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...	 pa	 ne	morem.	 Ker	 sem	 
v	samo	izolaciji.	
Prvi	 april,	 svetovni	 dan	

norcev,	je	za	nami.	Spomnim	
se,	da	sem	kot	otrok	na	ta	
dan	praviloma	preletel	vse	
možne	medije	(takrat	jih	še	
ni	bilo	toliko)	in	navdušeno	
iskal,	 kje	 so	 se	 pohecali.	
Takrat	mi	je	večinoma	uspe	lo	
najti	vse	šale.	Ta	hobi	iskanja	
»nategov«	sem	obdržal	tudi	
zdaj,	 a	 se	mi	 je	 v	 zadnjih	

letih,	kot	kaže,	pokvaril	filter.	Vse	težje	namreč	ločim	pravo	
novico	od	prvoaprilske.	Vse	več	je	stvari,	ki	na	prvi	pogled	
delujejo	neverjetno,	a	se	vseeno	zgodijo,	prvoaprilske	
novice	pa	enostavno	ne	izstopajo	dovolj,	da	bi	že	na	prvi	
pogled	rekel:	»Ha,	to	pa	ni	res.«	Niti	ne	bi	našteval,	kaj	vse	
je	delovalo	kot	prvoaprilska	šala,	to	naj	se	vsak	odloči	sam,	 
a	že	to,	da	imamo	zelen	božič	in	zasneženo	pomlad,	je	dober	
pokazatelj,	da	nas	ima	še	vreme	za	norca.
Različna	 spletna	mesta	 in	 družbena	 omrežja	 nas	

bombardirajo	s	sto	in	enim	mnenjem	in	nasvetom,	od	katerih	
se	čisto	vsak	prodaja	kot	univerzalna	resnica,	pa	čeprav	so	si	 
v	čistem	nasprotju	drug	z	drugim.	Jesti	vegansko	ali	ketonsko?	
Imeti	vse	storitve	javne	ali	vse	privatne?	Po	zdravila	v	lekarno	
ali	na	vrt?	Cepiti	ali	ne	cepiti?	Je	Zemlja	ravna	ali	okrogla?	
Vsaki	študiji,	ki	se	nagiba	v	eno	stran,	se	nasproti	postavi	na	
prvi	pogled	prav	tako	kredibilna	študija,	ki	zagovarja	povsem	
drugo.	Mislim,	da	bi	s	pravimi	argumenti	lahko	napisal	čisto	
pravi	»znanstveni«	prispevek	o	tem,	da	je	sneg	v	resnici	
vijoličen	in	da	kisik	sploh	ne	obstaja	–	je	le	zamisel	vladajoče	
elite,	ki	nas	skuša	prepričati,	da	ga	potrebujemo	za	dihanje	
in	nas	potem	s	tem	izsiljuje	...	In	kar	nekaj	ljudi	bi	mi	verjelo.	
Nič	čudnega,	da	prvi	april	že	dolgo	ni	več	to,	kar	je	bil	včasih,	
in	da	ne	znamo	več	ločiti,	kaj	je	res	in	kaj	ni.

Ustavite svet, rad bi izstopil … 

Sicer	pa	je	začetek	aprila	tudi	v	znamenju	korone	in	
ukrepov	za	zajezitev	okužb.	V	začetku	»karantene«	sem	
situacijo	primerjal	z	žledom	–	zaprte	šole,	vrtci	in	nekatere	
službe,	izredna	situacija,	zanašati	smo	se	morali	predvsem	
nase	itd.	Pa	sem	ugotovil,	da	je	pravzaprav	ravno	nasprotno.	
Takrat	smo	hiteli	s	praznjenjem	zalog	iz	skrinje,	da	se	ne	bi	
pokvarile	(toliko	krvavic	in	golaža,	kot	sem	pojedel	takrat,	
nisem	ne	prej	ne	potem	...),	se	družili	le	iz	oči	v	oči	ter	
hodili	na	obiske	(predvsem	k	tistim,	ki	so	imeli	peč	na	drva).	
Tokrat	pa	bi	nam	brez	videoklicev	in	drugih	najrazličnejših	
omrežij	bolj	trda	predla.	Kakšne	bodo	posledice	te	izolacije,	
bo	pokazal	čas.	Upam,	da	bomo	čas,	ki	ga	imamo	sedaj,	
sposobni	izkoristiti	za	stvari,	za	katere	ga	drugače	nimamo.	Za	
svoje	najbližje,	ki	jim	sedaj	lahko	namenimo	več	pozornosti	
kot	sicer.	Pa	upam	tudi,	da	bo	čez	nekaj	mesecev	večja	gneča	
v	porodnišnicah	kot	odvetniških	pisarnah.
Vsaka	slaba	stvar	mora	biti	tudi	za	nekaj	dobra.	V	mesecu	

aprilu	obeležujemo	še	en	dan.	Dan	Zemlje,	22.	aprila.	Glede	
na	to,	da	je	trenutno	dan	več	ali	manj	enak	dnevu,	zna	iti	
ta	datum	mimo	nas	precej	neopaženo,	a	menim,	da	bomo	
vsaj	letos	našemu	planetu	pripravili	praznovanje,	kot	si	ga	
zasluži.	Sicer	ne	po	lastni	izbiri,	a	vseeno.	Zaradi	človeškega	
nedelovanja	je	zadihala	narava	–	manj	letov	in	prometa	
nasploh	pomeni	manj	izpustov;	v	beneških	kanalih	se	znova	
vidi	do	tal;	če	je	manj	turistov,	je	tudi	manj	odpadkov,	pa	še	kaj	
bi	se	našlo.	Še	en	dokaz,	da	gre	našemu	planetu	včasih	brez	
nas	bolje	kot	z	nami,	kar	sicer	ni	neka	nova	pogruntavščina.	
Nekateri	znanstveniki	krivijo	človeško	delovanje	za	šesto	
veliko	izumiranje	vrst.	A	naj	vas	ne	skrbi	za	Zemljo.	Po	vseh	
dosedanjih	petih	izumrtjih	sta	si	tako	Zemlja	kot	narava	
opomogli	–	tudi	po	šestem	si	bosta.	Vprašanje	pa	je,	če	si	
bomo	mi.	Bomo	na	spisku	vrst,	ki	so	obstale,	ali	na	tistem,	
ki	jih	ne	bo	več?	Zato	bodimo	tudi	po	koncu	te	virusne	krize	
odgovorni	–	saj	vidimo,	da	se	da.

Miha	Jernejčič

Uvodnik

 Ljubo Vukelič
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Koliko let ste nogometni trener? Koliko let ste nogometni trener? 
Z	nekaterimi	manjšimi	pavzami	20	let.	

Se je delo v klubu z leti spremenilo? Se je delo v klubu z leti spremenilo? 
Včasih	 je	bilo	na	 treningih	preveč	
otrok,	selekcij	pa	premalo.	Imel	sem	
selekcijo	od	U-8	do	U-12,	54	jih	je	
bilo.	Tega	ne	bom	pozabil.	Težko	je	
bilo	sploh	kaj	delati.	Zdaj	je	vse	bolj	
osredotočeno	na	selekcije,	trenerje,	
na	delo.	

Kaj želite, da otrok, najstnik dobi na Kaj želite, da otrok, najstnik dobi na 
urah telovadbe ali treninga? urah telovadbe ali treninga? 
Čim	več	pozitivnih	 izkušenj.	Da	se	
usmeri	v	gibanje,	ne	samo	v	računalnik,	
televizijo.	Da	najde	v	naporu	užitek,	gre	
potem	pod	tuš	in	je	sproščen.	

Če je imela vaša generacija Če je imela vaša generacija 
telovadbo rada, se je zdaj otroci tudi telovadbo rada, se je zdaj otroci tudi 
bojijo? bojijo? 
Ja,	 je	bistvena	razlika.	Eni	se	 je	 res	
celo	bojijo.	Vse	bolj	se	srečujem	tudi	 
s	prekomerno	težo.	

Za kateri poklic pa ste se najprej Za kateri poklic pa ste se najprej 
izučili? izučili? 
Začel	 sem	kot	 strojni	 ključavničar,	
potem	sem	šel	na	strojno	in	za	njo	še	
na	poslovodsko	šolo.	Še	priložnostno	
zaposlitev	sem	imel	v	trgovini!	Potem	
sem	šel	pa	na	DIF,	Fakulteto	za	šport.	

Veliko različnega znanja! Še pride Veliko različnega znanja! Še pride 
prav?prav?
Ja.	Vse,	kar	 se	naučiš,	pride	prav	v	
življenju.	

Ste trener pri Nogometnem klubu Ste trener pri Nogometnem klubu 
Cerknica. Kdaj ste se odločili za Cerknica. Kdaj ste se odločili za 
licenco? licenco? 
V	tretjem	letniku	faksa	se	odločiš	za	
licenco.	Lahko	za	rokomet,	košarko,	
nogomet	…	Ko	diplomiraš	s	te	smeri,	jo	
dobiš.	Samo	Uefina	licenca	je	v	Sloveniji	
višja.	

Lahko rečemo, da imate radi ljudi? Lahko rečemo, da imate radi ljudi? 
Ja.	Rad	 se	družim,	 rad	 imam	 ljudi,	
iskrene	ljudi,	ne	maram	hinavcev.	Všeč	
so	mi	konkretnost,	iskrenost,	poštenost.	

Opazila sem, da ste do vseh ljudi Opazila sem, da ste do vseh ljudi 
enaki, naj bodo to otroci, njihovi enaki, naj bodo to otroci, njihovi 
starši ali kdo drug. Ljudje cenimo starši ali kdo drug. Ljudje cenimo 
vašo iskrenost? vašo iskrenost? 
Mislim,	da	ja.	Če	imaš	enak	odnos	do	
vseh,	ti	ljudje	to	vrnejo.	Če	jim	daš	neko	
toplino,	iskrenost,	se	to	čuti.	

Imela sem priložnost, da sem vas Imela sem priložnost, da sem vas 
opazovala v varstveno-delovnem opazovala v varstveno-delovnem 
centru, kjer ste bili zaposleni. Videla centru, kjer ste bili zaposleni. Videla 
sem, da se je med vami in uporabniki sem, da se je med vami in uporabniki 
spletla čisto posebna vez.spletla čisto posebna vez.
To	je	čisto	posebna	populacija.	Več	
živcev	in	potrpljenja	moraš	imeti.	Je	pa	
res,	da	so	prav	oni	najbolj	iskreni,	najbolj	
iskreno	povejo,	ali	jim	kaj	daš	ali	ne.	 
To	tudi	pokažejo.	Če	so	oni	zadovoljni,	
si	tudi	ti.	Veš,	da	si	jim	nekaj	dal.	

Vi ste očitno najbolj zadovoljni, kadar Vi ste očitno najbolj zadovoljni, kadar 
ste v pogonu. Ljubezen do gibanja ste v pogonu. Ljubezen do gibanja 
sega v otroštvo? sega v otroštvo? 
Absolutno.	Zdaj	so	čisto	drugi	časi.	
Takrat	ni	bilo	toliko	aktivnosti	in	krožkov.	
Obiskoval	sem	košarko,	atletiko	in	še	
druge	športne	aktivnosti.	Štirikrat	na	
teden.	V	telovadnico	me	niso	peljali	
starši,	šel	sem	sam	s	kolesom,	pa	naj	
je	padal	dež,	sneg	ali	fajn	pihalo.	Če	
imaš	nekaj	rad,	daš	za	to	vse.	V	mojem	
primeru	sta	bila	to	gibanje	in	učenje.	

Kdaj ste se odločili, da skombinirate Kdaj ste se odločili, da skombinirate 
gibanje in pedagoški talent? gibanje in pedagoški talent? 
Mogoče	kar	malo	prepozno.	Vseeno,	
pregovor	 je	 »Nikoli	 ni	 prepozno«.	
Najprej	sem	se	odločil	za	tak	poklic	
kot	moji	prijatelji.	Potem	sem	videl,	da	
to	ni	to.	Razmišljal	sem,	kaj	imam	rad,	
in	si	rekel,	zakaj	pa	ne	bi	poskusil	in	
splezal,	kamor	bi	rad!	Svoje	je	dodalo	
še	dejstvo,	da	so	firme,	v	katerih	sem	
delal,	propadale.	

Intervju

Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Tomaž Opeka 
Tomaž Opeka iz Dolenje vasi je profesor športne vzgoje, nogometni trener, glasbenik, lovec. Tomo, 
kot ga kliče večina ljudi, je vedno nasmejan, nalezljivo optimističen in zelo družaben človek. 

Pogled zadovoljnega človeka. Tomaž Opeka v službi in prostem času počne, kar ga veseli.

» Če imaš nekaj rad, 
daš za to vse.«
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Veliko trenerskih in pedagoških Veliko trenerskih in pedagoških 
izkušenj imate. Jana za velikega izkušenj imate. Jana za velikega 
športnika delajo goli ali še kaj športnika delajo goli ali še kaj 
drugega? drugega? 
Srce	 je	 važno.	 Športnik	mora	 biti	
osebnost	in	Jan	je	super	človek.	

Si lahko zaradi športa, gibanja boljši Si lahko zaradi športa, gibanja boljši 
človek? človek? 
Absolutno.	To,	da	gibanje	pozitivno	
vpliva	na	vse,	je	dokazano.	Jaz	grem	
dostikrat	zjutraj	 teč,	 vzamem	psa,	
lovskega	 imam,	 in	greva	malo	po	
gozdu	oziroma	do	bližine	gozda.	To	
je	to.	Telo	zbudimo,	nekaj	naredimo	
zase.	 Strupi	 gredo	 iz	 nas,	 sploh	
psihični,	saj	ti	so	tisti	glavni.	Narava	
nas	sprošča.	Nazaj	k	naravi,	pravim.	
Na	osnovni	šoli	v	Cerknici	poučujem	
športno	vzgojo	na	razredni	stopnji	in	
v	podaljšanem	bivanju.	Otroke	učim,	
naj	gredo	v	naravo,	poslušajo	ptičke	…	
Sam	sem	tudi	lovec.	Ni	lepšega,	kot	da	
greš	zjutraj	na	jezero,	poslušaš	ptičje	
petje,	gledaš,	kako	se	dviguje	megla,	
in	pričakuješ,	da	z	jezera	pride	kakšen	
trop	jelenjadi.

Človek bi si mislil, da se po živžavu  Človek bi si mislil, da se po živžavu  
v šoli in Kolenu sprostite v miru, vi pa v šoli in Kolenu sprostite v miru, vi pa 
kot glasbenik »rinete« še na oder?kot glasbenik »rinete« še na oder?
Ja,	ampak	to	je	posebna	sprostitev.	
Tega	sem	si	vedno	želel.	V	drugem	
letniku	srednje	šole	smo	se	zmenili:	
»Ti	boš	 igral	bas,	 jaz	 igram	kitaro,	
ti	 harmoniko	 …«	 In	 smo	 štartali.	
Za	tistega,	ki	 ima	rad	glasbo,	 je	 to	
posebna	sprostitev,	drug	svet.	Zdaj	v	
življenju	delam	tisto,	kar	res	rad	delam.	

Zdaj ste član skupine Gentlemeni.  Zdaj ste član skupine Gentlemeni.  
Se spomnite vseh zasedb, v katerih Se spomnite vseh zasedb, v katerih 
ste igrali? ste igrali? 
Od	začetka?	Rondoment	 smo	bili	
najprej,	16	let	smo	bili	stari,	potem	
smo	bili	Kiss	Me,	pa	Grand	Hotel,	
Stefano,	Aurora,	Niederdorf,	zdaj	pa	
Gentlemeni.	

Lokalna scena? Lokalna scena? 
Ja,	med	Cerknico	in	Postojno.	

Ste samouk? Ste samouk? 
Samouk,	ja.	Danes	je	čisto	drugače.	
Sinova	Rok	in	Blaž,	s	katerima	igram,	
smo	vozili	v	glasbeno	šolo,	potem	sta	
nadaljevala	še	privat.	

Je glasbena žilica podedovana? Je glasbena žilica podedovana? 
Bolj	po	mamini	strani.	Moja	mama	je	
govorila,	da	je	stari	oče	rad	kaj	zapel,	
po	očetovi	 strani	 pa	 ne.	 Saj	 je	 še	
kakšen	bolj	družinski	bend	v	Sloveniji.	
Recimo	Miheliči,	tam	so	štirje,	pri	nas	
smo	samo	trije.	

Kdo komandira pri Gentlemenih? Kdo komandira pri Gentlemenih? 
Jaz	ne.	Glasbeno	izobraženi	člani,	
naša	dva	in	klaviaturist,	mi	dajo	kar	
misliti,	kar	veliko	moram	delati.

Je težko ubogati sinova? Je težko ubogati sinova? 
Je	kar	treba.	Treba	je	slediti,	če	ne,	
lahko	rečeš:	»Ne	bom	več.«	

Kaj na vse to porečeta žena Brigita Kaj na vse to porečeta žena Brigita 
in najmlajši sin Gašper?in najmlajši sin Gašper?
To	je	še	ena	sreča	v	življenju.	Žena	nas	
podpira,	bodri.	Najmlajši	pa	za	glasbo	
sploh	noče	slišati.	

Vso vašo družino pa druži ljubezen Vso vašo družino pa druži ljubezen 
do zemlje, narave, gozda?do zemlje, narave, gozda?
Kmetije	nimamo	več,	tisto	osnovno	si	
še	posadimo.	V	gozd	gremo	pa	radi	vsi.

Po žledolomu in vetrolomu imate Po žledolomu in vetrolomu imate 
drv najbrž dovolj? drv najbrž dovolj? 
Za	drva	pa	pri	naši	hiši	ni	bil	nikoli	
problem.	Upam,	da	tudi	v	bodoče	 
ne	bo.

Vaša družina je v dobrih odnosih Vaša družina je v dobrih odnosih 
z ostalimi Dolenjci. Ste v Dolenji z ostalimi Dolenjci. Ste v Dolenji 
vasi tako povezani ali ste Opekovi, vasi tako povezani ali ste Opekovi, 
Ribčkovi, tako družabni ljudje? Ribčkovi, tako družabni ljudje? 
V	Dolenji	 vasi	 smo	 kar	 povezani.	
Samo	šport	poglejmo.	Kompletna	vas	 
ima	 rada	 hokej,	 naj	 bodo	 starši	 
ali	otroci.	Tudi	zaigramo	skupaj	ali	
na	ledu	ali	na	rolerjih.	To	je	super,	da	
zaigramo,	se	malo	podružimo.	Hokej	
imamo	 tako	 radi	 tudi	 zaradi	 Jana	
Urbasa.	Dostikrat	gremo	navijat	na	
tekme.	Jan	je	potegnil	vse	za	sabo.	
Super	 je,	kadar	pride	domov	 in	se	
nam	kakšno	nedeljo	pridruži	pri	igri.	 
Vsi	 smo	 veseli	 in	 nasmejani	 kot	
»radio«.	

Intervju

Z nalezljivim nasmehom razveseljuje ljudi, s katerimi se srečuje. 

» Všeč so mi konkretnost, 
iskrenost, poštenost.«
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Iz občinske hiše

Obnovljen odsek proti Dolenjemu Jezeru 
 Ljubo Vukelič

Od	9.	do	23.	marca	je	bila	popolnoma	zaprta	cesta	od	vhoda	
v	stanovanjsko	sosesko	Za	vrtovi	do	cerkniškega	pokopališča.	
Obvoz	za	vozila	je	bil	urejen	čez	Dolenjo	vas,	pešci	pa	so	
lahko	uporabljali	makadamsko	pot	ob	Cesti	na	Jezero.	
Razlog	za	zaporo	je	bila	obnova	100	metrov	dolgega	odseka	
ceste	od	Cerknice	proti	Dolenjemu	Jezeru,	v	okviru	katere	
bodo	sanirali	spodnji	ustroj	cestišča,	vodovod,	meteorno	
kanalizacijo,	preplastili	cestišče	in	rekonstruirali	pločnik.	
Investicija,	ki	jo	bo	krila	Občina	Cerknica	iz	občinskega	
proračuna,	je	vredna	nekaj	manj	kot	57.000	evrov.	Predviden	
zaključek	vseh	del	je	konec	aprila.	

Rastlinje vpliva na vidljivost 
 Ljubo Vukelič

Bujno	rastje,	ki	se	širi	z	zasebnih	zemljišč,	lahko	znatno	
poslabša	vidljivost	ob	cestah	in	pločnikih.	Občina	Cerknica	
in	Javno	podjetje	(JP)	Komunala	Cerknica,	d.	o.	o.,	pozivata	
vse	lastnike	zemljišč,	da	odstranijo	dele	rastlinja,	ki	ovirajo	
javne	površine,	motijo	udeležence	v	prometu	ter	slabšajo	
vidljivost.	
JP	Komunala	Cerknica	je	v	preteklih	tednih	že	odstra-

nila	rastje	na	območju	vplivnega	pasu	občinske	ceste	 
Selšček–Cajnarje.	Lastnikom	zemljišč,	ki	mejijo	na	ome-
njeno	cesto,	pa	ponujajo	možnost,	da	posekan	les	počistijo	
in	ga	odpeljejo	na	dom.	

Brežine niso odlagališče 
 arhiv občine

Delavci	Javnega	podjetja	(JP)	Komunala	Cerknica,	d.	o.	o.,	 
so	v	začetku	marca	pospravili	vrtni	odpad	in	gradbeni	material,	
ki	so	ju	prebivalci	odlagali	na	brežinah	južnega	in	zahodnega	
dela	soseske	Sinja	gorica.	Občina	Cerknica	in	JP	Komunala	
Cerknica	sta	prebivalce	tega	dela	Cerknice	opozorila,	naj	
odpadkov	nikakor	ne	mečejo	na	brežine	ob	cesti,	ampak	jih	
deponirajo	v	svojem	kompostniku	ali	odpeljejo	v	zbirni	center.	
Če	bodo	z	nedovoljenim	odlaganjem	nadaljevali	tudi	 

v	prihodnje,	pa	bodo	občinske	službe	zadevo	predale	
med		ob	činskemu	inšpektoratu,	ki	bo	kršitelje	ustrezno	
sankcioniral.	

Stran ureja: Maruša Opeka

Več novic na: www.cerknica.si

Koši za pasje iztrebke tudi na Rakeku 
 Boštjan Otoničar

JP	Komunala	Cerknica	je	na	pobudo	krajanov	v	letošnjem	
letu	namestila	tri	koše	za	pasje	iztrebke	na	Rakeku.	Nahajajo	
se	v	parku	pri	železniški	postaji,	pri	nekdanji	pekarni	in	pri	
osnovni	šoli.	
V	Cerknici	koši	za	pasje	iztrebke	ob	sprehajalnih	poteh	

stojijo	že	dlje	časa.	Kot	kaže,	so	 lastniki	psov	vse	bolj	
osveščeni,	saj	je	občutno	manj	pritožb	občanov	glede	pasjih	
kakcev.	K	izboljšanju	je	gotovo	pripomogla	tudi	postavitev	
košev.	Da	bodo	lahko	še	naprej	služili	svojemu	namenu,	na	
Občini	Cerknica	pozivajo,	da	se	s	koši	odgovorno	in	skrbno	
ravna.	
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Oblikovana	je	lista	A	za	upravičence,	ki	glede	na	dohodek	
gospodinjstva	 po	 9.	 členu	 Pravilnika	 o	 dodeljevanju	
neprofitnih	stanovanj	v	najem	niso	zavezanci	za	plačilo	lastne	
udeležbe	in	varščine.	

PREDNOSTNA LISTA APREDNOSTNA LISTA A

Uvrstitev 
na prednostno 

listo glede 
na skupno 

št. točk

Priimek in ime 
upravičenca

Število članov 
gospodinjstva

Število
točk

1. Ivančič,	Tjaša 2 490

2. Bosnić,	Fehim 3 460

3. Šajn,	Nives 4 440

4. Stražišar,	Jana 1 440

5. Španić,	Branka 2 420

6. Gorenc,	Barbara 3 410

7. Abidović,	Amir 4 380

8. Meden,	Franc 1 370

9. Vengust,	Katja 2 370

10. Škrlj,	Marko 1 350

11. Poženel,	Nevenka 2 350

12. Jakše,	Danica 1 300

13. Špeljko,	Dragica 1 300

14. Marolt,	Robert 1 290

15. Novak,	Nina 1 280

16. Škerl,	Franc 2 240

Oblikovana	je	lista	B	za	upravičence,	ki so glede	na	dohodek	
gospodinjstva	 po  9.  členu	 Pravilnika	 o  dodeljevanju	
neprofitnih	stanovanj	v najem	zavezanci	za	plačilo	lastne	
udeležbe	in	varščine.

PREDNOSTNA LISTA BPREDNOSTNA LISTA B

Uvrstitev 
na prednostno 

listo glede 
na skupno 

št. točk

Priimek in ime
upravičenca

Število članov 
gospodinjstva

Število 
točk

1. Palikuća,	Branko 6 510

2. Lekše,	Klemen 3 480

3. Šajn,	Rosana 2 450

4. Otoničar,	Saša 2 430

5. Kovačević,	Senad 4 370

6. Gerl	Intihar,	Jure 1 360

7. Kraševec,	David 1 320

Upravičenci	z	doseženim	enakim	številom	točk	so	bili	
razvrščeni	skladno	s	prednostnimi	kriteriji,	ki	so	navedeni	
pod	točko	3.3 Javnega	razpisa	za	dodelitev	neprofitnih	
stanovanj	v najem.

Pri	dodelitvi	neprofitnih	stanovanj	bodo	upoštevani	naslednji	
površinski	normativi,	ki	jih	določa	Pravilnik	o dodeljevanju	
neprofitnih	stanovanj	v najem	(Uradni	list	RS,	št.	14/04,	34/04,	
62/06,	11/09,	81/11	in	47/14):

Občina	Cerknica	v	skladu	s	23.	členom	Pravilnika	o	dodeljevanju	neprofitnih	stanovanj	v	najem	(Uradni	list	RS,	št.	14/04,	34/04,	62/06,	11/09,	81/11	in	47/14)	 
in	izvedenega	Javnega	razpisa	za	dodelitev	neprofitnih	stanovanj	v	najem,	ki	je	bil	javno	objavljen	dne	9.	10.	2019	na	spletni	strani	Občine	Cerknica	 

in	lokalnem	glasilu	Slivniški	pogledi,	številka	56,	objavlja	

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV  PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV  
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.

Velikost
gospodinjstva

Površina stanovanja  
brez plačila lastne udeležbe in varščine – 

lista A

Površina stanovanja  
s plačilom lastne udeležbe in varščine –  

lista B
1-člansko Od	20	m2	do	30	m2 Od	20	m2	do	45	m2

2-člansko Nad	30	m2	do	45	m2 Nad	30	m2	do	55	m2

3-člansko Nad	45	m2	do	55	m2 Nad	45	m2	do	70	m2

4-člansko Nad	55	m2	do	65	m2 Nad	55	m2	do	82	m2

5-člansko Nad	65	m2	do	75	m2 Nad	65	m2	do	95	m2

6-člansko Nad	75	m2	do	85	m2 Nad	75	m2	do	105	m2

Številka:	3523-054/2019		 Občina	Cerknica
Datum:	8.	4.	2020		 župan	Marko	Rupar

april 2020 | Slivniški pogledi | 7
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14. marec
• Občinska	uprava	Občine	Cerknica	poda	ključne	infor-
macije	in	napotke	za	ravnanje	v	kriznih	razmerah.

15. marec
• Občina	Cerknica	prepove	uporabo	vseh	otroških	in	
športnih	igrišč.

• Vlada	RS	zaradi	zajezitve	in	obvladovanja	epidemije	
novega	koronavirusa	sprejme	odlok	o	začasni	prepovedi	
in	omejitvah	javnega	prevoza	potnikov	v	Sloveniji.	

16. marec
• Vlada	prepove	zbiranje	 ljudi	v	vseh	 izobraževalnih	
ustanovah,	zato	napovedanega	nujnega	varstva	v	vrtcih	
ni	mogoče	organizirati.

• Sprejet	 je	odlok	o	začasni	prepovedi	ponujanja	 in	
prodajanja	blaga	in	storitev	potrošnikom	(nastanitvene	

28. februar 
• Na	pobudo	Skupnosti	občin	Slovenije	poteka	sestanek	
Ministrstva	za	 javno	upravo,	Ministrstva	za	zdravje,	
Nacionalnega	inštituta	za	javno	zdravje	(NIJZ)	in	Uprave	
RS	za	zaščito	in	reševanje	glede	problematike	odzivanja	na	
koronavirus.	Ministrstvo	za	javno	upravo	vsem	občinam	in	
vsem	združenjem	občin	pošlje	vse	relevantne	informacije,	
ki	so	jih	posamezni	resorji	oziroma	ministrstva	pošiljala	
zdravstvenim	domovom,	šolam,	domovom	upokojencev.	
Sklenjen	 je	 dogovor,	 da	 bodo	 župani	 obveščeni	 
o	pozitivnih	testih	po	posameznih	občinah.

7. marec 
• Odpovedane	so	vse	prireditve	v	občini	Cerknica.

9. marec 
• Odpovedani	so	prevozi	Zavoda	Sopotniki.

11. marec 
• Svetovna	zdravstvena	organizacija	razglasi	pandemijo.
• Omejeno	je	opravljanje	nekaterih	poslov	v	državnih	uradih.

12. marec 
• Slovenija	na	podlagi	7.	člena	Zakona	o	nalezljivih	boleznih	
zaradi	naraščanja	števila	primerov	okužb	s	koronavirusom	
razglasi	epidemijo.	Aktiviran	je	tudi	državni	načrt.	

• Odpovedane	so	aktivnosti	v	športnih	objektih	občine	
Cerknica.	

• Zdravstveni	dom	Cerknica	na	vhodu	začne	izvajati	triažo.
• Občinska	uprava	in	uprava	Javnega	podjetja	Komunala	
Cerknica	zapreta	svoja	vrata.	Stik	z	občani	je	mogoč	
samo	še	prek	elektronske	pošte	in	telefonskih	številk.	

• Na	pobudo	župana	občine	Cerknica	Marka RuparjaMarka Ruparja	se	
sestanejo	predstavniki	občinskih	služb,	Zdravstvenega	
doma	Cerknica,	območnega	združenja	Rdečega	križa,	
centra	za	socialno	delo	in	civilne	zaščite.	

• V	Zdravstvenem	domu	Cerknica	ni	več	sistematskih	
pregledov	otrok	in	šolarjev,	odraslih	oseb	v	referenčnih	
ambulantah	ter	nenujnih	ginekoloških	pregledov.

13. marec
• Turističnoinformativni	center	(TIC)	in	Knjižnica	Jožeta	
Udoviča	Cerknica	prenehata	delovati.

• Zapreta	se	zbirna	centra	Komunale	Cerknica	v	Cerknici	
in	Loški	dolini.	Delavci	JP	Komunala	Cerknica	izvajajo	
samo	najnujnejša	vzdrževalna	dela,	dežurna	služba	
deluje	normalno.

Strani ureja: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Občinske aktivnosti za obvladovanje epidemije
Občina Cerknica je že vse od konca februarja vodila priprave na krizne razmere in sprejela množico 
ukrepov za obvarovanje zdravja občank in občanov. Z aktivacijo štaba Civilne zaščite (CZ) Cerknica in 
upoštevanjem navodil Regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko ter pristojnih državnih institucij 
pa je v želji, da se uspešno spopade s situacijo, še intenzivneje pristopila k obvladovanju epidemije.

Koronavirus
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20. marec
• Odlok	o	začasni	prepovedi	zbiranja	ljudi	na	javnih	shodih	
in	javnih	prireditvah	ter	drugih	dogodkih	na	javnih	krajih	
v	Republiki	Sloveniji	do	nadaljnjega	prepove	gibanje	in	
zbiranje	ljudi	na	javnih	krajih	in	površinah	ter	prepove	
dostop	na	javna	mesta	in	površine.

23. marec
• Vse	od	začetka	kriznih	razmer	Občina	Cerknica	za	potrebe	
CZ	Cerknica	in	javnih	zavodov	razkužila	in	maske	kupuje	na	
prostem	trgu.	CZ	Cerknica	skuša	pridobiti	potrebno	opremo	
iz	državnih	rezerv.	Na	pomoč	CZ	Cerknica	priskoči	podjetje	
ebmpapst	iz	Podskrajnika	in	donira	500	zaščitnih	mask.	

• V	občini	Cerknica	potrdijo	prvi	primer	okužbe	s	korona-
virusom.	Vsi,	ki	so	bili	v	stiku	z	okuženo	osebo,	so	o	tem	
obveščeni.	

• Na	ravni	države	je	sprejet	tako	imenovan	Protikorona	
paket	za	pomoč	prebivalstvu	in	gospodarstvu.	

• Notranjski	 regijski	 park	 zbere	 kontakte	 lokalnih	
ponudnikov,	ki	omogočajo	dostavo	hrane	na	dom.

24. marec
• Štab	civilne	zaščite	vodi	priprave,	da	bi	tudi	občina	
Cerknica	po	vzoru	nekaterih	drugih	občin	začela	 
s	šivanjem	zaščitnih	mask.	

30. marec
• Odlok	o	začasni	prepovedi	ponujanja	in	prodajanja	blaga	
in	storitev	potrošnikom	v	Republiki	Sloveniji	narekuje,	da	
nakupe	v	času	od	8.00	do	10.00	lahko	opravijo	izključno	
ranljive	skupine	(npr.	invalidi,	upokojenci,	nosečnice).

• Odlok	o	obveznem	razkuževanju	predpisuje	obvezno	
razkuževanje	opreme	v	skupnih	prostorih	v	ali	ob	
večstanovanjski	stavbi	najmanj	dvakrat	dnevno.

• V	veljavo	stopi	Odlok	o	začasni	splošni	prepovedi	gibanja	
in	zbiranja	ljudi	na	javnih	mestih	in	površinah	v	Republiki	
Sloveniji	ter	prepovedi	gibanja	izven	občin.

• Pri	gibanju	in	zadrževanju	na	zaprtem	javnem	kraju	je	ob	
upoštevanju	ohranjanja	varne	razdalje	do	drugih	oseb	
obvezna	uporaba	zaščitne	maske	ali	druge	oblike	zaščite	
ustnega	in	nosnega	predela	(šal,	ruta	ali	podobne	oblike	
zaščite),	ki	prekrijejo	nos	in	usta,	ter	zaščitnih	rokavic.

Koronavirus

storitve,	gostinske	storitve,	športno	rekre	acijske	storitve,	
velnes	storitve,	kinematografske	storitve,	kulturne	
storitve,	frizerske	storitve,	kozmetične	storitve,	pedikerske	
storitve,	storitve	iger	na	srečo).

• Aktiviran	je	štab	Civilne	zaščite	Občine	Cerknica	pod	
poveljstvom	Matjaža KnapaMatjaža Knapa.

• Pred	Zdravstveni	dom	Cerknica	na	pobudo	direktorice	
Olge	Doles	postavijo	kontejner	za	pregled	pacientov,	
ki	imajo	sum	na	okužbo	s	koronavirusom.	Na	ta	način	
želijo	preprečiti,	da	bi	morebitni	okuženi	 vstopali	 
v	prostore	zdravstvenega	doma	in	ogrožali	ostale.	
Kurativa	v	zdravstvenem	domu	namreč	tudi	v	izrednih	
razmerah	normalno	deluje.

17. marec
• Na	telefonski	številki	01	709	06	32	in	elektronskem	
naslovu	corona@cerknica.si	je	vzpostavljen	klicni	center	
za	pomoč	občanom	občine	Cerknica	v	času	epidemije	
koronavirusa.

• V	veljavo	stopi	Odlok	Vlade	RS	o	prepovedi	tehničnih	
pregledov	 in	drugih	postopkov	v	zvezi	registracijo	
motornih	vozil,	ki	določi,	da	se	tehnični	pregledi	do	 
16.	 aprila	2020	ne	 izvajajo.	Veljavnost	prometnih	
dovoljenj	in	zavarovanj	za	motorna	vozila	se	avtomatično	
podaljša	do	16.	aprila	2020.

• Občina	Cerknica	je	roka	odprtih	občinskih	razpisov	
podaljšala	do	11.	maja	2020.

• Na	prošnjo	Civilne	zaščite	Cerknica	za	pomoč	v	kriznih	
razmerah	se	odzove	že	100	prostovoljcev.

18. marec
• Vsa	gospodinjstva	v	občini	Cerknica	dobijo	letak	z	osnov-
nimi	informacijami	o	možnostih	pomoči	v	času	izrednih	
razmer.	

• Župan	Marko	Rupar	izda	sklep	o	prepovedi	kurjenja	na	
prostem.	

19. marec
• Občina	Cerknica	vodstva	delujočih	podjetij	pozove,	da	
za	dobro	zaposlenih	in	celotne	skupnosti	upoštevajo	
priporočila	in	ukrepe	vzpostavijo	triažne	točke,	zmanjšajo	
stike	med	zaposlenimi,	zagotovijo	razkužila,	izdatno	
čistijo	površine	…
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Izpostavljamo

Vse več zanimanjaVse več zanimanja
Poveljnik	CZ	Cerknica	Matjaž KnapMatjaž Knap	je	prepričan,	
da	so	do	sedaj	občanom	uspešno	priskočili	
na	 pomoč.	 Trenutno	 CZ	 Cerknica	 koristi	
prostovoljce	Rdečega	križa,	občinske	delavce,	
šivilje	…	So	pa	na	seznamu	številni	posamezniki	
različnih	poklicev	in	znanj,	vendar	trenutno	še	ni	
veliko	povpraševanja	po	njihovi	pomoči.	Takoj,	
ko	jih	bodo	potrebovali,	jih	bodo	aktivirali.
Zaščitne	opreme	imajo	v	štabu	trenutno	dovolj,	

zahvala	pa	gre	Občini	Cerknica,	ki	že	nekaj	časa 
zaščitne	maske,	razkužila,	rokavice	kupuje	kar	 
na	prostem	trgu.	Zelo	veseli	pa	so	bili	 tudi	
do	na	cije	podjetja	ebmpapst	iz	Podskrajnika.	 
CZ	Cerknica	je	ves	čas	v	stiku	s	pristojnimi	regijskimi	
in	državnimi	inštitucijami,	ki	naj	bi	priskrbele	
zaščitno	opremo.	Nekaj	 jo	 je	CZ	Cerknica	 
27.	marca	tudi	prejela.	Kot	povsod	po	državi	
tudi	v	občini	Cerknica	najbolj	primanjkuje	zaščitnih	mask,	
zato	je	CZ	Cerknica	sprejela	odločitev,	da	jih	bodo	šivali	
s	pomočjo	prostovoljcev.	Zagotovili	 jih	bodo	osebam,	 
ki	jih	potrebujejo	za	dnevne	opravke,	obiske	trgovin,	lekarn.	 
S	pripravami	na	šivanje	mask	so	začeli	24.	marca.	»S	šiviljo	 
smo	začeli	pripravljati	prve	osnutke	in	plan	za	izdelavo,	
zagotovili	smo	blago	in	druge	potrebne	materiale,«	našteva	
poveljnik	CZ	Matjaž	Knap.	CZ	Cerknica	in	Občina	Cerknica	 
sta	tudi	drugim	občinam	(Bloke,	Loška	dolina,	Ankaran,	 
Hrpelje	-	Kozina)	pomagali	pri	zagotovitvi	blaga	in	z	osnutki	

vzorcev,	kar	kaže	na	dobro	sodelovanje	občinskih	služb	
tudi	v	teh	kriznih	časih.	Do	konca	marca	so	prostovoljke	
za	potrebe	občine	Cerknica	zašile	že	več	kot	900	kosov	
zaščitnih	mask.	Maske	bodo	razdelili	občanom	za	potrebe	
obiskov	trgovin,	 lekarn	 ...	Teh	mask	pa	ne	bodo	delili	
zaposlenim	v	zdravstvu	in	socialnim	delavcem.
V	CZ	Cerknica	so	posebej	ponosni,	da	se	občani	 in	

občanke	občine	Cerknica	vestno	držijo	priporočil	in	ukrepov.	
Pred	sprejetjem	strožjih	ukrepov	glede	gibanja	izven	občin	
je	bilo	nekaj	težav	na	turističnih	točkah	v	občini,	ki	so	jih	

obiskovali	ljudje	iz	drugih	krajev	in	držav.	
Težave	z	obiskovalci	 in	nedovoljenim	
zbiranjem	na	javnih	krajih	jim	pomagajo	
reševati	medobčinski	redarji	in	policija.
Župan	Marko RuparMarko Rupar	 je	občanke	 in	

občane	že	večkrat	pozval,	naj	ravnajo	
odgovorno	–	zase,	za	ljudi,	ki	jih	imajo	
radi,	za	skupnost.	Ocenjuje,	da	v	občini	
priporočilom	 in	 ukrepom	 zgledno	
sle	dimo.	 Kot	 uspešno	 ocenjuje	 tudi	
sodelovanje	CZ	Cerknica	z	občinskimi	
službami	in	zavodi	ter	Regijskim	štabom	
Civilne	zaščite	za	Notranjsko.	Cilj	vseh	
je,	da	poskušajo	obvarovati	občane	pred	
okužbo	in	jim	na	različne	načine	pomagati	
v	kriznih	razmerah.	Ostaja	pa	še	vedno	
neizpodbitno	dejstvo,	da	lahko	največ	za	
zaščito	svojega	zdravja	naredimo	sami.	

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Občani sledijo priporočilom
V Klicnem centru Civilne zaščite (CZ) Cerknica za pomoč občanom v času epidemije koronavirusa je 
bilo od 17. marca 2020 klicev kar precej. Povezani so bili z vprašanji glede opreme, razkužil, urnikov 
ter delovanja šol in vrtcev. Starejše občane sta zanimala predvsem dostava iz trgovin in lekarne ter 
organiziranje prevozov. Do sedaj so prejeli samo eno prošnjo za varstvo otrok. Če bo v prihodnje 
več povpraševanja, imajo na voljo veliko prostovoljcev, med njimi so tudi vzgojiteljice iz vrtca.
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Ljudje med nami

Jakobu	so	zelo	blizu	živali.	Njegovo	raziskovanje	je	bi-
lo	posebej	posvečeno	govedoreji,	piščancem	in	pujsom,	
kar	ni	naključje,	saj	je	njegov	oče	veterinar.	»Tako	moja	
profesionalna	kot	osebna	pot	sta	bili	vseskozi	prepleteni	 
z	domačimi	živalmi,«	pove.	»Spremljale	so	me	od	malih	
nog,	kmetijstvo	me	je	prek	očeta	že	zgodaj	zaznamova-
lo,	saj	sem	velik	del	otroštva	preživljal	in	pomagal	na	
kmetiji	njegovih	staršev	na	Dolenjem	Jezeru.	 
Z	očetom	veterinarjem	sem	že	od	ma-
lega	velikokrat	šel	na	teren;	sprva	
kot	 opazovalec,	 pozneje	 pa	
sem	z	njim	opravljal	prilo-
žnostna	dela.	Z	njim	sem	
odstiral	in	širil	nova	vé-
denja	in	sem	mu	hvale-
žen,	da	je	bil	moj	prvi	
učitelj	›znanosti	o	ži-
valih‹,«	nato	nadalju-
je.	Blizu	so	mu	vse	
živali,	najljubše	nima,	 
a	 kljub	 močni	 lju-
bezni	 do	 živali 	 v	
njegovem	domu	ni	
hiš	nega	 ljubljenčka.	
»Verjetno	vsi	pozna-
mo	rek,	kako	 je	kova-
čeva	kobila	bosa.	Tako	
je	bilo	tudi	v	naši	družini,«	
razloži.	28-letni	Jakob	je	tre-
nutno	zaposlen	kot	asistent	na	 
Biotehniški	 fakulteti	 Univerze	 
v	Ljubljani,	kjer	je	tudi	študiral.	Poučuje	
predvsem	predmete	govedoreje	ter	sona-
ravnosti	v	živinoreji,	zaradi	trenutnih	razmer	ob	korona-
virusu	trenutno	na	daljavo.	Morda	bi	se	zdelo,	da	je	bila	
njegova	odločitev	za	študij	zootehnike	zaradi	preplete-
nosti	z	živalmi	enostavna,	a	ni	bilo	tako:	»Težko	sem	se	
odločil.	Imel	sem	različne	opcije,	moja	zadnja	odločitev	
pa	je	bil	študij	zootehnike.	Mislim,	da	sem	imel	srečo	in	
izbral	pravilno,	saj	me	je	študij	izredno	zanimal,	pri	tem	
pa	sem	bil	tudi	uspešen.«	In	to	zelo.	Dodiplomski	štu-
dij	je	takoj	nadaljeval	na	magistrskem	študiju	Znanosti	 
o	živalih	in	zatem	na	doktorskem	študiju	istega	oddelka,	kjer	
se	je	ukvarjal	s	prehrano	piščancev	ter	prašičev.	Za	svoje	
magistrsko	delo	z	naslovom	Vpliv	ekstraktov	oljčnih	listov	
in	ognjiča	na	izkoristljivost	hranil	in	energije	pri	piščancih	
je	decembra	2015	prejel	Prešernovo	nagrado	Biotehniške	
fakultete	Univerze	v	Ljubljani,	marca	2016	pa	Jesenkovo	

nagrado	za	najboljšega	diplomanta	podiplomskega	štu-
dijskega	programa	druge	stopnje.	Jesenkova	nagrada	nosi	
ime	po	dr.	Franu	Jesenku,	ki	je	bil	prvi	profesor	botanike	na	
ljubljanski	univerzi	in	eden	od	ustanoviteljev	današnjega	
Triglavskega	narodnega	parka.	Biotehniška	fakulteta	je	po	
njem	poimenovala	priznanja	za	največje	dosežke	na	po-

dročju	pedagoške,	raziskovalne	in	strokovne	dejavnosti	
s	področja	biotehniških	ved.	»Obe	nagradi	

sta	bili	zame	lepo	presenečenje.	Po-
leg	ljubezni	do	živali	sem	v	zibko	

dobil	tudi	lastnost,	da	sem,	po-
dobno	kot	moji	člani	družine,	
do	sebe	strog,	samokritičen	
in	se	z	morebitnim	uspe-
hom	nerad	pohvalim,«	
Jakob	skromno	pove.	
Tudi	proslavil	ni	nič	kaj	
bučno:	»Nič	poseb-
nega	si	nisem	privoš-
čil.«	Morda	k	njegovi	
skromnosti	pripomo-
re	 tudi	 to,	 da	 je	bil	 
v	osnovni	 in	srednji	
šoli	aktiven	skavt.	Kot	
skavt	 je	pridobil	veli-
ko	uporabnega	znanja,	
veščin	in	izkušenj,	ki	mu	

pridejo	prav	v	vsakdanjem	
življenju:	»Domači	so	mi	tudi	

peka	kruha,	šivanje	zluknjanih	
hlač,	beljenje,	varjenje	(švasanje),	

menjava	olja	pri	avtu,	rad	poprimem	
za	vsako	delo.«	Ni	pa	to	vse,	s	čimer	si	pol-

ni	prosti	čas:	»Med	vikendi	še	vedno	igram	tekme	inline	
hokejske	lige,	se	družim	s	prijatelji	in	s	partnerko	Claro	
razisku	jem	bližnje	in	daljne	kraje.	Rad	tudi	kaj	preberem	in	
se	ves	čas	izobražujem	o	temah	ekologije,	politike,	financ.«	
Že	od	malih	nog	pa	je	rad	prebiral	in	preučeval	tudi	knjige	
o	naravi,	živalih	ter	preživetju	v	naravi.	O	tem,	kje	se	vidi	
čez	deset	let,	Jakob	ne	razmišlja,	ampak	v	skladu	s	svojo	
osebnostjo	želi	le	delovati	dobro	–	in	to	ne	na	drugi	celini,	
kot	je	to	dandanes	moderno.	Znano	Slomškovo	misel,	da	
je	srečo	mogoče	najti	doma,	je	vzel	za	svojo:	»Upam,	da	
bom	svojo	energijo	vedno	lahko	usmerjal	v	nekaj	dobre-
ga,	kjerkoli	bom.	Marsikdo	si	želi	v	›obljubljene	dežele‹,	
meni	pa	poveličevanje	tujega	ne	ugaja,	zato	bi	rad	doka-
zal	nasprotno.	Zavedam	se,	da	je	tudi	lokalno	delovanje	
pomembno	in	enakovredno,«	zaključi.

Avtorica: Polona Otoničar Pajk Fotografija: osebni arhiv 

Jakob Leskovec
Jakob Leskovec, ki sedaj živi v Cerknici, večji del svojega otroštva pa je preživel v Dolenji vasi,  Jakob Leskovec, ki sedaj živi v Cerknici, večji del svojega otroštva pa je preživel v Dolenji vasi,  
je bil star 27 let, ko je postal doktor znanosti. Tako mlad najvišji akademski naziv, ki ga podeljuje  je bil star 27 let, ko je postal doktor znanosti. Tako mlad najvišji akademski naziv, ki ga podeljuje  
univerza, doseže malokdo. V času študija je prejel kar dve nagradi – Prešernovo in Jesenkovo.univerza, doseže malokdo. V času študija je prejel kar dve nagradi – Prešernovo in Jesenkovo.
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Vse več zanimanjaVse več zanimanja
Za	take	hlode	lahko	zainteresirani	ponudijo	precej	več	 
kot	odkupovalci	pri	rednem	odkupu	lesa.	Korist	od	licitacije	
je	torej	obojestranska,	zato	ne	čudi,	da	se	je	vsako	leto	
udeleži	več	lastnikov	gozdov	in	več	kupcev	najvrednejšega	
lesa.	
Količina	ponujenih	hlodov	iz	leta	v	leto	raste.	Tako	so	

bili	tudi	letos	doseženi	novi	rekordi	po	količini	zbranih	
hlodov,	številu	ponudnikov	in	tudi	kupcev.	Sodelovalo	
je	865	lastnikov,	ki	so	pripeljali	6.620	hlodov	v	skupnem	
volumnu	6.969	m3.	50	kupcev	iz	Slovenije,	Avstrije,	Italije,	
Nemčije,	Hrvaške	in	Madžarske	je	oddalo	21.001	ponudb.	
Vrednost	prodanega	lesa	je	presegla	2,8	milijona	evrov.	
Več	kot	polovica	prodanega	lesa	bo	odpeljana	v	tujino.	
Največ	lesa	je	kupil	posrednik	za	kitajskega	kupca.	Kupil	
je	1.700	m3	lesnih	sortimentov	hrasta,	gorskega	javorja	in	
velikega	jesena.

Vrtoglave ceneVrtoglave cene
Najvišjo	ceno	je	dosegel	hlod	gorskega	javorja	–	rebraša	
iz	 snežniških	 gozdov.	 Kupec	 iz	 Nemčije	 je	 ponudil	 
14.144	evrov/m3	in	zanj	odštel	29.161	evrov.	Tudi	drugo	
najvišjo	ceno	je	dosegel	gorski	javor	–	rebraš	iz	koroških	
gozdov.	Kupec	iz	Italije	je	zanj	odštel	29.129	evrov	oziroma	
12.009	evrov/m3.	In	zakaj	prav	gorski	javor	–	rebraš	dosega	
najvišjo	ceno?	Med	kupci	so	pogosto	izdelovalci	godal;	
inštrumentom	 njegov	
les	daje	poseben,	valovit	
videz.	Za	ta	les	je	značilno,	
da	 ima	 zelo	 gosto,	 čim	
enakomernejšo	rast,	ki	daje	
tudi	poseben	zvok.	
Na	 licitaciji	 je	 bilo	 še	

nekaj	 hlodov	 gorskega	
javorja,ki	so	dosegli	ceno	
več	 kot	 10.000	 evrov	
na	hlod.	 Letos	 so	 se	po	
visokih	cenah	prodajali	tudi	
oreh,	veliki	 jesen,	gorski	
javor	 in	 macesen.	 Naj-
višje	povprečne	cene	so	
dosegli	sliva	574	evrov/m3,	
tisa	491	evrov/m3,	gorski	
javor	457	evrov/m3,	oreh	 
442	evrov/m3,	hrast	dob	
397	evrov/m3.	Največ	hlo-
dov	 je	 pripadalo	 hrastu	
gradnu	(2.173),	smreki	(1.441) 

in	gorskemu	javorju	(1.025).	K	visokim	cenam	prispeva	tudi	
število	kupcev	–	več	ko	jih	je,	višje	so	dosežene	cene.

53 lastnikov53 lastnikov
Zavod	za	gozdove	Slovenije	opravlja	oglede	primernega	
drevja,	svetuje	lastnikom	in	na	koncu	tudi	izpelje	oddajo	
pripravljenih	 hlodov	 na	 licitacijo.	 Tako	 je	 letos	 53	
lastnikov	iz	občin	Bloke,	Borovnica,	Brezovica,	Cerknica,	 
Dobrova	-	Polhov	Gradec,	Ig,	Ljubljana,	Postojna,	Škofljica	
in	Vrhnika	oddalo	skupaj	312	hlodov	z	volumnom	297	m3.	
Največ	je	bilo	hlodov	gorskega	javorja	in	hrasta	gradna.	
Najvišjo	cena	je	dosegel	gorski	javor	lastnika	z	Rakitne,	
in	sicer	9.460	evrov/m3	oziroma	15.230	evrov	za	hlod.	Še	
osem	hlodov	gorskega	javorja	je	doseglo	ceno	od	1.430	do	 
4.561	evrov/m3.	V	povprečju	je	vsak	lastnik	oddal	šest	hlodov	
ali	5,6	m3	lesa.	Povprečna	cena	ponujenega	lesa	s	tega	
območja	je	dosegla	431	evrov/m3	brez	stroškov	licitacije	
in	prevoza.	Neprodanih	je	bilo	šest	hlodov,	kar	predstavlja	
dva	odstotka	celotne	količine.	Vrednost	prodanega	lesa	
je	dosegla	skoraj	129.000	evrov.	Na	Zavodu	za	gozdove	
Slovenije	opozarjamo,	da	je	kljub	prodaji	vrednejših	kosov	
lesa	treba	z	gozdom	ravnati	trajnostno	in	paziti	na	zmerno	
rabo	naravnih	virov.	Na	lastnike	gozdov	apeliramo,	naj	 
s	svojim	gozdom	gospodarijo	skrbno,	redno	izvajajo	nego	
gozda	in	druga	z	načrtom	predpisana	dela	v	gozdu	ter	
ustvarjajo	pogoje	za	rast	dreves	visoke	kakovosti.

Avtor: Jani Bolarič

Licitacija vrednejših lesnih sortimentov
V januarju in februarju je v Podgorju pri Slovenj Gradcu potekala že 14. licitacija vrednejših 
sortimentov. Lastniki ponudijo svoje najboljše lesne sortimente, kupci pa imajo priložnost,  
da na enem mestu najdejo primerne hlode za izdelavo najprestižnejših izdelkov. 

Gospodarstvo

 arhiv Zavoda za gozdove Slovenije
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Dogaja se

Občni zbor KD Rak Rakek 
 Danica Štefančič  Ljubo Vukelič

5.	marca	je	v	Maistrovi	dvorani	na	Uncu	potekal	letni	občni	
zbor	Kulturnega	društva	(KD)	Rak	Rakek.	Udeležili	so	se	ga	
člani	vseh	sekcij,	ki	so	se	seznanili	z	vrsto	aktivnosti,	izvedenih	
v	preteklem	letu.	Tako	kot	vsa	leta	prej	je	bilo	tudi	leto	2019	
za	rakovško	kulturno	društvo	izredno	delovno	in	plodovito.	
Številne	prireditve	in	projekti	v	kraju,	občini	in	prek	meja	so	
odraz	našega	dela.	
Društvo	si	 je	tudi	za	letos	zadalo	veliko	nalog,	ki	 jih	

bomo	poskušali	realizirati.	Verjamem,	da	nam	bo	to	ob	
marljivih	mentorjih	in	vseh	zagnanih	članih	tudi	uspelo.	Že	
vnaprej	hvala	vsem,	ki	nas	boste	kakorkoli	podprli.	Posebna	
zahvala	pa	gre	tudi	Občini	Cerknica,	ki	nam	redno	pomaga	
s	finančnimi	sredstvi	izvesti	naš	program.	Po	končanem	
občnem	zboru	je	sledilo	prijetno	druženje.	

Pohod čez Vremščico 
 Štefka Šebalj Mikše  Alenka Veber

V	začetku	marca	smo	se	cerkniški	planinci	podali	na	
Vremščico.	S	pohodom	smo	pričeli	v	Košanski	dolini.	Pri	
obnovljeni	cerkvi	sv.	Urbana,	malo	pod	vrhom	Vremščice,	
smo	v	zavetju	dreves	naredili	krajši	postanek.	Na	vrhu	se	je	
razgled	razprostiral	na	vse	strani,	vendar	zaradi	vetra	nismo	
mogli	uživati	v	vsej	njegovi	polnosti,	zato	smo	nadaljevali	 
s	potjo.	Med	prečenjem	travnatih	vrhov	smo	uzrli	udornico	
Škocjanskih	jam.	V	dolino	smo	se	spustili	po	Gabrški	gori.	
Ob	hoji	s	sklonjeno	držo	skozi	podhod	z	namenom	priti	
na	drugo	stran	železniške	proge	smo	se	pošteno	zabavali.	 
Še	nekaj	hoje	skozi	gozd	in	že	smo	bili	pri	Športnem	letališču	
Divača.	Do	Gradišča	pri	Divači,	kjer	nas	je	čakal	avtobus,	 
ni	bilo	več	daleč.	V	vasi	smo	postali	pri	cerkvi	sv.	Helene	ter	
na	čudovitem	razgledišču	na	bližnje	vasice.	
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Dogaja se

Večer z Edvardom Lenarčičem   Nevena Savić

Večeri	s	krajani,	ki	jih	rakovška	knjižnica	organizira	na	pobudo	
in	v	sodelovanju	z	Društvom	upokojencev	Rakek,	so	zelo	
dobro	obiskani.	Zato	jim	lahko	rečemo	kar	tradicionalni,	 
saj	smo	3.	marca	izvedli	že	sedemnajstega	po	vrsti.	
Tokrat	smo	gostili	Edvarda LenarčičaEdvarda Lenarčiča.	Njegovo	ime	je	

bilo	na	preteklih	srečanjih	že	nekajkrat	omenjeno,	saj	je	bilo	
njegovo	delo	vseskozi	povezano	z	lokalno	skupnostjo.
V	pogovoru	 s	Francem PerkomFrancem Perkom	 je	predstavil	 svojo	

življenjsko	pot	in	bogato	kariero.
Sprva	učitelj,	nato	ravnatelj	 je	v	sedemdesetih	 letih	

poklicno	pot	nadaljeval	v	politiki.	Med	letoma	1982	in	1986	
je	bil	župan	takratne	občine	Cerknica,	do	upokojitve	je	delal	
na	različnih	mestih	v	okviru	Republiškega	sekretariata	za	notranje	zadeve.
Zelo	je	bil	aktiven	tudi	na	neprofesionalni	ravni,	med	drugim	kot	komandant	3.	bataljona	Notranjskega	odreda	Teritorialne	

obrambe,	predsednik	skupščine	SIS	za	izobraževanje,	predsednik	Notranjskega	domoljubnega	društva	general	Maister	
Unec,	predsednik	kluba	Maksa	Perca,	dolgoletni	član	Lovske	družine	Rakek,	predsednik	Zveze	lovskih	družin	Notranjske	
in	častni	član	Kluba	prijateljev	lova	Celovec.	Leta	2010	je	postal	častni	občan	občine	Cerknica.	

Kulturni praznik na Rakeku   Nevena Savić

Že	šesto	leto	zapovrstjo	rakovška	knjižnica	gosti	krajevno	
prireditev	v	počastitev	slovenskega	kulturnega	praznika,	ki	
jo	pripravijo	članice	in	člani	Kulturnega	društva	Rak	Rakek.	
Letošnja	se	je	odvila	11.	februarja.	Nastopila	sta	oba	društvena	
zbora	–	Mešani	pevski	zbor	Rak	Rakek	z	zborovodkinjo	
Danico ŠtefančičDanico Štefančič	 in	 Ženska	 vokalna	 skupina	Cluster	 
z zborovodkinjo Jelko Bajec MikuletičJelko Bajec Mikuletič.	Nastopili	sta	tudi	
mladi	flavtistki	Glasbene	šole	Frana	Gerbiča:	Iva CantaruttiIva Cantarutti 
in Lorena MatičičLorena Matičič	pod	mentorstvom	Ivane Barčić MišićIvane Barčić Mišić.	
Program	je	povezovala	Maja MalcMaja Malc.
Knjižničarka	Nevena SavićNevena Savić	je	kot	zanimivost	prisotnim	

prebrala	prispevek,	objavljen	v	Glasu	Notranjske	leta	1965,	ki	priča	o	takratni	prireditvi,	ko	so	v	programu	sodelovali	vidnejši	
notranjski	literati	Ivan	Matičič,	Marička	Žnidaršič,	Stanko	Janež	in	Matevž	Hace.	
»Občinstvo	na	Rakeku	je	izrazilo	željo	po	večkratnih	takšnih	prireditvah,	očitno	ga	zanimajo	problemi	kulture	in	umetnosti.	

Podoba	je,	da	bi	bilo	potrebno	uvesti	take	razgovore	v	obliki	klubskega	življenja	in	občinstvo	pritegniti	s	sistematičnim	
načrtnim	obravnavanjem	kulturnih	vprašanj,	ki	sodijo	v	estetsko	vzgojo.«	S	temi	besedami	se	prispevek	zaključi,	lahko	 
le	dodamo,	da	se	občinstvo	do	danes	ni	spremenilo	in	zna	ceniti	kulturno	dogajanje	v	občini.	

Občni zbor društva diabetikov Cerknica   Drago Frlan

V	soboto,	29.	februarja,	smo	se	v	prostorih	gasilnega	doma	
v	Cerknici	polnoštevilno	zbrali	člani	Društva	diabetikov	
Cerknica.	Poleg	običajnega	dnevnega	 reda,	ki	zajema	
poročilo	o	delu	društva	v	preteklem	letu,	finančno	poročilo	
in	seveda	obravnavo	programa	dela	za	leto	2020	s	finančnim	
načrtom,	smo	prisotni	člani	poslušali	strokovno	predavanje	
»Jem	zdravo«,	ki	ga	je	pripravila	Irena SvetIrena Svet	iz	Zdravstvenega	
doma	Cerknica.	Predavanje	je	služilo	kot	motivacijski	uvod	v	
delavnice,	ki	jih	izvajajo	v	cerkniškem	zdravstvenem	domu	in	se	
jih	po	dogovoru	lahko	udeležijo	tudi	člani	Društva	diabetikov	
Cerknica.	Ob	koncu	druženja	so	prostovoljci	in	prostovoljke	
pripravili	predstavitev	zdravih	prigrizkov,	primernih	za	diabetike,	
iz	kmetije	Zajc	iz	Planine	in	pijač	–	vode,	čaja,	sadnih	in	zelenjavnih	smutijev.	Danica Ostanek Danica Ostanek iz	podjetja	Zaloker/Zaloker	pa	
je	poskrbela	za	meritve	krvnega	sladkorja.	Za	dolgoletno	delo	v	organih	Društva	diabetikov	Cerknica	je	podpredsednik	Zveze	
društev	diabetikov	Slovenije	(ZDDS)	Alojz RudolfAlojz Rudolf	podelil	bronasto	priznanje	ZDDS	Aleksandru MahnetuAleksandru Mahnetu	iz	Starega	trga	pri	
Ložu,	srebrno	priznanje	ZDDS	Antonu LunkiAntonu Lunki	iz	Cerknice	ter	zlato	priznanje	ZDDS	Doroteji NaredDoroteji Nared	z	Rakeka.	
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Dogaja se

Izlet DU Rakek na Kras  
 Boža Vesel  Tomaž Čuček

Društvo	upokojencev	(DU)	Rakek	je	v	marcu	organiziralo	izlet	
na	Goriški	Kras.	V	Mirnu	pri	Novi	Gorici	se	nam	je	pridružil	lokalni	
vodič,	ki	nas	je	odpeljal	k	Pomniku	miru	na	Cerju.	Ogledali	
smo	si	sedemetažni	stolp	oz.	trdnjavo,	ki	povezuje	preteklost	
s	sedanjostjo	in	prihodnostjo,	na	najvišji	ploščadi	pa	je	osupljiv	
pogled.	Sprehodili	smo	se	do	kamnitega	Borojevićevega	
prestola,	 kjer	 stoji	 več	 spominskih	obeležij.	 V	osmici	 
Pr	Krčarju	so	nam	pripravili	joto	in	štruklje.	Pot	smo	nadaljevali	
v	majhni	kraški	vasici	Vojščica,	kjer	smo	si	ogledali	zeliščno	
kmetijo	Rogelja.	Izlet	smo	zaključili	z	ogledom	Mirenskega	
gradu.	Povzpeli	smo	se	po	Svetih	stopnicah.	V	cerkvi	Žalostne	
Matere	Božje	nas	je	pričakala	sestra	usmiljenka	in	nam	
orisala	zgodovino	kraja.	Spoznali	smo	tudi	zgodbo	umetnika	 
Toneta	Kralja,	ki	je	ustvarjal	v	teh	krajih.	

Fotografska razstava na Rakeku 
 Nevena Savić  Monika Jambrošič

Moja	zgodba,	moje	življenje,	moje	telo,	moja	svoboda,	
moja	umetnost.	S	tem	sporočilom	je	fotograf	Marko MulejMarko Mulej 
poimenoval	razstavo	svojih	del,	portretov	tetoviranih	fantov	
in	deklet.	
Na	odprtju	razstave,	ki	je	bilo	27.	februarja	v	rakovški	

knjižnici,	je	kot	glasbeni	gost	nastopil	Lado JakšaLado Jakša,	vsestranski	
glasbenik	in	fotograf,	ki	pogosto	oba	medija	povezuje	 
v	 umetniške	multivizije.	 S	 cerkniško	 knjižnico	 je	 že	
sodeloval,	in	sicer	leta	2012,	ko	je	ob	100.	obletnici	rojstva	 
Jožeta	Udoviča	skupaj	s	fotografinjo	Andrejo PeklajAndrejo Peklaj	pripravil	
multivizijo	Udovičeve	poezije.	
Tako	Mulej	kot	Jakša	sta	člana	Fotokluba	Vrhnika,	s	katerim	

bo	rakovška	knjižnica	gotovo	še	sodelovala.	

Spremljajte aktualne 
informacije na:

• spletni strani www.cerknica.si

• FB e-občina Cerknica 

• aplikaciji Občina Cerknica

• 01 709 06 32

#ostanidoma
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V	 18.	 stoletju	 je	 bil	 Tavželj	 živ	
priimek,	saj	so	imeli	Janez,	Jernej	in	
Matija	Tavžel	pod	turjaškimi	gospodi	
eno	celo	kmetijo	in	četrt,	Andrej	
Herblan	in	Marko	Tavžel	pa	vsak	
po	četrt	kmetije.	V	franciscejskem	
katastru	iz	leta	1824	pa	so	navedeni:	
na	številki	1	Tomaž	Tavželj	(Marko),	
na	 2	 Anton	 Herblian	 (Šuštar),	 
Janez	Tavželj	(Kovač)	na	številki	3,	 
Lovrenc	Tekavc	(Tekavc)	na	številki	
4	in	Anton	Klančar	(Ta	Sreidni)	na	
5.	Leta	1869	je	bilo	v	vasi	25	pre-
bivalcev,	 leta	1931	so	 jih	našteli	
31.	Med	drugo	svetovno	vojno	in	
po	njej	je	bilo	12	žrtev.	Danes	je	 
v	vasi	šest	hiš,	dve	sta	prazni,	 in	 
11	prebivalcev.	Priimka	Tavželj	pa	 
v	vasi	ni	več.

Huda lakotaHuda lakota
V	letih	od	1813	do	1817	je	bil	čas	hudega	stradanja;	slabe	
letine	so	si	sledile	ena	za	drugo,	kar	je	bila	predvsem	posledica	
izbruha	indonezijskega	vulkana.	Leto	1816	je	bilo	razglašeno	
»za	leto	brez	poletja«,	1817	pa	»za	leto	lakote«.	Na	Kranjskem	
so	narasle	cene	žita,	ki	je	pred	žetvijo	leta	1817	dosegalo	
najvišje	cene	v	19.	stoletju,	saj	je	bilo	treba	za	mernik	pšenice	

v	Ljubljani	odšteti	6	goldinarjev.	Zapisano	je,	da	so	za	veliko	
noč	leta	1817	jedli	živinsko	krmo	–	repne	olupke.	V	kroniki	
Vidovske	župnije	je	navedeno:	»V	tem	času	je	bila	huda	lakota.	
Polje	ni	nič	obrodilo	in	še	to,	kar	se	je	pridelalo,	je	bilo	vse	
netečno.	Človek	je	prišel	od	mize	do	vrat,	pa	je	bil	že	lačen.	 
Anton KlančarAnton Klančar,	 star	mož	od	Tavžljev,	ki	 je	že	umrl,	 je	
pripovedoval	Tavžlju	od	Lešnjakov:	›Imel	sem	prijatelja	 
v	Preserjih	in	ga	grem	obiskat,	pa	ga	ni	bilo	doma.	Šel	je	 

v	Ljubljano	živeža	kupit,	pa	je	prazne	vreče	
domov	prinesel	in	ženi	tožil,	da	v	vsej	Ljubljani	
ni	mernika	žita	dobiti.	Žena	je	jokala,	a	mož	
jo	potolaži,	češ;	ne	jokaj,	saj	so	še	štirje	voli	
v	hlevu.‹	Ko	je	novica	prišla,	je	bila	pšenica	
po	7	goldinarjev	mernik.	Pri	Lešnjakih,	kjer	
je	zdaj	Zgončeva	hiša,	 je	nek	mož	imel	 
100	mernikov	pšenice,	pa	je	ni	hotel	dati	po	
tej	ceni.	Ko	je	drugo	leto	prišla	cena	nazaj,	mu	
je	bilo	skopuhu	tako	hudo,	da	so	vsi	mislili,	 
da	bo	znorel.«

Vojska poišče tudi TavžljevceVojska poišče tudi Tavžljevce
Ko	se	je	leta	1866	začela	avstrijsko-pruska 
vojna,	je	Prusija	na	svojo	stran	pridobila	
tudi	 Italijo.	 Jeseni	 leta	 1866	 je	 bila	
Benečija	 in	 s	 tem	 Beneška	 Slovenija	
priključena	 k	 Italiji.	 V	 župnijski	 kroniki	
je	zapisano:	»1866.	leta	je	šlo	na	Laško	 
v	ogenj	več	Vidovcev.	Andrej HribljanAndrej Hribljan od 
Tavžlov,	ko	je	z	Laškega	prišel	domov	in	so	

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Avtorica: Marija Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Tavžlje 
Gručasto naselje v vzhodnem delu Vidovske planote na nadmorski višini 806 metrov. Ime vasi je 
nastalo iz imena Tevž oziroma Matevž, ki je bil prvi prebivalec. V bližini vasi je do okrog leta 1960, 
takrat je jez odnesla povodenj, deloval manjši mlin.

Vida Tekavec: »Če je fino mraz, je krušna peč premalo.«

Gručasto naselje na zahodni strani Resnika (835 m)



april 2020 | Slivniški pogledi | 17

že	stali	na	avtobusu.	Pozimi	smo	morali	kidati	do	ravenske	
poti,	da	smo	prišli	do	avtobusa.	Potem	sem	delala	na	Jelki	 
v	Begunjah,	od	1977	do	leta	1998,	do	penzije.	Hitro	je	minilo.	
Mož	Jože	je	bil	pri	Gozdni,	je	sekal	za	Gozdno,	potem	je	šel	
na	Brest,	nato	je	bil	doma;	imel	je	tudi	mizarsko	žilico,	je	
okna	pri	hiši	sam	naredil,	pa	vrata	…	Imam	majhno	penzijo.	
Še	dobro,	da	sem	hodila	v	šiht,	je	vsaj	toliko;	toplic	si	ne	
morem	privoščiti.	Trgovina	se	pripelje	sem,	samo	eden	bi	
nam	moral	vsak	mesec	tudi	denar	pripeljati.	Trikrat	na	teden	
se	pripelje	trgovina	iz	Ribnice	s	kruhom,	pride	Pečjak,	potem	
potujoča	trgovina	iz	Velikih	Lašč,	smo	kar	preskrbljeni;	toda	
nimajo	vsega,	kar	bi	radi.	Včasih	je	treba	naročiti,	včasih	
pozabi	naročeno	pripeljati.	Naročim	sinu	ali	hčerki	in	mi	
prineseta.	Najrajši	sem	doma,	je	najbolj	lušno.	Psička	Dida	
je	moja	družba.	Prej,	ko	je	bila	še	Šuštarjeva	Vida	živa,	sem	
šla	večkrat	k	njej.	Zelo	sem	zadovoljna,	da	se	lahko	vozim	 
s	Sopotnikom,	sem	sama	in	mi	to	prav	pride.	Rože	imam	
rada.	Če	ni	rož	in	zaves,	se	mi	zdi	hiša	zapuščena.«

se	vaščani	k	njemu	sešli,	je	dalje	časa	ob	nedeljah	popoldne	
pripovedoval,	kako	na	Laškem	kroglje	okoli	ušes	švigajo.«	
Nekateri	 fantje	se	 iz	vojske	niso	vrnili:	»Zalarjev	Janez	
iz	Dolenjih	Otav,	Matjonken	iz	Zahriba	in	Janez	Pirman	 
z	Rudolfovega	so	v	tej	vojski	padli.«
Tudi	v	prvi	svetovni	vojni	so	vidovski	fantje	za	vedno	ostali	

na	Laškem,	Ogrskem,	v	Galiciji,	v	Romuniji,	na	Tirolskem	…	 
V	župnijski	kroniki	sta	kot	»padla	bojevnika«	zapisana	
tudi	»mož	Andrej TekavcAndrej Tekavc,	Tavžlje	4,	ki	je	umrl	v	bolnici	na	
Ogrskem	novembra	1914,	in	fant	Alojzij TekavcAlojzij Tekavc,	Tavžlje	4,	
ki	je	umrl	kot	ujetnik	na	Laškem	oktobra	1919.«

»Zlata vrata« Amerike»Zlata vrata« Amerike
Na	začetku	20.	stoletja	so	tudi	Vidovci	množično	odhajali	 
v	Ameriko.	Januarja	1910	je	v	Ameriko	odšlo	nad	30	Vidovcev.	
Časopis	Amerikanski	Slovenec	je	avgusta	1911	prinesel	
žalostno	vest,	da	se	je	v	kraju	Eveleth	v	Minnesoti	v	rudniku	
Spruce	zgodila	nesreča,	saj	se	je	ruda	porušila	na	dva	Slovenca,	
eden	je	bil	triintridesetletni	Jernej TavželjJernej Tavželj	od	Tavžljev	1;	oba	
rudarja	sta	bila	takoj	mrtva.	Zapisali	so	še,	da	je	»Jernej	Tavželj	
v	tej	deželi	bival	11	let	in	zapušča	enega	brata	in	eno	sestro,	
po	imenu	Anton	in	Terezija,	živita	nekje	v	Pennsylvaniji;	 
v	starem	kraju	zapušča	očeta	in	mater	in	štiri	sestre.«

O mleku in pinjiO mleku in pinji
Vida TekavecVida Tekavec,	letnik	1945,	rojena	Sernel,	tako	pripoveduje:	
»Leta	1966	sem	se	poročila,	k	Tavžljem	sem	prišla	s	Čohovega.	
Od	mojega	moža	oče	Ivan	je	bil	letnik	1907,	je	bil	iz	Raven	
doma,	žena,	rojena	1910,	pa	iz	Zahriba.	To	hišo	so	kupili,	
takrat	je	bila	še	črna	kuhinja,	po	tleh	ilovica,	tako	je	povedala	
tašča.	Gospodar	Ivan	je	bil	kolar,	delal	je	lesena	kolesa,	ženi	
je	naredil	pinjo	za	puter.«	Običajna	pinja	je	sestavljena	iz	
treh	delov:	lesenega	ohišja	v	obliki	prisekanega	stožca	 
s	tremi	kovinskimi	obroči,	ploščate	okrogle	sitaste	ploščice	
na	dolgem	ročaju	ter	pokrova.	V	pinjo	so	zlili	smetano	in	jo	
»žokali«,	da	se	je	zgostila.	Potem	so	maslo	pobrali	iz	pinjenca.	
Vida	Tekavec	nadaljuje:	»Ivan	je	ženi	pinjo	posodobil,	je	imela	
ročaj,	vreteno	na	ročko;	s	tem	ji	je	olajšal	delo,	saj	je	sedela	
in	obračala	in	ji	ni	bilo	treba	›žokati‹.	Med	
drugim	ji	je	naredil	tudi	valer	za	testo.	Ko	
smo	imeli	krave,	sem	tudi	sama	delala	
puter	iz	mleka.	Mlekar	je	hodil	po	mleko,	
sem	oddajala	mleko	od	dveh	krav.	Prej	je	
bila	polna	vas	goveje	živine,	sedaj	je	samo	
še	par	glav	pa	ovce.	Imeli	smo	prašiče,	
vsako	leto	enega,	pri	sosedovih	so	imeli	
tudi	mlade	pujske.«

»Penzija je majhna.«»Penzija je majhna.«
Vida	Tekavec	 se	 spominja:	 »Od	 leta	
1961	 do	 1974	 sem	 hodila	 v	 službo	
na	 Brest	 v	 Cerknico.	 Vozila	 sem	 se	 
z	Brestovim	avtobusom,	dolgo	smo	hodili	 
k	Svetemu	Vidu,	da	nas	je	pobiral;	potem	
je	bil	pa	šofer	iz	Raven	doma,	smo	hodili	
pa	na	križpot,	je	bilo	pa	bližje.	Enajst	nas	je	
hodilo	iz	vasi	v	službo,	pri	Bečajih	so	ljudje	

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Znamenju ob poti delajo družbo narcise.

Nemški sviščevec raste na travišču med zaselkoma Tavžlje in Ravne. (  Tine Schein) 
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Naša društva

Sekcija KD Rak RakekSekcija KD Rak Rakek
Petje	se	vsak	teden	sliši	tudi	na	vajah	
Ženske	vokalne	skupine	Cluster,	 
ki	 pod	 strokovnim	 vodstvom	 
Jelke Bajec MikuletičJelke Bajec Mikuletič	deluje	od	leta	
2015.	Trenutno	združuje	štirinajst	
članic	–	socvetje	različnih	generacij	
s	podobno	energijo.	
Vokalna	skupina	Cluster	je	sicer	

ena	izmed	sekcij	Kulturnega	društva	
(KD)	 Rak	 Rakek.	 Gre	 za	 nadvse	
uspešno	in	prizadevno	društvo,	ki	
ga	vodi	Danica ŠtefančičDanica Štefančič.	Povezuje	
številne	ustvarjalne	ljudi	z	različnih	
področij	 –	 petja,	 plesa,	 igranja,	
deklamiranja,	 folklore,	 slikanja,	
ustvarjanja	mozaikov,	klekljanja	...	

Sodelovanje lepo zveniSodelovanje lepo zveni
In	ker	je	vizija	zbora	Cluster	tudi	sodelovanje,	dekleta	rada	
soustvarjajo	z	ostalimi	sekcijami	–	zapojejo	na	odprtju	
razstav	društva,	včasih	pa	različne	sekcije	združijo	moči	
in	skupaj	sooblikujejo	kulturni	program.	Tako	so	v	zadnjih	
decembrskih	dneh	prebivalci	in	obiskovalci	Rakeka	lahko	
uživali	v	dveh	prazničnih	večerih	na	prostem,	kjer	so	se	v	
okviru	zgodbe,	ki	jo	je	napisala	Mojca WeberMojca Weber,	predstavili	
številni	nastopajoči	pevci,	plesalci	in	instrumentalisti	ter	
drugi	gostje.	Obiskovalci	so	se	lahko	tudi	posladkali,	pogreli	
s	čajem	in	seveda	poklepetali.
Pevke	z	veseljem	sodelujejo	še	z	drugimi	društvi	 in	

pevskimi	skupinami.	Na	letni	koncert	v	juniju	povabijo	
gostujoče	zasedbe.	Posebnost	pa	je	ta,	da	vedno	vsaj	
katero	od	pesmi	ali	pa	celo	del	koncerta	zapojejo	skupaj	
z	gosti.	Tako	se	je	zgodilo	lani	v	Zelšah	z	Vokalno	skupino	

Avtorica: Silvestra Kotar Fotografije: arhiv skupine

Ženska vokalna skupina Cluster
Že Platon je zapisal, da je »glasba moralni zakon, ki daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in 
šarm ter veselje do življenja«. Slovensko ljudsko izročilo pa pravi: »Blagor hiši, kjer se petje sliši.« 

Mavrica	iz	Postojne,	ko	je	slovenska	pesem	še	posebej	
lepo	zazvenela	iz	grl	več	kot	30	pevk.	Nikakor	pa	se	dekleta	
ne	bojijo	moške	družbe	in	tako	so	gostila	tudi	fantovske	
skupine,	kot	sta	denimo	Vokalna	skupina	Slavna	iz	Prestranka	
in	Potoški	fantje	iz	Loškega	Potoka.	Del	koncertov	popestrijo	
tudi	 v	 sodelovanju	 z	 instrumentalisti	 –	 flavtistkama	 
Moniko JambrošičMoniko Jambrošič in Ivano Barčić MišićIvano Barčić Mišić	ter	pianistkama	
Jernejo SrebotJernejo Srebot in Katjo Bajec MiheljKatjo Bajec Mihelj.

Veselo vse letoVeselo vse leto
Dekleta	na	vseh	večjih	nastopih	poleg	božajočega	petja	po-
skrbijo	tudi	za	lepo	okrašene	odre	in	cerkve,	tako	da	je	obisk	
njihovih	nastopov	vedno	tudi	paša	za	oči.	Tu	gre	zahvala	
Mojci	Weber	in	Vidi TrudenVidi Truden ter Alenki PrevecAlenki Prevec	za	pomoč.	Za	
vsebinsko	prepletanje	in	povezovanje	različnih	točk	običajno	
poskrbita	Katja TrudenKatja Truden	ter	Mojca	Weber.	Da	gre	za	skupek	

res	nadarjenih	deklet,	
dokazuje	tudi	dejstvo,	da	
poleg	Mojce	Weber	tu-
di	altistki	Ana TrudenAna Truden in  
Ines HribljanInes Hribljan	sodelujeta	
v	več	sekcijah	društva.	
Za	prispevek	k	 literar-
nemu	ustvarjanju	po-
skrbi	 tudi	Meta IleršičMeta Ileršič 
s	svojim	občutkom	za	
besedni	slog.	V	altov-
skih	vrstah	prepevata	še	 
Marija Primožič ZbašnikMarija Primožič Zbašnik 
in Ana PuntarAna Puntar – obe ne-
pogrešljivi	pri	ustvarjanju	

Pevska revija na Rakeku leta 2019

Nastop v rakovški knjižnici
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dobrot	za	pogostitve.	Je	pa	res,	da	se	pri	pripravi	
pogostitev	izkažejo	prav	vse	članice	Cluster.	So	
torej	upravičene	nosilke	svojega	imena,	ki	so	ga	
podedovale	od	mešanega	pevskega	zbora	in	
pomeni	grozd.	Vsaka	članica	namreč	doprinaša	
svoj	kamenček	v	mozaik,	ki	se	ob	petju	prelije	 
v	celovito	podobo,	vredno	vaše	pozornosti.
Druženje	na	vajah	in	številnih	prireditvah	 

v	lokalni	ter	širši	okolici	Ženski	vokalni	skupini	
Cluster	veliko	pomeni,	vsakoletne	dobre	ocene	
na	reviji	pevskih	zborov	in	uvrstitve	na	naslednjo	
raven	pa	so	dokaz	kakovosti	zbora.	Prizadevnost	
članic	se	odraža	v	njihovih	najodmevnejših	
projektih.	Že	petkrat	zapored	so	v	decembru	
priredile	praznični	koncert	z	gosti,	 vendar	
nazadnje	prvič	v	Športni	dvorani	Rakek.	Vsako	
leto	 junija	v	cerkvi	 v	Zelšah	pripravijo	 tudi	
lepo	obiskan,	že	omenjen	koncert	ob	koncu	
pevske	sezone.	Jeseni	2019	pa	so	prvič	izvedle	
prireditev	ličkanja	koruze,	za	katero	napovedujejo,	da	bo	
postala	tradicionalna,	saj	gre	za	obujanje	starih	običajev	
in	ohranjanje	kulturne	dediščine.	Članice	so	se	tako	zbrale	
oblečene	»po	starem«	–	v	dolgih	krilih,	»firtohih«	in	z	rutami	
na	glavi.	Ob	dogodku	so	poleg	pogostitve	pripravile	še	
razstavo	z	izdelki	iz	ličkanja	(jaslice,	predpražniki,	copati)	in	
jedmi	iz	koruze.	Med	ličkanjem	koruze,	sedeč	na	balah	sena,	
so	ob	spremljavi	harmonikaša	pele	ljudske	pesmi.

Naj bo veseloNaj bo veselo
Ne	glede	na	ves	vložen	trud	in	prosti	čas	se	članice	zavedajo,	
da	petje	v	zboru	pozitivno	vpliva	tako	na	dobro	počutje	kot	
na	razvoj	socialnih	veščin	–	sodelovanje,	druženje,	pomoč,	
potrpežljivost,	pripadnost,	podpora	skupine,	kakovostno	pre-
življanje	prostega	časa	in	prilagodljivost.	V	skupini	se	vse	to	
več	kot	čudovito	prepleta,	kar	se	nedvomno	zrcali	tudi	v	nji-
hovem	petju.	Vokalna	skupina	Cluster	s	svojim	repertoarjem	
posega	tako	po	tujih	kot	po	slovenskih	umetnih	skladbah.	
Še	posebej	ponos-
no	pa	goji	 sloven-
sko	ljudsko	pesem.	
Članice	 prepevajo	
tudi	pesmi	iz	starej-
ših	obdobij,	koncerte	
pa	vedno	popestrijo	
z	dodatkom	sloven-
skih	zimzelenih	po-
pevk.	 Včasih	 petje	
dopolnijo	tudi	z	gibi	
in	plesom,	kar	zah-
teva	posebno	kon-
centracijo,	a	postreže	 
z	 dodatno	 mero	
dobre	volje	na	vajah.	
Jelka	Bajec	Mikuletič	
vselej	poskrbi	za	do-
volj	velike	izzive	pri	
učenju.	Na	mnoge	

se	pevke	odzovejo	tudi	s	smehom,	ki	je	obvezen	del	vseh	
njihovih	druženj.
Letos	sta	se	skupini	pridružili	dve	novi	članici,	altistka	

Silvestra KotarSilvestra Kotar,	ki	s	svojo	literarno	kreativnostjo	oblikuje	
predstavitve	 skupine	 za	 širšo	 javnost,	 in	 sopranistka	 
Dagmar ČešnovarDagmar Češnovar,	ki	je	od	Damjane ŽivecDamjane Živec	prevzela	pred-
sedovanje	vokalni	skupini.	Zdajšnji	predsednici	in	njeni	
predhodnici	gre	velika	zahvala	za	vso	energijo,	ki	jo	nesebično	
predajata	delovanju	zbora.	Ob	tej	priložnosti	vam	članice	
sporočajo,	da	so	njihova	vrata	vedno	široko	odprta	za	nove	
pevske	navdušenke.	Vljudno	vabijo,	da	se	jim	pridružite.	
Kontakt	za	nove	pevke	je	Dagmar	Češnovar	(telefonska	
številka	041	856	060,	e-naslov	dagmarcesnovar@gmail.com).	
Vse	bralce	Slivniških	pogledov	pa	vabijo,	da	delovanje	skupine	
spremljajo	na	Facebook	strani	VS	Cluster.	
Naj	se	moje	besede,	kot	so	se	začele,	tudi	zaključijo	 

s	staro	ljudsko	modrostjo:	»Kdor	poje	rad,	ostaja	mlad,	saj	
lepa	pesem	srce	razvedri.«

Jeseni 2019 so prvič izvedle prireditev ličkanja koruze.

Vsakoletne dobre ocene na reviji pevskih zborov so dokaz kakovosti zbora.
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»Na	 področju	 večjih	 investicij	 
v	 kulturne	 objekte	 imamo	 na	
žalost	zvezane	roke,«	pove	župan	
in	doda,	da	občinski	proračun	ob	
številnih	izdatkih	za	ceste,	šole,	
vrtce,	komunalno	infrastrukturo	in	
socialo,	ki	jim	jih	nalaga	država,	in	
ob	trenutnih	povprečninah	vedno	
težje	krije	 zakonske	dolžnosti.	
Napoveduje	pa,	da	bo	investicij,	
ne	samo	v	kulturne	objekte,	ampak	
tudi	na	vseh	ostalih	področjih,	
zaradi	izrednih	razmer	še	manj.	
Čeprav	si	želi,	da	temu	ne	bi	bilo	
tako:	 »Naklonjeni	 smo	obnovi	
Kravanjeve	hiše	in	Urbancovega	
tabora,	 izgradnji	 amfiteatra	 in	
vzpostavitvi	muzeja	v	Gerbičevi	
hiši.	Ker	trenutno	v	občinskem	
proračunu	ni	dovolj	denarja	za	
tovrstne	projekte,	bomo	še	naprej	iskali	možnosti	na	ravni	
države	in	Evropske	unije.«	Rupar	si	želi,	da	bi	kulturno	
ministrstvo	v	prihodnje	z	 več	 javnimi	 razpisi	podprlo	
investicije.

Ena najuspešnejših knjižnicEna najuspešnejših knjižnic
Ne	glede	na	to,	da	bi	država	morala	nameniti	več	sredstev	
vlaganju	 v	 kulturne	 objekte,	 pa	 župan	 sodelovanje	 
s	kulturnimi	organizacijami	in	kulturno	dogajanje	v	občini	
ocenjuje	kot	uspešno.	Čez	celo	leto	se	v	občini	zvrstijo	
številne	razstave,	prireditve,	delavnice,	predavanja	...	Veliko	
vlogo	pri	 tem	 ima	Knjižnica	Jožeta	Udoviča	Cerknica	
(KJUC),	ki	je	ena	od	najuspešnejših	knjižnic	v	regiji	in	celo	
v	državi.	V	lanskem	letu	je	dobila	še	sodobno	čitalnico	in	
arhiv.	Podatki	o	članstvu,	obiskih	knjižnice,	številni	odmevni	
dogodki	za	vse	generacije	 in	širša	vpetost	v	kulturno	
dogajanje	cerkniško	knjižnico	zagotovo	postavljajo	na	
mesto	osrednjega	kulturnega	centra	občine.	Po	besedah	
direktorice	KJUC	Marije HribarMarije Hribar	si	zaposleni,	tako	v	cerkniški	
knjižnici	kot	v	enotah	na	Rakeku,	v	Starem	trgu	in	Novi	vasi,	
že	leta	prizadevajo,	da	bi	v	največji	možni	meri	sodelovali	
z	občani.	»Pomembno	je,	da	zaznamo	njihove	potrebe	
ter	uvajamo	storitve,	 s	 katerimi	 se	 jim	približamo	 ter	
ustvarjamo	skupne	svetove.	Naša	knjižnica	je	prostor	znanja,	
sodelovanja,	odprtosti,	čedalje	bolj	tudi	za	storitve,	ki	jih	ni	 
v	tradicionalnih	knjižnicah,«	pojasni	Marija	Hribar.	
Prednosti	knjižnice	so	pri	članih	(v	cerkniško	knjižnico	

je	vpisanih	2787	ljudi,	v	rakovško	692,	v	starotrško	752	in	

Avtorica: Maruša Opeka Fotograf: Ljubo Vukelič

Bogato dogajanje, skromna državna malha 
Občina Cerknica je v skupno 12,3 milijona vrednem proračunu za leto 2020 kulturi namenila 
763.100 evrov. Kot priznava župan Marko Rupar, je denarja dovolj predvsem za kulturne programe, 
bistveno premalo pa ga je za investicije v kulturne objekte. 

novovaško	309)	na	srečo	še	vedno	prepoznane.	Leta	2019	
so	si	skupaj	izposodili	174.000	enot	gradiva	na	dom	oziroma	
opravili	315.000	izposoj	»vseh	aktivnosti«.	Sicer	je	v	KJUC	
na	voljo	okrog	120.000	knjig	ter	16.000	ostalega	gradiva,	
dvd-jev,	cd-jev,	časopisov	revij,	e-knjig.	Ravno	e-knjige	pa	
bodo	v	času	kriznih	razmer	še	kako	aktualne.	Dostop	do	
njih	je	možen	prek	spletnega	portala	Biblos.	Marija	Hribar	
se	strinja,	da	knjižnica	ne	more	konkurirati	Googlu	pri	
hitrosti	in	vsevednosti,	je	pa	prepričana,	da	lahko	knjižničarji	 
s	profesionalnostjo	in	človeškim	odnosom	privabljajo	občane	
pri	dostopu	do	znanja	in	informacij.	»To,	da	delujemo	na	
podeželju,	je	naša	prednost,«	je	prepričana.
V	knjižnico	pa	jim	ni	uspelo	privabiti	samo	bralcev,	ampak	

tudi	obiskovalce	prireditev	za	otroke	in	odrasle.	V	lanskem	letu	
so	jih	organizirali	več	kot	150	–	pravljične	urice,	ustvarjalne	
delavnice,	bibliopedagoška	srečanja,	literarni	večeri,	razstave,	
potopisna	predavanja,	domoznanske	prireditve,	obeleževanje	
obletnic	pomembnih	Notranjk	in	Notranjcev,	filmski	večeri,	
prireditve,	namenjene	vseživljenjskemu	učenju,	dejavnosti,	ki	
so	bile	namenjene	spodbujanju	bralne	kulture,	kot	je	Knjižni	
klub,	ki	promovira	branje	zahtevnejših	knjig.
Idej,	kako	bi	bile	knjižnica	in	aktivnosti	še	prijaznejše	za	

obiskovalce,	direktorici	Mariji	Hribar	in	njenim	sodelavcem	
ne	zmanjka.	Februarja	so	začeli	delno	preurejati	pritličje	
cerkniške	knjižnice,	ki	bo	namenjeno	samo	otrokom	
in	mladini.	Želimo	jim	bolj	prisluhniti	in	z	njimi	tesneje	
sodelovati.	»Vzroki,	zakaj	obiščejo	knjižnico,	so	različni:	
izposojajo	si	knjige,	revije,	filme,	igrajo	igrice	s	prijatelji,	

Bogato dogajanje cerkniško knjižnico postavlja na mesto osrednjega kulturnega centra občine.
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ker	potrebujejo	mir	za	učenje,	čakajo	prijatelje,	starše,	
berejo	knjige,	se	kratkočasijo	z	računalnikom,	si	želijo	le	
varnosti	med	debelimi	zidovi	…,«	našteva	Marija	Hribar.	
Pod	njenim	vodstvom	 je	 knjižnica	 veliko	prispevala	 
k	raziskovanju	zgodovine	in	domoznanstvu;	direktorica	
na	teh	področjih	že	napoveduje	digitalizacijo	pomembnih	
dokumentov	 na	 domoznanskem	oddelku,	 podporo	
delovanju	domoznanske	skupine	 in	dopolnitev	baze	
Notranjci.si.	Ni	pa	skrivnost	nadaljnje	izdajanje	prevodov	
knjig	s	krasoslovno	tematiko.	Izdali	bodo	namreč	prevod	
prve	knjige	francoskega	naravoslovca	Balthasarja	Hacqueta	
Oryctographia	Carniolica	ali	Fizikalno	zemljepisje	vojvodine	
Kranjske	iz	leta	1778.	Seveda	pa	si	zdaj,	v	času	epidemije,	
v	KJUC	želijo	le	eno:	da	bi	se	knjižnice	čim	prej	odprle,	da	
bi	se	srečevali	med	knjigami,	v	čitalnici,	na	prireditvah	…	

Možnosti napredkaMožnosti napredka
Podobne	 želje	 ima	 tudi	dr. Anja Bajdadr. Anja Bajda,	 direktorica	
Kulturnega	doma	Cerknica,	ki	je	v	zadnjih	letih	postal	
prepoznavna	kulturna	ustanova	tudi	v	širšem	prostoru.	 
»V	 občini	 Cerknica	 trenutno	 na	 področju	 kulture	
prepoznavam	stanje,	s	katerim	je	lahko	marsikateri	občan	
zadovoljen:	kot	uporabnik	knjižnice,	obiskovalec	predavanj,	
razstav	ali	delavnic	v	organizaciji	različnih	deležnikov,	
kot	udeleženec	katere	od	številnih	kulturnih	prireditev	 
v	kulturnem	domu	ali	pa	kot	ljubiteljski	ustvarjalec	v	lokalnih	
ljubiteljskih	kulturnih	društvih.	S	ponudbo	je	bržčas	lahko	
zadovoljen	tudi	občasni	obiskovalec	prireditev	na	prostem,«	
ocenjuje	dr.	Anja	Bajda.	Pri	tem	doda,	da	gotovo	na	vsakem	
področju	kulture	 in	umetnosti	 v	občini	 še	obstajajo	
možnosti	za	izboljšave.	»Prva	priložnost	za	spremembe	je	
lastna	aktivnost,«	pravi	sogovornica,	»potem	se	šele	začne	
proces	dela,	izvedbe,	sodelovanja	ali	zaznavanja	konkretnih	
preprek	pri	uresničitvi	idej.«	Verjame,	da	se	bo	z	ustreznim	
pretokom	informacij	med	organizatorji,	odločevalci	in	
financerji,	ustvarjalci	ter	uporabniki	v	občini	Cerknica	
odprlo	široko	polje	sedaj	neslutenih	in	neizkoriščenih	
možnosti	napredka	na	področju	kulture.	Precejšen	izziv	
vidi	v	ustrezni	prezentaciji	zakladnice	
tradicij,	ljudskih	legend	in	mitov,	ki	
ima	po	njenem	prepričanju	številne	
potenciale.	

Ljubiteljska kulturaLjubiteljska kultura
Poleg	 občinskih	 javnih	 zavodov	
koledar	dogodkov	vestno	dopolnjujejo	
tudi	Javni	sklad	za	kulturne	dejavnosti	
(JSKD),	kulturna	društva	in	organizacije.	
»Zavedamo	se,«	je	jasen	župan,	»da	
njihova	 dejavnost	 pomeni	 bogat	
doprinos	k	 lokalni	 skupnosti,	zato	
smo	ponosni,	da	v	naši	sredi	delujejo	
Galerija	 Krpan,	 Godba	 Cerknica,	
Kulturno	 društvo	 (KD)	 Rak	 Rakek,	
Dragonarji	Generala	Maistra,	KD	Fran	
Gerbič,	Big	band	Cerknica	in	še	bi	
lahko	našteval.«	

Kulturna	društva	se	prijavljajo	na	javne	razpise	za	izbor	
kulturnih	programov	 in	projektov	 v	občini	Cerknica.	
Do	sofinanciranja	so	upravičena	za	projekte	s	področja	
javnega	kulturnega	programa,	javnih	kulturnih	prireditev,	
založništva,	izobraževanja,	nakupa	opreme	in	osnovnih	
sredstev	ter	stroškov	delovanja	društev.	»Občina	pogosto	
prisluhne	tudi	posameznim	pobudam	po	izdaji	knjig,	plošč,	
postavitvi	spomenikov,	informativnih	tabel,	pomoči	pri	
obnovi	sakralnih	objektov	in	s	tem	prispeva	k	ohranjanju	
dediščine,«	našteva	župan.
Zadnjih	15	let	kulturno	dogajanje	v	občini	Cerknica	spremlja	

tudi Liza VipotnikLiza Vipotnik,	ki	trenutno	opravlja	funkcijo	predsednice	
Društva	notranjskih	kulturnikov	Krpan	in	je	cerkniško	Galerijo	
Krpan	v	zadnjem	času	napolnila	z	novimi	vsebinami.	Liza	
Vipotnik	pravi,	da	je	kultura	v	občini	v	tem	času	zagotovo	
dosegla	pomemben	razvoj.	Na	eni	strani	za	kulturne	vsebine	
skrbijo	inštitucije,	kot	sta	knjižnica	in	kulturni	dom,	na	drugi	
strani	pa	vrsta	kulturnih	društev,	ki	se	vse	bolj	profesionalizirajo.	
Po	njenem	mnenju	bi	morali	v	prihodnje	izboljšati	tudi	
koordinacijo,	povezovanje,	mreženje	med	deležniki	 in	
učinkoviteje	izvrševati	sklepe	občinskega	odbora	za	kulturo.	

Jožica MlinarJožica Mlinar	iz	območne	izpostave	JSKD	čestita	vsem	
navdušencem,	ki	nesebično	delujejo	v	prid	razvoja	kulture	
in	umetnosti.	Njihova	zasluga	je,	da	je	ljubiteljska	kultura	
po	nekaterih	kriterijih	v	odličnem	stanju;	predvsem	po	
raznolikosti	kulturnega	ustvarjanja.	»Zastopane	imamo	
vse	zvrsti	delovanja:	gledališko,	folklorno,	pevsko,	plesno,	
instrumentalno,	likovno,	literarna	pa	je	bolj	na	individualni	
iniciativi,«	je	zadovoljna.	Tudi	dosežki	ljubiteljske	kulture	so	
na	visoki	ravni,	kar	pripisuje	dobrim	pogojem	delovanja.	 
Si	pa	želi,	da	bi	imeli	kulturniki	ustrezen	prireditveni	prostor	
za	večje	prireditve.	»Torej	prireditve	z	veliko	nastopajočimi	
in	posledično	tudi	veliko	publike.	Tudi	prireditve	regijskega	
in	državnega	značaja,«	našteva	Jožica	Mlinar.	Želi	si	tudi,	da	
bi	se	mlajša	populacija	bolj	vključila	v	aktivnosti	društvene	in	
ljubiteljske	kulturne	ustvarjalnosti.	Izziv	kulturnih	organizacij	
pa	je,	da	ustvarijo	pogoje	za	ustvarjalnost,	ki	je	mladim	blizu	–	 
sodobna	umetnost,	multimedijsko	ustvarjanje	…

V Kulturnem domu Cerknica so se v zadnjih letih zvrstili številni odmevni dogodki.
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Hkrati	s	Knjižnico	Jožeta	Udoviča	
Cerknica	smo	zaprli	tudi	enote,	ki	
delujejo	na	Rakeku,	v	Starem	trgu	
in	Novi	vasi.	Vse	uporabnike	smo	
takoj	obvestili,	da	zaradi	zaprtja,	
ki	 nam	 ga	 je	 narekovalo	 tudi	
Ministrstvo	za	kulturo,	pri	njih	ne	
bodo	nastali	nobeni	stroški;	še	več,	
tudi	tistim,	ki	so	že	imeli	beležene	
zamudnine	in	pretečene	članarine,	
ta	strošek	trenutno	ne	onemogoča	
dostopa	in	izposoje	elektronskih	
gradiv,	ki	jih	v	tem	času	knjižnica	
nudi	svojim	članom.	
Knjižnica	ni	le	prostor	izposoje	

knjig,	 je	 tudi	prostor	druženja,	
središče	 lokalnega	 kulturnega	
dogajanja,	marsikomu	študijski	
ali	delovni	kotiček,	in	upamo,	da	
se	med	knjižnimi	policami	znova	
vidimo	tudi,	ko	ta	vsesplošna	epidemija	mine.	Do	takrat	
pa	se	bomo	še	naprej	trudili,	da	vam	omogočamo	dostop	
do	digitalnih	knjižničnih	in	ostalih	kulturnih	vsebin,	ki	jih	
lahko	berete,	poslušate,	gledate,	pregledujete	s	pomočjo	
računalnika,	tablice,	bralnika	ali	mobilnega	telefona.	Žal	
je	trenutno	to	edina	in	povsem	varna	izbira,	da	si	tedne	
karantene	popestrimo	in	koristno	preživimo	ob	branju	
leposlovja,	študijske	literature,	revij	…
Dnevno	vas	o	vseh	ponujenih	možnostih	obveščamo	prek	

naše	spletne	strani,	FB-strani	knjižnice,	aplikacije	Občine	
Cerknica	in	po	elektronski	pošti.

E-izposojaE-izposoja
Večinoma	bralci	 že	 poznate	 portal	 Biblos,	 največjo	
slovensko	knjigarno	elektronskih	knjig,	kjer	si	lahko	člani	
izposodite	do	štiri	knjige	hkrati;	za	vračilo	vam	ni	treba	
skrbeti,	ker	se	knjiga	z	naprave,	na	katero	ste	si	jo	prenesli,	
samodejno	izbriše	po	dveh	tednih,	ko	si	jo	lahko	ponovno	
izposodite.	Za	izposojo	potrebujete	le	svojo	člansko	številko	
in	geslo	za	Cobiss,	ki	ste	ga	dobili	v	knjižnici.	Če	gesla	še	
nimate	ali	ste	ga	medtem	pozabili,	lahko	od	ponedeljka	do	
petka	med	8.	in	15.	uro	pokličete	v	knjižnico	na	telefonsko	
številko	01	709	10	78,	da	vam	ga	dodelimo.	Svetujemo	vam,	
da	si	zaradi	nastale	situacije	in	posledično	povečanega	
povpraševanja	izposodite	le	knjige,	ki	jih	berete,	in	tako	
dostop	omogočate	še	ostalim.	Biblos	ima	na	svoji	spletni	
strani	objavljena	navodila,	ki	vam	bodo	v	pomoč,	če	do	
e-knjig	dostopate	prvič.

Kultura in kulturniki

Avtorica: Vesna Telič Kovač

Odprta virtualna vrata knjižnice 
Na pragu pomladi, prav na tisti petek, ki je nosil nesrečno številko, so se zaprla tudi vrata knjižnice 
v Cerknici, ki je bila še dan pred tem polna uporabnikov, mladih in starejših, zvestih bralk in bralcev, 
ki si redno izposojajo tako knjige kot revije ter ostalo knjižnično gradivo. 

Predvsem	za	številne	dijake	in	študente	je	dobrodošla	
podatkovna	 zbirka	 eBook	 Public	 Library	 Collection	
(EBSCOhost)	s	strokovnimi	članki	in	e-knjigami.	Do	zbirke	
prav	tako	dostopate	s	številko	članske	izkaznice	in	geslom	
prek	povezave	za	oddaljeni	dostop	do	informacijskih	virov,	ki	
je	z	navodili	za	uporabo	zbirke	objavljena	na	naši	spletni	strani.	

Digitalna knjižnica SlovenijeDigitalna knjižnica Slovenije
Se	še	spomnite	Notranjskih	listov,	domoznanskih	zbornikov,	
ki	so	v	treh	knjigah	izšli	med	letoma	1977	in	1986?	Najbrž	
jih	ima	marsikdo	še	doma.	Prav	gotovo	pa	doma	nihče	ne	
hrani	knjige	angleškega	potopisca	in	zdravnika	Edwarda	
Browna	iz	leta	1674,	v	kateri	je	opisal	Cerkniško	jezero	in	
k	temeljitejšemu	opisu	spodbudil	Valvasorja.	Ali	pa	treh	
pesmaric	Filipa	Jakoba	Repeža,	križnogorskega	organista,	
ki	velja	za	začetnika	 izvirne	romarske	pesmi	s	sredine	 
18.	stoletja.	Vse	te	knjige	je	cerkniška	knjižnica	v	digitalni	obliki	
prispevala	na	portal	dLib.si,	kjer	si	lahko	ogledate	tudi	gradivo,	
ki	se	sicer	fizično	hrani	v	arhivskih	prostorih	pod	posebnimi	
pogoji	in	ni	prosto	dostopno.	Digitalna	knjižnica	Slovenije	
služi	za	iskanje,	branje	in	ogled	člankov,	knjig,	fotografij,	
plakatov,	zvočnih	posnetkov,	notnega	gradiva,	zemljevidov,	
fotografij,	razglednic,	ki	izvirajo	z	območja	Slovenije	ter	so	
pomembni	za	slovensko	zgodovino,	kulturo	in	znanost.	Do	
Digitalne	knjižnice	Slovenije	lahko	dostopate	prosto,	na	voljo	
je	prav	vsem,	vendar	je	treba	pri	uporabi	vsebin,	objavljenih	
na	spletni	strani	dLib.si,	upoštevati	določila	Zakona	o	avtorski	
in	sorodnih	pravicah.

 Ivan Kebe
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Mimine štrikarije  Ksenija Preželj  Vesna Telič Kovač

Osrednja	knjižnica	v	Cerknici	redno	pripravlja	miniaturne	razstave,	
na	katerih	Notranjke	in	Notranjci	predstavijo	svoje	izdelke.	Od	
3.	februarja	do	5.	marca	je	v	knjižnici	gostovala	zelo	zanimiva	
razstava	unikatnih	pletenih	izdelkov	Marije ŽnidaršičMarije Žnidaršič	z	Bločic.	
Glede	na	letni	čas	so	predstavili	pletene	kape	in	copatke	za	majhne	
otročičke.	Razstava,	ki	je	nastala	na	pobudo	Vesne Telič KovačVesne Telič Kovač,	 
bo	na	ogled	tudi	v	Novi	vasi,	seveda,	ko	bo	knjižnica	ponovno	
odprta.	
Marija	Žnidaršič	(Štefanova	z	Bločic)	izredno	rada	plete.	

Tončkova	mama	jo	je	navdušila	že	zelo	zgodaj.	Še	takrat,	ko	
sploh	niso	imeli	igel	in	so	za	pletenje	uporabljali	kar	neke	vrste	
»šprikel«.	Igle	je	Marija	dobila	šele	v	prvem	razredu.	Obiskovala	
je	krožek	ročnih	del	pri	učiteljici	Roziki	Brglez.	Pletenja	ni	nikoli	
zanemarila	ali	opustila.	Ves	čas	se	je	izpopolnjevala,	veliko	
pletla,	iskala	vzorce,	prave	materiale	in	sledila	različnim	modnim	
smernicam.	Tako	ne	preseneča,	da	je	njeno	pletenje	dovršeno,	
z	vrsto	različnih	modelov	in	barvnih	kombinacij.	
Marijo	poznamo	kot	zelo	aktivno	upokojenko.	Vključena	je	 

v	številne	dejavnosti,	zato	čez	dan	nima	časa	za	pletenje.	Zvečer,	
ob	gledanju	televizijskih	športnih	prenosov,	ki	jih	obožuje,	pa	
prepleta	niti.	Pletenje	v	življenju	sodobne	ženske	nima	več	mesta,	
a	Marija	obžaluje,	da	je	temu	tako.	Pletenje	namreč	pomirja,	
občutek,	ko	nosiš	šal,	rokavice,	kapo,	pulover	lastne	izdelave,	
pa	je	neprecenljiv.	

Popestritev izolacijePopestritev izolacije
Osnovnošolce,	predvsem	tiste	iz	drugega	in	tretjega	
triletja,	pa	vabimo,	da	prek	spleta	rešijo	MEGA	kviz,	
slovenski	knjižnično-muzejski	kviz,	ki	je	letošnje	
leto	poimenovan	Vodnik	po	sledovih	besed	in	je	
posvečen	knjigi,	zgodovini	njenega	nastanka	in	
razvoja	od	najstarejših	ohranjenih	sporočil,	jamskih	
slikarij,	pa	do	modernih	elektronskih	naprav,	na	
katerih	lahko	beremo	knjige	brez	papirja	in	seveda	–	 
varno	od	doma.	Učenci	lahko	do	15.	maja	rešijo	le	
enega	izmed	petih	sklopov	kviza	ali	vseh	pet,	vsi	pa	
bodo	sodelovali	v	junijskem	zaključnem	žrebanju.	
Hkrati	je	za	vsak	sklop	razpisan	tudi	likovni	natečaj,	
tako	da	barvice	in	čopiče	v	roke.	
Seveda	so	na	naši	spletni	strani	objavljena	tudi	 

gradiva,	ki	so	zanimiva	za	vse,	ki	vas	zanima	domo-
znanstvo;	od	spletnega	arhiva	lokalnih	glasil,	ki	ne	
izhajajo	več	(Brestov	obzornik,	Glas	Notranjske),	do	teh,	
ki	nas	obveščajo	o	aktualnem	dogajanju	v	treh	občinah,	
kjer	knjižnica	deluje	(Slivniški	pogledi,	Obrh,	Bloški	korak).	
Na	spletni	strani	predstavljamo	stare	razglednice	in	del	
kartografskega	gradiva,	ki	ga	hranimo	v	domoznanskem	
oddelku.	Najstarejši	objavljen	zemljevid	na	 spletu	 je	
Münstrov	iz	leta	1550.	
Potrudimo	se	tudi	izbrskati	vsebine,	ki	ponujajo	kakovosten	

izbor	knjižnih	in	kulturnih	popestritev	izolacije.	Tako	za	
odrasle	kot	za	otroke	je	zanimiva	mobilna	aplikacija	Audibook,	
s	pomočjo	katere	lahko	poslušate	pravljice,	zgodbe	ter	
strokovno	literaturo	tako	domačih	kot	tudi	tujih	avtorjev	 
v	slovenskem	jeziku.	Nekatere	slovenske	založbe	ponujajo	

izbor	brezplačnih	knjig,	znane	osebe	pripovedujejo	pravljice,	
otroci	si	lahko	od	doma	ogledajo	kakovostne	lutkovne	in	
igrane	predstave,	ki	so	nastale	po	knjižnih	predlogah,	prav	
tako	so	k	ogledu	gledaliških	uprizoritev	znanih	dramskih	
zgodb	prek	FB-profila	povabljeni	tudi	odrasli.
Spletno	smo	21.	marca	obeležili	svetovni	dan	poezije,	seveda	

z	verzi	našega	Jožeta	Udoviča.	23.	aprila	na	Noč	knjige	pa	
bomo	prebirali	dela	domačinke	Magde	Stražišar	-	Magduške,	 
saj	julija	obeležujemo	stoletnico	njenega	rojstva.	Za	to,	ali	
bo	Noč	knjige	virtualna	ali	ne,	pa	smo	odgovorni	vsi.	Udovič	
je	v	pesmi	Zarotitev	zapisal:	»Naj	ne	pride,	o	naj	ne	pride,	
kar	čaka	molče	za	temno	steno.«	Žal	je	že	tu.	Braniti,	tudi	 
z	branjem,	se	moramo	sami,	a	vseeno	skupaj.

 Ljubo Vukelič
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Naj	naprej	odgovorim	na	vprašanje,	kaj	to	pomeni	za	vse,	ki	
ste	si	vstopnice	za	sedaj	odpovedane	prireditve	že	priskrbeli.	
Te	vstopnice	bodo	veljavne	za	prireditve	v	novih	terminih,	
za	katere	se	dogovarjamo	z	izvajalci.
Glede	novih	terminov	abonmajskih	predstav,	ki	so	del	

Gledališkega	in	Polhkovega	abonmaja,	se	z	gledališči	še	
dogovarjamo	in	bomo	abonente	pravočasno	obveščali	 
o	aktualnem	dogajanju.	
Vse,	ki	želite	biti	obveščeni	o	nadaljnjih	dogodkih	ter	

spremembah	datumov	prireditev	v	Kulturnem	domu	Cerknica, 
vabimo,	da	se	na	obvestila	prijavite	prek	obrazca	na	
spletni	strani	www.kd-cerknica.si	(na	dnu	spletne	strani)	
ali	 nam	 pošljete	 sporočilo	 na	 info@kd-cerknica.si.	 
Vaš	 elektronski	 naslov	 bomo	uvrstili	 na	 seznam	 za	
obveščanje.	
V	času	virusa	imamo	na	srečo	na	voljo	svetovni	splet	in	

na	njem	obilo	možnosti	za	preživljanje	časa	doma.	Aktualne	
predloge	objavljamo	na	omrežju	Facebook,	tako	da	vas	

Avtorica: dr. Anja Bajda

Kultura v času virusa
V Kulturnem domu Cerknica glede na trenutno situacijo prireditev v prihodnjih mesecih  
še ne upamo napovedovati. Načrtovana sezona se je deloma razblinila in prireditve, vključno  
s skoraj razprodanim koncertom 7. marca, smo najprej po lastni presoji, nato pa po državni  
odredbi do nadaljnjega odpovedali. 

vabimo	k	spremljanju	profila	Kulturnega	doma	Cerknica.	
Kulturne	institucije	in	posamezniki	so	se	organizirali	in	odprli	
virtualna	vrata	tako,	da	si	lahko	sedaj	brezplačno	ogledate	
marsikatero	otroško	predstavo,	gledališko	predstavo	za	
odrasle,	nekateri	igralci	in	interpreti	pa	dnevno	prebirajo	
pravljice	v	živo.	
Slovenski	filmski	center	na	spletni	strani	Baza	slovenskih	

filmov	brezplačno	ponuja	na	ogled	slovenske	filme,	možnost	
ogleda	je	časovno	omejena,	baza	pa	se	tedensko	osvežuje.	
Glede	bralnih	predlogov	svetujemo,	da	spremljate	spletne	

kanale,	na	katerih	deluje	Knjižnica	Jožeta	Udoviča	Cerknica,	
ki	vam	podaja	predloge	za	branje	na	spletu	ali	bralnikih	 
z	uporabo	sistema	Biblos	ter	druge	možnosti.	
Če	kaj,	verjamemo,	da	nam	skupaj	–	narazen	v	teh	

nepredvidljivih	časih	ne	bo	dolgčas.	
Ostanite	zdravi	in	spoštujte	navodila	in	priporočila	stroke,	

osebno	pa	vam	tudi	želim,	da	v	teh	čudnih	časih	kljub	vsemu	
ostanete	kulturni	in	ustvarjalni.
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Mladi mladim

Nedvomno	velik	glasbeni	ta-
lent,	učenec	devetega	razre-
da	Osnovne	 	šole	Notranjski	
odred	Cerknica,	ki	mu	je	ime	
Frančišek KrižFrančišek Križ,	se	je	v	nedeljo,	
8.	marca,	na	Konservatoriju	za	
glasbo	in	balet	v	Ljubljani	sku-
paj	z	mentorico	Jasmino ŽagarJasmino Žagar  
udeležil	Devete	slovenske	glas-
bene	olimpijade.	Gre	za	držav-
no	tekmovanje	za	osnovne	šole,	
na	katerem	se	tekmovalci	pre-
izkušajo	v	splošnem	glasbenem	
znanju,	poznavanju	zgodovine	
glasbe	ter	snovi	iz	vnaprej	pred-
pisanih	člankov	iz	revije	Glasna,	
v	slušnem	zaznavanju,	a	vista	
petju,	petju	vnaprej	pripravlje-
ne	skladbe	in	ustvarjanju	ter	izvedbi	 
avtorske	skladbe.	Frančišek	Križ	je	izmed	 
73	tekmovalcev	iz	vse	Slovenije	za-
sedel	3.	mesto	v	državi	in	tako	osvojil	
zlato	priznanje.	

Avtorica: Jasmina Žagar Fotografija: arhiv šole 

Deveta slovenska glasbena olimpijada 
Koliko truda in prostega časa mora vložiti učenec osnovne šole, predvsem pa, koliko veselja  
do glasbe mora imeti, da celo leto, tudi med počitnicami, trdo dela za to, da se lahko udeleži  
zelo kompleksnega tekmovanja iz glasbe za osnovne šole, ki je poznano pod imenom  
Slovenska glasbena olimpijada. 

Za	tretji	del	tekmovanja	je	moral	uče-
nec	ustvariti	in	na	koncertu,	odprtem	
za	širšo	javnost,	izvesti	lastno	avtor-
sko	skladbo,	ki	je	bila	ocenjena	s	strani	
treh	slovenskih	skladateljev.	Frančišek	

je	na	tokratni	olimpijadi	predsta-
vil	svojo	skladbo	Nevihta,	ki	jo	je	
napisal	za	trobento	in	klavir.	Pri	
izvedbi	skladbe	na	javnem	kon-
certu	 je	Frančišku	nesebično	
pomagal	pianist	Ivan MarinovićIvan Marinović,	 
ki	je	učenca	na	klavirju	spremljal	
tudi	v	drugem,	pevskem	delu	tek-
movanja.	Še	posebej	v	tem	delu	
tekmovanja	je	Frančišek	s	pre-
pričljivo	interpretacijo	in	prele-
pim	glasom	naravnost	navdušil	
strokovni	ocenjevalki,	profesorici	
petja,	ter	z	njune	strani	prejel	kar	
nekaj	pohval.	
Medsebojno	sodelovanje	treh	

ljudi	 je	 tako	obrodilo	odlične	 
sadove	 in	z	osvojenim	tretjim	

mestom	ter	zlatim	priznanjem	vsem	trem	
prineslo	neizmerno	zadovoljstvo.	Skupaj	
nam	je	uspelo,	Frančiška	pa	bomo	v	sve-
tu	glasbe	zagotovo	lahko	spremljali	tudi	 
v	prihodnosti.
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ŠPORTNI SEMAFOR
KOŠARKAKOŠARKA
KK	Cerknica,	3.	slovenska	košarkarska	liga	
zahod,	2.	del	(razvrstitev)
8	tekem,	2	zmagi,	6	porazov,	3.	mesto
29.	2.	2020,	Plama Pur Plama Pur :	Cerknica,	8686	:	63
7.	3.	2020,	HidriaHidria	:	Cerknica,	9494	:	84
NAMIZNI TENISNAMIZNI TENIS
PPK	Rakek,	člani,	2.	liga
15	tekem,	8	zmag,	7	porazov,	6.	mesto
22.	2.	2020,	PPK	Rakek	:	NTK Tempo,NTK Tempo,	2	:	55
22.	2.	2020,	PPK RakekPPK Rakek	:	NTK	Ptuj,	55	:	3
7.	3.	2020,	PPK	Rakek	:	NTD Kajuh SlovanNTD Kajuh Slovan,	1	:	55
7.	3.	2020,	PPK	Rakek	:	NTK Ilirija,NTK Ilirija,	3	:	55

KEGLJANJEKEGLJANJE
KK	Brest	Cerknica,	članice,	1.	A-liga
15	tekem,	6	zmag,	2	remija,	7	porazov,	 
5.	mesto
29.	2.	2020,	Impol	:	Brest IBrest I,	3	:	55
	 7.	3.	2020,	Brest I Brest I :	Remoplast,	55	:	3
KK	Brest	Cerknica,	člani,	1.	B-liga
16	tekem,	12	zmag,	1	remi,	3	porazi,	 
2.	mesto
29.	2.	2020,	TRO	Korotan	:	BrestBrest,	2	:	66
7.	3.	2020,	BrestBrest	:	Taborska	jama,	66	:	2
KK	Brest	Cerknica	II,	članice,	2.	liga	zahod
9	tekem,	2	zmagi,	7	porazov,	6.	mesto
28.	2.	2020,	Taborska jamaTaborska jama	:	Brest	II,	66	:	2

Šport

Juliji,	ki	trenira	košarko	(smeh),	sem	
pa	tudi	košarkarski	mentor	pri	Zvezi	
košarkarskih	trenerjev	Slovenije.	

Aktivni ste tudi v politiki. Je bila Aktivni ste tudi v politiki. Je bila 
odločitev, da začnete s političnim odločitev, da začnete s političnim 
udejstvovanjem, kaj povezana  udejstvovanjem, kaj povezana  
s športom?s športom?
Odločitev	je	bila	povezana	s	športno	dvo-
rano	na	Rakeku.	V	politiko	sem	šel,	ker	je	 
v	30	letih	nismo	uspeli	zgraditi.	Vesel	sem,	
da	nam	je	zdaj	to	končno	uspelo.	

Še kaj spremljate košarko? Kaj menite Še kaj spremljate košarko? Kaj menite 
o sedanjih nastopih KK Cerknica? o sedanjih nastopih KK Cerknica? 
Seveda,	spremljam	cel	košarkarski	svet,	
najbolj	pa	domači	klub	KK	Cerknica.	

Kaj vas je pritegnilo h košarki in kaj Kaj vas je pritegnilo h košarki in kaj 
h kegljanju? Kdaj ste začeli z enim in h kegljanju? Kdaj ste začeli z enim in 
kdaj z drugim? Ste se morda ukvarjali kdaj z drugim? Ste se morda ukvarjali 
še s katerim drugim športom?še s katerim drugim športom?
Košarka	je	od	vsega	začetka	moja	prva	
ljubezen.	Pritegnila	me	je	zaradi	dina-
mike	in	raznovrstnosti	igre.	Še	sedaj	se	
spomnim	svojega	prvega	koša,	ki	mi	ga	
je	na	dvorišču	kegljišča	postavil	oče.	 
S	kegljanjem	pa	sem	začel	že	kot	tri	leta	
star	otrok,	saj	je	bil	oče	upravitelj	kegljiš-
ča	v	Cerknici.	Odraščal	sem	na	kegljišču,	
ki	je	bilo	moja	dnevna	soba	in	igrišče.	
Poskusil	sem	tudi	s	kolesarjenjem,	ven-
dar	sem	kmalu	ugotovil,	da	sem	bolj	za	
tehnične	športe	in	ne	za	vzdržljivostne.

Pa trenerstvo? Od kdaj in zakaj?Pa trenerstvo? Od kdaj in zakaj?
Po	zaključeni	športni	karieri	sem	najprej	
začel	kot	trener	kegljanja.	Treniral	sem	
dekleta.	S	treniranjem	košarke	sem	za-
čel	na	povabilo	Dušana	Jernejčiča,	ta-
kratnega	trenerja	Košarkarskega	kluba	
(KK)	Cerknica,	leta	1998.	Zakaj?	Zmeraj	
me	je	zanimalo	oblikovanje,	ustvarjanje	
igralcev	in	igralk.	Že	v	osnovni	šoli	sem	na	
razrednih	tekmah	vodil	ekipo	deklet,	po	
navadi	starejši	letnik	od	sebe.	Očitno	sem	
bil	v	kakšno	starejšo	zagledan	(smeh).

Na kaj ste na svoji športni poti Na kaj ste na svoji športni poti 
najponosnejši? Uspeh, ki bi ga izpostavili?najponosnejši? Uspeh, ki bi ga izpostavili?
Pri	kegljanju	je	bilo	osvojenih	veliko	
naslovov	državnih	prvakov	pri	puncah,	
pri	 košarki	 pa	 smo	bili	 v	 kategoriji	
starejši	dečki	državni	prvaki	Pionirskega	
festivala.	Pod	mojim	trenerstvom	so	se	
člani	KK	Postojna	uvrstili	v	1.	slovensko	
košarkarsko	 ligo.	Omenil	 pa	 bi	 še	 
8.	mesto	na	Svetovnem	prvenstvu	 
v	košarki	s	slovensko	reprezentanco	 
v	kategoriji	U-21	(leta	2005).	Takrat	sem	
bil	član	strokovnega	štaba	reprezentance.

Kako pa ste s športom povezani Kako pa ste s športom povezani 
dandanes?dandanes?
Še	najbolje	bi	svojo	»zaposlitev«	opisal	
kot	 osebni	 voznik	 najmlajši	 hčerki	

Avtor: Miha Jernejčič Fotografinja: Laura Pokleka 

Gregor Pokleka
Gregor Pokleka, bivši kegljač in košarkar, pozneje pa tudi kegljaški in košarkarski trener.  
S tema športoma je povezan že vse življenje, pod njegovo taktirko pa je koše polnilo  
kar nekaj generacij cerkniških košarkarjev. Tudi uspehov ni manjkalo.

Pohvalil	bi	rad	dobro	organizacijo,	tim	
in	delo	z	mladimi.	Člansko	moštvo	je	 
v	zadnjih	dveh	sezonah	pokazalo	dobre	
rezultate,	ki	pa	bi	jih	morali	nadgraditi,	 
da	pridemo	zopet	na	poti	stare	slave.

Pa malo bolj globalno: Luka Dončič Pa malo bolj globalno: Luka Dončič 
je postal svetovna zvezda. Ste ga je postal svetovna zvezda. Ste ga 
spremljali tudi, ko je bil še mlajši?  spremljali tudi, ko je bil še mlajši?  
Ali ste pričakovali tak preboj?Ali ste pričakovali tak preboj?
Prav	zaradi	Luke	Dončiča	sem	zopet	
začel	spremljati	Ligo	NBA.	Najboljša	
poteza	Luke	Dončiča	je	bila	odhod	
v	Španijo	pri	štirinajstih	 letih.	To	ga	
je	izoblikovalo	v	vrhunskega	igralca.	
Spremljam	ga	od	njegovega	štirinajstega	
leta	naprej.	Že	kot	štirinajstletnik	 je	
pokazal	izjemne	sposobnosti,	saj	je	
bil	že	takrat	med	najboljšimi	v	svoji	
kategoriji	 in	pri	leto	ali	dve	starejših	
igralcih.	Da	bo	taka	NBA	zvezda,	pa	ni	
nihče	pričakoval.

Imate tri hčere. So tudi one izbrale Imate tri hčere. So tudi one izbrale 
športno pot?športno pot?
Vse	 so	 se	 ukvarjale	 s	 športom.	
Najmlajša,	ki	bo	tudi	kmalu	največja,	pa	
je	izbrala	moj	najljubši	šport	–	košarko.	
Z	Julijo	 imava	velikokrat	debate	 in	
različne	poglede	na	košarko,	zato	njeno	
treniranje	prepuščam	njenim	trenerjem.

Cilji za prihodnost?Cilji za prihodnost?
Še	 vedno	 razmišljam	 o	 treniranju	
košarke,	vendar	mi	čas	tega	ne	dopušča.
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in Luka StražišarLuka Stražišar	sta	se	uvrstila	v	prvi	krog	predtekmovanja	
za	glavni	turnir	in	izpadla.	Njuna	uvrstitev	je	bila	od	33.	do	 
40.	mesta	 Pohvaliti	 je	 treba	mladinca	 Luka,	 ki	 se	 je	
enakovredno	kosal	starejšimi	igralci,	manjkajo	mu	le	še	
izkušnje.	Vsi	ostali	so	tekmovanje	zaključili	v	predtekmovanju.
Še	nekaj	zanimivosti	–	odprtje	je	z	državno	himno	in	

nekaj	koračnicami	popestrila	cerkniška	godba.	Finalne	boje	
v	vseh	kategorijah	si	je	ogledalo	številno	občinstvo,	ki	je	
bilo	navdušeno	nad	kakovostjo	prikazanega	namiznega	
tenisa;	še	posebej	finalnega	boja	med	Darkom	Jorgićem	
in	Denijem	Kožulom.	Tekmeca	sta	odigrala	vseh	sedem	
možnih	setov,	končni	rezultat	je	bil	4	:	3	za	Denija,	skoraj	
vse	sete	pa	sta	igrala	na	razliko	dveh	točk.	Ping	pong	klub	
Rakek	je	pripravil	vsem	reprezentantom	in	kapetanki	Andreji	
Ojstršek	Urh	spominske	plakete	za	srečo	na	olimpijskih	
igrah	v	Tokiu.	
Kakor	smo	že	vajeni,	je	organizacija	tekmovanja	potekala	

odlično,	za	kar	gre	zahvala	vodstvu	tekmovanja,	vsem	
sodnikom	ter	ostalim,	ki	so	žrtvovali	svoj	prosti	čas,	da	je	
vse	potekalo	tako,	kot	mora.

V	soboto	dopoldne	so	potekala	predtekmovanja	po	skupinah	
v	obeh	kategorijah,	popoldne	pa	so	moške,	ženske	in	mešane	
dvojice	tekmovale	vse	do	finala	ter	člani	in	članice	posamično	
do	osmine	finala.	V	nedeljo	so	se	do	konca	odigrale	vse	
ostale	kategorije.	Rezultati	so	naslednji:
1. Člani posamezno: 1. Člani posamezno: I.	Deni	Kožul,	II.	Darko	Jorgić,	III.	do	IV.	
Tomaž	Pelcar	(Kema	Puconci),	Mitja	Horvat	(Interdiskont	
Ravne).

2. Članice posamezno: 2. Članice posamezno: Ivana	Zera	(Vesna	Zalog),	II.	Katarina	
Stražar	(Mengeš),	III.	do	IV.	Tamara	Pavčnik	(Ljubljana)	in	
Lara	Opeka	(Kajuh-Slovan	Ljubljana).

3. Dvojice člani: 3. Dvojice člani: I.	Peter	Hribar,	Darko	Jorgić	(oba	Krka),	 
II.	Tilen	Cvetko	 in	Tilen	Novak	 (oba	Krka),	 III.	do	 IV.	 
Jožko	Omerzel	in	Uroš	Slatinšek	(oba	Krka).	

4. Dvojice članice:4. Dvojice članice:	I.	Aleksandra	Vovk	(Krka)	in	Katarina	Stražar	
(Mengeš),	II.	Lea	Paulin	in	Ana	Tofant	(Arrigoni,	Mengeš).

5. Mešane dvojice:5. Mešane dvojice:	I.	Tilen	Cvetko	in	Nina	Zupančič	(Krka,	
Logatec),	 II.	Darko	Jorgić	 in	Tamara	Pavčnik	 (Krka,	
Ljubljana),	III	do	IV.	Rok	Trtnik	in	Katarina	Stražar	(oba	
Mengeš)	ter	Erik	Paulin	in	Lea	Paulin	(oba	Arrigoni).

Največ	rezultatskega	uspeha	so	imeli	igralci	
in	igralke	Krke,	kar	je	logično,	saj	so	vadili	v	
državnem	centru,	ki	ga	je	strokovno	vodil	
bivši	kapetan	moške	državne	reprezentance	
Jože	Urh,	Namiznoteniški	klub	Krka	pa	jih	je	
registriral	kot	svoje	člane.
Letošnji	prvak	Deni	Kožul,	ki	je	na	prvem	

mestu	 zamenjal	 lanskega	 prvaka	Darka	
Jorgića,	je	odrasel	v	logaškem	klubu.
Državnega	prvenstva	se	je	udeležilo	72	

članov	in	31	članic	iz	27	slovenskih	klubov.	
Od	najboljših	sta	manjkala	samo	Bojan	Tokić	
in	Alex	Galić.
Iz	našega	kluba	je	nastopilo	devet	članov	

in	štiri	članice.	Najboljši	med	člani	 je	bil	
Darijan VizjakDarijan Vizjak,	ki	se	je	uvrstil	na	glavni	turnir	
in	zasedel	mesta	od	17	do	32.	Žiga UrbancŽiga Urbanc 

Avtor in fotograf: Peter Kovšca

29. državno prvenstvo v namiznem tenisu
29. februarja in 1. marca smo v Ping pong klubu Rakek priredili 29. državno prvenstvo  
v namiznem tenisu za člane in članice posamezno in dvojice. 

Odprti turnir za mladinke in mladince   Peter Kovšca

Ping	pong	klub	Rakek	je	23.	februarja	priredil	3.	odprti	
turnir	RS	za	mladince	in	mladinke	posamično.	Nastopilo	je	 
85	mladincev	in	30	mladink	iz	21	slovenskih	klubov.	Iz	našega	
kluba	je	nastopilo	pet	fantov	in	tri	dekleta.
Mladinci:
1.	mesto:	Žiga	Kristijan	Žigon	(Interdiskont	Ravne),
2.	mesto:	Matija	Novel	(Arrigoni	Izola),
3.	mesto:	Miha	Podobnik	(Logatec).

Med	domačimi	igralci	je	bil	najboljši	Luka StražišarLuka Stražišar,	ki	je	
zasedel	5.	mesto,	Tine KrpanTine Krpan	pa	je	bil	sedemnajsti.	Ostali	
niso	osvojili	vidnejših	rezultatov.	
Mladinke:
1.	mesto:	Lea	Paulin	(Arrigoni	Izola),
2.	mesto:	Tjaša	Novak	(Kajuh-Slovan	Ljubljana),
3.	mesto:	Gaja	Kobetič	(Mengeš).
Domače	tekmovalke	so	še	kadetinje,	zato	niso	dosegle	
boljših	rezultatov.	

Šport
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Vseeno	pa	 lahko	s	 toplotno	
črpalko	ogrevamo	tudi	ener-
getsko	potratnejšo	stavbo,	a	ob	
predpogoju,	da	je	toplot	na	čr-
palka	pravilno	dimen	zionirana	
ter	v	skladu	s	toplot	nimi	karak-
teristikami	hiše	in	ogrevalnega	
sistema.

Radiatorsko ogrevanjeRadiatorsko ogrevanje
Pri	radiatorskem	ogrevanju	nam	
dovolj	toplote,	torej	dovolj	vi-
soko	temperaturo	ogrevalne-
ga	medija,	omogoča	le	visoko-
temperaturna	toplotna	črpalka.	 
Visokotemperaturne	črpalke	
so	energetsko	manj	učinkovite	
od	nizkotemperaturnih,	pa	tudi	
	cena	investicije	je	višja.	

Uporabimo	pa	lahko	tudi	sledeče	ukrepe:
• Povečamo	moč	(ogrevalno	površino)	radiatorjev.	Ukrep	
običajno	izvedemo	v	dnevnih	prostorih,	če	radiatorji	
niso	že	dovolj	veliki	zaradi	predimenzioniranega	sistema.	 
To	je	namreč	pogosta	praksa;	treba	pa	je	vedeti,	da	dovolj	
toplote	dosegamo	že	pri	temperaturi	ogrevalne	vode	
denimo	60	°C.

• Izoliramo	ovoj	stavbe	in	s	tem	zmanjšamo	toplotne	
izgube,	ki	jih	lahko	potem	nadomestimo	že	s	temperaturo	
ogrevalne	vode	od	55	°C	do	60	°C.

• Izberemo	bivalentno	delovanje;	ogrevanje	s	toplotno	
črpalko	se	uporablja	do	določene	zunanje	temperature,	
ko	pa	temperatura	pade,	se	vklopi	drugi	vir	ogrevanja	
(električni,	druga	kurilna	naprava).	Če	toplotna	črpalka	
ne	omogoča	priklopa	dodatnega	vira	ogrevanja	in	s	tem	
bivalentnega	delovanja,	vgradimo	hranilnik	tople	vode.	
Moč	toplotne	črpalke	je	lahko	manjša	od	predpisane,	 
saj	konice	potreb	po	toploti	pokrivamo	iz	drugega	vira.

Nakup toplotne črpalkeNakup toplotne črpalke
Na	majhnem	slovenskem	trgu	imamo	ogromno	ponudnikov,	
nekaj	lokalnih	proizvajalcev	in	pa	trgovcev,	ki	so	ob	porastu	
prodaje	toplotnih	črpalk	videli	priložnost	za	zaslužek.	Pred	
izborom	ponudnika	zastavimo	nekaj	ključnih	vprašanj:	ali	vsi	
nudijo	tudi	asistenco	–	strokovno,	kakovostno,	montažno	
in	servisno	mrežo,	ali	imajo	tehnično	znanje,	koliko	časa	
so	na	trgu	…	Vse	prevečkrat	podjetja,	obrtniki	propadejo,	
kupci	pa	ostanejo	brez	servisne	in	druge	tehnične	podpore!	
Predlagam	vam,	da	izberete	podjetje	in	izvajalca	z	dolgoletno	

Avtor: Lucjan Batista Fotograf: Ljubo Vukelič

Toplotne črpalke tudi za potratnejše objekte
V zadnjem prispevku smo ugotavljali, da je uporaba toplotne črpalke najprimernejša pri energetsko 
varčnih objektih (dobro izoliranih hišah) in nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja (talno, stensko gretje).

tradicijo	in	dobrimi	referencami,	ki	ima	ustrezno	podporo	 
s	strani	proizvajalca	in	garancijo	na	proizvod.
Na	trgu	je	vse	več	ponudbe	toplotnih	črpalk	v	deljeni	

(split)	izvedbi.	Del	toplotne	črpalke	se	nahaja	zunaj,	drugi	
del	pa	znotraj	objekta.	Povezava	med	obema	sklopoma	je	
hladilniška,	polnjenje	sistema	pa	izvede	inštalater	ob	vgradnji.	
Tovrstna	toplotna	črpalka	mora	biti	vgrajena	s	strani	monterja,	
usposobljenega	za	delo	s	hladilnimi	plini,	kar	zahteva	tudi	
Eko	sklad	pri	dodelitvi	subvencije.	Naprave	v	deljeni	izvedbi,	 
z	več	kot	tremi	kilogrami	hladiva,	je	treba	registrirati	pri	
Agenciji	Republike	Slovenije	za	okolje	in	prostor	(ARSO).	
Napravo	je	treba	enkrat	letno	ustrezno	pregledati	in	opraviti	
preverjanje	uhajanja	plina,	poročilo	o	pregledu	pa	poslati	
na	ARSO.
Vsaka	pravilno	dimenzionirana,	servisirana	in	strokovno	

vgrajena	toplotna	črpalka	nudi	dovolj	 toplote	tudi	ob	
najneugodnejših	zimskih	razmerah.

Glede na nastalo situacijo do nadaljnjega osebno Glede na nastalo situacijo do nadaljnjega osebno 

energetsko svetovanje odpade. Na voljo sem vam na energetsko svetovanje odpade. Na voljo sem vam na 

elektronskem naslovu lucjan.batista@ensvet.si in na elektronskem naslovu lucjan.batista@ensvet.si in na 

telefonski številki 051 690 438.telefonski številki 051 690 438.

Morda pa je ravno sedaj pravi trenutek, ko imamo Morda pa je ravno sedaj pravi trenutek, ko imamo 

na razpolago več časa, da razmislimo o bodočih na razpolago več časa, da razmislimo o bodočih 

ukrepih glede energetske sanacije naše stavbe ali ukrepih glede energetske sanacije naše stavbe ali 

prenovi ogrevalnega sistema.prenovi ogrevalnega sistema.
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Obveščamo

Prav	zavračanje	hrane	je	ena	od	naj-
večjih	težav,	s	katerimi	se	soočajo	 
v	šolskih	kuhinjah.	To	je	potrdila	tudi	
Marija NaredMarija Nared,	ena	od	udeleženk	de-
lavnice	in	kuharica	na	Osnovni	šoli	
Notranjski	odred	Cerknica,	kjer	je	de-
lavnica	potekala:	»Na	delavnici	sem,	
da	izvem	kaj	novega.	Še	posebej	mi	
bodo	prav	prišle	informacije	glede	
različnih	diet	in	vegetarijanske	hra-
ne,	pa	tudi	glede	naravnih	in	ekolo-
ških	sestavin.	Dobro	je,	da	dobimo	
kakšno	novo	in	enostavno	idejo,	ki	
se	je	sami	morda	ne	spomnimo.	Ne-
katere,	na	primer	čičerikine	polpete,	
smo	tudi	že	preizkusili.«	Kot	je	še	do-
dala,	jim	lokalno	hrano,	kljub	temu	
da	je	nekoliko	dražja,	uspe	vseeno	
zagotoviti,	pa	naj	gre	za	meso,	mle-
ko,	zelenjavo	ali	sadje.	
Še	ena	udeleženka	delavnice,	

Katarina MahneKatarina Mahne	 iz	DEOS,	Centra	starejših	Cerknica,	pa	
nasprotno	ugotavlja,	da	v	domu	za	starejše	lokalne	hrane	
skorajda	ne	ponujajo;	občasno	imajo	slovenski	zajtrk.	Po	
njenem	mnenju	glavno	oviro	predstavlja	cena	lokalne	hrane,	
ki	je	dražja.	
Glede	omenjenih	izzivov	je	Rihard	Baša	na	delavnicah	

nanizal	kar	nekaj	praktičnih	izkušenj,	kjer	se	je	med	drugim	
pokazalo,	da	ceneje	ne	pomeni	nujno	le	slabše,	ampak	lahko	
pomeni	tudi	manj	(denimo	pri	ribah	–	več	ledu	in	manj	ribe),	
kar	pa	za	ustanove	sploh	ne	pomeni	prihranka.	

Mojster	se	je	na	petih	kuharskih	delavnicah	s	temami	in	
jedmi	prilagajal	udeleženkam	in	njihovim	potrebam.	Veliko	
zanimanja	je	bilo	za	brezmesne	in	dietne	jedi.
Ob	vseh	znanih	težavah,	kot	so	zavračanje	hrane	in	

organizacijske	težave	z	dobavitelji,	je	skušal	ponuditi	nekaj	
idej,	ki	bi	lahko	pomenile	popestritev	šolskih	jedilnikov	in	ne	
bi	predstavljale	še	dodatnega	bremena	pri	pripravi	hrane.	
»Ker	če	bo	priprava	jedi	za	kuhinjo	težava	v	kakršnikoli	obliki,	
potem	se	na	jedilniku	jed	ne	bo	pojavila,«	je	poudaril	Baša,	
ki	ga	odlikujejo	številne	izkušnje	iz	različnih	kuharskih	okolij.	

Povedal	je:	»Naučil	sem	se	različnih	tehnik	ponujanja	
hrane	in	tudi	pomena	zgodbe	ob	hrani.	Tukaj	smo	
se	denimo	pogovarjali	o	možnosti	sodelovanja	med	
učitelji	 in	kuhinjo;	ena	od	idej	 je	bila,	da	bi	lahko	
poučevanje	 zgodovine	 ali	 geografije	 dopolnila	
ponudba	jedi.	Gre	za	iskanje	svežih	pristopov	v	okviru	
možnosti,	ki	jih	imamo.«	Pa	vendarle	ni	vse	odvisno	
samo	od	kuhinje,	ampak	imajo	pomemben	vpliv	še	
starši,	okolje	in	sam	šolski	sistem.	
Projekt	Z	roko	v	roki	do	kakovostne	prehrane,	ki	ga	

Lokalna	akcijska	skupina	(LAS)	Notranjska	pripravlja	 
v	sodelovanju	še	s	tremi	sosednjimi	lokalnimi	akcijskimi	
skupinami,	 skuša	 delovati	 čim	 bolj	 večplastno;	 
z	aktivnostmi	za	otroke	in	starše,	javne	zavode	in	
dobavitelje.	Lokalna	hrana	je	lahko	redni	del	šolskega	
jedilnika	le	s	sodelovanjem.

Avtorica: Dragica Bratanič Fotografinja: Urša Blejc

Otroke je treba prelisičiti
Kuharski mojster Rihard Baša je v seriji kuharskih delavnic za kuharice in organizatorke prehrane 
javnih ustanov, ki potekajo v okviru projekta Z roko v roki do kakovostne prehrane, pokazal nekaj 
»zvijač«, s katerimi je priprava zdrave, okusne in lokalne hrane enostavnejša, hkrati pa je denimo 
šolarji ne zavračajo. 
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Uporabnike	obveščamo,	da	bomo	v	času	epide-
mije	na	vseh	področjih	izvajanja	gospodarskih	
javnih	služb	opravljali	le	nujna	vzdrževalna	dela	
in	naloge.	Zaradi	preprečevanja	okužbe	je	uki-
njeno	poslovanje	s	strankami	na	sedežu	podje-
tja.	V	času	uradnih	ur	smo	dosegljivi	na	telefonski	
številki	01	709	79	10	in	na	elektronskem	naslovu	 
info@komunala-cerknica.si.	Uporabnike	poziva-
mo,	da	za	morebitna	nenujna	vprašanja	upora-
bljajo	elektronski	naslov,	za	nujne	zadeve	pa	nas	
pokličejo	po	telefonu.

Oskrba s pitno vodoOskrba s pitno vodo
Zaradi	priporočilnih	ukrepov	NIJZ	se	na	območju	
občin	Cerknica	in	Loška	dolina	do	nadaljnjega	
ukinjajo	vsa	nenujna	dela	na	terenu.	Na	področju	
oskrbe	s	pitno	vodo	se	do	nadaljnjega	ukinjajo	vsa	
dela,	ki	niso	nujna	za	zagotavljanje	oskrbe	s	pitno	
vodo	(popis	vodomerov	na	težko	dostopnih	mestih,	menjava	
vodomerov,	izvedba	priključkov,	vsa	ostala	nenujna	dela	na	
terenu	…).	Izvajajo	se	le	najnujnejša	interventna	dela	–	odprava	
okvar,	od	katerih	je	odvisna	oskrba	s	pitno	vodo.	V	tem	primeru	
smo	dosegljivi	na	dežurni	številki	vodovoda:	01	709	79	10.	
Uporabnike	pitne	vode	ob	tem	obveščamo,	da	oskrba	 

s	pitno	vodo	poteka	varno	in	nemoteno.	Širjenje	koronavirusa	
na	varnost	oskrbe	s	pitno	vodo	ne	vpliva.	Sistem	oskrbe	
s	pitno	vodo	deluje	na	osnovah	sistema	HACCP,	ki	od	
upravljavca	vodovoda	zahteva	stroge	preventivne	higienske	
ukrepe	za	zmanjševanje	tveganj	za	zdravje	uporabnikov	že	
v	običajnih	razmerah.	Po	doslej	dostopnih	informacijah	pa	
koronavirus	v	pitni	vodi	ni	bil	ugotovljen	nikjer	na	svetu.

Odvajanje odpadnih vodaOdvajanje odpadnih voda
Do	nadaljnjega	se	prekinja	redno	oziroma	sistematično	
praznjenje	greznic	(po	planu	praznjenja	greznic).	Vsa	že	

Komunala

Strani ureja: Javno podjetje (JP) Komunala Cerknica, d. o. o. Fotograf: Ljubo Vukelič

JP Komunala Cerknica v času epidemije 
Komunala Cerknica redno spremlja razmere, povezane z izbruhom novega koronavirusa 
(COVID-19) v Sloveniji, omejitve, ki jih sprejema Republika Slovenija, ter priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ); vse s ciljem čim večje zaščite delavcev in ostalih deležnikov.

napovedana	praznjenja	so	preklicana,	uporabniki	pa	boste	
po	preklicu	izrednih	razmer	prejeli	obvestila	o	novih	terminih.	
Praznjenje	greznic	se	bo	izvajalo	le	v	interventnih	primerih.	
V	takih	primerih	smo	dosegljivi	na	dežurni	telefonski	številki	
odpadnih	voda:	01	709	79	10.
Odpadno	vodo,	ki	nastaja	v	vašem	gospodinjstvu	ali	

objektu,	bomo	kot	do	sedaj	odvedli	in	očistili.	Ker	je	na	poti	
od	vas	do	čistilnih	naprav	kar	nekaj	kilometrov	kanalizacije	
in	črpališč,	vas	naprošamo,	da	v	kanalizacijo	oziroma	odtoke	
ne	izpuščate	stvari,	ki	tja	ne	sodijo.	Še	posebej	so	lahko	 
v	tem	času	problematični	robčki	za	razkuževanje	in	čiščenje.	
Prosimo,	da	jih	odvržete	v	koš	za	smeti,	saj	na	črpališčih	in	
čistilnih	napravah	povzročajo	nepotrebne	zamašitve	in	izpad	
delovanja	naprav.
Na	področju	odvajanja	in	čiščenja	izvajamo	vse	aktivnosti,	

ki	so	nujno	potrebne	za	zagotavljanje	odvajanja	in	čiščenja	
odpadnih	voda.
Zagotovljeno	je	neprekinjeno	delovanje	vseh	komunalnih	

čistilnih	naprav	 in	črpališč.	Z	namenom	zagotavljanja	
nemotenega	odvajanja	komunalne	odpadne	vode	se	izvajajo	
vsa	nujno	potrebna	vzdrževalna	dela	na	kanalizacijskem	
omrežju.

Ravnanje z odpadkiRavnanje z odpadki
Praznjenje	zabojnikov	za	komunalne	odpadke	iz	gos-
podinjstev	bo	potekalo	po	ustaljenem	koledarju	odvoza	
odpadkov.	Do	nadaljnjega	ne	bomo	več	sprejemali	naročil	
in	izvajali	odvoza	kosovnih	odpadkov.
Začasno	sta	zaprta	zbirna	centra	v	Cerknici	in	Starem	

trgu.	Navodilo	Ministrstva	za	okolje	in	prostor	je,	da	se	

Zaradi preprečevanja okužbe je ukinjeno poslovanje s strankami na sedežu podjetja.

Začasno sta zaprta zbirna centra v Cerknici in Starem trgu.
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se	na	tržnici	izvaja	prodaja	živil,	ne	pa	tudi	drugih	izdelkov	
(obutev,	obleke,	suha	roba	itd.).
Tako	prodajalci	kot	kupci	morate	upoštevati	priporočila	

NIJZ	glede	varnostne	razdalje,	zaščitnih	sredstev,	pristopanja	
k	prodajalcu	…

Pogrebna službaPogrebna služba
Pogrebne	slovesnosti	se	izvajajo	po	prilagojenem	režimu.	
Pogrebno	podjetje	Pietas	Zrimšek	&	Co.,	d.	n.	o.,	obvešča,	
da	zaradi	epidemije	ni	uradnih	ur	in	so	za	stranke	dosegljivi	
na	telefonskih	številkah	041	653	405	in	041	596	397.
V	skladu	s	pojasnili	Ministrstva	za	notranje	zadeve	glede	

Odloka	o	začasni	splošni	prepovedi	gibanja	in	zbiranja	
ljudi	na	javnih	mestih	in	površinah	v	Republiki	Sloveniji	na	
pogrebni	slovesnosti	(pogrebu)	lahko	sodelujejo	izvajalci	
pogrebne	dejavnosti	in	ožji	družinski	člani	ali	člani	skupnega	
gospodinjstva.	Pri	 tem	pa	 je	pomembno,	da	v	skladu	 
z	odlokom	upoštevajo	ohranjanje	varne	razdalje	do	drugih	
oseb	oziroma	drugih	skupin.

Cenjene	uporabnike	storitev	obveščamo,	da	bodo	vsi	naši	
dežurni	delavci	gospodarskih	javnih	služb	delo	opravljali	
skladno	s	priporočili	NIJZ.	Stranke	 in	posameznike,	ki	
bodo	morebiti	v	stiku	z	dežurnimi	službami,	pozivamo,	da	
se	prav	tako	držijo	priporočil.	Z	vzajemnim	upoštevanjem	
samozaščitnih	ukrepov	bomo	naredili	največ!	Hvala	vam,	
ker	pomagate	pri	omejevanju	širjenja	okužb!

odpadke	v	gospodinjstvih	z	bolniki,	ki	kažejo	znake	bolezni	
koronavirusa,	lahko	odvrže	izključno	v	zabojnik	za	mešane	
komunalne	odpadke.	Material	 za	enkratno	uporabo	
(rokavice,	maske,	robčki,	halje)	in	odpadki	oseb,	ki	kažejo	
znake	bolezni,	njihovih	negovalcev	ali	obolelih	oseb	se	
odložijo	v	plastično	vrečko	za	smeti,	ki	je	tesno	oziroma	
neprodušno	zaprta	(zavezana	ali	zalepljena,	iz	vrečke	naj	
bo	iztisnjen	zrak).	To	vrečko	naj	se	nato	namesti	v	drugo	
plastično	vrečo	za	odpadke.	Tudi	to	tesno	zavežemo	
oziroma	zalepimo.	Dobro	zaprto	vrečo	je	treba	hraniti	 
72	ur	ločeno	od	ostalih	odpadkov	(npr.	v	predprostoru,	
na	balkonu,	terasi).	Shranjena	mora	biti	na	varnem	mestu,	
stran	od	otrok	in	živali.	Vrečo	nato	odložimo	v	zabojnik	
za	preostanek	odpadkov	oz.	mešane	komunalne	odpadke	
(zelen	zabojnik).	Nikakor	pa	ti	odpadki	ne	sodijo	v	druge	
zabojnike	(zabojnike	za	embalažo,	biološke	odpadke	
ter	druge	zabojnike).	Opisano	navodilo	za	odlaganje	
velja	izključno	za	gospodinjstva,	trgovine	ter	podjetja.	
Zdravstvene	institucije	in	domovi	za	starejše	se	morajo	
glede	odlaganja	teh	odpadkov	posluževati	posebnih	
navodil,	ki	so	predpisana	za	njihovo	dejavnost.

TržnicaTržnica
Na	tržnici	je	dovoljena	je	samo	prodaja	prehrambenih	
izdelkov.	Tržnice	spadajo	med	izjeme,	ki	dopuščajo	prodajo	
potrošnikom,	in	sicer	med	prodajalne	z	živili,	vključno	 
s	prodajo	kmetijskih	pridelkov	na	kmetiji,	vendar	pa	le,	če	

Komunala
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Stare slike

V	rakovški	šolski	kroniki	za	šolsko	leto	1901/1902	je	nadučitelj	
in	šolski	vodja	Janko	Nep.	Jeglič	zapisal:	
»Vojaki	so	imeli	i	letos	svoje	običajne	vaje	v	tukajšnji	okolici	

nad	mesec	dni	pričedši	takoj	ob	pričetku	počitnic.	Bivali	
so-kakor	vselej	–	tudi	v	šoli,	ker	jim	nedostaja	potrebnih	
prostorov	v	druzih	hišah.	Ob	tej	priliki	je	nadzoroval	vojaštvo	
Nj.	ces.	visokost	nadvojvoda	Franc	Ferdinand.	Prišel	je	semkaj	
na	Rakek	dne	2.	septembra	zjutraj	ter	takoj	odjahal	k	vojakom	
na	hrib	Srnjak.	Opoldne	mu	je	vojaštvo	(4	polki)	defiliralo	
pri	Lavričevi	vili	nasproti	tovarne,	a	popoludne	je	že	odšel	
nadzorovat	v	Št.	Peter.«
Cerkniško	jezero	in	njegovo	skrivnost	»zdej	uade	ni,	zdej	

uada	je«	je	dodobra	spoznal	cesar	Franc	Jožef,	ko	je	prišel	
15.	in	16.	novembra	1864	na	lov	na	medveda	na	veleposestvo	
Windischgraetz	na	Javornik.	Takole	je	njegovo	dogodivščino	
na	Cerkniškem	jezeru	opisal	Ivan	Podboj	(Ivan	Podboj,	1899.	
Naš	cesar	vrh	Javornika.	Koledar	družbe	sv.	Mohorja	za	
navadno	leto	1899):	
»Ob	3.	uri	po	noči	so	se	vkljub	nalivu	v	7	kočijah	odpeljali	

proti	Javorniku.	Ali	kako	priti	črez	jezero?	Čolni	so	bili	sicer	
najeti	in	pripravljeni,	toda	vihar	jih	je	odtrgal	in	nekaj	razgnal	
od	brega	na	vse	strani	širne	vodne	planjave,	nekaj	potopil.	
Zato	je	hitel	gozdni	varuh	Sever,	ki	je	bil	pri	čolnih,	v	Cerknico,	
da	bi	družbo	prestregel	in	po	drugi	poti	peljal	okrog	jezera.	
Prišel	je	še	o	pravem	času	in	naznanil	princu	Hugonu,	ki	je	
sedel	v	prvem	vozu	poleg	cesarja,	da	ni	mogoče	priti	na	
navadnem	mestu	v	čolnih	črez	jezero.	Lovska	družba	je	bila	
primorana	peljati	se	v	kočijah	skozi	Grahovo,	Žerovnico	in	
Lipsenj.	Bila	je	strašna	noč,	lilo	je	neprenehoma	kakor	iz	
škafa.	Imenovani	Sever	je	dejal,	da	ni	bil	svoje	žive	dni	tako	
do	zadnje	niti	premočen	kakor	takrat.	Na	lipsenjskem	mostu	
pri	Krkotu	so	stopili	gospodje	iz	kočij	in	šli	peš	pod	Goričico	
in	Vrhjezerom	do	takozvanega	›stržena‹,	to	je	ozke	žile,	kjer	
jezerska	voda	ostaja	tudi	tedaj,	kedar	jezero	usahne.	Na	vso	

srečo	je	bil	na	oni	strani	kmet	s	čolnom,	ki	so	ga	poklicali,	
da	je	gospodo	prepeljal.	Od	vasi	Laze,	kjer	je	čakalo	sedem	
jezdnih	konjev,	so	lezli	lovci	kvišku	po	strmi	prav	kozji	stezi	
črez	›Veliki	vrh‹	na	Javornik.	Nebo	se	je	usmililo	odlične	
lovske	družbe	in	dež	je	nekoliko	ponehal,	a	svoje	zločesto	
delo	je	bil	že	dovršil	in	lov	popolnoma	spridil.«

Takrat	 torej	 je	cesar	
Franc	Jožef	videl	tudi	tre-
tjo	zanimivost	Notranj-
ske,	Cerkniško	jezero,	in	
se	je	vozil	po	njem.
Lov	ni	bil	uspešen,	ce-

sar	Franc	Jožef	ni	uple-
nil	medveda	v	javorniških	
gozdovih.

Slovarček:
pešpolk:	pehotni	polk
Pula:	pogovorno,	Pulj

Avtor: Franc Perko Vir: stareslike.cerknica.org

Cerkniško jezero 1901 – Vojaški tabor
Na razglednici je vojaški tabor; ponudnik razglednice je na osnovi žiga, kjer je bila razglednica 
oddana, sodil, da je bila fotografija posneta na Cerkniškem jezeru. Dejansko je to mogoče,  
saj so v času Avstro-Ogrske po železnici na Rakek na vsakoletne vojaške vaje prihajali vojaki  
z različnih koncev cesarstva; pogosto se omenjata 27. pešpolk iz Ljubljane in 97. pešpolk iz Pule.

Ali so imeli bolničarke ali pa so dobili le obisk.

Tabor je bil vzorno urejen, puške in ostala oprema lepo zložena 
v »šoške«. Namesto navadnih šotorov so imeli lesena ogrodja, 
pokrita s šotorskimi krili.

Avtor: neznan, zbirka: Franc Perko

Razglednica je bila oddana na pošti v Cerknici 3. septembra leta 1901, to je tistega 
dne, ko je nadvojvoda Franc Ferdinand obiskal vojake na vojaških vajah na Rakeku.
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Notranjski regijski park

Ohranimo pisano penico   Borut Rubinić

Mejice	s	črnim	trnom	ali	glogom	so	najljubše	gnezditveno	
mesto	za	ptico	pisano	penico	(lat.	Sylvia	nisoria).	Gre	za	
čudovito	ptico	s	pisanim	perjem	in	močnim	rjavkasto	
rumenim	kljunom.	Pred	desetimi	leti,	ko	je	Društvo	za	
preučevanje	in	opazovanje	ptic	(DOPPS)	opravilo	popis	
pisanih	penic	na	Cerkniškem	jezeru,	so	najboljša	območja	
zanjo	odkrili	južno	od	Dolenjega	Jezera.	V	lanskem	letu	
(2019)	pa	so	od	petnajstih	takratnih	parov	odkrili	le	še	enega	
pojočega	samca.
Tehnični	sodelavci	Notranjskega	regijskega	parka	so	se	

zato	na	območju	med	Rešetom	na	Cerkniškem	jezeru	in	
Dolenjo	vasjo	ter	v	nizkem	barju	Dujce	lotili	odstranjevanja	
zarasti	in	grmovja.	S	težaškim	in	zaradi	močno	močvirnatega	
terena	večinoma	ročnim	delom	so	do	sredine	marca	za	
pisano	penico	skupno	očistili	dva	hektarja	zemljišč.	Dela	sta	v	okviru	projekta	Kras.Re.Vita	sofinancirala	Evropska	unija	iz	
Evropskega	sklada	za	regionalni	razvoj	in	Republika	Slovenija.	S	tem	smo	pisani	penici	vrnili	življenjski	prostor.	V	parku	smo	
zato	optimistični;	pisana	penica	s	Cerkniškega	jezera	vendarle	še	ni	povsem	izginila	in	pričakujemo,	da	bo	v	obnovljenem	
mozaiku	grmišč	in	vlažnih	travišč	hitro	spet	našla	svoj	prostor	za	gnezdenje.	Upamo,	da	bomo	kaj	kmalu	pogosteje	slišali	
njeno	čudovito	žgolenje.	

Vendar	pa	ekipi	parka	to	ne	predstavlja	ovire,	
da	ne	bi	delala	kot	vedno.	Vsak	ponedeljek	
se	kot	po	navadi	zbere	na	kolegiju	–	prek	
interneta,	po	video	konferenci,	posamezni	
sodelavci	o	nujnih	zadevah	na	tak	način	
sestankujejo	vsakodnevno.	Osredotočeni	
so	 na	 naloge,	 projekte	 in	 izzive,	 ki	 jih	
čakajo	v	prihodnje.	 In	 teh	 je	ogromno.	
Dokončanje	infrastrukture,	ki	je	v	gradnji,	ter	
z	multimedijskimi	vsebinami	opremiti	Center	
za	obiskovalce.	Nadaljujejo	s	postavljanjem	
nove	infrastrukture	ob	sprehajalnih	poteh.	
Ob	poti	Drvošec	že	stojita	dve	leseni	opa-
zovalnici	za	ptice	–	Kuharca	in	Kleni	vrh,	 
ob	urejenih	kolesarskih	poteh	pa	stojijo	
količki,	 ki	 bodo	 služili	 kot	 kažipoti	 in	
informativne	table.	
Za	tehnične	sodelavce	ni	sprememb	–	kot	

običajno	delajo	na	terenu.	Ob	upoštevanju	
varne	medosebne	razdalje	in	poostrenih	
higienskih	ukrepih	še	naprej	čistijo	zaraščene	
površine	Cerkniškega	 jezera,	urejajo	njegovo	okolico,	
utrjujejo	sprehajalne	poti,	čistijo	»zimske	navlake«	v	Rakovem	
Škocjanu	in	skrbijo,	da	bo	park	ostal	tako	čudovit	in,	na	za	to	
urejenih	površinah,	dostopen	vsem	obiskovalcem.	

Stran ureja: Notranjski regijski park (NRP)

Epidemija ni ovira 
Sredi marca je Notranjski regijski park zaradi varnostnih ukrepov ob epidemiji koronavirusa  
zaprl vrata svojih prostorov na Taboru. Do nadaljnjega je zaprt tudi Turističnoinformativni  
center Cerknica (TIC), ki deluje v isti stavbi. Prav tako so za nedoločen čas odpovedani  
vsi dogodki in aktivnosti NRP. 

Sprehod	v	naravi	je	te	dni	velika	dragocenost	in	pomemben	
oddih	od	negotovosti	in	skrbi.	Vendar	ne	pozabite	–	prihajajte	
le	posamično,	v	parih	ali	največ	v	krogu	najožjih	družinskih	
članov.	

 Eva Kobe
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Razgibajmo možgane

Avtor križanke: Vladimir Milovanović (Najeto pero)

Nagradna križanka
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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	24. aprila24. aprila.	
Trije	izžrebani	nagrajenci	bodo	prejeli	nagrade,	ki	jih	

prispeva	pokrovitelj	tokratne	križanke	–	Trgovina Nmoda Trgovina Nmoda 
iz Starega trga pri Ložuiz Starega trga pri Ložu.
1. nagrada:1. nagrada:	vrednostni	bon	v	vrednosti	30	evrov;	
2. nagrada:2. nagrada:	vrednostni	bon	v	vrednosti	20	evrov;	
3. nagrada:3. nagrada:	vrednostni	bon	v	vrednosti	10	evrov.

Imena	nagrajencev	bodo	objavljena	v	naslednji	številki	
Slivniških	pogledov,	ki	izide	v	začetku	maja.	
Nagrajenci	 marčevske	 številke,	 nagrade	 podarja	

Kozmetični salon Andifit Svarog iz CerkniceKozmetični salon Andifit Svarog iz Cerknice,	so:	
1.  nagrada:1.  nagrada:	terapevtska	masaža	hrbta	(30	minut)	–	
 Klemen PirmanKlemen Pirman,	Sveti	Vid	21	a,	1380	Cerknica;
2.  nagrada:2.  nagrada:	savna	za	dve	osebi	(2	uri)	–	
 Tina JanežičTina Janežič,	Selšček	14,	1382	Begunje	pri	Cerknici;	
3.  3.  nagrada:nagrada:	gelish	lakiranje	rok	–	
 Katarina HrenKatarina Hren,	Ljubljanska	25	b,	1381	Rakek.
Nagrajenci	lahko	nagrade	prevzamejo	po	predhodnem	

dogovoru	na	telefonski	številki	031	549	385.	



V času kriznih razmer, ko ostajamo vsak s svojimi strahovi zaprti v hišah in stanovanjih, nas lahko v boljše razpoloženje spravi glasba. Sploh tista, ki nas, občane in občanke občine Cerknica, pogosto druži na veselih, prijetnih dogodkih in nas navdaja  s ponosom, ker jo preigrava naša, cerkniška godba. Občina Cerknica in Civilna zaščita Cerknica sta z veseljem podprli idejo Godbe Cerknica, da se bo iz Štalce vsak dan ob 14.00 zaslišala glasba, katere sporočilo občanom je jasno – prisluhnite glasbi, ki nas je povezala v lepih trenutkih; naj bo tako tudi, ko nam je vsem težko. Ostanimo doma in si zaželimo, da čim prej pride čas, ko se bomo lahko spet družili.  cerknica.si  Ljubo Vukelič

Praznovali visoke jubileje
Rdeči	križ	posebno	pozornost	
namenja	starejšim.	Ob	visokih	
jubilejih	jih	prostovoljci	Rdečega	

križa	presenetijo	z	obiskom,	majhno	
pozornostjo	in	lepimi	željami.	Obisk	bodo	
zaradi	kriznih	razmer	izjemoma	odložili.	 
V	marcu	so	90.	rojstni	dan	praznovali	Josip Andrej Josip Andrej 
JernejčičJernejčič	z	Unca,	Jožef ČekadaJožef Čekada	iz	Ivanjega	sela,	 
Milka ČekadaMilka Čekada,	Albina StoparAlbina Stopar in Antonija JernejčičAntonija Jernejčič  
z	Rakeka	in	Zofija SeverZofija Sever	iz	Cerknice.	

🎂

Novo na sprehajalni poti Drvošec
V okviru projekta LIFE Stržen 

v Notranjskem regijskem parku 
nadaljujemo z opremljanjem 
usmerjene sprehajalne učne 
poti Drvošec ob Cerkniškem 
jezeru. Številni leseni stebri 
in skulpture na tej poti so že 
dobili kovinske table z napisi, 
fotografi jami, r isbami in 
podobami ter usmeritvami. Prve 
so jih dobile tipične živali našega parka – bobnarica, 
medved, volk, ris, polh, sova kozača in belohrbti detel.
  Notranjski regijski park  Eva Kober

🎺

🚘

Utrip

Združenje	dramskih	umetnikov	Slovenije	(ZDUS)	je	

tradicionalno	ob	začetku	Tedna	slovenske	drame	izročilo	

stanovska	odličja.	Čeprav	je	bil	festival	zaradi	izrednih	

razmer	prestavljen,	pa	so	nagrajence	27.	marca,	na	

svetovni	dan	gledališča,	vseeno	razkrili.	Igralsko	nagrado	

Marija	Vera	za	življenjsko	delo	je	prejela	Marijana Brecelj,	

nagrado	Polde	Bibič	za	življenjsko	delo	pa	Aleš Jan.	

 	sta.si	 	Ljubo	Vukelič

Nov avtomobil za Sopotnike 

Zavod	Sopotniki	v	sodelovanju	z	Občino	Ce
rknica	 

in	Območnim	združenjem	Rdečega	 križa	 (OZ	RK)	 

Cerknica-Loška	dolina-Bloke	izvaja	storitev	brez
plačnih	

prevozov	za	starejše.	2.	marca	je	župan Marko Rupar 

trinajstim	prostovoljcem	poklonil	nove	jakne,	s	k
aterimi	

bodo	v	času	opravljanja	prevozov	prepozna
vnejši.	

Deset	dni	 pozneje,	 12.	marca,	 pa	 je	 izpolnil	 dano	

obljubo	 in	 jim	 predal	 večje	 in	 udobnejše	 vozilo.	 

Za	nakup	 je	poskrbela	Občina	Cerknica.	Žu
pan	pa	

se	ni	pozabil	zahvaliti	Avtotehni	VIS	in	Urbas,	
d.	o.	o.,	 

z	Rakeka,	ki	je	pred	nakupom	omogočila	brezplačen	

najem	avtomobila.	

Prostovoljcem,	ki	skrbijo	za	prevoze	starejših	obča
nov,	

želimo	srečno	in	varno	vožnjo!	Novo	vozilo	bodo	up
orabniki	

lahko	preizkusili	šele	po	koncu	kriznih	razmer,	saj	se
	storitev	

brezplačnih	prevozov	za	starejše	do	nadaljnjega	n
e	izvaja.

  cerknica.si  Ljubo Vukelič

� 

Dnevi parka septembra namesto maja 

Tradicionalna	prireditev	Dnevi	Notranjskega	p
arka	 je	s	konca	maja	

prestavljena	na	jesen,	v	čas	od	28.	avgusta	do	6.	se
ptembra.	Niz	dogodkov	

in	aktivnosti	v	naravi	se	bo	začel	s	kinom	na	pro
stem	(28.–30.	avgust),	

nadaljeval	s	polmaratonom	Okul'	jezera	(5.	septe
mber),	finale	dogajanja	

pa	bo	v	nedeljo,	6.	septembra,	ko	bomo	ob	Ce
rkniškem	jezeru	skočili	 

v	preteklost.	Rdeča	nit	tokratnih	Dnevov	parka	bod
o	namreč	lokalne	stare	

obrti	in	veščine.	Manjkalo	pa	ne	bo	niti	aktivnosti	v	na
ravi,	kulturno-zabavnega	

programa	in	vsebin	za	otroke.	 
 Notranjski regijski park




