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Otavci ponosni
na svoje gasilce

P

rostovoljno gasilsko društvo Otave je 10. aprila
organiziralo dobrodelni koncert za nakup novega
gasilskega vozila. Prireditev se je zaključila z izročitvijo najvišjega priznanja Društva ljubiteljev Vidovskih
hribov, kipca Hrib'c, ki ga je predsednik društva Miha
Strle podelili predsedniku PGD Otave Tomažu Kebetu
in njegovi tekmovalni ekipi: Rado Katern, Matej Bizjak, Darijan Rek, Jože Koščak, Simon Štritof, Damjan Mahne, Bojan Zalar, Uroš Zalar, Jan Borštnik
in Martin Korošec. Ekipa je namreč lani postala občinski prvak v svoji kategoriji, na regijskem tekmovanju
Notranjske pa so zasedli drugo mesto in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo junija. Iz občine Cerknica se je
na državno tekmovanje uspelo uvrstiti le še mladincem
iz PGD Rakek ter članicam PGD Dolenja vas. Domačini se
uspeha našega majhnega društva, ki ima na voljo malo finančnih sredstev, še toliko bolj veselimo. PGD Otave ima
v svojih vrstah veliko srčnih in predanih članov, ki so na
tekmovanjih pokazali izjemno pripravljenost, ki je plod
trde in predane vadbe na terenu.
Na prireditvi, ki je potekala v večnamenski dvorani gasilskega doma, so nastopili Duo Karošec, tenorist Jože
Oblak in harmonikar Urban Malc, Kulturno društvo
Menišija ter Dragonarji generala Maistra v kvartet izvedbi, povezoval pa jo je domačin Blaž Meden. Obiskovalce
so nastopajoči navdušili z bogatim programom ter srčnostjo. Po zaključku prireditve smo se, kot se za takšne
slovesnosti spodobi, skupaj poveselili ob čaju in kuhanem
vinu ter dobrotah, ki so jih pripravile pridne gospodinje.
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Uvodnik

Foto: osebni arhiv

Pomladno razpoloženi v sleherni dan
Pomlad vzame
težo zimskih
misli, da iz
stanovanj
zbežijo ven, na
zrak. Postanejo
lahke kot pero,
odnese jih
pomladni vetrič.
Osvobodimo se.
Počutimo se bolje. Zato hvala bogu za
cvetočo pomlad, daljši dan, topla jutra
in prekrasno pomladansko naravo.

K

ako tiho se ta njen šarm prikrade tudi v našo
podzavest in nas navda z energijo! Če je še
marca izgovor pomladanska utrujenost in
aprila kislo vreme, pa maja lahko končno užijemo
pomlad v vsej njeni lepoti in zdravilnosti.
Prav res. Njen placebo učinek je neverjeten.
Znanca so boleli sklepi, nas pa glava, ker je imel o
svoji bolečini in protibolečinskih postopkih toliko
povedati. Na srečo je »bolest« odnesel tisti pomladni vetrič, ki sem ga omenila prej, ko se zamotiš na
vrtu, pokosiš travo, greš na sprehod, posediš na
zraku, namesto da si v majhnem, zaprtem prostoru
postavljaš diagnozo.
In takih znancev, prijateljev in prijateljic je še veliko. Priznam, včasih sem med njimi tudi sama in me
pomlad dolgo časa vabi in kliče, pa vztrajam pri izgovoru pomladanske utrujenosti in kislega vremena. Potem pa se naenkrat, čez noč, vse spremeni in
namesto k temnim oblačilom zavijem k cvetličnim
vzorcem in živim barvam. Če pri tem še zaplešem in

si zafušam komad, je pomlad prav gotovo prišla tudi
v mojo glavo. To se mi je zgodilo pred tedni in vesela
sem, da mi je prinesla novo pošiljko energije.
Vem, da morda po teh vrsticah že zmajujete z glavo, češ, skrbi in težave mnogokaterih posameznikov ne glede na letni čas ostajajo in so tiste vrste, ki
jih nekaj sončnih žarkov ne more rešiti. Pa naj vam
povem, da uvodnik pišem ravno z mislijo na te ljudi,
ljudi v stiskah, ki vedno znova čakajo na pomlad v
svojih življenjih, in v opomin, da nam v toplih hišah
in ob polnih hladilnikih vreme ne sme biti izgovor
za slabo voljo.
Res vreme prevečkrat kroji naše počutje - naj
bo polna luna ali mlaj, visok ali nizek zračni tlak,
letni časi … Namesto da bi sonce poiskali v svojih
življenjih in še pomembneje - sami bili sonce. In dve
sonci, ki z vso predanostjo sijeta za svoje družine in
otroke, sem spoznala pri pripravi članka v tokratni
številki Slivniških pogledov. Bojana Klanjšek in
Andreja Lah, rejnici, ki svojim otrokom prinašata
pomlad - razigrano, energično, toplo; priznavata,
da kdaj tudi nevihtno in mrzlo, a kljub temu lepo.
Ob vseh solzah otrok, katerih starši niso zmogli,
in ob vseh naporih, ki jih prinaša življenje v veliki
družini, izžarevata pozitivno naravnanost in optimizem, kar me je sprva presenetilo. Potem pa sem
se spomnila na razmišljanje našega misijonarja na
Madagaskarju in človeka z veliko začetnico, Pedra
Opeke, ki je v enem od intervjujev rekel: »Kdor
daje, je srečnejši od tistega, ki sprejema.«
In sem si oblekla žive, pomladne barve, zafušala
»Ne čakaj pomladi«, odplesala do kopalnice in namesto da bi se zjezila na svoji punci, ki sta že navsezgodaj našli zalogo piškotov, zgolj zamahnila z roko,
se jima od srca nasmejala in zaželela dober tek.
Maruša Opeka

maj 2016
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Intervju

Bojan Žnidaršič
Časnik Finance je okviru Dnevov
energetikov cerkniški Vitri za projekt
Nacionalna energetska pot podelil
priznanje za dobro energetsko prakso
po izboru bralcev. Priznanje za zmago v
spletnem glasovanju je prevzel direktor
Bojan Žnidaršič. Portal vsak mesec
obišče čez 7.000 uporabnikov,
v sedmih letih delovanja so imeli skoraj
3,5 milijona zadetkov iz 128 držav in
več kot 350.000 obiskovalcev.
Gospod Žnidaršič, vaša poklicna pot je zelo zanimiva, od prakse k teoriji.
Po treh letih vajeništva na takratnem Gradišču sem
postal kvalificiran zidar, zaradi srčne revme sem dobil
predlog za prekvalifikacijo in začel obiskovati srednjo
gradbeno šolo. Je pa res, da imam ves čas močno željo
po izobraževanju, veliko berem, se pogovarjam, sledim
novicam. Zadnja dva letnika srednje šole sem opravil ob
delu. Kar grozno je bilo, od 6. do 14. ure sem bil v službi,
od 15. do 20. pa v šoli. Po maturi sem začel razmišljati
o študiju. Krajinska arhitektura me je pritegnila zaradi
interdisciplinarnosti in širine, ki sem jo pogrešal. Običajno se jo dobi v gimnaziji, meni jo je omogočil »faks«.
Študiral sem redno. Všeč mi je bilo povezovanje tehnike, okolja, narave in sociologije. Kasneje sem spoznal,
da so to trije stebri trajnostnega razvoja. Diplomo sem
vlekel kar osem let, saj sem se med študijem in lep čas po
njem preživljal z zidanjem. Nato pa je občina Cerknica
potrebovala krajinarja, zaposlil sem se na takratni Arei
in diplomiral.
Kdaj je nastala Vitra?
Vsi z Aree smo ustanovili svoje firme, jaz sem leta 1994
Vitro – Center za uravnotežen razvoj kot nevladno okoljsko organizacijo, tako sem se lahko prijavljal na razpise.
V najboljših letih nas je bilo na Vitri sedem, po številu zaposlenih smo bili največja nevladna organizacija v
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S loveniji. Zdaj sva sama s sodelavko Tatjano Gostiša,
kar težko rineva.
Vitra je zasebni zavod, kot krajinski arhitekt in
s. p. pa bi lahko služil precej večje denarje?
Mogoče res, a bi se moral specializirati. Večkrat sem že
rekel, da je ta raznolikost bogastvo in prekletstvo hkrati. Velik poudarek dajem mehkim veščinam, zato se nismo specializirali za nobeno stvar. Na Vitri poudarjamo
nujnost formalnega in neformalnega vseživljenjskega
učenja, zato sem končal tudi programe za debatnega
mentorja, nevrolingvistično programiranje, mentorstvo
študijskih krožkov, leta 1995 sem zaključil izobraževanje za energetskega svetovalca, na filozofski fakulteti
sem končal specializacijo za predavatelja na višjih strokovnih šolah. Ta širina mi ustreza.
Kako je nastal spletni portal NEP (Nacionalna
energetska pot) Slovenija?
Je rezultat mojih zadreg, ko pri energetskem svetovanju ljudem nisem znal odgovoriti na nekatera specifična vprašanja. Danes je na portalu poleg temeljite
predstavitve 655 stavb iz celotne Slovenije še veliko
uporabnih rubrik. Namenjene so informiranju investitorjev, pa tudi projektantom, izvajalcem in nadzornikom. Žal se na področju zasebne in javne gradnje še
vedno dogajajo velike neumnosti. Praviloma so vse
posledice neznanja.
Dobila sem vtis, da sta dve vaši zelo izraziti lastnosti trma oziroma vztrajnost in radovednost.
Drži?
S trmo bi se moja žena zelo strinjala. Ampak trma kot
vztrajnost je lahko plus. Za stvar, ki je dobra, sem se
pripravljen boriti. Raziskovanje? Absolutno da, zelo se
poglobim, v tisto, kar me zanima.
Veliko delate z ljudmi. Radi?
Pri delu sem v principu bolj »soler«, absolutno pa verjamem v sinergijsko moč ekipe. Posameznik pri delu ni nikoli popoln, ekipa pa je lahko. Če delam v ekipi, pričakujem, da bo vsak član prevzel svoje delo in odgovornost.
Strahovito me moti »šlepanje«. Kar zadeva mentorstvo
študijskih krožkov, predavanja, energetsko svetovanje … hitro so mi povedali, da znam razlagati slikovito, plastično, razumljivo in uporabno. Nekdanji študentje so me
kot edinega profesorja povabili na obletnico diplome,
pohvalili so me tudi bodoči računalničarji z Vegove srednje šole, kjer sem učil pol leta, a dodali, da imam stroge
kriterije.

Intervju
vezano na mandate. Ljubljana je izjema
z mestnim arhitektom Janezom Koželjem. To funkcijo bi morali imeti povsod
- tudi v Cerknici - strokovno roko, ki ne
bi bila vezana na trenutno politiko.
Veliko potujete po svetu. Katera
dežela, pokrajina je odličen primer
trajnostnega razvoja, ki ceni svojo
dediščino in okolje?
Nedvomno Škotska. Škoti svojo dediščino spoštujejo, z njo pa tudi služijo. Ne
mislim le na gradove ali pošast Nessie.
Njihova mesta in vasi so ohranili staro podobo. Imajo 15 odstotkov gozdov,
Slovenija pa 60, ampak na Škotskem so
protihrupne ograje lesene! Kaj imamo pa
mi? Izjemno skrbijo za okolje. Izpostavil
bi njihovo osebno odgovornost in soudePortal Nacionalna energetska pot Slovenija (NEP) Slovenija je zmagovalec spletne- ležbo, niso pasivni. Tam ne slišiš: »Kar
ga glasovanja za dobro energetsko prakso. Spletno orodje, ki pomaga pri odločanju država naj, občina naj …« Vzamejo stvari
o naložbah v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, je delo cerkniške Vitre, ki jo
v svoje roke. Njihova mesta so, recimo,
vodi Bojan Žnidaršič. | Foto: osebni arhiv
vsa v cvetju. Občina goji rože, jih podari
Ste človek prakse, življenje pa nam velikokrat kro- ljudem, ti pa z njimi okrasijo kraj. Duh soodgovornosti
je to in se prebuja tudi pri nas. V Begunjah imamo cvetje
jijo prav ljudje teorije. Vas to moti?
Moj način dela vsebuje raziskavo problema, iskanje re- na javnih površinah, krajani uredijo brežine … Za vse res
šitve, argumentiranje rešitve in njeno apliciranje v prak ni treba čakati na občino. Zadovoljen sem, da sem kar
so. Ja, to me moti. Dvajset let sem bil v mreži energet- nekaj Notranjcev že peljal na Škotsko.
skega svetovanja Ensvet, opozarjal sem na potrebno »Vaši« Škoti pridejo kdaj k nam?
razvijanje. Če ni razvoja, smo pri stagnaciji, in smo se Ena skupina na leto. Fascinira jih naša biotska pestrost.
razšli. Tipičen primer je tudi razmerje med »blokarji« in Samo na cvetoč ali močviren travnik jih pelješ in so navupravniki, kjer ministrstvi za infrastrukturo in okolje dušeni.
nista sposobni odigrati svoje vloge. Pri investicijah tudi Včasih ste gostili še več tujcev?
nihče ne sprejme odgovornosti. V Sloveniji se preveč- Vitra je v preteklosti organizirala kar 27 štirinajstdnevnih mednarodnih prostovoljnih delovnih taborov. Udekrat skrivamo za mantro »Evropa to zahteva«.
Delate v Cerknici, živite v Begunjah, kako ocenju- ležencem smo predstavili pomen prostovoljnega dela in
jim pokazali lepote Notranjske. V prostovoljnih akcijah
jete kakovost bivanja v tem okolju?
Super je, zelo kvalitetno. Podeželje ima veliko okoljskih smo izzvali tudi samoiniciativnost vaščanov.
prednosti, včasih pa pogrešam mesto. Verjamem trditvi, Ste vi tisti Bojan Žnidaršič iz DESSE – Delovne
skupnosti samostojnih arhitektov, ki je po načrtih
da »v mestu že zrak osvobaja.«
Če se ustaviva pri prostorskem načrtovanju, se Borisa Podrecce uredila Galerijo Dessa na Židovski
strinjate, da je kar malo stihijsko oziroma ni dol- stezi v Ljubljani?
Kje ste pa to našli? Sem. Kot študent sem naredil stenski
goročno?
O dolgoročnem prostorskem planiranju sploh ne more- mozaik okrog umivalnika. S Podrecco sva dorekla vse
mo govoriti, ne na državni ne na občinskih ravneh. Dr- podrobnosti prenosa njegove vizije na zid. Ročne spretžava sicer nekaj poskuša s strategijami razvoja, a ostaja- nosti in obvladovanje mehkih veščin so še vedno moji
jo na papirju, tudi v vseh občinah se dela kratkoročno, močnejši aduti.

Avtor: Maruša Mele Pavlin

maj 2016

| Slivniški pogledi | 5

Aktualno pri nas

CSD Cerknica
ponosen na rejnice
Po zadnjih podatkih Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je bilo v marcu letošnjega leta v
Sloveniji skupaj registriranih 698 rejnic
in rejnikov. Od tega je trenutno pri 571
rejnikih in rejnicah nameščenih 983
otrok; 231 izmed njih je nameščenih pri
sorodnikih, ki so se odločili za rejništvo.

N

rešitve. Nekateri starši pa zaradi takih ali drugačnih
razlogov pri tem procesu nočejo ali ne zmorejo sodelovati,« pripoveduje Bavdkova in dodaja, da mora
biti tako za starše kot za center korist otroka prvo
vodilo. Od primera do primera pa je odvisno, katera rešitev je za otroka najboljša. Prednost rejništva
Bavdkova vidi v tem, da je otrok vpet v družinsko
življenje in odnose. V tako imenovanih individualnih projektnih skupinah pa ob sodelovanju centra
za socialno delo, rejnika, otroka in staršev spremljajo otroka in iščejo ustrezne rešitve.
Po zakonu o rejništvu je rejništvo sicer začasen
ukrep, dokler se razmere v družini ne uredijo, a na
centru priznavajo, da se le v redkih primerih otroci
tudi dejansko vrnejo v biološko družino. V nekaterih primerih, ko ni realne možnosti, da bi starši
ponovno prevzeli varstvo in vzgojo otroka, gre otrok lahko tudi v posvojitev. Otrok v rejniški družini
lahko ostane do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do konca šolanja. V tem času so rejniki upravičeni do mesečne rejnine v višini nekaj več kot 529
evrov za otroka, mlajšega od 18. let, in 414,25 evra
za polnoletnega otroka. Rejnikom, ki opravljajo rejništvo kot poklic in po normativu skrbijo za vsaj tri
otroke, pa država plačuje še prispevke za socialno
varnost v višini 301,45 evrov. Po podatkih centra
so si 3 rejnice v naši občini izbrale izvajanje rejniške
dejavnosti za svoj poklic.

a območju, ki ga pokriva Center za socialno
delo Cerknica, rejniško dejavnost opravlja
šest rejnic, od tega pet iz občine Cerknica,
ena pa iz občine Bloke. Kot pojasni Nina Bavdek,
direktorica CSD Cerknica, ki je poznavalka področja
posvojitev in rejništva, je ta številka odraz velikega
zanimanja za rejništvo v preteklih letih, v zadnjem
času pa se povpraševanje po izvajanju dejavnosti
rejništva nekoliko umirja. »V lanskem letu tako nismo oddali nobene nove vloge,« potrdi Bavdkova. Na
vprašanje, koliko je otrok, ki so nameščeni v rejniških družinah na območju CSD Cerknica, odgovarja,
da 14. V rejništvo je center namestil tudi 4 otroke iz
občine Cerknica. Dva od njih sta nameščena v lokal- Rejništvo kot nadomestna družina
nem okolju, medtem ko sta ostala dva nastanjena v Ena izmed njih je Bojana Klanjšek iz Zale, ki se
je za opravljanje rejniške dejavnosti odločila pred
rejniških družinah izven občine.
sedmimi leti, ko je začutila, da je v prejšnji službi,
Nekateri starši ne zmorejo
v kateri je kot defektologinja delala z duševno manj
Glede na gonjo v medijih, ki se je pojavila po aktu- razvitimi osebami, dala svoj maksimum, in pravi,
alni zgodbi s Koroške, ko so otroka vzeli starima da bi bilo krivično, če bi ostala. Zlasti zato, ker ni
staršema, direktorica CSD ocenjuje, da se premalo več verjela v institucije kot take, saj je prepričana,
zaupa delu stroke. »Otroka se ne odpelje čez noč. da je tudi najboljša institucija še vedno samo inCentri za socialno delo leta in leta delamo z družino stitucija. »Zame je rejništvo dejansko nadomestna
v stiski. Po večini družini pomagamo, skupaj iščemo družina, približek nečesa dobrega,« pripoveduje
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Aktualno pri nas
Klanjškova. Odločitev za rejniško dejavnost po njenem mnenju
izhaja bodisi iz zavedne bodisi
nezavedne želje po otrocih in
veliki družini. Njeno družino
tako sestavljata dva biološka otroka ter štirje otroci v rejništvu.
Klanjškova je prepričana, da če
bi se med centrom in rejnikom
vzpostavila zaupanje in dobra
komunikacija, ne bi moglo biti
slabih zgodb. Klanjškovo moti
slabo mnenje o rejništvu, ki se
pojavlja v javnosti. »Zadnjič
sem v eni izmed slovenskih revij
na naslovnici zasledila članek z
naslovom V rejništvu ni ljubezni,
kar me je močno prizadelo,« je povedala Klanjškova, ki je zatrdila, da v njeni družini ni tako. Toplino
doma in medsebojnih odnosov je bilo začutiti tudi
ob našem obisku.

Trud in prizadevnost rejnic
Direktorica CSD Cerknica je posebej pohvalila trud
in prizadevnost vseh rejnic na našem območju.
»Smo zelo povezani, rejnicam zaupam in verjamem
vanje,« je ponosna Bavdkova, ki poudarja, da so
njihovo dobro delo prepoznali tudi drugi centri in
strokovni delavci. Pa tudi ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je dvema
rejnicama, eni leta 2012 in drugi leta 2015, podelilo
nagrado za rejnico leta. »To je še en dokaz, da so
naše rejnice srčne in imajo rade otroke,« je zadovoljna Bavdkova, ki se z njimi srečuje enkrat mesečno. Če na večini centrov tovrstna srečanja organizirajo v dopoldanskem času, pa so se na cerkniškem
rejnicam prilagodili tako, da se srečujejo zvečer.
Poleg strokovnega svetovanja gre tudi za druženje.
»Zaupamo si težave, dileme, stiske,« našteva Bavdkova. Gre za idejo nekdanje strokovne delavke CSD
Avtor: Maruša Opeka

Cerknica Ivice Penca in prvih rejnic, ki so začutile,
da jim poleg rednih obiskov centra manjka povezovanje, da bi skupaj lažje prebrodile stiske in tako otrokom nudile še večjo podporo.
Andreja Lah iz Bečajev je prva rejnica v občini
Cerknica, ki je v svojo družino sprejela druge otroke
in ne samo sorodnikov. Rejniško dejavnost opravlja
že 12 let, da ji bo postala poklic, pa se je odločila
pred devetimi leti. Tudi njo je na pot rejniške dejavnosti vodila ljubezen do otrok. V družini Lahovih
so trije biološki otroci, eno deklico, ki je bila pri njih
v rejništvu, so pred leti posvojili, del njihove družine pa so še trije otroci v rejništvu. Med njimi je
tudi otrok s posebnimi potrebami. Z možem tako
skrbita za kar sedem otrok. Lahova poudarja, da so
odločitve ves čas sprejemali skupaj z biološkimi otroki, saj je konsenz predpogoj za uspešno vključitev
otrok v družino. In to Lahovim očitno uspeva, saj
je Andreja s strani resornega ministrstva leta 2012
prejela nagrado za rejnico leta. Največja nagrada zanjo pa je, ko jo otroci presenetijo z dosežki, čeprav
se predvideva, da nečesa ne bodo zmogli. »Takrat
veš, da ves tvoj trud ni zaman,« še pove Lahova.
maj 2016
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Gospodarstvo

Tovarna
transportnih
naprav, Podskrajnik

V začetku leta 1997 se je podjetje preoblikovalo v
delniško družbo. Po končanem procesu lastninjenja
večinski delež pripada upravi, ostalo pa zaposlenim in
bivšem zaposlenim. Danes v okviru TTN delujejo tri
podjetja. Delniška družba TTN obvladuje dve hčerinski
podjetji: TTN nadgradnje d.o.o. opravlja proizvodno dejavnost, TTN avto d.o.o. pa dejavnosti tehničnih pregledov, avtopralnice in vzdrževanja vozil.

Tovarna transportnih naprav (TTN)
Asfaltirajo kitajske in indijske ceste
ima pestro, več kot 50-letno zgodovino. V TTN nadgradnje sta osrednji dejavnosti nadgradnje za
tovorna vozila (ki jih okoli 90 odstotkov izvozijo v tujino)
Danes ugotavljajo, da se je njihovo
in izdelava opreme za proizvodnjo litega asfalta (na spodnji fotografiji kotel za liti asfalt). »Tudi v tem primeru gre
poslovanje po najtežjem letu 2009
umirilo. Kriza jih je naučila predvsem to, za nišni produkt, za katerega smo na svetovni ravni največji proizvajalec. Imamo sicer hudo konkurenco, a ne doda svojega obstoja ne smejo staviti samo sega naše kakovosti. Pri tem poslu sodelujemo z dolgoletnim nemškim partnerjem, podjetjem Linnhoff&Henne.
na eno karto.

T

ovarna transporFoto: Sergeja Širca
tnih naprav je nastala leta 1964, kot
delavnica za vzdrževanje
kmetijske mehanizacije in v začetku delovala
na Marofu. Delavnico je
nekaj let pozneje prevzelo podjetje Transavto
Postojna in do leta 1978
je poslovala kot TOZD
Delavnica Cerknica. »Ob
mojem prihodu v podjetje smo se povezali s podjetjem
Avtomontaža Ljubljana in začeli izdelovati nadgradnje
za tovorna vozila, ki smo jih večinoma izvažali v tujino,« se spominja dolgoletni direktor, zdaj pa prokurist
Viktor Pakiž (na fotografiji).
Leta 1981 je bila zgrajena nova tovarna v Podskrajniku, kjer podjetje deluje še danes. »Delali smo tudi za
jugoslovanski trg, sicer pa smo se specializirali za izdelavo kmetijske mehanizacije za semensko proizvodnjo,
nato še za izdelavo strojev za pakiranje. Vedno smo
iskali perspektivne tržne niše in razvijali svoje znanje za
specializiran trg,« poudarja Pakiž. Konec 80-ih je Avtomontaža zašla v težave in ob koncu leta 1989 je Tovarna
transportnih naprav postala samostojno podjetje.
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Naše sodelovanje traja že več kot 20 let. Linnhoff&Henne
naše stroje opremi s pogonom in elektroniko. Prodajamo
jih po vsem svetu, trenutno sta denimo zelo perspektivna
trga Kitajska in Indija,« pravi Pakiž. Slovensko-nemška
naveza je za TTN odlična: »Ugotovili smo, da smo v sodelovanju z nemškimi partnerji vedno dosegali višje cene,
kot so nam bili pripravljeni plačati slovenski partnerji, ki
so nam priskrbeli posle.«
Leta 2005 so zgradili prostore za opravljanje tehničnih pregledov osebnih vozil in motornih koles. »Iskali
smo novo dejavnost za naše podjetje, s katero smo prebivalcem občin Cerknica, Loška dolina in Bloke hkrati
olajšali opravljanje tehničnih pregledov, ki so jih morali
prej opravljati v Postojni ali na Vrhniki. Ponosen sem,
da je naša ekipa pod vodstvom direktorja Boža Nelca
Foto: arhiv podjetja

Gospodarstvo
Foto: arhiv podjetja

znana predvsem po svoji prijaznosti, poleg tega pa naše
stranke pri nas lahko opravijo vse, kar je povezano z vozili: poleg tehničnih pregledov še prepise in zavarovanja,« pravi Pakiž.
V zlatih časih kovinske industrije, ko ta še ni bila
tako avtomatizirana kot danes in je bilo marsikaj treba
narediti ročno – in to v velikih količinah – je bilo v Tovarni transportnih naprav zaposlenih 150 ljudi. »Danes
je zaposlenih okoli 40. Prevladujejo kovinarji s srednjo
poklicno ali višjo izobrazbo, velika večina je domačinov. Čeprav smo zelo odvisni od naročil, imamo malo
agencijskih delavcev. Večina zaposlenih je v podjetju že
dolgo, saj v delavce zelo veliko vlagamo,« razlaga Viktor
Pakiž.

Gradijo nove proizvodne prostore

Podjetje se mora zaradi stalnega razvoja njihove dejavnosti zelo hitro prilagajati dogajanju in svoje razvojne
kapacitete prilagajati tako, da so čim bliže zahtevam
trga. »V proizvodnem procesu uporabljamo laserski
stroj, nekakšnega varilnega robota, kar zagotavlja kvalitetno izdelavo in hiter odzivni čas za naročen izdelek.
V letu 2005 smo investirali v novo peskalno in novo lakirno komoro. Tako smo dosegli kakovostno površinsko
obdelavo proizvodov in močno zmanjšali obremenitev
okolja s prahom, rjo in drugo nečistočo. Zdaj pa gradimo
550 kvadratnih metrov novih proizvodnih prostorov,«
našteva Pakiž.
V Tovarni transportnih naprav se dobro zavedajo, da
svojega obstoja ne smejo staviti samo na eno karto. To
je potrdila zadnja gospodarska kriza, ki je zelo prizadela
gradbeno industrijo, saj so (bila) gradbena podjetja njihov pomemben trg. Letni prihodki so se takrat za prib-

Avtor: Sergeja Širca

Foto: arhiv podjetja

ližno milijon evrov znižali, s 3,5 do 4 milijonov evrov so
padli na 2,5 milijona evrov. Tudi zato, da bi nadomestili
izgubljene posle, so leta 2009 investirali v izgradnjo avtomatske in samopostrežne ročne avtopralnice. »Ves čas
poudarjam, da moramo stati na treh nogah in zato tudi v
tem trenutku iščemo nove partnerje z novo dejavnostjo
v okviru kovinske industrije, da izkoristimo svoje kapacitete in nismo odvisni samo od ene dejavnosti,« pravi
Pakiž, ki je ob direktorju podjetja Marjanu Branislju
še vedno nepogrešljiv v podjetju.
Pakiž je ponosen na svoje zaposlene, ki ustvarjajo
veliko dodano vrednost, kar je poleg uvajanja novih
dejavnosti in stalnega razvoja po njegovem mnenju
ključno za uspeh. »S stalnimi izboljšavami procesov,
proizvodov in storitev znižujemo in bomo še zniževali
skupne stroške, sredstva in zaposlene pa usmerjamo
v razvoj novih proizvodov in storitev. Zanesti se moramo na lastno pamet in širiti proizvodnjo. Vendar ne
načrtujemo več kot 50 zaposlenih. Ugotavljamo, da je
dober kader pri nas kar težko najti. Kot manjše podjetje potrebujemo delavce s širšo perspektivo, ki obvladajo širše področje in niso ozko specializirani. Zato
z veseljem štipendiramo mlade in jih sprejemamo na
prakso v podjetje,« pravi Pakiž.
Hkrati se zavedajo odgovornosti do okolja. Lani so
podjetje (razen proizvodnje) pričeli ogrevati s toplotno
črpalko. V avtopralnici uporabljajo okolju prijazna čistilna sredstva. Vsi trdi delci ostanejo v posebnih bazenih,
ki jih redno čistijo, lovilec olj pa ustavi olje, da ne pride
do onesnaževanja.
Okolje je za podjetje pomembno tudi v širšem, družbenem smislu, saj so zvesti podporniki lokalnega športa
in kulture.
maj 2016
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Topol pri
Begunjah:
vas umetnikov
in kmetov
Topol – majhna vas, dobra dva kilometra
oddaljena od Begunj pri Cerknici, je
ime bržkone dobila po drevesu topol. Po
podatkih statističnega urada je v vasi
leta 2015 prebivalo le 54 oseb, med
njimi pa najdemo kar nekaj umetnikov.
Okolje je očitno naklonjeno tudi
podjetništvu, saj imajo v vasi sedež avto
servis, računovodstvo, humanitarno
društvo in Kmetija pod topolom.

»L

Na lepi Menišiji
Vika je hči Janeza Kranjca, organista, zborovodje
in skladatelja, častnega občana Občine Cerknica, ki je
40 let vodil pevski zbor Tabor ter napisal okrog 1.000
pesmi, med drugim tudi Na lepi Menišiji, ki je postala
himna tradicionalne istoimenske kulturne prireditve
v Begunjah. S to je pričela prav Vika, ki ji je bila glasba
položena že v zibelko. »Oče je bil glasbeni samouk,
do leta 2007 je bil organist v begunjski cerkvi, bil je
zborovodja in skladatelj, za glasbo pa je navdušil tudi
nas,« pravi. Osnoval je pevsko skupino Dekleta z Menišije, kar je bil nekakšen družinski pevski zborček,
dekleta pa so nastopala na prireditvah, kot je na primer Prijatelji, ostanimo prijatelji. Tako niti ni presenetljivo, da se z glasbo na tak ali drugačen način še
vedno aktivno ukvarjajo tudi njegove hčere, vnukinje
in vnuk. Poleg Vike še Pia Janja Kranjez, Martina
Mele in Petra Kovačič, vnukinja Katarina Skuk in
vnuk Tine Turšič, ki se obenem ukvarja tudi z oblikovanjem unikatnih lesenih izdelkov.

Dopoldne umetnik, popoldne kmet

V vasi prebiva še nekaj umetnikov, na primer pisateljica Palmira Korenčan, pa njen mož, glasbenik
Jože Korenčan, njuna hči Mojca v glasbeni šoli uči
violino, sem pa sta se priselila še akademski grafik
Bojan Klančar in njegova žena Mihaela. V Kmetiji pod topolom je Bojan »dopoldne umetnik, popoldne pa kmetovalec,« se je pošalila Mihaela. Na kmetiji imajo mlin na kamne, v katerem meljejo žita za
lastne potrebe in okoliške prebivalce, vse pridelujejo na sonaraven način (Mihaela je tudi predsednica Društva biodinamikov Notranjska), ob sobotah
svoje pridelke prodajajo na tržnici v Cerknici, na
kmetiji tudi organizirajo različna izobraževanja in
delavnice. »Zanimivo je, da imamo mnogo obiskovalcev iz tujine. Japonci, Američani, Srbi, Francozi, pa še in še,« našteva Mihaela. »Prav vsak odnese
Prebivalci Topola znajo stopiti skupaj, ko je to potrebno, tako je
bilo tudi med obnovo vaške cerkve. A Vika Turšič morda malo po- košček Topola s seboj,« doda Bojan. »Prvič pridejo v
greša kako iniciativo, ki bi ljudi bolj povezala. | Foto: Miha Jernejčič manjšem številu, ko se naslednjič odločijo za obisk,
judje tukaj, kot kaže, znamo poskrbeti
zase,« pravi Vika Turšič, ki svojo računovodsko dejavnost opravlja kar doma. Po
njenem mnenju so razlog, da je v Topolu toliko manjših podjetij, predvsem nižji stroški, ki jih prinese
delo od doma. Od doma, ki ponuja idilične razglede,
kamorkoli pogledaš, pa se je tudi sicer težko ločiti...
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Znajo stopiti skupaj
Vseeno ni vedno tako, saj so zaradi razprtij nekdaj menda celo na avtobus čakali na dveh različnih
mestih, kar je za razmeroma majhno vas precej
nenavadno. Kljub temu pa prebivalci Topola znajo
stopiti skupaj, ko je to potrebno. »Ko se je obnavljala Cerkev svetega Tomaža, je vsa vas sodelovala
in stopila skupaj,« pravi Vika Turšič, ki morda malo
pogreša kako iniciativo, ki bi ljudi bolj povezala.
»Pred leti so gasilci naredili orodjarno, kjer smo se
Kmetijo pod topolom Mihaele in Bojana Klančarja obiskujejo lju
zbrali, parkrat smo imeli vaški piknik, zdaj pa ni nič
dje od vsepovsod. | Foto: Miha Jernejčič
kaj takega,« pravi.
jih je pa že za en kombi ali avtobus,« pravi. Gre za
prijatelje iz umetnostne sfere, ki jih Klančarjeva z Blagodejen vpliv idiličnega okolja
Cerkev, ki stoji v Topolu, je posvečena svetemu Toveseljem pogostita.
mažu in je vpisana v register nepremične kulturne
dediščine. Zgrajena je bila v zadnji četrtini 16. stoVeličastni topolski razgledi
»Čeprav je pod kmetijo, ki deluje slabih deset let, te- letja, naključnemu obiskovalcu vasi pa zaradi nizren vse prej kot raven, smo uredili terasice, tako da kega zvonika in lege ob vznožju griča hitro »uide«.
Če se mimo cerkve odpravimo proti vrhu vasi,
imamo manjše obdelovalne površine kar tu, sicer pa
v Cerknici in Begunjah,« pravi Mihaela. V Topol sta tam najdemo stanovanjsko skupnost in dnevni cense preselila iz »velemesta« Cerknice, a infrastruk- ter humanitarne neprofitne organizacije Novi Parature večjega naselja prav nič ne pogrešata. »Okolje doks. Stanovanjska skupnost je namenjena tistim
za ustvarjanje je tu odlično,« reče Bojan Klančar in ljudem z duševno motnjo, ki potrebujejo občasno
pokaže na veličasten razgled skozi okno svojega ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju vsakateljeja, od koder se ob jasnem vremenu lepo vidi dana, v okviru dnevnega centra pa se uporabniki
Nanos. »Tudi ljudje so prijazni, vas je prijetna, med ukvarjajo z ustvarjalnimi in športnimi delavnicami.
Idilično okolje Topola blagodejno vpliva tudi nanje.
seboj se dobro razumemo in si pomagamo«.

Izza topolskih oken se na vse strani odpirajo veličastni razgledi.
Foto: Miha Jernejčič

Avtor: Miha Jernejčič

Cerkev sv. Tomaža naključnemu obiskovalcu vasi zaradi nizkega
zvonika in lege ob vznožju griča hitro »uide«. | Foto: Tine Schein
maj 2016
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Občina za občane
www.cerknica.si

Vlada pozabila
na dano obljubo
V letu 2014 je Vlada Republike Slovenije
sprejela Akcijski načrt interventnih
aktivnosti zaradi poplav v Republiki
Sloveniji. Zavezali so se, da bodo za večjo
pretočnost slovenskih vodotokov in za
izboljšanje poplavne varnosti krajev po
državi skupaj namenili 37 milijonov evrov.

V

okviru načrta so bili tako že v lanskem letu izvedeni kratkoročni ukrepi za izboljšanje varnosti
ljudi in premoženja v primeru poplav. Vlada se
je z načrtom hkrati zavezala, da bo z aktivnostmi kot
so vzdrževanje vodotokov, vodne infrastrukture, vodnih
in priobalnih zemljišč ter z ostalimi ukrepi nadaljevala
tudi v prihodnje. Za zagotavljanje poplavne varnosti naj
bi na letni ravni namenili 25 milijonov evrov. Vendar
lokalne skupnost opažajo, da je vlada pozabila na svoje
obljube iz akcijskega načrta.
Na žalost je tudi občina Cerknica ostala brez prepotrebnih sredstev. V začetku aprila so se župan Občine
Cerknica Marko Rupar, podsekretarka za okolje in prostor na cerkniški občini Tamara Klepac Sterle in poveljnik cerkniške Civilne zaščite Jože Turšič o problematiki urejanja vodotokov in zagotavljanja protipoplavnih
ukrepov na ministrstvu za okolje in prostor pogovarjali z
ministrico Ireno Majcen in direktorjem Direkcije RS za
vode Tomažem Prohinarjem. Povedali so jima, da ima
resorno ministrstvo sicer sklenjeno koncesijsko pogodbo
za vzdrževanje vodotokov v cerkniški občini s podjetjem
Hidrotehnik d.o.o., pogodba pa ni finančno pokrita.
Po pojasnilih Ruparja naj bi imelo podjetje Hidrotehnik že pripravljeno dokumentacijo, ki je usklajena z naravovarstveniki, za čiščenje Cerkniščice od mehkega jezu
v Cerknici do Milavčeve žage v Dolenji vasi, vendar pristojni sredstev za sanacijo, ki naj bi se financirala iz kvote urgentnih sredstev in jih je vlada obljubila po zadnjih
poplavah, niso zagotovili. »Žal nam ministrica ni mogla
obljubiti, da bodo še v letošnjem letu zagotovili sredstva
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Foto: Maruša Opeka

Tako mirno teče Cerkniščica danes, vendar ob večjih padavinah
lahko znova povzroči katastrofo.

za navedeno nujno sanacijo, ker imajo za celo Slovenijo
za vzdrževanje vodotokov predvidenih v letošnjem samo
okrog 1,5 milijona evrov,« je razočaran Rupar. Pri tem pa
cerkniški župan opozarja: če se kritični odsek od mehkega jezu do Milavčeve žage ne bo saniral, obstaja velika
verjetnost poplav v Cerknici in Dolenji vasi. Cerkniški
župan se tako sprašuje, kdo bo prevzel odgovornost za
škodo, če se bodo katastrofalne poplave ponovile.

Projekt zaključen,
dela še veliko
Konec marca je v sejni sobi cerkniške
občinske stavbe potekala novinarska
konferenca ob zaključku projekta
Kreativna industrija za oblikovanje
prostora – Rural design, ki se je v
Kulturnem domu Cerknica nadaljevala
s predstavitvijo rezultatov.

V

projekt so se vključile tri hrvaške občine – mesto Vodnjan kot vodilni partner, Sveti Lovreč in
Svetvinčenat ter dve slovenski občini - Cerknica
in Metlika. Rural design je v okviru razpisa IPA OP Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 pridobil nekaj manj kot
340.000 evrov sredstev, medtem ko skupna vrednost
projekta znaša skoraj 393.000 evrov.

Strani ureja: Maruša Opeka

Občina za občane
Na konferenci so predstavniki vseh petih občin
predstavili dosežke projekta in pomen pridobitev za
posamezno lokalno okolje. Občine so si skupaj prizadevale za dvig kakovosti urbanega in ruralnega prostora
ter izdelale skupno čezmejno metodologijo za organizacijo procesa stalnih izboljšav ureditve javnega prostora
preko urejanja javne signalizacije. Na podlagi elaborata
signalizacije in vizualizacije pa se je izvedla tudi pilotna
akcija rešitve urbanega prostora.
Rezultati projekta so namreč pokazali, da se kljub
vsem naravnim lepotam in kulturnim danostim občine
soočajo s problematičnimi prostorskimi procesi, ki celovito vplivajo na kakovost bivanja, razvoj gospodarstva
in turizma, na mobilnost in varnost ljudi. Kot problematično so izpostavili nekakovostno gradnjo, ki zastira
vstopne poglede na naselja, alarmantno propadanje ali
degradiranje kulturne dediščine, vizualno onesnaženje
prostora, neurejeno oglaševanje, slabo umeščene industrijske cone in tako dalje.
Cerkniški župan Marko Rupar je poudaril, da domačini zaradi vpetosti v okolje velikokrat sploh ne
opazimo anomalij, ki se dogajajo v prostoru, zato je
zadovoljen s tovrstnimi projekti in povezovanjem
strokovnjakov, ki nam lahko pomagajo pri oblikovanju
boljšega in lepšega okolja. »Kot domačini ne opazimo,
da nekaj v prostoru ni v redu, saj se na stvari navadi-

Foto: Valter Leban

Na novinarski konferenci so predstavniki sodelujočih občin pred
stavili dosežke projekta.

mo in so nam samoumevne, medtem ko tujec, ki obišče
naš kraj, prej opazi določene napake, vezane na signalizacijo, umestitev objektov v prostor in tako dalje,« je
izpostavil Rupar.
Projekt, ki se je izvajal med februarjem 2015 in aprilom 2016, je tudi Cerknici prinesel kar nekaj novosti
na področju turistično obvestilne signalizacije in označitve ulic. Čeprav se je izvajanje projekta uradno že
zaključilo, so se predstavniki vseh petih občin zavzeli,
da bi lahko tudi v prihodnje nadaljevali z aktivnostmi,
ki bi pripomogle k boljši vizualni podobi krajev.

Znova zapeljali
naborni vozovi

Foto: Maruša Opeka

22. aprila so iz Cerknice proti Postojni
znova zapeljali naborni vozovi, ki so bili
še nekaj let nazaj del slovenske tradicije.

K

ot je povedal Iztok Kokošar, vodja Uprave za obrambo Postojna, je običaj nabornih
vozov, ki izhaja še iz časa Avstro-ogrske, posebnost v evropskem prostoru, zato je še toliko bolj
pomembno, da se ga znova oživi. »Zdelo se nam je
primerno, da v krizi, povezani tudi z obrambnimi

Lepo okrašeni traktorji in vozovi na dvorišču postojnske vojašnice.

sistemi, damo eno pozitivno sporočilo in pozovemo
fante, da skupaj obudimo to navado, ki je v preteklosti združevala cele vasi,« pripoveduje Kokošar.
Na nabor v postojnsko vojašnico so bili povabljeni
fantje iz občin Postojna, Cerknica, Loška dolina in
maj 2016
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Občina za občane
www.cerknica.si
Foto: Maruša Opeka

Foto: Maruša Opeka

Podžupan občine Cerknica Marko Kranjc je cerkniškim in rakovškim nabornikom podelil simbolično darilo.

Prizorišče je preletel tudi vojaški helikopter.

Bloke, ki so ali bodo letos postali polnoletni. Traktorje in vozove, na katerih so se pripeljali v Postojno, so svečano okrasili z zastavami, smrečjem, pisanimi trakci in rožami, kot je bil to nekdaj običaj.
Na vozovih se jim je pridružilo tudi nekaj deklet. Za
pomemben korak v odraščanju so jim predstavniki
občin podelili simbolična darila.
Uprava za obrambo je fante v letu, ko so dopolnili 18 let, povabila na seznanitev z vojaško obveznostjo, v sklopu katere so pripravili dogodek. Vojaški obvezniki so vse do dopolnjenega 50. leta. »V
tem času se o njih vodi evidenca, niso pa vabljeni na
služenje vojaškega roka, ker smo v naši državi uvedli
profesionalno vojsko. Lahko pa se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka, za sodelovanje kot

pogodbena rezerva ali zaposlitev v vojski,« n
 ašteva
Kokošar. Na vprašanje, ali morda ta korak na poti v
odraščanje današnjim fantom primanjkuje, Kokošar
odgovarja, da bi bila po njegovem mnenju splošna
vojaška obveznost dobra za državo in družbo ter bi
pozitivno vplivala na odraščajoče fante.
Zanimanje za sodelovanje s Slovensko vojsko
je sicer precejšnje, vendar na žalost mlade odbija
predvsem slab statusni in materialni položaj poklicnih vojakov. »Prepričan sem, da bi bilo z ureditvijo
teh razmer tudi več zaposlitev,« pritrdi Kokošar. Da
bi se vendarle več mladih odločilo za sodelovanje
s Slovensko vojsko, so organizirali še predstavitev
vojaške opreme in tehnik. Podobne aktivnosti Slovenska vojska načrtuje tudi po drugih vojašnicah.

Foto: Maruša Opeka

Fantom so se na vozovih pridružila tudi dekleta.
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Foto: Maruša Opeka

Tako veselo razpoloženi so bili naborniki.

Družinski center za vse generacije

Sredi maja bo v Cerknici kot nadgradnja prizadevanj
Zavoda Samostojen si zaživel Večgeneracijski družinski center za socialno in psihološko podporo občankam in občanom treh sosednjih občin. V sodelovanju
s Centrom za socialno delo ter drugimi akterji bomo v
okviru centra nudili preventivne programe s področja
podpore družini kot npr. kompetentno starševstvo,
ljubeče partnerstvo, samozavestno mladostništvo,
varna starost, zdrave življenjske navade, pogovorne
skupine za starše, mladostnike, starejše, brezposelne
in druge ranljive skupine. Poleg vzgojno izobraževalnih vsebin pa bo center nudil tudi praktične delavnice
in tečaje raznovrstnih spretnosti in veščin.
Želimo se čim bolj približati potrebam naših občanov in jim nuditi aktualne vsebine za lažje usklajevanje družinskega, osebnega in poslovnega življenja.
Zelo bomo veseli pobud in idej za vsebine, ki občane
še posebej zanimajo. Družinski center bo središče neformalnega druženja različnih generacij in bo nudil
prostor za izmenjavo znanj, veščin in dobrih praks.
Večgeneracijski center bo deloval v prostorih galerije Krpan na Čabranski ulici. Ob otvoritvi načrtujemo dobrodelno akcijo »Zbiramo igrače za prijatelje«,
s katero želimo spodbuditi svoje bodoče mlade obiskovalce za darovanje nekaj svojih igrač in knjig. Več
informacij je na voljo na spletni in facebook strani
centra.
Avtor: Julija Perko

Zdaj zaori pesem o svobodi

Na prireditvi Zdaj zaori pesem o svobodi so 23. aprila v Cerknici obeležili dan ustanovitve Notranjskega
odreda, dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan
osvoboditve Cerknice in dan zmage nad fašizmom.
Slavnostni govornik je bil Tone Urbas, gosta pa Partizanski pevski zbor in Darko Nikolovski, z njim so
zapeli učenci Osnovne šole Notranjski odred Cerknica.
Pel je tudi združeni pevski zbor, v katerem so sodelovali: Komorni zbor Fran Gerbič, Moški pevski zbor Tabor,
ženski zbori Cluster, Lipa in Jasna ter mešana zbora
KD Rak Rakek in Bloke. Za glasbeno spremljavo je poskrbela Godba Cerknica, ki je tudi prejela zlato plaketo ZZB NOB, srebrne pa so se razveselili Janez Škrlj,
Anton Šepec in ŽePZ Jasna.
Avtor: Maruša Mele Pavlin

Dogaja se

Za dobro počutje in zadovoljstvo nudimo:
• Estetska in medicinska pedikura
• Gelish® in IBX® sisitem
• Nega obraza in diamantni piling (kozmetika Dermalogica)
• Depilacija
• Geliranje in podaljševanje nohtov
• Klasična manikira
• Podaljševanje trepalnic
• Ortholumm – led terapija (po operacijah,
poškodbah, proti bolečinam v sklepih,
proti herpesu, aftam, aknam, gubam ...)

Popravilo poljskih poti okrog Žerovnice

Agrarna vaška skupnost Žerovnica je organizirala
popravilo poljskih poti okrog vasi in dela na »totenkambri«. Delovne akcije se je udeležilo petindvajset
vaščanov: pet traktoristov s prikolicami, traktorist, ki
je na deponiji s čelnim nakladačem na prikolice nakladal pesek, in devetnajst vaščanov z ročnim orodjem:
lopatami, grabljicami in macolami. Delo je potekalo
v več skupinah. Ena izmed skupin je pripravila vse
potrebno za postavitev novega ostrešja na »totenkambri«. Ker je na deponiji zmanjkalo peska, nekaj
poti pa je še potrebnih popravila, bodo morali organiAvtor: Marija Hribar
zirati še eno delovno akcijo.

Foto: Valter Leban

Foto: Izak Hribar Meden

maj 2016
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Pesem nas je družila

Dogaja se
Posejali smo pšenico po starem

Sredi aprila smo članice Klasja skupaj z domačini iz Slivic na slivskem polju posejale jaro pšenico. Njivo na Ledini nam je dal v najem Godejšov Roman, ki je tudi s
konjem in leseno brano njivo dobro pobranal, Šlajnarjev Franc pa je pšenico posejal ročno, kot se je to delalo po starem. Žito smo na njivo peljali s koreto, tam pa
smo ga pretresli v sejavnico in delo je bilo hitro opravljeno. Z Marijo sva še potolkli kepe in pograbili zemljo
s trave. Na koncu smo pomalicali hrano, kakršna je
bila včasih v navadi. Vse skupaj je na zgoščenko posnel
Perkotov Boris. Ko bo pšenica dozorela, jo bomo žanjice požele s srpi, naložile na voz in odpeljali jo bomo
do kozolca, kjer jo bomo obdeli v štant.  Avtor: Ana Ivančič

Foto: Ivka Perko

Edinstven pogled s Slivnice

Notranjski regijski park od začetka aprila vabi vse
obiskovalce čarovniške Slivnice, da si pobliže ogledajo
Cerkniško dolino in srce Notranjskega parka – presihajoče Cerkniško jezero.
Profesionalni turistični daljnogled na kovance, s
širokokotnim objektivom 80 mm in povečavo 30x80,
omogoča dnevno kot tudi nočno opazovanje. Vrtljiv
daljnogled deluje samostojno, saj ima lasten vir napajanja. Poleg tega je odporen tudi na vremenske vplive,
do minus 40 stopinj Celzija.
Avtor: Dejvid Tratnik
Foto: arhiv NRP
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Februarja se je na naše povabilo prijazno odzval operni pevec in tenorist Jože Oblak. Vsi smo si želeli
slišati operno petje. Zato smo otroci in strokovni delavci iz vrtca Cerknica prišli v telovadnico. Čisto vsi!
Veste koliko nas je bilo?!
V pričakovanju, kaj bomo slišali, je naš gost dogodek
popestril s spremljevalcema Tadejem Zalarjem, ki je
igral na klavir, in harmonikašem Urbanom Malcem.
In začelo se je… Zadonelo je in pesem se je slišala ne
samo po telovadnici, ampak po celem vrtcu. Gospod
Jože nam je zapel kar nekaj lepih arij, ki jih je popestril
s kostumi. Skupaj smo zapeli še nekaj otroških pesmi.
Najlepše pa je bilo, ko je iz ust vseh nas zadonela slovenska himna. Lepo je bilo gledati otroške oči, saj je
naše male junake opera prevzela in v poslušanju so
zelo uživali. Zato se še enkrat vsi otroci in kolektiv vrtca Cerknica zahvaljujemo za prijetno preživeto urico s
tremi mušketirji. 
Avtor: Marta Zalar in Urška Kraševec

Dogaja se
Večer animiranih filmov v knjižnici

Foto: VDC Cerknica

VDCjevci na Specialni olimpiadi

Pet uporabnikov Varstveno delovnega centra Postojna in enote Cerknica s spremljevalkami se je 13. aprila
udeležilo 13. Regijskih iger Specialne olimpijade Slovenije - MATP primorsko-notranjske regije v Tolminu.
Program MATP je Specialna olimpiada razvila kot dodatek svojemu rednemu programu, da bi vsem osebam
z motnjami v duševnem razvoju omogočila treniranje
in sodelovanje v športnih aktivnostih.
Igre so potekale v športni dvorani šolskega centra
Tolmin, organizirala jih je tolminska podružnična
šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Tekmovalci so v sproščenem vzdušju
premagovali razne spretnostne naloge in bili ta dan
vsi zmagovalci, zaradi svojega truda pri izvedbi vaje,
premagovanju strahu, ovir in doseganju cilja.
Poleg postojnsko-cerkniške ekipe so tekmovale še
ekipe CIRIUS Vipava, OŠ Kozara, VDC Ajdovščina – Vipava in OŠ Tolmin – Podružnična šola za izobraževanje
in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, skupno
25 tekmovalcev. Vsi so uspešno opravili svoje naloge, za
kar so dobili medalje in priznanja, ki jim jih je podelil
uspešni smučarski skakalec Jaka Hvala.Avtor: Mateja Curk

Domačin Mitja Manček, rojen leta 1987, ki je diplomiral na češki filmski šoli Zlín, se je že pri desetih letih začel ukvarjati z animiranim filmom. Do njega je
prišel preko risbe; vedno ga je zanimalo gibanje slik,
ki jih je opremil z zvokom, z glasbo. V prvem filmu
Neptun – skrivnostni planet iz leta 1999 se je lotil
vsega: risbe, animacije, scenarija, režije, petja, trobentanja. Film pomeni izbruh velikega ustvarjalnega
talenta in prinaša poznejši stalnici v njegovem ustvarjanju: upor, minljivost: »Čez petsto milijonov let, bo
prekril ta planet velik ognjemet«. Presenetljivo velik
del Mančkovih filmov prinaša družbeno-kritično sporočilo, ki gledalca sili k razmišljanju. Evolucija, življenje, smrt, politika, teror, agresivnost. Taka sta tudi
filma o Sloveniji. Za svoje delo je prejel več nagrad. Za
eksperimentalni film Kompozicija (2015), ki je nastal
s praskanjem slike in zvoka, je dobil državno nagrado Vesna za najboljši eksperimentalni film. Manček
junija odhaja na svetovni festival animiranega filma
v Zagrebu, saj se je uvrstil v glavni program festivala.
Na večeru, ki ga je vodil Miha Jernejčič, so bile poleg njegovega avtorskega dela na področju animiranega filma prikazane tudi animacije, ki so jih s pomočjo
Javnega sklada za kulturne dejavnosti na delavnicah
ustvarili notranjski osnovnošolci.  Avtor: Marija Hribar
Foto: Tine Mauer

Pozdrav pomladi na Uncu

7. aprila je v nabito polni dvorani Uršulinega doma na
Uncu potekala zdaj že tradicionalna pomladna prireditev Pozdrav pomladi. Vsako leto jo za krajane, starše in ostale obiskovalce pripravijo učenci in zaposleni
na Podružnični šoli Rudolfa Maistra Unec. Prireditev
je popestrila folklorna skupina, ki je zaplesala splet
plesov Pehtranova potica. Učenci 1. in 2. razreda so s
čolni na vesla, z letali in vlakom odplesali okoli sveta,
gledališka skupina pa je ob pomoči otroškega pevskega zbora Unec in Orffove skupine šestošolcev z Rakeka zaigrala igrico Rdeča kapica. Učenci 4. in 5. razreda
so prireditev povezovali s prikupnimi deklamacijami –
tudi ljubezenskimi. Ne smemo pozabiti Dunje Halilagić, ki nam je zaigrala na klarinetu. Prireditev so
zaključili učenci 3. razreda z zelo poskočnim modernim skupinskim plesom.
Na prireditvi smo zbirali prostovoljne prispevke za
ureditev plezalne stene na šolskem vrtu. Vsem, ki ste
prispevali, se iskreno zahvaljujemo.  Avtor: Teja Milharčič

Foto: Teja Milharčič

maj 2016
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Drugič na romanju v Međugorju

Dogaja se
Pevski pozdrav pomladi

S prelepim pomladnim aranžmajem pevke Mojce
Weber je Mešani pevski zbor KD Rak Rakek pod vodstvom zborovodkinje Danice Štefančič 2. aprila v
kulturnem domu v Cerknici izvedel svoj letni koncert
v pozdrav pomladi. Za popestritev koncerta so nastopili še mladi pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Jožeta Krajca z Rakeka pod vodstvom
zborovodkinje Tine Matičič, otroška folklorna skupina podružnične šole Rudolfa Maistra pod vodstvom
mentorice Vide Žlogar, učenci glasbene šole Frana
Gerbiča iz Cerknice in harmonikar Dejan Ravšelj.
Program pa je v šopek povezala Maja Malc. 

Avtor: Danica Štefančič
Foto: Karmen Petrič

Župnik Jožef Krnc nas je v Letu božjega usmiljenja
povabil na romanje v Međugorje. Na poti v zgodnjem
petkovem jutru je med molitvijo v naša srca zarezala
vest, da smo prijatelju Marjanu srčno molitev darovali
v zadnjih trenutkih njegovega zemeljskega bivanja. Po
prihodu in večerji smo se udeležili svete maše in molitev. Sobotna križeva pota na Križevec in Crnico sta
bila blagoslovljena, duhovno vodstvo našega župnika
je bilo neprecenljivo. Sonce je obsijalo večerno mašo na
zunanjem molitvenem prostoru, po večerji smo se udeležili molitev s pesmijo in z angelskim zvokom violine.
Pot nazaj nas je vodila do hrvaškega svetišča Vepric,
kjer je gospod Krnc daroval sveto mašo. Vstopili smo v
božje svetišče z lepim Rupnikovim mozaikom in že se je
razdalja do doma krajšala. S pesmijo in molitvijo smo se
vsi vračali s hvaležnostjo za skupno druženje. Romarji
smo v Marijino naročje položili prošnje in zahvale zase
in za domače, pa tudi zahvalo, da je v cerkniški vinograd
pripeljala sončnega pastirja Jožefa, ki v našo župnijo
neumorno prinaša velik blagoslov.  Avtor: Anita Leskovec
Foto: Foto Žnidaršič

Najboljša logotipa Ane
in Karle

Na natečaj Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, ki je trajal od 11. maja
2015 do 15. marca 2016, je prispelo
27 predlogov za logotip. Največ izdelkov so prispevali učenci zadnje
triade OŠ Notranjski odred Cerknica pod mentorstvom prof. Jerneja
Dolničarja. Razstavo prispelih logotipov si lahko ogledate v cerkniški
knjižnici do 14. maja 2016.
Komisija Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica se je
odločila, da podeli dve nagradi, in sicer Ani Snoj ter
Karli Klanjšek. Nagrajenki prejmeta knjižno nagrado, ki jo lahko prevzameta do konca maja v knjižnici v
Cerknici. Ostali sodelujoči prejmejo nagrado za sodelovanje. Nagrajenkama iskreno čestitamo!
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Avtor: Marija Hribar

Ob delu obujali spomine na mladost

Dogaja se

V tednu pred cvetno nedeljo smo v Centru starejših
Cerknica organizirali delavnico izdelovanja velikonočnih butar. Stanovalci, ki so sodelovali na delavnici, so se
z velikim pričakovanjem in neizmernim navdušenjem
lotili dela. Mentorica na delavnici je bila Janja Mlakar,
ki je petnajstim sodelujočim dajala navodila in jim pokazala, kako se naredi čudovita butara, ki je simbol cvetne nedelje. Zelenje za izdelavo butar so pripravili naši
hišniki, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Stanovalci so se
v prijetnem druženju in ob zvokih harmonike vrnili v
svojo mladost, ko so butare izdelovali s svojimi starši. V
njihovih očeh se je videlo, da obujajo spomine na nekaj,
kar ostane globoko v človeku, na nekaj, kar jim je dala
rodna gruda in materina roka. Bilo je lepo, čustveno,
doživeto in nepozabno. Butare smo v zameno za prostovoljne prispevke oddali zaposlenim in obiskovalcem
centra, denar pa bomo namenili za nabavo materiala za
prihajajoče delavnice.
Avtor: Janja Mlakar
Foto: Vesna Turk

Plesonoge za sanjami

Otroška plesna predstava Za sanjami, izvedena 12.
aprila v KD Cerknica v organizaciji KID Plesonoga,
je bila peta celovečerna predstavitev mladinskega
sodobno-plesnega ustvarjanja v cerkniški občini. V
predstavi je plesalo 46 plesalk in dva plesalca plesne šole Plesonoga iz Cerknice, Rakeka in Loške doline.
Navdahnila nas je Andersenova pravljica Ole-Luk-Oie, nam bolj znana kot Sanjček Zaspanček. Naša predstava
je imela sodobno interpretacijo, kjer sta voditeljici, plesalki Dominika Urbiha in Tinkara Plos, imeli vlogi vajenk v podjetju Sanjček Zaspanček d.o.o. Predstavili sta nam tedensko ponudbo sanj, od ponedeljka do nedelje.
Gledalce so plesalke popeljale v najlepše sanje njihovega življenja, ki jih ne bodo nikoli pozabili. Prisluhnili so
Večerni pesmi, gledali so Zvezdne utrinke, ki padajo
Foto: Brane Gosarič
na zemljo, Duhce, ki delajo buuu, oživela je Slika jungle, šli so Tik tak hop hop na zabavo k Alici v deželo
čudežev, sanjali so nočno moro, kjer so Lutke oživele,
za konec so pokukali še v najstniške sanje in Frisbuk
je postal cel svet.
Dvorana je bila polna in odziv gledalcev na Plesonogino ponudbo sanj je bil nepozaben. Zahvaljujemo se
vsem gledalcem, ki ste nas prišli pogledat in s tem podprli našo ustvarjalnost pri plesu.  Avtor: Jelena Milovanović

maj 2016
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Dogaja se
Pekli smo z NEC Cerknica

Uporabniki cerkniške enote Varstveno-delovnega
centra Postojna so pridobili še eno bogato izkušnjo.
Na materinski dan, 25. marca, smo s sodelovanjem
NEC – Notranjski ekološki center Cerknica ustvarjali razne pekarske dobrote. Naredili smo tudi rožice iz
jabolk ter jih za praznik podarili našim mamam. Zahvaljujemo se Lili Mahne za ves trud in dobro voljo, ki
ju je s sodelavko Danico ta dan vložila v ustvarjanje z
osebami s posebnimi potrebami. 
Avtor: Mateja Curk
Foto: Tomaž Opeka

Glasba v vrtcu Cerknica

18. marca so telovadnico cerkniške enote vrtca polnili bogati zvoki. Obiskali sta nas glasbenici, dvojčici
pianistka Sabina in violončelistka Helena Švigelj. V
enem dopoldnevu sta nastopili dvakrat: prvič za skupine mlajših, drugič za oddelke starejših otrok. Poleg
solistične izvedbe vsake od izvajalk smo lahko uživali
v prepletanju zvokov obeh glasbil. Glede na starostni
skupini otrok smo slišali nabor različnih skladb, ki so
se gibale od klasične in filmske glasbe pa do otroških
pesmic, ki smo jih spremljali s petjem. Slišali smo
tudi himno Slovenije. Glasbenici sta s svojim obiskom
obogatili in prijetno popestrili naš dan v vrtcu. 
Avtor: Melita Petrič Petrović
Foto: Petra Črmelj

Vanda Šega: Nikogaršnja

Vanda Šega, uveljavljena notranjska avtorica s kar
devetimi objavljenimi pesniškimi zbirkami in z zbirko
kratke proze, je pri najstarejši slovenski založbi Celjski Mohorjevi družbi sredi aprila izdala romaneskni
prvenec Nikogaršnja. Roman je pred domačo publiko
predstavila v cerkniškem kulturnem domu. V pogovoru
z Vesno Telič Kovač je pisateljica poudarila, da sodobno napisana zgodba, v kateri si ženski srednjih let, razpeti med Ljubljano in Parizom, izmenjujeta elektronska
pisma in skozi dopisovanje odkrivata bolečo preteklost,
ni avtobiografska in da so odveč šepetanja in ugibanja,
za koga v resnici gre. Urednica knjige Alenka Veber
je Nikogaršnjo pospremila z besedami, da Notranjska
po Vesni Milek dobiva novo predstavnico ženskega
romana. Večer v organizaciji Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica sta soustvarili še dramska umetnica Marijana Brecelj in pianistka Ana Rus.  Avtor: Vesna Telič Kovač
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Foto: Stane Sršen

Dogaja se
Rakovški mozaiki navdušili Prezid

Članice likovne sekcije KD Rak Rakek, ki obiskujejo
tečaj mozaika pod mentorstvom Eve Ule, vse bolje
spoznavajo čarobni svet mozaikov. Februarja so v Spilimbergu v bližini Udin v sosednji Italiji obiskale šolo
mozaika (na fotografiji), ki je edina te vrste na svetu.
Predstavili so jim potek šolanja, materiale, delavnice in samo šolo, ki je ena sama ogromna galerija. Po
ogledu so bile navdušene, predvsem nad natančnostjo
ter raznolikostjo motivov, barv in materialov. Nato so
obiskale še tovarno, kjer izdelujejo stekla različnih
barv za izdelavo mozaikov.
Konec marca pa so na povabilo tamkajšnjega dru
štva razstavljale svoja dela v hrvaškem Prezidu, na
tradicionalni razstavi domače obrti in starih slik Prezida. Razstavo si je ogledalo veliko ljudi. Člani obeh
društev in obiskovalci so bili nad prireditvijo navdušeni. Podprli so idejo, da se srečamo večkrat, na obeh
straneh meje.
Avtor: Karmen Petrič
Foto: Eva Ule

Foto: Foto Borjan

»Svoboda se mora braniti«

Na pobudo Združenja puntarjev se je 6. aprila v Grahovem pri spomeniku padlim v NOB zbrala množica
(po oceni 600) ljudi iz vse Slovenije - pa ne v počastitev
tega dneva, ko je bila napadena skupna država, marveč v opomin: svoboda se mora braniti. Sporočila vseh
govornikov so bila enotna: »Upor proti okupatorju in
fašizmu je bil normalno in pravično dejanje. Vsi tisti,
ki častijo sodelovanje z okupatorjem in vključevanje
slovenskih fantov pod povelje italijanskih črnosrajčnikov in nemških SS-enot, delajo veliko škodo Sloveniji ter z
lažmi potvarjajo svetovno priznano zgodovino. Izdajstvo ni v ponos nobenemu ljudstvu, tudi nam ne, le za priznanje napake oziroma za napačno odločitev je treba biti pokončen in se opravičiti. S tem bi zaključili sovraštvo,
razdvojenost in medsebojna obtoževanja. Premajhni smo, da bi se kar naprej delili in v sovraštvu vzgajali bodoče
in sedanje mlade generacije.«
Slovesnost je potekala mirno in kulturno, brez žalitev. Poleg več govornikov - Tit Turnšek, Milan Gorjanc,
Marjan Pečan, Lojze Podobnik, Violeta Tomič - so v programu sodelovali še mladi z recitalom ter kulturnici
Avtor: Miro Mlinar
Jerca Mrzel in Nataša Loborec Perovšek. 
maj 2016

| Slivniški pogledi | 21

Naša društva

Steg presihajočega jezera Cerknica
V poletnih mesecih pogosto srečujete mlade fante in dekleta v oranžnih srajcah,
modrih hlačah, planinskih čevljih, z rutico okrog vratu in z velikim nahrbtnikom.
Utrujeni smo od hoje, pa vendar dobre volje. To smo skavti.

C

erkniški skavti se imenujemo Steg presihajočega
jezera Cerknica 1 (na kratko Steg Cerknica 1). Ime
smo seveda dobili zaradi bližine tega naravnega fenomena. Nosimo oranžen kroj, okoli vratu pa imamo rutico modre barve z belo in zeleno obrobo. Vsaka izmed teh
barv nosi svoj pomen: osnovna temno modra barva predstavlja Cerkniško jezero, zelena barva predstavlja naravo
in gozd, ki nas obdajata, ter Slivnico in planoto Javorniki,
bela barva pa predstavlja goro Snežnik ter čistost.
Skavtstvo je svetovno gibanje, ki ga je na začetku 20.
stoletja ustanovil Robert Baden-Powell in šteje že preko
40 milijonov mladih. Temeljna ideja ustanovitelja je, da
so mladi sposobni opraviti vsako nalogo, če se jim le zaupa in da svobodo.
Steg Cerknica 1 deluje v okviru Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Naš življenjski
stil je življenje v naravi, naša svečana obljuba pa, da si
z Božjo pomočjo prizadevamo vestno služiti Bogu in
domovini, pomagati svojemu bližnjemu ter izpolnjevati
skavtske zakone.
Skavti velik poudarek dajemo vzgoji in izobraževanju
otrok. S pomočjo skavtske metode mlade učimo za življenje v naravi in življenje v družbi. Spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje ter s tem utrjujemo čut za čisto

okolje, učimo jih veščin za samostojno življenje in služenje z dobrimi deli. Z igro, petjem, zabavo, molitvijo in
katehezami skrbimo za prijateljsko vzdušje in duhovno
ravnovesje ter utrjujemo zavest pripadnosti državi in
katoliški cerkvi.

Od volčičev do popotnikov

Naš steg Cerknica 1 šteje 87 članov, ki smo razdeljeni v
tri starostne skupine. Volčiči in volkuljice so najmlajša
skavtska starostna skupina (od 8 do 10 let). Na srečanjih
spoznavajo osnove skavtstva, njihovo geslo pa se glasi:
»Kar najbolje!« Izvidniki in vodnice so srednja skavtska
starostna skupina (od 9 do 15 let). Njihova srečanja so
posvečena krepitvi odgovornosti in poglobljenemu učenju skavtskih veščin. Njihovo geslo je: »Bodi pripravljen!« Popotniki in popotnice (od 16 do 21 let) na srečanjih širijo svoj pogled na svet. Njihovo poslanstvo je
opravljanje dobrih del, geslo pa: »Služiti!« Celoten steg
trenutno vodi osem voditeljev in dva duhovna asistenta,
stegovodkinja pa je Janja Cvetko.

Vrhunec leta je poletni tabor

Ko otroci v juniju nehajo guliti šolske klopi, je bližnji gozd kot nalašč za aktivnosti v naravi. Sledi p
 oletni

Skupinska fotografija cerkniških skavtov v letu, ko praznujejo 25 let svojega delovanja.|Foto: Foto Žnidaršič
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Naša društva

Pravo skavtsko bivakiranje se običajno odvija daleč proč od
mestnih ulic.|Foto: Foto Žnidaršič

tabor, ki je vrhunec vsakega skavtskega leta in vsak
skavt ga komaj čaka. Na tabor se vsako leto odpravimo
drugam, saj tako spoznavamo nam še neodkrite kotičke
sveta. Skavti se na taborih učijo vsakodnevnih opravil kuhanja, pomivanja posode, čiščenja, pospravljanja, pri
pravljanja drv ... Delo in medsebojna pomoč se prepletata
z igro in novimi pustolovščinami v naravi, ki tkejo prijateljske vezi med otroki in ljubezen do narave in njenega Stvarnika. Poleg tega pa na taboru ne manjka pravih
skavtskih dogodivščin, kot so pot preživetja, orientacija,
lov na skrito lisico, nočna straža in kraja zastave, nočne
igre, športne igre, kurjenje ... Urimo se tudi v skavtskih
veščinah, kot so bivakiranje, stezosledstvo, orientacija,
prva pomoč, vozli, dendrologija, ognji, pioneristika …
Vsako leto se vse veje odpravijo tudi na zimsko preživljanje prostega časa v naravi. Skavti na zimovanju
utrdimo svoje veščine, ki smo jih nabrali med prvo polovico skavtskega leta.

Skavti smo aktivni

Poleg tedenskih srečanj in poletnih taborov ter zimovanj poteka v našem stegu še mnogo drugih aktivnosti.
Redno se udeležujemo tabornih šol državnih srečanj
voditeljev in se ponoči po logaških gozdovih potikamo
v okviru orientacijskega tekmovanja Jakec. Že leta smo
dejavni v župnijski skupnosti in tako vsako leto pred
božičem poskrbimo, da Luč miru iz Betlehema pride v
Cerknico, naše domove in javne ustanove, da so v cerkvi
postavljene jaslice in velikonočna butara ter da na velikonočno soboto zagori velikonočni ogenj. Poskrbimo pa
tudi za bolj družabna srečanja, na katera so vabljeni tudi
tisti, ki niso skavti. Tako vsako leto za 1. novembra pečemo kostanj, pri polnočnici kuhamo čaj, na obisk gremo v
Center starejših Cerknica.

Avtor: Andrej Šebenik, Tjaša Dernikovič

Naši izvidniki so bili leta 2005 na taboru vseh čet Sibasti, tri leta kasneje pa smo se vsi udeležili vseslovenskega tabora Jamboree, kjer smo s tisoči mladih, ki sledijo
poti Bi-Pija, začutili, da norost res deluje. Ta dogodek je
bil res nekaj posebnega in vsak, kdor ga je doživel, ga bo
za vedno nosil v srcu. Pa kaj zato, če je deževalo, če je bilo
povsod blato, če smo bili kdaj lačni in utrujeni – iskreno
veselje, pesem, mladostna razposajenost in prijateljstvo
so ta teden naredili poseben, neponovljiv in nepozaben.
Leta 2014 pa smo organizirali prvi skupni tabor stega v
Retečah pri Škofji Loki.

Praznujemo 25 let delovanja

Za cerkniške skavte je letos pomembno leto, saj praznujemo 25-letnico naše ustanovitve. Ob tej priložnosti
bomo čez celo leto pripravili več dogodkov, na katerih
bomo lahko praznovali. Prvi večji dogodek se je zgodil
17. aprila, ko smo imeli zahvalno sveto mašo in po njej
še pester program z skavtskimi aktivnostmi. Programa
so se udeležili tudi naši bivši skavti in voditelji, tudi tisti,
ki so pred 25-imi leti ustanovili naš steg.
Drugi večji dogodek ob praznovanju bo potekal na poletnem taboru, ko se bomo spet združili vsi sedanji in
bivši skavti ter preživeli en vikend v naravi, pod šotori,
in se prepustili skavtskim dogodivščinam. Ob 25-letnici
delovanja skavtov smo voditelji pripravili tudi album z
zgodovino našega stega. Skavti pa čez celo leto zbirajo
nalepke in jih lepijo v album.
Si kdaj podrl drevo, ob hudem stokanju nesel jambor
ali postavil bivak iz naravnih materialov? Ne? Kaj torej
čakaš? Skavti te pričakujemo!
Naša dogodivščine lahko spremljate na naši Facebook
strani: Skavti Cerknica 1.

Blato je obvezen (in zabaven) del vaje preživetja v naravi.|Foto:

Foto Žnidaršič
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Kultura in kulturniki

Ljudska pesem
živi naprej
V zadnjih letih smo v občinah
Cerknica, Loška dolina in Bloke, ki jih
pokriva cerkniška izpostava Javnega
sklada za kulturne dejavnosti, priča
razcvetu velikega zanimanja za petje
po starem in godčevstvo. Kot pojasni
Jožica Mlinar, vodja območne
izpostave JSKD, je bila povod za razvoj
folklorna dejavnost. »Pomembni za
folklorne skupine so običaji, ples,
kostumska podoba, pa tudi izvirno
petje in godčevska podlaga,« našteva
Mlinarjeva.

Z

a razliko od nekaterih drugih regij, ki so imele
folklorno dejavnost dobro razvito, je bilo potrebno na naših koncih stvari še raziskati. »Ko sem se
pred leti zaposlila na Zvezi kulturnih organizacij, sem
si postavila cilj, da sledimo ostalim regijam in tudi na
Notranjskem obudimo tradicijo ljudskih plesov in petja,«
pripoveduje. Vendar je bilo potrebno postaviti strokovno podlago, da so se folklorne skupine lahko primerno
oblekle, imele ustrezen repertoar, da so sledile običajem.
»Pomembno je bilo dopovedati plesalcem, da Notranjke ne morejo plesati v avbah,« se pošali Mlinarjeva. Kot
osnovna usmeritev skupinam sta tako služili raziskava
dr. Bruna Ravnikarja o plesih na Notranjskem in raziskava dr. Marije Makarovič o oblačilni kulturi. Veliko
pa je za promocijo ljudske pesmi prispevala tudi Ljoba
Jenče in z zbiranjem starih pesmi močno vplivala na zanimanje za ljudsko petje.
Časovno to sovpada z obdobjem po osamosvojitvi, ko
se je okrepilo zavedanje, da je to naša dediščina, ki jo moramo negovati. »Za nami je več kot dvajset let dela, od
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prvih raziskav pa do razcveta zanimanja za petje po starem, čemur smo priča v zadnjem času,« poudarja vodja
izpostave. Tako se na našem območju s petjem ljudskih
pesmi in godenjem ljudskih viž ukvarjajo tri skupine
(PGD Dolenje Jezero - kulturna sekcija Jezerske tršce,
Godčevska in pevska skupina FS Rak, ki deluje v okviru
Kulturnega društva Rak Rakek, in Društvo ljudski pevci
Jezerci) ter Marija Baraga, ki je bila letos v izboru za regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih
viž v organizaciji JSKD. Na vprašanje, kaj je poslanstvo
tovrstnih srečanj, Mlinarjeva odgovarja, da na ta način
sklad prispeva k ohranjanju pevskega in godčevskega izročila, hkrati pa si prizadevajo, da bi odkrili še nepoznane
stare pesmi, ki si jih nekdo nekje še žvižga in jih prepeva.
Na območni izpostavi JSKD pravijo, da načrtujejo
dodatna izobraževanja za že obstoječe skupine in posameznike, pa tudi za nove interesente. Obljubljajo, da
bodo pripravili delavnice z Ljobo Jenče in Uršo Šivic.
Ker so osnova za kakovost poleg izobraževanj tudi raziskave, jim bodo na JSKD OI Cerknica še naprej posvečali posebno pozornost. Na izid namreč že čaka zbornik
Pretekla in današnja govorica Steinbergovih del, ki so
ga sooblikovali dr. Marija Makarovič, Božidar Strman
Mišo, Miloš Toni in Jožica Mlinar in je nastal ravno na
pobudo Društva ljudskih pevcev Jezercev, ki so za delovanje društva želeli poustvariti izvirno jezersko nošo.
Kot kaže, se za ohranjanje tradicije v prihodnje ni
bati, saj je dobra osnova tudi zelo dobro razvita otroška folklorna dejavnost po osnovnih šolah. Na področju
JSKD OI Cerknica je namreč kar šest otroških folklornih
skupin, ki poleg plesov, običajev in oblačilne kulture ohranjajo tudi petje po starem. Letos se bosta cerkniška
in unška otroška folklorna skupina sredi maja udeležili
regijskega srečanje v Vidmu-Dobrepolje.
Foto: Maruša Opeka

Avtor: Maruša Opeka

Kultura in kulturniki

Pomlad
v znamenju srečanj

Foto: Maruša Opeka

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v
pomladanskih mesecih že tradicionalno
organizira srečanja, na katerih otroci
pojejo, plešejo in igrajo.

K

onec marca so se na Otroškem odru 2016 v dvorani Kulturnega doma Stari trg pri Ložu predstavile gledališke skupine iz Grahovega, Starega trga
in z Rakeka. Več kot 50 otrok iz občin Cerknica in Loška
dolina se je publiki predstavilo v štirih predstavah. Njihovo igro je posebej budno spremljala strokovna spremljevalka Simona Zorc Ramovš, gledališka igralka in
režiserka, ki je ob koncu srečanja sicer pohvalila trud
mentoric, da so se lotile tudi avtorskih predstav, vendar
je izpostavila, da bi bilo v prihodnje potrebno gledališču
posvetiti več časa in pozornosti.
Foto: Jože Obreza

 omeni, da vodje delajo kvalitetno, strokovno in da otp
roci uživajo,« je poudaril Pukšič. Jožica Mlinar iz JSKD
OI Cerknica, ki folklorno dejavnost spremlja že leta, pa
zadovoljno ugotavlja, da se kakovost nastopov iz leta v
leto viša. Za to so najbolj zaslužne mentorice, ki z vso
vnemo in s požrtvovalnostjo, spodbujajo otroke h kulturnem udejstvovanju.
Da območna izpostava JSKD Cerknica postaja prava
velesila na plesnem področju, dokazuje območno srečanje plesnih skupin Plesni oder 2016 v Kulturnem domu
Cerknica 14. aprila. To je potrdila tudi Daliborka Podboj, priznana koreografinja in pedagoginja, ki jo je presenetila številčnost in kakovost plesnih točk. Plesalke in
plesalec, ki plešejo pod mentorstvom Teje Novak, Špele Drobnič, Špele Gornik in Vesne Turšič iz KD Rak
Rakek, Jelene Milovanović iz KID Plesonoga ter Mire
Marič iz Baletnega društva Postojna, so se predstavili s
kar 22 plesnimi točkami, posebej razveseljivo pa je, da
so mnoge tudi sooblikovali.
Foto: Jožica Mlinar

Je bil pa nad mladimi folkorniki in folklornicami
prijetno presenečen strokovni spremljevalec Marko
Pukšič, ki prihaja s štajerskega konca, kjer je folklorna dejavnost zelo razvita. Folklorne skupine iz občin
Cerknica, Bloke in Loška dolina so se nam 5. aprila
predstavile na prireditvi Poprej v starih časih v Starem
trgu pri Ložu, ki jo je povezovala Milena Ožbolt. Pukšič ugotavlja, da se naše področje po številčnosti otroških skupin lahko primerja s Štajersko. »Taka številnost
maj 2016
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Šport

Nogometni klub
Rakek
Nogometni klub Rakek je bil
ustanovljen leta 1926, takrat še kot
Športno društvo Javornik. Kasneje se
je društvo preimenovalo v Nogometni
klub Rakek. Pod tem imenom deluje
še danes, letos pa, tako kot sosednji
Nogometni klub Cerknica, praznuje
okroglo devetdeseto obletnico. Ob
tem jubileju so na prireditvi Športnik
leta Občine Cerknica konec februarja
prejeli tudi priznanje, sami pa v jeseni
načrtujejo slavnostno obeležitev
okroglega jubileja.

»V

spomladanskem delu najprej organiziramo en turnir mlajših ekip, jeseni
pa načrtujemo slavnostno prireditev
s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim, razstavo,
kakšno revialno tekmo, izdajo biltena in podobno,«
pravi predsednik kluba Zdene
Hrestak.
Klub, ki je bil včasih v članski
konkurenci uspešnejši od cerkniškega, v zadnjih letih deluje predvsem z mlajšimi. Nogometaši,
stari od šest do petnajst let, se
udeležujejo turnirjev in igrajo v
ligi pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Koper. Klub šteje
blizu dvesto članov, ki poleti trenirajo na igrišču, pozimi pa v telovadnici. Poleg mlajših so tu še
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Foto: arhiv NK Rakek

starejši, saj v Hrvaško-slovenski ligi tekmuje ekipa
veteranov NK Rakek. V sezoni 2015/2016 pa so na
Rakeku ponovno obudili tudi člansko selekcijo. Ta
tekmuje v Enotni primorski nogometni ligi.
Glavni cilji kluba so rekreativne narave. Predsednik Zdene Hrestak pravi, da je glavni namen
»pridobiti in na sveži zrak spraviti čim več mladih
in jih vključiti v organiziran potek vadbe.« Hkrati
si želijo tudi obdržati nivo izobraženih trenerjev
in vaditeljev, obenem pridobiti nove in izpopolnjevati njihovo znanje. Glavni cilj pa je izgradnja
novih klubskih prostorov z garderobami. Z dobro
infrastrukturo in čedalje večjim številom mladih
talentiranih nogometašev, ki trenirajo za klub z
Rakeka, bo morda sčasoma tudi članska selekcija
stopila na pota stare slave.

Foto: arhiv NK Rakek

Športni strani pripravlja: Miha Jernejčič

Šport

Kegljači osvajajo
nova odličja
Po koncu kegljaških ligaških tekmovanj
so na vrsti državna prvenstva. Kegljači
cerkniškega Bresta so bili izvrstni
predvsem v kategoriji kadetov (do 18
let starosti), saj sta v začetku aprila
v Zagorju in Škofji Loki zmagali obe
ekipi – tako dekleta kot fantje. Državne
prvakinje so tako postale Ajda Ule,
Tina Hren, Maruša Forjanič in
Laura Pokleka, državni prvaki pa
Simon Mišič, Domen Špeh, Gašper
Urbas in Jan Piletič.

C

erkničani imajo državnega prvaka tudi v
članski kategoriji. Na finalnem vikendu državnega prvenstva 16. in 17. aprila je bil
Matej Lepej boljši od konkurentov in se veselil
zmage v kategoriji posamezno ter petega mesta v
kombinaciji. Medtem se je 27. aprila zaključil tudi

ŠPORTNI SEMAFOR
NOGOMET
NK Cerknica, člani, 3. SNL zahod
20 tekem: 1 zmaga, 5 remijev, 14 porazov - 10. mesto
26. 3. 2016 Brda : Cerknica 6 : 0
2. 4. 2016 Cerknica : Adria Miren 0 : 2
10. 4. 2016 Ajdovščina Škou : Cerknica 1 : 1
17. 4. 2016 Adria Miren : Cerknica 3 : 0
NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Maistrov tek - 7,5 km, 2. 4. 2016
Moški: 1. Gašper Bregar 21:14
		 2. Jaka Grže 23:30
		 3. Kristjan Ipavec 23:56
Ženske: 1. Kristina Bele 28:19
			 2. Nataša Aljančič 28:40
			 3. Andreja Sterle Podobnik 28:57

Foto: arhiv KK Brest Cerknica

48. Gromov memorial, na katerem so merili moči
tako rekreativni kot tekmovalni kegljači.
15. aprila je v Celju potekalo finale državnega
prvenstva za osnovnošolce. Tu med seboj niso tekmovali člani klubov, temveč so se tekmovalci med
seboj razdelili glede na osnovno šolo, iz katere prihajajo. Učenci OŠ Notranjski odred Cerknica so se v
vsaki izmed štirih kategorij uvrstili vsaj med deset
najboljših. Med osnovnošolkami letnik 2001/2002
je Ajda Ule zmagala, Nika Pavčič pa je osvojila
osmo mesto. Pri dečkih je bil Simon Mišič deveti.
Pri mlajših osnovnošolkah, rojenih v letih 2003 in
2004, je peto mesto osvojila Gaja Kolarič, Naja
Pavčič pa je bila sedma, medtem ko sta v tej starostni kategoriji med učenci tretje in četrto mesto
osvojila Gašper Mlakar in Gašper Urbas.
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
700 metrov: Tine Zabukovec in Ajda Jenček
900 metrov: Tanej Fatur in Eva Kovačič
1400 metrov: Arne Zrimšek in Ema Bebar
KOŠARKA
KK Cerknica, članice, 2. SKL
16 tekem: 6 zmag, 10 porazov - 6. mesto
31. 3. 2016 Jasmin Sport Ledita : KK Cerknica 59 : 52
6. 4. 2016 Kranjska Gora-Jesenice : KK Cerknica 37 : 45
8. 4. 2016 KK Cerknica : Konjice 34 : 69
NAMIZNI TENIS
Ping pong klub Rakek, člani, 2. SNTL
18 tekem: 7 zmag, 11 porazov - 6. mesto
2. 4. 2016 NTK Muta : PPK Rakek 1 : 5
2. 4. 2016 NTK Ptuj : PPK Rakek 3 : 5
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Duh nekega drugega časa

1957 Rakov Škocjan – športni dan
Športni dnevi so bili v petdesetih letih
prejšnjega stoletja precej drugačni kot
so danes.

U

čenci nižjih razredov smo šli za športni dan proti
Čopčemu malnu in smo igrali »med dvema ognjema« ali kakšne druge igre. Begunjski učenci
višjih razredov pa so šli na športni dan peš v Rakov

Stojijo z leve: Janez Turšič - Turščov s Kožljeka, Marjan Plut doma iz Bele krajine, živel pri Krajnčih v Dobcu, Ana Urh Trantarjeva iz Begunj, Anka Stražiščar - Brešča iz Dobca,
Majda Debevec - Gornja Kotova iz Bezuljaka, Minka Nared Francetova iz Dobca, Pepca Juvančič - Tonetova iz Begunj,
Mima Kranjc - Kopitova, Marija Petrič - Tomaževa iz Begunj,
Ana Suhadolnik - Žnidarjeva s Kožljeka, Anica Zalar - Gornja
Popkova iz Bezuljaka, Ivanka Katern - Severjeva iz Bezuljaka,
Mira Kranjc - Krajnča s Kožljeka, Milka - Bonačeva iz Topola,
Minka Turk - Turkova iz Bezuljaka, Rezka Meden - Jagrova iz
Topola, Iva Turšič - Turščeva s Kožljeka, Francka Debevec Žogarjeva iz Bezuljaka, Milka Cimermančič - Potočenova iz
Begunj, Julij Zalar - Jakopov s Kožljeka, Jože Suhadolnik Žnidarjev s Kožljeka, Ivanka Turšič - Dolnja Kotova iz Bezuljaka,
Ana Cimermančič - Potočenova iz Begunj, pred njo Ivana
Hribar - Hribarjeva z Brezja in Jože Tomšič - Nžetov iz Topola.
Čepijo z leve: Ana - Jurčkova iz Begunj, Vojko, France Zalar - Kevdrn
iz Bezuljaka, Jože Turšič – Tomažičov, France Obreza - Mihov iz
Bezuljaka, Beno Rožanc - Kovačev z Brezja, Marinka Katern Zrimškova iz Dobca, Ana Meden - Jagrova iz Topola, Marinka
Kranjc - Podlipča iz Dobca, Ivanka Kavčič - Rakiška iz Bezuljaka,
France Tavželj - Tavžljev iz Dobca, Jože Jernejčič - Gregorjev iz
Dobca, Janez Kranjec, Jože Turk - Turkov iz Bezuljaka in Ivanka
Hren – Antonova iz Bezuljaka. Foto: Vinko Toni
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Škocjan. Približno 12 kilometrov tja in 12 kilometrov
nazaj, prej pa so morali priti še peš od doma do šole in
potem nazaj, nekateri tudi celo uro hoda.
Na fotografiji so ob potoku Rak pred Velikim naravnim mostom. Voda je precej nizka. Vsa dekleta so v krilih, dolgih hlač deklice na kmetih tedaj še niso nosile.
Kako so bili obuti, lahko samo ugibamo. O supergah ali
kakih drugih športnih čevljih ni bilo ne duha ne sluha.
Ivanka Debevec iz Bezuljaka se spominja tega športnega dne predvsem po močno ožuljenih nogah.
Za malico so imeli s seboj kos kruha; vodo, ki takrat še
ni bila onesnažena, so lahko pili iz potoka. Med dolgim
pohodom so bili dobrodošli kratki odmori za slikanje –
nekaj se je dogajalo in odpočili so se, potem so lažje nadaljevali pot.
Če bi današnji nadobudni mladini predlagali tak
športni dan, bi se uprli vsi: učenci, ki ne bi hoteli toliko
časa pešačiti, starši, ki ne bi dovolili, da so otroci ves dan
brez hrane in primerne pijače, in učitelji, ker se en sam
ne bi upal s tolikimi učenci nikamor.
Ko sva z Ivanko Debevec prepoznavali njene sošolce, mi je povedala imena, s katerimi so klicali sošolce,
marsikdaj so bila drugačna od tistih, ki so zapisana v
rojstnem listu ali krstni knjigi. Majde, Mime, Minke,
Marinke, Mire imajo večinoma v rojstnem listu in tudi
v šolskih spričevalih napisano Marija, Pepca je gotovo
uradno Jožefa, Francka je Frančiška, Milke so uradno
Ljudmile, Anice in Anke pa so Ane. Julija Zalarja ni
nihče klical drugače kot Jule in vsi smo vedeli, kdo je to.

Notranjske artikulacije

Avtor: Artikula

Ko pod uličnimi lučmi mezijo prvi majski hrošči, je
čas, da zimsko garderobo dokončno pospravimo ter
zablestimo v pomladnih krojih in barvah. Nič hudega,
če so oblačila iz preteklih sezon, ampak materiali naj
pa le bodo tisti najboljši. Zakaj? Ker poznavalsko oko
takoj zazna, da ni vse na svojem mestu:
»Iz kakšnega štofa pa imaš tole jakno?
A ne vidiš, da se ti je zadaj vse zungaulu?«
štof = blago, material (iz nem. der Stoff)
zungav t‘ = zmečkati se, nagubati se

Avtor: Marta Hren

Ideja za izlet

Veliki Javornik
Tokrat predstavljamo planinsko pot
na vrh 1268 metrov visokega Velikega
Javornika iz Dolenje vasi. Na izhodišče
na koncu Dolenje vasi, imenovano
Tržišče, nas opozori smerna tabla.

P

ot je razdeljena na lažji del do jase Poljane,
po kateri teče ravnina, z minimalnimi vzponi. S Poljan do vrha, ki leži na nadmorski višini 1268 metrov, je pot precej strma. Med potjo
do vrha dvakrat prečimo gozdni cesti. Na Rebri se
priključi planinska pot, ki vodi z Rakeka mimo Velikega naravnega mostu v Rakovem Škocjanu. Na ta
razcep planinskih poti nas opozarjata smerni tabli,
od tu do vrha je približno 45 minut hoje.
Na vrhu Velikega Javornika stoji mejnik nekdanjih grofij iz leta 1823. Vpisna skrinjica z žigom
Poti kurirjev in vezistov je na vrhu, na koči radiovezistov, žig cerkniške planinske poti pa je nekaj metrov nižje, skupaj z vpisno skrinjico.
Tu stojijo tudi smerne table, ki označujejo nadaljevanje poti proti Križni gori, na vrh Javornika in
nazaj v Cerknico. Do vrha vodi še markirana pot iz
Postojne. Pri tem velja omeniti, da je bila pot iz Postojne na vrh Javornika označena že leta 1906. Ob
tej poti spomladi cvetijo potonike.
Z vrha Javornika je lep razgled proti Krvavcu in
delno proti Snežniku. Nekoliko nižje pod vrhom,
približno sto višinskih metrov, je prav tako lep
razgled na celotno pokrajino od Bloške police do
Planine.
Pot na Veliki Javornik iz Dolenje vasi je primerna za nabiranje planinske kondicije. Kljub malo bolj
zahtevnemu terenu nam neposredna okolica poti
iz Dolenje vasi do vrha Velikega Javornika p
 onuja

Avtor: Štefanija Šebalj Mikše, TD Cerkniško jezero

Foto: Štefanija Šebalj Mikše

veliko zanimive naravne in kulturne dediščine.
Žal vse te znamenitosti v naravi niso označene, z
izjemo oznak za Veliko Karlovico in ostanke gradu
Karlovec. V neposredni bližini poti se nahajata arheološki najdišči Tržišče in Cvinger, pa tudi glažuta,
nekdanja državna meja z Italijo, udornice z malim
naravnim oknom ter spodmoli. Prav tako so razvidni ostanki rapalske meje na vrhu Velikega Javornika in nekoliko nižje pod vrhom ostanki utrdbe
Fortin.
Spomladi je tik pod vrhom Velikega Javornika veliko čemaža, najdemo pa ga tudi drugje na grebenu,
kar nam potrjuje ime Česnovo sedlo pod Debelim
vrhom. Slednji je sicer najvišji vrh na grebenu Javornikov (1273 metrov).
Dolžina pohoda: Iz Dolenje vasi bomo do vrha
Javornika porabili približno 2,5 ure hoje, nazaj pa
nekoliko manj.
Zahtevnost: Pohod ni primeren za družine z
majhnimi otroki, saj je zahtevnejši denimo od Slivnice. Iz Poljan je treba premagati višinsko razliko
okrog 600 metrov, pot je tudi bolj strma in zahteva
več pazljivosti.
maj 2016
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Mladi mladim

26. Nacionalni
otroški parlament

11.

aprila smo se učenci osnovnih šol, tudi
midva z Dominikom Križem iz OŠ
Notranjski odred Cerknica, za en dan preobuli v čevlje naših poslancev in poslank. Glavni poziv
mladim je bil, naj stopajo po svoji poti, naj bodo slišani,
samozavestni ter naj uresničujejo svoje cilje in sanje. Za
uvod so nas pozdravili predsednik državnega zbora Milan Brglez, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik ter predsednik države Borut Pahor.
Predsedniku so parlamentarci zastavili tri vprašanja, povezana z recesijo, zasvojenostjo, finančnimi težavami in
brezposelnostjo. Z veseljem jim je modro svetoval.
Nato so se učenci razdelili v štiri skupine, glede na
izbrano temo. Po delavnicah je potekala glavna razprava, ki so se je udeležili Miro Cerar, Vlasta Nussdorfer,
Boris Koprivnikar, Simona Kustec Lipicer, Miran
Novak in mag. Anton Toni Klančnik, višji kriminalistični inšpektor. Z velikim veseljem so odgovarjali na
zastavljena vprašanja. Do besede so prišli tudi učenci. Na
razpravi so razglasili tudi temo za naslednje šolsko leto.
Osvojena znanja ter
zanimiva in bogata izkušnja, ki sem jo ta dan
doživela in izkusila kot
parlamentarka, mi bodo
za vedno ostali v lepem
spo
minu. Ta dan je v
meni vzbudil izziv in navdih, da bi to delo lahko
nekoč postalo tudi moja
prihodnost, v kateri bom
uspešno zastopala intere
se družbe, v kateri živim.
Avtor: Laura Knap

Ustvarjanje z medvedki

Č

etrtkovo popoldne smo na podružnični šoli v Begunjah preživeli v zelo zanimivi in zabavni družbi. Pri likovnem ustvarjanju, prebiranju pravljic in
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ugank ter poslušanju pesmic so se nam pridružili naši
najljubši medvedki, ki so pri vseh dejavnostih tudi pridno sodelovali, saj je bila celotna delavnica posvečena
prav njim. Uživali smo v razigranem vzdušju in se nasmejali ob najrazličnejših medvedjih prigodah in nezgodah. Na koncu smo se skupaj z našimi plišastimi prijaAvtorica članka: Ana Zebec
teljčki tudi malce posladkali.
Foto: Eva Baraga

Srečanje mladih
notranjskih raziskovalcev

6.

aprila je na OŠ Jožeta Krajca na Rakeku potekalo srečanje mladih raziskovalcev notranjske
regije pod okriljem Zveze za tehnično kulturo
Slovenije. Letošnji mladi raziskovalci so pod budnim
očesom mentorjev in strokovne komisije raziskovali finančne navade, primerjali rezultate športno-vzgojnega
kartona pred in po trimesečnem poudarku na določenih
vajah pri urah športa, raziskovali nemške popačenke v
rakovškem narečju, ugotavljali, kako najhitreje zavreti
liter vode, povedali, da so »in« in ne kadijo, sestavili ornitološki atlas Idrije ter izmerili vsebnost in biorazpoložljivost mineralnih snovi v nekaterih užitnih gobah.

Mladi mladim
Podrobnejše rezultate njihovih raziskav si lahko ogleAvtor: Tjaša Prudič
date na spletni strani šole.

»Pehtranova potica«
z Unca v Pivki

Podelitev je potekala v cerkniški šolski telovadnici.
Za kulturni program je poskrbela naša šola z nastopom
otroškega pevskega zbora pod vodstvom Daše Joželj
Avtor: Maja Škrbec
Kranjc in recitacijami. 
Foto: Tanja Medved

1.

aprila so učenci folklorne skupine podružnične
šole Unec pod vodstvom mentorice Vide Žlogar
nastopili v vrtcu Pivka. Zaplesali so splet Pehtranova potica. V tem šolskem letu je prednostna naloga v
vrtcu spoznavanje kulturne dediščine, s poudarkom na
praznovanjih. Z nastopom folklorne skupine so tako
vrtčevski otroci spoznali stare plese, ljudske pesmi in oblačila nekoč. Najbolj pa so se razveselili skupnega rajanja s
folkloristi ob zvokih harmonike, na katero je zaigral zdaj
že stalni spremljevalec folklorne skupine, vedno nasmejan Benjamin Škrab. Vzgojiteljice so nastop zelo pohvalile, tudi otroci z obeh strani Javornikov so bili več kot
Avtor: Teja Milharčič
navdušeni.

Varno na kolesu

5.

aprila je na OŠ Notranjski odred Cerknica potekala regionalna prireditev ob zaključku projekta
Varno na kolesu. Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti za najmlajše kolesarje. Učenci so
v okviru projekta spoznavali varne in nevarne cestne
odseke oziroma poti v svojem kraju ter kolesarsko opremo in se seznanili z možnimi posledicami neprimernega
ravnanja v cestnem prometu.
Na razpisu so sodelovali tudi učenci 5. a in 5. b matične
šole ter učenci 5. razreda podružnične šole Maksim Gaspari
Begunje. Njihove mentorice so bile Mojca Kovačič, Zlata
Kunst Cindrič, Tamara Kogej in Andreja Vošank.

Vrtnarjenje pri Zmagi

E

rik Grgič, Anej Zidar, Tjaša Milovanović,
Manca Opeka in Živa Juvančič - prostovoljci OŠ
Jožeta Krajca Rakek - in naša mentorica Antonija Šlajnar smo se odločili, da dan mladih prostovoljcev
preživimo malo bolj delavno.
Želeli smo obdelovati vrt. Povezali smo se z upokojeno
prostovoljko Milico Nabergoj, ki nam je predlagala, da
bi svojo energijo sprostili pri gospe Zmagi Raljevič. Ta je
bila ideje zelo vesela. Pokazala nam je, kaj in kje lahko delamo. Nadeli smo si rokavice, vzeli orodje v roke in začeli
z delom. Anej in Erik sta prelopatala zemljo, Živa, Manca
in jaz pa smo prekopavale in pobirale plevel. Delo ni bilo
naporno, saj smo se ob tem zabavali in smejali. Ponosni
smo bili na rezultate svojega dela. Gospa Zmaga nas je
tudi postregla s sokom in sladkimi dobrotami. Po končanem delu smo se pogovarjali o rastlinah njenega vrtička.
Domov smo odšli veseli in bogatejši za spoznanje,
kako malo je potrebno, da nekomu polepšaš dan.
Avtor: Tjaša Milovanović, 8. b
Foto: Antonija Šlajnar
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Čudoviti svet Notranjskega parka

Notranjski regijski park od blizu
S toplejšim vremenom se je začela nova
turistična sezona ob Cerkniškem jezeru.
Na Notranjskem parku so se nanjo
pripravili s prenovljeno spletno stranjo,
poleg tega pa se obiskovalci Cerkniškega
jezera ob koncih tedna lahko ustavijo ob
lojtrniku oziroma mobilnem turistično
informacijskem centru na parkirišču ob
Dolenjem Jezeru. Tu lahko pridobijo
dodatne informacije, si izposodijo kolo
ali kupijo kak spominek, hkrati pa je
lojtrnik tudi izhodišče za najrazličnejše
aktivnosti, ki se bodo v okviru tematskih
nedelj do konca septembra znova
odvijale ob največjem presihajočem
jezeru v Evropi.

T

udi letos ob nedeljah obiskovalce čaka dodatni program, tako da imajo gostje možnost,
da Notranjski park spoznajo podrobneje.
Obiskovalce čaka še pestrejši nabor aktivnosti
kot lani, saj vključuje tudi vodene kolesarske izlete, tematske poti po Rakovem Škocjanu, vožnjo

z drevakom in lojtrnikom, krajši tečaj preživetja v
naravi, tako kot lansko leto pa bodo na voljo izposoja koles in (ob primernem vodostaju) kanujev, vodeni izleti ter kosilo na kateri od turističnih
kmetij v okolici.
Osrednja tematska nedelja bo 22. maja, ko bo
ob evropskem dnevu parkov organiziran dan
Notranjskega parka. Na ta dan se bodo aktivnosti
odvijale praktično vsako uro, večina bo brezplačnih, na svoj račun pa bodo prišli tako rekreativci
(dva kolesarska izleta), fotografi (jutranja fotografska delavnica), ljubitelji narave (strokovni
voden ogled jezera), družine (kulturni program,
tematski pohod), izročila (vožnja z drevakom), kulinarike in še in še. Kot je ob koncih tedna običajno
tudi sicer, bosta za oglede odprta Križna jama in
Muzej Cerkniškega jezera.

Foto: arhiv NRP

TEMATSKE NEDELJE V MAJU:
1. 5. 2016
Tek in pohod na Slivnico
8. 5. 2016
Stati in obstati ob Cerkniškem jezeru
15. 5. 2016
Tematska pot po Rakovem Škocjanu
22. 5. 2016
Dan parkov
29. 5. 2016
Ogrožene rastline na Cerkniškem jezeru
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Avtor: Notranjski regijski park
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Obveščamo

Kreativna
industrija
za oblikovanje
prostora Rural Design
Občina Cerknica sodeluje v čezmejnem
projektu Kreativna industrija za
oblikovanje prostora - Rural Design,
v okviru Operativnega programa IPA
Slovenija – Hrvaška 2007–2013.
V projekt so vključene tri hrvaške
občine in sicer Vodnjan kot vodilni
partner, Sveti Lovreč in Svetvinčenat
ter slovenski občini Metlika in Cerknica.

C

ilj projekta je v vseh občinah zagotoviti dvig
kakovosti urbanega in ruralnega prostora.
Nejasne definicije in pomanjkanje sprejete regulative mnogokrat vodijo v zlorabo javnega
prostora. To privede do vizualne in kakovostne degradacije prostora. Tako postaja življenjsko okolje
vse bolj obremenjeno, področje pa izgublja zadovoljstvo in pripadnost njenih prebivalcev. S projektom želimo definirati metode in kriterije, ki bodo
postavili jasno ločnico sprejemljivega. Z ukrepi, ki
jih bo projekt uvajal, želimo razbremeniti prebivalstvo motečih vizualnih dejavnikov, kar pomeni
olajšanje trenutnih invazivnih posegov v okolje.
Kasneje pa želimo definirati pravo – optimalno pot
za razvoj dejavnosti v smislu sožitja interesov (javnega in zasebnega). Pravila glede uporabe javnih
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prostorov bodo ustrezno strokovno podprta, kar
bo privedlo k sistematičnemu razvoju prostora.
Trajne rešitve so lahko le rešitve, implementirane
in sprejete v okolju samem, zato je osnova projekta
vključevanje in dopolnjevanje vseh deležnikov, ki
vplivajo na posege v okolju.
V ta namen so bile organizirane delavnice kot
izhodišče za pripravo elaborata vizualizacije prostora. Na delavnicah smo opozorili na konkretne
konfliktne situacije v našem prostoru ter nakazali
možnosti izboljšav, h katerim bi pristopili v naslednjih korakih. Glavni namen naših srečanj je bil
povečati zavedanje o upravljanju prostora in kako
le-to vpliva na naša življenja. Z zavedanjem se namreč pogoji za želene pozitivne spremembe ustvarijo bistveno prej. Z vključevanjem širše javnosti

Obveščamo

smo želeli podati možnost vplivanja na pripravo
ustreznih rešitev in se posledično izogniti nastajanju novih nesistemskih rešitev. Vse občine smo na
ta način pripravile elaborat vizualizacije in skupno
metodologijo učinkovitega upravljanja vizualne
podobe urbanega in ruralnega prostora.
Poleg analize stanja skozi elaborat in določitev ukrepov za naprej pa je še bolj pomembna
konkretna akcija v prostoru. Vsaka občina je izvedla konkretno akcijo oziroma investicijo v prostoru.
V naši občini smo najprej pripravili elaborat signa-

lizacije in na njegovi podlagi postavili dodatne usmerjevalne portale ter označevalne ulične table v
Cerknici. Usmerjevalni sistem in označitev ulic je
prvi korak k enotno načrtovanim in širše usklajenim akcijam, ki bistveno prispevajo k urejenosti
kraja in tako povečajo njegovo konkurenčnost.
Vizualna kakovost namreč dviguje tržno vrednost
in zaželenost bivanja v kraju, kulturna in naravna
dediščina je tako bolj izpostavljena, kar v ciljni fazi
zvišuje raven življenjskega standarda.

maj 2016
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Obveščamo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano • 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016
je objavilo štiri javne razpise za spodbujanje razvoja
ROK: 1. 6. 2016
kmetijstva in gozdarstva:
• 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne • 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi
infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2016
na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje
ROK: 23. 5. 2016
tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pri• 8.6 Podpora za naložbe v nakup nove mehadelave
nizacije in opreme za sečnjo in spravilo les
ROK: 18. 5. 2016
ROK: 16. 5. 2016
Več informacij o objavljenih razpisih najdete na spletni strani Ministrstva:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
Za pomoč pri preverjanju, ali so vaše investicije primerne za prijavo na zgoraj navedene
razpise, točkovanje vaše vloge glede na pogoje razpisa in za informacijo, kakšne obveznosti
vas po odobritvi sredstev čakajo, se obrnite na RRA Zeleni kras, d.o.o.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v kratkem napoveduje objavo dveh javnih razpisov za območja, ki jih je v letu 2014 prizadel žledolom:
• za vlake, ki so bile potrebne za sanacijo gozdov po žledu,
• za dela za odpravo škode po žledu in obnovo gozda.
Vabljeni, da se naročite na brezplačne e-novice na spletni strani www.rra-zk.si, da boste o razpisu
pravočasno obveščeni!
Občina Cerknica v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o., ponuja svojim občanom vrsto podpornih
storitev za pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni, da se na RRA obrnete za brezplačno svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi poslovanja, iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno. Na RRA Zeleni kras vam po
konkurenčnih cenah pripravimo tudi poslovni načrt in vloge na nacionalne javne razpise, pri
čemer Občina Cerknica subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.
Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, Pivka.
Kontaktni podatki:
elektronski naslov: info@rra-zk.si, telefon: 05 721 22 47 ali 05 721 22 40

36 | Slivniški pogledi | maj 2016

Obveščamo

Letno poročilo o pitni vodi
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe
s pitno vodo v občini Cerknica, kjer upravlja s sedmimi vodovodnimi sistemi.
Vasi Bločice in Bloška polica se napajata iz vodovodnega sistema Bloška planota,
ki ga upravlja Občina Bloke.

K

o ugotovimo zdravstveno neustreznost nika, ki ga zato pozovemo, naj izvede ukrepe za
vode, običajno ob pregledu stanja odkrije- odpravo neskladnosti in omrežje uskladi s predpisi
mo napako na internem omrežju uporab- HACCP.

VODOVODNI
SISTEM

sistem oskrbuje naselja

Begunje

Begunje, Bezuljak, Dobec, Kožljek in Selšček

št. vzorcev

št. ustreznih
vzorcev

22

20

16

15

67

58

12

12

Bečaje, Cajnarje, Hribljane, Hruškarje, Kremenca, Krušče, Milava,
Pirmane, Reparje, Slugovo in Štrukljeva vas
Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Gorenje Jezero, Goričice, Grahovo,
Cerknica - Rakek Ivanje selo, Laze, Lipsenj, Martinjak, Otok, Podskrajnik, Rakek, Slivice,
Unec, Zelše in Žerovnica
Osredek, Čohovo, Jeršiče, Lešnjake, Ravne, Rudolfovo, Sveti Vid, Tavžlje,
Osredek - Sv. Vid
Zahrib, Zala

Cajnarje

Pikovnik

Beč, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Kržišče, Pikovnik, Stražišče in Župeno

9

7

Podslivnica

Mahneti, Topol, Podslivnica, Otonica, Brezje in Ponikve

9

8

Rakov Škocjan

Rakov Škocjan

13

7

Bloška planota

Bločice in Bloška Polica

10

9

V Begunjah sta bila neustrezna dva vzorca, vzrok
sta bili napaki na internem omrežju. Na vodovodu Cajnarje se srečujemo s problemom zastajanja
vode. Analiza prodane vode kaže, da se naselja, ki
so priključena na javni vodovod Cajnarje, večinoma
ne oskrbujejo iz tega vodovoda. Na vodovodnem
sistemu Cerknica-Rakek je bilo na omrežju odkritih
devet neustreznih vzorcev.
V oktobru je bil zaradi več sočasnih napak na
vodovodnem omrežju uveden ukrep prekuhavanja pitne vode. V tem obdobju je do odprave napak na omrežju šest analiz izkazovalo zdravstveno

 eustrezno pitno vodo. V dveh primerih smo glede
n
na ostale analize ugotovili, da gre za neskladnost
na internem omrežju, o čemer smo uporabnike obvestili in jih pozvali k izvedbi ukrepov za odpravo
neskladnost. V enem primeru je bila ugotovljena
neskladnosti na segmentu kemijskih analiz (stranski produkti dezinfekcije), vendar kontrolni vzorec
ni izkazal odstopanj.
Na vodovodnem omrežju Podslivnica je bil neustrezen en vzorec. Na sistemu CŠOD Rakov Škocjan
se je konec leta 2015 izvedla nadgradnja sistema
priprave pitne vode.
maj 2016
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LESTVICI
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TIROLSKEM
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Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): OBTOŽITEV, MELBOURNE, AZ, LL, DOL, GRAFIČNO, MALIK, ISSA, ŠPANKA,
OZONATOR, KOMBAJN, IVAN, NK, ALA, ANAMKA, SAGA, METABAZA, NRAV, PTICA, ARIJA, RAF, RAVENČANI,
EDE, DAMON, NORČIČ, RS, ENKA, KRAK, CAAN, ANKA.

Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagradna
križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo v
uredništvu sprejemali do 23. maja. Trije izžrebani nagrajenci
bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, TTN AVTO, d.o.o., Podskrajnik:
1. nagrada: Vrhunska nega (pranje v avtomatski avtopralnici) in notranje čiščenje vašega vozila (vrednost 20 EUR)
2. nagrada: Vrhunska nega vašega vozila (pranje v avtomatski avtopralnici, vrednost 10 EUR)
3. nagrada: Mala nega vašega vozila (pranje v avtomatski avtopralnici, vrednost 7,5 EUR)

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki
Slivniških pogledov, ki izide v začetku junija 2016.
V uredništvo je prispelo 46 pravilnih rešitev prejšnje križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja K8 dizajn, Sandra Pohole s. p..
1. nagrada (deset prašičkov za srečo): Darja Krajc, Vodovodna pot 7, 1381 Rakek
2. nagrada (dve knjižici Kmetija in Plodovi narave): Alenka
Plevel, Franca Barleta 16, 4207 Cerklje
3. nagrada (štiri razglednice z motivi Cerkniškega jezera in
Rakovega Škocjana): Andraž Horjak, Ljubljanska 27a,
1381 Rakek
Nagrade pokrovitelja, K8 dizajn, bodo nagrajenci prejeli
po pošti.
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Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Lepo vabljeni ...

…v maju:

Razstava del uporabnikov Varstveno
delovnega centra Cerknica
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
enota Stari trg pri Ložu, v času
obratovanja knjižnice
organizator: VDC Postojna - enota
Cerknica in Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica – enota Stari trg pri Ložu
Razstava bo na ogled do 30. maja.

Obvezne prijave na info@klub-nsk.si,
www.klub-nsk.si ali na Facebook
strani NŠK
organizator: Notranjski študentski klub

Ustvarjam z vodo
Večer otroških plesnih, pevskih in
glasbenih miniatur; predstavile se
bodo plesalke KID Plesonoga, KD Rak
Rakek ter mladi glasbeniki in pevci
Marta Kvaternik – cvetlični lončki Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica,
Razstava unikatnih cvetličnih lončkov, ob 18.00, Kulturni dom Cerknica
razstavna vitrina cerkniške knjižnice, organizator: KID Plesonoga in KD
v času obratovanja knjižnice
Notranjska
organizator: Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica
Pojo naj ljudje 2016
Razstava bo na ogled od 9. do 21. maja. Območna revija odraslih pevskih
zborov in malih pevskih skupin,
Hopka Šivarije
ob 19.00, dvorana Bloški smučar
Razstava otroških oblačil in drugih
Nova vas
izdelkov iz blaga
organizator: JSKD OI Cerknica
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica –
enota Rakek
nedelja, 15. maj
organizator: Knjižnica Jožeta
Zelenfest: Hidrologija cerkniškega
Udoviča Cerknica – enota Rakek
polja
Razstava bo na ogled do 30. maja.
Spoznavanje fenomena kraškega
presihajočega jezera z njegovim
sobota, 7. maj
polnjenjem in praznjenjem ter
Cvetlični in bolšji sejem s
spoznavanje naravnogeografskih
kulinaričnim tekmovanjem
dejavnikov, ki pogojujejo razvoj
Pestra in ugodna izbira rož in sadik,
pokrajine v Notranjskem parku,
bogata ponudba domačih izdelkov,
ob 9.00, Cerkniško jezero (Ribiški kot),
možnost prodaje rabljenih stvari. Letos obvezne prijave na info@klub-nsk.si,
prvič tudi tekmovanje v peki palačink, www.klub-nsk.si ali na Facebook
od 9.00 do 13.00 pred pošto na Rakeku strani NŠK
organizator: Turistično društvo
organizator: Notranjski regijski park
Rakek (041 363 411, www.tdrakek.si, in Notranjski študentski klub
info@tdrakek.si)
Zelenfest: Plezanje
ponedeljek, 9., in torek, 10. maj
Spoznavanje jamarske tehnike
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico plezanja pri Velikem naravnem
mostu v sodelovanju z Jamarskim
ob 17.00, Knjižnica Jožeta Udoviča
društvom Rakek, ob 14.00 Rakov
Cerknica – enota Rakek
Škocjan (Veliki naravni most),
organizator: Knjižnica Jožeta
obvezne prijave na info@klub-nsk.
Udoviča Cerknica – enota Rakek
si, www.klub-nsk.si ali na Facebook
strani NŠK
sreda, 11. maj
organizator: Jamarsko društvo Rakek
Srečanje Bralnega kluba
in Notranjski študentski klub
Beremo roman R. J. Palacia Čudo,
ob 19.00, Knjižnica Jožeta Udoviča
Regijsko srečanje
Cerknica
organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča odraslih folklornih skupin
osrednjeslovenske regije
Cerknica
ob 18:00, dvorana Bloški smučar
Nova vas
četrtek, 12. maj
11. Ex-tempore Rak Rakek: Mitologija organizator: JSKD OI Cerknica
ter etnološke značilnosti Notranjske
otvoritev razstave in podelitev priznanj sreda, 18. maj
Milan Trobič: Še vedno na prepihu
ob 19.00, Knjižnica Jožeta Udoviča
(predstavitev knjige)
Cerknica – enota Rakek
ob 19.00, Knjižnica Jožeta Udoviča
organizator: Knjižnica Jožeta
Cerknica
Udoviča Cerknica – enota Rakek in
organizator: Knjižnica Jožeta
KD Rak Rakek
Udoviča Cerknica
petek, 13. maj
četrtek, 19. maj
Zelenfest: Ob potoku s Helikon
bando (otvoritev festivala Zelenfest) Večer z Miroslavom Steržajem,
večkratnim svetovnim prvakom v
ob 18.00, Kavarna na tržn'c
organizator: Notranjski študentski klub kegljanju, gospodarstvenikom in
politikom, pogovor vodi Franc Perko,
ob 19.00, Knjižnica Jožeta Udoviča
sobota, 14. maj
Zelenfest: Kolesarjenje z doživetjem Cerknica – enota Rakek
organizator: Knjižnica Jožeta
Kolesarjenje mimo lokalnih lepot z
gozdnim doživetjem, malico in kosilom, Udoviča Cerknica – enota Rakek in
DU Rakek
začetek ob 9.00

Nastop komornih skupin glasbene
šole
ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
organizator: Glasbena šola Frana
Gerbiča Cerknica

poleg tega bo vidnih nekaj kroglastih
kopic in galaksije v Velikem vozu,
začetek ob 21.00 Cerkniško polje,
obvezne prijave na info@klub-nsk.si,
www.klub-nsk.si ali na Facebook
strani NŠK
organizator: Astronomsko društvo
petek, 20. maj
Glasbena matineja - koncert orkestrov Nanos in Notranjski študentski klub
ob 10.00, Kulturni dom Cerknica
sobota, 28. maj
organizator: Glasbena šola Frana
Zelenfest: Kanu safari
Gerbiča Cerknica
Spoznavanje Cerkniškega jezera s
kanujev, začetek ob 9.00 Cerkniško
Koncert orkestrov glasbene šole
jezero (Vodonos), obvezne prijave na
ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
info@klub-nsk.si, www.klub-nsk.si
organizator: Glasbena šola Frana
ali na Facebook strani NŠK
Gerbiča Cerknica
organizator: Tur servis in Notranjski
študentski klub
sobota, 21. maj
Zelenfest: Ščukanujanje
Skupinsko iskanje različnih točk okrog Regijsko Linhartovo srečanje
jezera, reševanje ugank, vožnja kanuja Kulturni dom Cerknica
organizator: JSKD OI Cerknica
in uživanje ob Cerkniškem jezeru
v organizaciji cerkniških tabornikov
ob 10.30, Cerkniško jezero (Vodonos), nedelja, 29. maj
obvezne prijave na info@klub-nsk.si, Zelenfest: Ogrožene rastline
Ogled in spoznavanje nekaterih
www.klub-nsk.si ali na Facebook
ogroženih rastlin na Cerkniškem
strani NŠK
jezeru, začetek ob 10.00 Cerkniško
organizator: Rod jezerska ščuka in
jezero, obvezne prijave na
Notranjski študentski klub
info@klub-nsk.si, www.klub-nsk.si ali
na Facebook strani NŠK
nedelja, 22. maj
organizator: Notranjski regijski park
Zelenfest: Dan Notranjskega
in Notranjski študentski klub
parka
Celodnevno dogajanje ob Dnevu
Zelenfest: Jamska avantura
Notranjskega parka bo sestavljeno
Spoznavanje pogojev jamskega
iz različnih aktivnosti, ob 8.00,
življenja in pristno doživetje
Cerkniško jezero, obvezne prijave
na info@klub-nsk.si, www.klub-nsk.si jamarstva, začetek ob 10.00 okolica
Rakeka, obvezne prijave na
ali na Facebook strani NŠK
organizator: Notranjski regijski park info@klub-nsk.si, www.klub-nsk.si
ali na Facebook strani NŠK
in Notranjski študentski klub
organizator: Jamarsko društvo Rakek
in Notranjski študentski klub
Zelenfest: Osnove naravoslovne
fotografije
Kaj potrebujemo za dobro fotografijo
narave in kako skozi fotografijo
povedati zgodbo, ob 8.00, Cerkniško
jezero, obvezne prijave na
sreda, 1. junij
info@klub-nsk.si, www.klub-nsk.si ali Nastop najmlajših učencev
na Facebook strani NŠK
Predstavili se bodo učenci predšolske
organizator: Notranjski regijski park glasbene vzgoje in glasbene
in Notranjski študentski klub
pripravnice Glasbene šole Frana
Gerbiča Cerknica, ob 19.00 Kulturni
Pohod po Jankotovih stopinjah
dom Cerknica
Tradicionalni 11. pohod po
Jankotovih stopinjah do izvira
petek, 3. junij
Cerkniškega jezera in predstavitev
Koncert absolventov Glasbene šole
dejavnosti na Kmetiji T'dolenj,
Frana Gerbiča Cerknica
ob 14.00, Kmetija T'dolenj, Laze pri
ob 19.00, Kulturni dom Cerknica
Gornjem jezeru 1, zaželene prijave
organizator: Glasbena šola Frana
na 041 363 421 ali kmetija.tdolenj@ Gerbiča Cerknica
gmail.com
organizator: Društvo ljubiteljev
sobota, 4. junij
Križne jame in kmetija T'dolenj
9. Kunaverjev pohod
Pohod z Rakeka čez Stražnik do
petek, 27. maj
Rakovega Škocjana, primeren tudi
Koncert komornih skupin Godbe
za mlajše; dogodek bodo popestrili
Cerknica
krajši kulturni program, živa glasba
ob 19.30, Kavarna na tržn'c
in srečelov, začetek pohoda od 9.00
organizator: Kavarna na tržn'c in
do 10.00 z železniške postaje Rakek
Godba Cerknica
organizator: Turistično društvo
Rakek (041 363 411, www.tdrakek.si,
Zelenfest: Gledanje zvezd
info@tdrakek.si)
Na nebu bodo Jupiter, Mars in Saturn,
ki so najlepši planeti za opazovanje,

v juniju:

maj 2016
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