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Šola zdravja tudi pri nas

Narava in gibanje sta bila od nekdaj moja naj-
boljša zaveznika, zato se že vrsto let z velikim 
veseljem ukvarjam z rekreacijo. O društvu Šola 

zdravja sem veliko brala in o njem veliko spodbudnega 
slišala. Dolgo časa sem razmišljala, kako bi tudi v našem 
kraju ustanovili skupino, kjer bi začeli telovaditi. 

Ruski zdravnik dr. Grishin, ustanovitelj društva Šola 
zdravja, nam je na predavanju razložil, da nam čakanje 
v zdravniški čakalnici ne bo prineslo zdravja in da smo 
sami odgovorni za svoje zdravje. Zelo prepričljivo nam je 
povedal, kako pomembno je, da se sami odločimo storiti 
nekaj zase in za svoje dobro počutje ter da sami lahko 
spremenimo svoje življenje na bolje. Moja notranja filo-
zofija je bila znova potrjena celo s strani zdravnika. 

Vsak trenutek je za nas lahko nov začetek. Pa smo za-
čele telovaditi, najprej pred telovadnico pri OŠ Cerknica, 
nato se je ustanovila še telovadna skupina na Peščenku. 
Obe se spodbudno širita. Izpred telovadnice smo se s ča-
soma preselile v naravo, na strelišče na glinaste golobe ob 
stari cesti Rakek-Cerknica-Begunje. Nova lokacija se nam 
kaže kot posebna »dodana vrednost«. Udeleženke namreč 
hodimo peš z Rakeka, iz Begunj in Cerknice in se s tem za 
vaje 1000 gibov predhodno dobro ogrejemo. »Meni največ 
pomeni hoja do našega vadišča in potem naše skupno dru-
ženje,« s pritajenim navdušenjem poslušam komentarje 
udeleženk. V drugih skupinah v Slovenji telovadijo tudi 
moški. Ko bo tovrstna osveščenost prišla tudi med naše 
moške, se bomo lahko skupaj veselili svojih dosežkov. 

Običajno skupaj ugotavljamo: »Pol ure telovadbe tu-
kaj hitro mine, da se enostavno ne zavemo, kdaj. Doma 
se težje pripravim k telovadbi, pa še pri tem vsakih pet 
minut gledam na uro, kdaj bo čas potekel.« Pripadnost 
skupini nas vsak dan znova nagovori, da vztrajamo. 

Veselimo se srečanja z vami! 

Avtor: Fani Zrimšek
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Uvodnik

Novembrska 
svetloba 

Listopad, 
mesec, ko 
odpada listje 
in se narava 
pripravlja k 
počitku, da bi se 
spomladi spet 
prebudila in 
nam pokazala 

čudež, ko gole veje ponovno zabrstijo. 
Novembrski dnevi postajajo čedalje 
krajši, noči daljše; sončna svetloba se 
nezadržno umika temi, z njo pa prihajajo 
mrzli dnevi in potreba po toploti. Časa 
za razmišljanje je veliko; marsikdo 
postane žalosten, ujet v kopreno temnih 
misli. Kako ujeti svetlobo, ki prežene 
temo in da človeku upanje? 

Ogenj je poleg vode, zemlje in zraka v antični 
filozofiji eden izmed štirih praelementov, 
ki sestavljajo snov. Ogenj spreminja druge 

snovi, daje nam svetlobo in toploto. Sledovi kurišč v 
jamah iz prazgodovine dokazujejo, da brez ognja člo-
vek ne bi preživel. Še pred sto leti je imela vsaka hiša 
ognjišče, ki je bilo postavljeno v osrednjem, najpo-
membnejšem bivalnem prostoru. Večina  Notranjcev 

živi na deželi, iz tega izhaja kar nekaj prednosti; tudi 
ta, da lahko še vedno kurimo z drvmi, kot so to po-
čeli naši predniki. Smo v stiku z živim ognjem, s pla-
meni, ki spreminjajo snov v pepel. Živo ognjišče je 
simbol doma. Prazne, propadajoče hiše imajo mrtva 
ognjišča in največkrat tudi pozabljena zadnja poči-
vališča, ker ni ljudi, ki bi se spominjali.

Z ognjem so povezani čaščenje, očiščenje in mi-
nevanje; tudi praznik vseh svetih, ki ima predkr-
ščanske korenine. Beseda svét označuje svetost. 
Prvi november je danes poimenovan trdo in stvar-
no: dan spomina na mrtve. 

Naši predniki so verovali, da duše rajnih na ta dan 
sedijo na grobovih in čakajo, da jih obiščejo živi. Ob 
večernem zvonjenju naj bi se duše iz vic začele vra-
čati na svoje domove. Do zvonjenja naslednjega dne 
so rešene trpljenja. 

Sodobni človek se umrlih spominja na svoj na-
čin. Ureja grobove, prinaša cvetje, prižiga lučke, ki 
osvetljujejo grobove in pokopališča. Grobovi so del 
naše identitete. V nekaterih notranjskih vaseh se 
je ohranila navada, da se sorodniki, tudi tisti, ki so 
odšli iz rojstnega kraja, v mraku zberejo na vaškem 
pokopališču ob grobovih svojih domačih. Prazni-
ku, svetnikom in rajnim v spoštovanje se oglasijo 
 večerni zvonovi. 

Plameni sveč svetlijo naš spomin na tiste, ki so 
bili nekoč z nami; ponoči njihova svetloba osvetlju-
je temo in našo uteho, da pokojni niso sami in tudi, 
da mi nismo sami. Novembrska pokopališča so tudi 
promenada potrošništva; a na koncu, ko se zaprejo 
pokopališka vrata in odidemo na svoje domove, je 
za mir s samim seboj pomembno samo eno: Ali smo 
bili dobri do tistih, ki jih ni več? Smo jim odpustili, 
če oni niso bili?

Marija Hribar
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Intervju

teh kilometrov - torej okrog 500 - sem kolo moral 
nesti ali riniti po zaraščenih stezicah in strminah. 
Po 16 letih mi je avgusta lani vendarle uspelo s ko-
lesom priti po vseh poteh, vrisanih v tistem atlasu, 
razen treh: avtocesta Postojna – Logatec, poti v za-
varovanem območju na Ljubljanskem vrhu ter pot 
nad Verdom, ki se je od izdaje atlasa spremenila v 
 kamnolom.

Kako ste sploh prišli na to idejo?
Bil sem navdušen kolesar, nisem pa želel kolesari-
ti vedno po isti poti. Na vsako pot sem s kolesom 
krenil od doma, tako da sem včasih za na primer 
50-metrski odsek pod Snežnikom, ki ga še nisem 
prekolesaril, moral opraviti več kot 100 kilome-
trov dolgo pot. Sem pa to delal zase. Pravim, da 
sem  kolesaril »po pikicah« – na zemljevidih sem si 
 namreč poti najprej označeval z rdečimi pikicami, 
ko pa sem pot prekolesaril, sem jih pobarval s črno. 
Kolesaril sem, dokler niso bile vse pikice črne. Na 
nekaterih kolesarskih turah so me spremljali tudi 
drugi, predvsem žena. Veliko poti je bilo zapušče-
nih, zaraščenih, strmih, tako da sem vmes kar ne-
kajkrat padel, parkrat sem se izgubil, predrl mnogo 
gum, celo tri »feltne« sem uničil.

Bili ste tudi zagrizen tekač...
Ker pozimi nisem mogel kolesariti, smo začeli teči. 
Oblikovala se je skupina Plesno društvo kolesar, s 
katerimi smo deset let skupaj tekli – nekateri tečejo 
še danes, sam sem nehal. Pretekel sem šest mara-
tonov: dva na Dunaju, dva v Trstu in po enkrat v 
Barceloni in Berlinu. Na ljubljanskem smo tekli na 
21 km. Tekel sem med leti 1998 in 2008, nato sem 
prenehal zaradi težav s tetivo, kolesaril pa sem še 
vedno lahko. Za cilj smo si vzeli, da bodo tekli tudi 
tisti, ki sicer niso. Praktično vsi smo tekli v parih, 
tako da je šlo tu bolj za druženje ob zdravem na-
činu življenja, sčasoma pa so se pri nekaterih po-
javili tudi drugi cilji. Večkrat smo šli tudi na kaka 

Miloš Toni 
Miloša Tonija v prvi vrsti poznamo 
kot urednika spletnega portala Stare 
slike. Študiral je računalništvo, ko se 
je ta študij pri nas šele razvijal, poleg 
računalništva pa je imel še mnogo 
hobijev, ki se jim je res globoko posvetil. 

Kako je izgledal študij računalništva v času, 
ko ste ga opravljali vi?
Študiral sem v drugi generaciji računalničarjev v 
Sloveniji – ko sem začel s študijem elektrike, študija 
računalništva sploh še ni bilo. V tretjem letniku sem 
nato izbral to smer. Profesorji so se lovili, tehnolo-
gija je bila drugačna... Ne vem, če se je še kakšna 
stvar v tem času tako spremenila, kot se je računal-
ništvo. Študiral sem na primer 20 let, preden se je 
pojavil operacijski sistem DOS. Programiral sem še 
s stikali – nastavil stikala, pritisnil tipko, da je šlo 
to v spomin. Po študiju sem se zaposlil na Inštitutu 
Jožef Stefan, kjer sem delal do leta 1993, nato pa so 
ustanovili podjetje v tehnološkem parku inštituta, 
kjer sem delal pozneje. Izdelovali smo programe za 
specifične, vnaprej znane kupce.

V naših krajih vas poznamo še kot kolesarja, 
tekača, fotografa...
Če začnemo od začetka. Prva velika zadeva je bila, 
ko sem rekel, da bom s kolesom prevozil vse poti, 
stezice in kolovoze, ki so vrisani v Atlasu Sloveni-
je, izdaja 1996, na območju med Babnim Poljem, 
Pivko, Postojno, Vrhniko, Rakitno, celotne Blo-
ke in Loški potok. Skupaj 770 km2. Ko sem začel, 
sem mislil, da najbrž v enem letu ne bom uspel, da 
bom potreboval dve leti. Na koncu je trajalo 16 let, 
števec pa je kazal 46.000 kilometrov. Kak odstotek 
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Intervju

Avtor: Miha Jernejčič

večdnevna kolesarjenja na različnih lokacijah, tako 
da je bilo tu res v ospredju druženje.

...potem pa še fotografiranje...
Ja, že pred kolesarjenjem sem rekel, da zdaj se pa 
res ne bom lotil nobene nove stvari, ker še starih 
ne »sfolgam«, pa vseeno... S fotografiranjem sem 
se ukvarjal že v šoli, spodbujal me je oče, ki je za 
fotografijo navdušil še marsikoga. V osemdesetih 
sem se s fotografijo kar precej ukvarjal, potem pa je 
zadeva malo zamrla, dokler ni digitalna fotografija 
postala širše dostopna – to je bilo leta 2002. Od tak-
rat mi je to glavni hobi, zdaj pa tudi edini: fotografi-
ja v vseh oblikah, tudi projekt Stare slike spada sem. 

Kako pa se je pričelo to?
Oče Vinko je imel kovček s starimi slikami, na ka-
terih nekaterih ljudi ni bilo več mogoče prepoznati. 
Odločil sem se, da ne bom pustil, da utonejo v poza-
bo, in tako so nastale Stare slike.

Ste si predstavljali, da bo projekt prerasel  
v današnje razsežnosti? 
Ne, niti slučajno. Stare slike smo danes ekipa,  
v kateri ne moremo izpostavljati le enega. Zdaj 
nas je okrog petnajst, ki si prizadevamo, da bi vsak 
dan objavili nov prispevek. Za novo leto bo šesta 
obletnica strani, ki je zelo dobro sprejeta v na-
šem okolju. Kljub temu, da je ciljna publika največ 
15.000 ljudi, kolikor jih prebiva v naši širši okolici, 
ima stran okrog 1.400 ogledov na dan – spletno 
stran vsak dan obišče okrog 300 ljudi, objave pa 
imamo v vseh lokalnih glasilih: Slivniških pogle-
dih, Obrhu in Bloškem koraku. Za naše okolje je 
stran postala tudi izjemen vir informacij. Prvoten 
koncept ni bil mišljen kot stran z več kot 2.000 
prispevki. To sem začel delati zase, potem pa se 
je stvar pričela razvijati, priključili so se novi so-
delavci. Tudi vsebina je zdaj povsem drugačna kot 
v začetku. Ne gre nam toliko za podatke, kot za 

osebne izkušnje ljudi in prek njihovih zgodb izve-
mo nekaj o preteklih časih.

Ste prejeli kakšna zanimiva vprašanja, povra
tne informacije?
Ja, komentarjev imamo mnogo. Marsikdo je s po-
močjo starih slik na primer že našel svoje sorodnike 
ali prijatelje. Največ ogledov imajo stare šolske sli-
ke. Prav zanimiva štorija je, da so nam iz Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine poslali fotografijo in nas 
prosili, če lahko ugotovimo, kje je bila ta fotografija 
posneta. Sicer zelo dobro sodelujemo z Etnograf-
skim muzejem – njihove slike, ki spadajo v naše 
okolje, opremljamo s podatki. Sam pa sem najbolj 
zadovoljen, če me kdo ustavi in osebno pohvali pri-
spevek, ki ga je prebral na strani.
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Aktualno pri nas

vključujejo v društvo, saj ne čutijo potrebe, da bi se 
širše povezali in pristopili k aktivnostim. »Eden od 
razlogov za upad zanimanja za dejavnosti je zagotovo 
denar,« predvideva Ješelnik. Pokojnine na območju 
cerkniške občine so relativno nizke in ljudje si zelo 
težko privoščijo dodatne izdatke. Po večini namreč 
živijo zelo skromno. »V preteklosti so si z brestovsko 
plačo zgradili hiše, sedaj pa jih ob nizkih pokojninah 
ne morejo vzdrževati,« opaža Leon Razdrih, koor-
dinator projekta Starejši za starejše. Na srečo veliko 
ljudi obdeluje zemljo in opravlja honorarna dela, tako 
da lažje preživijo. »Če bi to populacijo preselili v ur-
bano okolje, bi bili veliki reveži,« meni Ješelnik. Sicer 
je prednost podeželja tudi ta, da so med prebivalci še 
vedno močne sosedske in družinske vezi, tako da si 

drug drugemu zelo pomagajo. Sogovorni-
ka pri tem ocenjujeta, da za cerkniško ob-
čino velja, da ima zgledno vzpostavljeno 
socialno mrežo, ki jo sestavljajo center za 
socialno delo,  humanitarne organizacije 
in zdravstvena oskrba.

Navezanost na imovino
Starostnikom naproti stopa tudi projekt Starejši za 
starejše, ki ga financira Zveza društev upokojencev 
Slovenije (ZDUS), delno pa ga finančno podpira tudi 
Občina Cerknica. V okviru tega projekta deluje 17 
prostovoljcev. Koordinator projekta Leon Razdrih 

Skromno življenje 
starejših 
Delež starejših narašča. Po podatkih 
Statističnega urada Slovenije sta  
1. januarja letos v občini Cerknica  
živeli 2102 osebi, starejši od 65 let. 

To je 18,5 odstotka vseh prebivalcev, torej je v 
občini nekoliko več starejših kot v celotni Slo-
veniji (17,9 odstotka). Do leta 2060 pa bo pred-

vidoma skoraj vsak tretji Slovenec star 65 ali več let…

Franc Ješelnik, Gertruda Zigmund in Leon Razdrih (od leve proti 
desni) opozarjajo na težave starejših.| Foto: Maruša Opeka

Prebivalci občine Cerknica, starejši od 65 let
Vir: Statistični urad RS; podatki z dne 1. 1. 2015

moški ženske

Med starejšimi od 65 let tako v Sloveniji kot tudi 
na Cerkniškem prevladujejo ženske. Starejše pestijo 
številne težave, zlasti pa je zaskrbljujoč njihov so-
cialni status. Med 290.000 osebami, kolikor jih je v 
lanskem letu živelo pod pragom tveganja revščine,  
je bilo kar 55.000 upokojencev. 

Nizke pokojnine
Kot ocenjuje Franc Ješelnik, predsednik Društva 
upokojencev Cerknica, naj bi bilo v občini nekje nad 
1.800 upokojencev. Upokojene osebe delujejo v okvi-
ru Društva upokojencev Cerknica in Društva upo-
kojencev Rakek, ki skupaj povezujeta okrog 1.300 
članov. Ješelnika skrbi, ker se mlajši  upokojenci ne 
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Aktualno pri nas

Avtor: Maruša Opeka

pojasni, da na podlagi anket  ugotavljajo potrebo 
po pomoči, nato pomoč organizirajo in prostovoljci 
osebo, ki pomoč potrebuje, napotijo na ustrezno or-
ganizacijo. »Naša naloga je, da spremljamo, ali je bila 
pomoč dodeljena,« pojasni Razdrih, pri tem pa opo-
zori na veliko vrzel v zakonodaji: »Posameznika na-
potimo na center za socialno delo, tam pa ugotovijo, 
da ima neko premoženje in mu pomoč zagotovijo 
pod pogojem, če dovoli vknjižbo na premoženje.«

Tudi pri koriščenju domske oskrbe sledi zaznam-
ba, če starostnik ali njegovi svojci ne zmorejo pla-
čati stroškov. In to so velike travme, saj so ljudje 
zelo navezani na svojo imovino. »Med starostniki 
in svojci prevladuje strah, kako bodo zmogli plačati 
storitve domske oskrbe,« potrdi Zvonka Ješelnik 
(na fotografiji spodaj), direktorica Centra starejših 
Cerknica. Skoraj slehernemu stanovalcu v cerkni-
škem domu morajo storitev oskrbe doplačati svojci 

ali ima zaznambo na premoženju. »Samoplačniki 
so zelo redki,« opaža Ješelnikova. Zato starejši v 
domači oskrbi ostajajo vse dokler se njihovo zdra-
vstveno stanje drastično ne poslabša. Ješelnikova 
poudarja, da bi številne težave, povezane z vsto-
pom v ustanovo, rešil Zakon o dolgotrajni negi, ki 
ga pristojni sprejemajo že deset let. 

Povezanost z lokalnim okoljem
Čeprav v zadnjem času v slovenskih domovih za 
starejše beležijo kar nekaj prostih mest, pa za 
Center starejših Cerknica to ne velja. Pri njih biva 

164 ljudi, dve osebi pa obiskujeta dnevno varstvo. 
»Predvsem je pomembno to, da se vse bolj odločajo 
za domsko varstvo tudi domačini, ki jih je že skoraj 
50 odstotkov,« poudari Ješelnikova. Sicer pa je v lo-
kalno okolje dobro vpet tudi sam center za starejše, 
ki je pred kratkim praznoval svojo 10. obletnico. 
Sodelujejo s šolami, vrtci, župniščem, društvi, orga-
nizirajo izobraževanja in predavanja, poleg tega pa 
zaposlujejo okrog 80 oseb, kar za cerkniško občino 
ni zanemarljiva številka.

Številne aktivnosti organizirajo tudi v Društvu 
upokojencev Cerknica. Čez vse leto pripravljajo raz-
lične izlete in izobraževanja – med drugim se učijo 
tujih jezikov ter dela z računalnikom. Pod njihovim 
okriljem delujejo kulturna skupina, šahisti, balinarji 
in balinarke, pohodniki ter Ženski pevski zbor Lipa, 
ki bo kmalu obeležil 20 let delovanja. Članica pevske-
ga zbora je tudi Gertruda Zigmund, ki se je v delo 
društva vključila že pred upokojitvijo. »Še kot aktivna 
članica družbe sem se seznanjala s problematiko sta-
rejših,« pripoveduje Zigmundova. Tudi ona izposta-
vi, da je med starejšimi še vedno premalo zanimanja 
za društvene dejavnosti. »Veliko jih ima obveznosti, 
dolgčas preganjajo z radijem in televizijo, tako da jim 
povezovanje ni prioriteta. Ali pa so samo slabo ob-
veščeni,« razmišlja Zigmundova. Na vprašanje, kaj 
njej pomeni tovrstno udejstvovanje, odgovori, da ji 
prinaša notranje zadovoljstvo in zagon, ker ve, da s 
svojim delom osrečuje tudi druge. Zato si želi, da bi 
prednosti skupnega druženja in udejstvovanja pre-
poznalo več starejših občanov in občank. 
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Vrtnarija Najdi 
Andreja Pavlič Kudeljnjak je  
strast in navdušenje nad cvetjem in 
urejenimi obdelovalnimi površinami 
spremenila v dobro poslovno idejo – 
nastalo je podjetje, ki danes zaposluje 
osem ljudi. Tudi med najinim 
pogovorom sem začutila njene strast, 
občudovanje in prevzetost nad 
agrikulturo in hortikulturo, ko je v 
sivem in deževnem dnevu povzemala 
svojo podjetniško pot. 

Takrat 23-letno cvetličarko Andrejo so vsako-
letni obiski Nizozemske in ogledi urejenih 
obdelanih površin, ki so se jih v sklopu izo-

braževanj udeleževali zaposleni v Gardeniji, prevze-
li in očarali tako močno, da si je želela urejene obde-
lovalne površine opazovati tudi doma. 

Kmalu je začutila, da želi s svojo strastjo kreniti 
na podjetniško pot. Leta 1992 je registrirala Najdi 

Gospodarstvo

d.o.o., podjetje za pridelavo vrtnin in balkonske-
ga cvetja. Začetki so bili težki, brez strojev, brez 
lastnega zemljišča in s še vedno polno zaposlitvijo 
v podjetju Gardenia. Začeli so počasi, z ogromno 
ročnega dela in vlaganja lastnih sredstev v razvoj 
podjetja. Leta 1997 se je podjetju pridružil Andre-
jin partner Ivan Kudeljnjak, ki je veliko prispeval 
k razvoju podjetja z vidika namakalnih sistemov. 

Prvi rastlinjak na Marofu
»Ko smo enkrat končno postavili prvi rastlinjak, 
so se problemi šele začeli,« pravi Andreja. Od Skla-
da kmetijskih zemljišč so najeli sedem hektarjev 
zemljišča na Marofu pri Cerknici. Ker je bila loka-
cija oddaljena od javne infrastrukture, je to pome-
nilo ogromno težav pri vzpostavitvi namakalnega 
sistema. Dostop do električne energije so uredili 
s pomočjo agregatov, ki jih uporabljajo še danes, 
do vode pa so prišli s pomočjo 72 metrov globoke 
vrtine. 

Med leti 1997 in 2000 so preko posrednika Gea 
Produkt prišli v trgovsko verigo Spar in pridelovali 
ogromne količine vrtnin, predvsem radiča, peterši-
lja, zelja in zelene solate. »Dnevno so iz rastlinja-
ka odhajale cele palete zelenjave, pet do šest palet 

Ogromni rastlinjaki, prostrane širine obdelanih površin, tehnolo-
gija za obdelavo… Vse to so imeli na Nizozemskem urejeno na tak 
način, da me je čisto prevzelo,« pravi Andreja Pavlič Kudeljnjak, 
direktorica podjetja Vrtnarija Najdi d.o.o.| Foto: arhiv podjetja

V podjetju za pridelavo vrtnin in balkonskega cvetja Vrtnarija 
Najdi prideluje vse, od paradižnika do zelene solate, balkonskega 
cvetja in zelišč.| Foto: arhiv podjetja
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sistema in rešitev predlagal vodstvu trgovine. Kma-
lu za tem smo izvajali ozelenitev Hoferjevih trgo-
vin, urejali njihove namakalne sisteme in celoletno 
urejali vse zelene površine verige Hofer po celotni 
Sloveniji.«

Idej za bodočnost Andreji ne primanjkuje. »Tre-
nutno urejamo zeliščno-dišavni labirint, katerega 
glavna naloga bo učenje obiskovalcev o zeliščih in 
dišavnicah,« pravi direktorica. Razmišljajo tudi o 
organiziranju delavnic v rastlinjakih, predvsem za 
otroke in mladino, v okviru poslovnega sodelovanja 
z eno izmed trgovskih verig pa se jim odpira tudi 
poslovna priložnost v tujini. »Hm, tujina... Glede 
tega še nisva ravno odločena. Potreben je preskok 
v glavi, predvsem z vidika odgovornosti in vodenja 
firme,« razmišlja Andreja. 

Gospodarstvo

Avtor: Maja Mahne

dnevno… To so bila leta, ko smo res garali, dobič-
ka pa ni bilo prav veliko,« se spominja direktorica. 
Nizke odkupne cene in previsoki vhodni stroški, 
predvsem za embalažo, so bili preprosto pretrd 
oreh, zato so se leta 2002 reorganizirali. Opustili 
so proizvodnjo velikih količin, razširili pridelavo 
lastnih pridelanih vrtnin in cvetja ter se usmerili na 
končne kupce. »Takrat pa smo postali vrtičkarji,«  
v smehu doda Andreja. 

Pridelujejo vse, od paradižnika do zelene solate, 
balkonskega cvetja in zelišč. Njihova pridelava je in-
tegrirana, kar pomeni, da je uporaba insekticidov, 
pesticidov in fungicidov strogo nadzorovana, prav 
tako sta analizirani uporabljena voda in zemlja. Na 
vprašanje, ali razmišljajo o ekološki pridelavi, direk-
torica Andreja Pavlič Kudeljnjak odgovori, da eko-
loške pridelave ne nameravajo registrirati izključno 
zaradi ogromne administracije, ki jo spremlja. Se pa 
že zdaj v večini ravnajo po načelih ekološke pridela-
ve. »Letos smo začeli tudi z uporabo homeopatskih 
 pripravkov,« še dodaja. 

Osredotočajo se na lokalni trg
Svoje pridelke prodajajo na stojnici pri rastlinjaku 
v Marofu in v Vrtnem centru Najdi v Podskrajni-
ku, ki so ga postavili leta 2008. »Želimo se osre-
dotočiti na lokalni trg, vendar pri nakupu žal še 
vedno glavno vlogo igra cena in ne kakovost. Med 
prodanimi prevladujejo uvoženi pridelki velikih 
trgovskih podjetij,« pravi Andreja ter s ponosom 
doda, da s podjetjem Kovinoplastika Lož in go-
stilno Herblan iz Gornjega Jezera sodeluje že od 
 samega začetka. 

Čisto pa naključju pa so leta 2006 postali poslov-
ni partner trgovske verige Hofer: »Trgovina Hofer v 
Cerknici se je na nas obrnila s prošnjo, naj jim zali-
vamo zelenice ob trgovini, vendar je bila tisto leto 
taka huda suša, da je bilo to bolj Sizifovo delo kot pa 
kakšna korist. Tu je prav prišlo znanje mojega moža 
Ivana, ki je hitro preštudiral možnosti  namakalnega 

Svoje pridelke prodajajo na stojnici pri rastlinjaku v Marofu in 
v Vrtnem centru Najdi v Podskrajniku, ki so ga postavili leta 
2008.| Foto: arhiv podjetja
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Odlok o plovbi v ospredju oktobrske seje
1. oktobra je potekala 7. redna seja 
občinskega sveta Občine Cerknica.  
Na seji je največ pozornosti dobil  
Odlok o določitvi plovbnega režima  
po Cerkniškem jezeru.

Matevž Podjed, direktor Notranjskega re-
gijskega parka, je že večkrat poudaril, da 
je treba na Cerkniškem jezeru vzpostaviti 

red. Podlago za to naj bi predstavljal ravno odlok o 
plovbi, ki pa je tudi osnova za kandidiranje za prido-
bitev sredstev na evropskih razpisih. »Nobena evrop-
ska institucija nam ne bo dala denarja kar tako po-
čez, saj zasledujejo jasno določene cilje,« je pojasnil 
Podjed in dodal, da bi bilo sprejetje odloka dokaz, da 
smo kot družba zreli za dialog in konsenz. 

Drevak dobil pravico do enakosti
Odlok je bil na občinskem svetu sicer sprejet in bo 
služil kot osnova za kandidaturo na evropskih raz-
pisih, vendar so nekateri svetniki že napovedali, da 
bodo potrebni popravki. Svetniki so namreč potrdili 
amandma na 19. člen odloka, ki ga je predlagal Blaž 

Strani ureja: Maruša Opeka

www.cerknica.si

Knez iz vrst NSi. Ta določa, da ponudnik plovil lahko 
oddaja toliko plovil, da njegova ponudba skupnega 
števila običajnih plovil ni večja od števila ponujenih 
tradicionalnih jezerskih čolnov. »Sprememba je po-
membna v smislu razvoja, prepoznavnosti Cerkni-
škega jezera in povečanja dodane vrednosti, da se 
tradicionalni jezerski čoln zaščiti in dobi vsaj pravico 
enakosti pri oddajanju plovil,« je pojasnil Knez, ki je 
prepričan, da je to priložnost tudi za domačine. 

Podjed je poudaril, da se mu zdi sama ideja v 
osnovi dobra, vendar zaenkrat še neizvedljiva in 
celo škodljiva za razvoj ponudbe. Drevak je namreč 
plovilo, ki ga izletnik sam ne more voziti. Zahteva-
no je, da morata biti na njem usposobljen reševalec 
iz vode in vodnik čolna. Teh kadrov pa v Cerknici 
vsaj zaenkrat še nimamo. Zato je tudi izpostavil, da 
je odgovornost za sprejetje takega amandmaja in 
odloka izključno na občinskem svetu. Glede odloka 
je bilo sicer vloženih 13 amandmajev. Med drugim 
so svetniki dovolili uporabo čolnov na električni 
pogon na plovnem območju za potrebe ribiške-
ga upravljanja. Prav tako bo ob primernem nivoju 
vode dovoljena plovba po strugi Stržena. 

Seja tudi v znamenju poročil
Svetniki so s sprejetjem sprememb in dopolnitev 
poslovnika naredili še en korak v smeri digitalizaci-
je dela občinskega sveta. Svetnice in svetniki bodo 
lahko na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdi-
la izvedli glasovanje na dopisnih korespondenčnih 
sejah tudi preko elektronske pošte. 

Leonida Matičič, višja svetovalka za finance, je 
svetnike seznanila s poročilom o polletni realizaciji 
proračuna za leto 2015, ki so ga svetniki brez raz-
prave potrdili. Seja je postregla še s poročili o delu 
nekaterih ustanov v letu 2014. Svetnikom so delo v 

Iz občinske hiše

80-letni Anton Lovko z Dolenjega jezera, nosilec dediščine izdela-
ve razširjenega drevaka. | Foto: Ljoba Jenče, Hiša izročila
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Dokončna podoba središča Cerknice

Urejanje središča Cerknice je končano. Za piko na 
i sta poskrbeli hortikulturna zasaditev in urba-
na oprema. »Zasadili smo javorje, ki nadaljujejo 

linijo zasaditve pred občinsko stavbo. Na sredini je bila 
posajena lipa, kar daje prostoru še simbolni pomen,« 
opisuje Tamara Klepac Sterle, podsekretarka za oko-
lje in prostor. Delavci cerkniške komunale so poskrbeli 
še za postavitev dveh klopi in koša za odpadke. Čeprav 
je bilo po rušitvi stavbe nekdanje Areje med občani in 
občankami veliko dilem in polemik, pa Klepac Sterleto-
va opaža, da so ljudje novo ureditev pozitivno sprejeli. 
»Prostor se je odprl, središče pa je dobilo primeren izgled 
in podobo, ki si jo zasluži,« je prepričana pod sekretarka.

Gre za makadamsko cesto, ki poteka povsem ločeno od 
glavne prometnice, torej je bolj varna za najranljivejše ude-
ležence v prometu. Ob poti so označbe, ki usmerjajo pešce 
in kolesarje. »Na Rakeku se pot začne nad bencinsko črpal-
ko, v Cerknici na Kamni Gorici, v Begunjah pa pri novem 
naselju,« našteva Tamara Klepac Sterle iz občinske uprave. 
Investicija je  pomembna predvsem z vidika prometne var-
nosti, saj označbe pešce in kolesarje preusmerjajo na pro-
metno neobremenjene in zato tudi varnejše odseke. 

preteklem letu predstavili Matevž Podjed, direktor 
Notranjskega regijskega parka, Anita Ivančič, rav-
nateljica OŠ Jožeta Krajca Rakek, Sašo Kavčič, direk-
tor zdravstvenega doma, Marija Hribar, direktorica 
knjižnice, ter Gvido Cigale, ravnatelj vrtca. Občinski 
svet je sprejel mnenje k imenovanju Nine Bavdek za 
direktorico Centra za socialno delo Cerknica. Razre-
šili in na novo imenovali so predstavnike v Svetu za-
voda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Komisiji 

za priznanja ter Odboru za proračun in premoženje.
Po skrajšanem postopku so med drugim sprejeli 

še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ure-
janje soseske Loško v Cerknici, po katerem bodo na 
pobudo lastnikov dovolili gradnjo pomožnih objek-
tov do 1,5 metra od meje (namesto sedanjih štirih 
metrov). Enako določbo imajo namreč tudi druga 
primerljiva naselja v občini. 

Označeni kolesarska in pešpot

Občinski svet je že pred časom podal pobudo za 
vzpostavitev poti med Cerknico in Begunjami, 
namenjeno pešcem in kolesarjem. Občina je 

tem pozivom prisluhnila in se odločila za označitev kole-
sarske in pešpoti na relaciji Begunje – Cerknica – Rakek, 
ki deluje že od sredine oktobra. 

Po končani tretji fazi že novi načrti 

Sredi oktobra se je zaključila tretja faza del na vodo-
vodu v Begunjah, v okviru katere je bilo zgrajenih 
718 metrov vodovoda, jašek J2 in vodohran. Za 

prebivalce Begunj, Selščka in Bezuljaka ta naložba pome-
ni kakovostno pitno vodo in požarno varnost. Celotna 
naložba je vredna okrog 204.000 evrov. Sofinancirana je v 
okviru Načrta porabe dodatnih razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje investicij v letu 2015 v višini 99.979 evrov. 

Sicer pa nameravajo na Občini z deli nadaljevati. Kot 
pojasni Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno – 

Strani ureja: Maruša Opeka
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cestno dejavnost, še v letošnjem letu načrtujejo zame-
njavo 200 metrov starih salonitnih cevi.  Nadaljevanje 
obnove trase vodovodnega omrežja ob regionalni cesti 
Rakitna - Cerknica pa naj bi sovpadalo tudi z izgradnjo 
pločnika, katere projekti so že v izdelavi.

Rakovško igrišče osvetlili reflektorji

Zunanje nogometno igrišče v športnem parku Ra-
kek je dobilo razsvetljavo. Obnovitvena dela z 
montažo reflektorjev so bila izvedena že avgusta 

in so občino stala 32.000 evrov. Investicija v razsvetljavo 
pomeni, da bo športni objekt lahko koristilo še več upo-
rabnikov, saj se bodo vadba, tekmovanja in prireditve 
lahko odvijale tudi v večernem in nočnem času. 

Vsi na igrišče pri šoli!

Občina Cerknica obnavlja zunanje večnamensko 
igrišče pri OŠ Notranjskega odreda Cerknica, ki 
je bilo zgrajeno že davnega leta 1968. Do danes 

ga je zob časa pošteno načel. Del igrišča se je zaradi pod-
zemnih korenin obstoječih dreves dvignil, kar je nevarno 
za otroke in druge uporabnike igrišča. Obnova, ki jo sofi-
nancira Fundacija za šport, bo skupaj stala 75.000 evrov, 
fundacija bo primaknila nekaj manj kot 24.000 evrov. 

Kot pojasni Dušan Jernejčič iz Službe za šport na 
cerkniški občinski upravi, so se dela zaradi slabega vreme-
na zavlekla, tako da bo potrebno položiti še zaključni del 
PVC talnih oblog s pritrditvijo v asfaltno podlago, zarisati 
črte in montirati gole ter koše. »Poleg  navedenega bomo 
v izogib raznim poškodbam, kraji, vandalizmu, dirkanju 
z motorji, avti in kolesi okrog igrišča postavili ograjo z 
vrtljivimi vrati in lovilno mrežo za golom,« našteva Jer-
nejčič. Adaptirano igrišče bo še naprej namenjeno pouku 
športne vzgoje, uporabljala pa ga bodo lahko tudi športna 

društva in rekreativci. Igrišče je bilo še pred časom tudi 
prostor za zabavne prireditve, po prenovi pa se priredit-
venih šotorov na njem ne bo smelo več postavljati tako, 
da bi se poškodovalo površino igrišča. Jernejčič poudarja, 
da je bila naložba dolgoročno pomembna predvsem za ra-
zvoj športno-rekreacijskega udejstvovanja posameznikov 
ter spodbujanja zdravega, aktivnega življenjskega sloga.

Ceno vandalizma plačamo vsi

Skrb zbujajoče je dejstvo, da na območju občine 
Cerknica v zadnjih mesecih pristojni opažajo šte-
vilne kršitve, povezane z vandalizmom in s poško-

dovanjem tuje lastnine. 
Kot kaže, so najbolj na udaru mrliške vežice. V Gra-

hovem je bila v zadnjih letih tarča vandalov že večkrat. 
Potem ko so pokradli bakrene žlebove, so avgusta nepri-
dipravi sneli še bakreno kritino (na fotografiji). V izogib 
neljubim  dogodkom in krajam so na  novejšo mrliško ve-
žico na Uncu namestili žlebove iz pocinkane pločevine. 
Bakrena pa je bila zaščita na vhodnih vratih mrliške ve-
žice, kar so nepridipravi pred tedni opazili in jo odtrgali.

Na Občini poročajo še o poškodbah na šolskih igri-
ščih, na merilnem mestu na Cerkniškem jezeru ter na 
brvi, ki povezuje VDC Cerknica in Center starejših. Tam 
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 neznanci vedno znova odstranjujejo matice, ki držijo ste-
kla, in jih mečejo v vodo. Tako morajo delavci komunale, 
ki brv vzdržujejo, menjavati manjkajoče dele, kar seveda 
stane. Samo Mlinar iz cerkniške občinske uprave opo-
zarja, da so tovrstne poškodbe tudi nevarne, saj lahko 
steklo pade in se razbije, pri tem pa koga poškoduje.

Irena Zalar, direktorica občinske uprave, opozarja, 
da je vandalizem kaznivo dejanje, zato Občina kot la-
stnik objektov v posameznih primerih na policijo poda 
kazenski pregon zoper tretje osebe. Pri tem poudarja, 
da škode ne utrpi samo Občina, ampak vsi občani in ob-
čanke, ki se trudijo, da bi bili naši kraji lepi ter urejeni.

Jesenski dan na tržnici

24. oktobra je JP Komunala Cerknica kot upravljalec 
cerkniške tržnice priredila Jesenski dan na tržnici. 
Ponudniki so tako dobili možnost, da se brezplačno 

predstavijo ter ponudijo svoje izdelke in pridelke. Glede 
na to, da nam je jesen postregla s kopico plodov, je bilo 
moč kupiti jabolka, buče, kaki in kostanj. Za tiste neuča-
kane so dobrote postregli že kar na tržnici. Na jedilnem 
listu so bili bučna juha in skutni štruklji, v kavarni Na 
tržn'c pa so se obiskovalci lahko posladkali s kostanjevo 
torto in jabolčno pito. Jesen je tudi čas žlahtne kaplji-
ce. Tokrat so se na cerkniški tržnici predstavili vinar-
ji iz Vipavske doline in koprskega primorja. Seveda pa 
niso manjkali niti ponudniki moke, mesnih, mlečnih in 
pekovskih izdelkov, za katere so tovrstni dogodki odlič-
na priložnost za promocijo. Zanimivo, da med lokalnimi 
ponudniki še vedno ni veliko zanimanja za predstavi-
tev na tržnici, saj je bilo domačinov le za vzorec. Poleg 

 kavarne so se predstavili Društvo biodinamikov, kmetija 
Mihelčič, Sadjarstvo Sa-Bi, Hatibe Aljiu s. p., in Vse se da, 
Igor Klančar, s. p.

Siromašenje lokalne uprave

V Ajdovščini je v začetku oktobra potekala seja 
predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS). 
Župani so se odločili, da ne bodo odstopili od 

svojih zahtev glede višine povprečnine v letih 2016 in 
2017. Vlada RS ponuja, da se v letih 2016 in 2017 obči-
nam izplača povprečnino v višini 522 evrov na prebival-
ca, občinam pa v tem obdobju pripadajo prihodki iz do-
hodnine le v višini primerne porabe. Občine so sprejele 
sklep, da vztrajajo pri povprečnini v višini 536 evrov. Po 
zakonu bi morala povprečnina sicer znašati 652 evrov. 

Ker pristojni niso izpolnili dogovorov, so na SOS od-
ločili za tožbo zoper državo zaradi neizpolnjevanja do-
govora o višini povprečnine v letu 2015. Če bo predlog 
vlade sprejet, bo manj sredstev tudi za cerkniško občino. 
Župan Marko Rupar opozarja, da bodo v primeru zniža-
nih povprečnine in sredstev za enakomeren razvoj komaj 
pokrili stroške, za naložbe pa denarja ne bo. To pome-
ni, da bodo občine prisiljene krčiti sredstva za socialne 
transferje, otroško varstvo, šolstvo, knjižnice itd. Rupar 
po udarja, da gre pri tem za siromašenje lokalne uprave.

Pisarne poslancev in svetnika

Občane in občanke bi radi spomnili, da v občini 
delujeta dve poslanski pisarni in pisarna držav-
nega svetnika. Če imate vprašanja, predloge, po-

bude… za poslanca in svetnika, lahko pisarne obiščete  
v času uradnih ur.

Poslanka Iva Dimic ima uradne ure vsak zadnji po-
nedeljek v mesecu ob 14. uri v prostorih cerkniške ob-
činske uprave. Pišete ji lahko tudi na elektronski naslov  
iva.dimic@dz-rs.si.

Poslanec mag. Andrej Šircelj je v prostorih OO SDS 
na Cesti 4. maja 61 v Cerknici vsak drugi ponedeljek v 
mesecu od 10. ure dalje. Dosegljiv je tudi na elektronski 
pošti andrej.sircelj@dz-rs.si.

Vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 9. uri pa je v prosto-
rih občinske uprave občanom in občankam na voljo dr-
žavni svetnik Miloš Pohole. Njegov elektronski naslov 
je milos.pohole@cerknica.si.
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KS Rakek spodbuja sodelovanje 
Na pobudo odbora Krajevne skupnosti Rakek so se 
13. oktobra srečali občinski svetniki, izvoljeni v volilni 
enoti Rakek, odborniki KS ter predstavniki ustanov, 
društev in zvez, ki sooblikujejo življenje v KS Rakek. 
Predsednik odbora KS Marjan Vadnu je poudaril, da 
skušajo tako uskladiti sodelovanje med vsemi dejav-
niki, ki organizirano delujejo v krajevni skupnosti. 

Srečanja so se udeležili skoraj vsi povabljeni, ki so 
najprej predstavili svoje delovanje, nato pa opozorili 
na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, in 
predstavili svoje načrte. Na področju turizma so iz-
postavili predvsem ovire, ki preprečujejo ustrezno 
upravljanje z Rakovim Škocjanom. Izpostavili so neka-
tere točke, kjer jih skrbi prometna varnost, in opozo-
rili na prostorsko stisko rakovškega vrtca ter društev. 
Srečanja se je udeležil tudi cerkniški župan Marko 
Rupar in naštel naložbe, ki jih je v prihodnosti načrtu-
jejo v KS Rakek: zaključek urejanja kanalizacije, uredi-
tev parkirišča pri pokopališču in nekaterih pločnikov, 
prenova vodovoda v Ivanjem selu, ureditev ulice proti 
Postojni in javne razsvetljave... Prioriteta so seveda 
priprave na gradnjo športne dvorane na Rakeku, načr-
tujejo pa tudi ureditev glasbene šole (nad knjižnico) in 
obnovo stare rakovške šole. Avtor: Sergeja Širca

Notranjski park na Barkovljanki 
V prvi polovici oktobra je Notranjski regijski park 
skupaj z Zavodom Jezerski hram, postojnskim Mu-
zejem Krasa in predstavniki RDO - Zeleni Kras pred-
stavljal turistično ponudbo Notranjske na sejmu Vas 
Barkovljanka pri Trstu. Sejem sovpada s tradicional-
no jadralno regato Barkovljanka (Barcolana) in se raz-
prostira na več kot 30 tisoč metrih med starim trža-
škim mestnim jedrom in obalo. V Vasi Barkovljanka 
se vsak dan predstavlja več kot 100 različnih ponu-
dnikov kulinarike, turističnih destinacij, tehničnih 
pripomočkov in še marsičesa drugega. Na stojnici, ki 
je stala poleg lepo urejene priobalne promenade, smo 
predstavljali vse ponudnike na območju Notranjske-
ga parka. Obiskovalci so bili nad turistično ponudbo 
navdušeni, privlačila sta jih predvsem Cerkniško jeze-
ro in Križna jama ter pester nabor aktivnosti, ki se jih 
lahko počne v naših koncih. Obljubili so, da pridejo 
naslednje leto tudi v naše konce. Avtor: Marko Cvetko

Foto: Marko Cvetko

Uspešni na Abilimpiadi Slovenije 
Vsaki dve leti se uporabniki iz skoraj vseh varstveno 
delovnih centrov in zavodov za usposabljanje invalid-
nih oseb srečujemo na igrah spretnosti – Abilimpiadi 
Slovenije. Tokrat je potekala 16. in 17. oktobra v Dor-
navi, v organizaciji Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava. Iz VDC Postojna – enote Cerknica sta se 
iger udeležila dva uporabnika. Slavko Kovač se je pomeril v tekmovalni zvrsti slikanje na platno in v številčno 
zelo močni konkurenci zasedel 4. mesto, Anel Serdarević, ki je izdeloval uporabni predmet iz odpadnega mate-
riala, pa je zasedel 3. mesto. Čestitamo! Avtor: Mateja Curk

Dogaja se

Foto: Miha Modic
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Gibanje povezalo učence in stare starše 
OŠ Jožeta Krajca Rakek se je med 21. in 25. septembrom pridruži-
la vseslovenski akciji Simbioza Giba in širjenju sporočila o pomenu 
vsakodnevnega gibanja za kakovostno življenje v vseh starostnih ob-
dobjih. Stari starši so se pri urah športa pridružili svojim vnukom 
in se pomerili v različnih športnih igrah. Teden medgeneracijskega 
povezovanja je bil izredno živahen in je šolo napolnil z veliko dobre 
volje ter veselih objemov dedkov, babic in vnukov. »Prepričana sem, 
da bo marsikatera aktivnost tega tedna prerasla v prijetno rutino in 
družine povezala tudi na ta način,« je o akciji povedala ravnateljica 
mag. Anita Ivančič. Temu je pritrdil eden izmed dedkov, ki je povedal, da danes pravzaprav tradicionalnih družin 
ni več, da so se včasih družili pri pobiranju krompirja, zdaj pa se moramo na drugačen način. Avtor: Alenka Tomazin

Foto: Arhiv OŠ Jožeta Krajca Rakek

Planinci 
na Poti 
prijateljstva 
Cerkniški planin-
ci smo se 19. sep-
tembra udeležili 
spominskega po-
hoda ob 40. oble-
tnici ustanovitve 
planinske obho-
dnice Pot prija-
teljstva Snežnik – 
Snježnik, ki ga je 
organiziralo PD 
Snežnik iz Ilirske 
Bistrice s svojima skupinama z Reke. Planinska pot 
prijateljstva je bila namenjena druženju planincev 
iz Slovenije in Hrvaške. Pohod je bil organiziran v 
želji, da pot prijateljstva v malce spremenjeni obliki 
ponovno zaživi, saj so bile planinske vezi prekinjene 
s postavitvijo meje. Skupina, v kateri smo bili tudi 
cerkniški planinci, je osemurni pohod podaljšala za 
eno uro z vzponom na Guslico in Snježnik. Pri pla-
ninskem domu je bila krajša slovesnost s pozdrav-
nimi govori predstavnikov obeh planinskih zvez in 
organizatorjev. 

6. septembra pa smo se udeležili 35. Tradicional-
nega spominskega pohoda bazoviških junakov 2015 
v organizaciji Slovenskega planinskega društva Trst. 
Pri spomeniku bazoviškim junakom na bazoviški 
gmajni smo prisostvovali spominski proslavi. Pohod 
je potekal v prijetnem vzdušju, v sončnem vremenu 
smo imeli lep razgled na Tržaški zaliv in okolico. 

Avtor: Štefka Šebalj-Mikše

Foto: Štefka Šebalj-Mikše Slavje v centru starejših 
V Centru starejših Cerknica so 1. oktobra obeležili 
kar dva praznika: mednarodni praznik starejših in 
10. obletnico svojega delovanja. Center si je s svojim 
delovanjem pridobil v lokalnem in tudi v širšem slo-
venskem okolju pomembno mesto in vlogo, pa tudi 
sloves doma, kjer so med zaposlenimi in stanovalci 
topli in prijazni odnosi. Obljuba, ki so jo zaposleni 
dali pred desetimi leti, je izpolnjena: Center starejših 
Cerknica je brez dvoma postal dom, ki ima dušo. To 
samozavestno trditev dokazujejo številna pozitivna 
mnenja in mnoge pohvale stanovalcev, njihovih svoj-
cev ter zunanjih sodelavcev in obiskovalcev. 

Kar devet stanovalk, ki so v Center starejših 
Cerknica prišle pred desetimi leti, je dočakalo slavje 
desetletnice. S šopkom so prejele iskrene čestitke z 
željo za še mnogo let zdravega in prijetnega bivanja v 
Centru starejših Cerknica. Avtor: Zvonka Ješelnik

Foto: Anja Purkart
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Nova freska v Grahovem 
V župnijski cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja v 
Grahovem je arhidiakon g. Franci Petrič ob priložnosti 
svete birme blagoslovil novo fresko. Fresko v prezbiteri-
ju grahovske cerkve je maja lani izdelal Lojze Čemažar, 
priznani umetnik iz Ljubljane, ki je širom naše dežele 
naredil že več tovrstnih fresk. S fresko so soglašali tudi 
župljani, okoliški duhovniki, arhitekt cerkve France 
Kvaternik, pridobili pa smo tudi potrebna soglasje iz 
nadškofije Ljubljana. Grahovska freska prikazuje naše 
župnijske svetnike, od leve proti desni: sv. Primož in 
Felicijan (zavetnika na Bločicah), sv. Štefan (Lipsenj), 
Jezus in Brezmadežna Marija, sv. Pavel (Žerovnica), sv. 
Miklavž (Slivnica), sv. Janez Bosko in Dominik Savio 
(salezijanska svetnika). Avtor: Sandi Osojnik

Dogaja se

Blagoslov zvonika v Podslivnici 
Na rožnovensko nedeljo, 4. oktobra, je bilo v podru-
žnični cerkvi Sv. Frančiška Ksaverija v Podslivnici 
praznično, saj smo imeli poleg žegnanja tudi blagos-
lov zvonika. Pred mašo smo se zbrali pred cerkvijo, 
kjer je domači župnik Jožef Krnc blagoslovil obnov-
ljen zvonik. Mašo je popestril Mešani pevski zbor žu-
pnije Cerknica.

Cerkvica sv. Frančiška Ksaverija leži v neokrnjeni na-
ravi, ki jo obdajajo tri vasi: Podslivnica, Mahneti in Oto-
nica. Kljub majhnemu številu prebivalcev smo z vztraj-
nostjo in velikodušnostjo le zbrali denarna sredstva. Ob 
tem se še posebno zahvaljujemo neimenovanemu dob-
rotniku za večjo donacijo. Po končani sveti maši smo ob 
polnih pladnjih peciva, ki so jih pripravile naše gospo-
dinje, in ob kapljici rujnega malo poklepetali ter si vzeli 
čas drug za drugega.  Avtor: Nastja Primožič

Foto: Blaž Žnidaršič

Pestra jesen na Menišiji 
Turistično društvo Menišija je bilo tudi letos v zgo-
dnjem jesenskem času zelo aktivno. Izpeljali so števil-
ne že tradicionalne dogodke, ki so povezani predvsem 
z ozaveščanjem ožje in širše skupnosti. V sodelovanju 
z Mikološkim društvom Notranjske iz Cerknice je dru-
štvo 9. in 10.oktobra v prostorih gasilskega doma v Be-
gunjah na ogled postavilo gobarsko razstavo, ki je med 
obiskovalci, kot vsako leto do sedaj, požela veliko zani-
manja, saj so člani gobarskega društva poleg razstave 
ponudili tudi številne zanimive informacije o gobjem bogastvu naših krajev.

V istih dneh je društvo na Kožljeku pri Žnidarjevih pripravilo razstavo starih sort sadja, za katero so izbrane 
sadeže lahko prispevali vsi, ki tovrstna sadna drevesa še ohranjajo na svojih vrtovih. Izpostavljen je bil pomen 
ohranjanja avtohtonih sort, ki so v lokalnem okolju bolj odporne na različne okoljske dejavnike. Na razstavi so 
med drugim sodelovala tudi jabolka stare šolske jablane, ki so jo na pobudo TD Menišije leta 2012 posvojili be-
gunjski šolarji. Avtor: Damijana Škrlj

Foto: Janez Košir

Foto: Foto Žnidaršič
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400 blatnih in nasmejanih 
Blatnfest, projekt športa, narave in sodelovanja, ki 
ga je Notranjski študentski klub organiziral letos 
drugič, se je 26. septembra odvijal po gozdovih, po-
teh in jasah v okolici Zelš. Privabil je kar 400 blata 
in umazanije željnih, ki so se podali na štiri ali šest 
kilometrov dolgo progo z ovirami. Kljub razmeroma 
nizkim temperaturam so se vsi udeleženci po zadnji 
oviri, spolzkem toboganu (na fotografiji) spuščali s 
širokimi nasmeški. 

Blatnfest ne spodbuja zgolj kakovostnega pre-
življanja prostega časa v naravi, temveč tudi sodelo-
vanje in povezovanje. Pri postavitvi ovir je namreč so-
delovalo devet društev iz Cerknice in okolice, ki svoje 
delovanje namenjajo mladim. V ciljni ravnini pa se je 
predstavilo še 17 društev, ki so obiskovalcem krajšali 
čas po povratku v cilj. Pri organizaciji ter postavitvi 
ovir in prizorišča je tako sodelovalo več kot 100 pro-
stovoljcev, ki so v izvedbo projekta vložili veliko svoje 
dobre volje in prostega časa.  Avtor: Špela Drobnič

Foto: Jan Kukovič

Cerkničani dobro usposobljeni  
Bolničarska ekipa PGD Cerknica se je po zmagi na 
regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve po-
moči CZ in RK uvrstila na državno tekmovanje, ki 
je bilo 3. oktobra, in med 14 ekipami na državnem 
preverjanju zasedla 7. mesto. Letos je bila rdeča nit 
preverjanja naravne nesreče, Cerkničani so na de-
lovišča vstopali po »hudem neurju«. Vse udeležene 
ekipe so morale nuditi prvo pomoč poškodovanim 
in nenadoma obolelim na sedmih simuliranih delov-
nih mestih. Poleg poudarka na naravnih nesrečah so 
morali člani ekipe (na fotografiji spredaj Miha Me
link, Vesna Turšič, Tjaša Prudič, Eva Turšič, v 
sredini pa Matjaž Meden, Klemen Meden, Urban 
Jakopin in Franc Slavic) pokazati tudi veliko mero 
obzirnosti do poškodovancev. Njihova komunikacija 
je bila izvrstna, kar so ocenjevalci večkrat poudarili. 
Nedvomno je ekipa dokazala dobro usposobljenost 
v nudenju prve pomoči, na kar smo zelo ponosni. 
Občini Cerknica in ostalim prostovoljcem se zah-
valjujemo za podporo in verjamemo, da je (ali bo) 
dokazano znanje nepogrešljivo pri pomoči drugim.

Avtor: Tjaša Prudič

Foto: Ana Lukan

Polhanje in piknik  
10. oktobra smo se v lovski koči na Poljanah srečali 
zaposleni, uporabniki in svojci VDC Postojna - enote 
Cerknica. Bilo nas je čez 50, ob pogovoru, dobri pi-
jači in jedači ter glasbi smo preživeli prijetne urice. 
Zahvaljujemo se Lovski družini Cerknica, ki nam je 
»posodila« lovsko kočo. Sedem uporabnikov VDC je v 
kočo prispelo že v petek popoldan in tam prespalo. 
Zanje in za polhanje sta poskrbela dva zaposlena iz 
VDC Cerknica.  Avtor: Mateja Curk
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Dan krompirja v Cerknici 
Članice društva Klasja smo se sedem let zapored ude-
ležile svetovnega festivala praženega krompirja, letos 
pa je bilo za tisti dan napovedano slabo vreme, zato 
smo prvo soboto v oktobru nekaj krompirjevih jedi 
predstavile v Mercatorju v Cerknici. 25 kilogramov 
krompirja smo spražile na štiri načine: Grenadir-marš 
(jed iz avstro-ogrskih časov: krompir, spražen na 
maslu, ocvirkih in pomešan z doma narejenimi bleki), 
pražen na olju z bučkami Hokaido (tega so obiskovalci 
najbolj pohvalili), potem pa še z rahlo pikantnimi fe-
feroni in vijoličen krompir.

Sodeč po razpoloženju obiskovalcev je predstavitev 
uspela, zato smo se dogovorile, da drugo leto ta dogo-
dek ponovimo. Želimo si, da Dan krompirja postane 
tradicionalen dogodek.  Avtor: Ana Ivančič

Foto: Ana Ivančič

Jesenska tržnica v vrtcu 
Od 5. do 9. oktobra je v cerkniškem vrtcu potekal Te-
den otroka s sloganom »Nekaj ti moram povedati«. 
Skozi ves teden so potekale različne dejavnosti, ena 
izmed njih je bila tudi Jesenska tržnica. Kljub deževju 
nas je v petek toplo pozdravilo sonce, zato smo dejav-
nost izpeljali zunaj na asfaltni površini igrišča. Posta-
vili smo stojnico, na katero smo razporedili različne 
jesenske pridelke, ki so jih otroci prinesli od doma. 
Poleg stojnice smo pripravili prostor za peko kostanja 
in mize s toplim čajem. Otroci so na tržnici lahko po-
izkusili tudi kuhan krompir v oblicah z maslom, ki jim 
je šel dobro v slast. 

Strokovne delavke smo z otroki že prej izdelale pa-
pirnate denarnice, vrečke za kostanj in kreativno upo-
rabile različne materiale, ki so predstavljali plačilno 
sredstvo (kostanj, jesenski listi, kamenčki, kartonasti 
krogci…). Otroci so na tržnico prihajali postopoma, s 
seboj so nosili denarnice s plačilnim sredstvom, da so 
si lahko kupili, kar so si zaželeli. Vse to so nato tudi 
okušali. Nekateri otroci so se večkrat vrnili k stojnici 
in kupili še kakšen sadež ali zelenjavo, saj so se v vlogi 
nakupovalca imenitno počutili.

Avtor: Barbara Mele in Nataša Petrič

Oltarna slika spet v Zelšah 
Zavetniku sv. Volbenku je poleg osmih cerkva na Slo-
venskem posvečena tudi podružnična cerkev v Zelšah. 
Cerkev je 6. septembra ob žegnanjski sveti maši (daro-
val jo je župnik Jožef Krnc) na stežaj odprla svoja vra-
ta, tokrat še posebej praznična, saj se je na svoje mes-

to vrnila kopija Bergantove oltarne slike Sveti Volbenk z bolnikom iz leta 1766. Blagozvočno akustiko cerkve, 
 tlorisno zasnovano kot trolistna deteljica, so preizkusili tudi pevci mešanega pevskega zbora. 

V tej cerkvi, ki je bila v zgodovini zavetje in tolažba mnogoštevilnim romarjem, bo v prihodnosti potrebno še 
veliko postoriti. Za vzpodbudo in v spomin na sončno nedeljo pa je ob pogostitvi in klepetu ob koncu maše vsak 
dobil podobico z zgoraj omenjeno sliko zavetnika z bolnikom.  Avtor: Anita Leskovec

Foto: Foto Žnidaršič
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Martinov pohod po hribsko  
10. oktobra je bil v Vidovskih hribih organiziran že 
6. Martinov pohod. Vsakoletno prireditev organizira 
Društvo ljubiteljev narave Vidovski hribi. Letošnjega 
pohoda se je udeležilo okoli 50 pohodnikov. V kultur-
nem delu so sodelovali pevci Lovskega zbora Martin 
Krpan Bloke ter recitatorka Anita Caruso. Pot je bila 
dolga osem kilometrov, vmes pa je bilo nekaj postaj, 
namenjenih okrepčilu. Pot ni zahtevna, zato so poho-
dniki lahko tudi otroci in starejši. Posebej smo veseli 
vsakoletnih povratnikov, vsi pa ste vabljeni prihodnje 
leto na 7. Martinov pohod.  Avtor: Miha Sterle

Drobtinica 2015 
Vsako leto v sodelovanju z šolami na našem koncu 
organiziramo akcijo Drobtinica, ki poteka ob svetov-
nem dnevu hrane, 16. oktobru. Skupaj z otroki želi-
mo ozaveščati širšo javnost glede vse bolj pereče pro-
blematike neustrezne prehrane naših najmlajših ter 
vzpodbujati čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli 
v stiski. 

Za ta namen smo pridobili donacijo kruha od 
Mercatorja, otroci pa so sami pekli pekovske izdelke. 
Ni manjkalo niti palačink niti jabolk. Akciji so se pri-
družila tudi društva, kot so Kmečke žene in Notranj-
ski študentski klub Cerknica. Akcija je 17. oktobra 
potekala na Rakeku in v Cerknici, pripravili pa smo 
jo tudi v Starem trgu in na Blokah. Skupaj smo zbrali 
1.813,12 evra - sredstva bodo namenjena otrokom v 
naših šolah, ki prihajajo iz finančno šibkejših  družin, 
za plačilo malic in kosil ter šole v naravi.

Avtor: Nina Jerič

Dobri ljudje odprtih rok 
Družina Katje Zalar se je 9. oktobra izpred proda-
jalne Oplovih avtomobilov Urbas na Rakeku domov 
odpeljala z novim avtom, v katerega so z lahkoto 
spravili tudi Katjin invalidski voziček. Ko je stari avto 
odslužil, si s svojimi nizkimi dohodki niso upali niti 
sanjati o drugem, kaj šele novem in večjem avtu. Avto 
je pri hiši po zaslugi številnih dobrih ljudi, ki so daro-
vali denar v akciji, ki jo je spodbudila Tatjana Škrlj, 
potekala pa je pod okriljem društva Vesele nogice. 
»Redna cena vozila je bila 30.033 evrov, zadnja cena 
pa 23.000 evrov, od tega so nam dobri ljudje poma-
gali zbrati 18.004,57 evra. Sedaj smo morali plačati 
18.400 evrov, ostali del plačila, 4.600 evrov, je Katjin 
oče vzel na lizing,« poroča Tatjana Škrlj in dodaja, da 
je na račun društva Vesele nogice (Celjska cesta 43, 
3270 Laško) s številko SI56 0600 0010 0254 067 še 
vedno možno nakazilo, ki bo Zalarjevim pomagalo 
odplačati lizing (sklic: 15011996, namen: donacija za 
Katjo Zalar). Avtor: Sergeja Širca

Foto: Jože Obreza
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Osredek: otok, 
kjer se končajo poti
Vas na skrajnem severu Vidovske 
planote na nadmorski višini 750 metrov 
nad soteskama potoka Zale na severu in 
reke Iške na vzhodu, ki izvira pod vasjo 
Lužarji na Bloški planoti.

V dolomitno podlago je Iška izdolbla 300 do 
400 metrov globoko sotesko in tako ostro 
razmejila dve slovenski pokrajini: Notranj-

sko in Dolenjsko. Ob sotočju Iške in Zale je tudi 
meja štirih občin: Cerknice, Brezovice, Iga in  Velikih 
Lašč.

Naselje sestavljajo zaselki: Kuš'č grič, Mik'č konc 
in Grič. Mapa franciscejskega katastra iz leta 1823 
prinaša naslednja imena: per Mikzah, pod Zirku, na 
Gritsch, pri Lusze. Najprej je bil v Osredku naseljen 
Mik'č konc, saj so prvi prebivalci prišli z iške strani. 
Sledove prve hiše na predelu, kjer je sedaj gmajna in 
se imenuje Na Ravencah, lahko opazi samo tisti, ki 
za to ve; teh pa je malo.

V cerkvi sv. Primoža in Felicijana, ki je iz sredi-
ne 16. stoletja, so trije oltarji; glavni, ki je posvečen 
mučencema, je iz leta 1840. Poleg cerkve stoji tudi 
mogočna lipa.

Osredek je največje in najbolj odmaknjeno nase-
lje v Vidovskih hribih. Leta 1900 je tu živelo 119 
ljudi, danes 57, od tega 18 mladih. Tu se je rodil 
duhovnik, teolog, pisec, prevajalec, predavatelj na 
Teološki fakulteti v Ljubljani, kandidat za svetnika 
Anton Strle (1915−2003). 

Ta živi pit, ta mrtvi čakat
Pravijo, da se Turki niso upali priti v vas. Bili so vse 
naokoli: v Krvavi Peči, pri Lešnjakih, na Rakitni, 
samo v Osredku ne … Obiskale pa so jih črne koze. 
Kužno bolezen je v vas zanesel čevljar, ki je prišel 
z Rakitne. Anton Intihar, rojen leta 1942, pripo-
veduje: »Leta 1919 je v vasi zaradi črnih koz umrlo 
19 ljudi v enem tednu. Takrat je sem prišel doktor 
Červeni in tako so cepili vso vas. Ljudje niso smeli 
iz vasi. Za pogrebce so kar na prag gostilne postavili 
vino. Če bi še eden umrl, bi jih morali začeti poko-
povati v vasi. Britof imamo pri Svetem Vidu. Mrliče 
so takrat vozili k Fari, prej pa celo v Lož. Enkrat so 
z enim mrličem hodili štiri dni pa štiri noči, da so 
prišli do Loža, da so ga pokopali. Ena huda zima je 
bila in tako so nastale tudi bloške smučke.«

Cerkev sv. Primoža in Felicijana in starosvetna lipa.| Foto: Izak 
Hribar Meden

Pogled na Osredek in okolico.| Foto: Izak Hribar Meden
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Druga svetovna vojna kruto poseže 
med Osrečane
Osredek je med vojno veliko pretrpel. Italijani so 
leta 1941 zažgali vsa gospodarska poslopja, ustrelili 
sedem partizanov, 16 vaščanov pa so odpeljali v za-
por v Ljubljano. Avgusta 1942 so italijanski vojaki 
na Radleku ubili 12 Osrečanov, kmetov, nedolžnih 
ljudi. Leta 1943 so vas bombardirala nemška leta-
la. Franc Meden, rojen leta 1939, pripoveduje o 
krutih dogodkih, ki so mu uničili otroštvo: »Najprej 
smo bili požgani, Italijani so ubili očeta, mama je 
umrla leta 1950. Ostali smo štirje mladoletni otro-
ci. Po vojni so nam izsekali gozd. Sem šel vprašat 
pristojne, če nam bodo kaj dali za to, kakšen dinar. 
Odgovorili so mi, da je stvar zastarala. Pa obvezna 
oddaja. Dati smo morali volička, kravo pa za dav-
ke; še edino, kar nam je ostalo. Takrat po vojni je 
bilo tudi veliko divjih prašičev, tako da so nam uni-
čili ves pridelek. Devet hektarov sem sam pokosil s 
koso. Sedaj kosijo tisto, kar so bile prej njive. Kar je 
bilo senožeti, tisto se je pa zaraslo.« 

Les – bogastvo planote
V Osredku imajo posebno vreme, ki je odvisno tudi 
od zračnih tokov po soteski; tukaj fižol dozori, po 
okoliških krajih pa ga pobere slana. Anton Intihar 
se spominja, kako je bilo veselo, ko so meli proso: 
»Na podu je bilo proso, ob strani je bila ranta, za 
katero si se prijel, dekleta so stopala po latju in tako 
ločevala zrno. Fantje so pa pleli, pa so lahko dekleta 
malo za noge prijemali …«

Območje je poraslo z obsežnimi gozdovi. Že na 
vojaškem zemljevidu iz 18. stoletja je pri Osredku 
omenjeno, »da je vozna pot 2 sežnja široka in dobra. 
Je dobro vzdrževana, kajti od tod pošiljajo razreza-
ne deske v Trst«. V petdesetih letih prejšnjega sto-
letja so začeli z obsežnim izsekavanjem gozda, ki je 
zaradi strmega terena potekalo z gozdarskimi žič-
nicami. Anton Intihar, ki je bil tudi predsednik KS 

Cajnarje – Žilce, pristavi: »Skozi Osredek je šlo na 
tisoče in tisoče kubikov. Morali bi imeti zlato cesto. 
Za vse se je bilo treba boriti. Otvoritev ceste za av-
tobus je bila leta 1976, ki je takrat začel voziti naše 
otroke, delavce pa čez eno leto. Prvo elektriko smo 
dobili leta 1952; bili sta dve žički, toliko da sta gore-
li dve žarnici. Transformator v vasi je od leta 1989, 
od takrat smo malo primerljivi z drugimi. Vodovod 
smo dobili leta 1984, cesto so asfaltirali 1996.«

Avtor: Marija Hribar

Pogrešamo poštenje v družbi
Osrečanom, garačem, ne gre v račun, da je delo 
kmeta tako malo cenjeno. 

Veronika Meden, rojena leta 1940, že vse živ-
ljenje trdo dela: »30 let sem zbiralka mleka, zbirala 
sem mleko iz vse vasi. Najprej smo mleko oddajali; 
pokojni Lah iz Štrukljeve vasi je hodil s tovornjač-
kom, pa Rot od Lešnjakov. Potem smo sami vozili 
mleko k Svetemu Vidu, potem na Lovranovo, na-
zadnje sedaj v Cajnarje. Imamo osem krav. Mleko 
je skoraj zastonj, 25 centov za liter, delamo pa od 
jutra do večera.« 

Lanka Meden, ki vodi kmečki turizem Pri Ujče-
vih, je kljub težavam optimistična, saj obiskovalci 
radi pridejo v čisto, neokrnjeno naravo. Seveda pa 
tudi zaradi gostoljubnosti, ki jo imajo Osrečani  
na pretek.

Osrečani ob topli kmečki peči. Od leve: Anton Intihar, Franc Me-
den, Veronika Meden, Lanka Meden.| Foto: Izak Hribar Meden
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Naša društva

Komorni zbor 
Fran Gerbič
Na Rakeku ustanavljamo mlajši mešani 
pevski zbor (ženske do 32 let, moški do 
36 let). Vse, ki vas petje veseli in ki bi 
radi prepevali v prijetnih družbi mladih, 
vabimo na prvo srečanje, ki bo v petek, 
6.marca 1992, ob 19.30 v glasbeni šoli 
na Rakeku.
Kdor rad poje, ostaja mlad!

Pevski odbor

Tako se je glasil oglas, ki je leta 1992 napo-
vedal Komorni zbor Rakek. Na prve vaje je 
prišlo 22 pevcev, do konca sezone pa je zbor 

štel 29 članov. Za taktirko je poprijel Jože Rajk, 
akademski glasbenik, ki je v tistem letu štel šele 24 
let. Prvi nastop Komornega zbora Rakek je bil na 
letnem koncertu Mešanega pevskega zbora Heroj 
Iztok z Rakeka, kjer so nastopili kot gostje – le do-
ber mesec po prvih vajah. Junija istega leta je zbor 
v sodelovanju z orkestrom postojnske glasbene šole 
pripravil prvi samostojni koncert v Zelški cerkvi  
sv. Volbenka. 

Naslednja pevska sezona je v začetku prinesla 
težave – novembra 1992 je zbor prenehal z delova-
njem. Najbolj vztrajni pevci so kljub majhni zased-
bi desetih članov zbor ohranili in že okrog božiča 
ponovno stali na odru. V tej sezoni se je zbor prvič 
udeležil občinske Revije odraslih pevskih zborov v 
Novi vasi in se uvrstili na regijsko revijo. Na slednji 
je bil zbor prvič strokovno ocenjen kot »soliden 
zbor«. V tem letu je zbor sodeloval na številnih na-
stopih, ob koncu leta pa je priredil samostojen letni 
koncert v Zelšah, tako kot preteklo leto. 

V 24 letih kar 130 pevcev
Sezona 1992/93 je prinesla nekaj novih pevcev in 
lepo število nastopov. Pevski zbor se je udeležil re-
vije, kjer je bil zelo pohvaljen tako za programski 
okvir kot izvajanje, v juniju pa je sledil letni koncert 
v Zelšah. S to sezono je zbor začel z gostovanji po 
Sloveniji in po drugih državah; prvo gostovanje je 
bilo v Reki na Hrvaškem. 

Leta 1999 je zbor zaradi premajhnega števila 
moških deloval kot Vokalna skupina Komornega 
zbora Rakek, v kateri so prepevale samo ženske.  
V letu 2001 so ponovno začeli s prepevanjem kot 
mešani pevski zbor. Zbor je pot sicer začel na Rake-
ku, sestava članov pa se je skozi leta bistveno spre-
menila, kar je botrovalo k prenovi imena; zbor se 
je v tej pevski sezoni preimenoval v Komorni zbor 
Fran Gerbič (KZFG).

Komorni zbor Fran Gerbič pred katedralo v Edinburghu.| Foto: 
arhiv društva
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Naša društva

Avtor: Urša Šmalc

KZFG se je skozi leta počasi gradil. Nekateri pevci 
so odšli, drugi prišli. V sezoni 2011/12 se je število 
članov povzpelo na 26, danes pa v zboru prepeva 
kar 31 pevk in pevcev. V štiriindvajsetletni karieri 
zbora se je zvrstilo 130 pevk in pevcev. 

KZFG se lahko pohvali s pestrim repertoarjem, 
saj prepeva sakralno glasbo, ljudske pesmi, novej-
še umetne pesmi, gospel in zabavno glasbo - glas-
bo za vsako priložnost. Posnel je eno kaseto (Letni 
koncert 1996/97) in dve zgoščenki (leta 2005 z 
naslovom A. Mozart: Missa Brevis in črnska duhov-
na glasba, leta 2012 ob 20. obletnici pa zgoščenko  
s preprostim naslovom KZFG 20 let). 

Uspešno delo potrjujejo številna 
priznanja
Komorni zbor Fran Gerbič je nepogrešljiv člen v 
zborovskem poustvarjanju v občini Cerknica. Zbor 
je prejel zlato taborsko priznanje Občine Cerknica, 
takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport pa mu je dodelilo status delovanja v javnem 
interesu na področju kulture. Vsako leto, že od leta 
2004, organizira Gerbičeve večere in z njimi obu-
ja spomin na vsestranskega glasbenika, domačina 
Frana Gerbiča. Redno sodeluje na občinskih prire-
ditvah ob praznikih, od leta 2003 pa tudi na prire-
ditvi Zdaj zaori. Organizira letne koncerte v tripe-
resni zelški cerkvi. Zbor so slišali od Portoroža do 
Beltincev, gostoval pa je že na Hrvaškem, v Srbiji, 
Walesu, Angliji, v Edinburghu na Škotskem, v Bra-
tislavi in na Dunaju ter letos v Sarajevu in Kaknju 
(BiH). Skupnih nastopov je zbor zabeležil več kot 
230, od tega 18 v tujini. 

Aprila 2013 se je zbor prvič udeležil medna-
rodnega tekmovanja. V Bratislavi je na VII. medna-
rodnem tekmovanju Slovakia Cantat osvojil srebrno 
priznanje v kategoriji mešani zbor in zlato prizna-
nje v kategoriji sakralna glasba. Novembra istega 
leta se je zbor udeležil še Regijskega tekmovanja 
osrednje Slovenije, kjer je prejel zlato priznanje ter 

priznanje za obetavno zasedbo. Uspeh iz Bratislave 
je zbor še dodatno potrdil v naslednjem letu, 2014, 
na 28. mednarodnem tekmovanju Praga Cantat, 
kjer je v kategoriji mešani zbori prejel srebrno, v 
kategoriji sakralna glasba pa zlato priznanje. V sle-
dnji je bil zbor absolutni zmagovalec kategorije in je 
tako prejel tudi prvo nagrado, dirigent Jože Rajk pa 
je prejel posebno priznanje za izjemno dirigiranje. 

Za uspeh zbora so zaslužni pevci
KZFG že od samega začetka vodi Jože Rajk. Za us-
peh zbora pa so zaslužni tudi vsi pevci. V zboru od 
prvega dne prepeva Helena Šmalc. Silvester Re
sinovič, Helena Rajk in Marija Primožič so čla-
ni zbora že 20 let. Dolgoletni članici zbora sta tudi 
Tatjana Štefančič in Vesna Resinovič, Boštjan 
Šmalc in Marko Rudolf pa z nekaj prekinitvami 
prepevata že od ustanovitve zbora.

KZFG deluje s pomočjo sredstev Občine Cerknica 
in skromnih donacij, stroške gostovanj in tekmo-
vanj pa pevci večinoma krijejo sami. Če bi jim radi 
pri tem pomagali, vam bodo gotovo hvaležni. Zbor 
združuje pare, družine, brate in sestre, različne ge-
neracije, različne poklice. Predvsem pa Komorni 
zbor Fran Gerbič združuje dobre prijatelje. 

Več informacij o zboru lahko dobite na njihovi sple-
tni strani www.fran-gerbic.si. Vsi, ki imate radi glasbo 
in petje, pa ste vabljeni, da se zboru pridružite. 

Po razglasitvi rezultatov na prvem mednarodnem tekmova-
nju v Bratislavi, aprila 2013.| Foto: arhiv društva
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ukvarjali, sicer pa precej redno ilustriram še za Ci-
ciban in Cicido, česar sem zelo vesela, čeprav imam 
zaenkrat s tem kar precej dela – nisem še  toliko 
spretna.

Se tudi pri teh ilustracijah poslužujete digital
nih tehnik?
Ne, za Ciciban si želim delati »peš«, torej z materi-
alom. Pustijo ti, da delaš, kar hočeš, in daš potem v 
optično branje. Sama delam akril, gvaš, svinčnik... 
Malo kombiniram.

V glavnem rišete živali. Tudi 
ljudem ste pogosto nadeli žival
ski obraz namesto človeškega.
Ja, živali so moja velika ljubezen. V 
svoja dela rada vključim malo hu-
morja, ni pa tu nobenega globljega 
vidika. Nobenega političnega ali 
kakršnegakoli drugega motiva ni 
bilo nikoli zadaj.

Torej vas ni navdahnila Orwe
llova Živalska farma?
Ne, sicer poznam to delo, ampak ni imelo nobenega 
vpliva na moje slike. Enostavno – če se mi je nekdo 
zdel podoben golobu, sem ga narisala kot goloba.

Poleg risanja pa je vaša strast tudi glasba.
Glasba mi res veliko pome-
ni. Že dolgo časa aktivno 
pojem v zborih, zdaj pri 
Komornem zboru Fran 
Gerbič. Vedno so razni nas-
topi in tekmovanja, tako da 
včasih kar težko uskladim 
petje in risanje, potem vča-
sih še kakšna razstava pri-
de vmes. Ob vsem skupaj 
pa rada hodim še v hribe.

Avtor: Miha Jernejčič

Kultura in kulturniki

Nana Homovec
Nana Homovec, 25-letna ilustratorka 
z Rakeka že od malih nog rada riše. Tudi 
če njenih del še niste videli na kateri od 
razstav, ste njeno ustvarjanje kaj lahko 
zasledili v Cicibanu, Cicidoju ali celo v 
kaki mobilni aplikaciji.

Pravite, da ustvarjate že odkar 
se spomnite?
Imela sem to srečo, da sta mi star-
ša vedno dovolila packati, nikoli ni 
bilo kakih težav s pospravljanjem 
in čiščenjem. Tudi v osnovni šoli 
sem naletela na spodbudno oko-
lje. Vedno imaš par otrok, ki znajo 
lepo risati in potem ti rišejo za celo 
šolo. Jaz sem bila pač ena od teh, 
tako da sem svojo slikarsko pot na-
daljevala na oblikovni šoli, potem pa sem se vpisala 
še na študij slikarstva. Nihče mi ni rekel, da tu ni 
denarja ali kaj podobnega, vsi so me spodbujali pri 
tej odločitvi.

Pa ste po končanem študiju našli zaposlitev?
Zaposlena sem na pod-
jetju Pilcom iz Cerkni-
ce, kjer se ukvarjam 
z digitalno ilustracijo 
za mobilne aplikacije. 
Mogoče delo ni toliko 
umetniško, je pa zelo 
zanimivo. Veliko sem se 
naučila o aktualni raču-
nalniški grafiki, s čimer 
se na fakulteti nismo 

Foto: osebni arhiv
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Kultura in kulturniki

Zaplesali v Velenju
V oktobru je v Velenju potekal Mini festival otroške 
plesne ustvarjalnosti Pika Miga 2015. Našo občino 
sta zastopali skupina Zvezdice iz KD Rak Rakek in 
plesalka Neja Obreza iz KID Plesonoga. Neja Obre-
za je nastopila s svojim avtorskim plesom, za katere-
ga pravi, da jo je navdihnil kip Male morske deklice. 
»Vsak ples, tako kot slika ali kip, vsebuje čarovnijo,« 
je prepričana Neja, ki pleše pod mentorstvom Jelene 
Milovanović.

V skupini Zvezdice so ponosni, da so se uvrstili na 
festival, kjer se predstavijo najboljše otroške plesne 
skupine v državi. »To je veliko priznanje tako za ple-
salce, ki pridno ustvarjajo in vadijo celo leto, kot 
zame,« je povedala Vesna Turšič, mentorica Zvez-
dic. Kot pozitivno ocenjuje, da festival ni tekmovalne 
narave - plesne skupine se spoznavajo, opazujejo in 
 kujejo nove ideje. Avtor: Maruša Opeka

Obuti maček iz žaklja v škornje
Gledališka skupina KD Rak Rakek je 17. okto-
bra premierno uprizorila komedijo Obuti maček.  
V razprodani dvorani Kulturnega doma Cerknica so 
gledalci uživali v besednih duhovitostih in domislicah 
avtorja igre Andreja Rozmana Roze. V predstavi zviti 
maček (Lara Zorn) v zahvalo za škornje pomaga mla-
demu, revnemu Maticu (Matej Šajn), da osvoji srce 
simpatične kraljične (Lara Premrov). Kralj (Snežna 
Obreza) in kraljica (Maja Malc) sta hčer sicer oblju-
bila grofu Brdavšku (Aleš Brlan), ampak po vrsti pre-
obratov in zapletov se zgodba usmeri na prave tirnice. 
Režiserki predstave Anji Bajda je uspelo, da je s ko-
mičnimi detajli nadgradila zgodbo in jo priljubila tako 
mlajšim kot starejšim gledalcem. Avtor: Maja Malc

Foto: Anja Bajda

Ste pričakovali, da bo vaš čas tako zelo zapol
njen?
Moram reči, da sem kar malo presenečena, da kar 
naprej dobivam naročila, recimo od Cicibana vsaka 
dva, tri mesece. Čez poletje sem ilustrirala in obli-
kovala tudi pesniško zbirko Ferija Lainščka, ki bo 
izšla konec oktobra, to je prineslo zraven še eno 
naslovnico, mogoče še kaj. Trenutno končujem še 
svoje delo za skupinsko razstavo Bienala neodvisne 
ilustracije, ki bo 9. novembra v Kinu Šiška. To mi 
predstavlja velik izziv, saj želim, da nastane nekaj 
dobrega. Pomagam tudi pri likovni sekciji Kultur-
nega društva Rak Rakek, kar mi je prav tako v veli-
ko veselje.

Foto: Ksenija Migor

Svet je kakor ringaraja
6. oktobra je v knjigarni Konzorcij potekala slav-
nostna predstavitev antologije Svet je kakor ringaraja 
pesnice, pisateljice in pripovedovalke Anje Štefan. 
Poleg urednikov in ilustratorjev se je Štefanovi na 
predstavitvi pridružil tudi Boštjan Gombač, ki je 
skupaj z glasbenimi sodelavci ustvaril glasbeno zgoš-
čenko z enakim naslovom.  Avtor: Maruša Opeka

Foto: Maruša Opeka
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Šport

pa sem se za eno sezono preselil v Nemčijo k ekipi 
Red Bull München. Po sezoni v Nemčiji, se pravi lan-
sko sezono, sem en mesec preživel v Celovcu, nato 
pa sem do konca sezone odšel na Švedsko v Västrås, 
kjer v drugi švedski ligi igram tudi letos.

Kot velika večina profesionalnih športnikov 
tudi sami veliko potujete. Se je bilo težko pri
vaditi na življenje izven domačega okolja?
Ko sem s sedemnajstimi leti odšel na Švedsko, je 
bilo kar težko. Nikogar ne poznaš, ne znaš jezika itd. 
Ampak ko enkrat prideš v klub, je vse skupaj malo 
lažje, kajti nisi edini, ki si v takšni situaciji. Tudi v 
klubu so zelo pomagali, tako da sem se kar hitro na-
vadil na življenje na Švedskem. Prvo leto sem hodil 
v šolo švedskega jezika, kar je veliko pripomoglo, 
da sem se hitro naučil švedščine. Z domačimi oh-
ranjam stike predvsem prek družbenih omrežij. Na 
začetku to še ni bilo toliko razširjeno kot danes, 
tako da smo uporabljali MSN Massenger. Danes pa 
so to Skype, Viber, Facebook itd.

Se rad vračaš domov?
V domače kraje se zelo rad vračam. Tam imam dru-
žino in prijatelje. Res je, kar pravijo: povsod je lepo, 
a doma je najlepše!

Kako zgleda povprečen dan vrhunskega šport
nika?
Moj delovnik, kadar ni tekem, izgleda nekako tako-
le: vstanem ob 7. uri in pozajtrkujem, ob osmih se 

Jan Urbas
26-letni hokejist Jan Urbas je bržkone 
najbolj znan športnik iz občine Cerknica. 
Za začetek njegove športne poti lahko 
štejemo kar leto 1991, ko se je pri 
dveh letih in pol na domačem potoku 
v Dolenji vasi naučil drsati. Že leto 
kasneje je Jan treniral pri Olimpiji, s 
sedemnajstimi leti pa je odšel igrat hokej 
v švedski Malmö. V letu 2007 je že igral 
za slovensko reprezentanco do 18 let, 
najbolj pa se ga spomnimo po nastopih 
za člansko izbrano vrsto, za katero je 
igral na štirih svetovnih prvenstvih in 
seveda lani na olimpijskih igrah v Sočiju. 

Zakaj od vseh športov prav hokej?
Za hokej me je navdušil oče Janez, ki je ta šport ved-
no oboževal. Že pri treh letih in pol me vpisal v ho-
kejsko šolo Olimpije, kjer sem šel skozi vse selekcije 
in se s sedemnajstimi leti odločil za odhod v tujino. 
V Malmöju sem najprej igral v mladinskih ekipah, 
potem pa še v članski. Po petih letih sem za dve leti 
prestopil k Växjöju, ravno tako na Švedskem, nato 

Športni strani pripravlja: Miha Jernejčič



november 2015 | Slivniški pogledi | 27

NAVIJAJMO ZA NAŠE!

KEGLJANJE: kegljišče v Cerknici
6. november ob 17:30: Brest Cerknica II (ž) : Vodnjak
14. november ob 14:00: Brest Cerknica I (ž) : Ljubelj 
               ob 17:30: Brest Cerknica (m) : Ljubelj I
20. november ob 17:30: Brest Cerknica II (ž) : Kočevje

NOGOMET: nogometno igrišče Koleno (Cerknica)
7. november ob 14:00: NK Cerknica : Farma Vipava
21. november ob 14:00: NK Cerknica : Tabor Sežana

KOŠARKA: športna dvorana Cerknica
14. november: KK Cerknica : KK Lesdog Kočevje
28. november: KK Cerknica (ž) : Janina
                    KK Cerknica : Hidria

Šport

Nazadnje tekli ob Karlovici
V nedeljo, 11. okto-
bra, se je s Tekom ob 
Karlovici za ključil 
deveti zaporedni 
Notranjski tekaški 
pokal. Letos je vklju-
čeval devet tekov po 
Notranjski, tekače 
pa čaka le še sklepni 
del – podelitev pri-
znanj najboljšim. 

ŠPORTNI SEMAFOR

NOGOMET 
NK Cerknica, člani, 3. SNL zahod
9 tekem: 1 zmaga, 3 remiji, 5 porazov - 9. mesto 
 26. 9. 2015 – Cerknica : Ilirska Bistrica 1 : 2 
 3. 10. 2015 – MNK Izola : Cerknica 1 : 2 
 10. 10. 2015 – Cerknica : Brda 1 : 7 
 17. 10. 2015 – Adria Miren : Cerknica 1 : 1

KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1.A liga
6 tekem: 4 zmage, 1 remi, 1 poraz - 3. mesto

26. 9. 2015 – Brest : Enemon 5 : 3 
10. 10. 2015 – Kočevje : Brest 2 : 6 
17. 10. 2015 – Brest : Konstruktor I 2 : 6

KK Brest Cerknica, članice I, 1.A liga
6 tekem: 4 zmage, 2 poraza - 3. mesto

26. 9. 2015 – Brest I : Miklavž 7 : 1 
10. 10. 2015 – Celje I : Brest I 8 : 0 
17. 10. 2015 – Brest I : Konstruktor 6 : 2

KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga zahod
4 tekme: 2 zmagi, 1 remi, 1 poraz - 2. mesto

26. 9. 2015 – Gorica : Brest II 4 : 4 

4. 10. 2015 – Brest II : Izola 6 : 2 
10. 10. 2015 – Brest II : Pivka 5,5 : 2,5 
17. 10. 2015 – Krka : Brest II 5 : 3

NAMIZNI TENIS
Ping pong klub Rakek, člani, 2. SNTL
4 tekme: 1 zmaga, 3 porazi - 8. mesto

3. 10. 2015 – NTD Kajuh Slovan II : PPK Rakek 1 : 5 
3. 10. 2015 – NTK Vesna : PPK Rakek 5 : 4 
17. 10. 2015 – PPK Rakek : NTK Sobota 3 : 5 
17. 10. 2015 – PPK Rakek : NTK Kema II 2 : 5

NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek po polhovih stopinjah - 14,6 km, 3. 10. 2015

Moški: Ženske:
1. Borut Albreht 54:19 1. Kristina Bele 1:09:51 
2. Andrej Trojer 55:19 2. Katarina Ožbolt 1:11:07  
3. Anej Likar 56:54 3. Slavka Drobnič 1:13:01

 Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
600 metrov: Jure Mlakar in Eva Kovačič
600 metrov: Miha Mlakar in Ema Bebar
1500 metrov: Rok Truden in Maja Zbačnik

Tek ob Karlovici - 9,7 km, 11. 10. 2015
Moški: Ženske:
1. Andrej Lindič 35:45 1. Kristina Bele 43:55
2. Kristjan Ipavec 36:04 2. Katarina Ožbolt 45:25 
3. Matej Jurančič 36:23 3. Silva Vidovič 47:04

 Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
600 metrov: Jure Mlakar in Eva Kovačič
1000 metrov: Miha Mlakar in Kiara Sterle
1500 metrov: Nejc Šraj in Tinkara Plos

 odpravim v dvorano, kjer imamo suhi trening (fitnes) 
in trening na ledu, po treningu se s soigralci odpravi-
mo na kosilo, nato pa okoli 15. ure domov. Med se-
zono so treningi malo krajši, ampak je veliko tekem, 
tako da smo veliko na poti in ne treniramo tako dol-
go. Prosti čas pa izkoristim za počitek, druženje s so-
igralci in punco Tejo. Družbo nama dela tudi pes Bob.

Foto: Nace Farkaš
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Duh nekega drugega časa

1974 Unec – koline
Ker smo že dobro zakorakali v jesen, se 
marsikatera gospodinja, ki doma še redi 
prašiče, trudi, da bo zredila čim večje in kar 
se da dobro rejene živali za zakol. Vendar 
takih prašičev, kot jih je zredila Lekinova 
teta z Unca, se ne posreči zrediti vsakemu.

Slika je bila posneta pred Lekinovim kozolcem 
na Uncu na začetku zime nekje leta 1974. Naj-
verjetneje je bilo to za 29. november, ko je bil 

državni praznik in so bili najmanj trije prosti dnevi. 
Te dni smo imeli predvsem za domač praznik, kot 
smo temu rekli kolinam.

Koliko tehtajo te ogromne živali, težko ugibam, 
vem le, da je približno 180 kg težak prašič segel rav-
no čez cel stol. Tej živali pa leži cela glava in še vrat 
krepko čez stol. Verjetno je domači sin Mirko prav 
zaradi tega poslikal ta dogodek. To je skupina krep-
kih moških, saj za tolikšno žival je potrebno precej 
moči, da se jo spravi na stol in tam tudi obdrži.

Če je bil pujs manjši in mlajši, smo porabili tudi 
kožo. V kotlu smo zavreli vodo in poparili pujsa v 
zato pripravljeni trugi. Po njem smo potresli kolo-
fonijo in z nožem popraskali ščetine. Na Uncu se 
temu opravilu reče, da smo ga ošuopali, drugod po 
Cerkniškem pa, da so ga opalužili.

Kar dobra dva dni je trajalo, da smo pospravili vse 
koline. Najprej so bili na vrsti ocvirki ali bržola. To 
so bili narezani kosi še tople pljučne pečenke; če je 
bilo več držačev, pa je bilo treba odrezati še malo 
od plečeta. Meso smo pražili na čebuli in polivali z 
vinom ali pivom. Na koncu smo dodali še malo je-
trc in jed je bila hitro gotova. Tako okusne hrane ni 
moč narediti, kot so prav ti prvi ocvirki.

Potem je bilo na vrsti pranje črev. Najprej smo 
spravili iz njih ostanke hrane, jih dobro sprali,  potem 

pa vmes pomešali kislo zelje ali repo in pustili čez 
noč. Drugi dan smo spirali in spirali, dokler niso čre-
va izgubila neprijetnega vonja. Zdaj smo najprej na-
redili krvavice, potem pa lepo obrezali meso: kar je 
bilo mastnega, je šlo med špeh, mesene dele pa smo 
zmleli za klobase; pečenice, pljučne klobase, kožarce 
in pa nadevali svinski želodec ali mehur.

Špeh je bilo treba samo še scvrt in pa nasolit kose 
mesa. To je bilo v slanici kakšne tri tedne, potem pa 
smo kose obesili sušit na izbo, da se je meso oka-
dilo z dimom. Ko smo šli k Lekinovim voščit Novo 
leto, je prinesel stric Žan velik krožnik toplih ku-
hanih prekajenih rebrc, teta Mima pa bel kruh in 
slastno potico. Zanimive, prijetne, pa tudi dobre so 
bile  koline. Lepo je bilo.

Avtor: Ana Ivančič
Vir: www.stareslike.cerknica.org

Na fotografiji od leve: Franc Ivančič – Rudlnov, Tone Ivančič 
– Podbojev, Jana Jernejčič – Lekinova, Peter Ivančič – Rudl-
nov, Žan Jernejčič – Lekinov, Ivan Jernejčič – Lekinov in Tone 
Jernejčič – Špelin.|Foto: Mirko Jernejčič

Notranjske artikulacije Avtor: Artikula

Kaj naj človek sploh obhaja konec oktobra? Sveče v bu-
čah, sveče na pokopališču ali Trubarjeve bukve? Prava 
zmeda. Kdor se je v tem času šemil, pa kljub zmedi ni 
za nikamor. Butale se namreč šemijo v nekem drugem 
koledarskem obdobju. Šemljenje oktobra je nepošir-
nu. Kar povejte jim, oktobrskim maskam.

»Dober večer, imate kaj za maškare?«
»Čakajte, kaj ni danes 31. oktober? Ste pa res nepoširni, da 
hodite našemljeni po hišah. Kaj nimamo svojega praznika za 
šeme? A doma vejo?«

nepošir  n = tak, ki se ne vede situaciji primerno; tudi nevljuden
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Ideja za izlet

Unška koliševka 
Unška koliševka je velikokrat po krivici 
prezrta naravna znamenitost Notranjske. 

Koliševka je večja kraška kotanja, navadno 
z navpičnimi stenami, in unška je ena naj-
lepših udornic pri nas. Nastala je po zrušit-

vi stropa velike podzemne dvorane, ki jo ustvarila 
reka Rak na poti iz Rakovega Škocjana na Planin-
sko polje. Koliševka ob pogledu z vrha obiskovalca 
s svojimi veličastnimi 200 metri v premer in 125 
metri v globino napolni z strahospoštovanjem. Pri 
samem spustu na dno je zaradi strmega pobočja in 
nevarnosti zdrsa potrebna previdnost. 

Kljub temu pa ne gre spregledati bogate in za-
nimive favne in flore. Zaradi oblike kotanje je na 
dnu temperatura precej nizka, proti vrhu kolišev-
ke pa narašča. To se zelo očitno odraža tudi na ra-
stlinstvu. Nedostopne skalnate stene so zatočišče 
številnim plazilcem, med drugim tudi modrasom, 
 zatočišče tu najdejo tudi medvedi in celo gamsi. 

Po teh gozdovih je po prvi svetovni vojni poteka-
la Rapalska meja in za seboj pustila kar nekaj sledi, 
kot so podzemni rovi ter ruševine bunkerjev in vojaš-
nic. Ob spustu v koliševko tako 
obiskovalec naleteli na vhod v 
stare vojaške rove, ki so jih zara-
di lažjega prehoda s Primorske 
proti Ljubljani zgradili italijanski 
vojaki. Od nekdaj 15 kilometrov 
skupne dolžine rovov je sedaj za 
ogled na voljo le še 1,5 kilometra. 
V rove vodi več vhodov, med se-
boj so prepleteni in so lahko pravi 
labirint. 

Tudi Unec se ponaša z bogato 
preteklostjo. Med po membne 
osebnosti, ki so tu živele in 

 delovale, je z velikimi črkami zapisano tudi ime 
Rudolfa  Maistra - Vojanova. Leta 1903 sta Lovro 
in Matilda (sestra Rudolfove matere Franje) Sebe-
nikar z Rakeka na Uncu kupila posestvo s stavbo - 
dvorcem - sredi vasi. Franja Maister se je kot vdova 
preselila k sestri na Unec in mladi Rudolf jo je redno 
obiskoval. Po upokojitvi leta 1923 je večkrat priha-
jal na Unec. Unčani so ga videvali, kako je posedal 
pred hišo na klopci in premišljeval. Srečeval se je z 
borci za severno mejo, se prijateljsko pomenkoval 
in pisal spomine. Na Uncu je 26. julija 1934 v sta-
rosti 60 let tudi umrl. Unčani so se častno poslovili 
od ljubljenega generala in ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot v Maribor. 

Na Notranjskem in posebno na Uncu je bil odnos 
do Rudolfa Maistra in njegovih borcev za severno 
mejo vedno pozitiven, spomin pa vedno negovan. 
Na Maistrovi hiši je spominska plošča, za kate-
ro skrbijo člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Unec. Dvorano v gasilskem domu so poimenovali 
Maistrova dvorana (v njej je razstava o življenju in 
delu Rudolfa Maistra in bojih za severno mejo), pred 
gasilskim domom pa je generalov doprsni kip. Orga-
nizirane skupine se za ogled in vodenje po razstavi 
lahko najavijo na številki 051 668 628 (K. Petrič).

Kako do tja: Iz smeri Unca proti Rakeku pred 
gostilno Portus zavijete desno 
in nadaljujete pot skozi nase-
lje. Kmalu po koncu naselja se 
prične makadamska pot, po ka-
teri greste še približno dva kilo-
metra do križišča. Tam zavijete 
desno ter pot približno 300 me-
trov nadaljujete do informativ-
ne table. 

Pot ni zahtevna, nekoliko 
previdnosti je potrebne pri spu-
stu na dno koliševke, za ogled 
rovov pa so nujni svetilka in 
nepremočljiva obutev. 

Avtor: Katarina Intihar in Karmen Petrič, TD Rakek

Foto: Katarina Intihar
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Čudoviti svet Notranjskega parka

Zgodovina posegov v Cerkniško jezero
Presihajoče Cerkniško 
jezero - jezero, ki je skozi 
stoletja zbujalo pozornost 
neštetih potopiscev in 
raziskovalcev. Nekateri 
so ga hoteli osušiti, drugi 
pa poplaviti, tako da ne bi 
nikoli več presahnilo. 

Zaradi potreb po kmetijskih zemljiščih so v 
18. in 19. stoletju domačini začeli razmišlja-
ti o tem, da bi povečali odtočne jame jezera 

in s tem zmanjšali poplavljanje ali skoraj popolno-
ma izsušili Cerkniško jezero. Gregor Kebe, doma-
čin iz vasi Dolenje Jezero, je že leta 1845 poskušal 
pred Veliko Karlovico z miniranjem znižati kamniti 
prag pred požiralnikom in razširiti ozke podzemske 
 hodnike mogočnega jamskega sistema Karlovice.

Z miniranjem nad Malo Karlovico
Leta 1908 so posestniki jezera nabrali 2300 kron za 
poglobitev Male Karlovice. Na Logaško okrajno gla-
varstvo so vložili prošnjo za predvidena dela. Gla-
varstvo je podalo negativno mnenje za poglobitev 
vhodnega dela jame in izkop manjše povezovalne 
struge do požiralne jame. Kljub prepovedi del so do-
mačini izkopali strugo in za več kot meter po globili 
vhodni del Male Karlovice. Seveda so vsa dela izvr-
šili tajno, ker so se bali, da bi jih glavarstvo zaradi 
del kaznovalo. Za dela so porabili 40 kilogramov 
smodnika in 35 dinamitnih nabojev.

Najbolj intenzivni posegi za hitrejše odteka-
nje vode iz jezera so se pričeli v prvih desetletjih  
20. stoletja. Leta 1921 je bila v Cerknici ustanovlje-
na Vodna zadruga, ki naj bi poskrbela za  osušitev 

Avtor: Tine Schein, Notranjski regijski park

jezera. Dela na jezeru so se začela s poglabljanjem 
požiralnih jam in znižanjem naravne kamnite sto-
pnice pred Veliko in Malo Karlovico. Sledilo je 
 poglabljanje strug pred Svinjsko jamo in Nartom. 
Nato so še izravnali meandre strug Stržena pri Čr-
nih mlakah pod vasjo Gorenje Jezero in meander 
struge v Velikemu Oltarju. Dela so nadaljevali z iz-
ravnavami strug potokov Žerovniščice, Lipsenjščice 
in Tresenca pri Otoku ter Cerkniščice v spodnjem 
toku pod Dolenjo vasjo. Nekdanji veliki jezerski 
meandri strug so se zmanjšali za več kot devet kilo-
metrov, s tem pa se je močno spremenilo tudi odte-
kanje vode iz jezera.

Kako popraviti škodo?
Tako je bila jezeru povzročena velika škoda, saj so 
vsi opisani posegi spremenili način polnjenja in 
presihanja jezera, spremenili so pogoje za življenje 
rastlin in živali. Tudi zaradi teh pa je Cerkniško jeze-
ro še danes svetovno pomembna naravna dediščina.

V razvitih državah Zahodne Evrope danes pre-
cej energije in denarja namenjajo popravljanju na-
pak iz preteklosti. Premišljeno, postopno vračanje 
Cerkniškega jezera v njegovo naravno stanje je edi-
na pot, da jezeru povrnemo, kar mu je bilo odvzeto. 
To velja predvsem za zgoraj naštete vodotoke, ki bi 
jih bilo nujno speljati nazaj v stare struge.

Obnovljeni meander Goriškega Brežička.|Foto: Jošt Stergaršek
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Mladi mladim

Tabor(ček) doživljajske pedagogike

Po zgledu šole iz Starega trga in po izkustve-
nem izobraževanju o doživljajski pedagogiki, 
ki ga je za aktiv dodatne strokovne pomoči 

pripravila Manca Farkaš, smo se opogumili in letos 
v Zelško kočo na dvodnevni tabor(ček) doživljajske 
pedagogike odpeljali 6. A in 7. A razred naše šole.

V prijetnem ambientu, odmaknjeni od vsako-
dnevne rutine in medijev, smo se učili skupaj pre-
magovati različne naloge. Ugotavljali smo, kako 
pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in 
tako lažje doseči cilj. Skozi takojšnjo povratno in-
formacijo so učenci izvedeli, kako so se ob njih po-
čutili drugi, ali so bili uspešni in kako bi se lahko še 
bolje izkazali. Učenci so preživeli dva dni v naravi, 

na soncu (in dežju), naučili so se postaviti pravila 
in se jih držati, razdeliti zadolžitve in jih opraviti 
ter se veliko igrati. Vsak učenec se je lahko izkazal 
tako, da je pripomogel k uspehu skupine. Vse sode-
lovalne igre so učenci uspeli rešiti. Bolj so se naučiti 
zaupati in seveda zaupanje vračati. Tjaša Prudič

VDC na obisku v grahovski šoli

Ob tednu otroka smo bili uporabniki cerk-
niške enote Varstveno-delovnega centra Po-
stoj na 7. oktobra povabljeni na Podružnič-

no osnovno šolo 11. maj Grahovo. Za dobrodošlico 
so nam učenci 5. in 6. razreda predstavili moderne 
plese, Magda in Simon iz VDC pa sta nato zaigra-
la par domačih na harmoniko. Nazadnje smo se z 
osnovnošolci prijateljsko »pomerili« v badmintonu 
in namiznem tenisu. V slednjem imamo v VDC že 
vrsto medalj iz različnih tekmovanj. Hvala šoli za 
povabilo in prijetno popestritev dneva. Mateja Curk

Žlahten okus »šolskih« jabolk

Šolarji OŠ Maksim Gaspari iz Begunj so ob Ja-
bolčnem dnevu na Menišiji v sodelovanju s 
Turističnim društvom Menišija obrali jabolka 

»svoje« jablane. Šola je namreč na pobudo društva 
leta 2012 to jablano posvojila. Odtlej se učenci vsa-
ko jesen razveselijo zdravih plodov šolske jablane 
in se tudi na ta način učijo, da jabolka ne rastejo v 
trgovinah. Pravijo, da imajo jabolka njihove jablane 
prav poseben, žlahten okus. 

Letos so »šolska« jabolka sodelovala na razstavi 
starih avtohtonih sort sadja. Damijana Škrlj
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Varnost na prvem mestu

Drzne tatvine
V Sloveniji narašča število hišnih ropov, 
ki so izvedeni na brutalen in dobro 
pripravljen način.

Storilci svoje žrtve vnaprej izbirajo in objekte 
predhodno skrbno opazujejo. Napadi so obi-
čajno izvedeni na nič hudega sluteče ljudi v 

njihovih hišah ali stanovanjih.
Tuja nesreča, tuja skrb! Od vseh nesreč naj

lažje prenašamo tujo. Naslednji ste morda na 
vrsti vi  ali pa tudi ne. Ukrepajte pravočasno  
zavarujte sebe in svoj dom.

Roparji uporabljajo telesno silo, grožnje, ra
zne nevarne predmete in orožje ter tako žrtev 
prisilijo, da izroči oziroma pove, kje hrani gotovino 
in dragocenosti.

Pri hišnih ropih gre za hudo nasilje, pri katerem 
storilci delujejo v skupinah, so zamaskirani in obo-
roženi, žrtev zvežejo, ji grozijo z orožjem in se po-
navadi dolgo zadržujejo v prostorih. Očitno je, da 
poznajo razmere v objektih, da v nekaterih prime-
rih celo vedo, kje so skriti prihranki. Najpogosteje 
na njihovih domovih ropajo ženske in starejše ose-
be, ki se niso sposobne braniti.

Policisti svetujemo:

• Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite 
doma. 

• Ne odpirajte vrat neznancem. 
• Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata. 
• Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetlja-

vo. Zelo priporočljiva je senzorska luč. 
• Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali 

varnostno verigo in kukalom. 
• Namestite domofon ali videofon.

Če vas oropajo ... ne reagirajte pretirano pogu-
mno, še posebej, če je ropar fizično močnejši, obo-
rožen ali če je roparjev več. Takoj po dejanju pokliči-
te policijo! Policiji lahko pri izsleditvi roparja precej 
pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete 
predvsem:

• osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, 
velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, 
hoje, govora in drugo);

• registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila; 
• smer, kamor so roparji pobegnili. 

Do prihoda policije ničesar ne premikajte in 
ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih 
sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.

Vir: www.policija.si
Zdravko Kovač

komandir
višji policijski inšpektor III
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Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih modrih 
poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Sliv-
niški pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripi-
som »Nagradna križanka« ali na elektronski naslov ure-
dnistvo@slivniskipogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna 
križanka«. Rešitve bomo v uredništvu sprejemali do  
20. novembra. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli enakovredne na-
grade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Knji-
žnica Jožeta Udoviča Cerknica: knjigo Temeljito poročilo 
o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru avtorja 
Franca Antona Steinberga. 

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki 
Slivniških pogledov, ki izide v začetku decembra 2015. 

V uredništvo je prispelo 123 pravilnih rešitev prejšnje 
križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prej-
mejo naslednje nagrade pokrovitelja Vrtnarije Najdi:
1. nagrado (darilni bon v vrednosti 40 evrov) prejme 

Jože Obreza, Begunje 17 B, 1382 Begunje pri Cerknici;
2. nagrado (darilni bon v vrednosti 30 evrov) prejme 

Mirjana Perko, Cesta Jožeta Krajca 3; 1381 Rakek;
3. nagrado (darilni bon v vrednosti 20 evrov) prejme 

Slavka Telič, Peščenk 29, 1380 Cerknica. 
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v Vrtnem cen

tru Najdi v industrijski coni Podskrajnik. 

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
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Lepo vabljeni ...

do 12. novembra
Med otokom in požiralniki 
fotografska razstava Silva Zalarja iz 
Grahovega; prost vstop
Galerija Krpan, Cerknica
Organizator: Društvo notranjskih 
kulturnikov Krpan Cerknica

vsak dan (razen ob nedeljah in 
praznikih)
Jutranja telovadba
od 7.30 do 8.00 na Peščenku v Cerknici
od 8.00 do 8.30 skupina Gozdne 
korenine: na strelišču na glinaste golobe 
(ob stari cesti Rakek - Cerknica – Begunje)
Organizator: Društvo šola zdravja

ob sobotah (7., 14., 21. in 28. 
novembra)
Predpraznična peka (poprtnikov, 
potic in parkeljnov)
od 9.00 do 13.00 v Slivicah
Informacije: 051 328 376
Organizator: Društvo Klasje

ponedeljek, 9., in torek, 10. november 
Pravljični urici z ustvarjalnima 
delavnicama 
ob 17.00 Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica, enota Rakek 
prijava otroka na 01 7091 078
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica 

nedelja, 15. november
400 letnica unške cerkve
ob 15.00 v župnijski cerkvi sv. Martina 
na Uncu
Organizator: Župnija Unec

sreda, 18. november
1. sestanek bralnega kluba
ob 18.00 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica

četrtek, 19. november
Otvoritev slikarske razstave Janeza 
Dragoliča
Avtor je ljubiteljski slikar ter član 
Društva notranjskih kulturnikov Krpan 
Cerknica in KUD Pa-leta. Prireditev 
bo popestrila pevka Rebeka Hren 
Dragolič. Prost vstop. Razstava bo na 
ogled do 3. decembra.
ob 18.00 Galerija Krpan, Cerknica
Organizatorja: Društvo notranjskih 
kulturnikov Krpan Cerknica in KUD 
Pa-leta

četrtek, 19. november
Vihar v glavi: moč najstniških 
možganov 
predstavitev knjige
ob 19.00 Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica, enota Rakek 
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica

… v novembru:
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