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Gostili planince
Notranjske

P

laninsko društvo sv. Vid je 22. maja v Gorenjih
Otavah organiziralo 20. srečanje meddruštvenih
odborov planinskih društev Notranjske, ki je bilo
za nas velik dogodek in praznik, saj društvo letos praznuje 20-letnico svojega delovanja.
Okrog 200 pohodnikov se nas je zjutraj v sončnem
in toplem vremenu zbralo pred gasilskim domom v Gorenjih Otavah. »Oboroženi« z zloženkami z vrisano trasa poti in kratkim opisom znamenitosti ob njej smo se
najprej spustili do slapa Žlofotec, ki pada z višine približno 15 metrov in odteka naprej v potok Mrzlek. Pot smo
nadaljevali do vasi Dolenje Otave, se povzpeli na Špičasto
Stražišče ter se po krožni poti vrnili na izhodišče. Pohod
so vodili domači planinci in tudi ustrezno pripravili pot
za množični pohod, dolg približno devet kilometrov.
Sledil je krajši kulturni program, na katerem so se
predstavili Komorni zbor Frana Gerbiča, folklorna skupina Rak z Rakeka ter ansambel Jelen. Zbrane planince je v imenu PD sv. Vid pozdravil predsednik društva
Boštjan Otoničar, nagovoril pa jih je tudi predsednik
meddruštvenih odborov Notranjske Miro Mlinar. Prireditev je povezoval domačin Blaž Meden.
Po programu nam je še kako teknil golaž, posladkali
pa smo se z dobrotami otavskih gospodinj. Planinsko
društvo sv. Vid je v vseh letih svojega obstoja pomembno
vplivalo na ljudi v teh hribovskih vasicah in zaselkih. Skupaj smo se podali na marsikatero planinsko pot in osvojili marsikateri vrh. Lepi so spomini na skupna druženja in
prijateljstva. In tudi v nedeljo ni bilo nič drugače. Obujali
smo spomine in pokramljali z gosti, ki so bili nad našimi
kraji in gostoljubnostjo ljudi preprosto navdušeni.
Foto: Janez Klančar

Avtor: Cvetka Borštnik

Uvodnik

Spoštovane občanke in občani!
12. junij 1870 je bil dan, ko je ljudi v Cerknici,
na 11. taboru po vrsti, povezala ideja o Zedinjeni Sloveniji.

D

Foto: Valter Leban

esetletja kasneje smo ta
dan vzeli za
svojega in ga kot občinski praznik obeležujemo v spomin na
prednike, ki so presegli deželne meje
in s taborskim gibanjem na glas sanjali o
Sloveniji. Tudi oni so
zaslužni, da imamo
svojo državo, ki je morda dandanes razdeljena kot
nikoli prej, pa vendarle naša.
Čeprav me izrazita razdeljenost Slovenije boli, pa
z veseljem ugotavljam, da v naši državi in posebno v
naši občini številni posamezniki, društva, podjetja
in javne ustanove neutrudno ustvarjajo lepšo prihodnost. Zadovoljen sem, ker njihove oziroma vaše
uspehe in pestre dejavnosti lahko predstavljamo v
občinskem glasilu Slivniški pogledi. Tokratna številka je že dvajseta zapovrstjo.
Kot nas združujejo prazniki, na katere se spominjamo vèlike ideje Zedinjene Slovenije, nas povezujejo tudi prizadevanja za boljše življenje. Brez sodelovanja ni razvoja.
Zato vam ob prazniku občine Cerknica, 12. juniju, in dnevu državnosti, 25. juniju, želim predvsem
več plodnega sodelovanja. Naj med nami znova stke
vezi misel, da slovenstvo ni samoumevno, ampak je
rezultat stoletnih procesov, prizadevanj, idej in povezovanj, na katera smo lahko kot narod ponosni.
Kolesje zgodovine bi se lahko navsezadnje obrnilo
tudi drugače.

Na srečo ni tako in lahko v teh junijskih dneh
proslavljamo praznika občine in države, zato vas
vabim, da si utrgate čas in se udeležite dogodkov
prazničnega programa, ki jih tudi tokrat objavljamo
na zadnjih straneh Slivniških pogledov.
Osrednja prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 10. junija
2016, ob 18. uri v Kulturnem domu Cerknica. Pridružite se nam, ko bomo zaploskali nagrajencem,
na katere smo ponosni!
Vljudno vabljeni!
Marko Rupar, župan občine Cerknica
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Intervju

Tone Urbas človek, ki je bil
povsod zraven
Lahko rečemo, da
je Tone Urbas
skozi svoje delo
na kulturnem in
športnem področju
vplival na življenje
vseh občanov
Cerknice. Zraven
je bil pri samem
začetku Notranjskega študentskega
kluba, v dijaških letih je bil predsednik
TVD Partizan, iz teh dveh organizacij
pa so se pozneje oblikovala mnoga
druga društva in klubi. Tone je tako
sooblikoval prvo košarkarsko ekipo v
Cerknici, organiziral veleslalome na
Slivnici, bil predsednik Planinskega
društva, že od samega začetka kot član
odborov Pustnega društva Cerknica
pomagal pri izvedbi pustnih prireditev,
organiziral asfaltiranje zunanjih
košarkarskih igrišč in tekaške steze pri
OŠ Cerknica, pa še in še. Kljub njegovim
prispevkom na športnem področju pa je
njegov prispevek še precej bolj viden na
kulturnem.
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Poznamo vas predvsem kot godbenika. Kako se je
začela vaša glasbena pot?
S sedmimi leti sem že s harmoniko nastopal na Radiu
Koper. Učil me je Žnidaršič Viktor. Bajčkov, brat fotografa Jožeta. Zelo dober zborovodja iz Cerknice. Takrat
še ni bilo glasbene šole. Ker sem znal igrati harmoniko, pa mi je moj stari oče, Janez Iblančič, ustanovni
član godbe, rekel, naj se pridružim. In sem se, igral sem
es klarinet, tega me je učil Ivan Drenik. Na prvomajski
budnici sem prvič igral leta 1958, kar pomeni, da sem
godbenik že 58 let.

V teh letih se je najbrž precej spremenilo?
Ko sem začel igrati, smo igrali še v pritličju »Štalce«.
Tako se imenuje, ker je bil tu res hlev. Gasilci so zgradbo kupili v glavnem s sredstvi, ki jih je godba zaslužila z
igranjem na veselicah, godbeniki, ki so bili takrat odsek
gasilskega društva, pa smo jo uporabljali. Ker je bil prostor premajhen, smo v sedemdesetih zgradili še zgornje
prostore, kjer imamo vaje še danes.

Več mandatnih obdobij ste bili tudi predsed
nik društva. Kakšni so bili vaši cilji?

V bistvu sem le nadaljeval delo Toneta Urha, ki je bil
dirigent. Imel je vizijo, da je treba mlade poslati v svet,
študirat muziko, da se nato vrnejo kot profesionalci, ki
vzgajajo kader in pomagajo pri godbi in njenem razvoju. Tem načelom smo vedno skušali slediti in rezultati
so vidni. Na ta način smo lahko ustanovili tudi godbeno
šolo, v kateri poučuje prav ta, domač izobražen kader,
profesorji glasbe – večina se jih je za to smer odločila
prav zaradi godbe. Sicer pa je bila godbena šola organizirana zaradi pomanjkanja glasbenikov, ki bi prišli iz glasbene šole. Kljub prizadevanjem in številnim poskusom
nam ni uspelo vzpostaviti tesnejšega sodelovanja, tako
da smo leta 2007 ustanovili godbeno šolo, leta 2012 pa
na ta račun dobili 24 novih članov, na katerih godba zdaj
sloni. Ne vem, če bi brez godbene šole danes lahko sploh
obstajali.

Prispevka pa niste pustili le na kulturnem, pač
pa tudi na športnem področju.
Vedno mi je ležala organizacija. Tako sem bil vključen v
Notranjski študentski klub že od samega začetka, bil sem
tudi njegov predsednik, prav tako v Telesno vzgojnem

Intervju
društvu Partizan - takrat smo se ukvarjali z vsemi dejavnostmi, s katerimi se danes ukvarja precej drugih društev: igrali smo košarko, organizirali veleslalome na Slivnici, to so bili zametki smučarskega kluba. Takrat so bili
le nogometni klub, planinsko društvo in Telesno vzgojno
društvo Partizan, drugih še ni bilo, so se ustanovila kasneje. Tako sem ostal povezan tudi z nekaterimi društvi,
ki so izhajala iz teh dveh, na primer s Košarkarskim klubom Cerknica, katerega predsednik sem tudi bil.
Torej lahko rečemo, da ste vplivali na življenje
večine prebivalcev občine Cerknica
Bolj smo bili veliki investitorji. Bili smo aktivni pri izgradnji cerkniške športne dvorane. Najprej je bila predvidena v precej manjšem obsegu, a smo šli k projektantu in
rekli, da želimo imeti tako veliko, kot je zgrajena sedaj.
Telesno-kulturna skupnost, katere predsednik sem bil,
je naročila študijo telesno-kulturnih objektov. Imel sem
malo znanja in informacij na področju teh objektov, tako
da smo skozi to prišli do ideje, da navadna telovadnica
ne bi bila dovolj, temveč bi potrebovali športno dvorano. Naredili smo tudi igrišče ob osnovni šoli in atletsko
stezo.
Tu govorite o fizičnem delu ali organizaciji, sofi
nanciranju?
Za financiranje smo poskrbeli sami. Nabirali smo denar,
hodili po material, veliko nam je pomagal Brest...
Kako to, da ste se kot ljubitelj toliko različnih ak
tivnosti odločili prav za študij prava?
Res sem se ukvarjal z veliko stvarmi, a
ne morem reči, da sem bil kje tako dober, da bi se s kakšnim od svojih hobijev
lahko ukvarjal tudi profesionalno. Bil
sem ljubiteljski »muzkontar«, pa smučar, košarkar, nogometaš, a še najbolj
od vsega mi je šla organizacija. Po končani gimnaziji se mi je pravo še najbolj
dopadlo.

štejem zadnji uspešni samoprispevek v Republiki Sloveniji leta 1987. Šlo je za samoprispevek pri gradnji zdravstvenega doma. To pomeni, da so občani na referendumu izglasovali, da se odpovejo delu svoje neto osebne
plače za namen financiranja izgradnje Zdravstvenega
doma. Po tem so kakšno tako akcijo sicer še poskušali
izvesti, a je bila kriza takratnega sistema že tolikšna, da
ljudje niso več želeli sodelovati. Smo seveda v tem času
delali tudi druge pomembne stvari, a ta je nekako najbolj vredna omembe.
Kaj pa Kulturni dom Cerknica? Tudi v tej zgodbi
imate prste vmes...
Ja, občina je oddala kulturni dom v najem zasebniku
in povsem spregledala vlogo kulturnih društev v občini
Cerknica. Jaz pa sem bil takrat predsednik Zveze kulturnih organizacij in smo vložili tožbo za razveljavitev
te pogodbe, s katero smo uspeli na vseh inštancah, tako
da je občina stavbo dobila nazaj v upravljanje. Takrat so
bili odnosi sicer precej napeti, a so leta pokazala, da je
bilo prav tako. To je bila namreč osnova, da se je začela
obnova in da imamo kulturni dom, kakršen je.
S čim pa se ukvarjate sedaj? Ste še vedno aktivno
vključeni v delovanje godbe?
Pri godbi nisem več v vodstvu niti v nobenem organu.
Človek mora vedeti, kdaj naj vstane in gre od mize. Ne
da ga vržejo ven. Če me poprosijo za kakšen nasvet ali
predvsem pomoč, sem še vedno pripravljen pomagati.
Sicer pa zaenkrat še vedno rad igram pri godbi.

V politiko pa se aktivneje niste vklju
čevali?
Saj sem bil župan. Oziroma predsednik
Skupščine Občine Cerknica od 1986 do
1990. Za največji dosežek tega obdobja

Avtor: Miha Jernejčič
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Aktualno pri nas

Čas tik pred občinskim praznikom je tudi čas za
oceno preteklega leta. Člani uredniškega odbora
Slivniških pogledov smo županu občine Cerknica
Marku Ruparju zastavili nekaj aktualnih vprašanj.
Kaj bi izpostavili kot največji uspeh svojega dela v
občini Cerknica v preteklem letu?
Zagotovo zaključek velikih okoljskih projektov, izgradnje kanalizacije in čistilne naprave za Rakek ter čistilne naprave za Dolenjo vas, pa tudi energetsko sanacijo
dveh šol, ki za občino dolgoročno pomeni pomemben
prihranek stroškov.
Te naložbe so bile delno financirane z denarjem iz
virov Evropske unije, ki so zdaj presahnili, pa tudi
naša država vam s krčenjem sredstev sivi lase.
Kako boste prebrodili to v finančnem smislu zelo
neugodno obdobje?
Drži, država nam bistveno znižuje povprečnino, ki v zadnjih nekaj letih komajda pokrije tiste osnovne obveznosti
občin, ki so jih zakonsko dolžne financirati. Zato za naložbe
zelo malo ostane, saj država niža tudi sredstva za investicije. S temi sredstvi krpamo samo osnovne potrebe, predvsem na področju vzdrževanja cest, ki je pri nas zaradi velikosti občine in razvejanosti občinskih cest zelo zahtevno.
Torej se bomo lotili samo najnujnejših večjih investicij. V preteklosti se je odločno premalo vlagalo v vzdrževanje in obnovo vodovodnega omrežja. Da bi zmanjšali izgube in izboljšali vodo oskrbo, bi morali zamenjati
okrog 42 kilometrov primarnih vodovodnih cevi, kar
znese dobrih osem milijonov evrov. Vzdrževanje vodov
komunalne infrastrukture pokrivamo iz omrežnin, kar
zadostuje le za najbolj nujna dela. Letos načrtujemo 1,2
milijona evrov za vzdrževanje in obnovo vodovodov ter
gradnjo kanalizacije v Martinjaku.
Maja Mahne ocenjuje, da je občina Cerknica za
gospodarstvo ena dražjih občin, predvsem zaradi
višine nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča
za pravne osebe in cen komunalnih storitev.
Naše nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za p
 ravne
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osebe je primerljivo z občinami v regiji. Imamo pa sorazmerno nizek komunalni prispevek za novogradnje
gospodarskih objektov. Recimo za tisoč kvadratnih metrov zemljišča in temu primerno stavbo v Cerknici znaša 48.000 evrov, v eni izmed občin blizu Ljubljane pa
178.000 evrov. Za podjetnike smo v začetku zelo ugodni.
Žal pa občina nima v lasti stavbnih zemljišč, da bi jih po
ugodni ceni dala na voljo podjetjem. Vendar razvoj gospodarstva spodbujamo na druge načine. Tudi pri komunalnih storitvah nismo najdražji. Pri tej oceni moramo
upoštevati, da se naša občina razteza na veliki površini
in imamo kar šest vodovodnih omrežij, zato je omrežnina
relativno visoka. Temu se ruralno območje kot je naše, žal
ne more izogniti.
Marija Hribar poudarja, da je prioriteta vsake lo
kalne skupnosti samooskrba prebivalcev. Tudi na
Cerkniškem so posamezne pobude za samooskrbo,
kako pa jo spodbuja občina?
Občina žal na to nima neposrednega vpliva, saj denimo
nima kmetijskih zemljišč, ki bi jih lahko dala v najem. Stopnja samooskrbe je odvisna predvsem od iniciative posameznikov. Smo pa v Cerknici uredili tržnico, kjer svoje
izdelke prodaja kar veliko ponudnikov domačih izdelkov.
Poleg tega kmetijstvo spodbujamo s sredstvi, ki jih dodeljujemo na raznih razpisih, tudi za samozaposlovanje.
Maruša Mele Pavlin poudarja, da imamo Notranj
ci pestro zgodovino, bogato dediščino in izjemne
umetnike, nimamo pa muzejsko-galerijskih pro
storov, kjer bi te dosežke predstavili.
Dolgoročno smo za muzejsko dejavnost namenili Kravanjevo hišo, a zaenkrat poldrugega milijona evrov, kolikor bi
potrebovali za ureditev stavbe za potrebe muzeja ali kulturnozgodovinske stavbe, nimamo. Ta projekt še vedno prijavljamo na razpise, zato je izvedba odvisna predvsem od

Foto: Valter Leban

»Izbiramo projekte,
ki so pomembni za vse«

Aktualno pri nas
uspeha teh prijav. Načrtujemo tudi ureditev spominskega
parka vseh zaslužnih umetnikov na Taboru, v bližini knjižnice, ki bo v prihodnosti povezan s Kravanjevo hišo.
Mnogi se bojijo podobnih poplav na našem obmo
čju, kot smo jih doživeli leta 2014. Vodotoki v tem
času namreč kljub obljubam niso bili ustrezno ure
jeni. Kdo bo odgovoren, če bodo jeseni Cerkniščica
in ostale vode spet poplavile?
Mi smo storili, kar je bilo v naši moči, celo sanirali vodotoke na stroške občine, kar ni naša naloga. Naredili smo tudi
poplavno študijo, a nismo prepričani, da bo država imela
denar za njeno izvedbo. Na zadnjem sestanku sem bil zelo
razočaran, saj ministrica za okolje in prostor Irena Maj
cen ni mogla obljubiti niti dobrih 50.000 evrov za res najbolj nujno sanacijo. Naj poudarim, da nujni ukrepi sploh ne
zahtevajo enormnih sredstev. Zato je od države zelo neodgovorno, da predvidenih osem milijonov evrov za nujno sanacijo vodotokov zmanjša na 1,5 milijona. Sami so potrdili,
da se vodotoki zadnjih 20 do 25 let niso ustrezno sanirali.
Mislim, da o morebitni odgovornosti ne bi smelo biti
dvoma: vsi od ministra naprej so si ogledali prizorišče,
videli so poplave in vedo, kaj se lahko zgodi. Zato sem
ministrici Majcnovi dal jasno vedeti: če bo prišlo do
poplav podobnih razsežnost, bomo glasno pokazali na
krivca in to bo ministrstvo za okolje in prostor.
Tudi pri projektu gradnje krožišča na mestu, kjer
se od Ceste 4. maja odcepi cesta proti Begunjam, je
veliko dogovarjanja z državo.
Trenutno se pogovarjamo o našem deležu sofinanciranja
gradnje. Vložek občine so sicer že odkup zemljišč in stroški projekta, a zavedamo se, da bo država odstopila od
gradnje, če je ne bomo vsaj delno sofinancirali. V naslednjih nekaj mesecih bomo odkupili vsa potrebna zemljišča,
razpis za izvedbo del naj bi bil objavljen sredi julija in krožišče bi moralo biti urejeno do konca leta. Mislim, da bo šlo
po načrtih, saj je tako nam kot tudi državi veliko do tega
krožišča, ki bo omogočilo bolj varno vožnjo, predvsem iz
smeri Begunj proti Cerknici. To krožišče bo tudi začetek
bodoče cerkniške obvoznice. Naslednje leto pa načrtujemo izgradnjo krožišča v Cerknici pri gasilskem domu.
Miho Jernejčiča zanima, ali nameravate razširiti
Koleno v športni center ali se vam zdi bolj smotrno,
da ima vsaka vas manjše igrišče?
Večina krajanov si želi vsaj manjše igrišče v svojem kraju in v tej smeri bomo nadaljevali, saj nima vsa mladina
možnosti prevoza na igrišče v Cerknico. Pravzaprav smo
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vse kraje večinoma že opremili z igrišči. Sicer pa nadaljujemo obnovo športnega parka v Cerknici, lani smo
košarkarsko in rokometno igrišče preplastili z umetno
maso, nadaljevali bomo z obnovo tekaške steze. Glavna prioriteta na športnem področju je seveda gradnja
športne dvorane na Rakeku, tako bomo lepo zaokrožili
urejanje osnovne športne infrastrukture v občini. Letos
bomo zgradili še skate park, poleg njega bomo v naslednjem letu postavili manjši fitnes center na prostem.
Vam uspe najti kompromise tudi v dogovarjanjih z
občani, ko želite od njih odkupiti zemljišča, ki jih
občina potrebuje za svoje načrte?
Doslej so občani imeli kar velik posluh za naše načrte. Njihovo sodelovanje potrebujemo predvsem pri
urejanju statusa javnih poti, ki potekajo po zasebnih
zemljiščih. Takih poti, ki so bile zgrajene brez ustreznih
soglasij, imamo v občini ogromno. Ta zemljišča odmerjamo, kar je izredno drago, nato se z lastniki dogovorimo o odkupu. Nekateri želijo samo odmero in zemljišče
brezplačno odstopijo občini, drugi postavijo normalno
odkupno ceno, nekateri pa pri višini cene zemljišč zelo
pretiravajo. V enem primeru smo že tik pred tem, da bi
se lotili razlastitve, žal pa je ta postopek izredno dolgotrajen. Upam, da se nam bo vseeno uspelo dogovoriti,
kot smo se z nekom, ki je dve leti prihajal na občino z
odvetnikom, nato pa se je strinjal z našimi pogoji, ko je
ugotovil, koliko ga stane odvetnik.
Žal država od občin zahteva ureditev tega področja,
ne predpisuje pa ustreznih kriterijev za odkup takih
zemljišč in za to občinam tudi ne namenja denarja. Za
ureditev vseh takih postopkov bi v občini Cerknica potrebovali nekaj milijonov evrov.
Maruša Opeka pravi, da seje cerkniškega občin
skega sveta niso tako burne kot v nekaterih so
sednjih občinah. Razen nekaterih predlogov in
amandmajev, predvsem s strani Naše Notranjske,
predlogov za spremembe na samih sejah praktično
ni. Ali med vami res ni polemik?
Sodelovanje občinskega sveta z občinsko upravo je, tako
kot je bilo že v prejšnjem mandatu, zelo solidno. Upoštevamo vse realne predloge, ne glede na to, kdo jih predlaga,
v občinski upravi pa izbiramo projekte, ki so pomembni za
vse občanke in občane. Vsakdo, ki zdravo razmišlja, podpre
dober projekt. Seje so bolj tekoče tudi zato, ker se že na kolegijih svetniških skupin dogovorimo o prioritetah, nato
pa zadeve predebatiramo še na odborih in komisijah.
junij 2016
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Gospodarstvo

Alumar, Podskrajnik
Alumar je eno tistih podjetij, ki so
svojo dejavnost začeli v domači hiši
lastnika, danes pa ima zaposlenih 83
ljudi. Njihove izdelke uporabljajo po
vsem svetu in so eden izmed vodilnih
ponudnikov tlačnega litja v Sloveniji.

S

edež in proizvodne prostore imajo v industrijski coni Podskrajnik. Alumar je torej livarna
s skoraj tridesetletno tradicijo tlačnega litja
lahkih kovin. Darko Cucek je leta 1988 pričel z
obrtno dejavnostjo v svoji garaži. Najprej je delal
sam, v letih 1992 in 1993 pa je zaposlil še nekaj ljudi. »V začetku smo se poleg litja kovin ukvarjali tudi
z izdelovanjem izdelkov iz gume, a sem se kmalu
odločil samo za litje kovin, saj je težko dobro obvladovati dve tako različni dejavnosti,« razlaga. Postopno so zaposlovali vse več ljudi.
Hitro so prerasli okvire malega zasebnega podjetja, zato so morali poskrbeti za okrepitev možnosti
nadaljnjega razvoja. »Leta 2004 smo se zaradi pove-

čanih proizvodnih potreb, tudi našega kupca Ydrie
Motors, iz Volč pri Pivki preselili v najete prostore
v industrijski coni Podskrajnik. Obseg proizvodnje
je vse bolj rasel, zato smo se odločili za investicijo v
lastne prostore. Naša dejavnost je kapitalsko intenzivna panoga, zahteva velike prostorske zmogljivosti, to pa seveda pomeni zelo visoki vložke v razvoj.
Gradnja novega proizvodnega poslopja s 3.800 kvadratnimi metri proizvodnih površin je bila zaključena leta 2008, tik preden je nastala »štala«,« se obdobja ob pojavu gospodarske krize spominja Cucek.
Leta krize so zelo težko prebrodili. »Držali smo se
enostavnega recepta: vztrajati. Prav veliko rezanje
stroškov ni bilo mogoče, saj nikoli nismo delali razkošno. A z jasnim ciljem in veliko vztrajnostjo nam
je uspelo,« je še poudaril. Darko Cucek še zdaleč ni
klasični manager v beli srajci s kravato, saj velik del
svoje službe preživi med delavci v livarni. Zelo namreč poudarja pomen motivacije zaposlenih in ocenjuje, da so v povprečju dobra ekipa.

Vsak teden naložijo en »šlepar«
Alumarjeva glavna dejavnost je tlačno litje lahkih kovin, s katerim imajo v podjetju dolgoletne izkušnje.
Dodatne povezane dejavnosti so manjša obdelava
Foto: arhiv podjetja
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Gospodarstvo
odlitkov, kot je vtiskovanje navojev in ročno čiščenje.
S pomočjo zunanjih izvajalcev pa sodelujejo tudi pri
večjih obdelavah odlitkov. Njihovi glavni kupci so pretežno iz avtomobilske industrije, dobavljajo pa tudi
izdelovalcem klimatskih naprav, proizvajalcem v elektroindustriji in hidravliki. »Naši izdelki so denimo
pomemben del ogrevalne tehnike, ohišja in pokrovi
turbin za vpihovanje plina in zraka za plinske peči.
Za avtomobilsko industrijo pa recimo izdelujemo črpalke za zavorni in krmilni sistem. Večinoma delamo
lite izdelke za zahtevne kupce,« pojasnjuje Cucek.
Lani so ulili 1.167 ton aluminijastih ulitkov, ki jih je iz
Podskrajnika v svet odpeljalo skoraj 50 polpriklopnikov (po domače »šleparjev«). Torej v povprečju odpelje iz Alumarja en velik tovornjak tedensko.
Alumar je izvozno usmerjeno podjetje, izvaža
predvsem na zahodna tržišča. »Med našimi kupci
je tudi nekaj slovenskih podjetij, denimo Ydria Motors in Domel Železniki, a glavni so nemški, ki predstavljajo 85 odstotkov naše prodaje. Z njimi sodelujemo že približno 15 let. Pred kratkim smo začeli
sodelovati z japonskim podjetjem iz avtomobilske
industrije. V naši branži nič ne nastane čez noč,
dogovarjanja o novih poslih so dolgotrajna. Res pa
potem posli, ki so kakovostno opravljeni, dolgo trajajo,« poudarja direktor Alumarja.

Delo v tovarni nima prave vrednosti
Zaposleni prihajajo večinoma iz cerkniške in postojnske občine, nekaj pa je tudi ljudi iz Pivke in
okolice, ki so v podjetju zaposleni že več kot 15 let.
»Večinoma imajo poklicno izobrazbo in so se pri
nas priučili za livarje. Težav pri iskanju tega kadra
nimamo, vendar se morajo novi sodelavci vsega
priučiti, tudi tehnologi in strojniki. Naša dejavnost
je pač zelo specializirana in usposabljanje kar dolgo
traja. Malo težje pa najdemo orodjarje in strugarje,« pravi Cucek. Boli ga, da so ti poklici v Sloveniji
razvrednoteni: »Pri nas je delavec v pisarni veliko
več vreden kot livar.« V Alumarju je delo zahtevno
Avtor: Sergeja Širca
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in marsikdo ne zdrži dolgo, posebno izčrpa štiriizmensko delo, ki ni vsakomur pisano na kožo.
Ko Darka Cucka povprašam po težavah, najprej
dolgo razmišlja in nato poudari, da jih teži predvsem obremenjenost podjetja z vračilom posojil. A
ta so v tako intenzivni panogi nujna in na srečo se
obremenjenost iz meseca v mesec niža. O gospodarskem okolju v Sloveniji pravi, da ga ne bi kritiziral, hvalil pa tudi ne…
Postati hočejo še bolj sodobno podjetje za avtomatizirano proizvodnjo izdelkov iz tlačnega liva. »Začeli
smo z urejanjem merilnice oziroma mehanskega laboratorija, ki bo, če bo šlo vse po načrtih, zaključena
naslednje leto. Načrtujemo sodobno opremo z rentgenom in spektometrom, zato bo to kar velika naložba, a kupci to v naši branži pričakujejo in moramo
se jim prilagajati,« pravi direktor. Njihovo usposobljenost potrjujeta dva certifikata, ISO 9001 in ISO
14001 (okoljevarstveni). Naslednje leto bodo začeli
izpolnjevati pogoje za pridobitev novega standarda
ISO/TS 16949, ki jim bo pomagal pri sodelovanju z
avtomobilsko industrijo. »Konkurenčno želimo nastopati na vseh trgih Evropske unije. Zadostiti hočemo vsem kakovostnim in količinskim kriterijem naših naročnikov ter doseči najzahtevnejše standarde s
področja kvalitete in ekologije,« poudarjajo.
junij 2016
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Cerknica:
vas, trg, mesto
Cerknica je bila zaradi strateške lege
prehodnega območja, pomembnih
prometnic, rodovitnega Cerkniškega
jezera, ki so se mu čudili mnogi
raziskovalci in popotniki, z lesom in
divjadjo bogatih gozdov, številnih
vodnih virov pomembna in zaželena
v vseh zgodovinskih obdobjih. Kdo vse
je hodil čez ta svet? Iliri, Kelti, Rimljani,
ki jim sledi doba preseljevanja ljudstev,
in Slovani. Vedno so za staroselci
prišli novoselci.
Staroselci

O

tem, da je bila Cerknica z okolico poseljena že
v prazgodovini, pričajo arheološka najdišča;
najstarejša do danes znana poselitev po raziskavah in navedbah arheologa Valentina Scheina zajema
področje Gorice na Cerkniškem jezeru s časovno datacijo med 30.000 in 10.000 let pred našim štetjem. Kremenovo orodje nam odkriva paleolitsko in mezeolitsko
poselitev.
Prazgodovinske naselbine, ki se nahajajo v bližini
Cerknice, so: Cvinger, Tržišče, Gradišče in Kamna gorica, kjer so ostanki keramike datirani v 9. stoletje pred
našim štetjem. Prazgodovinsko keramiko so odkrili tudi
na Taboru, kjer so raziskovali srednjeveško grobišče
med taborskim obzidjem in cerkvijo.
Cerknica je bila povezana z rimsko cesto Aquileia
(Oglej) – Emona (Ljubljana): proti severu preko Bezuljaka, Pokojišča na Vrhniko in naprej proti Ljubljani, proti morju pa preko Unca, Planine. Poti so peljale
tudi proti Loški dolini in Bloški planoti ter naprej proti
Dolenjski. Mehtilda Urleb, ki je med letoma 1974 in
1979 vodila arheološka izkopavanja na S(v)inji gorici
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Fibula - sponka iz bakrove zlitine.
Hrani jo Notranjski muzej Postojna. | Foto: M. Grego

v Cerknici, zapiše: »Bogastvo predmetov v grobovih
nam izpričuje, da so takratni prebivalci živeli razmeroma dobro.« Takrat so odkrili rimsko nekropolo z 42
žganimi grobovi iz 1. do 2. stoletja, v katerih so našli
rimsko keramiko, stekleno posodje (steklenice, skodele, čaše, balzamarije), oljenke, posodje iz boljše gline,
novce, najdbo srebrnega nakita: zapestnice, verižice in
prstane. Najpomembnejši pridatki v grobovih so železni noži z navzdol ukrivljeno konico, ki so prav zaradi
najdišča poimenovani »tip Cerknica«. Leta 2012 so ob
gradnji vrtca odkrili obsežno antično grobišče z več kot
100 žganimi grobovi iz 1. stoletja našega štetja, ki so
vklesani v skalno osnovo. Ob orožju, lončenini in nakitu so odkrili tudi železne šivanke, vejnik in škarje za
striženje ovac.

Oglej (Aquileia), vzpon krščanstva,
luterani

Kralj frankovske države in rimski cesar Karel Veliki je
zaradi razprtij leta 811 z dekretom določil reko Dravo
kot mejno med severno, salzburško cerkveno upravo, in
južno, ki jo je dobil oglejski patriarhat.
Temelj cerkvene organizacije so tvorile pražupnije s centralno cerkvijo, ki je imela krstno in pogrebno
pravico. Nastale so na pomembnih prometnih in misijonskih poteh, ki so jih mnogokrat postavljali tudi na
mestih nekdanjih poganskih oziroma staroverskih svetišč. Pražupnija Cerknica je ena izmed najstarejših na
slovenskih tleh in je obsegala južni del prvotne Kranjske krajine.
Ime Cerknica (Circheniza) je prvič zapisano leta 1040
v listini, ki je znana po prepisu iz 15. stoletja. Dr. Franc
Kos v Gradivu za zgodovino Slovencev citira: »Kralj
Hen
rik III. podeli zarad zvestobe Popona, patriarha
Oglejske cerkve, ki je postavljena na čast sv. Hermagoru in Fortunatu, petdeset kraljevih kmetij z vsemi priteklinami v Cerknici in sosednjih vaseh, ki se nahajajo

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
v Kranjski marki in v grofiji mejnega grofa Eberharda.«
Na tem območju torej oglejski patriarh ni imel le verske
oblasti, temveč je bil tudi zemljiški gospod, ki je zemljo
podeljeval v fevd.
Kdaj je bila na tem prostoru prva cerkev, ni znano.
Cerkev Marijinega rojstva se v pisnih virih prvič omenja leta 1265 (ad ecclesiam de Cirqueniz), župnika Leopolda pa leta 1261. O slavni zgodovini cerkve priča tudi
eno izmed najstarejših razpel (na fotografiji) v tem delu
Evrope, datirano med letoma 1220 in 1230, ki ga hrani
Narodna galerija v Ljubljani.

V popisu cerkva na Kranjskem, ki ga je naredil generalni vikar in vizitator oglejskega patriarha Pavel Bizancij leta 1581, so v Cerknici poleg cerkve Marijinega
rojstva navedene še tri podružnične cerkve: cerkev sv.
Janeza Krstnika, cerkev sv. Marije Magdalene, ki je stala
v bližini studenca na Marofu, in cerkev sv. Lenarta, ki
naj bi jo dal sezidati bistriški prior Cirian in je stala nad
gradom Loško. Od tu je proti Cerknici peljala »prelatova
pot«. Cerkve sv. Roka ni na Bizancijevem seznamu, saj je
v času nastanka popisa obstajala le kapela.
Cerkniško jezero je bilo z bogastvom rib, ki so
postna hrana, silno pomembno za cerkveno in posvetno oblast. Tako so imeli oglejski patriarhi tudi ribolovne pravice v Cerkniškem jezeru, ki pa so jih podeljevali
naprej.
V Cerknici se je oprijel tudi protestantizem, njegov
najvidnejši predstavnik, ki je širil Lutrove nauke, je bil
župnik Vincencij Penger. Lutrovi veri so bili privrženi
tudi Šteberški in imenitne cerkniške družine.

Turki, bolezni, potres pustošijo po
Cerknici in okolici

Cerkniško Razpelo iz 13. stoletja. | Foto: Bojan Salaj

Notranjska cesta oziroma »patriarhova pot« je povezovala Dolenjsko in Notranjsko s Primorjem in z Oglejem. V Cerknici so se ustavljali tudi oglejski patriarhi,
misijonarji, vojaki. Notranjci pa so odšli na živahno pot
proti morju ali Furlaniji kot romarji, tovorniki z lesom,
rokodelci, trgovci.
Oglejski patriarh Ludvik della Torre (1359–1365) in
ponovno papež Bonifacij IX. leta 1395 sta cerkniško
župnijo pridružila bistriški kartuziji, vendar pa do tega
kljub dekretom še dolgo ni prišlo.

Turški konjeniki so se v 15. in 16. stoletju pogosto krvoločno znesli nad Cerknico. Današnjo župnijsko cerkev
Marijinega rojstva na Taboru so pozidali okrog leta
1480, saj so Turki prejšnjo 27. septembra, na nedeljo
pred Mihaelovim, leta 1472 požgali. O tem priča gotski
napis, vklesan na cerkvenem vogelnem kamnu. Takrat
je okrog obnovljene cerkve zrasel tudi protiturški tabor
z obzidjem, s petimi obrambnimi stolpi in kaščami. Do
danes sta se ohranila dva stolpa: Urbancov in Jurčkov,
ki ima na sklepnem kamnu, verjetno je bil prinešen od
drugod in vzidan naknadno, upodobljen grb in vklesano
letnico 1666.
Od 16. do 18. stoletja je kuga močno zdesetkala prebivalstvo po Evropi. Tudi Kranjske in Cerknice se ni
izognila, posebej hudo je udarila leta 1578, ko so pri kapeli sv. Roka, ki je zavetnik pred kugo, pokopali več sto
mrličev. Prav tako je Cerknica občutila rušilno moč enega najmočnejših potresov na Slovenskem, ki je zemljo
stresel 26. marca 1511. Morda se je takrat silam narave
dokončno uklonil tudi mogočni stari grad Šteberk. To je
bil čas, pisalo se je leto 1515, ko je zaradi turških vpadov,
kuge, lakote, dajatev in vsesplošne stiske izbruhnil največji vseslovenski kmečki upor.
junij 2016

| Slivniški pogledi | 11

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Trgovanje s soljo, trške pravice,
razmah obrti

Kdaj je Cerknica postala trg? Sejemske pravice za sobotni tedenski sejem in letno prošenje za 9. september
je Cerknica pridobila z listino, datirano z 11. aprilom
1597, ki jo je podpisal nadvojvoda Ferdinand. Pred to
listino, kot navaja dr. Boris Golec, Cerknica ni omenjena kot trg, temveč le kot Cerknica ali Gorenja vas
(Oberdorf).
V kraju je cvetela tudi trgovina s soljo. Valvasor je
zapisal, da so jo tedensko od morja tovorili Čiči in Kraševci. Sol so na trgu v Cerknici prodali ali zamenjali za
žito v razmerju ena proti ena. Tovorniki so jo raznašali
na vse strani, tudi na Dolenjsko, Štajersko. Konj je na
svojem hrbtu lahko tovoril približno 150 kilogramov
in prehodil 30 kilometrov na dan. Kako žilavi pa so bili
poleg živali tudi ljudje, si lahko le predstavljamo. Ker
so od tovornikov zahtevali vedno več dajatev in pristojbin, se je tihotapstvo zelo razširilo. Čez Cerknico je
tovorilo veliko »Martinov Krpanov«, ki so se izogibali
mitnicam in obveznim potem, zato je prav, da njegov
kip ‒ simbol preživetja ‒ stoji v središču kraja.
Z listine z datumom 28. januar 1630 razberemo, da je
imela Cerknica zelo razvito čevljarsko obrt. Čevljarji so

bili združeni v čevljarski bratovščini sv. Ane, ki je delovala do leta 1922.

Lip'ca na Placu

Marsikaj je videla lip'ca, ki so jo na Placu posadili okrog
leta 1644, na kamnitem obodu je letnica 1648, posekali
pa v začetku leta 1923.
V Cerknici je bila zelo dejavna bratovščina sv. Rožnega venca, ki jo je osnoval duhovnik in zdravilec ljudi in
živine Gregor Červič; ljudje so ga imeli za svetnika. Po
Valvasorjevih zapisih je bila vsako prvo nedeljo v mesecu procesija, ki se je je udeležilo več kot 12.000 ljudi.
Gregor Červič, ki je umrl leta 1694, je po pripovedovanjih pokopan v cerkniški cerkvi pod oltarjem sv. Ane.
V Cerknici je bil rojen tudi jezuit, teolog, kronolog
in matematik Andrej Kobav (1593‒1654). Leta 1643
je napisal knjigo Vindicae Astronomiae …, ki govori o
astronomiji, geografiji, zgodovini in teologiji ter o koledarju. Cerkničan po rodu je tudi Jakob Filip Repež
(1706‒1773), začetnik izvirne romarske pesmi.
V Cerknici in na pristavi sv. Marije Magdalene
(Marof) je živel Franc Anton Steinberg (1684–1765),
zemljemerec, krasoslovec, kartograf, slikar, avtor monografije o Cerkniškem jezeru (1758).
Se nadaljuje

Valvasorjeva Cerknica.
Foto: Valentin Schein
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Avtor: Marija Hribar

Iz občinske hiše
www.cerknica.si

Nekoliko dražji
vrtec, nižji komunalni
prispevek
11. redna seja, ki je potekala v začetku
maja, je bila v znamenju letnih poročil,
nižjega komunalnega prispevka in
podražitve vrtca.

D

elo v letu 2015 so predstavili ravnateljici cerk
niške in rakovške osnovne šole Bernarda Dol
ničar in Anita Knez ter ravnatelja glasbene
šole Milivoj Matković in cerkniškega vrtca Gvido
Cigale. Na podlagi poročil gre sklepati, da vzgojno – izo
braževalne ustanove v cerkniški občini dobro delujejo.

Pet odstotkov višje položnice

Bo pa vrtec po novem dražji. Kljub temu, da so bili pomisleki, kako bodo zvišanje cen prenesle družine, ki težko
shajajo, je župan Marko Rupar na seji odločno poudaril,
da občinski proračun enostavno ne zdrži več vseh izdatkov. Država iz leta v leto krči sredstva, namenjena občinam. Hkrati je na drugi strani popustila sindikatom –
tako so se sprostili določeni varčevalni ukrepi, ki so bili
sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. To je
vplivalo na višje stroške dela in ravno plače zaposlenih
predstavljajo najvišji del cene programa v vrtcih. V ceno
programa so vključeni tudi sindikalni zaupniki, odpravnine, nadomeščanja v primeru daljših odsotnosti itd.,
vsi ti stroški pa se nato po zakonu porazdelijo med ministrstvo, občino in starše. Kot je poudaril Rupar, se vse
večje breme prelaga na občine, ki so ob vse nižji povprečnini finančno precej obremenjene s subvencioniranjem
vrtcev. Če država stiska malho, bodo breme občutili
starši.
Zadnje povišanje v cerkniškem vrtcu je bilo leta 2010,
potem pa so se cene vrtca dvakrat znižale. Po sprejetem
sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje in
varstva v Vrtcu Martin Krpan bodo tako starši plačevali

za 5 odstotkov višje položnice, kar pomeni od 5 do 9
evrov več na mesečni ravni. Ravnatelj Vrtca Martin Krpan Cerknica Gvido Cigale je posebej poudaril, da se ne
glede na to, da so poskušali znižati materialne stroške,
podražitvi niso mogli izogniti.

Investicije v komunalno infrastrukturo

Je pa seja na drugi strani prinesla znižanje komunalnega prispevka. Občinski svetniki so po skrajšanem
postopku obravnavali in sprejeli Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč. Na občini pojasnjujejo, da gre za uskladitev z dejanskimi vrednostmi investicij, predvsem v
kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih voda in
komunalne čistilne naprave. Občina Cerknica je nam
reč v zadnjih letih izpeljala številne investicije v komunalno infrastrukturo. Med večje investicije sodijo
centralna čistilna naprava v Dolenji vasi, kanalizacija
in čistilna naprava na Rakeku ter mali čistilni napravi
s kanalizacijo v Martinjaku in na Bločicah. Nov je tudi
vodovod od Goričic do Gornjega Jezera. S spremembo
in dopolnitvijo odloka na občini predlagajo, da se načrtovane vrednosti investicij nadomesti z dejanskimi
stroški. Ti so pomembni za izračun obračunskih stroškov, ki pomenijo razliko med celotno vrednostjo investicije in sredstvi, pridobljenimi iz drugih virov. Na
občini pojasnjujejo, da sem spadajo sredstva, ki so jih
zagotovili na podlagi 21. člena Zakona o financiranju
občin, ter sredstva iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Evropskega kohezijskega sklada. Vključeni so
še okoljska taksa in sredstva iz občinskega proračuna.
Ob upoštevanju teh sredstev se vrednost komunalnega
prispevka znižuje.

junij 2016

| Slivniški pogledi | 13

Občina za občane
Pripravili bodo informativni izračun

Vpliv usklajenih obračunskih stroškov, ki so osnova
za obračun komunalnega prispevka, bodo najbolj občutili tisti zavezanci, katerim je bila na novo zgrajena komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod)
in so po odloku dolžni plačati komunalni prispevek
zaradi izboljšanja stavbnega zemljišča s komunalno
opremo. To med drugim velja za naselja Rakek, Martinjak, Bločice in Goričice, v katerih se bo komunalni
prispevek znižal za 30 odstotkov. Za vse te zavezance
bo Občina Cerknica pripravila informativni izračun, v
katerem bodo navedeni vsi podatki za izdajo odločbe
o komunalnem prispevku iz uradnih evidenc. Občani bodo lahko preverili p
 odatke o neto tlorisni površini svojih objektov in pripadajoči površini parcele.

Občina in najemnica
za lepši Dom na Slivnici

O

bčina Cerknica, ki je lastnica Doma na Slivnici,
je februarja objavila razpis za javno zbiranje ponudb za oddajo tega neopremljenega objekta s
funkcionalnim zemljiščem. Na razpis sta se odzvala dva
ponudnika, med njima pa so za novo najemnico izbrali
podjetnico Majo Dragolič, ki bo za mesečno najemnino
330 evrov deset let skrbela za dom.
Dragoličeva je jasna, da objekt v trenutnem stanju
ne bo zdržal tako dolgo in poudarja nujnost prenove.
Tega se zavedajo tudi na občini, ki so se glede na to,
da objekt ni komunalno opremljen, zunanjost pa je
Foto: Jasna Zalar

www.cerknica.si
Morebitna neskladja bodo lahko posredovali občinski
upravi. Nižji komunalni prispevek bodo plačevali tudi
investitorji novogradenj na območju, kjer je zgrajeno
kanalizacijsko omrežje. Kot so pojasnili na občini, to
znižanje pri celotnem obračunu predstavlja 8,32 odstotka. Sprememba odloka zavezancem tudi omogoča
daljše obročno odplačevanje komunalnega prispevka,
iz šestih na petnajst mesecev.
Svetniki so sprejeli še rebalans proračuna Občine Cerknica, v katerem izstopa nova postavka v višini
35.000 evrov za gradnjo izobraževalno - interpretacijskega objekta ob Cerkniškem jezeru. Ker načrti na realizacijo čakajo že leta, je s projektom potrebno pohiteti,
sicer lahko gradbeno dovoljenje, ki ga je za zavarovana
območje sila težko dobiti, propade.
dotrajana, odločili za izboljšanje infrastrukture. Kot
je potrdil Marko Rupar, župan občine Cerknica, bodo
v prihodnjih mesecih pripravili projekt za energetsko
sanacijo, ki naj bi jo izvedli v predvidoma dveh letih.
Želijo si tudi, da bi objektu, zgrajenemu leta 1964, povrnili prvotni videz. »V preteklosti so najemniki doma
dograjevali prizidke brez soglasja občine, kar je uničilo
prvotno arhitekturno zasnovo,« pojasni župan. Ker v
občini Cerknica v zadnjih letih zelo poudarjajo posodabljanje komunalne infrastrukture in s tem okoljske
odgovornosti, bo občina še letos poskrbela tudi za izgradnjo male čistilne naprave.
Dragoličeva si želi objekt v sodelovanju z občino urediti tako, da bo kar se da prijazen gostom. Načrtuje ureditev pritličnega prostora v domu, da bo obiskovalcem
postal prijaznejši. Na vprašanje o njeni viziji vodenja
doma odgovarja, da bi rada obdržala obstoječe športne
dogodke, nadgradila kulinarično ponudbo in ponudila
možnost različnih praznovanj. Seveda pa je obisk Doma
na Slivnici odvisen predvsem od vremena, zato si želi
veliko sončnih dni, ki privabijo pohodnike.

Širitev optičnega omrežja

N

a Cerkniškem trenutno poteka nadgradnja optičnega omrežja Telekoma Slovenije v Begunjah pri
Cerknici, Cajnarjih ter v vaseh v smeri Nove vasi.
Kot so povedali v službi za odnose z javnostjo pri Telekomu
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Občina za občane
Slovenije, ki je investitor izgradnje, želijo s širitvijo optičnega omrežja uporabnikom omogočiti višje spletne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. »Načrtujemo,
da bo gradnja v sodelovanju s krajani in občino potekala
tekoče, tako da bomo z izgradnjo celotnega novega optičnega omrežja na omenjenih območjih zaključili v nekaj
letih,« pojasnjujejo. Kdaj bo to, še ne vedo, priznavajo pa,
da je čas gradnje optičnega omrežja v veliki meri odvisen
tudi od sodelovanja in odzivnosti lokalne skupnosti.

Na omenjenem območju skupaj načrtujejo kar 1500 optičnih priključkov, od tega naj bi jih 229 priključili že do
konca maja. »Krajani bodo o možnostih uporabe in naročila
storitev seznanjeni sproti, ko bo omrežje na posameznem
območju nadgrajeno in bo možen vklop novih naročnikov,«
obljubljajo na Telekomu Slovenije. Prebivalcem sicer priporočajo, da se za prehod na optiko odločijo že v času izvedbe
gradbenih del, saj bodo po tem dodatni izklopi za povezave
do hiš potekali z daljšim časovnim zamikom.

Prvomajska budnica
Godbe Cerknica

Foto: David Kovačič

T

udi letos je Godba Cerknica številnim občankam
in občanom polepšala prvomajsko jutro s tradicionalno budnico. Glasba je prebudila krajane
Cerknice, Begunj, Rakeka, Grahovega in Bločic. Na Občini Cerknica si želijo, da bi se tradicija prvomajskih
budnic ohranila in da bi se godbo za praznik dela slišalo
v še več krajih po občini.

Na Uncu dve urejeni
parkirišči

J

P Komunala Cerknica je v teh dneh začela z urejanjem parkirišča pri pokopališču na Uncu. Kot je
pojasnil Samo Mlinar s cerkniške občinske uprave, del investicije, katere vrednost je okrog 50.000 evrov,
predstavlja tudi izgradnja odseka pločnika za pešce, ki
naj bi se v prihodnjih letih še nadaljevala. »Želimo si, da

bi pločnik v prihodnje zgradili ob regionalni cesti vse do
križišča za Slivice,« napoveduje Mlinar.
Na koncu Unca, pred uvozom na avtocesto, pa naj
bi še letos dobili urejeno počivališče. Poleg 43 parkirišč
bodo na zemljišču postavili mize in klopi za počitek,
koše za odpadke in sanitarije. V projektu je glede na
razpoložljivo površino obcestnega prostora predvidena
samo izvedba počivališča za osebna vozila, ne pa tudi za
tovornjake, ki bodo lahko parkirišče uporabljali samo v
primeru izločanja iz prometa.
Foto: Maruša Opeka

Foto: Maruša Opeka

Strani ureja: Maruša Opeka
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Dogaja se
V AMD Cerknica pestro pred 40-letnico

Avto moto društvo (AMD) Lovko Ludvik – Bognar
Cerknica je 12. maja organiziralo prvi večji sestanek društva pod novim vodstvom. Na sestanku se je
predstavil novi predsednik Boštjan Zrimšek, ki je
prevzel vodenje od Draga Hitija. Sestanka so se udeležili predstavniki sorodnih društev in podjetij, ki so
povezana z avto-moto področjem iz občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke.
AMD Cerknica namerava povečati število svojih
članov in pripraviti nekaj novih projektov. Najprej se
v začetku julija odpravljajo na izlet v Gradec in Puchov muzej (za člane ceneje, vabljeni tudi ostali), nato
bodo organizirali več izobraževalnih delavnic o prometu. Za 11. september pa napovedujejo srečanje starodobnikov na Cerkniškem jezeru, kamor bodo povabili tudi bližnja podjetja in društva, ki se ukvarjajo z
avtomobilizmom.
Na sestanku so izmenjali informacije o stanju na
avtomobilističnem področju in poudarili, da si želijo
čim več zanimivih dogodkov, ki bodo povezali ljubitelje avtomobilov, motorjev in bencinskih hlapov.
Avtor: Boštjan Zrimšek

Skupaj zmoremo

Varovanci Varstveno delovnega centra Cerknica so
razstavljali svoja dela v knjižnici v Starem trgu pri
Ložu. Obiskovalci so si lahko ogledali zanimiva likovna
dela, izdelke iz gline, čipke, kvačkane in šivane izdelke.
Za bogat program na otvoritvi so poskrbeli sami
avtorji razstave s pesmijo, glasbo in recitacijo pod vodstvom glasbenih pedagoginj Gertrude Zigmund in
Majde Intihar ter literarne pedagoginje Polone Oto
ničar, ki sicer v VDC vodijo glasbeni ter literarni krožek.
Slednja pa je tudi povezovala celoten program razstave.
VDC Cerknica je enota postojnskega VDC in deluje že
enajsto leto, vanj je vključenih 20 oseb s posebnimi potrebami. Zanje VDC opravlja storitev vodenja, varstva
in zaposlitve pod posebnimi pogoji, poleg tega pa imajo tudi bogat dodatni program, za katerega z vodenjem
različnih interesnih aktivnosti skrbijo prostovoljci.
Tako za likovno ustvarjanje v VDC Cerknica skrbijo članice KUD Paleta Cerknica: Marta Kvaternik, Karoli
na Strle ter Ivanka Kranjc, za izdelavo glinenih, kvačkanih in pletenih izdelkov Sena Gorkič, Mara Sarkič
ter Nafija Gaši, za izdelovanje čipk pa Vida Kosorič.
Obiskovalce je poleg Ivanke Kranjc in predsednika
društva Sožitje Cerknica Antona Sterleta nagovoril
tudi dolgoletni član VDC Simonu Kovačič in se zahvalil vsem zaslužnim, da se v VDC Cerknica vedno neumorno ustvarja. Za pogostitev so člani VDC poskrbeli
v sodelovanju z NEC Cerknica. 
Avtor: Mateja Curk
Foto: Tomaž Opeka

Foto: Helena Mele
Foto: Andreja Opeka

Delovna akcija pri zelški cerkvi

Vaščani Zelš so 7. maja na pobudo cerkniškega župnika
Jožefa Krnca začeli s kopanjem drenaže okrog zelške
cerkve, saj je notranjost cerkve precej vlažna. Delovne
akcije se je udeležilo več kot deset vaščanov, na pomoč
pa so jim priskočili tudi gasilci PGD Cerknica. Zelšani so
dan izkoristili tudi za urejanje okolice cerkve. Sicer pa se
bo z deli za reševanje težav nadaljevalo. Avtor: Maruša Opeka
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Dogaja se
Foto: www.k8dizajn.si

Foto: Klara Žnidaršič

Gor po soncu, dol po snegu

Kraljica miru na Kureščku vabi Cerkničane na romanje v prelepi planinski raj. Letos je že tretje leto, kar
nas je naš župnik Jožef Krnc nagovoril, da gremo
h Kraljici miru kar peš. Težko pričakovani dan nam
je skoraj preprečila slaba vremenska napoved, a smo
vseeno krenili na pot. Nič ni ustavilo trinajst najbolj
zagnanih romarjev. Točno opoldan smo brez kapljice
dežja na vrhu pri cerkvici na Kureščku molili angelsko
čaščenje. Prijazne usmiljene sestre v domu na Kureščku so nas povabile na topel čaj. Zunaj pa se je razbohotila nevihta. A med sveto mašo, ki jo je daroval
kaplan Janez Žerovnik, se je spet pokazalo sonce.
Vlilo nam je novih moči, da smo se z optimizmom
spuščali nazaj. Zelo smo bili veseli naših romarjev,
ki so se na vrh pripeljali, saj so poleg tega, da so pri
maši vodili petje in igrali na orgle, s seboj prinesli priboljške. Vzdušje je bilo enkratno in romarji smo že
mislili, da so se vremenoslovci zmotili. Ko se je naša
pot že bližala koncu, je zapihalo s severa in hitro pobelilo osreško pokrajino. Ob zaključnemu srečanju pri
Brzetovi Mojci in Franciju ter okusni domači pojedini smo se kmalu zavedli, da nas sneg v Osredku
ne bo kar tako pustil domov. Resnično, brez prijaznih
domačinov, našega mežnarja Mihe, korajžnih romarjev, blagoslova naših duhovnikov in snežnih verig bi
bili še vedno v Osredku. Po dolgih mrzlih mukah smo
se končno prebili do Cerknice. 
Avtor: Klara Žnidaršič

Naslednja krvodajalska akcija v Cerknici bo
v ponedeljek, 27. junija 2016 (od 7. do 14. ure),
in v torek, 28. junija 2016 (od 7. do 13. ure),
v osnovni šoli.

Kolesarska dirka po Sloveniji
letos tudi skozi Cerknico

Kolesarji se bodo na 23. Dirko po Sloveniji 16. junija podali iz ljubljanskega Tivolija. Prvič v zgodovini dirke se bodo
povzpeli na 789 metrov visoko Rakitno. Sledil bo dolg spust
v Cerknico, kmalu pa bodo zagrizli kolena še v klanec na 686
metrov visoko Ravbarkomando. Etapa prvega dne jih bo vodila do Kopra, dolga bo 177,8 kilometra. Celotna trasa dirke
je dolga 593,4 kilometra, cilj pa bo 19. junija v Novem mestu.
16. junija okoli 14. ure se nam torej pridružite ob progi in
spodbujajte tekmovalce!

Teden rdečega križa 

Avtor: Nina Jerič

Teden Rdečega križa poteka od 8. do 15. maja, ko
pripravimo vrsto programov, da se približamo prebivalstvu. Zato smo imeli v tem času postajo Rdečega
križa v Mercatorju v Cerknici, v Medgeneracijskem
centru v Loški dolini in v šoli na Blokah. Prebivalcem
smo merili krvni sladkor, holesterol in krvni pritisk,
ob rezultatih svetovali in nekaj malega tudi napotili k zdravniku na ponovno preverjanje. Opažamo,
da ljudje želijo poznati svoje zdravstveno stanje, so
skrbni in tekoče spremljajo rezultate. K nam zelo
radi pridejo in se pogovorijo z našimi prostovoljkami, ki so večinoma iz zdravstvene stroke.
Ob tej priložnosti imamo na Rdečem križu Cerknica tudi dan odprtih vrat, kjer si vsak lahko ogleda
naše prostore in izve vse o organizaciji ter njenih
programih. Mimoidočim smo tudi predstavili nudenje prve pomoči in postopke oživljanja ter uporabo
defibrilatorja. Ljudje se premalo zavedajo, da se to
tiče vsakogar, saj lahko rešijo marsikatero življenje,
če le znajo nekaj osnovnih prijemov prve pomoči.
Rade volje jih naučimo in jim pokažemo osnove.
junij 2016
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Dogaja se
Hop v pravljico

Avtor: Vesna Turk

V začetku maja je DEOS - Center starejših Cerknica
obiskala dramska skupina Rakci iz osnovne šole Rakek.
Ob zaključku dramskega krožka nas namreč vsako leto
obiščejo z mentorico Suzano Rebec in pokažejo, kaj
novega so se naučili. Predstavili so se nam z dramsko
igro avtorja Tomaža Lapajne Hop v pravljico, v kateri
se realnost meša s fantazijo. Učenke četrtega razreda so
nas popeljale v pravljični svet, kjer smo se srečali z junaki, kot so Rdeča kapica, čarovnica, Sneguljčica… Igra
je bila vesela in poučna, odnosi v njej pa so bili prepleteni z medsebojnim spoštovanjem. Komična predstava
je stanovalce in zaposlene naravnost navdušila, zato se
že veselimo, kaj nam bodo pripravili naslednje leto.
Foto: Vesna Turk

Zbor članov z vsemi tremi župani 

Foto: Katja Šivec

Obrtniki za zdravje

Avtor: Silva Šivec

Območna Obrtno-podjetniška zbornica Cerknica je
v marcu in aprilu organizirala dva dogodka, Dan za
zdravje zaposlenih ter seminar o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju poškodb pri
delu. Delodajalce in zaposlene je predavateljica zdravnica Špelca Nahtigal, specialistka medicine dela,
prometa in športa, seznanila z vzroki za nastanek kostno-mišičnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok bolniškega staleža delavcev in delovne invalidnosti, ter s
preprečevanjem le-teh. Udeleženi so aktivno sodelovali v namenski praktični vadbi za krepitev in stabilizacijo mišic, vezi ter preprečevanje poškodb pri delu.
Vadbo je vodila fizioterapevtka Marinka Zgonc.
Dogodka sta bila izvedena v okviru projekta Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu
v obrtnih dejavnostih, ki ju je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno
podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Avtor: Stojan Stražiščar

Leto je bilo tudi za območno združenje Rdečega križa Cerknica-Bloke-Loška dolina v trenutku naokoli in zbrali smo se na zboru članov organizacije. Lansko leto
v Loški dolini, letos na Rakeku, da nekako zaobidemo celo področje delovanja.
V zelo lepem številu smo se 21. aprila zbrali v gostišču Pav, kjer je delovno predsedstvo med drugim še posebno pozdravilo udeležbo vseh treh županov, Mar
ka Ruparja iz Cerknice, Janeza Komidarja iz Loške doline ter Jožeta Doles z
Blok. Župani so se zahvalili za povabilo na zbor in namenili spodbudne besede tej
človekoljubni organizaciji, ki lepo sodeluje z omenjenimi občinami. Na dogodku
nista manjkala niti direktor cerkniškega zdravstvenega doma Sašo Kavčič in ravnateljica osnovne šole Nova
vas Milena Mišič. Zbor članov je potekal po ustaljenem dnevnem redu, obravnavali smo delo v minulem letu
ter letni program dela in finančni načrt za leto 2016. Ena izmed točk je bila tudi še bolj poglobljeno sodelovanje
z občinami in delo z mladimi. Na zboru smo podelili vrsto zahval posameznikom za nesebično delo z migranti,
organizacijam in šolam pa za sodelovanje in pomoč pri opravljanju poslanstva naše organizacije. Zbor smo sklenili s skupnim druženjem županov in članov Rdečega križa ob prijetni, konstruktivni besedi in skromni zakuski.

Knjižnico obiskali učenci iz Nove vasi

Avtor: Anita Leskovec

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je 14. aprila na stežaj odprla svoja vrata šolarjem Osnovne šole Nova vas. Z učenci od 1. do 3. razreda smo se sprehodili po vseh
oddelkih naše knjižnice. Z zanimanjem so si ogledali Udovičevo spominsko sobo,
domoznanski oddelek, prvo izdajo Slave Vojvodine Kranjske, prireditveni prostor
se je spremenil v mali kino, druženje pa smo pravljično zaključili na cicibanskem
oddelku. Dve uri sta hitro minili. Za slovo smo drug drugega povabili h knjigam
in k branju, saj kot pravi pesnica Bina Štampe Žmavc: »Branje je potovanje na
barkah besed prek tišine. Molčiš in poslušaš čenčanje daljav in sveta iz bližine.«
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Dogaja se

Foto: Špela Drobnič

MACE nadaljujejo odlično

Avtor: Nada Skuk

Na finalu v twirling športu in basic strut tekmovanje
23. in 24. aprila v Kranju v okviru 16. odprtega državnega prvenstva MTZS je v mednarodni sodniški zasedbi sodelovala tudi članica kluba MACE, izkušena
nacionalna sodnica Tjaša Skuk, letos prvič je sodila
osnovno korakanje Polona Turk, tudi naša vaditeljica (poleg Špele Drobnič in Kaje Šega, gimnastiko
pa trenira Klara Meden). V twirlingu se je v različnih
kategorijah pomerilo 15 ekip, med njimi tudi tekmovalci cerkniškega kluba MACE, ki so dosegli odlične
rezultate: na nižjem nivoju sta skupini MACE osvojili
zlato medaljo za prvo mesto (juniorke) in četrto mesto (kadetinje). Srebrne paličice za osnovno korakanje
so prejele: Kora Kadunc, Manca Žnidaršič, Nina
Galamić, Tinkara Mahne in Žana Čaušević, bronaste pa Ela Lovko, Lana Šega Hiti in Maja Koro
šec. Na višjem nivoju sta v finalu twirlinga Isabel
la Godejša (solo B) in Tim Udovič (solo A) osvojila
prvo mesto, Isabella tudi v paru z Uršo Horvat in še
srebrno medaljo v prostem stilu B nivo. Srebrno medaljo je osvojila še Jerneja Bavec, ki si je v prostem
programu priborila tudi bronasto. Bronasti medalji
sta osvojila še Zala Jesenšek (solo B) in Tim Udovič
(solo A dve palici). Tim Udovič in Isabella Godejša
sta se uvrstila tudi na WBTF mednarodna tekmovanja
in bosta julija odpotovala na evropski pokal v Francijo. Z doseženimi rezultati smo v klubu zelo zadovoljni, saj potrjujejo pravilni strokovni pristop ter nagrajujejo vztrajno delo na treningih.

Janez Kebe - častni kanonik
ljubljanskega kapitlja

Ko je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore
Janezu Kebetu, dolgoletnemu župniku sosednje župnije, na veliki četrtek povedal, da ga bo imenoval za
častnega kanonika Ljubljanske nadškofije, ga je ta z
rahlim dvomom, če je to res potrebno, vprašal: »Pa mi
bo to kaj koristilo pri poslednji sodbi?« Nadškof pa se
ni dal kar tako in je odvrnil: »No, škodilo ti gotovo ne
bo.« In tako se je zgodilo. 26. aprila je sedanji župnik
na Kopanju pri Grosupljem v ljubljanski stolnici pri večerni maši prejel insignije kanonika. Svojo podporo pri
opravljanju nove službe so mu izkazali župljani, nekdanji župljani iz Loške doline in številni sorodniki, ki
so se udeležili slovesnosti ter s tem potrdili dobro delo
in dobro voljo, ki ju je dolga leta in ju še vedno vnaša v župnijsko in občinsko skupnost, kjer je deloval in
še vedno deluje. Ob koncu maše je g. Kebe omenil, da
so včasih kanonikom notranjski kmetje letno darovali dve kokoši, 15 jajc in nekaj mernikov pire, ovsa in
črne moke. To se je že nekoliko obrnilo, saj je sam s
prvim dnem službe v zahvalo že dobil pravo pojedino,
kjer so se vsi navzoči nekoliko zadržali in s prijetnim
klepetom podoživeli številne spomine iz časov, ki so jih
preživeli z njim. Pa naj bo nova služba Bogu v čast in
cerkvenemu občestvu v dobro! 
Avtor: Andrej Šebenik
junij 2016
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Naša društva

Društvo
upokojencev Rakek
Društvo upokojencev Rakek je bilo
ustanovljeno 26. junija 1950 z
ustanovnim občnim zborom. V prvem letu
je štelo 23 članov z Rakeka, Unca, iz Slivic
in Ivanjega sela. Društvo je na začetku
delovalo v okviru Zveze sindikatov
Jugoslavije, kot eno prvih v Sloveniji.

Balinarski turnir na Tičnici oktobra 2015.|Foto: arhiv društva

T

o so bila težka leta po drugi svetovni vojni, ko je
marsičesa primanjkovalo. Verjetno je bila tudi
to vzpodbuda za ustanovitev društva, ki je med
drugim skrbelo za nabavo premoga in drugih dobrin.
Prizadevni člani so veliko dela opravili peš, s kolesom
ali z javnim prevozom. Sestajali so se po gostilnah, gasilnih domovih ali v krajevnem uradu. Dokumentacija
se je shranjevala po domovih takratnih predsednikov in
tajnic in se porazgubila, zato nimamo pisnih podatkov o
delovanju društva do leta 1996.
Šele leta 2005 je DU Rakek dobilo stalne prostore na
Trgu padlih borcev 2b na Rakeku, kjer domujejo tudi
druga društva. Stavba je v lasti Občine Cerknica, opremo pa je nabavilo društvo z lastnimi sredstvi. Društvo
se v glavnem financira s sredstvi iz članarine, delno pa
z občinskimi sredstvi na podlagi prijav na javne razpise.
Seveda je sredstev vedno premalo.
Do sedaj je društvo vodilo 11 predsednikov, od katerih sta še med nami Ciril Vidrih in Mihael Žnidarič.
Od zadnjega občnega zbora, ki je bil februarja letos, pa
društvo vodi Franci Albreht.

Dejavnosti društva dobro obiskane

Število članov v društvu se je v zadnjih letih zelo povečalo, sedaj jih šteje že več kot 600. V društvo se vključujejo
tudi upokojenci iz sosednjih občin, saj v notranjski regiji
naše društvo slovi po dobri organiziranosti, prizadevni
skrbi za svoje člane in organiziranju raznovrstnih dejavnostih, tako da lahko prav vsak najde nekaj po svojih
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Rakovški upokojenci se vsako leto odpeljejo na več priljubljenih
izletov po Sloveniji in sosednjih državah.|Foto: arhiv društva

željah. Člani se vseh dogodkov številčno in z navdušenjem udeležujejo, kar nam daje nove vzpodbude za še
prizadevnejše delo.
Spekter naših dejavnosti je izjemno širok. Vsako leto
se odpeljemo na štiri do šest lepih, priljubljenih izletov
po Sloveniji in sosednjih državah. Med našimi člani je
priljubljeno pohodništvo po naši in tudi drugih regijah,
večkrat pa se odpravimo tudi na oglede kulturnih prireditev. Skrbimo za pestro rekreativno dejavnost: organiziramo plavanje na Bernardinu, telovadbo za upokojenke, balinanje, ples, druženje pri šahu in še kaj.

Poskrbimo tudi za ozimnico članov

Udeležujemo se meddruštvenih in državnih srečanj upokojencev ter Festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Skozi vse leto pripravljamo številna izobraževalna predavanja, ki nam širijo ali obnavljajo znanje
na najrazličnejših področjih. Podpiramo delovanje različnih sekcij društva. S trgovskimi podjetji se dogovarjamo

Naša društva

Živahno praznovanje dneva žena leta 2012.|Foto: arhiv društva

o popustih za svoje člane, ki jim omogočimo tudi oskrbo
z ozimnico in s kurilnim oljem po ugodnih cenah.
Dobro obiskani so skupna praznovanja 8. marca,
Martinovega in novega leta, ko se z veseljem zavrtimo
ob živi glasbi, in vsakoletni veseli piknik s srečelovom in
plesom. Veliko pozornost posvečamo obiskovanju svojih
članov doma in v domovih za starejše, pa tudi voščilom
in skromnim obdaritvam ob rojstnih dnevih starejših
članov. Od preminulih članov iz naše občine se s praporom društva poslovimo na pogrebu.
Pred kratkim smo začeli s predstavitvami naših krajanov, ki so kakorkoli s svojimi zaslugami in delom izstopili iz povprečja in se zapisali v zgodovino.

Skrbimo za osamljene krajane

Prav posebno pozornost posvečamo projektu Starejši
za starejše. Leta 2004 ga je začela Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju s Skladom za evropsko
dejavnost. Naše društvo je pristopilo k temu projektu leta 2005. Namenjen je ljudem, starim nad 69 let,
s posebnim poudarkom na kakovosti življenja doma.
Prostovoljke in prostovoljci v svojem kraju obiščejo vse
starejše, prisluhnejo njihovim potrebam in skušajo najti
pomoč (če se obiskani s tem strinjajo). Pomoč poiščejo
v centrih za socialno delo in v osnovnem zdravstvenem
varstvu (pri patronažni službi), pri Rdečem križu in Karitas. Sami se njimi predvsem družijo in jih vključujejo v
interesne skupine starejših, hrkati pa jim nudijo laično
pomoč (prinašanje stvari iz trgovine, prevoz do zdravnika, urejanje vrta, branje, igranje družabnih iger…).
Večinoma so projekt ljudje lepo sprejeli. Prostovoljci

Avtor: Franci Albreht

Upokojenci se radi in v velikem številu udeležujejo prijetnih druženj in rekreativnih dejavnosti, ki jih organizira DU Rakek.|Foto:

arhiv društva

med starostniki zaznavajo veliko osamljenosti, zato so
njihovi obiski zelo zaželeni.
Poleg vsega naštetega se zagotovo najde še kaj, česar
tu niti nismo omenili. Seveda pa imamo tudi želje in
načrte za prihodnost. Eden od načrtov je organiziranje
dnevnega centra za spontano druženje (morda celo nekajurno varstvo) ob primerni animaciji, kar bi prispevalo k lepšemu preživljanju prostega časa in krepitvi prijateljskih vezi med nami.
Seveda veliko truda namenjamo prizadevanjem, da bi
se v naše društvo vključilo čim več upokojencev, saj med
našimi aktivnostmi lahko prav gotovo vsak najde svoje
zadovoljstvo.
Naj končamo s čudovitim burmanskim pregovorom:
»Lepo bi bilo, ko bi mladost znala vse, kar zmore, in starost zmogla vse, kar zna!«

Prostovoljci DU Rakek na izletu v Novem mestu.|Foto: arhiv društva
junij 2016
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Kultura in kulturniki

Marija Hren:
»Vsi moramo kaj
narediti za skupnost.«
Ko je končala Višjo pedagoško šolo,
je poklicna pot predmetno učiteljico
zgodovine in geografije Marijo Hren
z Vojskega vodila v Bovec, Dutovlje in
nazadnje v Ljubljano. Po upokojitvi se
je vrnila v domači Bezuljak. Na pobudo
mladih je leta 1991 osnovala Igralsko
družino Menišija, ki je čez pet let prerasla
v istoimensko društvo. V dvanajstih letih
se je podpisala pod režijo enajstih iger.
Gospa Hren, kdaj ste začeli z gle
dališko dejavnostjo?
Že na Vojskem. Dolžnost učitelja je, da poleg pouka nekaj naredi
tudi za kulturno-izobraževalno raven lokalnih prebivalcev. Učiteljica
sem si želela postati že v 4. razredu.
Moja vzornica je bila moja učiteljica iz begunjske šole Anica Drobnič.
Leta 1991 so me poiskali mladi iz
Begunj in Selščka ter me povabili k
sodelovanju. Če bomo začeli, sem
jim rekla, bomo začeli zares. Povedala sem jim, da ne maram preklinjanja, kajenja in alkohola ter da pri vajah pričakujem
poslušnost. Razložila sem jim, da morajo ljudem vedno
predstavljati kulturnike, ne le na odru. Pozorni smo bili
tudi na lepo slovenščino.
Danes imajo meniševska društva svoj dom. Vi pa
ste začeli tako rekoč iz nič?
Zelo sem vesela, da ima tudi Kulturno društvo Menišija
v novem gasilskem domu v Begunjah svoj dom. Prej smo
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vadili vsepovsod, po vsaki vaji smo morali vse pospraviti. Ničesar nismo imeli. Ne prostora, ne šminke, ne kulis.
Največkrat smo vadili v šoli. Igralci so bili dijaki, študentje in delavci. Odpovedali so se prostim koncem tedna,
pa tudi denarju za nakup rekvizitov. Očitno imamo na
Menišiji žilico za gledališko dejavnost. Leta 2014 je društvo odigralo igro Ne v Ameriko! Na starem podstrešju v
Selščku so našli gledališki listek iz leta 1914 in se odločili, da po stotih letih to delo znova uprizorijo v Begunjah.
Prepričana sem, da je igro k nam prinesel dr. Jože Debevec. Ko je bil gimnazijski profesor v Kranju, je verjetno prijatelju, duhovniku in pisatelju Josipu Lavtižarju
pripovedoval o Meniševcih, ki se s trebuhom za kruhom
izseljujejo v Ameriko. In tako je nastala igra.
Je ta prvi prevajalec Danteja v slovenščino res vaš
sorodnik?
Da, bil je očetov bratranec, njegova mati je bila Hrenova
iz Bezuljaka. V igralski skupini nas je kar nekaj njegovih
sorodnikov.
Po kakšen ključu ste izbirali igre?
Igra mora biti zanimiva, dovtipna, imeti mora pravo
število vlog. Nikogar ne smeš izključiti. Igralcem sem
morala privzgojiti vêdenje, da vsakdo ne more igrati vsake vloge, tudi
glavne ne. Ljudje, ki delujejo v kulturi, morajo imeti žar, ki sodelavce
povezuje.
Iz aktivnega delovanja v društvu
ste se umaknili, a z njim ostaja
te zelo povezani. Ne samo, da si
ogledate vse nove igre, zelo ste
povezani tudi na osebni ravni?
Pišemo in voščimo si za praznike, rojstne dneve, vse člane smo
pospremili k poroki. Člani mi povedo za rojstva svojih otrok, tako da
jim lahko čestitam, hranim njihove poročne slike … V teh letih smo
imeli Kulturnem društvu Menišija že tri »vstope« novih
sodelavcev.
Leta 2013 ste prejeli zlato taborsko priznanje, na
slavnostno podelitev so prišli tudi igralci.
»Teta Mara,« so mi rekli takrat, »dober kvas smo postavili,
kajne, da društvo še obstaja in nadaljuje delo.«
Veste, delo povezuje in vsi moramo za svojo skupnost
kaj narediti s srcem in brezplačno.

Avtor: Maruša Mele Pavlin

Kultura in kulturniki

Letni koncert MoPZ Tabor

L

etošnji letni koncert Moškega pevskega zbora Tabor je bil že 46. po vrsti in že osmo leto pod spretno taktirko izkušenega in muzikalnega zborovodje Janeza Gostiše iz Logatca. Ob koncu maja je v zelški
cerkvi, kamor se je lani na svoje mesto vrnila kopija Bergantove oltarne slike Sveti Volbenk z bolnikom, zvenela
slovenska pesem. Fantje so šli na vas, »k svoji ljub'ci v
vas,« zapeli so lastovki v slovo, od svet'ga Vida se je slišal
zvon, odšli so v Ribiški kot in se s kroparskimi kovači
strinjali, da so žene sitne.
Na repertoarju Tabora je vedno vsaj ena pesem ustanovitelja in prvega zborovodje Janeza Kranjca (1932–
2008). Zvezda stalnica teh koncertov je tudi Oktet Kres
pod umetniškim vodstvom Jožeta Oblaka, saj pevci okteta izhajajo iz Tabora, nekateri pa pojejo celo v obeh zasedbah. Letošnjo pevsko sezono bo Oktet Kres 19. junija

Kulturno obarvan
vikend na Blokah

14.

in 15. maja so Bloke postale center kulturnih prireditev v širši okolici. V Športni dvorani Bloški smučar v Novi vasi sta
v organizaciji cerkniške območne izpostave JSKD potekali območno srečanje odraslih pevskih zborov in malih
pevskih skupin ter regijsko srečanje odraslih folklorih
skupin iz Osrednje Slovenije. Kulturni vikend na Blokah
so lepo obarvale tudi skupine iz občine Cerknica. Na srečanju zborov so se predstavili Mešani pevski zbor Kulturnega društva Rak Rakek, moška pevska zbora Tabor

Prijetni zvoki glasbe
pred kavarno

V

zaključil z letnim koncertom pod oboki zelške cerkve. Kot
vsako leto so prireditelji povabili gostujoči zbor, tokrat je
bil to Ženski pevski zbor Tonja iz Borovnice. Odlični ženski
glasovi, ki jih tenkočutno vodi mladi zborovodja, pianist,
skladatelj in pevec Jaka Jerina, so navdušili občinstvo.
MPZ Tabor vsako leto znova na svoj letni koncert v
Zelšah privabi zvesto občinstvo, tako je bilo tudi letos in
Avtor: Maja Malc
naj tako tudi ostane.
Foto: Robert Debevec

in Dragonarji Generala Maistra, Komorni zbor Fran
Gerbič in Vokalna skupina Cluster. Na srečanju folklornih skupin pa je izmed šestih skupin v ocenjevalnem
programu nastopila tudi Folklorna skupina Rak KD Rak
Avtor: Maruša Opeka
Rakek.
Foto: Maruša Opeka

v Cerknici. Obiskovalci kavarne so bili navdušeni nad
glasbeniki in zadovoljni, da se v središču Cerknice odviAvtor: Maja Mahne
jajo taki dogodki.
Foto: Urša Vesel

okviru tedna kulture sta se v Kavarni na Tržn'c
odvila dva dogodka. 18. maja je kavarna gostila javno vajo Komornega zbora Fran Gerbič, 21.
maja pa javno vajo Big Banda Cerknica. Prijetna in uglašena dogodka sta lepo popestrila glasbeno dogajanje
junij 2016
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Šport

Nogometni klub
Cerknica
Avgusta letos Nogometni klub Cerknica
praznuje jubilejno, 90-letnico delovanja.
Ob jubileju junija organizirajo dogodek,
v okviru katerega se bodo odigrale tekme,
ob zaključku pa bo svečana proslava.

26.

avgust 1926 je najpomembnejši datum za
cerkniški nogomet, saj je takratni predsednik Miro Milavec od ljubljanskega župana prejel t. i. dovolilnico za delovanje kluba, s katero je
bil registriran Športni klub Slivnica.
Najzaslužnejši za začetek cerkniškega nogometa so
bili Miro Milavec, podjetnik iz Dolenje vasi, financer in
predsednik kluba; Anton Zgonc, pobudnik, ustanovitelj, igralec in kasneje prejemnik zlatega znaka ob 50.
letnici kuba; Aleks Domicelj z Rakeka ter prvi trener
Hilarij Kariš.
Prvi igralci nogometnega kluba so bili Aleks Domicelj,
Vlado Strohsack, Anton Zgonc, Franc Šušteršič,
Jože Skuk in Ivan Kebe.
Športni klub Slivnica je bil v tistih časih dejaven tudi
na družbeno-kulturnem področju, saj je poleg nogometnih tekem prirejal tudi športne dneve za vaščane, pustno

Na sliki Vladimir Urbanc (zgoraj desno), Jože Bavec (spodaj levo) in
Ivan Švelc st. (spodaj desno), čigar izjave še danes ostajajo v anekdotah, kot na primer: »Ivi, kej so knižce?« in »Vidu, vidu, vidu.«
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 aškarado in vrtne veselice, kar potrjuje tudi zbirka letakov
m
kluba vse od leta 1927, ki jo je urejal in hranil Anton Zgonc.

Po vojni se nogomet nadaljuje

Sledilo je vojno obdobje, ki je zaustavilo tudi razvoj
notranjskega nogometa. Po drugi svetovni vojni so se
treningi in tekme nadaljevali leta 1948. V tem času so
bili gonilna sila Lado Urbanc, Albin Milavec, kasneje
tudi Franc Kranjc, Branko Kebe ter Marjan Bajc. V
tistem obdobju je igral tudi Stane Urh - Čope, danes
najstarejši živeči član NK Cerknica. Čope je bil eden redkih, ki so v tistem času imeli avtomobil, zato je svoje soigralce večkrat peljal na tekme v svojem topolinu. Vseh
enajst igralcev se je nekega dne leta 1974 s topolinom
odpeljalo na tekmo na Rakek. Trud in vztrajnost vodstva sta se obrestovala, saj so vse tri ekipe (člani, mladinci in pionirji) tega leta postale jesenski prvaki ljubljanske podzvezne lige. V teh letih sta skupaj z ostalimi
mladinci trenirala tudi brata Voljč (Janez in Robert),
ki sta kasneje kot profesionalna nogometaša uspešno
igrala za NK Olimpija. Leta 1976 je Janez Voljč igral za
jugoslovansko reprezentanco mladih do 21 let.
Med leti 1976 in 1986 je v državi prišlo do razpada
ljubljanske podzvezne lige, kar je slovenskemu nogometu zelo škodilo. Tudi NK Cerknica je takrat prenehal delovati v dotedanjem obsegu, prirejali so samo bolj vaške
derbije v okviru občinske članske lige.

Članska in mladinska ekipa leta 1972: zgoraj z leve predsednik
Franc Kranjc, Sašo Miler, Bojan Miler, Ludvik Ris, Igor Vidrih,
Franc Gornik, Ivan Knap, Tomo Mozetič, Branko Kebe, Iztok
Razdrih, Marjan Bajc, Marjan Lešnjak, Slavko Drobnič, Dominik Zabukovec, Spaso Kresovič in Tone Zalar; spodaj z leve Anton
Urbas, Vili Frim, Srečo Knap, Maksimiljan Turšič, Dušan Zalar,
Božo Bajc, Dušan Žurga, Peter Kakša, Franc Meden, Boris Bombač, Marjan Gašper, Ivo Mestek, Drago Hiti in Vojko Otoničar.

Šport
Leta 1986 je pobudo o vnovični prijavi na tekmovanje
ljubljanske podzveze prevzel Davor Hribljan ter skupaj
z ekipo, ki so jo sestavljali Ivan Švelc st., Samo Bel
ca, Vito Kralj ter Marjan Bajc, ponovno zagnal nogomet na višjo tekmovalno raven. Ivan Švelc st., donator
in približno 25 let predsednik kluba, ter Lado Urbanc,
bivši igralec kluba, desna Ivanova roka ter lanski dobitnik priznanja Športne zveze Cerknica, sta imela veliko
zaslug za cerkniški nogomet. Od lanskega leta se izvaja
tudi Memorial Ivana Švelca st., v okviru katerega se na
domačem terenu organizira tekme vseh selekcij.

Tudi ženske so igrale nogomet

Devetdeseta leta so bila za cerkniški nogomet uspešna, saj je NK Cerknica pod vodstvom nove generacije
(Zdravko Toplek, Davor Hribljan, Bojan in Rosana
Žnidaršič) oblikoval štiri ekipe: člansko, mladinsko,
ekipo mlajših dečkov do 12 let ter pionirčkov, kasneje
pa še peto selekcijo: prvo žensko nogometno moštvo,
sestavljeno iz cerkniške in krške ekipe.
V sezoni 2001/2002 se je NK Cerknica pod vodstvom
Ivana Švelca st. ter športnega direktorja Alena Mi
helčiča uspešno uvrstil v 3. Slovensko ligo. Takrat so za
NK Cerknica igrali znani igralci slovenskega nogometa,
kot so Komočar, Božič in Botonji.
Leta 2012 je klub vodil Anton Opeka. Tistega leta so
obnovili stavbo nogometnega kluba, garderobe in centralno ogrevanje ter s to investicijo zagotovili pogoje za organiziranje domačih tekem 3. članske nogometne lige zahod.
Največji uspeh članov je bila uvrstitev v finale Pokala Slovenije, ki so ga odigrali z ekipo Ankarana na koprski Bonifiki.

Člani NK Cerknica z vodstvom leta 2012 med prehodom v 3. slovensko ligo.

Danes NK Cerknica šteje 150 članov

NK Cerknica ima danes več selekcij: od najmlajše U7 in
U8, ki sta organizirani kot interesna dejavnost, nato petih selekcij, ki so vključene v tekmovanja MNZ Koper in
MNZ Nova Gorica, do članske ekipe, ki igra v 3. slovenski
ligi. V klubu igrata tudi dve veteranski ekipi. Nogometaši
v poletnih mesecih trenirajo na dveh igriščih v Kolenu,
v zimskem času pa v cerkniški in grahovski telovadnici.
»Klub ima danes več licenciranih trenerjev, z licencami A,B ali C, ki svoja znanja vsakoletno izpopolnjujejo s
seminarji. V letu 2014 smo za igrišča in objekt dosegli
standarde za igranje na višjem nivoju, kar pomeni, da
lahko organiziramo tekme tretje, druge ali celo prve
slovenske lige,« pravi sedanji predsednik kluba Gorazd
Kebe, ki je predsedovanje prevzel leta 2014.
»Ob 90-letnici kluba 18. junija organiziramo Dan športa in slovesnost na igriščih NK Cerknica,« dodaja Gorazd
Kebe in zaključuje, da uspešne zgodbe Nogometnega kluba Cerknica ne bi bilo brez ključnih posameznikov in prostovoljcev, ki so trmasto vztrajali pri razvoju nogometne
kulture tudi v Cerknici, poudarja pa tudi pomen podpore
gospodarstva z vsakoletnimi donacijami in sponzorstvi.

Najmlajša selekcija
NK Cerknica
s trenerjem
Ludvikom Palčičem
in pomočnikom
Juretom Šubicem.

Dolgoletna uspešna generacija članov NK Cerknica leta 1986:
zgoraj z leve sodnik, Branko Kebe, Ivan Lončar, Tone Opeka, Toni
Čepin, Milan Gornik, Jernej Jakopin, Matjaž Štefan, Brane Zalar, Franc Žnidaršič, Marjan Bajc, Vito Kralj; spodaj z leve Robert
Smajič, Peter Lovko, Darko Zugčič, Janko Gruden, Miha Mele, Ivan
Švelc, Drago Bečaj, Tadej Drobnič, Davor Hribljan in Mile Đukič.

Avtor: Maja Mahne
Vir: Branko Kebe, Ob 75-letnici nogometnega kluba Cerknica, 2001

Foto: Maja Mahne
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Šport

Čas za rekreativce

P

ozno spomladi in poleti si tudi večina aktivnih
športnikov vzame čas za počitek. Takrat je čas za
rekreativne športne turnirje, na katerih se lahko
pomerite vsi, ki se za žogo radi podite le občasno.
Gromov memorial, tekmovanje v kegljanju, se je konec aprila že zaključil. Na 48. memorialu so se pomerili
tako registrirani tekmovalci kot rekreativci. V kategoriji
registriranih tekmovalcev sta zmagala Nives Dekleva
(595 podrtih kegljev) in Matej Lepej (653), med rekreativci pa sta največ kegljev podrla Mira Keber (502) in
Matej Mele (588).
Košarkarji bodo 18. junija tekmovali v ulični košarki
na turnirju Debeli bol. Prvič so se košarkarske trojice na
parkirišču pred cerkniškim lokalom pomerile leta 2000.
Od takrat se je z vmesnimi prekinitvami turnir odvil štirinajstkrat, letošnji bo torej petnajsti, v zadnjih letih pa
ga poleg Debelega bara soorganizira Košarkarski klub
Cerknica.
Največ turnirjev v najrazličnejših športih pa se v začetku julija zvrsti v okviru festivala Heksnfest. Ta bo
letos potekal med 26. junijem in 2. julijem. V organizaciji Notranjskega študentskega kluba bodo organizirani
turnirji v košarki, nogometu, pa tudi v čedalje priljubljenejši odbojki – na območju občine Cerknica sicer svojega odbojkarskega kluba nimamo, vseeno pa so zunanja
igrišča pogosto polna.
Tudi tisti, ki se za žogo podite le občasno, imate torej
priložnost, da se udeležite kakega manjšega tekmovalnega turnirja. Nenazadnje – najpomembneje je vzdrževati zdrav duh v zdravem telesu in se ob malce zdrave
tekmovalnosti družiti s športnimi kolegi.
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Tina Hren zlata
in dvakrat bronasta

V

drugi polovici maja je v Novigradu potekalo svetovno prvenstvo v kegljanju. Po zaslugi
cerkniške kegljačice Tine Hren je Slovenija že v
prvih dveh dneh osvojila dve medalji. Tina je 16. maja
v kategoriji mešanih dvojic do osemnajst let skupaj s
Postojnčanom Žigo Požarjem (na fotografiji) osvojila
naslov svetovne prvakinje, dan pozneje pa še bronasto
medaljo v posamični razvrstitvi - z enakim številom podrtih kegljev kot drugouvrščena Kristina Ljubenković iz
Srbije. 21. maja ji je uspel še en podvig, saj je bron osvojila tudi v kategoriji mešanih dvojic do 23 let skupaj z
Mariborčanom Timijem Jurančičem.

ŠPORTNI SEMAFOR
NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek na Križno goro - 4,1 km, 24. 4. 2016
Moški: 1. Toni Habjan 17:44
			 2. Andrej Trojer 18:42
			 3. Anej Likar 18:54
Ženske: 1. Nataša Aljančič 23:18
			 2. Kristina Bele 23:48
			 3. Katarina Ožbolt 24:14
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
300 metrov: Tine Zabukovec in Anja Milavec
1000 metrov: Tanej Fatur in Kiara Sterle
1300 metrov: Nejc Šraj in Zoja Levec
Tek na Slivnico - 9,5 km, 1. 5. 2016
Moški: 1. Toni Habjan 41:11
			 2. Andrej Trojer 42:37
			 3. Andrej Lindič 43:47
Ženske: 1. Lucija Krkoč 43:59
			 2. Nataša Aljančič 52:42
			 3. Kristina Bele 55:03
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
550 metrov: Tine Zabukovec in Neža Milavec
800 metrov: Andraž Prevec in Kiara Sterle
2000 metrov: Nejc Šraj in Ema Bebar
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Mladi mladim

Izmenjava rakovških
in švicarskih učencev

V

aprilu in maju sta potekali izmenjavi osmošolcev OŠ Jožeta Krajca Rakek z učenci mednarodne šole ISZL iz Švice. Najprej smo jih obiskali
mi ter z njimi in njihovimi družinami preživeli nekaj čudovitih dni. Na pot smo se odpravili z vlakom, spremljali pa sta nas vodja projekta, učiteljica nemščine Anja
Šircelj Istenič, ter učiteljica glasbe Tina Matičič. Po
celodnevnem programu smo bili zvečer utrujeni, a zadovoljni. Spletli smo trdne prijateljske vezi in komaj čakali,
da se zopet srečamo.
Švicarski vrstniki so nam obisk vrnili v začetku maja.
Štiridnevni program je bil res pester. Imeli smo zabaven »checkpoint« po Rakeku, v različnih delavnicah pa
smo goste seznanili z našo kulturo. Razkazali smo jim
lepote Rakovega Škocjana in tam imeli piknik z našimi

Obrezovanje šolske
jablane

 ružinami. Odpeljali smo jih v Postojnsko jamo ter na
d
Obalo, kjer smo se najpogumnejši tudi kopali. Zadnji
dan smo si ogledali še Ljubljano, kjer smo se morali, polni dogodivščin in novih prijateljstev, na žalost posloviti.
To pa ne pomeni, da so se nehala tudi naša prijateljstva,
saj je to gotovo ena pomembnejših stvari te izmenjave.
Avtor: Lara Istenič, 8.b
Upam, da se še srečamo.
Foto: Tina Matičič

Foto: Tanja Belovec

6.

maja smo si učenci prvega razreda OŠ Maksim
Gaspari v sodelovanju s Turističnim društvom
Menišija ogledali obrezovanje šolske jablane. Kako
se obrezuje in pomlajuje stara drevesa, nam je predstavil
in pokazal dipl. ing. kmetijstva Anton Zavodnik. Upamo,
Avtor: Meta Rupar
da bo naše drevo jeseni dobro obrodilo.

Jezikovni dan

7.

aprila smo na OŠ Notranjski odred Cerknica organizirali Jezikovni dan za učence 6. razredov.
Kulturni dan je potekal na matični šoli, pridružili pa so se nam tudi šestošolci iz podružnične enote
11. maj Grahovo. Na Jezikovnem dnevu so potekale
delavnice grškega, nemškega, ruskega, španskega, italijanskega, albanskega in celo gruzijskega jezika (na fotografiji študentka Mariam iz Gruzije z učenci 6. razreda).
Učenci so bili navdušeni in v marsikom se je rodila želja
po učenju tujih jezikov.
Avtor: Nuša Rožanc
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Foto: Franc Matko

Mladi mladim

Osnovnošolska ekipa prve pomoči

E

kipa prve pomoči na OŠ Rakek je kar pol leta pred
preverjanjem znanja pod vodstvom šolske mentorice za usposabljanje otrok v prvi pomoči Tjaše
Prudič pridno trenirala. Obvladati so morali teoretična znanja iz prve pomoči in zgodovine o Rdečem križu,
nato pa so morali obvladati oživljanje in osnove nudenja
pomoči v praksi z obvezovanjem, povijanjem, prijemi…
Znanje smo preverili 3. maja v Tolminu, kjer so med
desetimi ekipami po številu točk zasedli drugo mesto.
Menim, da so učenci dobro pripravljeni in da na Rakeku
ne bo nikogar, ki v primeru nesreče ne bi bil pravilno
oskrbljen. Vse čestitke mentorici in ekipi. Avtor: Nina Jerič

Srebrno priznanje za Nežo in Zalo

Foto: Blaž Jelinčič

16.

maja je v Murski Soboti potekalo jubilejno 50. Državno srečanje
mladih raziskovalcev Slovenije, kjer sta svojo raziskovalno nalogo predstavili tudi učenki Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek,
Neža in Zala Jelinčič. Raziskovalno nalogo z naslovom Sm šu na štacjon, pa
sm ajznponarja uprašou, kdaj gre cuh za u Lublano (nemške popačenke v rakovškem narečju) sta pripravili pod mentorstvom učiteljice nemščine Anje Šircelj
Istenič. Na predstavitvi sta se odlično odrezali in za svojo raziskovalno nalogo
prejeli srebrno priznanje.
Za izdelavo naloge sta se odločili, ker pri pouku nemščine vedno znova ugotavljata, koliko besed, ki izvirajo iz nemščine, že poznata in jih v bolj ali manj
popačeni obliki uporabljata v vsakodnevnem pogovoru v domačem okolju. Naredili sta izbor več kot 150 nemških
popačenk, ki sta jih zasledili v vsakdanjih situacijah. S pomočjo vprašalnika pa sta med drugim ugotovili, da se starejši ljudje bolj zavedajo ter v večji meri prepoznajo in uporabljajo nemške popačenke kot mlajši. Seznam nemških
Avtor: Anja Šircelj Istenič
popačenk bosta pri pouku nemščine skupaj s svojimi sošolci še dopolnjevali.

Tradicionalni
glasbeni tobogan

N

a osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek so se 19. maja
na tradicionalnem koncertu Glasbeni tobogan
pod vodstvom učiteljice Tine Matičič predstavili učenci-glasbeniki. Obiskovalcem so predstavili nekaj
utrinkov celoletnega glasbenega dela in dogajanja na šoli.
Na odru nas je v uvod koncerta najprej popeljal mladinski
pevski zbor, nato so se pevci solisti p
 redstavili s sklad-

bami v modernih glasbenih zvrsteh. S svojim glasbenim
vložkom so nas dodobra ogreli člani šolskega banda, ki ga
vodi mentor Miha Jernejčič. Progam pa so letos odlično
povezovale učenke Jerneja Švigelj, Vanesa Istenič in
Avtor: Tina Matičič
Anja Štremfelj.
Foto: Liza Perko
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Duh nekega drugega časa

Cerknica 1962 predaja ključa
Slikani smo sošolci osmega razreda v
šolskem letu 1961/62, ko smo zaključili
obvezno šolanje v Cerknici. Slika je bila
posneta v začetku junija 1962 pred
spomenikom padlim borcem v Cerknici.

Cerknico in živi v domu starejših občanov. Pred kratkim
je dopolnila 90 let. Njen brat je znani slovenski pesnik
Niko Grafenauer, ki je nekaj časa živel tudi v Cerknici.
Lepi so spomini na prvo šolo. Zato so nam slike iz šolskih dni tako drage. Od takrat je preteklo že več kot pol
stoletja. Zdaj smo vsi močno prekoračili šestdeset let. Ni
čudno, da so se v tem času naša pota precej razšla. Zato
smo pred leti sklenili, da se srečamo vsako leto in to obljubo držimo. Ko se vsako leto srečamo, smo še posebej veseli, da lahko v svoji sredi pozdravimo našo razredničarko.
Prijetne spomine imam na vse, kar je povezano s šolo.
Priznati si moram, da je bilo naše druženje, učenje, pohajkovanje po pouku, navihanost med poukom zelo lepo.

Z

adaj levo se dobro vidi blagovnica, ki
je še v gradnji. To je bila takrat najvišja
stavba v Cerknici. V desnem zgornjem
kotu se vidi vejevje mogočnih kostanjev, ki so
jih kasneje posekali in na njihovo mesto posadili breze. Tudi vrbe žalujke za spomenikom ne
rastejo več. Pod kostanji je bil včasih večji park
kot danes. Park so zmanjšali in ga preuredili v
parkirišče.
Slikani smo sošolci osmega razreda v šolskem
letu 1961/62, ko smo zaključili obvezno šolanje
v Cerknici. Slika je bila posneta v začetku ju- Sošolci čepijo (od leve proti desni): Anica Turšič, Dragica Bratina, Janez Dragolič in Jože Lesar. Janez Žnidaršič s harmoniko (mnogokrat
nija 1962 pred spomenikom padlim borcem v je igral tudi na raznih razrednih prireditvah), Andrej Urh s kitaro, Anton
Cerknici. Zadaj levo se dobro vidi blagovnica, ki Kranjc, Vojko Braniselj, Ludvik Jerman in Nada Kranjc. V srednji
je še v gradnji. To je bila takrat najvišja stavba vrsti stojimo: Matilda Žnidaršič, Cvetka Obreza in Marta Švigelj drv Cerknici. V desnem zgornjem kotu se vidi ve- žijo »testament« ter Karlinca Štritof. Sledijo France Tekavec s ključem,
Ladi Trampuž, Zdenka Rovan, Ludvik Kranjc, Tomo Mozetič, Jože
jevje mogočnih kostanjev, ki so jih kasneje po- Žnidaršič, Franci Sežon, Tone Palčič in Dušan Gogala. Zadaj stojijo
sekali in na njihovo mesto posadili breze. Tudi Cvetka Žnidaršič, Milka Mesojedec, Zofija Škrlj, Lojzka Vrban, Mavrbe žalujke za spomenikom ne rastejo več. Pod rija Kranjc, Iva Kebe, Tanja Zabukovec, razredničarka Sonja Verbec,
Lovko, Vojko Zrimšek, Vinko Bajc in Andrej Milavec.|Fotografikostanji je bil včasih večji park kot danes. Park Anica
ja je iz zbirke Zdenke Steiger in Hede Opeka, foto: Jože Žnidaršič st.
so zmanjšali in ga preuredili v parkirišče.
Na plakatu, ki ga držita Ludvik Kranjc in Jože Žni
Notranjske artikulacije
Avtor: Artikula
daršič, so upodobljeni nekateri učitelji. V volkswagMaj ljubiteljem piknikov ni bil najbolj naklonjen, zato
nu v levem zgornjem kotu je narisana učiteljica Vera
bi bilo prav, da se junij izkaže še namesto njega. Vsi na
Kravanja, v desnem zgornjem kotu pa učitelj France
piknik, torej! Ampak previdno, nikar ne igrajte sveDolničar, ki je rad in dobro igral nogomet. Slika spodaj
tovalca tistim, ki skrbijo za ogenj in žar. Oni že vedo,
levo prikazuje učitelja Konrada Kneza pri plezanju v
kako je prav. Tudi njihove opreme se ne dotikajte:
planinah. V sredi spodaj je narisana učiteljica telovadbe
»Pri priči daj žveplj nke iz rok, saj boš še kaj zakuril. To ni zate.«
Slavica Cassol.
žveplj nke = vžigalice
Razredničarka Sonja Verbec se je naslednje leto z
(nekoč so imele v glavici žveplo, od tod ime)
družino preselila v Ljubljano, kasneje pa je prišla nazaj v
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Avtor: Dušan Gogala

Ideja za izlet

Vinji vrh
Planinsko društvo Cerknica ob letošnjem
občinskem prazniku v nedeljo, 12.
junija, organizira pohod po Menišiji, iz
Begunj do Vinjega vrha in nazaj. Pohod
se prične v Begunjah na parkirišču pri
cerkvi ob 7. uri.

K

rožni pohod iz Begunj na Vinji vrh nam
nudi pogled na pokrajino, ki povezuje različne markirane poti. V Begunjah pričnemo
po poti Po medvedovih stopinjah in se namenimo
levo proti Bezuljaku. Vmes prečimo makadamsko cesto proti Kožljeku in kaj kmalu pridemo do
cerkve Marijinega vnebovzetja, v Bezuljaku. Tam
si ogledamo izvir Beč, nato pa s potjo nadaljujemo
proti Kožljeku.
Pot se zlagoma vzpenja in kmalu pridemo h kapelici na začetku vasi. Od tu nas pot vodi skozi vas,
mimo cerkve sv. Ane, kjer se ustavimo in ogledamo
cerkev.
Pot nadaljujemo po evropski poti E7 proti Vinjemu vrhu. Teren se polagoma vzpenja, vendar obide
nerazgleden vrh z 984 metri nadmorske višine, do
katerega ne vodi nobena pot. Vmes pa v daljavi že
vidimo Brezovico pri Borovnici.
Nato zapustimo E7, ki vodi naprej proti Pokojišču, in se po kolovozu podamo levo, da pridemo na
Notranjsko planinsko pot ter pot nadaljujemo proti
Dobcu. Pričnemo se spuščati in pogled se nam odpre na Cerkniško jezero, Dolenje jezero, Dolenjo vas
ter zvonik cerkniške farne cerkve. Nekoliko kasneje
nam narava ponudi še razgled na Nanos ter Golake.
V Dobcu gremo še do cerkve sv. Lenarta in izvira
pitne vode s kapelico. Po ogledu cerkve gremo nazaj
v vas in se po Medvedovih stopinjah zopet podamo
Avtor: Štefanija Šebalj Mikše

Foto: Štefanija Šebalj Mikše

proti Bezuljaku. V Bezuljaku si ogledamo še cerkev
in se vrnemo nazaj k izhodišču.
Zahtevnost poti: pot ni zahtevna, premagati moramo približno 340 metrov višinske razlike
Trajanje pohoda: hoje je približno štiri ure. Z ogledi traja pohod približno uro dlje, saj nam med potjo
narava in kulturna dediščina ponudita veliko zanimivosti, ki bi jih bilo greh spregledati.

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 ...)
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Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): TELETEKST, OPOZORILO, MIG, ROLAR, KAKOVOSTNO, PRHA, IV, ON,
LEKARNA, PROTEST, AVALA, VLAK, OTTO, UGRIN, KAR, INN, DETAJL, PATRIARH, ANA, EIS, EAK, DA, VOZIL,
ABEL, DANEU, EČO, ONA, PAKIŽ, MORTADELA, ASINDETON.

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 ured
ništvu sprejemali do 23. junija.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Občina Cerknica:
1. nagrada: zastava Republike Slovenije
2. nagrada: knjiga Dober dan, Krpanova dežela (Drago Kolenc)
3. nagrada: USB ključek
Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki Slivniških pogledov, ki izide v začetku julija 2016.

V uredništvo je prispelo 145 pravilnih rešitev prejšnje križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo nagrade pokrovitelja TTN AVTO, d.o.o., Podskrajnik.
1. nagrada (Vrhunska nega - pranje v avtomatski avtopralnici - in
notranje čiščenje vozila): Polona Palčič, Unec 6b, 1381 Rakek
2. nagrada (Vrhunska nega - pranje v avtomatski avtopralnici):
Aljoša Žbogar, Bračičeva 6, 1380 Cerknica
3. nagrada (Mala nega vašega vozila - pranje v avtomatski avtopralnici): Andreja Primožič, Begunje pri Cerknici 121, 1382
Begunje pri Cerknici
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v TTN AVTO, d.o.o.,
Podskrajnik.
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Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Dober zgled in črna pika

Dober zgled

Črna pika

Lepo obnovljen blok na Rakeku

Kdaj pločnik med Uncem in Rakekom?

V zadnjih letih se tudi na območju cerkniške občine vse
več prebivalcev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, ob
sodelovanju z upravniki in energetskimi svetovalci odloča za energetsko sanacijo objektov. Med ljudmi se je namreč okrepilo zavedanje, da se investicija v energetsko
prenovo pozna tudi pri nižjih stroških ogrevanja.
Pred kratkim so delavci končali z obnovo bloka na Rakeku. Poleg odločitve, da stanovalci investirajo v energetsko sanacijo, pozdravljamo njihovo izbiro barve fasade, ki vizualno ne onesnažuje okolja s kričečimi odtenki.

Bralec iz Slivic nas je že večkrat (kot je razvidno iz fotografije) opozoril na nevaren odsek ceste med Uncem in Rakekom. »Po vseh naseljih v občini Cerknica ob državni cesti Unec-Bloška polica že imajo pločnike, omejitve hitrosti,
prehode za pešce, le tu, kjer se skoncentrira ves promet,
to ni urejeno,« opozarja in sprašuje, ali se bo za prebivalce
Slivic in Unca uredila varna pot od pokopališča na Uncu
proti Rakeku, do šole, trgovine, avtobusne postaje, cerkve.
Posebno ga skrbi za šolarje in upa, da bo ta odsek kmalu
prišel na vrsto pri izboljšanju prometne varnosti.
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Lepo vabljeni ...
Petek, 3. junij

Koncert absolventov Glasbene šole
Frana Gerbiča Cerknica

Torek, 7. junij

Zaključni nastop sekcije za balet in
sodobni ples KD Rak Rakek

ob 18.00 Kulturni dom Cerknica, vstop prost
Organizator: KD Rak Rakek

Sreda, 8. junij

ob 19.00 Kulturni dom Cerknica, vstop prost Dan odprtih vrat Vrtca »Martin
Organizator: Glasbena šola Frana Gerbiča
Krpan« Cerknica
Cerknica
ob 10.00 Voden ogled vrtca in razstav
(v Cerknici, na Rakeku in v Grahovem)
Kako ujeti ribo (delavnica za otroke)
Organizator: Vrtec »Martin Krpan« Cerknica
od 16. do 20. ure Ribiški dom Cerknica
Organizator: Ribiška družina Cerknica
Srečanje Bralnega kluba
ob 19.00 Beremo Zolajev roman Thérèse
Sobota 4. junij
Raquin
15. tekmovalno srečanje pionirjev in
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča
pionirk za prehodni pokal Rudolfa Maistra Cerknica
ob 9.00 Pred gasilskim domom na Uncu
Četrtek, 9. junij
Organizator: PGD Unec

Slikarska razstava članov KUD Pa-leta
Letna razstava čipk klekljarske sekcije ob 19.00 Galerija Krpan, vstop prost
od 9.00 do 18.00 V prostorih KD Rak Rakek
Organizator: KD Rak Rakek – klekljarska
sekcija; razstava bo na ogled še v nedeljo
5. junija od 9.00 do 18.00

Organizator: KUD Pa-leta Cerknica
Razstava bo na ogled do 23. junija 2016

Petek, 10. junij

Sam si ujamem ribo (delavnica za otroke) Predstavitev enot za interventno
posredovanje
od 9. do 17. ure Ribiški dom Cerknica
Organizator: Ribiška družina Cerknica

Veter v laseh, s športom proti drogi

ob 8.00 Zunanja športna igrišča ob OŠ
Cerknica Organizator: OŠ Notranjski odred
Cerknica in Športna zveza Cerknica

9. Kunaverjev pohod

ob 9.00 Trg padlih borcev, Rakek – železniška
postaja vstop prost, več informacij na
www.tdrakek.si
Organizator: Turistično društvo Rakek

Svečana prireditev ob 60-letnici
Ribiške družine Cerknica

od 17. ure Ribiški dom Cerknica
Organizator: Ribiška družina Cerknica

Presihajoče Jazzero

ob 20.00 Kulturni dom Cerknica
Koncert Big band Cerknica z gostoma:
Marjetko Prudič in Igorjem Matkovičem,
vstopnina: 10–13 EUR
Organizator: Kulturni dom Cerknica

Nedelja, 5. junij

20. tek ob Cerkniškem jezeru Ydria
Motors

ob 9.30 »TGC Jezerki hram« na Cerkniškem
jezeru Organizator: Športna zveza Cerknica

Proslava ob 20-letnici društva Sožitje

ob 18.00 Kulturni dom Cerknica, vstop prost
Organizator: Društvo Sožitje – Društvo za
pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Cerknica

Pozdrav poletju

ob 18.00 Športna dvorana Cerknica, vstop
prost/prostovoljni prispevki
Organizator: Mažoretni twirling in plesni
klub MACE Cerknica
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od 9.00 do 13.00 Parkirišče pred Glasbeno
šolo Frana Gerbiča in Kulturnim domom
Cerknica
Predstavila se bo Slovenska Vojska, Policija
in PGD Cerknica, vstop prost
Organizator: Kulturni dom Cerknica

Petek, 10. junij
Slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Cerknica
ob občinskem prazniku s podelitvijo
priznanj
ob 18.00 Kulturni dom Cerknica,
vstop prost
Organizator: Občina Cerknica in
Kulturni dom Cerknica

Sobota, 11. junij
KULTURNA CESTA
Osrednja prireditev ob
prazniku Občine Cerknica
Ob prazniku Občine Cerknica, vas
vabimo, da se nam pridružite na
Kulturni cesti, ki bo vijugala od
Poti v naravo, do Plesne ulice, skozi
Park petja, pa potem po Godbeni
cesti nazaj do Glasbene ploščadi
in na koncu vsi skupaj krenemo
na Trg prijateljstva, kjer nas čaka
praznovanje do zgodnjih jutranjih ur.

ob 11.00 Pot v naravo

Izlet z Lojtrnikom po Cerkniškem jezeru
Lokacija: Dolenje jezero
Brezplačen Lojtrnik za občane,
s predhodno prijavo na elektronski
naslov: tic@notranjski-park.si ali
tel.: 01 709 36 36

ob 16.00 Plesna ulica

Nastop Kulturno izobraževalnega društva
Plesonoga in Sekcije za balet in sodobni
ples KD Rak Rakek
Lokacija: Debeli bar

ob 17.30 Park petja

Predstavitev klekljarske sekcije
KD Rak Rakek ter srečanje pevskih
zborov, ki ustvarjajo na področju
občine Cerknica
Nastopili bodo: Komorni zbor Fran
Gerbič, Mešani pevski zbor KD Rak
Rakek, Moški pevski zbor Tabor
Lokacija: vrt galerije Krpan

ob 18.30 Glasbena ploščad,
koncert Big band Cerknica

Lokacija: ploščad Kulturnega doma
Cerknica

19.00 Praznovanje na Trgu
prijateljstva
Lokacija: Tabor

ob 19.00 Otvoritev
praznovanja

Prihod povorke po Kulturni cesti
od Kulturnega doma na Tabor

ob 19.20 Županov golaž
ob 19.30 Nastop pevskih
zborov, godbe in mažoretk
ob 20.30 Nastop glasbene
skupine KZFG z repertoarjem
Slovenske popevke
ob 21.00 Zabava z narodno
zabavnim ansamblom Lunca
ob 22.30 Ulično gledališče
od 23.00 do 1.30 Zabava
z ansamblom Lunca
Organizator: Občina Cerknica,
Notranjski regijski park in društva
v okviru ZKO Cerknica

Sobota, 11. junij

»Čarobne škarjice v Knjižnici«

Druženje s knjigo z mini ustvarjalnico
od 17.00 do 19.00 Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica – mladinski oddelek – vhod zadaj,
vstop prost
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica

Četrtek, 16. junij

Zlata Petica

Sprejem uspešnih učencev osnovnih šol pri
Četrtek, 23. junij
županu Občine Cerknica
ob 18.00 Kulturni dom Cerknica, vstop prost Zaključni »Ples do nebes« z Evoro
ob 19.00 Športna dvorana Cerknica, vstop prost
Organizator: Občina Cerknica
Organizator: Plesni klub Evora

Petek, 17. junij

Dan odprtih vrat Čebelarske družine
Letni koncert Vokalne skupine Cluster
Rakek Predstavitev čebelarske dejavnosti
z gosti, Vokalno skupino Slavna
in pridobivanja čebeljih pridelkov ter kratka

ob 19.00 Cerkev sv. Volbenka, Zelše, vstop prost predstavitev delovanja ČD Rakek. Promocija
Organizator: Vokalna skupina Cluster iz KD
svetovnega dneva čebel.
Rak Rakek
od 9. do 17. ure Pri čebelnjakih Petra Kovšca
in Miroslava Juvančiča (Pot na Kilovec, Rakek)
Nedelja, 12. junij
Organizator: Čebelarska družina Cerknica
Pohod iz Begunj do Vinjega vrha
ob 7.00 Na parkirišču pri cerkvi v Begunjah, 4
Klapa Galeb z gosti
do 5 urni pohod, primerna obutev in oblačila
ob 20.00 Kulturni dom Cerknica, vstopnina:
Organizator: Planinsko društvo Cerknica
10 EUR Organizator: Kulturni dom Cerknica

Lovrenška kočijada (pohod konjskih
vpreg)
ob 15.00 Posestvo Lovrenc – Dolenja vas
Organizator: Društvo Lovrenc

Sobota, 18. junij

15. tradicionalni turnir trojk v košarki
za pokal Debelibol

od 13.00 Pred lokalom Debeli bar v Cerknici
Prijave ekip eno uro pred začetkom turnirja
Organizator: Košarkarski klub Cerknica in
Gremo na počitnice!
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Debeli bar
Predhodne prijave na tel.: 01 709 10 78 in
01 705 14 81 Organizator: Knjižnica Jožeta Dan odprtih vrat Križne jame za
občane Občine Cerknica
Udoviča Cerknica, Enota Rakek
Brezplačen ogled Križne jame do I. jezera
s predstavitvijo
Torek, 14. junij
ob 15.30 in 17.30 Križna jama, predhodna
Dan odprtih vrat VDC Cerknica
najava obiska na krizna_jama@yahoo.com
Odprta vrata za obiskovalce, ogled izdelkov
oseb s posebnimi potrebami z možnostjo nakupa. ali tel.: 041 632 153
od 9. do 14. ure VDC Cerknica, za sosesko Mlin Organizator: Društvo ljubiteljev Križne jame
Organizator: VDC Postojna - enota Cerknica Letni koncert Komornega zbora Fran

Ponedeljek, 13. junij

ob 11.00 Bralno druženje s stanovalci DEOSa Gerbič z gosti, Župnijskim zborom
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča
sv. Urbana iz Godoviča
Cerknica
ob 19.00 Cerkev sv. Volbenka, Zelše
vstop prost/prostovoljni prispevek
Predstavitev knjige mag. Franca
Organizator: KD Fran Gerbič

Perka: Od ogolelega do gozdnatega
krasa: pogozdovanje krasa
ob 19.00 Pogovor vodi Bogdan Urbar
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica, Enota Rakek

Sreda, 15. in 16. junij

Pravljični rožnik

ob 17.00 Pravljična urica z delavnico za
otroke od 4. leta dalje
Predhodne prijave na tel.: 01 709 10 78
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica

Sreda, 15. junij

Rok Vidmar: Kaj vidimo to poletje in
jesen na nebu

Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
Enota Rakek

Nedelja, 19. junij

15. jubilejna kulturna prireditev
»Na lepi Menišiji«

Glasbeni koncert skupine Preloški muzikanti
ob 20.00 Na vrtu galerije Krpan, vstop prost
Organizator: Društvo notranjskih kulturnikov
Krpan Cerknica

Petek, 24. junij

Kresovanje po stari ljudski šegi

ob 21.00 Na cerkvenem griču v Selščku, vstop prost
Organizator: TD Menišija v sodelovanju z vaščani
Selščka

17. Poletni večer – slavnostna prireditev
ob dnevu državnosti

ob 20.30 Pod lipo na Taboru v Cerknici, vstop prost
Nastopajoči: Godba Cerknica in gostje Ansambel
Jelen Organizator: Občina Cerknica in KD Godba
Cerknica

Sobota, 25. junij

90-letnica NK Rakek – revijalna tekma
Veterani NK Rakek : ekipa NZS, Člani
NK Rakek : NK Dekani
ob 16.00 Nogometno igrišče Rakek
Organizator: Nogometni klub Rakek

Nedelja, 26. junij

Otvoritev festivala Heksnfest s Sabino
Veber & Mihom Plantaričem
ob 19.00 Kavarna na Tržn’c, vstop prost
Organizator: Notranjski študentski klub

Sreda, 29. junij

Stand up

ob 20.00 Uckanca, vstop prost
Organizator: Notranjski študentski klub

Juan Pablo Maschio: Grad Šteberk se
prebuja

ob 19.00 Predavanje
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Četrtek, 30. junij

ob 17.00 Prireditveni prostor za gasilskim
Kulturni večer z JAZZVA
domom v Begunjah, v primeru slabega
vremena bo prireditev v dvorani Družabnega ob 19.00 Za Galerijo Krpan, vstop prost
Organizator: Notranjski študentski klub
središča Menišije v Begunjah, vstop prost
Organizator: Turistično društvo Menišija

Redni letni koncert okteta Kres

ob 19.30 Cerkev sv. Volbenka, Zelše
vstop prost/prostovoljni prispevek
Organizator: Društvo pevski zbor Tabor
Cerknica

Torek, 21. junij

Junij 2016

Marinka Cempre Turk – razstava gasilskih
avtomobilčkov

v razstavni vitrini cerkniške knjižnice
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Razstava likovnih del udeležencev
11. Ex tempora

na ogled do 17. 6. 2016 v času obratovanja
knjižnice
Rak Rakek: Mitologija ter etnološke značilnosti
»TOBIJA« v izvedbi Lutkovnega gledališča
Notranjske
FRU-FRU
Človek je tudi kozmično bitje
ob 17.00 Za otroke od 3. leta dalje, vstop prost Organizator: KJUC, Enota Rakek in KD Rak Rakek
Predavanje o jedrnih zvokih planetov našega Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Hopka šivarije: razstava otroških oblačil
osončja in delavnica uglaševanja z njimi
na ogled do 20. 6. 2016 v času obratovanja
Otvoritev razstave pirografskih
ob 19.00 Hiša izročila, prispevek: 10 EUR,
knjižnice
vodi: Ljoba Jenče
izdelkov Tomaža Čučka
Organizator: KJUC, Enota Rakek in Hopka šivarije
Organizator: PAJN, Zavod za sonaravno
ob 19.00 Razstava bo na ogled do konca
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bivanje Cerknica
avgusta v času obratovanja knjižnice
ob 19.00 Predavanje iz astronomije
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica

Lutkovna predstava ob zaključku
pravljično-ustvarjalnih uric

Čudoviti svet Notranjskega parka
Notranjski regijski park je 22. maja v sodelovanju z Zavodom za socialno in kulturno integracijo Pekarna, Občino Cerknica ter številnimi lokalnimi društvi in ustanovami pripravil Dan Notranjskega
parka. Večina od 15 dogodkov se je odvila ob Cerkniškem jezeru
in na njem. Na krasno nedeljo (organizatorjem je šlo na roko tudi
vreme) se je pestrih, zabavnih in poučnih delavnic, izletov, športnih
dejavnosti in dejavnosti za otroke udeležilo okrog 3000 ljudi.

Začelo se je ob
osmih zjutraj, ko smo
z Joštom Stergarškom
spoznavali osnove
naravoslovne fotografije.

Ena bolj obleganih je bila stojnica Ribiške
družine Cerknica, kjer so se pekle postrvi.

Cerkniški skavti so pripravili
prav poseben poligon.
Datum je sovpadal z zaključkom
tedna ljubiteljske kulture.

V veslanju drevaka se je
preizkusil tudi naš premier.

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali,
kako poteka obročkanje ptic.

Za ljubitelje okusnih
jedi je bilo poskrbljeno.
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Številni obiskovalci
so se odločili, da čare
Notranjskega parka
spoznajo s kolesom.

Foto: Andrej Korenč

Otroci so se odpravili na
pustolovščino z Jezerkom.

