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Poletne 
orhideje 
Notranjskega 
parka 

Družina kukavičevk, po doma-
če orhidej, je poleti najbolj 
bogato zastopana s pred-

stavnicami iz rodu močvirnic (Epi-
pactis).

Le ena izmed naših močvirnic 
ostaja zvesta rodovnemu ime-
nu, to je navadna močvirnica, 
ki uspeva na pustih, stalno vla-
žnih tleh močvirnih travnikov in 
nizkih barij. Ker njen življenjski 
prostor po Evropi predvsem za-
radi izsuševanja še vedno izginja, 
je med vsemi vrstami močvirnic 
najbolj ogrožena. 

Večina ostalih vrst rodu uspeva 
v gozdni podrasti, najpogostejša 
med njimi je širokolistna moč
virnica. V naših gozdovih pa je 
tudi nekaj redkih vrst, ki so razšir-
jene zelo lokalno in njihova najd-
ba razveseli še tako zahtevnega 
botanika. Take so purpurna, oz
koustna, Greuterjeva in Mue
llerjeva močvirnica. Slednja iz 
svetlih gozdov rada pride tudi na 
rob pustih travnikov.

Od močvirij se je najbolj odda-
ljila temnordeča močvirnica, 
ki jo najdemo le na suhih tleh 
prisojnih leg in celo v opuščenih 
kamnolomih.

Avtor in foto: Jošt Stergaršek
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UvodnikUvodnik

Dragi občani, spoštovane občanke! 
nujno potrebne, a zanje ni denarja. Vlada je pozabila 
na obljubo, da bo zagotovila sredstva za vzdrževanje in 
sanacijo vodotokov. Ljudje s prstom kažejo na župane, 
ki ob že tako skromnih občinskih proračunih ne more-
mo zagotoviti sredstev. Ne zavedajo se, da vladajočim ni 
mar, ali bo njihova hiša ob naslednjem obilnem dežev-
ju poplavljena, ali bodo lahko pravočasno dobili nujno 
medicinsko pomoč, ali bodo lahko dokumente uredili v 
bližini domačega kraja, ali se bodo do doma pripeljali po 
varnih in urejenih cestah. In prav oni odmerjajo denar, 
ki ga je - kot se je večkrat izkazalo - dovolj za peščico, a za 
državljanke in državljane ga preprosto zmanjka. 

Tega jim na ministrstvih ni mar, odgovornost za nebu-
loznosti na žalost prevzemamo občine. Občinske uprave 
prihajamo v stik z razočaranimi državljani, ki jim mora-
mo vedno znova pojasnjevati, da ni denarja za pločnike, 
ki bi šolarjem omogočali varno pot v šolo, da bodo na 
geodetsko upravo morali v sosednjo občino, da bo vrtec 
dražji, ker je vlada sprostila plačna nesorazmerja…

Sam sicer veljam za optimista in sem v preteklosti že 
večkrat poudaril, da moramo gledati naprej, vendar se po 
vseh letih županovanja čedalje bolj zavedam, kako daleč 
smo od naših osamosvojitvenih sanj. Tako daleč, da smo 
popolnoma otopeli, brez idej, brez vizije, kam naj vodi 
naša skupna prihodnost. Zato ob naslednjih volitvah 
dobro premislimo, saj je še edina moč, ki jo ima slehernik 
v tej državi, možnost demokratičnega odločanja. Tega 
nam še niso vzeli. Pa tudi ne upanja, da bo Slovenija ne-
koč pravičnejša, bolj konkurenčna in napredna država. 

A kljub navedenim težavam smo v občini Cerknica 
uresničili veliko večino zastavljenih ciljev, po zaslugi 
dobrega sodelovanja z občani, občinskim svetom, Jav-
nim podjetjem Komunala in ne nazadnje s sodelavci v 
občinski upravi. Vemo, da vsi ne bodo nikoli z vsem za-
dovoljni, ker smo ljudje pač različni. Zavedati pa se mo-
ramo, da bomo uspešni samo v primeru medsebojnega 
povezovanja in enotnega nastopanja.

Z optimizmom me navdajajo tudi uspehi in zasluge 
dobitnikov letošnjih občinskih priznanj, ki dokazujejo, 
da ima država vrsto sposobnih in dobrih ljudi, v katere 
je vredno verjeti. 

Iskrene čestitke vsem in hvala za vaš doprinos k boljši 
Sloveniji!

Dandanes živimo 
sanje svojih 
prednikov, ki so 
na glas sanjali 
o Sloveniji . A ne 
morem mimo 
vprašanja, 
ali živimo 
tudi svoje . Se 
spomnite ambicij, 

da postanemo druga Švica, obljub o 
gospodarskem preboju in o pravični 
državi? Že 25 let je od tega, ko so nam bile 
»dovoljene sanje« . In prišel je nov dan, pa 
mesec, leto, minilo je desetletje, celo dve . 
In zdi se, da nihče več ne sanja skupnih 
sanj o državi blaginje, ampak moramo 
živeti sanje, ki so nam jih vsilili tisti, ki 
teptajo osnovna načela demokracije . 

Državo smo ubranili pred vojsko, ne pa tudi pred 
tajkuni, nesmelimi politiki, lopovščino, demago-
gijo. Z odločitvijo za demokratično državo smo 

dobili priložnost, da na volitvah vsakokrat ločimo zrnje 
od plev, pa je nismo izkoristili. In tako so med nami še 
vedno volkovi, z zamenjano dlako, a z isto naravo, ki 
nam na žalost tudi vladajo. Gradijo mit o nacionalnem 
interesu, a njihov namen je povsem jasen: polnjenje 
lastnih žepov ter financiranje političnih in gospodarskih 
omrežij. Njihov interes še zdaleč ni blaginja vseh, ampak 
zgolj peščice izbranih. Vlada pod pretvezo racionalizacije 
izvaja centralizacijo, kar še dodatno siromaši podeželje.

Kako naj si občine drugače razlagamo vsakoletno 
zmanjševanje povprečnine, ki komaj zadošča za pokri-
vanje rednih stroškov vzdrževanja komunalne in ce-
stne infrastrukture, delovanja vrtcev in šol,  socialnega 
varstva... Kje pa so še vse investicije, ki bi bile sicer 
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Govor župana Marka Ruparja na svečani seji 
Občinskega sveta Občine Cerknica ob občinskem prazniku .
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Intervju

Koliko let ste že gasilec? 
Uradno oseminšestdeset let. Pravzaprav sem gasilec ne-
kaj let več. Ampak takrat je bil zakon tak, da se, dokler 
nisi bil star 18 let, v društvo nisi mogel vključiti. Začel 
sem v PGD Velike Bloke, saj prihajam s Studenega na 
Blokah.

Kdo vas je navdušil za gasilstvo? 
Pri gasilcih je bilo ogromno prijateljev, pa še takratni 
tajnik gasilskega društva je bil pismonoša. Šel je kar po 
vseh hišah in nas nagovoril, naj se pridružimo gasilcem. 

Verjetno se je v teh desetletjih v gasilstvu veliko 
spremenilo? 
Najbolj se je spremenilo izobraževanje. Razvoj se je za-
čel po letu 1977, ko je občina sklenila, da 0,3 odstotka 
proračuna letno nameni gasilcem. Do leta 1990 smo v 
takratni Občini Cerknica kupili enajst sodobnih avto-
mobilov, šest motornih brizgalk Rosenbauer, obnovili 
ali zgradili dvanajst gasilskih domov. Ampak izobraže-
vanje in znanje sta bila najbolj pomembna. Izpite za ča-
stnika nas je v tistem času naredilo kar petinštirideset, 
pri osvajanju novih znanj so nam pomagali člani gasilske 
brigade iz Ljubljane. 

Omenili ste, da prihajate z Blok. Kaj vas je pripe
ljalo v Cerknico? 
Delo. Ko se je podjetje Remont preoblikovalo v Gradišče, 
me je v službo povabil takratni direktor Lojze Lah. To je 
bilo marca leta 1959. Začel sem kot železokrivec, nada-
ljeval kot vodja skladišča in zadnjih triindvajset let pred 
upokojitvijo delal kot komercialist. 

Komercialist? Ste veliko potovali?
Na začetku. Imeli smo velike probleme, saj je takrat pov-
sod vladalo veliko pomanjkanje gradbenega materiala. 
Ko bi vedeli, kako težko je bilo dobiti že apno! Če si želel 
kaj dobiti, si moral imeti poznanstva. Najprej sem pre-
cej hodil po raznih podjetjih, ko smo se spoznali, je bilo 
lažje. Potem smo se lahko vse dogovorili po telefonu. Z 
nekaterimi poslovnimi partnerji imamo še danes stike, 
za novo leto ali podobne priložnosti si telefoniramo. 

Gradišče je bilo izjemno uspešno podjetje, a je da
nes le še eno v vrsti propadlih. S kakšnimi občutki 
spremljate zaton nekoč uspešnih podjetij? 

Drago Jakopin: 
»Dela mi res  
ne zmanjka .«
Drago Jakopin je od leta 2005 
častni občan Občine Cerknica . Za 
svoje delo, predvsem prostovoljno, je 
prejel kar dvainšestdeset različnih 
priznanj in nagrad, tudi priznanje 
Matevža Haceta, ki je najvišje gasilsko 
priznanje v Sloveniji, Občina Cerknica 
ga je nagradila z zlatim znakom civilne 
zaščite, v nekdanji državi je prejel 
odlikovanje red dela s srebrnim vencem 
in odlikovanje druge stopnje Gasilske 
zveze Jugoslavije … Prijeten, razsoden 
in iskriv gospod ni samo priljubljen 
sokrajan, njegova neustavljiva energija 
in delavnost sta zgled mladim, še 
poseben mladim gasilcem, s katerimi  
se redno srečuje . 

Z naštevanjem priznanj, ki ste jih prejeli, bi lahko 
napolnili celo stran v Slivniških pogledih! Je lepo 
dobiti priznanje? 
Lepo je in prav je, da ga dobiš za delo, ki ga dobro opra-
viš. Največkrat se spomnim na priznanje Matevža Hace-
ta, prejel sem ga leta 2001. Od takrat imamo prejemniki, 
kar nas je še živih, vsako leto srečanje. Letos se bomo 
dobili v Šmarju pri Jelšah. Najlepše je, da se dobim s tis-
timi, s katerimi sem delal. 

Bi kakšno priznanje lahko izpostavili kot najljubše? 
Veste, vseh je dvainšestdeset. Mogoče Hacetovo, saj sem 
ga prejel za zasluge na državni ravni. 
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Intervju

Avtor: Maruša Mele Pavlin

G. Jakopin, verjetno ste pri gasilcih še aktivni?
V nadzornem odboru sem še in še vedno vodim občne 
zbore PGD Cerknica. Imam petinosemdeset let in človek 
mora vedeti, kdaj je čas, da se umakne in delo prepusti 
mlajšim. Vesel sem, ker se z njimi dobro razumem. Vsaj 
kakšnih devet društev iz Gasilske zveze Cerknica, v ka-
tero sodijo društva iz občin Cerknica in Bloke, me vsako 
leto povabi na občne zbore. Rad grem in rad kaj povem, 
mlajši gasilci me kar radi poslušajo. 

Kako tudi ne! Ste prava enciklopedija. Vsi, ki vas 
poznajo, pa občudujejo vašo vitalnost. Kje se skri
va ključ do nje?
Malo drugače vam bom odgovoril. Kot komercialistu mi 
ne bi bilo treba prelagati vreč. Pa sem jih. Dnevno sem 
razložil tudi dva tisoč vreč cementa. Ko sem popoldan 
iskal koga, ki bi to naredil, seveda za plačilo, nisem našel 
nikogar. 

Sicer pa nimam komu pojamrati, tudi če me kaj boli. 
Imam umeten kolk, operirana gleženj in hrbtenico. Če 
bi se zaprl v hišo, zase ne bi naredil nič dobrega. Po vsa-
kodnevnih opravkih grem vedno peš, še raje s kolesom. 

Živite sami, sinova imata svoji družini, žena je žal 
pokojna. Kaj je to dolgčas, pa še vedno ne veste?
Ne, res ne. Imam veliko prijateljev in znancev, s kate-
rimi se redno videvamo ali pa vsaj slišimo. Nekaj dela 
imam še z gasilci, pa hišo in vrt vzdržujem. Dela mi res 
ne zmanjka. 

O tem raje sploh ne bi govoril, za zjokati se 
je. Ko grem mimo teh podjetij, razmišljam, 
kakšne firme so to bile, pa smo jih pokopali. 
Ne samo v Cerknici, pri nas še najmanj. 

Zakaj propadajo ali so propadla nekoč 
znana in uspešna podjetja? 
Včasih se je vodstveni kader volil na štiri 
leta, kar je bila dobra kontrola, po osamo-
svojitvi tega ni bilo več. Napake so se začele 
v vrhu podjetij. Če nekdo na vrhu, nekdo, 
ki je nadrejen, goljufa ali - bom rekel kar po 
domače - krade, potem tudi tisti nižje v pod-
jetju razmišljajo: »Če lahko on, lahko tudi 
jaz.« Do podjetij smo imeli drugačen odnos, 
obnašali smo se, kot da so firme naše. No, pa 
saj takrat so tudi bile. In veste, kaj še pogre-
šam? Službo družbenega knjigovodstva (SDK). SDK-ji so 
imeli vso kontrolo nad poslovanji podjetij in so ukrepali 
ob prvi nepravilnosti. Kar nekaj takšnih zgodb poznam, 
saj sem bil več kot štirideset let sodnik porotnik. No, 
tudi za to sem dobil priznanje.

Aktivno ste bili vključeni tudi v lokalno politiko, 
ne samo v gasilske organizacije. Zakaj? 
Nisem se toliko vključil v politiko kot v gospodarstvo, 
odločalo se je o pomembnih projektih, kot so bili grad-
nja cest, šol, vodovodov, zdravstvenih domov … že leta 
1965 sem bil v odboru krajevne skupnosti, tri manda-
te sem bil tudi v občinski skupščini, leta 1994 sem bil 
izvoljen za občinskega svetnika … Veliko mi je bilo do 
tega, da se kaj naredi. In se je res. Mogoče bi najbolj 
izpostavil vodovod. V Cerknici se je kar naenkrat po-
večalo število prebivalcev in vsi so si uredili kopalni-
ce … vodovod smo imeli pa iz leta 1909! Vode je celo 
zmanjkovalo. Tako smo konec sedemdesetih let prej-
šnjega stoletja vodovod potegnili še do Topola ter ga 
seveda uredili v Dolenji vasi, Cerknici, na Rakeku in v 
Ivanjem selu. To je bil res ogromen projekt, zanj smo 
imeli  samoprispevek. 

Veliko je bilo narejenega s samoprispevki. Danes 
samoprispevek verjetno ne bi uspel? 
Oh, kje pa, težko bi ga bilo uresničiti. Že takrat je bilo 
komplicirano. Pa drugačna politika je bila, ljudje so se 
kar malo bali biti proti. 
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Aktualno pri nas

Tržnica čaka, 
da jo sprejmemo 
Lani je z delovanjem pričela obnovljena 
tržnica v Cerknici . V upravi občine so se 
odločili za rušitev dotrajanega objekta, 
ki je kazil podobo središča Cerknice . 
Poleg tega ni imel potrebne komunalne 
infrastrukture in ustreznih dovoljenj  
za izvajanje tržne dejavnosti .

Istočasno so se ob vse močnejšem zavedanju po-
mena lokalno pridelane hrane med občani po-
javili pozivi, da je treba lokalnim ponudnikom 

omogočiti ustrezen prostor, kjer bi lahko prodajali 
svoje izdelke. Občina je te želje upoštevala in uredi-
la tržnico, ki je po odprtju sprožila vrsto polemik, 
vse od videza, skrbi za inventar pa do obratovalne-
ga časa. Kot pripoveduje Žiga Ivanetič, nekdanji 
najemnik ene od niš na tržnici, si je prizadeval za 
zasteklitev niše in ureditev trgovinice, ampak z 
Občino niso našli skupnega jezika. Kritičen je tudi 
do samega objekta. Niše po njegovem mnenju niso 
dobro vidne, pred vremenskimi vplivi pa so presla-
bo zaščitene.

Tamara Klepac Sterle iz občinske uprave je po-
udarila, da je ta investicija zaključena, zato v pri-
hodnje na tržnici, kljub nekaterim pritiskom za 
zasteklitev niš, dodatnih del ne načrtujejo. »Niša je 
niša in ima svoj namen. Ni namenjena skladiščenju 
stvari, ampak dnevni prodaji in različnim ponudni-
kom, ki se lahko zato dnevno menjujejo,« pojasni 
Klepac Sterletova. Glede na to, da gre za skromen 
prostor, ki nudi zgolj zaščito pred vremenskimi 
vplivi in osnovno infrastrukturo, je temu primerna 
tudi najemnina: najem prodajne niše znaša deset 

evrov na dan, najem zunanje stojnice pa pet evrov 
dnevno. Po besedah Klepac Sterletove so to cene, 
ki so prilagojene lokalnim ponudnikom. Opozarja 
še, da bi cena najema skokovito narasla, če bi niše 
zasteklili ter v njih uredili ogrevanje in dodatno in-
frastrukturo. S tem pa tržnica ne bi bila več tako 
prijazna do ponudnikov, ki storitve koristijo samo 
nekajkrat na mesec. »Potrebno se je zavedati, da 
manjši, lokalni ponudniki, katerim naj bi bila tržni-
ca v prvi vrsti namenjena, nimajo časa, sredstev in 
tudi ne zadostne količine pridelkov, da bi si lahko 
najeli lokal,« poudarjajo na Občini Cerknica.

Zasedenost 45 odstotna
Tržnica tako ponuja štiri mesta za prodajo na 
premičnih stojnicah, štiri tržne niše ter prostor 
za mlekomat. Po podatkih Javnega podjetja Ko-
munala Cerknica, ki je upravljalec tržnice, se je v 
letu 2015 na njej zvrstilo 22 različnih ponudnikov. 
»Od tega so štirje domači lokalni ponudniki, ostali 
pa prihajajo iz drugih krajev Slovenije – Goriška 
brda, Vipavska dolina, Koprsko primorje, Rovte, 
Prlekija, Kočevsko,« našteva Nadja Kraševec s 
cerkniške komunale. Premične stojnice naj bi bile 
v lanskem letu najete 640-krat, torej so bile za-
sedene 45-odstotno. »Največkrat se je na tržnici 
prodajalo sadje in zelenjavo. Posebej v poletnih 
in jesenskih mesecih je ponudnikov več in je zato 
izbira pestrejša,« pojasnjuje Kraševčeva in doda-
ja, da je veliko tudi prodaje tekstila. Na cerkniški 
tržnici se enkrat tedensko prodaja še suha roba, 
enkrat mesečno pa jo obišče tudi prodajalec su-
homesnatih izdelkov.

Na tržnici stalno prodajajo domače pridelke. 
V eni od niš se dvakrat tedensko predstavljajo lo-
kalni ponudniki z mlečnimi in pekovskimi izdelki, 
moko, piškoti, domačim sokom, medom, šparglji… 
Pobud nika povezovanja sta bila Društvo biodina-
mikov Notranjska in Kmetija Mihelčič iz Grahove-
ga. Kot pove Ksenija Mihelčič, ki na tržnici ponuja 
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 domače mleko in mlečne izdelke, 
se skupaj z biodinamiki na tržnici 
predstavljajo že leto dni. Najprej so 
začeli s prodajo ob sobotah, potem 
pa so se odločili, da bodo kupcem 
na voljo tudi ob sredah. »Odziv 
ljudi nas je presenetil. Ljudje si že-
lijo lokalno pridelanih izdelkov, le 
ponuditi jih moramo,« je prepri-
čana Mihelčičeva. Ocenjuje, da 
tržnica ponuja odlično možnost 
za predstavitev. »Najema trgovi-
ne in zaposlitve prodajalca si kot 
majhna kmetija ne bi mogli privo-
ščiti. Tu pa imamo možnost, da se 
predstavimo po sprejemljivi ceni 
in to tolikokrat, kot nam dopuščata čas in količina 
izdelkov,« pripoveduje. Na zimski mraz in poletno 
vročino se je Mihelčičeva v tem času že navadila. 
Zaveda se, da to pride zraven. Kot tudi poseben čar 
tržnice. »Gre za pristen stik s kupci in ne samo za 
prodajo. Nasmejimo se, poklepetamo in to je tista 
dodana vrednost tržnice, zaradi katere rada priha-
jam. Prav tako pa nasmeh in prijazna beseda veliko 
pomenita tudi obiskovalcem,« razlaga Mihelčičeva. 

Poiskali bodo rešitve 
Tržnica je imela za kraj tudi skozi zgodovino po-
sebno vrednost. Na njej so se ljudje srečevali, se za-
ljubljali, pretepali in poslovali. Na novo cerkniško 
tržnico pa se morajo ljudje še privaditi. Kot je po-
vedala Tamara Klepac Sterle iz občinske uprave, je 
to »skromen prostor po kapaciteti, ampak bogat po 
vsebini.« Da bo cerkniška tržnica res zaživela, je po 
njenem mnenju potreben čas, da jo ljudje sprejme-
jo za svojo. To pa ne pride čez noč. Glede na to, da 
je bilo nekaj kritik s strani občanov, da upravljalec 
slabo skrbi za inventar in stojnice ob nevihtah le-
žijo razmetane po tržnici, je cerkniški župan Mar
ko Rupar obljubil, da bodo poiskali rešitve. Kot je 

 povedal Rupar, je izvorna težava v tem, da je obrato-
valni čas tržnice tako fleksibilen. »Po drugih krajih 
je navada, da so tržnice odprte dopoldan, medtem 
ko v Cerknici deluje praktično cel dan in zato izven 
delovnega časa upravljalec težje poskrbi za stojni-
ce,« pojasni Rupar. Tudi na komunali priznavajo, 
da se je zaradi spremenljivih vremenskih razmer že 
zgodilo, da so se stojnice prevrnile, zato si prizade-
vajo, da bi skupaj z lastnico Občino Cerknica posku-
šali poiskati dogovor o dolgoročni rešitvi postavitve 
premičnih stojnic. »Na primer o pritrditvi obstoje-
čih stojnic na prodajni plato,« predlaga Kraševčeva.

Občina pa se je lotila reševanja še ene težave, pro-
daje ob cestah. Odkar je zaživela tržnica v Cerknici, 
občina prodajalcem ob cestah ne izdaja soglasja za 
prodajo. »Prodajalec potrebuje dovoljenje od lastni-
ka zemljišča in od občine. Občina si prizadeva, da bi 
ponudniki prodajali izključno na tržnici, kjer je na 
voljo vsa potrebna infrastruktura, od tekoče vode 
do sanitarij, zato letos nismo izdali nobenega so-
glasja,« pojasni župan in doda, da so vsi prodajalci 
ob cestah na področju občine Cerknica brez dovolje-
nja, zato jih lahko medobčinski inšpektorat vsako-
krat oglobi s kaznijo v višini 100 evrov.

Avtor: Maruša Opeka

Na cerkniški tržnici se je v preteklem letu predstavilo 22 različnih ponudnikov . | Foto: 
Maruša Opeka
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Cerknica: 
vas, trg, mesto
Cerknica je upravno in pokrajinsko 
središče ožje Notranjske . Do prve svetovne 
vojne je bila veliko bolj povezana s Trstom 
in Primorsko kot z Ljubljano . Leta 1920 
je povezavo pretrgala Rapalska pogodba, 
saj je določila mejo po pobočju Javornika . 
Po drugi svetovni vojni se je Cerknica 
obrnila proti Ljubljani . Čeprav je bila skozi 
stoletja v različnih upravno-teritorialnih 
ureditvah, ki so ji dodeljevale in odvzemale 
funkcije, se uspešno prebija skozi čas . 
Njena zaledna lega, odmaknjenost, jezero 
so del njene identitete . 

Z mape franciscejskega katastra iz leta 1823 je raz-
vidno, da je Cerknica spadala pod kresijo Postojna 
in okraj Haasberg. Stavbe so bile skoncentrirane 

ob dveh glavnih cestah Veliki gasi (Partizanska cesta) in 
Mali gasi (Gerbičeva cesta), pred mostom čez Cerknišči-
co ter na Taboru in okrog njega, kjer so se srečale tudi 
vse takratne cerkniške poti in ceste.

Cerkniški tabor – praznik Občine 
Cerknica
Cerkniški tabor se je odvijal 12. junija 1870 popoldne ob 
štirih pod milim nebom na griču nad Cerknico, po vsej 
verjetnosti na Loškem. Na taboru se je zbralo okrog 8.000 
ljudi. Otvoril ga je cerkniški posestnik, trgovec, župan, 
deželni in državni poslanec Adolf Obreza (1834‒1886). 
Podpirali so ga tako mladoslovenci kot staroslovenci, ki so 
trdili, da si bo prizadeval »za prijazno spravo med neslož-
nimi rodoljubi«. Kaj so zahtevali? Poleg splošnih zahtev po 
zedinjeni Sloveniji, vpeljavi slovenskega jezika v vse urade 
in šole, razširitvi  samouprave pri občinah, so opozarjali 
tudi na lokalne probleme: »Pravica do mitnic predvsem za 
cesto Obločice – Rakek; pregled odtokov in požiralnikov v 
Cerkniškem jezeru in od tam proti Ložu; voznina na žele-
znici naj se od nekaterih reči poniža, namreč od tržnega 
lesa, premoga in vina; vlada naj preskrbi, da bi se razpra-
ve v zadevi gojznih servitutnih pravic kmalu izgotovile.« 
Adolf Obreza je leta 1877 v deželnem zboru zahteval, naj 
se v Cerknici ustanovita okrajno sodišče in davkarija. Adol-
fa Obrezo, ki je umrl v dvainpetdesetem letu starosti, je 
na zadnjo pot pospremil tudi Fran Gerbič (1840‒1917), 
skladatelj, operni pevec, glasbeni pedagog, ki je leta 1879 
otvoril »narodno bralno društvo ali čitalnico« v Cerknici.

Šolstvo, zdravstvo, društveno življenje
Gospod Janez Kebe je zapisal, da bi lahko imeli leto 
1783 za začetek cerkniške šole, saj župnik Gašper 
Faber za to leto navaja tudi izdatek za učitelja. Prvi zna-
ni učitelj je bil Anton Čopec. Zaradi njegovega posre-
dovanja je v bitki, v kateri so se leta 1813 na območju 
med Cerknico in Rakekom spopadli francoski in avstrij-
ski (hrvaški) vojaki, zmagala domača, avstrijska vojska. 
Leta 1879 je imela Cerknica štirirazredno šolo. Novo po-
slopje na zdajšnji lokaciji je šola dobila leta 1964.

Ob koncu 19. stoletja je kot okrožni zdravnik deloval dr. 
Josip Červeny (1870−1922), njegovo delo je nadaljeval 
dr. Slavko Pušenjak (1896−1965), ki je imel stanovanje in 
ordinacijo v stavbi današnje občine. Bil je navdušen lovec; 
puške je imel obešene kar v čakalnici. Tako se je zgodilo, 
da je čakajoči pritisnil na petelina in je počilo ‒ k sreči brez 
posledic. Leta 1954 je bil ustanovljen zdrav stveni dom.

Cerkniška pošta naj bi začela delovati leta 1862; dolgo 
časa jo je vodil Franc Zagorjan. Leta 1911 je Cerknica 
dobila vodovod, žarnica pa je zasvetila leta 1927.

Na začetku 20 . stoletja posojilnica, sedaj občina . | Foto: Franc Kunc,  
vir: Stare slike

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
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žagarskih obratov, je bilo ustanovljeno leta 1947. Brest 
je bil eden največjih jugoslovanskih proizvajalcev pohi-
štva in največji izvoznik. Začel je s proizvodnjo žaganega 
lesa, zabojev in barak, pozneje pa nadaljeval z izdelavo 
pohištva. Leta 1988 je bilo v vseh Brestovih obratih za-
poslenih 2179 ljudi. Po osamosvojitvi je začela lesna in-
dustrija pešati, močno sta se znižala prodaja in število 
zaposlenih. Končuje se obdobje, ko smo iz lesa znali na-
rediti izdelke in te izvoziti. Sedaj tovornjaki, naloženi s 
hlodovino iz notranjskih gozdov, peljejo mimo opustelih 
žag in propadlih podjetij v Avstrijo, Italijo. Notranjci pa 
so brezposelni.

Občinsko središče, mesto
Cesarica Marija Terezija (1717−1780) je vzpostavila ure-
ditev, po kateri je bila Kranjska kot deželno glavarstvo 
razdeljena v tri kresije: ljubljansko, novomeško in po-
stojnsko. Cerknica je spadala pod postojnsko kresijo 
in okrajno središče Haasberg pri Planini. Leto 1848 je 
prineslo odpravo fevdalizma, zemljiško odvezo, pa tudi 
spremembe v upravi in sodstvu. Cerknica je prišla pod 
Okrajno glavarstvo Logatec, za področje sodstva je bilo 
ustanovljeno okrajno sodišče v Ložu in Planini, leta 
1892 pa so za cerkniško občino ustanovili okrajno so-
dišče v Cerknici. Leta 1957 začne delovati sodišče na 
 Rakeku, ki se leta 2000 preseli v Cerknico. 

Med letoma 1946‒1952 je uprava temeljila na krajev-
nih ljudskih odborih in na okrajih. Cerknica je spadala 
pod okraj Postojna. Ker se je od leta 1955 do 1960 število 
občin zmanjšalo, je občina Cerknica do leta 1994 obsega-
la tudi sedanji občini Loška dolina in Bloke. Po reformi 
lokalne samouprave leta 1994 občina obsega 65 naselij. 
Cerknica je dobila status mesta 22. decembra 2005. 

Se nadaljuje

V Adresarju za leto 1912 je za Cerknico navedenih več 
društev: Prostovoljno gasilno društvo (ustanovljeno leta 
1887), Olepševalno društvo trga Cerknica in okolice, 
Kmetska zveza, Podružnica družbe sv. Cirila in Metoda, 
Katoliško slovensko izobraževalno društvo, Napredno 
politično in gospodarsko društvo, Telovadno društvo 
»Sokol«, Podružnica v župniji Cerknica društva »Sloven-
ska straža« v Ljubljani. Društvo z dolgoletno tradicijo je 
tudi Godba Cerknica. Za najbolj množično prireditev že 
leta skrbi Pustno društvo Cerknica.

Cerknica – center obrti in rokodelstva
V 19. stoletju in na začetku 20. stoletja skoraj ni bilo dela 
in izdelka, ki ga Cerkničani ne bi znali opraviti ali narediti. 
V Kažipotu za leto 1907 so zapisane naslednje registrira-
ne »obrti in rokodelstva«: brivec, 3 čevljarji, dimnikar, 12 
gostilničarjev, izvošček, kamnosek, klepar, ključavničar, 
klobučar, kolar, konjač, 3 kovači, 4 krojači, loterija, 4 mi-
zarji, mesar, 4 peki, sedlarja, podobar, sobni slikar, tesar, 
tehtnica, urar, usnjar, tovarna lesnih izdelkov, 4 trafike, 
trgovina – lesotržec, tvrdka, 5 trgovin z mešanim blagom, 
4 zidarji, žganje izdelovanje, 6 žganjetočev. Za arhitektur-
no podobo Cerknice je skrbela zidarska družina Ronko ‒  
njihov rod je izviral iz Furlanije ‒ pomembna sta bila 
predvsem Ivan Ronko starejši (1852‒1952) in Ivan 
Ronko mlajši (1876‒1963), ki je, med drugim, sezidal 
tudi hišo na Gerbičevi 32 in predstavlja vrh »cerkniške-
ga secesijskega sloga«. Na seznamu ni mlinarjev, žagar-
jev, prevoznikov in ostalih, ki so z različnimi dejavnostmi 
služili kruh sebi in družini. Med obema vojnama je bila 
Cerknica kot obmejni kraj v centru kontrabanta, ki je pri-
našal velika tveganja in temu primerne denarje.

Razcvet in zaton žagarstva ter lesne 
industrije
Notranjska je dežela gozdov in številnih vodnih virov, 
zato sta bila žagarstvo in trgovanje z lesom pomemb-
ni gospodarski panogi. Gozdovi so dajali kruh kmetom, 
žagarjem, tovornikom, poznejšim furmanom, prevozni-
kom, lesnim trgovcem in lesnopredelovalni industri-
ji. Po otvoritvi železnice Dunaj - Trst leta 1857 je cilj 
notranjskih furmanov postal Rakek.

V Cerknici je ob Cerkniščici delovalo več mlinov in žag. 
Na mestu, kjer je nekoč stala Šerkotova žaga, je zrasla 
Tovarna pohištva Brest. Podjetje, ki je nastalo iz manjših 

Tovarna pohištva Brest Cerknica . | Foto: arhiv Brestovega obzornika

Avtor: Marija Hribar
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In priznanje dobi…
Ob občinskem prazniku je cerkniški 
župan Marko Rupar 10 . junija na 
prireditvi v Kulturnem domu Cerknica 
podelil priznanja Občine Cerknica . 

Bronasti taborski znak so prejeli:

Matija Jenko se je nogometu zapisal že v rani mladosti 
kot igralec, nato pa od leta 1962 kot trener mladinskih 
in članske ekipe NK Rakek. V tem obdobju je bil tudi uči-
telj športne vzgoje na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek. 
Kot uspešen mentor šolskega športnega društva je mo-
čno vplival na oblikovanje mnogih kasnejših rakovških 
in notranjskih mladih športnikov. V tem obdobju je bil 
Matija Jenko tudi aktiven družbeni delavec in morda je 
že nekoliko pozabljeno dejstvo, da je ravno on kot takra-
tni predsednik krajevne konference SZDL Rakek pričel 
in uspešno izpeljal akcijo za postavitev televizijskega 
pretvornika na Starem gradu nad Uncem. Še danes je 
Matija Jenko aktiven član nogometnega kluba, dejaven 
pa je tudi v upokojenski organizaciji in zvezi borcev.

 pripravljena pomagati z besedo in dejanjem. Med pev-
kami poskrbi za prijetno vzdušje, na pevskih vajah in 
nastopih nikoli ne manjka. 

Antonija Bajc že 14 let prepeva v Ženskem pevskem 
zboru Lipa Društva upokojencev Cerknica. Za svoje 
udejstvovanje na pevskem področju je prejela bronas-
to Gallusovo priznanje. Gospa Bajčeva je mati, babica 
in prababica. Poleg tega skrbi za svojo tretjo hčer, ki 
ima redko, neozdravljivo distrofično obolenje. Gospa je 
kljub vsem težavam, ki jo spremljajo v življenju, vedno 

Slavka Telič v okviru programov organizacije Rdečega 
križa več kot deset let nadzira finančno poslovanje orga-
nizacije in svetuje na tem področju. Je predsednica Nad-
zornega odbora in skrbno bdi nad finančnim poslova-
njem organizacije in pomaga pri ključnih odločitvah, ki 
se dotikajo rezultatov poslovanja. Aktivno je vključena 
v delovanje na regijskem in nacionalnem nivoju. Njeno 
delo na tem področju je uspešno in učinkovito, saj svoj 
čas namenja za dobrodelnost in humanitarno dejavnost, 
ki se izraža kot skrb za pomoč ljudem in krajanom, skrb 
za starejše in otroke ter pripadnost organizaciji.

Marko Prudič je od leta 1970 član Jamarskega društva 
Rakek, od leta 1995 član Prirodoslovnega društva Šim-
dra in od leta 2005 poveljnik Polharskega društva Ra-
kek. Pri polharskem društvu je zadolžen za izobraževa-
nje novih članov, predvsem se je izkazal pri ohranjanju 
dediščine polhanja, polharske kulinarike in strojenju 
polšjih kožic. Je član komisije za izobraževanje in  izpitne 
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komisije za pridobitev naziva inštruktor polharstva pri 
koordinaciji polharskih društev. Že nekaj časa zbira tudi 
predmete tehnične in kulturne dediščine. 

Zdenko Hrestak se je 
v gasilsko organizacijo 
včlanil v zgodnji mla-
dosti, leta 1984, kot 
član podmladka v Iva-
njem selu. Leta 1998 je 
opravil usposabljanje 
za operativnega gasilca 
in se aktivno vključil v 
de lo PGD Ivanje selo. 
V nadaljevanju svoje 
dejav nosti je opravil 
šte vilna izobraževanja. 
Glede na svojo gasilsko 
izobrazbo je opravljal dolžnosti od podpoveljnika PGD 
Ivanje selo, vodje oddelka, do poveljnika društva in ga-
silskega sektorja Rakek, ki ga je vodil tudi med ujmo leta 
2014 in kasnejšimi poplavami. Zdenko Hrestak je akti-
ven tudi na drugih področjih. Od rane mladosti je ak-
tiven pevec župnijskega cerkvenega zbora na Uncu. Že 
zgodaj ga je očaral tudi nogomet, ki se mu je ob gasilstvu 
posvečal zelo aktivno, sprva kot igralec. Leta 1997 je bil 
izvoljen v upravni odbor NK Rakek, od leta 2003 pa je 
predsednik NK Rakek. Pod njegovim vodstvom je klub 
uspel vzpostaviti svojo staro organiziranost in uspešno 
delo vseh selekcij, predvsem pa uspešno delujejo mlade 
selekcije, kar je še posebej spodbudno.

Tatjana Lužar je že 
deset let prostovoljka 
pri Karitas, pred osmi-
mi leti pa je prevzela 
delo tajnice in na tem 
mestu ostala vse do 
danes. Od takrat vodi 
vse akcije pomoči in 
usklajuje delo prosto-
voljcev. Njeno delo s 
prosilci vključuje tako 
pogovore kot vodenje 
administracije. Skupaj 
z ostalimi prostovoljci 

vsakih osem tednov razdeljujejo pakete hrane in higi-
enskih pripomočkov. Največja zasluga gospe Tatjane pa 
je, da z veseljem sprejmejo pomoč samih prejemnikov 
pomoči. Ti tako tudi sami lahko prispevajo svoj delež in 
se počutijo vključene. Poleg sodelovanja s prosilci in pro-
stovoljci gospa Tatjana sodeluje tudi z Župnijo Cerknica, 
Škofijsko Karitas, Centrom za socialno delo Cerknica, 
Rdečim Križem Cerknica, Občino Cerknica in drugimi 
zavodi v naši občini.

Srebrni taborski znak so prejeli:

Darja Lekšan  daljnega leta 1988 je trgovina Pri Dar-
ji na Bloški Polici prvič odprla svoja vrata. V tistem 
času  je  kot ena prvih družinskih trgovin na Notranj-
skem občanom občine Cerknica in okoličanom ponudila 
mešano blago. Skozi čas se je trgovina preoblikovala v 
prodajalno oblačil. Marca letos je bila trgovina že tret-
jič prenovljena in svečano odprta. Vodenje trgovine je 
prevzela Darjina hčerka, Anja Lekšan. Posebnost trgo-
vine je, da nudi oseben pristop in oblačila za vse genera-
cije ter ponuja predvsem oblačila, narejena v Sloveniji. 
V trgovini strankam nudijo tudi manjša brezplačna po-
pravila in krajšanje oblačil. Predvsem pa se trudijo, da se 
kupci vedno radi vračajo v prodajalno. 

Marko Klančar - leta 1996 se je na pobudo Centra za so-
cialno delo Cerknica iz humanitarnih nagibov ustanovilo 
Društvo Sožitje Cerknica. Njegovo poslanstvo je omogo-
čanje polnega in obogatenega življenja osebam z motnja-
mi v razvoju ter tudi njihovim družinam, še posebej star-
šem, z namenom, da bi jih razbremenili. Prvi predsednik 
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društva Sožitje Cerknica je bil Marko Klančar. Funkcijo je 
začel mlad, brez izkušenj za vodenje tako občutljive po-
pulacije ljudi. Hitro je osvojil potrebna znanja in zaradi 
podobne izkušnje v lastni družini znal pristopiti do vseh 
staršev otrok z motnjami v razvoju. S svojim zagnanim, 
vestnim in dobrosrčnim delom je tudi zelo veliko pripo-
mogel k izgradnji Varstveno-delovnega centra v Cerknici 
in h kakovostnejšemu življenju oseb s posebnimi potre-
bami. Tem osebam je z izgradnjo Varstveno-delovnega 
centra dana možnost aktivnega vključevanja v družbeno 
življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega in 
njihovim zmožnostim primernega dela.

Darja Štefančič se je od leta 1972 do leta 1981 udele-
ževala organiziranih oblik izobraževanja in se preizku-
sila v različnih slikarskih tehnikah in motiviki. Nato se 
je dokončno odločila za medij olja na platno ter delo na 
samem. Slike je prvič ponovno razstavila po 25-letnem 

premoru, leta 2007. 
Od tedaj je imela 
več kot dvajset sa-
mostojnih razstav, 
med drugimi tudi 
leta 2015 v Velepo-
slaništvu RS v Bru-
slju . Slike Darja Šte-
fančič so umaknjene 
iz našega prostora 
in časa v sfere fanta-
zijskega, pravljične-
ga, sanjskega.

Mažoretni twirlig in plesni klub MACE Cerknica 
nadaljuje tradicijo delovanja mažoret v Cerknici, ki jo je 
skupina 17 mažoret pod vodstvom Petre Mikše (še ved-
no članica Upravnega odbora MACE) začela leta 1991 s 
prvim nastopom na Pustnem karnevalu v Cerknici. Sku-
pina mažoret je nato od leta 1993 delovala kot sekcija 
KD Godba Cerknica z mentorico Ivico Knavs. Od ta-
krat se je izmenjalo veliko mentoric in članic. Skupina je 
prve uspehe dosegla na državnem prvenstvu leta 1997 
in celo osvojila drugo mesto na Evropskem prvenstvu 
v Švici leta 1997, ko je treninge skupine prevzela Maja 
Stankovič, vodenje organizacije in delovanja skupine 
pa Nada Skuk. Od takrat se je članstvo povečalo, čla-
nice so pričele trenirati več plesa, baleta, njihovi nastopi 
skupaj z Godbo Cerknica ali na samostojnih nastopih so 
postali še slikovitejši in pogostejši.

Franc Turšič se je 
po končani osnovni 
šoli zaposlil v podje-
tju Brest Jelka, d.o.o., 
nato je pet let delal pri 
podjetju Hribar Brez-
je. Leta 1998 pa je za-
čel samostojno pot in 
od takrat naprej dela 
kot tesar, krovec in 
klepar. Za vsa tri pod-
ročja dela se je izšolal 
in skozi prakso postal 
mojster na svojem po-
dročju. V podjetju so poleg njegove žene zaposleni še štir-
je delavci, podjetje pa se lahko pohvali tudi z znakom SQ 
(slovenska kakovost). Leta 2009 so se za projekt prenove 
strehe na samostanu v Ilirski Bistrici prijavili na natečaj 
podjetja Tondach in zanj prejeli drugo nagrado v Slove-
niji. Franc Turšič je sicer v lokalnem okolju zelo aktiven 
tudi kot član krajevne skupnosti in Gasilskega društva 
Bezuljak. 

Zlati taborski znak so prejeli:

Darko Žnidaršič je dolgoletni član odbora Krajevne 
skupnosti Grahovo ter pobudnik in organizator ureditve 
komunalne infrastrukture vodovoda v Martinjaku. Dva 
mandata je bil tudi občinski svetnik Občine Cerknica in je 
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dolgoletni prizadevni član PGD Martinjak. V tem obdobju 
je izvedel reorganizacijo društva iz industrijskega v prosto-
voljno GD Martinjak. V času njegovega predsedovanja so 
tudi obnovili gasilski dom in nabavili novo gasilsko vozilo.

 nadaljeval delo na ra-
zvoju pohištvene indu-
strije v Sloveniji. Leta 
1994 je ustanovil in 
pričel delo v družbi Jera 
mix, d.o.o., ki je v  pro-
storih propadle družbe 
Brest Jelka nadaljevala 
njihovo začeto sodelo-
vanje s podjetjem Ikea. 
V 22-ih letih delova-
nja je družba Jera mix, 
d.o.o., postala eden od 
vodilnih slovenskih iz-
voznikov pohištva.   

Milena Braniselj je diplomirala na akademiji za likov-
no umetnost, smer kiparstvo, in končala podiplomski 
študij kiparstva. Živi in dela v Cerknici. Za seboj ima 56 
samostojnih in preko 200 skupinskih razstav. V domovini 
in tujini ima 44 javnih del. Njena dela, ki jih najdemo v 
Cerknici, so: spominska plošča pesniku Jožetu Udoviču 
na Taboru, spominsko obeležje Janezu Vajkardu Valva-
sorju v parku in njegov reliefni portret v kulturnem domu 
ter bronasti kip Martina Krpana s kobilico pred domom. 

Mihael Žnidarič je polnih osem let z veliko zagna-
nostjo in prizadevnostjo vodil Društvo upokojencev 
Rakek. V času njegovega mandata se je društvo poveča-
lo na skoraj 600 članov. Včlanjevali se niso le upokojen-
ci Krajevne skupnosti Rakek, ampak tudi iz drugih kra-
jev. Člani so bili navdušeni nad raznoliko aktivnostjo 

društva. Znal je pove-
zovati ljudi med seboj 
in jih spodbujati k 
druženju. Bil je pre-
dan delu v društvu do 
največje mere, saj je 
bil prisoten pri vseh 
aktivnostih v društvu. 
Zveza društev upo-
kojencev Slovenije mu  
je na zadnjem občnem 
zbo ru društva podeli-
la veliko plaketo, naj-
višje možno priznanje 
Zveze. 

Radivoj Jesenšek je po študiju strojništva v Ljubljani ne-
kaj let delal v upravnih organih, nato pa prevzel vodenje 
podjetja v sklopu tedanje Emone. V tem času je tudi kon-
čal podiplomski študij na univerzi v Mariboru. Naslednji 
izziv mu je bilo delo v mednarodni družbi Ikea, najprej 
v Ljubljani in nato še na Dunaju. Po vrnitvi iz  tujine je 

Ribiška družina Cerknica - 1. 7. 1956 jo je ustanovil 
Lojze Mikše, takrat je štela 23 članov. Glavno poslanstvo 
ribiške družine je reševanje ribjega življa na presihajočem 
Cerkniškem jezeru. V zadnjih desetih letih je ribiška dru-
žina opravila 256 reševanj, rešenih je bilo skoraj 265.000 
rib in 180 rakov, od tega največ ščuk. Člani Ribiške dru-
žine Cerknica opravijo v povprečju 3000 ur reševanja na 
leto. Od leta 2006 ribiško družino uspešno vodi Miha 
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Urh, ob tem pa mu je v veliko pomoč devetčlanski uprav-
ni odbor. Ribiška družina Cerknica danes šteje več kot 
130 članov in ima status društva javnega pomena. 

PGD Martinjak - pobudnik ustanovitve društva je bil 
Vladimir Premrov, lastnik predvojne lesne tovarne v 
Martinjaku. Po ustanovitvi društva v letu 1936 je postal 
tudi prvi predsednik, Janez Puntar pa prvi poveljnik. 
Druga svetovna vojna je močno razredčila gasilske vrste 
in tedanji vodilni društveni kader. Pravi razcvet gasilstva 
se je začel s prehodom iz prostovoljnega industrijskega 
nazaj v vaško prostovoljno gasilsko društvo. Obnovljen 
oziroma kar na novo je postavljen gasilski dom, kuplje-
no novo gasilsko vozilo, dopolnjuje se osebna oprema 
gasilcev in izboljšuje tehnična opremljenost društva. 
Najbolj veseli dejstvo, da društvo ne stagnira, ampak se 
uspešno pomlajuje in raste. Trenutno ima čez 130 aktiv-
nih članov, od tega je 38 članov strokovno usposobljene 
operativne skupine. Uspešni so tako pri delu z mladino 
kot pri strokovnem izpopolnjevanju članov.

Nogometni klub Rakek - 8. aprila 1926 je bilo v Še
varjevi gostilni ustanovljeno Športno društvo Javor-
niki. Pozneje se je društvo preimenovalo v Nogometni 
klub Rakek, ki med vojno ni deloval zaradi kulturnega 
molka. Takoj po osvoboditvi pa je začel z delom v okviru 
TVD Partizan. V tistih časih je bil to eden prvih pode-
želskih klubov v Sloveniji. V vseh teh časih je klub do-
živel mnogo vzponov in padcev ter zamenjal kar nekaj 
predsednikov. NK Rakek zadnjih pet let deluje pred-
vsem z mladimi. Udeležujejo se kakovostnih turnirjev 
po vsej Sloveniji in po tujini in igrajo v ligi pod okriljem 
Medobčinske nogometne zveze Koper. NK Rakek letos 
praznuje 90-letnico, zato je ob tej priložnosti organiziral 
turnir za 33 ekip iz vse Slovenije, na katerem je nastopi-
lo več kot 350 otrok. 

Nogometni klub Cerknica - prvi začetki nogometa v 
Cerknici segajo v leto 1926. Novoustanovljeni klub se je 
takrat imenoval Športni klub Slivnica Cerknica. Klub je 
imel dobre in slabše čase. V sezoni 2001/2002 se je NK 
Cerknica pod vodstvom Ivana Švelca, st., ter športne-
ga direktorja Alena Mihelčiča uspešno uvrstil v 3. slo-
vensko ligo. Leta 2012 so obnovili stavbo nogometnega 
kluba, garderobe in centralno ogrevanje ter s to investi-
cijo zagotovili pogoje za organiziranje domačih tekem 3. 

 članske nogometne lige zahod. Največji uspeh članov je 
bila uvrstitev v finale Pokala Slovenije. NK Cerknica da-
nes šteje 150 članov in več selekcij: od najmlajše U7 in U8, 
ki sta organizirani kot interesna dejavnost, nato pet se-
lekcij, ki so vključene v tekmovanja MNZ Koper in MNZ 
Nova Gorica, do članske ekipe, ki igra v 3. slovenski ligi. V 
letu 2014 so dosegli standarde, ki zadostujejo za orga-
nizacijo tekem višjega ranga. Danes je predsednik kluba 
Gorazd Kebe, ki je predsedovanje prevzel leta 2014.

Priznanje 12. junij je prejel Notranjski 
študentski klub

Prvi zametki Notranjskega študentskega kluba, ki je 
združeval študente z območja Cerknice in okolice, segajo 
že v davna 60-ta leta. Vendar pa je bilo združenje prvič 
vpisano v register društev leta 1992. Prvi predsednik 
društva je bil Matjaž Žnidaršič. Društvo je takrat imelo 
sedež na Gerbičevi 32 v Cerknici. Prva vpisana spremem-
ba zakonitega zastopnika se je zgodila leta 1998, ko je 
vodstvo kluba prevzel Bogdan Zevnik, in pod njegovim 
vodstvom so prvič spremenili statut kluba. V njegovem 
času pa je klub najbolj zaslovel s prvim večjim projektom -  
Rock Butale. Notranjski študentski klub organizira tri 
večje prireditve in sicer: Brucovanje, Heksenfest in Ze-
lenfest. Poleg tega ima kar nekaj drugih, manjših projek-
tov, in sicer: rekreacija v telovadnici Cerknica in Grahovo, 
sodelovanje na športnih turnirjih, razni tečaji, enodnev-
ni izleti, druženja, tematske zabave na Uckanci … 

Notranjski študentski klub se zavzema za dobrobit 
študentov in dijakov na lokalni ravni in uspešno oprav-
lja naloge mladinskega centra. 

Iz občinske hiše
www .cerknica .si

Foto: Valter Leban
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Nov vodovod 
Rakek – Ivanje Selo

V maju so se začela dela za zamenjavo vodovod-
nih cevi na relaciji Ivanje Selo – Rakek. Povsem 
dotrajane plastične cevi bodo nadomestili z no-

vimi iz nodularne litine. Kot pojasnjuje Samo Mlinar 
iz občinske uprave, je bilo ravno na tem odseku največ 
vodnih izgub v občini Cerknica. Gre za zamenjavo 400 
metrov vodnih cevi, ki tako pomenijo manj napak na vo-
dovodnem sistemu in boljšo oskrbo z vodo za prebivalce 
Ivanjega Sela. 

Mlinar dodaja, da bo na tej trasi vzporedno zgrajen 
kanalizacijskih fekalni sistem, ki pa se bo v prihodnje 
priključil na primarni kanalizacijskih vod do nove čistil-
ne naprave Rakek. 

Kot zagotavljajo na Občini, bodo v okviru investicije, 
vredne slabih 240.000 evrov, obnovili meteorno kanali-
zacijo, izvedlo bodo zemeljska dela za javno razsvetlja-
vo, investirali pa bodo tudi v asfaltiranje ceste. Dela naj 
bi predvidoma zaključili do konca julija. 

Obrazložitev črne pike

V prejšnji številki Slivniških pogledov se je v ru-
briki Črna pika pojavilo vprašanje, ali se bo za 
prebivalce Slivic in Unca uredila varna pot od 

pokopališča na Uncu proti Rakeku. Na občini obvešča-
jo, da je projektiranje pločnika in javne razsvetljave od 
pokopališča na Uncu do prve hiše (hišna številka 3) v 
smeri proti Slivicam že v zaključni fazi. Samo Mlinar 
z občinske uprave je pojasnil, da bo v zaključku julija 
pridobljeno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, z 
deli pa nameravajo pričeti v drugi polovici avgusta. To 
naj bi bil le del trase, saj na občini načrtujejo gradnjo 
pločnika ob glavni cesti vse do križišča za Slivice. Si-
cer pa občanom in občankam, tekačem, sprehajalcem 

in kolesarjem predlagajo, da do takrat raje kot glavno 
cesto uporabljajo obnovljeno makadamsko pot čez Ra-
kovško polje, ki povezuje Slivice in Škocjansko pot na 
Rakeku.

Foto: arhiv občine

Foto: Maruša Opeka

Zbirni center 
prijaznejši okolju

Ljudje, ki živijo v okolici zbirnega centra, se prito-
žujejo nad hrupom, smradom, prahom in pogle-
dom nanj. Na občinski svet so že prišle pobude za 

ureditev protihrupne ograje in ozelenitev v smeri proti 
blokom. Foto: arhiv občine

Občina za občane
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Glede na to, da je Občina Cerknica že pred leti med 
bloki in zbirnim centrom posadila smrekov nasad, ki pa 
se na žalost ni obnesel, so se odločili za izvedbo inve-
sticije, ki bo poskušala zmanjšati vpliv zbirnega centra 
na okoliške prebivalce. Samo Mlinar pojasnjuje, da bodo 
sanirali zbirni center za komunalne odpadke, sanacija 
pa bo vključevala tudi izgradnjo dva metra visoke in pol 
metra široke kamnite ograje. Poleg tega, da bo zastirala 
pogled na center, naj bi delovala tudi protihrupno. Ce-
lotno površino zbirnega centra bodo tudi asfaltirali in 

tako zmanjšali količino prašnih delcev v zraku. Opremili 
jo bodo z meteorno kanalizacijo in lovilcem olj. 

Investicija, ki je skupno vredna dobrih 200.000 evrov, 
vključuje še izgradnjo varovalnega zidu proti visokim 
vodam v delu, kjer zbirni center meji na Cerkniščico. 

Z Občine so sporočili, da se bodo dela začela v teh 
dneh. V času gradnje bo zbirni center na Komunali 
prestavljen. Do njega se bo začasno dostopalo z glavnega 
vhoda JP Komunale Cerknica. Tako bo vse do zaključka 
gradnje, ki je predviden konec avgusta.

Po Rakovem Škocjanu 
po obnovljeni učni poti

Konec maja je Zavod RS za varstvo narave v sode-
lovanju z Notranjskim regijskim parkom, Občino 
Cerknica ter Skladom kmetijskih zemljišč in goz-

dov Republike Slovenije predstavil aktivnosti obnove 
naravoslovne učne pot in odprave posledice žledoloma 
iz leta 2014 v zavarovanem območju Rakov Škocjan. 
Dogodka so se med drugimi udeležili dr. Darij Krajčič, 
direktor Zavoda RS za varstvo narave, Irena Šinko, di-
rektorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ma
tevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka, 
in cerkniški župan Marko Rupar. Rdeča nit njihovih 
nagovorov je bila, da je ključno sodelovanje med različ-
nimi deležniki, posledica česar je tudi uspešna obnova 

naravoslovne učne poti, katere zaščitni znak so sekan-
ci, na kar so pristojni še posebej ponosni. Se pa ob tem 
tudi zavedajo, da njihova pot s tem še zdaleč ni končana, 
ampak bo z aktivnostmi potrebno nadaljevati. Odpira-
jo možnost, da bi bilo nekoč v prihodnosti zavarovano 
območje narave Rakov Škocjan zaprto za promet ter z 
urejeno infrastrukturo prijaznejšo obiskovalcem.

Foto: Maruša Opeka

Pisarne Sklada 
mogoče že kmalu ne bo

V javnosti se je pojavil podatek, da naj bi Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi prenosa 
dela pristojnosti na družbo Slovenski državni 

gozdovi, d.o.o., predvidel reorganizacijo mreže pisarn 
Sklada. V sklopu le-te naj bi tudi v Cerknici ostali brez pi-
sarne, ki je sicer uporabnikom na voljo enkrat tedensko. 
Kot je povedal cerkniški župan Marko Rupar, uradnega 
obvestila o namerah Sklada niso prejeli, informacijo so 
izvedeli iz medijev. Rupar pravi, da bo morebitno zapr-
tje pisarne uporabnikom prav gotovo otežilo urejanje 
poslov. O tem, katere pisarne sklada so predvidene za 

selitev, smo povprašali tudi Sklad, vendar konkretnih 
informacij nismo dobili, saj naj bi vodstvo pripravljalo 
še dodatne analize.

Foto: Maruša Opeka
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Aktivni posamezniki 
so upanje za državo

10. junija je v dvorani Kulturnega doma 
Cerknica potekala svečana seja občinske-
ga sveta s podelitvijo občinskih priznanj, 

ki jo je povezovala Katarina Braniselj, za glasbeni pre-
dah pa sta z ljudskimi pesmimi poskrbela Ana Vipotnik 
in Igor Leonardi. Pred posameznimi sklopi priznanj so 
si obiskovalci ogledali kratke video utrinke, v katerih so 
prejemniki občinskih priznanj iz preteklih let odgovar-
jali na vprašanja o pomenu priznanj, odgovornosti dobi-
tnikov, domačem kraju… 

Zlata petica

Ob koncu šolskega leta župan Občine Cerknica že 
tradicionalno sprejme uspešne učence osnov-
nih šol in glasbene šole. Letos je Zlato petico, 

priznanje za odličnost v vseh letih šolanja, prejelo 19 
učencev in učenk: Zala Kožman, Leon Stražišar, Ta
dej Gašparovič, Zala Jelinčič, Janez Godeša, Peter 
Godeša, Domen Mišič in Rok Kranjc (vsi z OŠ Jože-
ta Krajca Rakek, njihovi razredničarki sta bili Polona 
Klopčič in Irena Pavlič); Matej Zakrajšek, Maks Pe
trovčič, Špela Primožič, Katja Urbas, Jure Pakiž, 
Matic Mulc, Tinka Kraševec, Miha Korošec in Urša 
Horvat (OŠ Notranjski odred Cerknica, razredničarki 
Daša Joželj Kranjc in Martina Marc) ter Polona Mi
šič in Iris Kandžič (POŠ 11. maj Grahovo, razredničar-
ka Sabina Jeraj). 16 jih je prejelo priznanje za odličnost  

v 9. razredu osnovne šole. Učenke in učenci so bili zelo 
uspešni tudi na državnih tekmovanjih, saj jih je pri-
znanja prejelo kar 31, od tega 4 iz Glasbene šole Frana 
Gerbiča Cerknica. Podelitev priznanj, ki je potekala 16. 
junija v Kulturnem domu, so z glasbenimi in plesnimi 
nastopi popestrili kar učenci sami in dokazali, koliko 
mladih talentov je v naši sredi.

Strani ureja: Maruša Opeka

Kolesarji tudi skozi Cerknico

Kolesarji so v okviru letošnje Dirke po Sloveniji, 
ki je potekala od 16. do 19. junija, v prvi etapi od 
Ljubljane do Kopra, dolgi 177,8 kilometra, zape-

ljali tudi čez občino Cerknica. Iz Ljubljane so se preko 
Iga povzpeli na Rakitno, se nato spustili proti Cerknici 
ter pot nadaljevali naprej proti Postojni. Četrta in tudi 
zadnja etapa se je 19. junija končala s ciljem v Novem 
mestu, kjer je zmago na 23. dirki po Sloveniji slavil Esto-
nec Rein Taaramäe. 

Občina je letos skupno podelila priznanja kar 14 po-
sameznikom in 6 organizacijam, ki jih predstavljamo v 
rubriki Iz občinske hiše. 

Foto: Valter Leban

Foto: Tine Šubic

Foto: arhiv občine
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Uspešna glasbena šola 
S tremi odmevnimi koncerti je šolsko leto sklenila 
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica. Nižjo ali višjo 
stopnjo glasbene šole je zaključilo 45 absolventov, šolo 
je sicer obiskovalo 315 učencev. Nekateri so se izkazali na državnih tekmovanjih. Na 19. Regijskem tekmovanju 
mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja sta tekmovala klarinetista Tadeja Malc, ki je osvojila zlato pri-
znanje, in Matej Košmrlj, ki je prejel srebrnega. Srebrna sta bila saksofonist in flavtistka Anže Špitalar ter 
Juta Drobnič. V disciplini petje je zlato priznanj prejela Eva Modic, srebrnega pa Vilina Rajk in Juta Korošec. 
Tadeja Malc se je z zlatom okitila še na 45.Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov – TEMSIG, na katerem je 
Eva Modic osvojila še bronasto plaketo. Regijskega tekmovanja mladih pianistov Primorske se je udeležila Mia 
Doles in si priigrala srebro. Violinistka Gaja Žnidaršič je na mednarodnem tekmovanju Josef Micka v Pragi za 
9. mesto prejela priznanje za udeležbo, violinistki Sara Čaušević in Tina Šebenik sta bili na mednarodnem 
tekmovanju Svirel srebrni. Večina učencev je v minulem šolskem letu igrala tudi v enem izmed štirih orkestrov 
glasbene šole. Tudi Glasbena šola Cerknica je praznovala 200-letnico glasbenega šolstva na Slovenskem, saj rav-
natelj Milivoj Matkovič poudarja pomen glasbene vzgoje in izobraževanja. Avtor: Maruša Mele Pavlin

Dogaja se

60. obletnica delovanja RD Cerknica
Ribiška družina Cerknica letos obeležuje 60. oble-
tnico delovanja, zato so 4. junija v Ribiškem domu 
Cerknica, ki ga na pročelju po novem krasi tudi ščuka, 
delo slikarja Božidarja Strmana – Miša, pripravili 
posebno svečanost. Zbrani so se strinjali, da v Slo-
veniji ni ribiškega društva, ki bi imelo tako težko in 
odgovorno delo, kot ga ima ravno cerkniška ribiška 
družina, katerega poglavitna naloga je reševanje rib 
iz Cerkniškega jezera. Nad tem že vrsto let bdi Tone 
Lovko, tudi prejemnik naziva častni član RD Cerkni-
ca. Za nadaljnje delo družine se kot kaže ni bati, saj je 
po besedah predsednika Mihe Urha od skupno 150 
članov kar ena tretjina podmladka. Urh je za dolgole-
tno in uspešno vodenje prejel posebno priznanje. 

Da cerkniški ribiči posebno pozornost namenjajo 
ravno mladim, dokazuje organizacija aktivnosti za 
otroke, ki so potekale v sklopu obletnice. V ribiškem 
domu so se namreč odvijale tudi ustvarjalne delavni-
ce pod mentorstvom Tine Opeka in lovljenje rib za 
najmlajše z Ano Rovan in Žanom Črnigojem.

Avto: Maruša Opeka

Še vedno na prepihu 
V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je bila predsta-
vljena knjiga dr. Milana Trobiča, etnologa in novi-
narja, Še vedno na prepihu s podnaslovom Pripovedi 
iz dežele med Logatcem in Črnim Vrhom, Uncem in 
Rovtami, ki je izšla v zbirki Glasovi. Knjiga je name-
njena objavi pripovedi, »ki jih še slišimo med ljudmi, 
in tistimi v virih, ki niso starejši od pol stoletja«. Av-
tor je zbral 705 folklornih pripovedi in jih z objavo 
iztrgal pozabi. Na večeru, ki ga je z zanimivimi vpra-
šanji sooblikoval Miloš Toni, sta bila prisotna tudi 
Nevenka Malavašič z občine Logatec in cerkniški 
župan Marko Rupar. Avtor: Marija Hribar

Foto: Maruša Opeka

Foto: arhiv KJUC

Foto: Foto Žnidaršič
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Vzgajamo zelišča 
Na podružnični šoli Rudolfa Maistra Unec smo od 
septembra 2015 do aprila 2016 izvajali nacionalni 
Unesco projekt Vzgajamo zelišča - v starem iščem 
novo. Glavni namen projekta je bil navdušiti otro-
ke nad zelišči, iz pozabe iztrgati vsaj košček našega 
zeliščnega bogastva, ki žal nezadržno propada in se 
izgublja ter (po)iskati posodobljene recepte oziroma 
pristope pri ravnanju z zelišči. Z otroki smo se pogo-
varjali o zeliščih, brali različna besedila, vabili in gos-
tili ljudi, bogate z znanjem o zeliščih, ter urejali zelišč-
ne kotičke v igralnicah (vrtci), učilnicah, na terenu... Z 
zelišči smo se ukvarjali v okviru pouka, dnevov dejav-
nosti, pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnosti, 
v podaljšanem bivanju... Plod našega delovanja sta 
zbornika, knjižica receptov in knjižica izdelkov vseh 
25 sodelujočih vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki sta 
bili oblikovani po izteku projekta. Avtor: Marta Čuk

Dobra glasba  
na tržn‘c
26. junija je Notranjski 
študentski klub v Kavar-
ni na tržn‘c organiziral 
koncert Sabine Veber  
Binne in Mihe Planta
riča, ki je slovesno otvoril 
festival Heksnfest. Pri-
ljubljena pevca sta lepo 
popestrila nedeljski večer 
ter obiskovalcem ponudi-
la obilo dobre glasbe. 

Avtor: Maja Mahne Foto: Bor Šparemblek

Likovna kolonija OŠ 
Leta 1991 smo se na pobudo aktiva likovnih pedago-
gov sosednjih osnovnih šol prvič zbrali na OŠ Notranj-
ski odred Cerknica in začeli uresničevati zamisel, da 
tudi na našem območju organiziramo otroško likovno 
kolonijo. V 25-ih letih so se zvrstile kolonije po šolah 
v Starem trgu, Grahovem, Novi vasi, na Rakeku in v 
Cerknici, zadnja leta pa je kolonijo pred zamrtjem reše-
vala OŠ Rakek. Letos smo se 20. junija ponovno srečali 
na osnovni šoli Notranjski odred Cerknica. Kolonijo 
smo posvetili našemu lani preminulemu kolega Mila-
nu Vošanku, enemu od pobudnikov in ustanoviteljev. 

Kolonije so se udeležili učenci in mentorji vseh 
osnovnih šol in podružnic občin Cerknica, Loška do-
lina in Bloke. Letošnji motiv je bil portret, materi-
ali in podlage pa niso bili predpisani. Udeleženci so 
se preizkusili v različnih likovnih tehnikah linoreza, 
oglja, laviranega tuša, pastela, akvarela in trganke. 
Nastala likovna dela bodo razstavljena po šolah, ki so 
sodelovale na koloniji, in v Knjižnici Jožeta Udoviča 
Cerknica. Avtor: Jernej Dolničar

Foto: Jelka Otoničar

Mladinski zbor se predstavi
Mladinski zbor naše župnije je letos vsak teden pridno 
vadil in marsikatero nedeljsko mašo polepšal s svojim 
petjem. Kmalu smo prepevali veliko zvrsti glasbe, ki 
sicer niso popolnoma običajne za župnijski zbor. V za-
četku marca so potekale intenzivne vaje v Ankaranu, 
kjer smo predelali zahtevnejši del programa in se še 
bolj povezali med sabo. Celoletno delo smo pevci 5. 
junija predstavili na koncertu v župnijski cerkvi Ma-
rijinega rojstva v Cerknici ob spremljavi župnijskega 
orkestra. Koncert, sestavljen tako iz duhovno-ritmič-
ne glasbe kot iz latinskih sestavnih delov maše, smo 
zaključili z mirno Pesmijo za lahko noč. Poslušalci so 
bili nad našim delom navdušeni in koncert nam je us-
pel. Seveda se zavedamo, da je še precej taktov, v ka-
terih bi harmonije lahko zvenele lepše, in prav to nam 
daje zagon za delo v prihodnje.  Avtor: Kristina Knez

Foto: Tine Šubic
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Šola varne vožnje v DU Rakek 
Društvo upokojencev Rakek je 11. maja organiziralo 
predavanje o cestnih predpisih in varni vožnji, ki ga 
je izvedel predavatelj in inštruktor vožnje iz AMD 
Postojna Sebastjan Simčič. Obsežen program smo izpeljali v triurnem druženju, v katerem so se vprašanja 
udeležencev prepletala s predavanjem. Tako smo dobili strokovne odgovore na vprašanja, ki najbolj zanimajo 
starejše udeležence v prometu. Poseben poudarek je bil na novostih v cestno-prometnih predpisih in tehniki var-
ne vožnje na avtocesti, v krožiščih in naseljenih krajih. Tudi o tehniki varčne vožnje in opremi vozila smo dobili 
potrebne informacije. Predavatelj je zanimivo in strokovno vodil predavanje. Posebno so bile dobrodošle njegove 
izkušnje s težavami starejših šoferjev, ki jih kot učitelj praktične vožnje opazi na cesti. Seznanil nas je tudi z 
možnostjo praktične vožnje v centrih varne vožnje, z inštruktorjem šole vožnje pa se je možno tudi dogovoriti za 
obnovo praktične vožnje.  Avtor: Franci Albreht

Dogaja se

Pestro v VDC 
Zadnjih nekaj tednov je bilo v VDC Cerknica zelo pe-
stro. Športniki so se 25. maja udeležili regijskih iger 
Specialne olimpijade Slovenije v Ajdovščini, kjer so 
se pomerili v teku na 100 metrov, suvanju krogle in 
štafeti. Domov so prinesli medalje in lepe spomine na 
druženje s prijatelji. 3. junija smo se z razstavo ob za-
ključku projekta Od zrna do kruha, ki smo ga izvajali 
celo leto, predstavili v Medgeneracijskem centru Ga-
ber Loška dolina, ki smo mu tudi podarili nekaj svo-
jih del. 5. junija so dekleta in fantje iz VDC Cerknica 
nastopili na 20. obletnici delovanja društva Sožitje 
Cerknica. Zapeli so nekaj pesmi, recitirali, igrali na 
harmoniko, imeli slavnostni govor, podeljevali rože 
ostalim nastopajočim ter se na koncu na odru zavr-
teli ob zvokih harmonike. 14. junija pa smo na široko 
odprli vrata našega centra obiskovalcem in jim poka-
zali življenjski utrip VDC, ki za 20 odraslih oseb s po-
sebnimi potrebami opravlja storitev vodenje, varstvo 
in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Vesela druščina 
se je ob zvokih domače godbe tudi zavrtela in zara-
jala. Lepo je bilo! 21. junija smo se s prijatelji iz po-
stojnskega VDC-ja odpravili na izlet na Most na Soči, 
kjer smo se z ladjico zapeljali po prečudoviti Soči. Na 
poti domov smo si ogledali še znamenitosti Vipave. 

Avtor: Mateja Curk

Foto: Tomaž Opeka

Čebelarji odprli vrata 
17. junija je pri čebelnjakih Petra Kovšce in Miro
slava Juvančiča na Rakeku potekal Dan odprtih vrat 
Čebelarske družine Rakek. Obiskovalci so lahko vsto-
pili v oba čebelnjaka, predstavljena je bila stara in nova 
čebelarska oprema, prikazali smo razna opravila, kot 
so izdelave satnic, točenje medu itd. Predstavljena je 
bila čebelja družina, njihov dom in življenje. Čebele so 
si ogledali tudi v opazovalnem panju. Spoznali so, kako 
se pridobiva in uporablja čebelarski pridelke in jih tudi 
poskusili. V času prireditve so nas obiskali otroci iz ra-
kovškega vrtca in šole. Izkazalo se je, da otroci že zelo 
veliko vedo o čebelah, saj so z vprašanji presenetili celo 
čebelarje, ki so jim potrpežljivo razlagali vse podrobno-
sti iz življenja čebel. Otroci so si pobliže ogledali celo 
trote, čebele pa so popestrile dan celo z redko videnim 
pojavom, rojenjem. Otroci so izdelovali tudi pobarvan-
ke panjskih končnic. Dogodka se je - nad pričakova-
njem - udeležilo okoli 150 obiskovalcev. V podporo, da 
20. maj postane svetovni dan čebel, je plapolala tudi 
naša zastava. Avtor: Miroslav Juvančič

Foto: Miroslav Juvančič
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Raziskovalne počitnice 
Zadnji teden v juniju se je dvajset osnovnošolcev ude-
ležilo raziskovalnih počitnic Notranjskega parka. Ri-
barili in taborili so ob Cerkniščici, nabirali zelišča, iz 
njih skuhali čaj ter raziskovali bunkerje na Slivnici. Za 
tovrstno preživljanje počitnic je med otroki in starši 
vedno velik interes, zato bodo mladi radovedneži av-
gusta lahko spet raziskovali okolje Notranjskega par-
ka in na aktiven način preživljali počitnice.

Avtor: Miha Jernejčič 
Foto: Marko Cvetko

Čarobne škarjice 
11. junija zaradi slabe vremenske napovedi osrednje 
sobotne prireditve ob cerkniškem občinskem pra-
zniku ni bilo, a to Čarobnih škarjic v Knjižnici Jože-
ta Udoviča ni zmotilo. Knjižničarja Anita Leskovec 
in Tine Mauer sta na otroškem oddelku pripravila 
različne delavnice. Zadnja vhodna vrata so se pridno 
odpirala, kljub dežju so se mnogi starši z otroki od-
zvali povabilu, ob zvokih otroških ljudskih pesmi so 
ustvarjali, se poigrali in posladkali in ob zaključku 
izdelke rade volje odnesli v svoje domove. Vsi so bili 
enotnega mnenja, da so Čarobne škarjice pričarale 
prijetno ustvarjalno popoldne. Avtor: Anita Leskovec

Foto: Anita Leskovec

Srečanje prostovoljcev 
Letošnje srečanje prostovoljcev Rdečega križa smo iz-
peljali aktivno in v naravi - odpravili smo se v Rakov 
Škocjan. Vodil nas je vodič Franc Ješelnik, nam pri-
povedoval o nastanku Malega in Velikega naravnega 
mostu ter drugih zanimivosti v Rakovem Škocjanu 
in skrbel, da se ne izgubimo. Malo smo hodili, malo 
si ogledovali naravne lepote in veliko dihali čist zrak. 
Nekateri že dolgo nismo bili tam in opazili smo, da 
se je veliko stvari spremenilo. Navdušeni smo bili nad 
lesenim mostom, urejeno potjo, tablami in smerokazi 
in navsezadnje z družbo. Spominjali smo se časov, ko 
smo imeli na jasah piknike in igrali nogomet. Na cilju 
smo se okrepčali, podružili in se nasmejali zgodbam 
predsednice Aleksandre Šega. Dobili smo tudi me-
daljo. Ker je bilo doživetje zelo lepo, smo se odločili, 
da gremo naslednje leto na Bloke.  Avtor: Nina Jerič

Evorina poletna galama 
23. junija je športna dvorana v Cerknici ponovno po-
kala po šivih. Za to so bili zaslužni plesalke in plesalci 
Plesnega kluba Evora ter njihovi starši, sorodniki in 
drugi obiskovalci.

V uro dolgi predstavi, ki je tokrat nosila naslov Evo-
rina poletna galama, so se predstavili plesalci iz Cerkni-
ce, Starega trga pri Ložu in z Nove vasi. Navdušili so 
predšolski otroci, pop mix skupine, kjer zaplešejo ot-
roci prvih in drugih razredov, ter plesalci in tekmovalci 
hip hopa, za katere bomo že kmalu stiskali pesti, saj 
se bodo udeležili Državnega prvenstva v modernih 
tekmovalnih plesih (hip hop), ki vsako leto poteka pod 
okriljem Plesne zveze Slovenije. Avtor: Tea Tomažič

Foto: arhiv PK Evora
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Na lepi Menišiji že desetič
V Begunjah je 19. junija potekala jubilejna, 10. kul-
turna prireditev Na lepi Menišiji. Ob okrogli obletnici 
je poleg predsednika TD Menišija Marka Beličiča 
spregovoril tudi župan občine Cerknica Marko Ru
par. Zbrane je nagovorila še pobudnica in organiza-
torka prvega dogodka Na lepi Menišiji, Vika Turšič. 
Predstavila je nastanek tega lepega dogodka, ki Meni-
ševce tako povezuje. 

Letošnji program so napolnili otroški pevski zbor-
ček Podružnične osnovne šole Maksim Gaspari Be-
gunje, Trio trobil (Žan Cindrič Jerič, Luka Kraše
vec ter Meniševec Jakob Košir), violinistka Sara 
Čaušević, narodno-zabavni trio Erik Strgulc, Jože 
Korenčan in Stojan Šparemblek, solistki Ester 
Kranjec in Damijana Škrlj ter ženski pevski zbor 
Cluster z Rakeka. 

Jubileju je dodala poseben sijaj izvedba domoljub-
ne pesmi domačega pesnika in skladatelja Janeza 
Kranjca z naslovom O, Menišija, ki jo je zapela Da-
mijana Škrlj. Program so tudi tokrat povezovali in z 
izvirnimi humorističnimi vložki dopolnili člani Kul-
turnega društva Menišija. Prireditev se je zaključila 
z družabnim srečanjem, obiskovalci pa so si lahko na 
stojnicah ogledali lokalno ponudbo. Turistično dru-
štvo Menišija se vsem sodelujočim in obiskovalcem 
toplo zahvaljuje. Avtor: Damijana Škrlj

Dogaja se

Foto: Tine Šubic

Pozdrav poletju
Na prvi poletni dan smo zaposleni skupaj s stanovalci 
v DEOS Centru starejših Cerknica na našem prelepem 
vrtu priredili dogodek Pozdrav poletju. Pevski zbor za-
poslenih in stanovalcev je zapel nekaj najlepših pole-
tnih pesmi. Tematsko obarvane pesmi, ki so jih prebra-
le tri naše stanovalke, so nas vse za trenutek popeljale 
na morje. Na prireditvi nas je s svojo harmoniko zaba-
val tudi naš prostovoljec Benjamin Škrab. Tako so kar 
nekaj stanovalcev zasrbele pete in v ritmu harmonike 
so se zavrteli poletju naproti. Stanovalcem smo prika-
zali tudi stari kmečki običaj »zadevanja ostrnic«, ki je 
značilen za Notranjsko, natančneje za Loško dolino. 
Vsi zaposleni so skrbno poskrbeli za čim bolj prijetno 
vzdušje vseh prisotnih. Postavljenih je bilo kar nekaj 
stojnic, kjer smo jim ponudili sladoled, palačinke, osve-
žujoče poletno pecivo, bezgov sok in kavo. Manjkal ni 
niti srečelov in tako smo srečni skupaj zajadrali v sonč-
no ter za nas veselo obarvano poletje. Avtor: Sandra Pirc

Foto: Vesna Turk

Zelenfest – NŠK petič zelen
Notranjski študentski klub (NŠK) je že peto leto za-
pored organiziral Zelenfest, festival druženja v nara-
vi. Namen festivala je druženje v lokalnem okolju in 
spoznavanje lepot narave, ki nas obdaja. Ker se mladi 
zavedajo, da je za uspeh potrebno sodelovanje in pove-
zovanje, so k soustvarjanju programa povabili različna 
društva in organizacije. Vsak je s svojo dejavnostjo pri-
speval k zgodbi o tkanju zelenih niti, Zelenfest zgodbi.

Za sodelovanje z NŠK so se odločili: Jamarsko dru-
štvo Rakek, Notranjski regijski park, Astronomsko 
društvo Nanos, Tur servis, taborniki Rodu jezerska 
ščuka in Kavarna na Tržn‘c.

V okviru festivala so se odvili Jamska avantura, Kanu 
safari, gledanje zvezd, delavnica o ogroženih rastlinah, 
delavnica o osnovah naravoslovne fotografije…

Dogodkov se je udeležilo okrog 100 ljudi vseh sta-
rosti, ki so v zgodbi o Zelenfestu uživali.

Avtor: Manca PetrovčičFoto: Matej Zalokar
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Od ogolelega do gozdnatega krasa
V rakovški knjižnici se je 14. junija odvijal večer, pos-
večen mag. Francu Perku in njegovi novi knjigi Od 
ogolelega do gozdnatega krasa - Pogozdovanje krasa. 
Gre za zgodovinski pregled pogozdovanja krasa pri 
nas, prikaz zgodovinskih vzrokov, ki so privedli do 
uničenja gozdov in začetkov pogozdovanja. V pogo-
voru z Bogdanom Urbarjem je avtor predstavil tudi 
svojo poklicno in strokovno pot, ki je bila vedno pove-
zana z gozdarstvom. Po številnih letih službovanja v 
Gozdnem gospodarstvu Postojna in upokojitvi je na-
daljeval z raziskovalnim delom. Je urednik strokovne 
revije Gozdarski vestnik in avtor številnih monogra-
fij in prispevkov s področja gozdarstva. Pomembno 
je tudi njegovo raziskovalno delo na področju do-
moznanstva in krajevne zgodovine. Za svoje delo 
Vasi v objemu železnice je bil nagrajen z bronastim 
taborskim priznanjem Občine Cerknica leta 2009. Le-
tos je prejel tudi priznanje Biotehniške fakultete.

Avtor: Nevena Savić

Foto: Nevena Savić

Skupina, ki v Sloveniji poje najlepše
Starejša folklorna skupina Osnovne šole Notranjski 
odred Cerknica je konec maja nastopila v revijalnem 
delu državnega srečanja otroških skupin Ringaraja v 
Cerkljah na Gorenjskem. Skupina se je v tristopenj-
skem sistemu selekcije z območnega uvrstila na regij-
sko srečanje. Korak med sedem najboljših v državi ji 
ni uspel, a je bila na srečanje vseeno povabljena, saj 
je selektorico za pevski del nastopa Majo Miklavž 
Sintič navdušila z ubranim petjem. Skupina učencev 
od 4. do 8. razreda šteje trinajst članov, dvanajst de-
klet in fanta. Mentorica otroške folklorne skupine, ki 
poje najlepše v državi, Anita Štritof Malc pravi, da 
so dekleta in fant zelo pridni, a brez podpore staršev 
ne bi bili tako dobri. Na osnovni šoli v Cerknici kot 
interesna dejavnost delujejo tri folklorne skupine. 
Anita Štritof Malc vodi dve. Prvo sestavljajo učenci 
od 4. do 5., drugo pa od 6. do 9. razreda, a je nekaj 
mlajših šolarjev v letošnjem spletu Jaz pa grem na 
zeleno trav´co pomagalo starejšim kolegom. Skupina 
najmlajših učencev pa se s pevskim in plesnim izroči-
lom srečuje s pomočjo Brigite Vrenko Hribar, ki je 
ob pomoči dr. Bojana Knifica pred leti tudi poskrbe-
la za kostume folklornih skupin.  Avtor: Maruša Mele Pavlin

Foto: Helena Kraševec

Večer z Mirom Steržajem 
Rakovška enota Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica je v 
sodelovanju z Društvom upokojencev Rakek 19. maja 
organizirala prvega izmed večerov z znanimi krajani. 
Obiskal jih je Miroslav Steržaj, ki je v pogovoru s 
Francem Perkom predstavil svojo življenje in delo. 
Poklicna pot ga je odpeljala v Ljutomer, kjer živi še danes. Najbolj znan je po bogati kegljaški karieri, kar 30 let 
je bil član jugoslovanske državne reprezentance. Na svetovnih in evropskih prvenstvih je osvojil 17 medalj, na 
državnih posamičnih prvenstvih pa 37 medalj. Poklicno se je izkazal kot gospodarstvenik, uspešno je vodil dana-
šnje Pomurske mlekarne in za gospodarske dosežke prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije.

V spomin na druženje je Rakovčanom podaril svojo karikaturo, ki je dobila stalno mesto v knjižnici. Pogovor 
je zaključil z besedami: »Imam željo, da ne končate tu. Imamo dosti pomembnih ljudi in tudi veliko drugih stvari, 
za katere bi bilo prav, da se jih poišče, razišče in obelodani. Ker je to identiteta našega kraja in zadovoljstvo naših 
krajank in krajanov.« Avtor: Nevena Savić

Foto: Jože Obreza
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Foto: Damijana Škrlj

TVU: 58 izvajalcev, skoraj 100 dogodkov 
Letos je Teden vseživljenjskega učenja (TVU) potekal 
enaindvajsetič, in sicer med 13. majem in 30. junijem, 
ko je bilo javnosti po vsej državi brezplačno na voljo 
na tisoče izobraževalnih, informativno-svetovalnih, 
kulturnih in drugih dogodkov. Eden od koordina-
torjev TVU je tudi Vitra, ki je v letošnji koledar TVU 
vpisala 58 podizvajalcev iz občin Cerknica, Bloke in 
Loška dolina. Skupaj smo oblikovali čez 95 priredi-
tev. Na povabilo k sodelovanju so se odzvale osnovne 
šole, vrtci, knjižnice, kulturna, športna in turistična 
društva, okoljske organizacije, turistične kmetije, 
zavodi za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
glasbene šole in pihalni orkestri, podjetja, območne 
obrtne zbornice, uradi za delo, regijski park… Kot je 
pisana »druščina« izvajalcev, je bil bogat tudi mozaik 
prireditev. Ker smo eko regija, je bilo veliko prireditev 
namenjenih varovanju okolja, tradiciji ter medgene-
racijskemu sodelovanju. Projekt sofinancira Ministr-
stvo RS za šolstvo in šport. Avtor: Tatjana Gostiša

Dogaja se Paleta v Krpanu
Galerija Krpan je do 21. junija gostila razstavo Kultur-
no umetniškega društva Pa-leta Cerknica. Razstavlja-
li so: Lilijana Baraga, Marija Branisel, Vida Braniselj, 
Janez Dragolič,Valerija Gačnik, Vlasta Krajc, Marta 
Kvaternik, Silvana Lautar, Ilena Lenassi, Anamarija 
Modic, Daca Petrič in Marina Polanc. Dela so več kot 
pol leta nastajala pod mentorstvom akademskih sli-
karjev Tomaža Perka in Veljka Tomana, sicer članov 
društva.

Razstavo je odprl predsednik društva Notranjskih 
kulturnikov Danimir Mazi. Mentor Tomaž Perko je 
povedal: »Želel sem, da tečajniki začnejo od začetka 
in se najdejo v ustvarjanju. Risba, senca, občutenje 
forme, perspektiva, viziranje, so osnovne stvari, ki 
so potrebne, da se nekdo nauči klasičnega risanja in 
slikanja«. Ocenil je, da bi bilo potrebno poglabljanju 
v izvedbo tehnik nameniti več časa. Priložnostno je 
Ivana Kranjc, predsednica društva, izpostavila Perko-
vo razstavo znanih portretov v Kanadi ter se zahvalila 
vsem, ki so pripomogli k postavitvi in izvedbi razsta-
ve. Program sta kulturno popestrila PZ Jezerska tršca 
ter Snežna Obreza.  Avtor: Damijana Škrlj

Izobraževanje čez planke 
V začetku junija smo v sklopu nacionalnega projekta 
TVU ter mednarodnega izobraževalnega programa 
Erasmus+ na Vitri gostili tri profesorje Škotske šole 
turizma. Pobudnik projekta je bil eden od udeležen-
cev, ki je pred dvema letoma kot član skupine Eras-
mus+ prvič obiskal   Slovenijo. V programu Nature 
exchange je spoznaval biotsko bogastvo Notranjske. 
Navdušenje je prenesel na vodstvo šole, ki nam je za-
upalo pripravo programa. Skupaj s člani študijskega 
krožka Turizem na podeželju smo pripravili vse pot-
rebno za izvedbo pripravljalnega obiska. Petdnevno 
spoznavanje Notranjske, Posočja, Gorenjske in Lju-
bljane je bilo intenzivno in navdušujoče. Na terenu 
smo določili glavne smernice programa za obisk apri-
la 2017. Takrat bo 25 študentov in profesorjev deset 
dni podrobneje spoznavalo raznovrstnost trajnostne-
ga eko turizma v Sloveniji. Avtor: Bojan Žnidaršič

Foto: Bojan Žnidaršič

Slovesne obljube novih skavtov
10. in 11. junija smo cerkniški skavti imeli slovesne ob-
ljube. Medse smo letos sprejeli dvanajst novih članov, 
ki prosti čas raje kot sedenju za računalnikom name-
nijo potepanju po gozdovih, opravljanju dobrih del in 
veščinam preživetja v naravi. Obljubo je poleg novih 
prišlekov podalo še osem že izkušenih volčičev, ki so 
na določenem kosu prehojene skavtske poti postali do-
volj zreli, da so se lahko priključili skavtom izvidnikom 
v starejši starostni skupini. Da pa smo vikend kar se 
da dobro izkoristili, smo uredili notranjost in okolico 
skavtske hiške na Kamni gorici, kjer se običajno ses-
tajamo. Tako bodo odslej naša srečanja še prijetnejša, 
prostor pa koristneje uporabljen. Zadnji dan smo med-
se povabili še starše, uspešen vikend in skavtsko leto 
pa zaključili z mašo in piknikom.  Avtor: Andrej Šebenik 
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Zaključek pravljičnih uric… 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica za otroke od dopolnjenega 4. 
leta dalje pripravlja pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami. 
Vsak otrok, ki zbirni karton napolni s petimi obiski, dobi praktič-
no nagrado z logotipom knjižnice. V Cerknici se je v tem šolskem 
letu na dvajsetih srečanjih zvrstilo 86 otrok, nagrado je prejelo 49 
otrok. V Enoti Rakek je bilo devetnajst srečanj, na katere je prišlo 
56 otrok, prejeli so 40 nagrad. Ob koncu šolskega leta knjižnica 
pravljično leto zaključi z brezplačno lutkovno predstavo. Krtek 
Zlatko (ali Kakec, ki je padel z neba) je navdušil številčno občin-
stvo, ki je 21. junija napolnilo prireditveni prostor knjižnice. 
… in vrtčevskega Palčka Bralčka 
Predšolska Bralna značka je družinska književna vzgoja, ki spod-
buja starše, da berejo svojim otrokom. Poznajo jo tudi v Vrtcu 
Martin Krpan. Za pomoč so zaprosili Palčka Bralčka, ki jim je 
jeseni pripravil kup zanimivih slikanic, da so jih otroci nosili 
domov. Otroci so bili tako zavzeti, da so si zaslužili posebno po-
hvalo. Lisičke, Levčki in Sovice so prvi junijski teden s svojimi 
vzgojiteljicami obiskovali Knjižnico Jožeta Udoviča, kjer so jim 
pripravili pravljično srečanje s podelitvijo priznanj, Medvedke pa 
je knjižničarka Anita Leskovec zaradi dežja obiskala kar v vrtcu. 
Palček Bralček si bo privoščil zaslužene poletne počitnice, zato 
starši in mali bralci toplo vabljeni v knjižnico. Avtor: Anita Leskovec

Dogaja se

Zaključek verouka za Sončne žarke…
Predšolski verouk ali - kot ga v naši župniji imenuje-
mo - Sončni žarek je za naše otroke nekaj dragocenega. 
Srečanja, ki so potekala dvakrat mesečno, so jih boga-
tila tudi v spoznavanju svetega. Preko zgodb iz svetega 
pisma ter življenjskih zgodb prerokov in svetnikov so 
se krepili v vztrajnosti, zaupanju,  odpuščanju in pogu-
mu. Otroci so med seboj in Jezusom gradili prijateljstvo 
in ob pomoči katehistinj odkrivali bogastvo in lepoto 
vere. V  sončnem sobotnem dopoldnevu pa so se naši 
petletniki kot sončni žarki razkropili pred mladinskim 
centrom in z veselimi obrazki komaj čakali Veroniko in 
Mihaelo, da jih bosta po fotografiranju in kratki molitvi gospoda kaplana Ja
neza odpeljali v njihovo učilnico na sladko presenečenje. Avtor: Iva Dimic

… in devetošolce
Letos smo poleg osnovne šole zaključili tudi zadnje, deveto leto verouka. Vero-
uk mi je dal dobro podlago za življenje, saj sem pri njem prejela veliko duhov-
nosti in nasvetov, kako ravnati ob težkih trenutkih ter kako se pravilno odloča-
ti. Dolga leta nas je spremljal g. Jože Vidic, po birmi pa nas je vodil cerkniški 
kaplan Janez Žerovnik. Pogovarjali smo se o temah, ki so za nas mlade ak-
tualne in zanimive, srečanje smo popestrili s petjem ali pa se na župnijskem 
igrišču ukvarjali s športom. Zaključili smo v kapelici, kjer smo se z molitvijo 
zahvalili Bogu. Na leta osnovnošolskega verouka bom imela lepe spomine, še 
posebej, ker sem bila v družbi dobrih prijateljev, s katerimi imamo podobne 
življenjske vrednote. Upam, da mi bo to znanje in vedenje, ki sem ga prejela v 
vseh teh letih, pomagalo v novem obdobju življenja. Avtor: Tinka Kraševec 

Foto: Foto Žnidaršič

Foto: Maja Žnidaršič
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Ydria Motors - nova hala in novo ime

V družbi Ydria Motors so 9. junija slovesno odprli 
novo halo, podjetje pa je dobilo tudi novo ime eb-
m-papst Slovenija. Kot je pojasnil direktor Jošt 

Rupnik, je tako podjetje dobilo identiteto korporacije, 
katere del je. Nova hala je vredna skoraj 2,5 milijona evrov 
in meri kar tri tisoč kvadratnih metrov. Narekovali so jo 
optimizacija proizvodnje, rekonstrukcija obstoječih in pri-
čakovanje novih izdelkov. Del novih prostorov so namenili 
razvojno-kompetenčnemu centru in v njih po najnovejših 
standardih uredili tudi t. i. gluho sobo za merjenje vibracij 
in hrupa izdelkov. Podjetje strokovnjake, ki bodo zased-
li ta center, s pomočjo štipendijske sheme vzgaja že dve 
desetletji. Podjetje ebm-papst Slovenija se je kot Ydria 

Gospodarstvo

Zaposleni v Brestu so zaskrbljeni

Zaposleni v cerkniškem Brestu živijo v negotovos-
ti, saj je podjetje v težavah in zamuja z izplačilom 
plač. Najhujša je negotovost, saj ne vedo, ali naj si 

iščejo nove službe ali čakajo na čudežno rešitev. Direktor 
Darko Lesar je bil do nedavnega v svojih izjavah zelo op-
timističen, saj ima po njegovih besedah Brest Cerknica 
kupce in naročila. Prizadeva si najti vlagatelja, ki bi inve-
stiral v podjetje, kar bi omogočilo izplačilo plač in nabavo 
materiala za izpolnitev naročil. Potekajo tudi dogovori 

motors v Podskrajnik preselilo leta 2001. 23-letno pod-
jetje danes sodi med vodilne proizvajalce v industriji 
motorjev za belo tehniko v Evropi. Pred meseci so del 
proizvodnje preselili v Srbijo. 450 delavcev v Podskraj-
niku te selitve ni občutilo. Kot pravi Jošt Rupnik, bodo 
tudi vnaprej tovrstni prenosi potekali v »mehki obliki«, 
z upoštevanjem predpisov in zavedanjem, da so družini 
prijazno podjetje. »Z ljudmi se ne dela kar po domače,« 
poudarja direktor, ki je na odprtje novih prostorov po-
vabil prav vse zaposlene.  Avtor: Maruša Mele Pavlin

z ministrstvoma za finance in gospodarstvo ter upniki 
podjetja. Očitno vsaj zaenkrat niso bili uspešni. Lesar 
nam kljub večkratnim klicem v nekaj dneh ni dal izjave. 
Delavci Bresta ne verjamejo več v rešitev podjetja, čeprav 
bi radi: »Stroji že predolgo stojijo, da bi izpad proizvodnje 
lahko nadoknadili. Odšlo je kar nekaj ključnih delavcev 
iz proizvodnje. Poleg tega ni denarja za nabavo materiala 
za nove posle, kaj šele za poplačilo obveznosti ... Delavci 
si želimo čimprejšnje rešitve, pa naj bo kakršnakoli že, 
ta negotovost je najslabša.« Delavcem trenutno s paketi 
hrane pomaga cerkniški Rdeči križ. Avtor: Sergeja Širca

Naša regija je inovativna
16. junija je v Primorsko-notranjski regiji v organizaci-
ji Centra za inovativnost in razvoj Regionalne razvojne 
agencije Zeleni kras potekal Dan inovativnosti, ki je 
združil različne regijske organizacije pri izvedbi dogod-
kov za spodbujanje iskanja novih pogledov na stare te-
žave in sprejemanja novih izzivov. Pobudo je pozdravila 
tudi Občina Cerknica in sodelovala pri organizaciji. Na 
široko so odprli vrata za pobude občanov, povezane s 
tem, kje bi Občina lahko bila (še) bolj inovativna. Občani 
lahko še naprej oddajajo svoje predloge na spletu, na po-
vezavi Centra za inovativnost in razvoj. V okviru Dneva 
inovativnosti je območna zbornica Gospodarske zbor-
nice Slovenije podelila priznanja za najboljše inovacije 
v Primorsko-notranjski regiji v letu 2016. Srebrna pri-
znanja so prejeli Dominik Milavec iz Ydria  Motors ter 

 Petar Tadić in Samo Petrič iz Kovinoplastike Lož. Bro-
nasta priznanja so podelili Marku Ravšlju in Aleksan
dru Kljunu  iz Kovinoplastike Lož; Primožu Žufiču, 
Marku Ravniku in Anžetu Kranjcu iz Ydria Motors 
ter samostojnima inovatorkama Nataši Frank Barbiš 
iz Ilirske Bistrice in Sonji Semenič iz Podnanosa. Di-
plome pa so prejeli Primož Vidmar, Andraž Opeka in 
Toni Lovko iz Brest - pohištvo Cerknica ter samostojni 
inovator Vilko Škrab iz Ilirske Bistrice. 

V Cerknici pa je potekala delavnica Mladi nevladniki 
- inovatorji prihodnosti, ki jo je v prostorih Notranj-
skega regijskega parka pripravil Boreo, stičišče nevlad-
nih organizacij Primorsko-notranjske regije. Udeležili 
so se je predvsem mladi z dobrimi idejami in pod vod-
stvom Anuše Gaši oblikovali privlačne turistične ide-
je, ki bodo morda že kmalu v regijo inovativno vabile 
nove obiskovalce.  Avtor: Sergeja Širca

Foto: Valter Leban
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Kultura in kulturniki

Razstava čipk na Rakeku

Prvi vikend v juniju je bila na ogled tradicionalna 13. 
razstava čipk članic klekljarske sekcije Kulturnega 
društva Rak Rakek. Letos smo se klekljarice z men-

torico Zmago Raljevič odločile, da izdelamo čipke po 
osmih različnih vzorcih, v različnih tehnikah in barvah. 
Razstavo so obogatile kolegice iz drugih klekljarskih dru-
štev. Prostor se je bohotil s čipkami v panojih in na prtih, 
z nakitom, s svečniki, z okvirjenimi in tridimenzionalnimi 
čipkami. Iz knjige vtisov je razvidno, da so bili tudi letos 
številni obiskovalci navdušeni.  Avtor: Tatjana Gostiša Foto: Barbara Simčič

Cluster navdušil občinstvo 
 

11. junija je v zelški cerkvi potekal letni kon-
cert ženske vokalne skupine Cluster. Če-
tudi je skupina pred koncertom delovala le 

dobrega pol leta, je s pestrim programom in kakovostnim 
petjem navdušila obiskovalce. Gostujoča Vokalna skupi-
na Slavna je s svojimi moškimi glasovi lepo popestrila ve-
čer. Koncert je navdušil kar nekaj deklet, ki so napoveda-
le, da se bodo v novi sezoni pridružile skupini. Povabilo h 

Kresni koncert v Zelšah 

Oktet Kres vsako leto junija okrog kresa priredi letni 
koncert v zelški cerkvi. Letošnji je bil že šestnajsti 
po vrsti. Umetniški vodja Jože Oblak, član SNG 

Opera in balet Ljubljana, vsako leto v goste povabi katere-
ga od kolegov, pianist in baritonist Robert Brezovar se je 
vabilu odzval že peto leto. Program je bil pester, sodeloval 
je tudi cerkveni Mešani pevski zbor sv. Martin z Unca. 25. 
obletnico samostojnosti Slovenije so Kresovci zaznamova-
li z domoljubnimi skladbami, arija iz Trubadurja pa je dala 
koncertu poseben čar. Mezzosopranistka Klementina in 
tenorist Sebastjan Savnik sta s skladbo Prijatelja za ved-
no v program vnesla posebno vedrino. Avtor: Maja Malc

Clustru je vedno odprto za vse ljubiteljice petja, z vajami 
ponovno začnejo septembra. Avtor: Ana Gabrejna

Motivi, vžgani v les

V rakovški knjižnici so 21. junija otvorili razsta-
vo pirografskih izdelkov Tomaža Čučka, člana 
Društva notranjskih kulturnikov Krpan. Večer so 

s pesmijo popestrili Lara Zorn, Teja Saksida ter Simon 
in Miran Baraga. Avtor v les vžiga različne motive. Na 
razstavi prevladujejo portreti pisateljev, pesnikov, sklada-
teljev, med njimi nam domači J. V. Valvasor, Fran Gerbič 
in Jože Udovič. Posebej za ta dogodek je dodal tudi F. A. 
Steinberga. Ponosen je na zbirko enajstih različnih por-
tretov Franceta Prešerna. V počastitev občinskega pra-
znika in dneva državnosti so se petju Zdravljice pridružili 
tudi obiskovalci. Avtor: Nevena Savić

Foto: Karmen Petrič

Foto: Tone Malc

Foto: Anka Čuček
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Ste po študiju takoj dobili delo v domačem okolju?
Skoraj. Kratek čas sem učil še v Ljubljani na bolnišnič-
nem oddelku v Kliničnem centru, pa nekaj časa v Sta-
rem trgu, nato pa sem pri poučevanju likovnega pouka 
zamenjal učitelja Kneza, ki je šel ravno v pokoj. Poučeval 
sem v Cerknici, Grahovem in Begunjah. Trenutno učim 
likovno umetnost in snovanje, sicer pa sem poučeval 
tudi športno vzgojo, tehniko, etiko, zgodovino, še vedno 
pa učim filozofijo za otroke.
Zelo ste aktivni tudi v prostem času, sodelujete  
z veliko različnimi društvi.
Ja, sem v upravnem odboru Društva notranjskih kultur-
nikov Krpan, pa v društvu Pa-leta. Tu se je začelo, ko so 
me ljubiteljske likovnice poprosile, da bi jih osnov naučil 
jaz, namesto da hodijo na predavanja v Ljubljano. Člani 
društva še vedno hodijo na razne delavnice in predavanja, a 
tu sem se jaz že izpel, prav je, da se mentorji malo menjajo, 
da člani poznajo različne načine likovnega izražanja. Smo 
pa kmalu zatem začeli še z mini Pa-leto. Zdaj mislim, da bo 
že več kot deset let – z otroki se enkrat tedensko dobimo 
za kake tri ure in ustvarjamo v različnih tehnikah, takšnih, 
ki jih v šoli ne obravnavamo – kakšno slikanje z akrilom 
na platno, vinarel, pa jajčna tempera in podobno. Delav-
nice Mini Pa-lete vodiva skupaj s sinom Anžetom. Ker sva 
dva, se delavnic, za katere je vedno večje zanimanje, lahko 
udeleži več otrok. Nastala likovna dela razstavljamo ob raz-
ličnih priložnostih, najbolj pa se potrudimo za samostojno 
decembrsko razstavo, ki je postala že tradicionalna. Sicer 
pa še pojem v pevskem zboru Fran Gerbič, sem v odboru 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa čebelar, bil sem 
tudi predsednik društva, lovec, nekaj časa sem skakal s 
padalom, zdaj ne več, še vedno pa vsak teden rekreativno 
igramo odbojko in se ljubiteljsko »pretepam« v Karate klu-
bu Postojna. Pa najbrž sem še na kakšno stvar pozabil.
Katerim ciljem pa sledite pri izobraževalnem delu?
Želim si predvsem, da bi otroci pri likovnem izražanju uži-
vali, da bi umetnost vzljubili, morajo pa obvladati vse. Ne 
pustim, da bi kateri od učencev kak izdelek izpustil – ga bo 
že enkrat prinesel. Na razstavah vedno sodelujejo vsi učen-
ci, ne le najboljši, tako da se mora vsak potruditi po najbolj-
ših močeh, saj sicer ne meče slabe luči le nase, temveč na 
vso skupino in seveda tudi name. Udeležujemo se likovnih 
kolonij, recimo mednarodne v Črnomlju, za sodelovanje na 
natečajih, tudi mednarodnih, pa se odločam glede na ko-
misijo. V njej morajo biti člani, ki razumejo otroško dušo in 
znajo na umetnost gledati skozi otroške oči.

Avtor: Miha Jernejčič

Kultura in kulturniki

Jernej Dolničar
Jerneja Dolničarja večina pozna kot 
učitelja . Trenutno poučuje likovno 
umetnost, hkrati pa se na kulturnem 
področju udejstvuje tudi v prostem času, 
pa naj bo to petje v pevskem zboru ali 
pa vodenje likovnih delavnic znotraj 
Kulturnega društva Pa-leta . 

Dolničarjevi imate v sebi nekaj te umetniške žilice 
– vaš brat in nečak sta restavratorja, sin je končal 
umetniško gimnazijo, obiskoval študij oblikova
nja kamna...
Zanimivo, da jaz na srečanjih Dolničarjevih vidim pred-
vsem, da se nas več ukvarja s šolstvom. Dve moji teti 
sta učiteljici, žena je ravnateljica v Cerknici, njena sestra 
je učiteljica, hči vzgojiteljica... Kot kaže, pašemo eden k 
drugemu.
Ste tudi vi po izobrazbi pedagog?
Sem profesor likovnih umetnosti. Najprej sem dokon-
čal šolo za oblikovanje, sledila je pedagoška akademija –  
smer likovni in zgodovina, po desetih letih so razpisali 
še samostojno likovno smer, dokončal sem še tisto, po-
tem pa sem se vpisal še na fakulteto za humanistične 
študije v Kopru na znanstveni magisterij, filozofija in 
teorija vizualne kulture. Ne vem, če bom dokončal, a na-
učil sem se veliko. Filozofija me je vedno malo mikala, a 
nikoli nisem imel časa za to. Ko pa so moji otroci odrasli, 
sem vpisal še to smer. Bilo mi je blazno všeč, izpite sem 
naredil vse in to mi je bilo v bistvu dovolj.
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Duh nekega drugega časa

Avtor: Marija Hren

1954 Bezuljak – 
fantje v čolnu
Lokev na severozahodnem 
koncu vasi Bezuljak je bila ob 
deževni pomladi in jeseni kar 
velika . 

Njena površina je tedaj po prib-
ližni oceni merila okoli 15 arov. 
Takrat je voda prekrila tudi 

največjo skalo ob južni »obali« lokve in 
celo odtekala čez rob po kolovozu med 
Mivčo ogrado in Turkovim vrtom, mimo Kotovčkovih na 
ta dolejne ulice. Ob poletnih sušah se je gladina Lokve zni-
žala. Otroci smo gladino Lokve vedno občudovali. 

Zvedavi in brihtni Severjev Tone, šolar in pastir, je 
ob Lokvi, ko je prignal napajat domači kravi, večkrat raz-
mišljal: »Če imajo na Cerkniškem jezeru čolne, zakaj ne 
bi na naši Lokvi imeli vsaj enega!« Še ne 13-leten si je 
na poti  iz šole mimo Žage ogledoval skladovnice desk. 
V začetku poletja 1954 je na Žagi dobil štiri primerne 
jelove deske. Ker se je bal posmeha vrstnikov, če izde-
lava čolna ne bi uspela, desk ni pripeljal po glavni poti 
v Bezuljak, ampak sta jih z dve leti mlajšim sosedovim 
Jožetom po spodnji, gozdni begunjski poti znosila do 
bezovskih senožeti Devci in ob robu njiv Zvratnic do Se-
verjevega skednja.

Pod domačim skednjem je nastala čolnarska delavni-
ca. Za delo je Tone uporabil orodje starega očeta: obliče, 
dleta, žago in jerštat (mizarska miza) . Predstavo o tem, 
kakšen naj čoln bo, je imel Tone le v svoji glavi. Čeprav 
ni imel načrta za čoln na papirju, je postal pravi kon-
struktor. Tri tedne je vsak prosti čas uporabil za svoj 
projekt. Obdeloval je deske in oblikoval čoln. Vsak večer 
je skedenj s skrivnostjo na podu varno zaklenil, da mu 
ne bi kdo ponagajal. Ko je bil čoln narejen, je spoje med 
deskami zamazal s tekočim katranom. Kepe katrana 
je dobil na gradbišču zadružne trgovine v Begunjah. V 
starem loncu je kepe na ognju za hišo segrel in raztopil. 
Čoln je potem še premazal in zavaroval z oljnato zeleno 
barvo, lajšti (letvi) na zgornjem robu čolna pa z rdečo.

Prve dni avgusta 1954 sta mu pri »krstu« čolna pomagala 
tri leta starejši brat France in sosedov Kotovčkov Marko. 

Čoln so na veslih prenesli 
na Lokev. Vgrajene je imel 
tri prečne deske za sedeže, 
na premcu pa velik, lesen 
kavelj z verigo za privez. 
Čoln so spustili v vodo na 
južnem, najglobljem delu 
Lokve ob veliki skali. 

Posnetek je naredila Ameri-
čanka, nekdanja Bezovka, 
Ančka Žnidaršič, ko je bila 
na obisku v domovini . Na fo-
tografiji so (z leve) France 
Katern-Severjev, Tonetov 
starejši brat, veslo drži Anton 
Katern, rojen leta 1941, gra-

ditelj čolna, lastnik in kapitan, ter Marko Turšič-Kotovčkov . Fo-
tografija je iz zbirke Antona Katerna|Foto: Ančka Žnidaršič, Cleveland.

Do jeseni je bilo vsako nedeljo pri Lokvi živahno. Ob 
popoldnevih so ljudje hodili občudovat čoln in vožnjo z 
njim. Tudi starejši so se »okorajžili« za vožnjo s čolnom. 
Vsako nedeljo zvečer se je prenašanje čolna z Lokve na 
varno v Severjev skedenj ponovilo. 

Čolnarjenje na Lokvi  je trajalo dve poletji.  Ko se je 
Severjev Tone po končani osnovni šoli zaposlil na Žagi, 
je bilo turizma na Lokvi konec. Čoln je prodal nekemu 
fantu z Dolenjega Jezera. Tega, koliko je iztržil zanj, se 
Tone več ne spomni. Veselja pa je bilo veliko.

Tone Katern ni postal mizar, kot si je v šolskih le-
tih želel, ne ladjedelničar ne mornar. Ko je odslužil vo-
jake, je postal šofer avtocisterne. Sedaj je upokojenec 
in živi v Bezuljaku. V svoji obnovljeni rojstni hiši ima 
na podstrešju - svoji duši za veselje - lepo urejeno pravo 
muzejsko zbirko starih predmetov. Vredno ogleda!

Notranjske artikulacije Avtor: Artikula

Za startno črto se pripravlja olimpijsko poletje. Poči-
tnice in dopusti že tečejo ogrevalni krog. Vreme je priš-
lo v nekoliko boljšo formo. Vse je višje, hitreje, močneje. 
Za kolajno morda še ni, je pa vsaj boljše kot prej:

»Po vsem tem dežju je kazalo, da letos ne bo z jagodami nič, 
ampak zdaj so že malo ratn  j  .«

ratn  j   = biti bolje/boljše kot prej (za počutje, splošno stanje, vreme)

https://stareslike.cerknica.org/2015/09/05/bezuljak-lokev-ki-je-ni-vec/
https://stareslike.cerknica.org/2011/07/16/begunje-195455-5-6-in-7-razred/
https://stareslike.cerknica.org/2010/01/28/1960-begunje-jelka/
http://wp.me/pMryv-gQy
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Šport

28. maj v znamenju športa

Zadnjo soboto v maju so zaznamovale najraz-
ličnejše aktivnosti, povezane s športom. Ra-
kovški nogometaši so s turnirjem obeležili 

90. obletnico kluba, na cerkniškem kegljišču so spre-
jeli svetovna prvaka, Cerkničanko Tino Hren in Po-
stojnčana Žigo Požarja, zvečer so nogometni nav-
dušenci spremljali finale lige prvakov, za cel dan – od 
devetih do devetih – pa so igrišče pred OŠ Cerknica 
zavzeli košarkarji. Košarkarski klub Cerknica je na-
mreč organiziral prireditev 12 ur košarke, na kateri 
so se na igrišču vsako uro menjale ekipe košarkarjev 
in košarkaric - od tekmovalcev do rekreativcev in od 
najmlajših do najstarejših. V klubu si bodo prizade-
vali, da prireditev postane tradicionalna, a letos je 
imelo nemalo športnih navdušencev kar nekaj težav 
pri odločitvi, katere od številnih prireditev, ki so po-
tekale na isti dan, bi se udeležili. 

Peter Vesel dvakratni 
državni prvak

Cerkniški kolesar Peter Vesel je v svoji kate-
goriji (Master 3) postal državni prvak tako v 
gorsko kolesarskem krosu kot v maratonu. Na 

državnem prvenstvu, ki je 18. in 19. junija potekalo v 
Kočevju, je v 3. kategoriji veteranov v maratonu svo-
jega zasledovalca prehitel za več kot pol ure, v krosu 

pa je prav tako prepričljivo opravil s konkurenco – 
konkurente je prehitel skoraj za cel krog. 

Peter se je tekmovanja udeležil v sklopu priprav na 
Transalp – sedemdnevno gorsko kolesarsko dirko, ki 
bo med 17. in 23. julijem potekala po Avstriji, Švici in 
Italiji. Kolesarji bodo skupno prevozili 519 kilome-
trov in opravili s kar 17.000 metri višinske razlike. 
Čeprav torej Petra glavna preizkušnja še čaka, je z 
rezultatom na državnem prvenstvu zelo zadovoljen, 
saj potrjuje, da je na pravi poti do novih uspehov.

Foto: arhiv KK Cerknica

Foto: arhiv KK Cerknica
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ŠPORTNI SEMAFOR

NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek ob Cerkniškem jezeru – 11,5 km, 5. 6. 2016
Moški: 
 1. Sebastjan Zarnik 40:33
 2. Uroš Rozman 42:06
 3. Martin Ramšak 43:40
Ženske: 
 1. Valentina Rebec 51:32
 2. Kristina Bele 52:08
 3. Katarina Ožbolt 54:05

Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
 700 metrov: Tine Zabukovec in Neža Zigmund
 1000 metrov: Tanej Fatur in Kiara Sterle
 1500 metrov: Nejc Šraj in Ema Bebar

Obletnici obeležili 
s turnirjema

Tako cerkniški kot tudi rakovški nogometaši 
so s turnirjema obeležili devetdeseti obletni-
ci obstoja klubov. 

Rakovčani so nogometni turnir organizirali 28. 
maja, udeležile pa so se ga ekipe otrok iz vse Slove-
nije. Ker uspehi kluba temeljijo predvsem na dob-
rem delu z mladino, je bil tudi turnir organiziran 
za mlade. Na Rakeku se je zbralo prek 300 otrok –  
manjkali niso niti člani klubov, kot so Olimpija, 
Domžale, Krka in podobni. V klubu pa načrtujejo 
še eno slavnostno prireditev, izdajo biltena in še 
kakšno revialno tekmo, vse to pa bo, prav tako v 

okviru praznovanja okroglega jubileja, predvidoma 
prišlo na vrsto jeseni.

Cerkničani so si praznovanje zamislili na druga-
čen način, seveda pa je bilo tudi tu vse v znamenju 
nogometnih tekem. 18. junija se je tudi na nogo-
metnem igrišču Koleno vse začelo z najmlajšimi, 
stopnjevalo pa se je z revialnimi tekmami članov, 
veteranov, pa tudi članov drugih športnih klubov 
iz Cerknice. Na igrišču so se zbrale praktično vse 
generacije nogometašev in drugih športnih navdu-
šencev, najmlajši so se lahko preizkusili v poligonu 
z žogo, veterani iz Cerknice in z Rakeka pa so odi-
grali medsebojno tekmo. Župan občine Cerknica je 
predsedniku kluba, Gorazdu Kebetu, predal no-
gometno žogo, ki bo nogometaše spominjala na ta 
jubilej, zvečer pa je sledila še zabava z lokalno glas-
beno skupino Nočna pravila.

Šport

Avtor: Miha Jernejčič

Foto: Anja Turšič

Foto: Tine Šubic

Foto: Tine Šubic



32 | Slivniški pogledi | julij–avgust 2016

Žogarija v Cerknici

24. maja je v telovadnici OŠ Notranjski odred 
Cerknica potekala Žogarija. Zbrale so se 
ekipe iz OŠ Notranjski odred Cerknica, 

podružnic Maksim Gaspari Begunje in 11. maj Grahovo 
ter OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg in Jožeta Krajca 
Rakek. Učenci so se pomerili v nogometu, spretnostnih 
igrah z žogo in v kvizu znanja, učitelji pa v igri Tudi vi, 
profesor. Kroni pri Vragolijah Žogarije sta osvojila Nikita 
Funda iz OŠ Heroja Janeza Hribarja in Taj Krupić iz OŠ 
Notranjski odred Cerknica. Po napeti in razburljivi nogo-
metni tekmi so zmagali učenci OŠ Jožeta Krajca Rakek. 

Učenci OŠ heroja Janeza Hribarja so dogajanje popestri-
li s plesno točko, prvošolci OŠ Notranjski odred Cerknice 

Mladi mladim

pa so predstavili spretnostne igre. Otroci iz Vrtca Martin 
Krpan Cerknica so se udeležili Mini Žogarije. Tekmovalci 
in navijači smo lahko poskusili dobrote lokalnega pridelo-
valca ekološke hrane, Kmetije Mihelčič.  Avtor: Maja Škrbec

Foto: Tina Matičič

Ti si fuč

25. maja je Otroški pevski zbor 4. in 5. razre-
da OŠ Notranjski odred Cerknica pripravi-
li svoj prvi zaključni koncert z naslovom 

Ti si fuč, ki sta ga povezovala učenec Dominik Križ in 
učitelj Uroš Cajnko. V Kulturnem domu Cerknica je pod 
vodstvom zborovodje Daše Joželj Kranjc odmevala 
otroška pesem, polna radostnega smeha in nagajivosti. 
Nadobudni pevci so zapeli kar 14 pesmi, med njimi tudi 
dve v ruskem jeziku in tako upravičili 2. mesto na medna-
rodnem festivalu otroške pesmi Veseli veter. Poslušalce je 
navdušila še njihova izvedba pesmi, v kateri so se predsta-

Veter v laseh – s športom proti 
zasvojenosti

4. junija se je na OŠ Notranjski odred Cerknica in 
obeh podružničnih šolah, 11.maj Grahovo in 
Maksim Gaspari Begunje, odvijala prireditev 

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti. Prireditve 
se je skupaj udeležilo 582 učencev, ki so se preizkusili 
na številnih poligonih (nogometnem, košarkarskem, 
odbojkarskem in atletskem) ter pri lokostrelstvu, na-
miznem tenisu, taborništvu in tenisu. Prireditev so po-
pestrili vabljeni predstavniki Rdečega križa, DEOS – a 
in paraplegiki iz Ljubljane, ki so na invalidskih vozičkih 

vili tudi kot inštrumentalisti. Kot goste so na koncert po-
vabili korepetitorico Katarino Skuk in Mladinski pevski 
zbor OŠ Cerknica pod vodstvom zborovodje Nives Kem
perle. Za konec so zapeli skupaj.  Avtor: Daša Joželj Kranjc

Foto: Brigita Vrenko Hribar

 odigrali igro košarke in partijo namiznega tenisa ter sli-
kali z usti. Učenci so z opravljenimi nalogami na poli-
gonih in drugih postajah zbirali točke in najboljši so ob 
koncu prejeli zaslužena priznanja. Učenci in ostali ude-
leženci so polni novih lepih izkušenj zaključili prijeten 
aktiven dan. Avtor: Boštjan Gorjup
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Mladi mladim

Šolski ekovrt 

9. junija smo učenci OŠ Notranjski odred Cerknica 
pri gospodinjstvu oblikovali šolski ekovrt. To je 
ena izmed dejavnosti v sklopu projekta Shema 

šolskega sadja in zelenjave, ki je potekal pod vodstvom 
Jožice Fabjan z Inštituta za trajnostni razvoj. Najprej 
smo si ogledali različne oblike vrtov, nato pa smo zara-
di slabega vremena pohiteli z delom. Vrt smo postavili 
pred vhodom razredne stopnje. Najprej smo postavi-
li ogrodje visoke grede. Nato smo okoli lesene ograde 
posuli pepel ter ogrado umaknili. Medtem je hišnik pri-
peljal suho bukovo listje in sadike, ki jih je šoli podarila 
Vrtnarija Najdi. Skopali smo jašek, v katerega smo vsta-

Ekskurzija na avstrijsko Koroško

4. junija smo učenci 8. in 9. razreda OŠ Rakek v 
okviru izbirnega predmeta nemščina obiskali 
avstrijsko Koroško. Družbo so nam delali sovr-

stniki iz OŠ Cerknica, OŠ Stari trg pri Ložu in OŠ Rovte.
Naš prvi cilj je bil Minimundus, kjer smo si ogleda-

li pomanjšane verzije svetovnih znamenitosti. Sledil je 
kratek ogled Celovca in njegovih znamenitosti, prosti 
čas pa smo izkoristili za malico in obisk bližnjih trgo-
vin. Nato smo si na gradu Landskron ogledali predstavo 
ptic ujed. Večkrat so nam ptice poletele prav nad gla-
vami in nam prikazale, kako dobro in natančno znajo 
leteti. Zatem smo se spustili do Affenberga, kjer domu-
jejo berberski makakiji, vrsta japonskih opic. Imeli smo 

Zlati sonček in Krpan

V športna programa Zlati sonček in Krpan, ki 
spodbujata gibanje, učenje novih spretnosti 
ter ohranjanje zdravja, so vključeni vsi učenci 

od prvega do šestega razreda na OŠ Notranjski odred 
Cerknici ter obeh podružnicah. Tudi letos smo na pode-
litev medalj in priznanj medse povabili znanega športni-
ka - 17. junija nas je obiskal petkratni olimpijec Janez 
Ožbolt, ki je skupaj s perspektivnim biatloncem Nace
tom Žnidaršičem predstavil biatlon. Učenci so jima 
postavili veliko zanimivih vprašanj. 

Gosta sta učencem od prvega do tretjega razreda v okviru 
programa Zlati sonček podelila 82 malih zlatih, 79  velikih 

modrih in 75 velikih zlatih medalj. Učencem od četrtega do 
šestega razreda pa 61 bronastih, 65 srebrnih in 45 zlatih 
priznanj za športni program Krpan. Avtor: Maja Škrbec

vili ogrodje visoke grede. Vanjo smo najprej dali karton, 
da bi zadušili rast trave, čez pa ovčjo volno za zaščito 
pred zajedavci, toplotno izolacijo in zadrževanje vlage. 
Sledila je plast prsti, nato pa še slame, pod katero smo v 
zemljo posadili zelišča. Z nami sta bili učiteljici Veroni
ka Švigelj in Marjetka Rupar. Avtor: Klara Fröbe 6 .c

voden ogled po parku in izvedeli, da so te opice zelo 
družabne in prijazne, vendar napadalne, ko se počutijo 
ogrožene. Opice so se prosto gibale med nami in nas s 
svojim vedenjem zelo zabavale.

Malce utrujeni, a zadovoljni smo se v večernih urah 
vrnili domov.  Avtor: Zala Kožman, 9 .a

Foto: Anja Šircelj Istenič

Foto: Marjeta Košir
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Ideja za izlet

Čebelarska 
učna pot
Tokrat vam med idejami za izlet 
predlagamo obisk čebelnjaka in 
čebelarske učne poti na otočku Goričica 
na Cerkniškem jezeru . Za izhodišče si 
med tednom lahko izberete parkirišče 
pri vasi Dolenje jezero ali na otočku, v 
Pretržju, v neposredni bližini čebelnjaka .

Na robu obširnega in radodarnega gozda, v 
nedrju otoka Goričica, stoji zanimiva stav-
ba, v kateri prebivajo čebelje družine, ki jih 

oskrbuje človek. Ta stavba ni samo dom za čebele, 

 pomen čebel v naravi, pridelavo in uživanje medu 
ter drugih čebeljih pridelkov, čebeljo pašo in medo-
vite rastline. Osrednji del učne poti je 13 informa-
cijskih tabel. Program predstavitve se nadaljuje pri 
vrstah panjskih sistemov, ki jih uporabljamo v Slo-
veniji, zeliščnem vrtu in medovitih rastlinah, ki jih 
imamo nasajene na območju učne poti. 

Torej, če vas zanima, zakaj čebela piči, kako se če-
bele pogovarjajo, kakšno je satovje in kaj potrebuje 
čebelar pri svojem delu, pridite in se sprehodite po 
čebelarski učni poti. Notranjski čebelarji odpiramo 
vrata čebelnjakov in čebelarstev otrokom, šolarjem, 
upokojencem, domačinom, slepim in slabovidnim 
ter vsem tistim, ki jih zanima, kako delamo s čebe-
lami, kaj se od čebel lahko naučimo in kako uporab-
ljamo dobrote čebeljega panja za ohranjanje zdrav-
ja. Obiskovalcem želimo podariti naše izkušnje in 
koga tudi navdušiti za čebelarjenje. Med obiskom 
na tej zaplati čebelarskega sveta je seveda prisotna 

tudi prava čebela, kot stalni spremlje-
valec in prebivalec društvenega čebel-
njaka.

Učno pot si lahko ogledate sami ali 
pa se lahko dogovorite za voden ogled. 
Za skupine iz vrtcev ter osnovnih in 
srednjih šol imamo pripravljene de-
lovne liste. Po predhodnem dogovoru 
lahko uredimo tudi pokušino medu. 

Informacije o obisku čebelnjaka in 
učne poti lahko dobite na številkah 
031 610 638 (Janez) in 041 900 132 
(Olga).

Dolžina pohoda: pohod od parkirišča do čebel-
njaka in po 250 metrov dolgi učni poti traja približ-
no dve uri. 

Zahtevnost: Sprehod je primeren za družine, 
skupine ali posameznike. Zaželeno je primerno in 
umirjeno obnašanje pred čebelnjakom, saj preveli-
ka količina dišav in razposajenosti lahko povzročita 
kak bližnji čebelji obisk. 

Avtor: Janez Dragolič, ČD Cerknica

Foto: Miloš Toni

ampak tudi prostor za čebelarjevo delo. Poleg tega, 
da je čebelnjak sestavni del čebelarjenja, je tudi kul-
turna kategorija v njegovem življenju, delu in pro-
storu. Prvi del izleta je ogled čebelnjaka in njegove 
bližine.

Drugi del izleta predstavlja ogled čebelarske 
učne poti. Na tej učni poti obiskovalcem predsta-
vimo našo medonosno čebelo, osnove čebelarjenja, 



julij–avgust 2016 | Slivniški pogledi | 37

Dober zgled in črna pika

Dober zgled
V okviru praznika občine Cerknica je Notranjski park 11. 
junija za občane organiziral brezplačno panoramsko vo-
žnjo z lojtrnikom ob Cerkniškem jezeru. Kljub temu, da 
nam vreme letos povzroča kar nekaj preglavic, so slivniš-
ke coprnice vsaj dopoldne pregnale padavine in okrog 40 
udeležencev je lahko nadvse uživalo v vožnji ob jezeru. 
Zaradi velikega interesa sta se morala na pot odpraviti 
kar dva lojtrna voza, saj je bil prvi zelo hitro poln.

Črna pika
22. junija okoli 10. ure so delavci Javnega podjetja Ko-
munala Cerknica odstranili table, ki so onemogočale par-
kiranje na novozgrajenem parkirišču pri pokopališču na 
Uncu. A že isti popoldan je parkirišče poškodoval neznani 
voznik tovornjaka. Kaže, da je na njem obračal vozilo, pri 
tem poškodoval vozišče, nato pa s parkirišča zapeljal kar 
po delu zelenice in poškodoval še to. Komunala Cerknice 
je svoje delavce poslala nazaj na parkirišče, da škodo od-
pravijo. Višino škode še ocenjujejo, Občina Cerknica pa je 
primer vandalizma prijavila policiji. 

Varnost na prvem mestuVlomilci niso nikoli na dopustu!
•  poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma 

(naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabi-
ralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za sa-
modejno prižiganje luči),

•  doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite 
dokumente in ključe,

•  z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
•  povejte sosedom, kako ste dosegljivi,
•  zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali 

jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite 
(umetniške slike, nakit, tehnične predmete).
Prijetne in varne počitnice ter dopust vam želijo poli-

cisti Policijske postaje Cerknica!

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje ob izgubi žene, mame in babice Dragi
ce Pokleka, rojene leta 1949 v Ljubljani. Vaši denarni prispev-
ki so šli za dober namen DRUŠTVU ZA POMOČ PREZGODAJ 
ROJENIM OTROKOM, Zaloška 11, 1000 Ljubljana. TRR: SI56 
0201 4005 0993 640, SWIFT: LJBASI2X. Družina Pokleka se 
posebej iskreno zahvaljuje Policijski postaji Cerknica in 
PGD Cerknica za požrtvovalnost in nesebično pomoč, iz
kazano 14. junija pri iskanju pokojne Dragice Pokleka.

Žalujoči: mož Ivan, sin Gregor in hči Polona Pokleka z družinama

Da bi poletni oddih preživeli čimbolj prijetno in 
varno, vam svetujemo, da poskrbite za nekaj 
osnovnih zaščitnih ukrepov. S preventivnim 

ravnanjem in zavarovanjem lastnine lahko že sami pre-
cej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in 
se izognete neljubim dogodkom. Prilika dela tatu - vlo-
milec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za 
vlom najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. 
Posebno »vabljiva« za vlomilce so odprta vrata ali okna, 
razpoložljivo orodje za dostop (denimo zaboji ali lestev, 
ki omogočajo dostop do sicer nedosegljivih oken) ali vrt-
narsko orodje, s katerim lahko nasilno vlomijo.
Pred dopustom:
•  zaklenite vrata in zaprite okna,
•  ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektri-

ke, predvsem na aparatih,
•  ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so nabi-

ralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.,
•  ne puščajte doma dragocenosti in denarja, 
•  o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefon-

skem odzivniku, na listkih),
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Razgibajmo možgane

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
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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 »Nagra-
dna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniski-
pogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve 
bomo v uredništvu sprejemali do 23. avgusta. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih pri-
speva pokrovitelj tokratne križanke, Stepp, d. o. o.
1 . nagrada: tabure kocka,
2 . nagrada: okrasna blazinica,
3 . nagrada: blazinica za stol.

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki 
Slivniških pogledov, ki izide v začetku septembra 2016. 

V uredništvo je tokrat prispelo 94 pravilnih rešitev prejšnje 
križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo 
nagrade pokrovitelja, Občine Cerknica: 
1 . nagrada (zastava Republike Slovenije): 

Ivica Naranča, Ulica za mlinom 8, 1380 Cerknica,
2 . nagrada (knjiga Dober dan, Krpanova dežela): 

Marija Urbas, Za vrtovi 6, 1380 Cerknica,
3 . nagrada (USB ključek): 

Ivo Klobučar, Partizanska 14a, 1381 Rakek. 
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo na Občini Cerknica.
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Lepo vabljeni  . . .

Napovednik
Kaj smo ustvarjali na pravljičnih
uricah v knjižnici 

(razstava otroških izdelkov in foto 
utrinkov)
V času obratovanja knjižnice, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica - enota Rakek.
Razstava bo na ogled do 31. avgusta.
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - 
enota Rakek 

Pirografski izdelki Tomaža Čučka 
(razstava)

V času obratovanja knjižnice, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica - enota Rakek
Razstava bo na ogled do 19. avgusta.
Organizator: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - 
enota Rakek

Vsak četrtek v juliju in avgustu
Poletna vadba joge
Ob 18.00 na Cerkniškem jezeru - Rešeto; 
potrebujete podlogo in tanko odejo; vstop je prost.

sobota, 6. avgusta 
Dan žetve na Notranjskem 
Od 8.00 dalje na Slivskem polju.  
Organizator: Društvo Klasje Cerknica

nedelja, 7. avgusta 
III. Vseslovensko srečanje Dolenjih vasi
Žegnanjska maša, blagoslov koles in 
tradicionalno druženje vaščanov in prijateljev 
Dolenjih vasi s pestrim programom. Cerkev sv. 
Lovrenca in posestvo Lovrenc v Dolenji vasi.
Več informacij: www.drustvo-lovrenc.si, 031 885 325
Organizator: Društvo Lovrenc

sobota, 9. julija
Pohod po kanjonu Iške
Odhod je ob 10:00, Čohovo.
Obvezna oprema: obutev za hojo po vodi in 
pohodne palice ter nekaj kondicije.
Informacije na: 041 689 755.
Organizator: Društvo ljubiteljev narave Vidovski 
hribi
 
sobota, 27. avgusta 

Gasilska veselica
Slavnostni prevzem novega gasilskega vozila in 
gasilska veselica z Ansamblom Biseri in Klapo Galeb.
Od 18.00 dalje, Unec.
Organizator: PGD Unec

v soboto, 27. avgusta 
(kvalifikacije), in v soboto, 
3. septembra (finale) 

8. državno prvenstvo v 
streljanju s fračo
ob 10.00, Čohovo
Za treninge pokličite na 041 689 755
Organizator: Društvo ljubiteljev 
narave Vidovski hribi

Kam med 
počitnicami?
Notranjski regijski park 

Raziskovalne počitnice
Mladi radovedneži bodo raziskovali 
okolje Notranjskega parka in na 
aktiven način preživljali počitnice.
Termin bo razpisan med 24. in 26. 
avgustom.

Salezijanski mladinski 
center

Poletni počitniški šiviljski tečaj
Od 4. do 8. julija od 8.00 do 14.00, 
Salezijanski mladinski center 
Cerknica. Prijave zbira šivilja Helena 
(041 600 831).

Oratorij za predšolske otroke 
in osnovnošolce
Od 22. do 27. avgusta, Salezijanski 
mladinski center Cerknica. Prijave 
zbirajo na oratorij.cerknica@gmail.
com ali  na telefonskih številkah 
031 694 684 (animator Tadej Zalar) 
in 031 247 685 (kaplan Janez 
Žerovnik).

Center za socialno delo 
Cerknica

23. počitniški program za 
osnovnošolske otroke 2016
Od 29. junija do 8. julija, vsak 
delovni dan od 9. ure zjutraj, različne 
lokacije. 
Pester nabor aktivnosti: spoznavni 
dan, kopanje na Debelem rtiču, 
ogled kino predstave v Kopru, obisk 
živalskega vrta, obisk adrenalinskega 
parka v Postojni, pohod na Slivnico, 
športne igre na šolskih igriščih 
in zaključni dan s posebnim 
presenečenjem. V programu sodeluje 
16 izkušenih vaditeljev-animatorjev. 
Informacije: koordinator Rok Škof 
(040 637 859), tajništvo CSD (01) 70 
50 400 in www.csd-cerknica.si.

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica 

Čas počitnic je tudi čas učenja: 
• brezplačna uporaba študijskega 

prostora za dijake in študente, 
• klimatiziran prostor v 2. 

nadstropju cerkniške knjižnice, 
• računalniki s povezavo na www, 
• WiFi dostopna točka 
• v času obratovanja knjižnice 

preverite razpoložljivost na (01) 
7091 078 ali na www.kjuc.si.

Klub MACE 
Poletna delavnica mažoret in 
twirlinga
Od 22. do 26. avgusta, popoldan. 
Delavnica primerna za vse fante 
in dekleta od 4. leta starosti dalje. 
Delavnice vodijo naše usposobljene 
vaditeljice. Prijave do 15. avgusta 
zbirajo na naslovu  Klub MACE, 
Casermanova 12, 1380  Cerknica in 
po e-pošti klub.mace@yahoo.com. 
Več informacij: www.klub-mace.si.
Pridruži se nam in se nauči  plesa in 
vrtenja palice!

Počitniško povabilo…
… v knjižnico, po knjige 

Pred vrati so težko pričakovani poči-
tniški dnevi, ki kar čakajo na našo Od-
ločitev, da začnemo z odštevanjem An, 
ban, ciciban in odkrivanjem novih do-
godivščin. Naj nas Sence poletja zva-
bijo na Potovanje v tisočera mesta in 
Čudežni vrt, naj bo to Čas čudežev in 
naša Dežela čudes! Svet je kakor ringa-
raja! Nikoli ne reci, da te je strah. Kaj 
ima ljubezen s tem? Če ne gre drugače, 
uporabi Prdoprašek doktorja Proktor-
ja, četudi postane Rdeče kot kečap. Ne 
čakaj na Sedem minut čez polnoč! Po-
tovanje na Tandadrino lahko pričneš 
takoj! In Zaljubljena, zatreskana lahko 
zapišeš Črvive pesmi, ki bodo sčasoma 
postale Svilnate rime. Ni konec sveta! 
Pridi v Mesto sanjajočih knjig in tvoje 
počitnice se bodo odvrtele Kot v filmu. 
Uživaj (tudi) s knjigo v roki, kjerkoli že 
boš! Zvezde vabijo! 
*zeleno obarvane besede so naslovi knjig za 
otroke in mladino

Mali oglas
Oddamo poslovni-pisarniški prostor, 
25 m2, v centru Cerknice.  Ima 
lasten vhod in stranišče, električni, 
telefonski in internet priključek. 
Info: 040 770 773.

https://mail.slivniskipogledi.si/owa/redir.aspx?C=fUZlC-1C20eEP_PJNMtRWQItppOIo9MILg8TGFujL_j1MKpIt-DCMBozGEB69jGYrsy1rXOgMjc.&URL=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-lovrenc.si
https://mail.slivniskipogledi.si/owa/redir.aspx?C=cd1Vlg8SJEySZsxYEPSZz-_QPyrRpNMIMxoGWTVymp6OeOkgIW8sKK44XGHbXvzO70V0Nc1_kUY.&URL=mailto%3Aoratorij.cerknica@gmail.com
https://mail.slivniskipogledi.si/owa/redir.aspx?C=cd1Vlg8SJEySZsxYEPSZz-_QPyrRpNMIMxoGWTVymp6OeOkgIW8sKK44XGHbXvzO70V0Nc1_kUY.&URL=mailto%3Aoratorij.cerknica@gmail.com

