrenim
nasmehom in iskrico v očeh razveseljevali naše stanovalce.

Dogaja se

Tečaji restavriranja

Tanja Gobec

Ljubo Vukelič

V Društvu Etno-eko nadaljujemo desetletno aktivnost na
področju konzerviranja in ohranjanja starih eksponatov,
predvsem lesenih. Zadnjih nekaj let izvajamo delavnice in
tečaje v delavnici Ivana Najgerja v Dolenji vasi. Ivan Najger
delavnice tudi vodi. Večkrat pa na delavnicah gostujeta tudi
mag. Boris Deanovič iz Restavratorskega centra v Ljubljani
in dr. Martin Klinc z Višje lesne šole Maribor. Tečaji potekajo v treh sklopih, in sicer se poučimo o konservatorstvu
in restavratorstvu ter osnovah konservatorstva v varovanju
dediščine, v drugem sklopu obravnavamo zaščito lesa in
kovine, v tretjem sklopu pa je čas za samostojno delo – čiščenje, izpihovanje, umivanje, strganje nanosnih slojev ter
priprava eksponata na nanos stalne zaščite. Tečaji so vedno polno obiskani, saj se mladi in starejši zavedajo, da sta
ohranjanje dediščine in spoštljiv odnos do nje popotnici
za prihodnost. Tečaje sofinancira tudi Občina Cerknica.

Mladi v Ivanjem selu

Lučka Milavec

Žan Hrestak

V Prostovoljnem gasilskem društvu Ivanje selo dajemo velik poudarek tudi
vzgoji mladih. Do 16. leta starosti jih je v društvo včlanjenih 25 in vsi so zelo aktivni. Redno se udeležujejo gasilskih tekmovanj v kvizu, orientaciji, pokala Rudolfa Maistra, tekmovanja za pokal Martina Krpana ter dvoletnega cikla splošnih
tekmovanj. Na vseh tekmovanjih dosegajo zelo lepe rezultate in se uvrščajo tudi
na regijska in državna tekmovanja. Prisotni so na izobraževanjih za preventivne
značke in čine. V veliko pomoč so tudi pri raznašanju vabil, čiščenju gasilnega
doma in okolice ter sodelovanju pri raznih gasilskih prireditvah. V začetku meseca decembra izdelujejo zelo izvirne voščilnice, ki jih prejmejo starejši vaščani,
sosednja društva, šole ter donatorji društva. V oktobru so mladi in njihovi mentorji podali idejo, da bi prvega novembra prižgali svečke na ivanjskem pokopališču vsem pokojnim gasilcem, ki so bili člani našega društva. S tem smo vsi, ki
jih vzgajamo v gasilskem duhu, dobili potrditev, da tudi najmlajši spoštujejo delo
pokojnih gasilcev, ki so ustanovili društvo, z lastnim delom zgradili gasilski dom
in kupili opremo. Od njih smo prejeli bogato dediščino, ki jo moramo sedaj negovati in dograjevati.

Srečanje prostovoljcev na Rakeku

Boža Vesel

Vsakoletno srečanje prostovoljcev Notranjske, ki izvajajo projekt Starejši za starejše pri društvih upokojencev je
potekalo 25. oktobra v Gostilni Pav na Rakeku. Srečanja
so se udeležili prostovoljci iz društev upokojencev Dragomer–Lukovica, Vrhnika, Logatec, Pivka, Rakek, Cerknica, Loška dolina in Martin Krpan Bloke. Namen srečanja so
medsebojno druženje, izmenjava izkušenj in tudi prijetno
preživet dan kot nagrada za celoletno delo. Namen projekta je pomagati starejšim občanom in njihovim svojcem,
da bi čim dlje ostajali doma in ohranili kakovostno življenje. Prostovoljci so ljudje, ki radi pomagajo drugim, radi
pa so upoštevani in pohvaljeni, zato je tudi z njimi treba
vzdrževati stike. Da bi bila pomoč usklajena in učinkovita,
pa dobro sodelujejo s centrom za socialno delo, Rdečim
križem Slovenije, patronažno službo in Slovensko karitas. Prisotne sta pozdravila pokrajinska koordinatorka projekta
Jana Skuk in predsednik Društva upokojencev (DU) Rakek Franci Albreht. Zahvalila sta se jim za odgovorno in srčno
delo, saj svoj prosti čas namenjajo pomoči starejšim in jim tako popestrijo in olajšajo življenje. V kulturnem programu,
ki je sledil, so nastopile članice DU Rakek, Pivka in Dragomer–Lukovica.
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Koledar odvoza odpadkov 2019
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ZBIRNI CENTER CERKNICA:
• ponedeljek: zaprto
• torek: v poletnem času od 12.00 do 18.00
             v zimskem času od 11.00 do 17.00
• sreda, četrtek, petek od 8. do 15. ure
• sobota: od 8. do 12. ure
• nedelja in prazniki: zaprto
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ZBIRNI CENTER STARI TRG PRI LOŽU:
• torek: od 8. do 14. ure
• četrtek: v poletnem času od 12.00 do 18.00
   v zimskem času od 11.00 do 17.00
• vsaka prva sobota v mesecu:
   v poletnem času od 8. do 12. ure
• nedelja in prazniki: zaprto
* Zimski in poletni čas sta ločena s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.

B
M

BIO ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV
PO LOČEVANJU
E MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
ME MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI in MEŠANA EMBALAŽA
PRAZNIKI
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PODROČJA POBIRANJA
1.
2.

Begunje, Brezje, Selšček, Topol, Cerknica, Dolenja vas,
Dolenje Jezero
Babna Polica, Babno Polje, Dane, Klance, Nadlesk,
Podcerkev, Podgora, Podlož, Vrh, Lož, Stari trg, Knežja
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Čohovo, Župeno, Štrukljeva vas, Zala, Zahrib, Tavžlje, Sveti
Vid, Stražišče, Slugovo, Rudolfovo, Reparje, Krušče, Ravne,
Ponikve, Podslivnica, Pirmane, Pikovnik, Otonica, Osredek,
Milava, Mahneti, Lešnjake, Križišče, Kremenca, Koščake,
Korošče, Jeršiče, Hruškarje, Hribljane, Gorenje Otave,
Dolenje Otave, Cajnarje, Bečaje, Beč, Bezuljak, Dobec,
Kožljek, Goričice, Lipsenj, Žerovnica, Podskrajnik – nad cesto
Rakek, Podskrajnik, Zelše, Rakov Škocjan, Ivanje selo, Slivice,
Unec, Grahovo, Martinjak
Gora, Kranjče, Sv. Ana, Dolenje Poljane
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ME5
B
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ODVOZ ODPADKOV V ČASU PRAZNIKOV:
• torek, 1. 1. 2019 – odvoz se prestavi na soboto, 29. 12. 2018
(območje M2),
• ponedeljek, 22. 4. 2019 – odvoz se prestavi na soboto,
20. 4. 2019 (območje M1),
• sreda, 1. 5. 2019 – odvoz se prestavi na soboto, 4. 5. 2019
(območje E3),
• četrtek, 15. 8. 2019 – odvoz se prestavi na soboto, 17. 8. 2019
(območje M4),
• petek, 1. 11. 2019 – odvoz se prestavi na soboto, 2. 11. 2019
(B – odpadki),
• sreda, 25. 12. 2019 – odvoz se prestavi na soboto, 28. 12. 2019
(območje E3),
• sreda, 1. 1. 2020 – odvoz se prestavi na soboto, 4. 1. 2020
(območje M3).
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Dogaja se

Svetovni dan sladkorne bolezni
Drago Frlan

osebni arhiv

V soboto, 10. novembra, je Društvo diabetikov Posavje–Brežice gostilo osrednjo prireditev ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS)
poskuša ozaveščati o dejavnikih tveganja, pravočasnem odkrivanju, preprečevanju bolezni in vodenju sladkorne bolezni v okviru družine. V Sloveniji je približno 125 tisoč ljudi
s sladkorno boleznijo in še približno toliko tistih, ki ne vedo,
da jo imajo. Bolezen je kronična, kar pomeni, da ni ozdravljiva, zato je izjemnega pomena, da se osebe s sladkorno
boleznijo včlanijo v društva, saj tako bolje poskrbijo za obvladovanje bolezni. Prireditve v Brežicah so se udeležili predstavniki Društva diabetikov Cerknica in se fotografirali s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom, ministrom
za zdravje Samom Fakinom in predstavniki vodstva ZDDS.
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Prijetno s koristnim
Jožica Turšič

Zopet je bilo leto naokoli in vinarji po celi Sloveniji so vabili
na pokušino novih vin. Grahovska župnija že vrsto let združuje prijetno s koristnim in župnik Sandi Osojnik ob tem
času zbere vse, ki želijo spoznavati zgodovino naše dežele in se ob tem poveseliti. Letos smo dodobra spoznali
Vipavsko dolino in Goriška brda. Naj naštejem samo najpomembnejše točke našega izleta: Vrhpolje – župnijska cerkev in ogled Rupnikove mozaične freske, Kostanjevica pri
Gorici – obisk frančiškanskega samostana, cerkve, grobnice Burbonov, knjižnice, Sveta Gora – sveta maša z župnikom Sandijem in pevci, Kojsko – ogled cerkve sv. Križa, Zali
Breg – degustacija vin na kmečkem turizmu, Dobrovo –
ogled gradu in slikarske razstave Zorana Mušiča in Gorjača – vzpon na stolp.
Ob martinovi večerji smo se zavrteli ob
glasbi, ki jo je na harmoniki veselo preigraval Marko. V poznih večernih urah
smo se zadovoljni
in polni vtisov vrnili domov ter si brez
izjeme rezervirali sedeže za prihodnje
leto.

Dogaja se

Pohod v Lubenice na Cresu

Štefka Šebalj

Slavko Kržič

Cerkniški planinci smo se po prve novembrske sončne žarke
podali na Cres. S trajektom smo pripluli v Porozino in do izhodišča pohoda, pri mestecu Valun, prešli 45. vzporednik.
Pred cerkvico sv. Marka smo si ogledali reprodukcijo Valunske plošče iz 11. stoletja. Med vzponom proti Lubenicam smo
vonjali smilj in občudovali mogočne hraste. Po vzponu smo
prek doline zagledali Lubenice, ki slovijo kot najhladnejši kraj
na otoku. Do razgledne točke nas je vodila pot po ozki ulici.
V sončnem dnevu je bil z razgledišča izredno lep pogled na
plažo v zalivu Sv. Ivan, pa tudi na sosednje otoke. V Muzeju
ovčarstva nam je bil predstavljen še pomen ohranjanja kulturne dediščine. Po odmoru smo se napotili proti Martinšćici.
Ob poti so nas spremljali številni suhozidi, med katerimi so se pasle ovce. Podali smo se do najvišje točke na pohodu, 482 metrov visokega Helma. Tu se nam je razprostrl razgled na Vransko jezero, vir pitne vode na otoku. V daljavi se je nad morjem
dvigala Osoršćica, mi pa smo nadaljevali pot in prispeli v vas Vidovići. Sledil je sestop proti kampu Slatina v Martinšćici, kjer nas
je čakal avtobus. Na poti proti trajektu smo si ogledali Orlec, v cerkvi pa še freske, ki so delo Toneta Kralja. Iz Meraga smo se že
v mraku s trajektom oddaljili od Cresa in po pristanku na Krku, prijetno utrujeni, nadaljevali pot proti domu.

Strokovna ekskurzija

Irena Likon Matuš

arhiv društva

Tudi letos smo odkrivali in spoznavali lepote naše domovine – prelepe Slovenije. Na avtobusni postaji v Postojni nas je čakal avtobus in naše popotovanje se je začelo.
Med potjo so se nam na Uncu pridružili še dva člana in
vodnica Alenka Veber. Po jutranji kavi na Trojanah smo
pot nadaljevali do Mozirskega gaja. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali čudovite cvetlične gredice, razstavo buč velikank in etnološke objekte. Pot smo nadaljevali prek Luč do Solčave. Ustavili smo se v centru Solčave,
kjer smo si ogledali Razvojni center Rinka – večnamensko
središče za trajnostni razvoj Solčavskega. Ogledali smo si
stalno razstavo o življenju Solčavcev nekoč, film o harmoniji treh dolin in razstavo polstenih izdelkov solčavskih filcark iz volne jezersko-solčavske pasme ovac. Ogledali smo si tudi župnijsko cerkev Marije Snežne. Po kosilu smo se
odpeljali v Krajinski park Logarska dolina, ki je ena izmed najlepših alpskih dolin v Evropi z izvirom Črne in slapom Rinka.
Občudovali smo bližnje vršace in ohranjeno naravo in se polni lepih vtisov vrnili domov.

Razstava VDC Postojna – enota Cerknica

Mateja Curk

Ljubo Vukelič

V četrtek, 22. novembra, smo v Galeriji Krpan v Cerknici
svečano otvorili razstavo umetniških del Varstveno-delovnega centra Postojna (VDC) – enota Cerknica pod sloganom Skupaj zmoremo več. Ob 100. obletnici smrti pisatelja Ivana Cankarja so dekleta in fantje iz VDC ustvarjali na
temo skodelica kave in pehar suhih hrušk. Manjkal ni niti
bogat kulturni program, saj so avtorji razstave zaigrali igrico o Ivanu Cankarju, zapeli v pevskem zboru in raztegnili
meh na harmoniki. S svojo prisotnostjo nas je počastil tudi župan Marko Rupar, ki je ustvarjalce zelo pohvalil in jih
spodbudil k nadaljnjemu ustvarjanju. Častni občan občine Cerknica France Arhar pa se je v čustvenem govoru dotaknil vseh prisotnih. Dekleta in fante iz VDC je pohvalil tudi
predsednik Društva Sožitje Cerknica Anton Strle, direktorica VDC Postojna mag. Katjuša Stanič pa je poudarila pomen
skupnega sodelovanja vseh za dobrobit uporabnikov VDC. Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli k temu, da se je
razstava uporabnikov VDC Cerknica izvedla, še posebno prostovoljnim sodelavkam, ki z VDC že vrsto let sodelujejo z
vodenjem raznih ustvarjalnih delavnic, Galeriji Krpan za gostovanje razstave ter cerkniški šoli, ki nam je z izposojo kostumov pomagala, da smo pričarali Cankarjev čas.
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Avtorica: Marija

Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Koščake
France Koščak iz Otav je tako pripovedoval: »Koščak naj bi bil prvi človek, ki se je naselil tu;
lesena hišica naj bi bila. Sedaj je tam, sredi vasice, zloženih samo še nekaj kamnov. Koščaki naj bi
prišli iz Grosuplja, tam je Koščakov hrib.« Koščaki so trdni ljudje, ki vztrajajo po otavskih vasicah.
Morda so dobili ime po rakih koščakih ali orehih koščakih; obe vrsti odlikuje trda lupina.
V turjaških tabelah iz leta 1749 sta v vasi
navedena dva kmeta: Jurij Rot in Jožef
Repar, ki sta imela vsak po eno četrtinsko kmetijo. V Franciscejskem katastru
za Kranjsko iz 19. stoletja sta pri vasi
Koščak (Koschzak) zapisana na številki
1 Repar Primož (Koščakou Primož), na
številki 2 Pavel Rot (Koščakou Poule);
torej se je domače ime Koščak ohranilo. Leta 1931 je bilo v vasi 25 prebivalcev, leta 2018 pa jih je manj kot prstov
na eni roki. Vas predstavljajo tri hiše in
brunarici.
Pogrom nad Koščakovci, ubiti vsi
trije gospodarji
Med drugo svetovno vojno in po njej
je bilo v vasi sedem žrtev. O dogajanju med italijansko ofenzivo julija
1942 je pripovedoval Ciril Debeljak,
ki se je pogovarjal z zdaj že pokojnim
Koščakom iz Otav, saj je ta pokol doživel: »Moške so pobrali po seznamu
in imeli zaprte v otavski cerkvi, smo jih
hodili gledat, lahko bi ušli. Samo takrat ni noben videl vzroka, zakaj bi bežal, ker ni noben nič naredil. Potem
so jih odpeljali; italijanski vojaki so jih
postrelili z mitraljezi.« Mrtve so Otavci pripeljali s tremi vozovi in jih pokopali v tri velike jame na otavskem
pokopališču. Bili so doma iz Otav,
s Kranjčega, Koščakov. Med žrtvami
italijanskega nasilja nad civilisti sta bila tudi gospodarja kmetij. Ciril Debeljak pojasni: »Ubili so Jožeta Rudolfa
(1912−1942), brata od moje matere, in
Janeza Reparja (1905−1942). Pri nas
je ostala snaha, ostali sta dve hčeri
in starša od moje mame. Po vojni je
snaha zapustila dom in šla z otrokoma nazaj v Ravne. Tudi pri sosedovih
so ostale vdova in dve hčeri. Moja mati Ana Rudolf, rojena leta 1921, je šla
na začetku vojne k sestri na Kočevsko,
ki je živela v izpraznjeni hiši kočevskih
Nemcev. Moj oče Jože Debeljak je bil
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Gručasto naselje na Koščakovem griču sredi Vidovske planote

iz Loškega Potoka. Bil je v koncentracijskem taborišču Buchenwald, prišel
nazaj in spoznal mojo mamo. Oče ni
hotel ostati v Kočevski Reki, v vasi Koče, ker je dejal, da je bil že dovolj dolgo
za mrežo, saj je bilo to po vojni zaprto
območje. Tako so prišli sem na Koščake. Del naše družine je rojen na Kočevskem, trije pa tukaj. Bilo je šest otrok,
skupaj deset. Naša hiša je potem oživela, Reparji pa so šli v Borovnico.« Pri
Koščakovih se trije niso vrnili iz Vetrinja, med njimi gospodar Alojzij Zakrajšek (1890−1945), eden je padel v boju. Mladoletna Marija Cej (Gurska) je
tudi nesrečno umrla med vojno. Ciril
Debeljak nadaljuje: »Koščakova hiša,
glavna v vasi, je bila pa nacionalizirana. Hišo so razkrili, kritino so pobrali in
z njo pokrili streho mlatilnice pri Svetem Vidu. Škoda hiške, je bila boljša hiška kot naša. To je bila trdna kmetija,
od tam je bil tudi doma moj stari oče,
ki je dobil to, kjer smo sedaj, za doto
leta 1909. V naši hiški je bil moj stric
Matevž Rudolf, brat od mame, čevljar

s čevljarsko delavnico, doma je delal
čevlje. Umrl je leta 1939. Jože Rudolf,
ki so ga ubili Italijani, je bil kovač. Deset ljudi, prašiči, kravice, par voličkov,
teliček: to je bilo vse pod to strehico,
spodaj je bila pa štala.«
Dvojčka Ciril in Metod Debeljak
v šoli
Ko sta začela hoditi v šolo v Begunjah,
sta morala peš do Župenega, saj je
od tam vozil avtobus. V razredu so bili
kar štirje pari dvojčkov: iz Begunj Poštarjeva, Pirmanova od Bečajev, dve
deklici, potem sta šli v Koper, ter Ciril in Metod. Ciril Debeljak se pohvali:
»Bil sem edini, ki je po redni poti pririnil do konca osmega razreda. Enkrat
sva, ko sva šla z Metodom z Župenega, pozimi je bilo, omagala in zaspala, našel naju je oče na stezici. Iz očetovega plašča sva imela narejeni dve
majhni suknji, zelo težki. Bilo je sonce,
toplo je bilo, lepo sva se grela na grvini
in zaspala. Ko je oče prišel in naju zbudil, je bil mraz. K verouku sva hodila pa

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
tako: župnik je šel peš od Svetega Vida, pa naju je pobral, da sva mu nesla
torbe v Otave, potem pa še nazaj.«
Iz doline v hribe
Milena Koprivnikar, rojena leta 1934,
tukaj prebiva že 30 let. Stari oče, rojen leta 1870, je bil doma z Unca. Bil je
žandar. Ko je bilo konec prve svetovne vojne, so ga upokojili. Zelo težko so
živeli, saj je bilo v družini veliko otrok.
Oče je bil doma z Nabrežine in je na
to stran prebežal po prvi svetovni vojni; službo je dobil v Ljubljani. Leta 1937
je na Brezovici naredil hišo. »Moj mož
Avguštin je šel kot petnajstletnik z Vrhnike v partizane, bil je kurir, in so šli tukaj čez, so pešačili na Bloke do Bele
krajine. Po vojni je bil elektrotehnik v
Iskri Avtomatiki, delal je tudi svetila –
luči. Leta 1964 je tukaj kupil parcelo, na
njej je bila podrtija; morala pa je to biti
velika kmetija, bili so tudi hlevi. Zakaj je
šlo to iz rok v roke, pa ne vem. Mož je
to kupil od Helene Cej iz Preserja, še
pred njo je bil lastnik Gruden, ki je živel
v Bistri. Ni bilo sploh prepisano nanjo.
Mož je prišel sem, na Guro, kot pravijo temu delu, že enih deset let pred
mano, saj sem bila takrat še v službi.
V razvalinah so domovali slepci, krastače. Ni bilo elektrike. Fantje s Korošč
so mu prišli pomagat. Imel je fičkota
in je hodil po zidarja v Topol, po enega Anžka, ki mu je govoril: ›Mladi mož,
težak križ ste si naložil.‹ Z volmi je bilo

Metod Debeljak in škotsko govedo

treba pesek pripeljati, ga na roko kopati, malto mešati. Mož je bil lovec in je z
motorjem hodil po gozdu. Sedaj je vse
zaraščeno z lesko, neprehodno. Tukaj
gori je na našem travniku pristajal Toni
Merlak, ki je umrl v sestreljenem helikopterju med osamosvojitveno vojno
leta 1991. Zaradi zaraščenosti z lesko
to danes ne bi bilo več možno. Toni
je nekajkrat peljal tudi mojega moža
s helikopterjem.«
Ena izmed večjih Mileninih težav je,
da nima vodovodnega priključka. Vodo
dobiva od soseda. Nima tudi prevoza, saj

Koščakovci od leve: Ciril Debeljak, Milena Koprivnikar, Metod Debeljak

ni nikoli vozila. »Prosim Cirila, soseda, da
grem z njim, ko gre v Cerknico, da nabavim, kar potrebujem. Imam njivo, veliko si pridelam sama. Ciril mi vse pripravi:
zorje, sfreza, potem posadim. Mnogo
ljudi mi pravi, zakaj sem tukaj gori. ›Prodaj in pojdi v mesto!‹ Pa si mislim, da je
bilo tukaj vloženega preveč truda, da bi
šla v mesto. Kaj bi delala v mestu? Hodila
po cesti in štela avtomobile?«
Cesta, ki pelje na vse strani
Debeljaki so si leta 1974 vodovod naredili kar sami s pomočjo sorodnika
Ivana Maršiča, znanega zeliščarja, pomagala je tudi gozdna, saj je bilo treba narediti 120-metrski izkop za vodovodne cevi. Voda prihaja iz izvira Pri
Koritah. Metod Debeljak se spominja,
da je Maršič pripeljal tudi agregat. Na
kmetiji Cirila in Metoda je devet glav višavskega škotskega goveda. Imata tudi
koze, dva kozla, eden je že v penziji, saj
je star štirinajst let, osla, kokoši. V nekem obdobju sta imela pet oslov. Kosita tudi po Otavskem in tam seno tudi
skladiščita. Živina je zunaj, ima izpust,
ni privezana. Ciril zaključi: »To je perspektiven kraj tudi zaradi ceste, ki pa je
kar obremenjena, tudi z Blok gredo tle
čez. Pride do Podpeči in ima že mestni
avtobus. Marsikdo se tukaj ustavi. Čez
vikend je tukaj ogromno kolesarjev. Ko
se ustavijo na vrhu, lahko vidijo Karlovico na Cerkniškem jezeru.«
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Naša društva
Avtorica: Sabrina

Candare

Cerkniško društvo strelk in strelcev CD-SIS-X
Začetki rekreacijskega streljanja v občini Cerknica segajo v leta 1948–50. Vodja je bil
Anton Šparemblek ali Cinglov Tone, rojen leta 1924. Takrat so streljali tudi njegova sestra
Milena, Majda Tavželj, Srečo Lončar in drugi.
Začetki društva
Pozneje je bila ustanovljena Strelska
družina Jezero, katere predsednik je
bil Martin Petan, mesto tajnika pa
je prevzel Štefan Bogovčič. Glavni
strelci te družine so bili bratje Kebe:
Tone, Jože in Lojze. Istočasno je bila ustanovljena tudi Strelska družina
Racna Gora. Njen predsednik je bil
Franci Urbas. Vsi ljubitelji športnega
streljanja so tekmovali v teh dveh
družinah. Tekmovalo se je z zračno puško, malo kalibrsko (MK) puško, pištolo in vojaško puško. Tekmovanja so organizirali v vojašnicah
Velike Bloke in Podskrajnik. Največ
tekmovanj je bilo takrat z vojaško
puško – za 1. maja, 29. novembra in Od leve proti desni: Stane Kraševec, Jože Kebe, Franc Nared, Franc Mahne, Ivan Najger in Janez Matičič
22. decembra. Ko sta omenjeni dru- ( arhiv društva)
žini prenehali delovati, je bilo leta 1967 ustanovljeno Strel- Strelišče v stari menzi
sko društvo Brest Cerknica (SD BREST Cerknica). Začetki Z izgradnjo osemmestnega strelišča v stari menzi na Bretekmovanj z MK puško in MK pištolo segajo v leto 1971. stu leta 1971 pa so se začeli redni treningi z zračno puško.
Z ustanovitvijo SD Brest Cerknica se je kakovost športnega Strelišče je bilo času primerno, zato je moral vsak strelec
streljanja v naši občini močno izboljšala. Predsedniki tega imeti svojega menjalca in pokazatelja zadetkov tarč. Tredruštva so bili: Ivan Benko, Janez Kovačič, Franc Nared in ningov so se udeleževali mladinci, članice in člani. Teknazadnje Franc Mahne. Nepogrešljiv član SD Brest Cerkni- movali so na sindikalnih četverobojih: Brest, Kovinoplaca, ki je opravljal več funkcij, vse od podpredsednika, teh- stika, Stol Kamnik in Lama Dekani. Leta 1972 pa je Brest
organiziral republiško tekmovanje lesne industrije Sloveniničnega vodje in sodnika, pa je bil Jože Kebe.
je. Na tem tekmovanju sta nastopali moška in ženska ekipa
v streljanju. Po ukinitvi strelišča z zračno puško v prostorih stare menze Bresta so leta
1982 zgradili šestmestno polavtomatsko strelišče na tribuni cerkniške telovadnice.
Najboljši strelci v tem obdobju so bili med moškimi: Damijan Kandare, Matjaž Šuligoj in
Gregor Boh, v ženski konkurenci pa so bile najboljše: Saša Istenič, Jasna Kebe in Ines
Otoničar. Leta 2008 je predsedovanje strelskega društva
prevzel tedanji odličen strelec
Damijan Kandare. Pod njegovim vodstvom se je druOtvoritev strelišča na Rakeku z gosti; županom Marko Ruparjem, predsednikom Strelske zveze Slovenije Janezom
Slaparjem, predsednikom društva Damijanom Kandaretom in Rajmondom Debevcem ( arhiv društva)
štvo preimenovalo v Strelsko
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Naša društva
društvo Cerknica, saj od podjetja Brest
že več let ni prejemalo nobene pomoči.
Sprememba imena
Zaradi bližine doma je na strelski krožek
vsako leto prišlo prek trideset novih otrok. Strelišče na tribuni cerkniške športne dvorane je bilo samo ograjeno, na
strelišču pa je bilo tudi precej hrupno
zaradi zvokov iz dvorane, treningov rokometašev, košarkarjev in drugih, zato
treninga ni bilo mogoče kakovostno izvajati. Občina Cerknica je leta 2011 na
prošnjo predsednika našla edini primeren prostor za strelišče v prostorih bivšega sodišča na Rakeku. Leta 2013 je
predsednik Damijan Kandare organiziral prvo državno prvenstvo v streljanju z
zračno puško in zračno pištolo v občini
Cerknica. Na tekmovanje se je prijavilo
čez 800 strelcev iz cele države, v vseh Društvo je leta 2013 organiziralo državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. ( arhiv društva)
starostnih kategorijah. Leta 2017 se je društvo zaradi upada športe na svetu. Strelec uro in pol strelja s 5,5 kg težko puna novo vpisanih otrok in odsotnosti deklic in deklet od- ško v stoodstotni koncentraciji. Da lahko doseže tak nivo
ločilo za spremembo imena v Cerkniško društvo strelk in koncentracije, potrebuje maksimalno kondicijsko pripravo.
strelcev, krajše CD-SIS-X. X je znak za muš, to je 10,9, kar je Če te ni, tudi rezultatov ni. V CD-SIS-X trenirajo s serijsko in
standard zračno puško, zračno pištolo, MK puško, velikomaksimalni zadetek v streljanju z zračnim orožjem.
kalibrsko (VK) puško in samostrelom. Trenutno so najuspešnejši strelci: Lia Lazar, Erik Kandare in Jakob Petelinek.
Najsodobnejša strelska elektronika
Leta 2018 pa je društvu uspel veliki met in je s pomočjo Občine Cerknica uresničilo svoje sanje in opremilo
Turistično društvo Cerkniško jezero vabi na
šestmestno strelišče z najsodobnejšo strelsko elektroniko. Treningi se zdaj izvajajo na najvišjem nivoju. Športno
strelstvo ni le šport, je neke vrste zdravstvena terapija. Ko
otrok začne trenirati, sčasoma postane odgovoren, ker ga
h
h
tako naučijo trenerji, zaradi rokovanja z orožjem otrok počasi umiri svojo divjo plat značaja, ker je narava strelstva
pred kulturnim domom v Cerknici
takšna, da zahteva popolno koncentracijo, zato je pozneje
pri otroku tudi učenje lažje. Strelstvo spada med najtežje

druženje ob kuhančku in čaju
od 26. do 30. decembra
od 17 do 22

www.cerknisko-jezero.si
V društvo je vključenih veliko mladih. (

Ljubo Vukelič)
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Kultura in kulturniki
Avtorica: dr.

Anja Bajda Gorela Fotografija: arhiv KD Cerknica

Pester decembrski program KD Cerknica
Decembra v Kulturnem domu (KD) Cerknica napovedujemo in izpostavljamo le nekaj dogodkov,
saj jih je zares veliko. Verjamemo, da bo vsak našel prireditev, na katero bo z veseljem povabil
svoje bližnje.
Gozd raja!
Že v soboto, 8. decembra, v kulturnem domu gostimo lutkovno glasbeno pravljico za otroke z naslovom Gozd raja!,
ki bo na sporedu ob 10. uri. To je zvočno gozdno gledališče,
v katerem gozdne rastline, deli dreves, korenine, sadeži in
drugi v naravi najdeni predmeti oživijo kot glasbeni instrumenti, lutke in scenografija.

Božični sejem
V soboto, 15. decembra, na ploščadi pred kulturnim domom obljubljamo zares pestro dogajanje. Bogato izbiro
unikatnih izdelkov in domače obrti bosta dopolnjevala kulinarična ponudba ter seveda kulturni program. Božični sejem lahko obiščete kadarkoli med 10. in 15. uro. Ob 10.30
pa skupaj z Občino Cerknica še posebej vabimo na koncert
Enci benci katalenci, ki mu ob 11.30 sledi prihod dobrih
mož. Za otroke bodo prinesli drobne pozornosti!
Ob 12.30 pa se bomo tudi odrasli poveselili ob koncertu
domače glasbene skupine Počeni škafi. Vabljeni!

V objemu zvoka in slike 

Komedija Moški brlog
Komedija Moški brlog v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje prav tako prihaja k nam na soboto. Na sporedu
bo 22. decembra ob 20. uri. Trije prijatelji se vsako soboto
izmuznejo svojim ženam in si najdejo zatočišče v kleti nakupovalnega centra, v »svojem brlogu«, kjer se počutijo varne
in lahko počnejo »moške« stvari, medtem ko njihove žene
nakupujejo do nezavesti. Skozi njihove zabavne in zafrkantske pogovore se razkrije, da so vse prej kot zadovoljni s svojimi življenji in sami s seboj.
Dan za film!
V nedeljo, 23. decembra, ob 17. uri bo v okviru Filmarije na
ogled animirani film Čarobna zima v Mumindolu. Zimska pravljica o priljubljenih mumintrolih, ki raziskujejo pomen božiča, je primerna za otroke, starejše od štirih let, in je
sinhronizirana v slovenščino.
Ob 20. uri bomo predvajali glasbeno-dokumentarni film
Poj mi pesem, ki ponuja uvid v ključne faze Kreslinove rasti
k avtentičnemu umetniškemu izrazu ter obenem vzpostavlja obrise kulturnega konteksta, znotraj katerega Vlado Kreslin deluje že več kot štirideset let.
15. Cerkniško jazzero
V četrtek, 27. decembra, bo v kulturnem domu svoj jubilej
proslavila domača glasbena zasedba Big Band Cerknica z
gostom, Matevžem Šaleharjem – Hamom.
Koncert se prične ob 20 uri. Vabljeni v Kulturni dom
Cerknica.

Zarja Telič Kovač

Jernej Dolničar

Spomladi smo se učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 2 odzvali na natečaj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in 3. programa Radia Slovenija ARS. Na likovno-zvočnem natečaju z naslovom V objemu zvoka in slike smo ob
poslušanju radijske igre Na čistem ustvarjali v likovni tehniki tempera. Nameni natečaja so bili, da se poveže zvočno
in likovno umetniško izražanje ter obogati in razširi prostor
otroške in najstniške ustvarjalnosti. Med poslanimi tristotimi
deli jih je bilo izbranih trideset, ki smo jih lahko jeseni videli
na razstavi v vhodni avli Radia Slovenija v Ljubljani. V ožjem
izboru so bila tudi dela Maše Žagar, Ernestine Lee Kos in
Zarje Telič Kovač iz cerkniške osnovne šole. Razstavo v Ljubljani smo si vse tri ogledale z mentorjem, profesorjem Jernejem Dolničarjem. Pred tem je razstava izbranih del gostovala
v galerijah v Logatcu, Ljubljani in Stični, januarja pa bo na ogled na Vrhniki v Domu Ivana Cankarja. Ob obisku radijske hiše
smo si ogledali tudi studijske prostore in za Val 202 posneli prispevek o našem ustvarjanju. Sproti smo si v Jakopičevem
razstavišču ogledali detajle slik, ki jih je ob svoji stoti obletnici na ogled postavila Narodna galerija v Ljubljani.
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Kultura in kulturniki
Avtorica: Maruša

Opeka Fotografiji: osebni arhiv

Društvo ljudski pevci Jezerci
Ko je Društvo ljudski pevci Jezerci pred petimi leti začelo delovati, si člani niso mislili, da bo njihov
vsakdan v tolikšni meri zapolnjen s petjem. »Povsod nas vabijo, prav vsak vikend bi lahko imeli
nastop,« pove predsednik društva Frenk Levar.
Številna povabila pa,
roko na srce, sploh
ne presenečajo, saj
so Jezerci petje vzeli zares. Že ob ustanovitvi društva so
ob pomoči Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD),
območne izpostave Cerknica, začeli sodelovati s priznano
etnologinjo
dr. Marijo Makarovič,
ki jim je pomagala pri oblekah, ki so
narejene na podlagi
oblačilne kulture na
Notranjskem s konca
19. in začetka 20. stoletja. Društvo je tako leta 2013 dobilo
deset oblek. V teh dneh pa bo prevzelo
dve moški in dve ženski obleki, ki imajo izvor v 18. stoletju. »Povod za nastanek je zagotovo sv. Notburga, upodobljena v cerkvi sv. Petra na Dolenjem
Jezeru. Videti je, kako je oblečena, in
moja želja je bila, da se ta obleka tudi sešije, ker zgodovinski dokumenti
pričajo, da je sv. Notburga rdečeličen
deklič v notranjski noši. Na začetku je
bilo kar nekaj odprtih vprašanj glede
časovnega obdobja, pokrival, tako da
smo za nekaj časa celo opustili zadevo. Se je pa Makarovičeva na naše
veliko presenečenje kljub vsemu odločila, da naredi raziskavo, iz katere je
nastala knjiga Pretekla in današnja govorica Steinbergovih del,« pripoveduje
Levar. Knjiga je bila strokovna podlaga
za obleke, avtentično narejene iz starega krzna, sukna in jezerskega lanu,
ki so jim ga podarile mame z Dolenjega Jezera. Obleke je ročno sešila šivilja Mojca Ivančič z Unca. Kot pove sogovornik, je njihova želja, da bi obleke
služile protokolarnim zadevam in prispevale k promociji notranjske noše,

ki je bila v preteklosti, v primerjavi z
drugimi slovenskimi pokrajinami, precej zapostavljena. Širši javnosti bodo
nošo predstavili na Dnevih parka konec maja prihodnje leto.
V Društvu ljudski pevci Jezerci pa ne
skrbijo samo za promocijo oblačilne
dediščine, ampak tudi ljudskih pesmi, ki
odmevajo na nastopih po celi Sloveniji.
»Letos smo jih imeli že več kot trideset,«
ponosno pove Levar in razkrije, da v prihodnjih mesecih načrtujejo celo krajšo
turnejo, ki seveda pritiče izidu zgoščenke. Ja, društvo je s pomočjo Radia 94
in direktorja Sandija Curka izdalo svojo
prvo zgoščenko s šestnajstimi ljudskimi
pesmimi.
Članov in članic društva – Magdo
Lipovec, Tonija Lovka, Gertrudo Zigmund,
Ireno Lovko, Jolando Levar, Tomaža
Korošca, Janeza Mramorja in Sama
Levarja – pa ne bogati samo ljubezen do
dediščine in preteklega, ampak tudi skrb
za dogajanje v skupnosti. Ob zagnanosti
njihovega predsednika Frenka Levarja
se na Dolenjem Jezeru odvije vrsta
dogodkov. Domače otroke vsako leto obišče sv. Miklavž, ob materinskem

dnevu pogostijo mamice, ob posebnih jubilejih pa pripravijo marsikatero presenečenje. V juniju so tako presenetili Tonco Žnidaršič (po domače
Bajčkovo), ki je praznovala 90 let. Tudi ona je ljudska pevka in jih je ravno
na pogostitvi naučila pesem, ki jo člani
in članice že pridno vadijo, da jo bodo
lahko predajali občinstvu in prihodnjim
rodovom.

Tonca Žnidaršič
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Kultura in kulturniki
Avtorica: Vesna

Telič Kovač Fotograf: Matej Maček

Absolutna zmaga ponovno v Štalco
Cerkniški godbeniki so nas v preteklih letih že kar prijetno razvadili, saj se s tekmovanj pihalnih
orkestrov, bodisi na državni bodisi na mednarodni ravni, v domačo Štalco vračajo s priznanji,
plaketami, pohvalami, pokali.
In to ne za druga ali tretja mesta, ampak kot absolutni zmagovalci, kar so postali tudi na 23. tekmovanju godb Slovenije
v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu, kjer
so si priigrali še zlato plaketo s pohvalo za prejetih 95,5 točke in pokal za prvo mesto v svoji kategoriji. Prek 500 godbenikov iz desetih slovenskih godb se je 10. novembra pomerilo v treh tekmovalnih kategorijah.
Za uvodno sproščanje tekmovalne napetosti so vsi sodelujoči glasbeniki pod dirigentskim vodstvom idejnega očeta tekmovanja Slavka Petka in ob spremljevalnem nastopu
domačih mažoretk odigrali tri promenadne koračnice, dela
slovenskih skladateljev, seveda tudi Štruclovo Vivat Holermus. Vinko Štrucl, vsestranski glasbeni ustvarjalec, skladatelj, aranžer, dirigent, pozavnist, po katerem se tekmovanje
imenuje, dolgoletni vodja Policijskega orkestra, je bil rojen
v bližini Ormoža, kjer je bil godbeni kapelnik že njegov oče.
Štruclov glasbeni opus obsega 500 del za narodno-zabavne

ansamble, največ za Slovenske muzikante, in 80 izvirnih koračnic, ki so nepogrešljive v godbenih programih.
Na tekmovanju, ki so ga organizirali Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza slovenskih godb, Občina Ormož in
Glasbena šola Ormož, je cerkniška godba, ki jo umetniško vodi dirigent Mitja Dragolič, tokrat uspešno nastopila z dirigentom Matjažem Medenom. Kot zadnji nastopajoči orkester so
naši godbeniki pred občinstvom v Martinovem prireditvenem
prostoru in strokovno žirijo (dirigenta Gašper Salobir in Milivoj Šurbek) odigrali Navihance Tomaža Habeta, Ginasterove
Danzas del ballet Estancias in seveda Štalco 94 Vinka Štrucla,
saj je zaželeno, da je vsaj ena izmed odigranih skladb delo
pokojnega ormoškega skladatelja. V imenu skladateljeve družine je prisotne pozdravila njegova hči Mateja Kranjc.
Že tako zelo dobro obiskan božično-novoletni koncert
cerkniških godbenikov bo po tem uspehu najbrž še bolj privabil ljubitelje glasbe.

Fotografska razstava Zorana Vidriha
V rakovški knjižnici so v torek, 20. novembra, odprli fotografsko
razstavo Zorana Vidriha. Gre za prvo samostojno razstavo, ki po
obisku sodeč zagotovo ne bo zadnja. S fotografijo kot hobijem
se ukvarja že vrsto let, združuje jo z navdušenjem nad pohodništvom, kolesarjenjem, turnim smučanjem in kajakom. Povsod
ga spremljata fotoaparat in kamera. V objektiv najraje ujame pokrajino domače Notranjske in njenih živalskih prebivalcev, fotografije pa redno objavlja na družabnih omrežjih. Dober odziv ga je
ob pomoči Sandre Pohole spodbudil k izdelavi koledarja za leto
2019 z dvanajstimi fotografijami Cerkniškega jezera in Planinskega dnevnika za pohodnike, planince in kolesarje. Na odprtju razstave je zaigrala mlada pianistka Manca Pohole, fotografije si lahko ogledate do 14. decembra v času urnika knjižnice na Rakeku.
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Nevena Savić

Ljubo Vukelič

Kultura in kulturniki

Spominski večer Milovana Zorca 

Nevena Savić

V knjižnici na Rakeku so v sklopu Večerov z znanimi z znanimi krajani 15. novembra organizirali spominski večer, posvečen generalu Milovanu Zorcu, leta 1935 rojenemu na Rakeku. Bogdan Urbar je obiskovalcem predstavil njegovo
poklicno in življenjsko pot. V bogati vojaški karieri je opravljal
različne poveljniške naloge, med drugim je bil pribočnik komandanta Odreda JLA v silah OZN na Sinaju. Kot predstojnik
obramboslovne katedre in izredni profesor je deloval tudi na
ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Leta 1991 je izstopil iz
JLA in postal vojaški svetovalec za obrambne zadeve predsednika Republike Slovenije Milana Kučana. Je prejemnik
številnih odlikovanj, med drugim tudi častnega znaka svobode Republike Slovenije. Letos se je za vedno poslovil. Večera sta se udeležila tudi njegova otroka Nataša in Samo Zorc
z družino ter Marjan Šiftar, njegov prijatelj in sodelavec. Dogodek je pospremila priložnostna razstava.

Bela božanstva 

Marija Hribar

Mirko Kunšič

V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je bilo v novembru odprtje razstave Bela božanstva umetnika fotografa Milana
Malovrha iz Tržiča, ki ga posebej privlači gibanje, zato mu
je blizu tudi športna fotografija. Njegove fotografije konj,
najprej je fotografiral lipicance v Lipici, nato pa lipicance na
Gorenjskem, so bile objavljene v svetovnih fotografskih revijah iz Ukrajine, Hongkonga, Kitajske, Anglije, Švedske … Ko je
leta 2008 kraljica Elizabeta II. obiskala Slovenijo, je v hotelu
Maestozo v Lipici na ogled postavil 50 fotografij. Umetnika
je v knjižnici predstavila fotografinja Andreja Peklaj: »Usoda
konja je neločljivo povezana s človekom. Konj simbolizira
človekove živalske sestavine in ga na poseben način poučuje, da se preda intuiciji, ki razsvetljuje razum.« O njegovem izvirnem načinu fotografiranja pa je povedala: »Izdelal je nosilec,
na katerega pritrdi dva aparata z enako goriščnico, usmerjena sta v isto točko. Prvi aparat je opremljen z dolgo dispozicijo,
z drugim aparatom pa zaustavi sliko in doseže ostrino. Ob spajanju obeh posnetkov v računalniku v digitalni temnici doseže, da je delček celotnega posnetka opremljen z ostrino, konji pa so kot bele meglice, presevajoče plasti. Tako pride do
magičnih posnetkov.« Večer so s petjem obogatili Dragonarji generala Maistra.

Čaj za dve

Maja Malc

Tine Šubic

Po mesecih vaj, terminskih in prostorskih usklajevanj (hvala Varstveno-delovnemu centru Cerknica) so gledališčniki
Kulturnega društva Rak Rakek povabili na Čaj za dve. Povabljenci so se vabilu množično odzvali in do zadnjega kotička napolnili dvorano Kulturnega doma Cerknica. Komediograf Tone Partljič je dogajanje postavil v dom za starejše
občane, kjer se prepletajo odnosi med varovanci in osebjem doma ter sorodniki. Dogajanje je časovno posrečeno sovpadlo z obdobjem med martinovim in božičem ter
bližajočimi se volitvami, kar je dalo predstavi dodaten čar.
Sostanovalki v domu sta igralka (Snežna Obreza) in kmetica (Maja Malc). Sina kmetice igra Ludvik Palčič, igralkinega
ljubimca pa Vasilij Škrlj. Socialne razlike, odnos otrok do
ostarelih staršev, obračanje po vetru v politiki, ljubezen v
starosti so teme, ki jih komedija obravnava. Direktorica doma (Martina Ličen Žorž) in sestra (Vlasta Ivančič) sta stvari bolj ali manj uspešno poskušali spraviti v red, župnik (Roman
Stržaj) pa je s svojo prisotnostjo dodatno popestril dogajanje. Dodaten čar so predstavi dali ljudski pevki Damijana Škrlj
in Betka Anzeljc ter simpatični animator Tine Ferfila. Režiser Vojko Boštjančič je s spretnimi režijskimi prijemi nadgradil
Partljičev humor.
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Šport
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Ivo Mestek
62-letni Ivo Mestek vse življenje živi na Dolenjem Jezeru. Je izučeni električar, do dveh let nazaj
je delal na Brestu, še vedno pa je eden boljših balinarjev pri nas. Balinati je pričel že kot otrok,
od metanja krogel v Ribiškem kotu pa ga je pot pripeljala do tekmovalnega športa, kjer je dosegel
nekaj lepih uspehov.
Kako ste začeli z balinanjem?
Balinati sem začel še kot otrok. S prijatelji smo balinali še
z ovalnimi kroglami iz pušpana, pozneje so bile iz katrana,
kar po kolovozu, po zavrtih. Pri štirinajstih, petnajstih letih
sem začel balinati v Ribiškem kotu. Dobivali smo se s prijatelji, včasih tudi za kosilo ni bilo časa. Imeli smo agregat, tako
da je šlo s pomočjo razsvetljave tudi do večera. Je pa bila to
prosta igra, »na planke«. Ko sem začel delati na Brestu, sem
začel s tekmovalnim balinanjem v takratnem Balinarskem
klubu (BK) Brest.
Kakšna je razlika med prosto igro, balinanjem, kakršnega
smo navajeni s piknikov, in tekmovalno igro?
Sploh ni primerjave. Ko sem začel balinati pri klubu leta
1984, ni šans, da bi še igral prosto igro. Za vrhunsko balinanje moraš biti mlad, v Super ligi (prva kakovostna državna
liga) ni 50-letnikov, pri disciplinah, kot je hitrostno zbijanje,
moraš imeti kondicijo in hitrost, tekme pa trajajo tri ure.
Vaši največji balinarski uspehi?
Najbolje sem balinal v devetdesetih letih. Osvojil sem šesto
mesto v državi v natančnem izbijanju, v dvojicah pa sva bila
z Alojzom Kebetom z Dolenjega Jezera osma. Alojz je še
vedno najboljši bližač v našem klubu, pa jih ima že 80. Tudi
to je ena prednost balinanja, da je primerno za vse generacije, od najmlajših pa do najstarejših, tako da je to izvrsten
šport tudi za medgeneracijsko druženje. Skupaj lahko igrajo
vnučki in dedki, kar ni običajno pri športnih aktivnostih. Pred
sedmimi leti sem bil na tekmovanju v Rogaški Slatini. Prijavljen sem bil v disciplini hitrostno zbijanje in eden mlajših

balinarjev me je nejeverno vprašal: »Ata, boste res tekli?«
Tekmovanje sem nato končal na osmem mestu. Sem pa tudi stalno med najboljšimi v Notranjski ligi.
Ste kdaj igrali tudi v državni ligi?
Še kot BK Brest smo balinali v drugi državni ligi. Tudi pozneje,
ko smo se preoblikovali v Balinarsko društvo Cerkniško jezero, smo nekaj sezon igrali v državni ligi. Imeli smo težavo
z baliniščem, saj ni bilo pokrito, tako da smo ob dežju morali igrati drugje. Večino tekem smo torej igrali v gosteh in bili
vedno nekje na meji med drugo in Notranjsko ligo, v kateri
pa balinamo ves čas. Letos se nam je uresničila dolgoletna
želja, balinišče je pokrito, tako da načrtujemo, da bomo spet
sestavili ekipo za drugo ligo. Sam pa sem štiri leta balinal tudi
kot član Balinarskega kluba Sodražica.
Bili ste tudi predsednik Balinarskega društva Cerkniško
jezero.
Tako je, še prej pa Balinarskega društva Jezero in Kluba
Brest, tako da sem bil skupno kar 20 let predsednik. Ta dva
kluba (Jezero in Brest) sta se leta 2000 povezala in združila v Balinarsko društvo Cerkniško jezero. Tudi v Balinarskem
klubu Brest nas je bilo namreč kar nekaj Jezercev. V združitev nas je prisilila sprememba pravil, saj smo za nastop
v državni ligi nujno potrebovali balinišče s štirimi stezami, ki
smo ga s skupnimi močmi tudi uredili, jaz in Matija Bečaj
sva tu za to opravila vsaj po 1000 prostovoljnih delovnih ur.
Zdaj je predsednik društva Joško Cerkvenik, njemu in Občini Cerknica bi se res najlepše zahvalil za uresničitev dolgoletne želje, da imamo zdaj balinišče s streho. Prav zato upam,
da bomo spet lahko balinali v drugi ligi in bili bolj konkurenčni drugim ekipam.
Kako popularno je balinanje? Se veliko ljudi odloči za ta
šport?
Balinanje je bilo v devetdesetih letih popularnejše kot danes.
Včasih so bili rezultati redno objavljeni v časopisu Delo, posledično se je za balinanje odločalo več ljudi, tudi mladih.
V zadnjih letih je morda spet postalo malo bolj popularno.
V našem društvu za delo z mladino skrbi Brigita Vrenko
Hribar, tako da imamo zopet nekaj podmladka. Bi pa povabil še več upokojencev, da pridejo z vnuki, saj je to izvrstna
priložnost za druženje ob športni aktivnosti, na svežem zraku. Balinanje je poleg kegljanja tudi najbolj trofejen slovenski
šport, saj smo Slovenci prav v vrhu skupaj z drugimi mediteranskimi državami (Balkan, Italija, Španija, Francija). Mnogo
najboljših slovenskih balinarjev pa igra v Italiji, saj je tam ta
šport bolj priljubljen, zato je tudi možnost zaslužka večja.
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Šport
Avtor: Miha

Jernejčič Fotograf: Ljubo Vukelič

Končan je dvanajsti Notranjski tekaški pokal
Prireditev v Kulturnem domu Cerknica je že tradicionalno zaokrožila Notranjski tekaški pokal
ebm-papst. V torek, 6. novembra, so organizatorji podelili priznanja, pokale in medalje najboljšim
udeležencem že dvanajstega tekaškega pokala, ki je letos potekal pod okriljem novega generalnega
sponzorja.
Na osmih tekih se je skupno zbralo 1434 tekačev, med njimi
647 otrok. Tako odraslih kot otroških tekačev je bilo več kot
lansko leto, skupno pa je bila številka višja za kar 168.
Tekaški pokal se je kot vsako leto začel konec aprila
z vzponom na Križno goro, nadaljeval s prvomajskim Tekom na Slivnico in junijskim ob Cerkniškem jezeru. Pred julijskim premorom so tekači tekli še v Ilirski Bistrici. Avgusta
je sledil Tek po sledeh medveda v Loškem Potoku in septembra še Tek po Blokah. Oktobra pa se je tekmovanje zaključilo s Tekom po polhovih stopinjah pri gradu Snežnik in
Tekom ob Karlovici med Cerkniškim jezerom in Rakovim
Škocjanom. Najkrajši tek je bil prvi (Križna gora, 4,1 km), najdaljša pa je bila trasa Teka po polhovih stopinjah (14,6 km).
Organizatorji so podelili priznanja najboljšim po posameznih kategorijah. Priznanji za najboljšo tekaško šolo in društvo sta znova prejeli Telesno kulturno društvo (TKD) Sovica in Osnovna šola (OŠ) Toneta Šraja Aljoše Nova vas, ki je
ponovno izstopala tako po osvojenih točkah kot po številu mladih tekačev, ki so se udeležili pokala. Najuspešnejši
tekači so bili Jaka Grže, Mihael Marinč in Simon Kočevar,
najhitrejše tekačice pa Kristina Bele, Nina Prevec in Bojana
Klančar. Kot je v navadi, so posebna priznanja dobili še tekači, ki so se udeležili prav vseh osmih tekov v pokalu. Teh
je bilo letos 36.
Prireditev so z mažoretnimi in twirling točkami popestrile
članice (in seveda tudi član) Mažoretnega, twirling in plesnega kluba Mace Cerknica.
Prejemniki priznanj po kategorijah
Deklice do 9 let: Neža Milavec, Tia Mišič, Ajda Milavec, Lea
Modec, Ema Premerl, Nikita Pavlič.

Deklice 10–12 let: Eva Kovačič, Nikita Funda, Anja Milavec,
Lena Lah Majkič, Ajda Jenček, Lucija Šega Jakopin.
Deklice 13–15 let: Zoja Levec, Ema Bebar, Kiara Sterle,
Teja Mišič, Kristina Šega Jakopin, Eva Deleja Ambrožič.
Dečki do 9 let: Ambrož Čeček, Filip Komidar, Mark Ponikvar
Zakrajšek, Tjob Mazi Petrič, Matej Čuk, Svit Zidar.
Dečki 10–12 let: Tanej Fatur, Vid Bajec, Tine Zabukovec, Val
Sterle, Martin Mišič, Nejc Zalar.
Dečki 13–15 let: Luka Milavec, Miha Mlakar, Jure Mlakar,
Kristjan Pavlič, Anže Lenarčič, Nejc Modec.
Ženske do 29 let: Nina Prevec, Damjana Hace, Rebeka
Petrovčič.
Ženske 30–39 let: Nataša Ule Mišič, Bojana Levstek, Vilma
Kovač.
Ženske 40–49 let: Kristina Bele, Bojana Klančar, Marica Petrič.
Ženske 50 let in več: Romana Jemec Opeka, Nada Merlak,
Anđelka Pogorilić.
Moški do 29 let: Jaka Grže, Simon Kočevar, Jure Bebar.
Moški 30–39 let: Mihael Marinč, Jan Petrič, Rok Dežman.

december 2018 | Slivniški pogledi | 35

Šport
Moški 40–49 let: Matjaž Arko, Jože Otoničar, Sebastien
Janež.
Moški 50–59 let: Anton Rok, Stanko Turk, Bernard Čeček.
Moški 60 let in več: Robert Petrovčič, Stane Ferfila, Ivan
Ruparčič.
Moški skupno: Jaka Grže, Mihael Marinč, Simon Kočevar.
Ženske skupno: Kristina Bele, Nina Prevec, Bojana Klančar.

Najuspešnejša OŠ po osvojenih točkah: OŠ Toneta Šraja
Aljoše Nova vas.
Najuspešnejša OŠ po udeležbi: OŠ Toneta Šraja Aljoše
Nova vas.
Najuspešnejše društvo: TKD Sovica.
Udeleženci vseh osmih tekov pokala: Neža Milavec, Tia
Mišič, Ajda Milavec, Lea Modec, Anja Milavec, Lena Lah
Majkič, Zoja Levec, Ambrož Čeček, Filip Komidar, Mark
Ponikvar Zakrajšek, Izak Hribar Meden, Matevž Perme, Jan
Petrič, Rok Dežman, Vasja Kocman, Žiga Breskvar Tiller,
Gregor Urh, Tine Ferfila, Jože Otoničar, Sebastien
Janež, Anton Rok, Milan Zalar, Stane Ferfila, Zoran Gale, Nina
Prevec, Bojana Levstek, Kristina Bele, Bojana Klančar,
Marica Petrič, Mateja Lah, Martina Zakrajšek, Cvetka Komac,
Barbara Udovič, Jelka Otoničar, Romana Jemec Opeka,
Nada Merlak.

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KOŠARKA
Športna dvorana Cerknica
5. januar
ob 19.00, KK Cerknica : KK Gorenja vas
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ŠPORTNI SEMAFOR
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. slovenska košarkarska liga zahod
5 tekem, 5 zmag, 1. mesto
27. 10. 2018
Cerknica : Radovljica, 91 : 70
10. 11. 2018
Žiri : Cerknica, 60 : 99
17. 11. 2018
Cerknica : Ivančna Gorica, 104 : 70
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
8 tekem, 3 zmage, 1 remi, 4 porazi, 5. mesto
27. 10. 2018
Cerknica : Ilirska Bistrica, 4 : 1
3. 11. 2018
NŠ Ankaran : Cerknica, 1 : 1
KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, članice, 1. A-liga
8 tekem, 5 zmag, 3 porazi, 4. mesto
3. 11. 2018 Celje : Brest I, 2 : 6
10. 11. 2018 Brest I : Proteus, 7 : 1
17. 11. 2018 Miklavž : Brest I, 2 : 6
KK Brest Cerknica, člani, 1.B-liga
8 tekem, 6 zmag, 2 poraza, 2. mesto
3. 11. 2018 Hidro : Brest, 2 : 6
10. 11. 2018 Brest : Ograjca, 1,5 : 6,5
17. 11. 2018 Pergola Hiše : Brest, 1 : 7
KK Brest Cerknica, članice, 2. liga zahod
5 tekem, 1 zmaga, 1 remi, 3 porazi, 5. mesto
2. 11. 2018 Brest II : Kočevje, 4 : 4
9. 11. 2018 Brest II : Vodnjak Dolenjski list, 1 : 7
17. 11. 2018 Pivka : Brest II, 7 : 1
NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, člani, 2. liga
8 tekem, 3 zmage, 5 porazov, 8. mesto
27. 10. 2018
PPK Rakek : ŠD SU (Novo mesto), 2 : 5
27. 10. 2018
PPK Rakek : NTK Melamin (Kočevje), 2 : 5
17. 11. 2018
NTK Tempo (Velenje) : PPK Rakek, 5 : 3
17. 11. 2018
NTK Ptuj : PPK Rakek, 3 : 5

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica,
ki je bil sprejet na redni seji Upravnega odbora ŠZC dne 11. 8. 2017 objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA
V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2018.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto
2018 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne
športne organizacije s sedežem v občini Cerknica ne glede
na naslov stalnega bivališča in so dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za osnovno športno organizacijo s sedežem v Občini
Cerknica ali državno reprezentanco.

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
• Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije
s sedežem v občini Cerknica in Upravni odbor Športne
zveze Cerknica.
Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in
ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. delu
v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za:
• Najboljšega športnika in športnico leta.
• Najboljši moški in ženski športni kolektiv leta.
• Najboljšo moško in žensko ekipo leta mladinske ali članske kategorije v kolektivnem športu.
• Uspešne športne delavce; lahko se podeli tudi posebno
priznanje za izjemen prispevek športu v občini Cerknica.
• Nadarjene mlade športnike po posameznih kategorijah
od 12 do 18 let.
II. MERILA ZA IZBOR
• Rezultati na uradnih mednarodnih članskih in mladinskih
tekmovanjih s prvo prioriteto na članskih tekmovanjih po
naslednjem vrstnem redu: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in sredozemske igre.
• Rezultati na državnih članskih in mladinskih prvenstvih.
• Odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi po
jakostni lestvici panožne zveze, upošteva se tudi uvrstitve
na jakostnih lestvicah, ki so vsota točk, doseženih na posameznih tekmovanjih.

IV. Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na e-naslov: dusan.
jernejcic@cerknica.si in na naslov: Športna zveza Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Za priznanje
na področju športa«.
Rok za oddajo predlogov je: 10. 1. 2019.
Opozorilo: Upoštevajo se samo pravilno izpolnjene prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku!
V. Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci je objavljena na spletni strani Občine Cerknica. Vsa dodatna pojasnila
lahko dobite pri Dušanu Jernejčiču (tel. 01 709 06 17).
Datum: 7. 12. 2018
Milan GORNIK
Predsednik ŠZC
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Mladi mladim

Kuharske delavnice

Državni praznik,
dan Rudolfa Maistra

Na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica
smo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ki
je 23. novembra, počastili s kulturno prireditvijo v športni dvorani. V sklopu praznovanj
ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne so kot gostje na prireditvi nastopili člani pevskega zbora Dragonarji Rudolfa Maistra. Osvetlili so nam zgodovinsko dogajanje
na slovenskem Štajerskem, poudarili vlogo in
pomen, ki ju je imel general Rudolf Maister
skupaj s svojimi vojaki pri obrambi slovenskega narodnostnega in govornega področja
Štajerske in Koroške, ter nam s petjem polepšali dopoldan.
Jasmina Mulc

Marko Cvetko

Veronika Švigelj

V mesecu novembru smo v Društvu Modro nebo pripravili sklop
kuharskih delavnic za učence Osnovne šole Notranjski odred
Cerknica. Učenci so se pobližje spoznali z različnimi vrstami zelenjave in sadeži, ki jih lahko v jesenskem času naberemo na vrtu, in
kako jih uporabiti v kulinariki. Tako so spoznavali različne vrste buč,
ohrovtov in korenovk, med njimi tudi manj znani pastinak. Nekateri pa so se tudi prvič srečali s kutinami in nešpljami. Delavnice so
potekale ves teden, sofinancirala pa jih je tudi Občina Cerknica.

Mojca Leskovec Meharich

V petek, 16. novembra, smo na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek že sedmič obeležili dan
slovenske hrane. Na ta dan poteka tudi projekt
Tradicionalni slovenski zajtrk, ko imajo otroci v
osnovnih šolah in vrtcih zajtrk z živili iz lokalnega
okolja. Letos je bil v ospredju pomen zdravih tal za
pridelavo varne in kakovostne hrane. Ob vsakem grižljaju
sočnega jabolka, slastnega kruha z medom in maslom, ob vsakem požirku mleka se moramo nam
reč zavedati, da je naša odlična domača hrana
pridelana na zdravih slovenskih tleh. Ohra
niti jih moramo za prihodnje rodove! Ta dan
smo obeležili tudi na naši šoli. Učenci so imeli
prvo šolsko uro tradicionalni slovenski zajtrk,
ki je vključeval jabolko, med, maslo, črni kruh
in mleko. Vsa živila so bila slovenskega izvora,
med pa so nam podarili domači čebelarji. Po zajtrku smo spregovorili nekaj besed
o pomenu zajtrka in lokalno pridelane hrane in zapeli Slakovega Čebelarja.
Nato smo nadaljevali z delom v okviru
tehniškega dneva. Učenci od šestega
do devetega razreda so ustvarjali na devetih različnih delavnicah na temo slovenskega zajtrka.

V petek, 16. novembra, na
dan slovenske hrane, smo
na cerkniški osnovni šoli
in na podružničnih šolah
v Begunjah pri Cerknici
in Grahovem obeležili
Tradicionalni slovenski
zajtrk. Prvo šolsko uro so
učitelji po razredih pripravili uvod o zajtrku, nato je
sledil obrok iz bio kruha, bio
medenega namaza, domačega
mleka in slovenskih jabolk. Seveda
pa je bil zajtrk samo del celotnega projekta. Medse smo povabili čebelarja, ki je za šolarje
pripravil zanimiva predavanja. Čebelarski pripomočki
(na sliki), ki jih je prinesel s
seboj, so otrokom še povečali radovednost. Vprašanj o
čebelah in medu ni manjkalo.
Šolarji prve triade so prejeli brošure o projektu. Šolarji predmetne
stopnje so v šoli pripravili stojnico
na temo Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki so si jo ostali z zanimanjem ogledali. Za zaključek
pa so učenci iz živil, ki se niso uporabila pri zajtrku, pripravili okusne
obroke. 
Mojca Dovjak

Tradicionalni
slovenski
zajtrk

Marija Opeka
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Ljubo Vukelič

Notranjski regijski park
Stran ureja: Notranjski

regijski park Fotografiji: arhiv NRP

Notranjski park v naslednjih petih letih
Konec meseca oktobra je Notranjski regijski park (NRP) organiziral večer z naslovom Notranjski
park v naslednjih petih letih. Cilj tovrstnega druženja so predstavitev projektnih aktivnostih
parka in vzpostavitev ter vzdrževanje dialoga z lokalnim prebivalstvom.
Obiskovalce prireditve v Kulturnem domu Cerknica je uvodoma pozdravil direktor NRP Matevž Podjed, v nadaljevanju
večera NRP pa so se zvrstile predstavitve aktivnosti  parka.
Udeležence večera smo povabili k aktivnemu sodelovanju
z odgovarjanjem na vprašanja, podajanjem mnenj in odpiranjem novih vprašanj.
Rdeča nit predavanja vodje projekta Life Stržen Irene
Likar je bil pomen območij Natura 2000 v Notranjskem regijskem parku. Še posebej je izpostavila Cerkniško jezero in
poudarila, da so sredstva, pridobljena za izvajanje projektov
Life Stržen in KRAS.RE.VITA, namenjena izključno naravovarstvenim ukrepom.
Dejvid Tratnik, koordinator projekta KRAS.RE.VITA, je po
drobneje predstavil načrtovano infrastrukturo na Cerkniškem
jezeru, katere poglavitni namen je preusmeritev obiskovalcev
Cerkniškega jezera z najobčutljivejših območij na obrobje.
V tretji točki večera je nastopil Matevž Podjed, direktor
Notranjskega parka, ki je v svojem govoru poudaril pomen
sodelovanja med lokalnim prebivalstvom in parkom. Povzel
je nekaj preteklih uspešnih dogodkov in akcij parka, kot so
naravoslovni dnevi, ustvarjalni natečaji in tematske nedelje,
ter napovedal smernice za sodelovanje v prihodnje.

Za konec se je naravovarstveni svetovalec projekta Life
Naturaviva Miha Jernejčič dotaknil še varovanja narave in
razvoja turizma. Čeprav sta slednja na prvi pogled nezdružljiva, pa bi moral biti izziv lokalnih turističnih ponudnikov
prav v prepletanju obojega. Obiskovalec, ki bo naravne lepote znal ceniti, si bo namreč prizadeval tudi za njihovo
ohranitev.

Potrjeni načrti za infrastrukturo na Cerkniškem jezeru 
Arhitekturni načrti za usmerjevalno infrastrukturo, ki bo
prihodnje leto umeščena na Cerkniško jezero, so potrjeni. Z namenom preusmerjanja obiskovalcev z najobčutljivejših območij jezera, kjer živijo številne ogrožene in redke živalske in rastlinske vrste, bo Notranjski
regijski park na obrobju jezera postavil pontone za privez čolnov, ornitološke opazovalnice in sistem usmerjevalno-interpretacijskih točk.   Za ureditev plovbe na
jezeru so načrtovana tri vstopno-izstopna mesta za
čolnarjenje s pontoni za privez čolnov. Ti bodo dovolj
veliki za privez do desetih plovil, s tehnološkega vidika
pa izpolnjujejo zelo zahtevne pogoje narave delovanja Cerkniškega jezera. Na vstopno-izstopnih mestih
za čolnarjenje bodo predstavljena pravila ustreznega
čolnarjenja, prikazane dovoljene lokacije za plovbo in
opisane časovne omejitve plovbe.
Navdušenci nad pticami bodo veseli petih opazovalnic, ki so zasnovane kot manjši leseni objekti ali nadkriti podesti,
Cerkniško jezero pa bo bogatejše tudi za novo učno pot. Slednja bo potekala po obstoječih cestah, kolovozih in gozdnih
poteh, po njej pa bodo vodile učne točke za interpretacijo narave. Načrtovanih je petnajst takih točk.
Zasnova celotnega sistema objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave temelji na sonaravnih oblikah
in črpa tako v oblikovnem kot v materialnem smislu iz likovnosti gozdnega ambienta, v katerega so objekti umeščeni. Kot
vidni material bo uporabljen les, vsi objekti pa bodo vizualno čim manj posegali v naravno okolje.
Arhitekturne načrte infrastrukture si lahko podrobno ogledate na spletni strani projekta Life Stržen.
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Stare slike
Avtor: Franc

Perko Vir: stareslike.cerknica.org

Slivice 1958 – smučarji
Na domačem dvorišču, pred kozolcem, smo se januarja 1958 fotografirali z vso razpoložljivo
smučarsko opremo, ki smo jo premogli. Smučke, pa tudi čevlje, so mlajši podedovali od starejših;
najmlajši je imel vedno najslabšo opremo – to se na fotografiji lepo vidi.
O kakšnih vlečnicah in teptalcih se nam ni niti sanjalo,
Moje prve smučke mi je pomagal ustvariti bratranec Matija
Bajt. Sploh ne vem, kje sem dobil jesenovi deski, verjetno navzgor smo »štamfali«, da smo utrdili progo in se navzdol
mi jih je priskrbel Matija, ki je bil zelo iznajdljiv. »Zublala« sva peljali. O opremi in naši smučarski usposobljenosti pove
deščici, naredila špico, potem pa ju vtaknila v svinjski kotel, marsikaj že to, da je bil pravi podvig spustiti se z Dragarjevekjer se je kuhala hrana za prašiče. Napol skuhani deščici sva ga vrta navzdol proti cesti med Uncem in Rakekom.
Na fotografiji so (od leve):
vpela na lojtro in tako ustvasestra Darinka na preprostih,
rila potrebno krivino. Kar kak
doma izdelanih smučkah,
dan sta morali smučki stati v
mama Lucija, na sankah je
tem primežu, da se je krivina
najmlajša sestra Mira. Poleg
obdržala. Najprej sem imel
nje je teta Miroslava Udonamesto okovja le na smučvič, učiteljica, ki se je v poki pribit usnjen trak, da sem
vojnih letih po dekretih selila
vanj porinil čevelj, pa ni prav
iz kraja v kraj (v šolskih letih
dobro delovalo; smučke so
1946/47 in 1947/48 je pouse mi stalno snemale z nog,
čevala v Gaberjah v Vipav
jaz pa v sneg. Matija mi je od
ski dolini; po tem so jo denekod prinesel pravo, čeprav
kreti zanesli k Svetemu Vidu
preprosto okovje, to pa je binad Cerknico; v šolskem lelo že boljše, saj sem čevelj že
tu 1952/53 je pol leta pouvpel na smuči. Nekoč pa mi
čevala na Uncu; sledil je Zali
je sosed Janez Ivančič, loLog v Selški dolini; leta 1954
gar v revirju Škocjan, podaril
je bila že v Zagorju pri Pivprave smuči, take, s katerimi
ki. Po poroki z agronomom
so predvojni graščinski gozDragom Praintzem je pričedarji in lovci opravljali zimske
la poučevati na nižji kmetijski
obhode gozdnega in lovskešoli Ravne pri Pivki, potem še
ga revirja. To je pa bilo nekaj.
na nižji kmetijski šoli v Ložah
Pa tudi tu so se pojavljale
pri Vipavi, dokler se družina
težave; pasovi so se zaradi
ni preselila v Ljubljano, kjer
preperelosti usnja pogosto
je na Osnovni šoli Valentitrgali, zato je bilo treba skona Vodnika v Šiški dočakaraj pred vsakim smučanjem
la upokojitev). Zraven nje so
iskati nove. Pa še ena ovira je
Verjetno Drago Praintz (zbirka: Franc Perko)
kuža, moja malenkost – že z
bila; smučat sem lahko odšel šele takrat, ko sem »nafutral« in napojil krave, skidal šta- »nobl« smučmi in okovjem – ter brat Boris s preprostimi,
lo ter prinesel rezanco in seno za naslednji dan. Mama ni doma narejenimi smučmi. Oba sva oblečena v puloverja, ki
nikakor dopustila, da bi pričel z delom pri živini kaj prej, kot jih je »sštrikala« teta Miroslava. Še danes se dobro spomnim,
je bilo določeno. Urnik sem moral strogo spoštovati. Tako da sta bila na mojem dva jelenčka.
sem se običajno med zadnjimi, ko se je že delal mrak, podal
na Karavlo – včasih je bila gola in ravno prav strma tja proti
Slovarček:
Jelovci, danes jo poraščajo borovci in smreke –, se enkrat,
Zublati: oblati, z obličem delati gladko povrnajveč dvakrat spustil navzdol, če se ni prej kaj »pofrdirbalo«
pri smučkah, pa je bila že trda tema in treba je bilo domov.
šino deske;
Na fotografiji so vidni tudi skromna oblačila in obutev iz
pofrdirbati: pokvariti;
tistih povojnih let, ko je še vedno vsega primanjkovalo, pa
štamfati: tlačiti sneg s smučmi;
tudi denarja ni bilo, da bi si lahko kaj boljšega privoščili. Vse
je neprimerljivo z današnjo smučarsko opremo, pa ni minilo
sštrikati: splesti.
niti še šest desetletij od takrat. Noro.
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Razgibajmo možgane
Avtor križanke: Vladimir

Milovanović, Najeto pero

Nagradna križanka
Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki Slivniških pogledov, ki izide v začetku januarja.
Nagrajenci in nagrajenke novembrske številke so:
1. nagrada: brezplačna izdelava plise zavese – Tatjana
Stergulec, Begunje 70, 1382 Begunje pri Cerknici;
2. nagrada: brezplačna izdelava rolo komarnika – Matevž
Zakrajšek, Hribarjeva 6, 1380 Cerknica;
3. nagrada: ob naročilu plise zaves brezplačno svetovanje
in izmera – Jasmina Mulc, Dolenja vas 47, 1380 Cerknica.
Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo na sedežu podjetja
Senčila Strle v Industrijski coni Podskrajnik, Podskrajnik 70,
Cerknica, kontakt: 01 709 66 46.

Glasilo SLOVENSKA STAROGRŠKI
Občine PISATELJICerknica CA (ELA) SREBRNIK

MANJŠA
DEŽELA

SL. PIANIST NAPOVED
PAUL
NEWMAN IN PEDAGOG HISTERIJE
(JANEZ)

VITAMIN B1

SLOVENSKI EGIPČANSKI
DIRIGENT BOG SONCA

ČEVLJAR
(SLABŠAL.)

ČRN LES
EBENOVCA
DOLINA NA
KOROŠKEM

VHOD V
STAVBO

PECIVO
IZ TESTA

LOVNA
PRIPRAVA
RAJ,
PARADIŽ

POSEBNA
HRANA ZA
BOLNIKE

SUMERSKI
GORA V
BOG
JUŽNI SRBIJI

MESTO NA
PAPUI

ŠALA
PESNICA
KORENČAN

REKA NA
TIROLSKEM

POČELO
TAOIZMA

FR. PISAT.
(CLAUDE)
AM. IGRALKA
BANCROFT

VNETJE
KOŽE

AM. IGRALKA WILDE
AMERIŠKI
VESOLJEC
(LOREN)

PRIJETNOST
DOMAČNOST
POLET,
ZANOS

ALENKA
BIKAR
ORIENTAC.
TOČKA

MA(H)
ALFRED
NOBEL

IZUMRLI
PTIČ

IT. REŽISER
(SERGIO)

ZVRST
GLASBE

KRAJ S. OD
RADENCEV

PEVKA
KOVAČ

PRSNA
BRADAVICA

KARIKATURISTKA
PRIMOŽIČ

LIMONA ALI
GRENIVKA
LOJZE
ZUPANC

KRAJ V V.
ČRNI GORI

IGRALKA
RINA

GLAS PRI
REVSKANJU

KRALJEVO
POKRIVALO
NOETOVA
BARKA

JUNAŠKA
PESNITEV

REŽISER
TAUFER

KRAJ V
EGIPTU
EGIP. BOG
MODROSTI
ZADNJE
PREDIVO,
TULJE
EM(A)

DELA O
SLOVENSKEM
JEZIKU
JADRNICA
Z DVEMA
TRUPOMA
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BRITANSKI
IGRALEC
(EDMUND)

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): PRECESIJA, SAMOSTREL, AD, KARAČI, PLISE, ONAN, ZAMOK, AKIRA, BHOPAL, ARRAS, LEPA VIDA, OE, TRZ, URE, ENIS, ŠAP, OL, ZAKIS,
KAP, ILSE, ATALENT, REALIST, ZA VAŠ DOM, TOP, ENOST, UGRIN, NAV, REOLOGIJA, ALTIMETER.. Težje besede: ACTON, KARNAK, OBOL, TIAMIN.

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 uredništvu sprejemali do 20. decembra.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih
prispeva pokrovitelj tokratne križanke Vrtnarija Najdi
iz Podskrajnika.
1. nagrada: vrednostni bon v višini 30 evrov,
2. nagrada: vrednostni bon v višini 20 evrov,
3. nagrada: vrednostni bon v višini 10 evrov.

Napovednik
V DECEMBRU …
Do 10. decembra
Fotografska razstava Milana
Malovrha Bela božanstva
V času urnika knjižnice Prireditveni
prostor cerkniške knjižnice KJUC

Do 14. decembra
Marinka Ivančič: Razstava
kvačkanih in pletenih izdelkov
V času urnika knjižnice
Knjižnica Rakek KJUC

Četrtek 13. december
Božično-novoletni koncert
Jakob J. Kenda: Apalaška pot – učencev glasbene šole
19.00 Dvorana glasbene šole
3.500 kilometrov hribov in Amerike
Potopisno predavanje in predstavitev
knjige 18.00 Knjižnica Rakek
KJUC

Petek, 14. december
Pridi me pogledat (2000)
Cikel ruskega filma 18.00 Knjižnica
Cerknica KJUC in društvo Ruslo

Božično-novoletni koncert
učiteljev
19.00 Župnijska cerkev v Cerknici
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

041 940 321 (Matej), spletna stran:
www.krizna-jama.si 9.00 Izhodišče:
parkirišče južno od vasi Dolenje Jezero
Društvo ljubiteljev Križne jame
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Čarobna zima v Mumindolu
Četrtek, 20. december
Božično-novoletni koncert ŽPZ Filmarija Vstopnina: 3 € 17.00 in
KD Cerknica
Kr'snice iz Loške doline
16.30 Center starejših Cerknica
DEOS, Center starejših Cerknica

Pod snežno odejo
Plesna predstava mi.jelena@gmail.com
17.30 Dvorana gasilskega doma
v Begunjah pri Cerknici KID Plesonoga

Božični koncert Mladinskega
pevskega zbora Župnije
Cerknica
19.00 Župnijska cerkev v Cerknici
MPZ Župnije Cerknica

Poj mi pesem
Pogovor z Robijem Friškovcem Glasbeni dokumentarec Vstopnina:
3 € 20.00 in KD Cerknica
V času urnika knjižnice
Koncert vokalne skupine Cluster o pomenu božiča v današnjem
Knjižnica Rakek KJUC
Vstop prost 19.00 in KD
času
Torek, 25. december
Cerknica
18.00 Točka moči, Čabranska 9,
Božično-novoletni koncert
Cerknica Točka moči
15. december–16. januar
Godbe Cerknica z Nino Strnad
Sobota, 15. december
Danica Zrim – razstava
Petek,
21.
december
in Art Voices
Pohod
med
Loškim
in
unikatnih modnih dodatkov
19. 00 Športna dvorana Cerknica
Glasbena matineja – koncert
V času urnika knjižnice V razstavni Cerkniškim poljem
Godba Cerknica in Občina Cerknica
vitrini cerkniške knjižnice KJUC
Lahek do srednje težak pohod
orkestrov
Fotografska razstava Zorana
Vidriha

17. december–11. januar
Punčke iz cunj
Razstava
V času urnika knjižnice
Rakek KJUC

Knjižnica

Sobota, 8. december
Peter Kus: Gozd raja
Otroška predstava Vstopnina: 5 €
10.00 in KD Cerknica

Pohod po treh občinah
Lahek do srednje težak pohod bo
potekal med občinami Cerknica, Loška
dolina in Bloke. Več informacij na 040
513 005 (Alojz) ali na spletni strani
krizna-jama.si. 9.00 Parkirišče
pred cerkvijo na Bloški Polici.
Društvo ljubiteljev Križne jame

Ponedeljek, 10. december
Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Za otroke od četrtega leta dalje
17.00 Knjižnica Rakek KJUC

med Loškim in Cerkniškim poljem
z ogledom požiralnikov in kraških
izvirov ter ostankov Rupnikove linije
041 940 321 (Matej), spletna stran
www.krizna-jama.si 9.00
Izhodišče: parkirišče pred cerkvijo
sv. Urbana na Škriljah (vas Dane v Loški
dolini) Društvo ljubiteljev Križne jame

Božični sejem

10.00 Kulturni dom Cerknica
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Rožnate urice
Druženje bolnikov z izkušnjo raka
18.00 Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica Točka moči

Koncert orkestrov

19.00 Kulturni dom Cerknica
Bogat kulturni program in obisk dobrih
Glasbena šola Frana Gerbiča
mož Vstop prost 10.00–15.00
Cerknica
Pred Kulturnim domom Cerknica
KD Cerknica

Ponedeljek, 17. december
Božično-novoletna tržnica

Sobota, 22. december
Komedija Moški brlog

Sreda, 26. december
Vrhjezero
Drugo srečanje pri mostu 10.00
Gorenje Jezero Društvo Lovrenc

Četrtek, 27. december
15. Cerkniško jazzero
Koncert Big banda Cerknica
Vstopnina: 5 € 20.00 KD
Cerknica in Big band Cerknica

V JANUARJU …
Torek, 8. januar
Varna raba interneta

Gostovanje Slovenskega ljudskega
gledališča Celje Vstopnina: 15 €
Otvoritev razstave izdelkov stanovalcev
in KD Cerknica
centra 10.00 Avla Centra starejših
Cerknica DEOS, Center starejših
Nedelja, 23. december
Cerknica

Predavanje 18.30 OŠ Notranjski
odred Cerknica Točka moči

Lahek pohod po hribovju Javornikov
Torek, 18. december
v zaledju Cerkniškega jezera
Bralno srečanje
z interpretacijo kraških izvirov in
Druženje ob branju s stanovalci Centra kontrabanta
starejših Cerknica – DEOS
11.00 DEOS, Center starejših
Cerknica KJUC

Predavanje 18.00 Točka moči,
Čabranska 9, Cerknica Točka moči

Izviri v Javornikih in kontrabant

Sreda, 9. januar
Razvoj zavesti pri človeku skozi
tisočletja

Boginja v meni

Plesna predstava
Umirjanje psa, pozornost psa
mi.jelena@gmail.com 18.30
na vodnika in masaža psov
Dvorana gasilskega doma v Begunjah Delavnica 18.00 Točka moči,
pri Cerknici KID Plesonoga
Čabranska 9, Cerknica Točka moči

Skupina za samopomoč
Srečanje skupine za pomoč svojcem
oseb, obolelih za demenco
040 458 015 17.00 Center
starejših Cerknica DEOS, Center
starejših Cerknica

Predstava Plesnega kluba Evora
Vstop prost 18.00 KD Cerknica
Plesni klub Evora

Iz arhiva župnije Cerknica
Otvoritev razstave 18.30
Knjižnica Cerknica KJUC in
Župnija Cerknica
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Organizator
Kje

12.30 Točka moči, Čabranska 9,
Cerknica Točka moči

Sreda, 19. december
Filmsko-plesni večer

Kdaj

Sreda, 12. december
Karierno svetovanje

Otvoritev likovne razstave
Razstava bo na ogled do 18. januarja
2019 v času urnika knjižnice na Rakeku.
18.00 Knjižnica Rakek KJUC

Informacije

Za otroke od četrtega leta dalje
17.00 Knjižnica Rakek KJUC

Mati in hči: Karmen Subotič
Dobrin in Ines Subotič Jakopanec

LEGENDA:

Torek, 11. december
Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico

