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Utrinki iz
šolske kuhinje

N

a Osnovni šoli Notranjskega odreda Cerkni
ca smo 28. oktobra kuhali bučno juho. Pomagala nam je Irena Tomažin iz društva
Zdrava juhica. Najprej smo izdolbli buče, jih skuhali
in dodali začimbe. Medtem ko se je juha kuhala, smo
okrasili krožnike s topljeno čokolado, zelenjavo in
sadjem ter lističi mandljev. Iz marcipana smo naredili presne kroglice s kokosom.
Na koncu smo vse skupaj poskusili. Bilo je zelo
okusno.
Avtor: Maša Pečkaj, 6. a
Foto: Veronika Švigelj

O

b dnevu slovenske hrane pa smo učenci, ki
obiskujemo krožek Kuharska tekmovanja,
18. novembra pomagali šolskim kuharicam skuhati tradicionalno kmečko kosilo: krompirjev golaž in pečeno jabolko, nadevano z orehi in medom. Na koncu smo v jedilnici tudi razdelili hrano
učencem in učiteljem.
Vsi učenci smo se zelo zabavali, saj je bila to za
nas velika izkušnja. Značilno notranjsko kosilo
bomo pripravili še enkrat v februarju, preden odidemo na tekmovanje Kuhna pa to.
Avtor: Maja Pokleka in Nikita Čuček, 7. d

Uvodnik

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Foto: Valter Leban

Leto je že skoraj
naokrog. Ostalo
nam je le še nekaj
dni, ko bomo s
kopico želja in
načrtov prestopili
prag novega leta. Iz
srca, drage občanke,
občani, sosedje,
znanci in prijatelji,
vam želim, da bi bil tudi vaš sleherni dan
poln naprej usmerjenih pogledov.

T

rdno verjamem, da ima vsak posameznik v
sebi moč za vsaj drobno spremembo. Če dodamo še motivacijo, dobro voljo in kanček
potrpljenja, potem smo na dobri poti, da svoje cilje
dosežemo in ne ostane samo pri novoletnih obljubah. Te so prevečkrat razvrednotene in izrečene kar
poprek, brez resnične želje in nagiba, da bi bili boljši.
Moje obljube na mestu župana imajo bistveno
večjo težo, saj sem odgovoren Vam, drage občanke
in dragi občani, ki ste me podprli in mi zaupali, da
skupaj oblikujemo občino, prijazno ljudem. Ves čas
se zavedam svoje odgovornosti, da moram načrtom,
ki sem si jih zadal ob izvolitvi, tudi slediti. Želim si,
da bi tako razmišljali tudi vodilni politiki, pa ni tako.
Seznam prioritet na zadnjih državnozborskih volitvah je bil dolg in predvsem zelo ambiciozen. Vse od
krepitve gospodarstva pa do novih etičnih in moralnih standardov v politiki. A veliko lažje je moralizirati in obljubljati s televizijskih ekranov in propagandnih panojev kot resnično spreminjati. To namreč
zahteva razvojno naravnane in motivirane ljudi, ki
bi se zavedali, da so oni v službi države in njenih

 ržavljanov, ne pa ravno obratno, kot je v Sloveniji
d
navada. Dokler tega zavedanja ne bo, bomo ostali pri
prelomljenih obljubah. Sicer pa je veliko lažje graditi
utvare ljudem iz zaprtih pisarn, kongresnih dvoran
in blindiranih avtomobilov, obdan z varnostniki, kot
pa biti ves čas v stiku občani, ki me na cesti, v trgovini ali na kavi sprašujejo, kdaj bo cesta do njihove
hiše asfaltirana, ali se bo v vrtcu odprl še en oddelek,
zakaj pri njih še ni možnosti priklopa na kanalizacijo. Priznam, da moj odgovor ni vedno tak, kot bi si ga
želel slišati moj sogovornik in da se vsega ne da rešiti
čez noč, vendar – ne glede na situacijo – moje obljube
niso prazne. Za razliko od vodilnih politikov živim
med ljudmi, katerim sem kot župan odgovoren. In
svoje poslanstvo jemljem zelo resno.
In če smo že pri obljubah, bi rad poudaril, da smo
v preteklem letu z mojo ekipo uspeli realizirati kar
nekaj projektov. V različnih krajih po občini smo
izboljšali komunalno infrastrukturo, obnovili smo
občinske in (ob zglednem sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo in CPK, d. d.) tudi regionalne
ceste. Zgradili smo center za ravnanje z odpadki,
vlagali smo v športno infrastrukturo in začeli gradnjo objekta na vstopni točki na Cerkniško jezero.
Omogočamo spodbude za razvoj gospodarstva, bliža pa se tudi izgradnja športne dvorane na Rakeku.
Ob vsem tem Vam obljubljam, da bomo v občinski
upravi Občine Cerknica s takim tempom nadaljevali tudi v letu 2017 in v sodelovanju s svojimi občankami in občani gradili občino po meri ljudi.
Voščim Vam mirne praznike in zdravo, zadovoljno ter uspeha polno novo leto, hkrati pa Vas z
veseljem vabim k udeležbi na prireditvah v okviru
progama Cerknica v prazničnih lučeh, ki smo jih
pripravili v sodelovanju z Notranjskim regijskim
parkom in Zavodom Pekarna.
župan Marko Rupar
december 2016
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Intervju

Janez Košir,
vedno za nove izzive
Janeza Koširja iz Selščka poznamo
predvsem kot turističnega delavca, enega
izmed ustanoviteljev Turističnega društva
Menišija in lokalnega turističnega vodnika,
ki goste navduši s svojim poznavanjem
zgodovine in zgodb o naših krajih.
Čeprav zadnja leta delujete predvsem v turizmu, pa
ni bilo vedno tako. S čim ste se pred tem še ukvarjali? Kakšna je vaša življenjska zgodba?
Rodil sem se leta 1943 na Rakeku. Moj oče je bil železničar, zato smo tudi živeli tam do leta 1949, ko smo se
preselili v Selšček. Železnica mi je še danes blizu, glede
tega sem delal tudi raziskave, predvsem glede železniškega vodovoda, ki je potekal med Cerknico in Rakekom. Bil
sem vajenec v tehnični enoti Kliničnih bolnišnic v Ljubljani, kjer sem obiskoval obrtno šolo. Tam sem tudi živel
in se preživljal sam - večinoma s priložnostnimi deli, kot
so sekanje drv, nakladanje premoga, izdelava ključev, selitve in podobno. V Kliničnih bolnicah sem se po končani
vajeniški dobi zaposlil kot ključavničar in kirurgomehanik. Vzdrževali smo celotno tehnično opremo bolnic
vključno z opremo in izdelavo priprav, ki so bile potrebne
pri operacijah. Nikoli mi ni bilo težko preživeti, saj smo

s svojimi rokami sposobni narediti marsikaj. Po vojski
sem se preselil nazaj v Selšček. Ljubljana, kjer sem živel
štiri leta, mi ni bila všeč. Menišija mi je že od nekdaj ljuba. Tako sem delal na podjetju Kovind na Uncu in po tem
opravljal še kakih pet, šest različnih poklicev do upokojitve. Sem takšen, da vedno rabim nove izzive, tako da sem
rad opravljal različna dela. Med drugim sem bil ključavničar, strugar, tehniški risar, konstrukter, opravljal službo
varstva pri delu in požarne varnosti v več podjetjih.
Kako ste torej od teh tehničnih poklicev prišli do
turizma?
Že od nekdaj je bila moja velika strast zgodovina. Če bi
imel možnost, bi šel na učiteljišče in se izobraževal v tej
smeri, a je nisem imel. Sem pa veliko stvari preučil in
prebral. Udeleževal sem se tudi različnih tečajev, ki so
me zanimali, na primer nemščine in računalništva. Ko
sem izvedel, da iščejo nekoga, da bi prek javnih del delal
na Turistično informacijskem centru Cerknica, sem šel
vprašat in tudi zaradi teh pridobljenih znanj dobil službo. Včlanjen sem bil tudi v Turistično društvo Notranjska in takrat tudi prvič opravljal delo vodnika – prosili
so me, če bi lahko peljal tri avtobuse ljudi na Slivnico.
Malo sem si prebral in se pripravil in ko sem govoril po
mikrofonu, sem se čez čas ozrl naokrog in ugotovil, da
me z zanimanjem poslušajo. To mi je bilo všeč, opravil
sem tečaj za vodnika in redno opravljal turistična vodenja po Notranjski, vmes pa se še ves čas informiral,
proučeval, se izobraževal... Za svoje delo sem dobil tudi
priznanje Andragoškega centra za vseživljenjsko učenje,
priznanje Turistične zveze Slovenije za prostovoljno prizadevno delo v turistični organizaciji in še nekaj drugih.
Kako se je kaj spremenilo delo vodnika v primerjavi s preteklostjo?
Predvsem je bilo včasih težje glede usklajevanja, ker ni
bilo mobilnih telefonov. Če je med izletom prišlo do
sprememb, odpovedi, je bilo težko to sporočiti naprej
glede kosila, večerje, obiska drugih lokacij.

Janez Košir pri turizmu poudarja predvsem zgodbe, zgodovino.
Tudi pri spominkih se drži načela, da morajo imeti zgodbo in hkrati biti uporabni. | Foto: Miha Jernejčič
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Tu ste delali še kot član Turističnega društva
Notranjska. Kako pa je prišlo do ustanovitve Turističnega društva Menišija?
V letu 2001 je Lili Mahne pripravila delavnico o Menišiji, kjer smo se dogovorili o vzpostavitvi poti – kolesarske
in naravoslovne učne poti. Poti so se potem oblikovale,

Intervju

»Imamo mnogo zanimivih zgodb in lokacij, za katere pa malokdo ve,
kaj pomenijo. Mislim, da bi te stvari lahko bolje predstavili turistom,
pa tudi domačinom,« poudarja Janez Košir. | Foto: osebni arhiv

označile s tablami, smo se pa zavedali, da jih bo treba
vzdrževati. Tako smo, predvsem z namenom vzdrževanja označenih poti, konec leta ustanovili turistično
društvo. Ustanovitelji smo bili Marijan Rafael Loboda, ki je oblikoval tudi znak društva, Jakob Matičič,
Vincenc Otoničar, Janez Škrlj in jaz, prvi predsednik
pa je bil Radivoj Jesenšek.

Kaj pa menite nasploh o možnostih turizma pri nas?
Sam pri turizmu poudarjam predvsem zgodbe, zgodovino. Tudi pri spominkih se držim načela, da mora imeti
zgodbo in hkrati biti uporaben. Brez enega ali drugega
ne gre. Toliko imamo zanimivih stvari pri nas. Že prej
sem omenil železnico in železniški vodovod, mislim, da
bi bila to zanimiva zgodba, tudi opuščeni zbiralnik vode
na Rakeku bi se dalo uporabiti kot prireditveni prostor.
Preučujem tudi pot prevoza jambora iz Rakitne do Trsta,
ki je peljala tu čez, imamo mnogo zanimivih lokacij, ki bi
jih bilo vredno predstaviti ljudem – francosko pokopališče nad Rakekom, skala, na kateri je Mariji spodrsnilo
v bližini kapelice med Cerknico in Rakekom, pa svetišče
bogu Belinu ob hotelu v Rakovem Škocjanu. Ob poti na
Loškem je še vedno podstavek, na katerem je stal opatov
križ. Ena taka zanimiva zgodba je še kapela sv. Petra v Begunjah. To je prvi sakralni objekt, v katerem je predstavljeno slovenstvo od karantanskih časov naprej in je res
vreden ogleda. Mnogo zanimivih zgodb in lokacij, za katere pa malokdo ve, kaj pomenijo. Mislim, da bi te stvari
lahko bolje predstavili turistom, pa tudi domačinom.
Živite v Selščku, ki je ena lepše urejenih vasi pri
nas – izstopajo predvsem table na hišah s hišnimi
imeni in deli Maksima Gasparija. Imate tudi tu kaj
prste vmes?
Ne, tu je pa bolj mladina prevzela vse skupaj. Glede tabel
je bil pobudnik moj sin, Martin, nato pa so z vaškim
odborom izpeljali. Dogovorili so se in naredili. Tudi na
predstavitvah na sejmih in drugod promoviramo Gasparija in njegovo izročilo, nanj smo res ponosni.

Torej je šlo le za vzdrževanje poti?
Pogovarjali smo se tudi o obuditvi turizma na Menišiji. V preteklosti, v začetku 20. stoletja, je bil tu turizem
razvit zaradi avstro-ogrskih vojakov, ki so imeli v bližini
strelišče, V Begunjah je bilo takrat sedem gostiln in kraj
to ima v krvi. Odločili smo se, da množičnega turizma
tu ne bomo dopuščali. Nimamo infrastrukture, pa tudi
sam kraj je prvobiten, mnogo je rastlin, gozda in velika
škoda bi bila, da se to uniči. Prirejali smo
prireditve oziroma dogodke. Prireditev
Na lepi Menišiji je bila letos že desetič, na
njej imajo mlajši glasbeniki priložnost, da
se pokažejo in nastopijo ob boku z izkušenejšimi. Pod mentorstvom Vitre iz Cerknice smo oblikovali še sprehajalno pot »Po
medvedovih stopinjah«. Zanimiv je izvor
imena. Vaščanka je hodila na Špičko in
enkrat je šel z njo majhen medvedek, okrog 30-kilogramski. Ko smo se na delavnici
pogovarjali o tem, smo se odločili, da bo ta
pot nosila ime »Po medvedovih stopinjah«.
Intervjuvanca poznamo predvsem kot turističnega delavca, enega izmed ustanoSicer pa je naš moto, da karkoli naredimo, viteljev Turističnega društva Menišija in lokalnega turističnega vodnika. | Foto:
je več kot nič.
osebni arhiv

Avtor: Miha Jernejčič

december 2016
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Aktualno pri nas

Delavci v negotovosti
Cerkniški Brest je bil uspešno pohištveno
podjetje, ki je v najboljših časih
zaposlovalo 2.000 ljudi. Danes je že
daleč od stare slave, saj je od leta 2012,
ko je izgubilo pomemben posel z Ikeo,
tonilo vse globlje.

P

odjetja ni rešilo niti leta 2014 dodeljeno dolgoročno posojilo v okviru državne pomoči v
višini 1,8 milijona evrov, s katerim naj bi ohranili zdravo proizvodno jedro. Skupina delavcev je septembra na ljubljansko okrožno sodišče vložila predlog
za stečaj družbe, sedaj pa se sprašujemo, kaj to pomeni za socialno-gospodarsko sliko občine Cerknica.

Nižja stopnja brezposelnosti
Na Uradu za delo (UD) Cerknica se je iz podjetja
Brest od 1. januarja do 17. novembra 2016 prijavilo 18 oseb, od tega jih je 13 dalo izredno odpoved,
medtem ko je pet ljudi prejelo odpoved iz poslovnega razloga. Glede na raven izobrazbe so brez dela ostali štirje diplomirani inženirji lesarstva, prav toliko
delavcev brez poklica, trije inženirji lesarstva, dva
diplomirana ekonomista in dva lesarska tehnika ter
po en ekonomski tehnik, administrator in magister
znanosti. Na vprašanje, kakšne so možnosti zaposlitev v naši občini, odgovarjajo, da je bilo na območju, ki ga pokriva Urad za delo Cerknica, v oktobru
objavljenih 46 prostih delovnih mest. V primerjavi
z enakim obdobjem lani so delodajalci iskali več delovne sile: v lanskem letu od januarja do oktobra je
bilo na voljo 305 delovnih mest, letos jih je bilo v
primerljivem obdobju 470. »Od tega so pri 288 oddanih potrebah delodajalci zaprosili Zavod RS za zaposlovanje za pomoč pri napotovanju oseb iz naših
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evidenc,« so pojasnili na uradu. Dodali so, da je veliko povpraševanja po zaposlitvah zaradi različnih
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih spodbuja država (Nova možnost, Zaposli.me, Prvi izziv,
ki jih delodajalci izkoristijo za že znane kandidate).
Največ povpraševanja je še vedno po poklicih teh
ničnih smeri, kot so kovinarji, varilci, CNC operaterji, vzdrževalci, upravljalci strojev ter pomožni delavci
v kovinarstvu, pa tudi inženirji strojniška in elektrotehnike. »Tega kadra nam primanjkuje, potrebe težko pokrijemo,« priznavajo na uradu. Veliko težje pa
se zaposlijo ženske, predvsem tiste, ki so starejše od
50 let, so brez izobrazbe in s statusom invalida. Za to
populacijo ni objav prostih delovnih mest.
To se odraža tudi na strukturi brezposelnih, saj na
UD Cerknica s 50,2 odstotka prevladujejo ženske.
Stopnja registrirane brezposelnosti v naših krajih
znaša 8,5 odstotka, medtem ko je na ravni celotne
države 10,7 odstotna. Število prijavljenih oseb na
cerkniški izpostavi Zavoda RS za zaposlovanje se v
primerjavi z lanskim letom zmanjšalo, saj je bilo letos konec oktobra prijavljenih 652 oseb, v enakem
obdobju lani pa 727. »Največ prijavljenih oseb ima
nižjo in srednjo poklicno izobrazbo, teh je 32,1 odstotka, s 30,5 odstotka jim sledi srednje tehniško,
strokovno splošna izobrazba, z visokošolsko izobrazbo prve stopnje pa je 10,4 odstotka prijavljenih
oseb,« naštevajo na uradu in dodajajo, da je najmanj
prijavljenih, to je 0,3 odstotka oseb, z visokošolsko
izobrazbo tretje stopnje. Med razlogi za vpis v evidenco brezposelnih v 10 mesecih letošnjega leta prevladuje iztek zaposlitve za določen čas. Zaradi stečaja podjetja se je na zavod prijavilo samo šest oseb.

Kakšne so pravice po stečaju?
S pravnico Zlatko Turšič iz podjetja Ius plus, druge
pravne dejavnosti, d. o. o., Cerknica smo se pogovarjali o tem, kje lahko poišče pomoč in zaščito oseba,
ki je zaradi stečaja podjetja izgubila službo. Turšičeva je pojasnila, da lahko upravitelj v stečajnem

Aktualno pri nas

Foto: Maruša Opeka

 ostopku s 15-dnevnim odpovednim rokom odpove
p
pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem, katerih
delo je zaradi začetka stečajnega postopka pri delodajalcu postalo nepotrebno. »V tem primeru ima
delavec pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1.
Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna
plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec,
če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo,«
je razložila Turšičeva. Sicer pa je višina odpravnine
odvisna tudi od dolžine trajanja zaposlitve pri delodajalcu. Delodajalec mora izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, razen če
kolektivna pogodba ne določa drugače.
Veliko delavcev ima težave tudi z neizplačanimi
plačami, plačili za odsotnost od dela, nadomestili za plače za čas neizrabljenega letnega dopusta v
koledarskem letu in odpravninami. Izplačila neizplačanih obveznosti delodajalca za obdobje treh
mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja zaradi stečajnega postopka pa lahko delavec
zahteva od Javnega jamstvenega, preživninskega
in invalidskega sklada. »Da lahko delavec uveljavlja
navedena izplačila, mora predhodno svojo terjatev
(neplačila delodajalca) prijaviti v stečajnem postopku,« je povedala Turšičeva. To mora storiti v treh
mesecih od objave oklica, saj v nasprotnem primeru izgubi pravico do poplačila. »Prijava terjatev
Avtor: Maruša Opeka

v stečaj mora poleg podatkov o upniku, dolžniku in
sodišču vsebovati tudi podatek o opravilni številki
stečajnega postopka in jasno določen zahtevek za
priznanje terjatve,« je še naštela. Sicer pa delavcem z naslednjim dnem po prenehanju stečajnega
postopka pripada tudi denarno nadomestilo, s tem
ko se prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje in vloži vlogo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. To pravico lahko uveljavijo samo tisti, ki
ustrezajo pogojem. »Denarno nadomestilo lahko
uveljavi, kdor je bil pred nastankom brezposelnosti
zavarovan za primer brezposelnosti najmanj devet
mesecev v zadnjih 24 mesecih oziroma je mlajši od
30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer
brezposelnosti. Izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja,
delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov
ni plačal,« je pojasnila Turšičeva.

Socialna stiska ob izgubi službe
Ob izgubi službe se številne družine znajdejo v težkem socialnem položaju. Povečan obseg vlog za izredno denarno pomoč in občinsko socialno pomoč
so zaznali tudi na Centru za socialno delo Cerknica.
Direktorica CSD Cerknica Nina Bavdek pripoveduje, da so jih posamezni delavci in sindikalna zaupnica že konec maja prvič obvestili, da delavci podjetja
Brest pohištva niso prejeli dveh plač. »Pogovorili
smo se o njihovih stiskah in težavah in jim posredovali informacije o možnih pomočeh za reševanje
materialne stiske,« je povedala Bavdkova. Center se
je povezal z Občino Cerknica, ki je po besedah Bavdkove prisluhnila stiskam delavcev p
 odjetja Brest in
zagotovila dodatna finančna sredstva za izplačilo
občinskih socialnih pomoči. Tako naj bi bilo za občinsko socialno pomoč iz podjetja Brest zaprosilo
več kot 25 delavcev, v podobnem obsegu pa naj bi
obravnavali tudi izredne denarne pomoči.
december 2016
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Dolenje Jezero:
na preddverju jezera
Dolenje Jezero določa neposredna
bližina Cerkniškega jezera, saj leži na
njegovem severnem obrobju v bližini
velikih požiralnikov, kot sta Vodonos
in Rešeto.

V

Skupno zemljo hočemo nazaj!
Agrarna vaška skupnost Dolenje Jezero (AVS) ima
45 članov - družin in 418 hektarjev zemlje, kar pa
še ni pravno urejeno. Na jezeru pokosijo okrog 50
hektarjev, za kar dobijo tudi subvencijo, ki jo namenijo za skupne projekte. Zavedajo se, da so subvencije namenjene temu, da se ohrani kulturna krajina.
Franci Mulec, predsednik AVS, razloži: »Že več
kot dvajset let se borimo po sodiščih, da bi ta zemljišča pravno uredili, ker niso urejena v zemljiški knjigi.
V starih zemljiških knjigah pred drugo svetovno vojno to ni bilo vpisano. Zaradi stroškov stvari niso bile
pripeljane do konca.« Tomaž Korošec, namestnik
predsednika AVS, dopolni: »Pravijo, da nismo bili
nikoli lastniki. Kar naprej se je ponavljalo, da nismo
imeli popolne vloge, ni bilo odločbe o nacionalizaciji.
Potem so v arhivu občine našli odločbo. Takoj smo
dopolnili vlogo. Upravna enota nam je izdala odločbo, da je to naše. Republiško pravobranilstvo pa se
je na to pritožilo in to razveljavilo. Od nekdaj brez
prekinitve pa Jezerci uporabljamo ta zemljišča.«
Julka Hvala, dolgoletna blagajničarka AVS, ki
hrani tudi vaški arhiv, pristavi: »Brez sredstev se
ne da delovati. Denarja ne delimo med člane. Ko ni
bilo subvencij, smo bili praktično brez sredstev, še
za žig nismo imeli.«

as se v pisnih virih prvič omenja leta 1371,
cerkev sv. Petra pa je navedena v Bizancijevem popisu cerkva iz leta 1581. V svoji
notranjosti varuje več dragocenosti. Lesen kasetiran strop iz leta 1682 sta dala postaviti in poslikati Gregor Červič ter Andrej Logar. Morda je ta
strop dokaz, kako si je človek 17. stoletja predstavljal nebesa, uteho, kaj bo po smrti, saj so poslikave
takšne, kot bi gledali nebeški rajski vrt: živobarvne
rožice vseh vrst, vitice, angelci.
Na poslikanem koru iz leta 1753 pa ne kraljuje samo sveti Peter s ključi in knjigo, temveč tudi
drugi svetniki, med njimi znamenita sveta Notburga, zavetnica kmečkega stanu, z grabljami, vilami
Jezerski pašnik
in voličkom. V cerkvi so trije poznobaročni oltarji,
Jezerci imajo na jezeru tudi skupni pašnik, ki je velestenec pa je izdelek javorniške glažute.
lik okrog 30 hektarjev. V najboljših časih se je na
njem paslo 150 glav živine, letos 54 glav goveje živine in nekaj koz. Na pašniku je tudi vir vode, ki
priteče s Slivnice.
Še ne dolgo nazaj je živina vsak dan prihajala s pašnika domov po glavni ulici. Pa so zaradi iztrebkov,
ki so bili po cesti, začeli prihajati inšpektorji. Julka
Hvala slikovito navede: »Agrarna skupnost je hotela
plačati človeka, ki bi pobiral dreke po cesti, da bi vendarle to stoletno tradicijo ohranili. Dreke smo izvažali, saj so se oprijemali gum in so šli v svet. Nismo usDel stropa v cerkvi sv. Petra | Foto: Marija Hribar
peli.« Marija Leskovec, lastnica apartmaja J ezerka,
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 opolni: »Znamenita Drekštrase je bila ena izmed
d
glavnih turističnih atrakcij. Ko se je živina vračala domov s pašnika, se turisti niso mogli načuditi, kako živina ve, kje je doma, saj je pravilno zavila v dvorišče.«

Kakor celotno Dolenje Jezero je tudi okolica cerkve sv. Petra –
predvsem po zaslugi vaščanov – lepo urejena. | Foto: Sandra Pohole

odlično sodelujemo, pa župnika, krajevno skupnost, donatorje, posameznike, ki so vložili ogromno dela, da nam je uspelo. Radi bi uredili tudi koleŽivahna vaška skupnost
Med obema vojnama je vaška skupnost štela sko- sarsko stezo od Cerknice do vasi.«
raj 400 ljudi, danes 230. V vasi sta rojena Gregor
Kebe (1799‒1885), ki je leta 1860 v Rokodelskih Turizem naj bo sonaraven
novicah objavil opis Cerkniškega jezera, in Janez V vasi, kjer se lahko pohvalijo s pestro turistično ponudbo − muzej, multivizija, kmečki turizem, prenočišKebe, duhovnik ter pisec več del o Notranjski.
Za živahen utrip pa je po besedah Marije Lesko- ča − si želijo, da bi zmogli obvarovati naravo, ki je ohvec pomembno tudi gasilsko društvo, pri katerem ranjena prav zato, ker niso dopustili grobih, zloveščih
je bila ustanovljena kulturna sekcija, prirejali so posegov, kot so bili projekti Brioni, Gornji Jadran …
Glavni promet na jezero gre skozi vas. Obiskovaligre, izkupiček je šel v to, da je društvo delovalo,
gostovali so po okoliških vaseh. V vasi delujejo dve ci bi morali bolj spoštovati red, oznake in ne voziskupini ljudskih pevcev, Jezerci in Jezerska tršca, ti kar povprek, saj se mnogokrat obnašajo, kot da
je jezero njihovo. A jezero ima lastnike. Jezerce, ki
ter ansambel Jelen.
Tomaž Cvetko, cerkveni ključar, našteje, kaj vse se zavedajo, kako neprecenljivo in edinstveno je
so postorili v zadnjih letih: »Obnovili smo cerkveno Cerkniško jezero in okolica.
obzidje – cvingler, namestili kovana vrata, uredili
okolico cerkve. Letos smo naredili fasado, drenažo
ob cerkvi, v zvonik smo namestili novo uro. Lipa
ob cerkvi, ki je stara več kot tristo let, je zaščitena.
Potrebno je bilo veliko dogovarjanja, da so jo prišli
obrezat. Pa še štorklji, ki sta si v njenih krošnjah naredili dom, smo morali počakati, da sta odpotovali.«
Franci Mulec nadaljuje: »Naredili smo tudi športno, večnamensko igrišče za otroke in mladino, za Jezerci od leve: Tomaž Cvetko, Tomaž Korošec, Julka Hvala, Franvse. Pohvalil bi Občino Cerknica, župana, s katerim ci Mulec, Marija Leskovec | Foto: Marija Hribar
Glavna ulica | Foto: Izak Hribar Meden

Avtor: Marija Hribar
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Iz občinske hiše

Potrdili proračun
za leto 2017
V četrtek, 17. novembra, je potekala
14. seja cerkniškega občinskega sveta.
Na dnevnem redu je bila tudi prva
obravnava občinskega proračuna
za leto 2017, v okviru katerega na občini
pričakujejo 12 milijonov evrov prihodkov,
od tega naj bi za investicije namenili
nekaj več kot 4,5 milijona evrov.

S

vetniki so v prvi obravnavi proračun potrdili, z izjemo svetnikov iz stranke Naša
Notranjska. Očitek opozicije, ki je sicer po
zdravila izgradnjo skate parka in fitnesa na prostem ter športne dvorane na Rakeku, je bil, da iz
finančnega načrta ni razvidno, da bi bila Občina
Cerknica naravnana v pridobivanje evropskih
sredstev. Župan Marko Rupar je pojasnil, da se
je na nekatere evropske projekte s področja naravovarstva in turizma prijavil že Notranjski regijski park, in opozoril, da že na ravni države v tej
finančni perspektivi niso predvidena sredstva za
razpise za sofinanciranje infrastrukturnih investicij, na katere bi se lahko v prihodnjem letu prijavila cerkniška občina. Na to pa je letel še eden izmed očitkov opozicijskih svetnikov, da je premalo
projektov, ki ne bi bili izključno infrastrukturno
naravnani, na drugi strani pa naj bi se premalo
vlagalo v razvoj gospodarstva in delovnih mest.
Cerkniški župan je poudaril, da je Občina izčrpala
vse zakonske možnosti za razbremenitev gospodarstva, na najnižjo zakonsko možno raven znižala komunalni prispevek ter znova namenila subvencije za malo gospodarstvo in za zaposlovanje
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preko javnih del. »Žal pa občina nima v lasti v
industrijskih zemljišč v industrijski coni, ki bi jih
lahko pod ugodnimi pogoji ponudila potencialnim investitorjem,« je povedal župan in pri tem
zatrdil, da je cerkniška občina opravila svoje delo,
sedaj pa je za omogočanje konkurenčnejšega gospodarstva na potezi država.
Svetniki so soglašali tudi s ceno storitve pomoči
družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. »Po opravljenih
novih izračunih v skladu z veljavno zakonodajo
predlagamo skupno ceno ure storitve na delovni dan 22,31 evra, ki se torej zniža v primerjavi
z doslej veljavno ceno za 1,76 odstotka. Zniža se
tudi cena za uporabnika iz 5,14 evra na uro na 5,02
evra na uro,« je pojasnila Bogdana Bizjak, višja
svetovalka za družbene dejavnosti. Na Centru za
socialno delo Cerknica, ki je izvajalec teh storitev,
so pripravili tudi izračun cene za delo med vikendi
in prazniki, ko bo cena znašala 23,17 evra, za uporabnike pa to pomeni 5,23 evra na uro storitve. Po
sprejetem sklepu bo tako subvencija občine znašala 76 odstotkov od ekonomske cene.

Cerkniški župan Marko Rupar je poudaril, da je Občina Cerknica
izčrpala vse zakonske možnosti za spodbujanje gospodarstva, žal pa
nima v lasti v zemljišč v industrijski coni, ki bi jih lahko pod ugodnimi pogoji ponudila potencialnim investitorjem. | Foto: Maruša Opeka

Strani ureja: Maruša Opeka

Izpostavljamo

Dimnikarske storitve
prepuščene trgu

P

oslanci so konec oktobra sprejeli nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki bodo s 1. januarjem 2017
v celoti prepuščene trgu, kar naj bi zagotovilo prijaznejše izvajanje storitev in cenovno konkurenčnost.
Potrošniki bodo morali do konca junija 2017 izbrati
svojega izvajalca dimnikarskih storitev, ki bo te usluge
opravljal 12 mesecev. Če potrošnik ne bo izbral izvajalca,
bo veljalo, da je s sedanjim izvajalcem zadovoljen in bo
storitve opravljal tisti, ki je to delo opravljal doslej. Če pa
bo pristojna inšpekcija ugotovila, da dimnikar ne opravlja
svojega dela v skladu z zakonom, lahko potrošnik tudi
pred pretekom enega leta zamenja dimnikarsko službo.
Na področju občine Cerknica je dimnikarske storitve
do nedavnega opravljalo podjetje Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Okić Fadil, s. p., iz Sodražice, z novim
letom pa bo trg prost in potrošniki si bodo lahko sami

izbrali dimnikarja s seznama dimnikarskih služb, ki ga
vodi Ministrstvo za okolje in prostor.
Ne glede na to, katero službo bodo uporabniki izbrali, pa so njihove dolžnost omogočiti pregled male kurilne naprave in vpis male kurilne naprave v evidenco, pa
tudi dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev, eno leto
hraniti zapisnik o pregledu ter upoštevati morebitne
odločbe pristojne inšpekcije in odpraviti ugotovljene
Avtor: Maruša Opeka
nepravilnosti. 

Cerknica stopila
skupaj za Brestovce

V

Notranjskem regijskem parku z za
skrbljenostjo spremljajo usodo Bre
stovih delavcev. Zavedajo se, da je
stiska posameznikov in družin, ki so zaradi
situacije v Brestu zašli v težave, še globlja v
prazničnem času.
Zato so se odločili, da skupaj z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki pripravijo projekt Človek človeku, ki so ga letos namenili zbiranju finančnih sredstev za podporo delavcem Bresta.
Donacije so zbirali na različne načine: v zadnjem novembrskem koncu tedna so pripravili različne dobrodelne
dejavnosti (dražbo likovnih del, tržnico in športne dejavnosti), v Kulturnem domu Cerknica pa so gostili predstavo
priljubljenega Denisa Avdića Moški so z Marsa, ženske
so z Venere. Vsa sredstva, ki so jih v tej humanitarni akciji
podarili dobri ljudje s socialnim čutom (Občina Cerknica
je dodala 3.000 evrov, namenjenih financiranju novoletnih daril in voščilnic, ki jih letos ne bo), bodo namenili za

pomoč delavcem Bresta. Kot je povedala Liza Vipotnik,
so v okviru akcije zbrali 7.786 evrov.
V sklopu projekta Človek človeku so pripravili tudi
okroglo mizo, na kateri so cerkniški župan Marko Rupar ter predstavniki regijskega gospodarstva ob vodenju Anuše Gaši razpravljali o izzivih cerkniškega gospodarstva. Gospodarstveniki so izpostavili, da je še vedno
premalo kadra s tehnično izobrazbo in da bi morali biti
ljudje – zlasti mladi – bolj ambiciozni, tako pri iskanju
zaposlitve kot kreiranju lastnih poslovnih priložnosti.
Avtor: Maruša Opeka
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Občina za občane

Investicije
v vodovodni sistem

N

a področju Podslivnice v zadnjih tednih
poteka rekonstrukcija tlačnega dela vodovoda, ki povezuje vodohran s črpališčem
pri Komunali Cerknica. »V tej fazi del bomo rekonstruirali slabih 200 metrov vodovoda na odseku
od glavnega črpališča čez Cerkniščico, ob Cesti pod
Slivnico ter naprej čez cesto pri domu starejših občanov do vodohrana,« dela opisuje Samo Mlinar
iz cerkniške občinske uprave. Rekonstrukcija tako
vključuje zamenjavo dotrajanega vodovoda, kar
naj bi bilo po besedah Mlinarja ključno za oskrbo z vodo za več kot 90 odstotkov uporabnikov,
ki se napajajo iz Vodovodnega sistema Cerknica.
Vrednost investicije ocenjujejo na 100.000 evrov.
Na občini napovedujejo, da bodo v naslednjih letih
nadaljevali tudi z obnovo okrog 800 metrov preostale trase vodovoda. Na območju Podslivnice je v
teh dneh zaradi del lahko motena oskrba z vodo,

o čemer bo uporabnike obveščalo javno podjetje
Komunala Cerknica.
Komunala Cerknica je pred časom začela tudi
z izgradnjo merilno regulacijskega jaška na Rakeku.
Kot je pojasnil Mlinar, bo investicija, vredna 52.000
evrov, omogočila regulacijo pritiska na Uncu in
v spodnjem delu Rakeka ter omogočila boljšo oskrbo z vodo v tem delu občine.

Kolesarnica že kmalu
v središču Cerknice

 ojasnjujejo na Občini Cerknica. Dela naj bi bila
p
po prvih n
 ačrtih zaključena že v začetku novembra, občino pa bodo skupaj s tlakovanjem in hortikulturno ureditvijo stala 50.700 evrov.

V

naslednjih tednih bo Cerknica dobila prvo
javno kolesarnico iz kovinske konstrukcije, ki bo stala pri avtobusni postaji, pod
njeno streho pa bo prostora za kar 54 koles. Namenjena bo tako obiskovalcem središča mesta
kot uporabnikom avtobusne postaje. »Mnogi se iz
oddaljenih delov Cerknice na avtobusno postajo
pripeljejo kar z avtomobili, z izgradnjo kolesarnice pa spodbujamo ljudi k uporabi bolj trajnostnih oblik prevoza. Glede na to, da je središče
Cerknice prometno precej obremenjeno, je kolo
vsekakor primernejša rešitev, zlasti v lepih dneh,«
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Otvoritev ceste
Sv. Vid – Župeno

K

onec oktobra je potekala slavnostna otvoritev dela ceste med Sv. Vidom in Župenim,
ki jo je Občina Cerknica asfaltirala, in tako
izboljšala za te kraje najbližjo prometno povezavo z
Ljubljano. Kot je izpostavil župan občine Cerknica
Marko Rupar, so prebivalcem okoliških vasi in ostalim potnikom z rekonstrukcijo zagotovili varnejšo cesto, kar dotrajana makadamska cesta ni bila. V
tej fazi obnove so asfaltirali in razširili 1,3 kilometra dolg odsek med Koščaki in Župenim.
Župan je obljubil nadaljevanje obnove te ceste
v prihodnjih letih, vse do križišča s cesto, ki povezuje Cerknico in Rakitno, ko bo v celoti zaključena

 bnova tega odseka. Vrednost letošnje investicije
o
pa je nekaj manj kot 230.000 evrov.
Otvoritve, ki je potekala kar na trasi, pri križišču
za Koščake, so se udeležili številni krajani ter predstavniki občine in izvajalcev. Vsi prisotni so bili vidno zadovoljni, da bo njihova pot po asfaltiranem
cestišču hitrejša, predvsem pa varnejša.

Ponudbe za
pomembne investicije

Ž

e na eni od preteklih sej so cerkniški svetniki potrdili investiciji v projektiranje in gradnjo športne dvorane Rakek ter skate stezo in
fitnes na prostem. »V zadnjem mesecu sta se javni
naročili zaključili. Za projektiranje in gradnjo rakovške športne dvorane so se prijavili trije ponudniki,
sedaj poteka ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in
priprava zahteve za dopolnitev ponudbe. Na podlagi
vseh dokazil se bomo lahko potem odločili o izvajalcu del. Za gradnjo fitnesa na prostem pa je prispela
ena ponudba,« je pojasnil Dušan Jernejčič iz občinske uprave. Na dejanski začetek del pa bomo morali
po vsej verjetnosti počakati do prihodnjega leta.
Še nekaj dni pa imajo izvajalci za oddajo ponudbe za izvajanje gradbenih del za krožišče v Cerknici,
med cestama, ki Cerknico povezujeta z Rakekom
in Begunjami. Direkcija RS za infrastrukturo je

 bjavila javno naročilo v vrednosti 450.000 evrov.
o
Tako se bo na pobudo občine uredil odsek, ki je sicer
pregleden, a zaradi tranzitnega prometa, visokih hitrosti in dotrajanega vozišča zelo nevaren. Pristojni
na direkciji poleg izboljšanja prometne varnosti in
umiritve prometa skozi Cerknico poudarjajo tudi
ureditev površin za pešce in kolesarje, sredinski
otok s hortikulturo, ki bo prispevala k urejenosti
naselja, ter ustrezno razsvetlitev vozišča.
Rok za izvedbo naročila je 30. junij 2017, ko naj bi
se že veselo vozili po novem krožišču, ki bo bistveno
izboljšal pretočnost in varnost prometa v občini.
december 2016
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Dogaja se
Medgeneracijsko sožitje

Ustvarjeni smo za bivanje drug z drugim, v nasprotnem je naše življenje osiromašeno. Tega se posebno
zavedajo stari ljudje, ki jim je življenje že uspelo pokazati, kaj je tisto, kar zares šteje. Zaposleni v Centru starejših Cerknica smo hvaležni, da se imamo
priložnost vsakodnevno učiti modrosti starih ljudi,
ki jih želimo deliti tudi z drugimi. Vemo, da če želimo širiti dobro, moramo o modrostih podučiti otroke. Zato smo v počastitev tedna otroka spet pripravili srečanje različnih generacij: v naš Center smo
povabili plesalce plesne šole Evora ter varovance
cerkniške enote Varstveno delovnega centra Postojna. Mladi plesalci so nam prinesli živahno energijo,
varovanci Varstveno delovnega centra pa so nam s
svojo razstavo likovnih izdelkov izvabili nasmeh na
obraz.
Sonce, ki so ga otroci in njihovi mentorji prinesli,
nas greje še danes, mi pa upamo, da smo jim s svojo
hvaležnostjo in veseljem pokazali, da je sožitje med
ljudmi še vedno največji kos življenjske sreče.
Avtor: Šejla Gazibara

Naslednja krvodajalska akcija v Cerknici
bo v torek, 27., sredo, 28., in četrtek,
29. decembra 2016 v osnovni šoli.
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Dogaja se
Dobrodelni Socialni demokrati

Foto: Tadej Ian

V kulturnem domu v Cerknici so 6. novembra
cerkniški Socialni demokrati organizirali dobrodelno prireditev, na kateri so nastopili ansambel
Jelen in legendarni slovenski komik Vinko Šimek, ki se je starejšim vtisnil v spomin kot nepozabni Jaka Šraufciger. Zbrana sredstva so bila
namenjena socialno ogroženim družinam v občini
Cerknica.
Sporočilo prireditve je bilo, da je dobrodelnost
pomembna, saj z njo v življenje prejemnikov posije
žarek upanja. Tisti, ki sredstva daje, pa v življenju
naredi nekaj lepega. Prireditev je izvrstno vodila znamenita slovenska igralka Marijana Brecelj, ki je povedala
nekaj navdihnjenih misli slovitega državnika Mahatme Gandija in avtorice Pike Nogavičke Astrid Lindgren, ki
sta bila oba goreča socialna demokrata.
Prireditev, na kateri je bilo polno smeha, ploskanja in tudi petja s strani navdušene publike, je sklenil predstavnik organizatorja, Občinskega odbora Socialnih demokratov Cerknica, z besedami, da je bistvo svetovne ideje
socialne demokracije družbena pravičnost, zato so takšne prireditve pomembne, saj z njihovo pomočjo prejmejo
pomoč tisti, ki jo najbolj potrebujejo. Bistvo politike pa naj bi bilo po besedah predstavnika organizatorja predvsem služba ljudem.
Avtor: Tadej Ian
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Dogaja se
Animatorski konec tedna

Cerkniški animatorji smo sklenili, da svoje medsebojne vezi in vezi z Bogom še dodatno utrdimo in ovrednotimo, zato smo organizirali animatorski vikend
v cerkniškem župnišču. Od petkovega večera pa vse
do nedeljskega popoldneva smo gradili naše znanje in
se bogatili z izkušnjami drugih. V soboto smo sedli v
krog, ki je štel 20 animatorjev. Vsi smo se umirili in
se pripravili na pogovor o tem, kaj vse je pomembno,
ko širimo naše znanje med mlajše, kako se spustiti
na nivo otrok in jim približati božjo besedo. Z vsakim
animatorskim vikendom okrepimo svoje medsebojne
odnose in postanemo trdnejša animatorska družina.
Mislim, da je ta vikend še posebej okrepil našega duha,
saj smo bili dobro organizirani in pripravljeni stopiti
dlje po naši skupni poti. Hvala Tadeju Zalarju za vodenje in vsem, ki nam pomagajo in omogočajo tako
lepo animatorsko življenje.
Ko pa zaslišiš božji glas, ki te nagovarja, da postaneš animator, nikar ne oklevaj, zgrabi priložnost in
širi med druge dober zgled krščanskega življenja. Izkušnje, ki jih pridobivamo kot animatorji, so nadvse
dragocene, saj nas bogatijo v vseh življenjskih vlogah,
kot vzgojitelja, očeta, mamo, sodelavca … Poklic animatorja nikoli ne mine!
Avtor: Ria Ileršič
Foto: Ria Ileršič

Potep pod Himalajo

Obiskovalci rakovške knjižnice so se 17. novembra
odpravili na potep po indijskih deželah pod Himalajo.
Tja jih je s potopisnim predavanjem popeljal Marjan
Olenik - Gurka. Popotnik, alpinist in fotograf je že
nekaj let član likovne sekcije KD Rak Rakek. S potopisi o Etiopiji in Nepalu je v knjižnici že gostoval,
decembra lani je na Rakeku razstavljal svoja likovna
dela. Vtise s svojih številnih odprav je strnil tudi v fotografsko razstavo, ki bo v prostorih rakovške knjižnice na ogled do 19. decembra. 
Avtor: Nevena Savić
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Obnovljena cerkev na Dolenjem Jezeru

Junija so na Dolenjem Jezeru blagoslovili športno
igrišče ob gasilskem domu, do 13. novembra, ko so
praznovali žegnanje drugega zavetnika cerkve sv. Petra, svetega Martina, pa so obnovili pročelje cerkve in
zvonika. Sveti Martin je letos na Dolenje Jezero pripeljal beograjskega nadškofa in metropolita, msgr.
Stanislava Hočevarja. Maša, ki jo je po začetnem
blagoslovu opravljenih del daroval nadškof, je bila
praznična. Popestrili so jo narodne noše, gostje (med
njimi župan Marko Rupar s soprogo ter poslanka v
državnem zboru Iva Dimic z družino), okrašena cerkev ter ubrano petje Logaškega vokalnega kvarteta.
Gospod nadškof je osvetlil 1700. letnico t. i. milanskega edikta ter podobi svetega Konstantina in njegove
matere Helene, nedeljsko božjo besedo pa je poglobil
z izbranimi mislimi. Župnik Jožef Krnc je poleg ključarja Mateja Mestka pohvalil zavzetost ključarja Tomaža Cvetka in njegove družine ter se zahvalil vsem
sodelujočim. Po maši so gospodu nadškofu poklonili
knjigo častnega kanonika Janeza Kebeta, rojenega
na Dolenjem Jezeru, ki se blagoslova žal ni mogel udeležiti, in slovesnost se je z gostoljubnostjo jezerskih
gospodinj zaokrožila pred cerkvijo. Avtor: Anita Leskovec
Foto: Blaž Žnidaršič

Dogaja se
Ko naš zbor na rajžo gre

Ob zaključku jubilejnega 30. leta delovanja se je Mešani cerkveni pevski zbor župnije Cerknica 5. novembra odpravil na izlet na avstrijsko stran Koroške. Po
maši, ki jo je daroval župnik mag. Jožef Krnc, smo
preko Ljubelja krenili na Koroško. Naš vodič je bil dr.
Borut J. Sommeregger, ki se je izkazal kot dober
poznavalec zgodovine in krajev ob poti.
Zgodovina Koroške se začne na Gosposvetskem polju, ob vojvodskem prestolu, kjer so v slovenskem jeziku ustoličevali karantanske kneze. Na bližnjem griču
stoji najstarejša slovenska romarska cerkev - Gospa
Sveta, v kateri je tudi grob sv. Modesta. Osrednji del
našega obiska je bil dom Sodalitas v Tinjah, kjer smo si
pod vodstvom Jožeta Kopeiniga ogledali Rupnikov
mozaik, v bližnjem Kamnu pa še Koroški križev pot.
Iz Podjune smo se odpeljali v Rož in sicer v Goršetovo galerijo v Svečah, nato pa Bilčovs, v slovensko
gostilno Ogris. Pot nazaj je minila ob petju, saj pevci menda od vsega najraje pojemo – v obeh pomenih
besede.
Avtor: Jana Sommeregger Primožič

Dolenjo vas gostila Dolenja vas

Foto: Jože Žnidaršič
Foto: Rihard Braniselj

Da je duh zadnjih tradicionalnih vseslovenskih srečanj
Dolenjih vasi krepak, dokazuje vabilo Dolenje vasi pri
Mirni Peči prijateljem v Dolenjo vas pri Cerknici na praznik vina. Prijetno druženje je bilo za goste v znamenju
samih presežkov. Sprejeti z izjemno gostoljubnostjo so
preživeli zanimivo in poučno martinovo soboto. Na
ekološki kmetiji Kukenberger na Gornjih Ponikvah so
obiskali ekološko sirarno in si ogledali hlev s kravami
molznicami. Dolenjci so Dolenjce popeljali do Slakove
domačije, si ogledali spomenik in poskusili Lojzetov
štrudl ter se zavrteli ob glasbi njegovega nečaka. Pestro
dogajanje se je nadaljevalo na Hmeljčiški gori, kjer je
bil v cesarstvu zidanic in vinogradov obred ob prazniku sv. Martina, ter v Domu pesnika Toneta Pavčka v
bližnjem Šentjuriju. Cerkev v tej vasi je na las podobna cerkvi sv. Lovrenca v Dolenji vasi pri Cerknici. Nekajkilometrski krog je vesela družba sklenila pri Jelki
Krivec, slovenski kmetici leta 2016, ki nas je z možem
povabila na pokušino vina, flancatov in ogleda kmetije. V trdni temi, ko zidanice v vinorodnih bregovih kot
zvezde zažarijo in Mirna Peč ni več mirna, takrat se je
Avtor: Rihard Braniselj
pravzaprav začelo zares…
december 2016
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Dogaja se
Strokovno izpopolnjevanje CSD

Slovenijo je 7. novembra obiskala znana psihoterapevtka mag. dr. Silvia Dirnberger-Puchner, vodilna predavateljica tako na področju o odnosih v podjetjih kot tudi o delu s posamezniki in vso družino.
V Sloveniji je predavala o umetnosti spreminjanja
življenja in poizkusila odgovoriti na vprašanje: »Ali
postajamo naši starši?«. Karte za predavanje v Cankarjevem domu so pošle v pičlem dnevu, udeležili
smo se ga tudi vsi zaposleni s Centra za socialno delo
Cerknica, socialne oskrbovalke pa tudi rejnice in rejniki z našega centra. Pridobili smo dragoceno znanje
tako za lastno delovanje kot za naše strokovno delo
z ljudmi.
Z izobraževanjem, novimi programi in projekti, s
sodelovanjem, povezovanjem in z vključevanjem je
Center za socialno delo Cerknica vsekakor na pravi
poti, da še izboljša svoje delovanje in postane ljudem
še bolj prijazna ustanova, na katero se lahko obrne
prav vsakdo, ki potrebuje pomoč. 
Avtor: Nina Bavdek

Čudežna dežela baleta v Cerknici

Predstave Baletnega društva Postojna v KD Cerknica vedno privabijo polno dvorano gledalcev. Tudi 12.
novembra je občinstvo navdušeno zaploskalo članom
društva. Predstavilo se je 90 balerin in dva baletnika,
starih od štiri do 15 let, ki so v Cerknici pričarali čudežno deželo baleta. S predstavo je društvo zaznamovalo deseto obletico svojega delovanja, organizacije
baletne vadbe in priprave baletnih predstav.
V predstavi 10 let v čudežni deželi baleta ali kako
je Alica šla po svoje režiserke Mance Krnel se je na
odru zvrstilo 17 koreografij (poleg režiserke sta jih
prispevali še učiteljici baleta in koreografinji Nataša
Berce in Mira Marič, ki balet poučuje v Cerknci) v
dovršenih kostumih Sare in Alenke Požar. Predstavo je dopolnila domiselna scenografija Aleksandre
Leban Meze, Anje Brelih in Silva Čuka.
V društvu smo ponosni na desetletje, v katerem
smo balet udomačili na odrih Notranjske, otrokom
pa omogočili vadbo baletnih korakov blizu doma.
130 članov, ki v Cerknici, Postojni in Logatcu pod
vodstvom treh učiteljic v okviru Baletnega društva
vadijo letos, pa že snuje novo baletno predstavo.
Avtor: Nevenka Burger

Foto: Valter Leban

Foto: Maja Bavdek

Delavnice božičnih okraskov

V društvu Klasje smo pripravili predbožične delavnice
za osnovnošolce.
Z otroki želimo pripraviti vse potrebno za okrasitev božičnega dreveščka in izdelavo božičnih jaslic.
Prva delavnica je potekala 19. novembra (izdelava angelčkov iz testenin) in je zelo dobro uspela, deklice so
izdelale čudovite angelčke. Zdaj sta na vrsti še dve delavnici, kjer bomo izdelovali božične figurice in jaslice
v orehovi lupini. Iz vsega tega bodo otroci iznajdljivo
in ustvarjalno sestavili in okrasili jaslice, ki jih bomo
predstavili na razstavi na Uncu.
Avtor: Ana Ivančič

18 | Slivniški pogledi | december 2016

Foto: Ana Ivančič

Dogaja se
Cerkniški planinci na Dobraču

Foto: Neva Jezernik

www.k8dizajn.si

^

Planinsko društvo Cerknica vsak mesec organizira
najmanj dva izleta. 23. oktobra nas je privabila lahko dostopna gora Dobrač, visoka 2167 metrov. Dobrač se nahaja zahodno od Beljaka, je razgledna gora
s posebno geološko zgodovino. Nekateri jo imajo za
jezikovno ločnico med slovensko- in nemškogovorečim prebivalstvom, verjetno sta zato na vrhu dve
kapelici, nemška in slovenska. Visoko na goro smo
se pripeljali po lepi alpski cesti, za katero moramo
plačati vstopnino. Na več mestih so postajališča z
razgledno tematiko. Malo pod vrhom sta zelo sodoben planinski dom in komunikacijski stolp, visok
165 metrov.
Takoj po začetku pohoda smo se znašli v pravem
zimskem ambientu z dokaj debelo snežno odejo. Dan
je bil sončen in vetroven, na trenutke smo začutili
močne sunke in vrtince vetra, ki so ustvarjali zamete
in zasipali sledi. Bolj ko smo se bližali vrhu, močnejši
je bil veter, razgledi pa čudoviti. Kljub temu nihče od
udeležencev ni odstopil, vsi smo prišli na vrh nasmejani s posebno doživeto zgodnjo zimo. Glede na to, da
smo v decembru: vsem našim članom in drugim, ki se
radi odpravijo v naravo, želimo varen korak in polno
lepih doživetij.
Avtor: Miro Mlinar

Srecno in zdravo 2017
Evora iz Novega Sada s petimi pokali

Od 18. do 20. novembra so se plesalke Plesnega kluba
Evora iz Cerknice udeležile mednarodnega plesnega
festivala Dance Fest Novi Sad 2016. Izmed več kot
3.500 tekmovalcev so kar petkrat stale na zmagovalnih stopničkah. Najbolje se je odrezala street dance
mala skupina mladink s plesno točko Office girls, saj
so si priplesale prvo mesto.
Še eno zlato medaljo sta si priborili Neža Horvat
in Veronika Otoničar (street dance duo mladinci), v
isti kategoriji pa je bil uspešen še en naš mladinski
par, Maja Gerl Intihar ter Sara Rožanc, z drugim
mestom. Naši najmlajši tekmovalki hip hop pionirki
Nina Škrlj in Eva Lukman sta se mednarodnega
tekmovanja udeležili prvič in se z drugim mestom
povzpeli na stopničke. Za zaključek uspešnega vikenda so poskrbele Evorine članice, ki so si v hudi članski
konkurenci priplesale tretje mesto. Skupina mladink
s točko E-squad si je priplesala sedmo mesto, hip hop
solo pionirka Eva Lukman pa je z četrtim mestom za
las zgrešila stopničke. Tako je bil poplačan ves vložen
trud in vsi treningi pod vodstvom trenerke Tamare
Perić, saj smo se v Cerknico vrnili s kar petimi novimi
pokali.
Avtor: Tea Obrol

En teden smučanja v Madonni di Campiglio
Odhod 21. januarja iz več krajev
Notranjske in iz Ljubljane.
V ceno 700 € vključeno prav vse!
Špela (041 835 385)
Foto: arhiv PK Evora
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Dogaja se
Novo vodstvo NŠK

V tem študijskem letu se je v organizaciji Notranjskega študentskega kluba spremenilo kar precej stvari.
Starim, že uveljavljenim članom se je pridružilo veliko
novih, nadobudnih aktivistov, ki bodo skušali s svojimi idejami še bolj popestriti dogajanje. 22. oktobra
so imeli občni zbor, kjer so izvolili nov upravni odbor
organizacije. Predsednica je postala Petra Jesenšek
iz Cerknice, študentka 2. letnika Fakultete za farmacijo. Svetnik Sveta Zveze ŠKIS in svetnik Sveta ŠOLS
je postal Jan Žnidaršič. Vlogo predstavnika za dijaško sekcijo je prevzel Žiga Kebe. Predstavnik občine
Loška dolina je v tem letu Jan Strle, občine Bloke
pa Matej Drobnič. Člani upravnega odbora so tudi
Zala Braniselj, Klara Lekše in Matevž Zakrajšek.
Za članice nadzornega odbora smo izglasovali Tjašo
Kebe, Špelo Drobnič in Manco Petrovčič. Da je zapihal nov veter, se že pozna, saj člani kujejo načrte za
nove projekte v prihodnjem letu.
Avtor: Diana Komac

Večer z Rudijem Demšarjem

V rakovški knjižnici se je 10. novembra odvil eden
izmed večerov z znanimi sokrajani, ki jih knjižnica
organizira na pobudo Društva upokojencev Rakek.
Obiskal jih je Rudi Demšar.
Doktor veterinarske medicine, ki že leta živi v Ljubljani, se je po večletnem delu v prosveti upokojil leta
1997. Takrat je aktivneje začel s proučevanjem svojih
prednikov, predvsem po očetovi strani. Iz različnih pogovorov, poizvedovanj in brskanja po arhivih je zbral
neprecenljivo gradivo o družini Demšar. Predstavil je
svojo življenjsko in poklicno pot, nadaljeval z zgodbami o družini Demšar in njihovem življenju na Rakeku. Med odkrivanjem družinske zgodovine je pridobil tudi številne podatke ter fotografije o zgodovini
cerkve sv. Urha in gradnji cerkve Srca Jezusovega. Na
to temo bo spomladi organiziran poseben večer.
Avtor: Nevena Savić

Foto: Simon Mele

Foto: Nevena Savić

Cerknica ob svetovnem dnevu diabetesa

14. november je svetovni dan sladkorne bolezni, ki
ga obeležujemo kot odziv na vedno večje skrbi zaradi
naraščajoče grožnje sladkorne bolezni po vsem svetu.
Bolezen ni boleča, njene posledice pa lahko pripeljejo
do slepote, odpovedi ledvic, srčnega napada, kapi ali
amputacije nog. Po zadnjih podatkih ima v Sloveniji
sladkorno bolezen kar 136.000 oseb oziroma 6,6 odFoto: Tomo Jelenc
stotka prebivalstva.
Univerzalni simbol sladkorne bolezni je modri krog, ki predstavlja enotnost in skupno moč sladkornih bolnikov. Modra barva pa predstavlja širino neba in zastavo Združenih narodov, ki pozivajo vlade, naj preprečijo
trpljenje in prezgodnje smrti. Med 11. in 14. novembrom smo se s pomočjo Občine Cerknica pridružili številnim v svetu, ki so pomembne kulturne in druge objekte osvetlili v modro: kulturni dom v Cerknici je bil modro
osvetljen. Člani društva Diabetikov in njihovi svojci pa smo se 11. novembra udeležili organiziranega pohoda
ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in opravili meritve krvnega sladkorja.
Avtor: Doroteja Nared
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Dogaja se
Oratorijski dan

Avtor: Dominika Mlakar

V Salezijanskem mladinskem centru v Cerknici je 5.
novembra potekal oratorijski dan na temo Matere Terezije. Udeležilo se ga je okrog 30 otrok. Med izvajanjem programa so uživali in se o redovnici zelo veliko
naučili. Dan se je pričel s himno oratorijskega dne in
z dvigom oratorijske zastave. Sledila je uprizoritev
zgodbe o Materi Tereziji, ki so jo mlajši zelo pozorno
spremljali. Pri katehezah smo se veliko pogovarjali o
novo razglašeni svetnici. Najmlajši so imeli še prav
posebno čast, saj jih je obiskala »prava« Mati Terezija. Sledile so delavnice, opoldanska molitev, kosilo in
velika igra. Ta je na žalost zaradi slabega vremena potekala kar v centru, vendar to malih »razgrajačev« kot
tudi nas animatorjev pri izvajanju programa ni oviralo. Poslovili smo se s spustom zastave in s himno.

Sreče in zdravja
vam želimo
v letu 2017!

Turistično društvo Cerkniško jezero

vabi na druženje
ob kuhančku in čaju
od 26. do 30. decembra
od 17h do 21h
pred kulturnim domom v Cerknici

www.cerknisko-jezero.si

Plesonoge uspešne na Festivalu Živa 2016

Festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa je vsakoletna prireditev, ki prinaša presek aktualne plesne
ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine. Ime Živa
predstavlja svojevrsten hommage Živi Kraigher, plesni pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici
Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani. V letošnjem letu je Festival Živa obeležil štirideseto obletnico delovanja.
Tudi na Živi 2016 so se predstavile najboljše plesne
miniature pretekle sezone (prejemniki zlatih priznanj),
ki so jih ustvarili mladi plesalci iz vse Slovenije skupaj s svojimi mentorji ter nekaj najbolj vznemirljivih
predstav mladih avtorjev. Iz KID Plesonoge sta se na
Živo uvrstili dve miniaturki: skupina Plesoluna s koreografijo »Frisbuk je cel svet«(na fotografiji) in Tinkara
Plos z avtorskim solo plesom »Hoja po vodi«, obe pod
mentorstvom Jelene Oleami.
Avtor: Jelena Oleami
december 2016
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Dogaja se
Slovenski tradicionalni zajtrk

Skupine Lisičke, Sovice in Medvedki smo se na slovenski tradicionalni zajtrk pripravljale cel teden - izdelali smo si pogrinjke in namizno dekoracijo, obiskal
nas je čebelar ter ugotavljali smo, kako dobimo mleko.
Petkov zajtrk ni bil drugačen le zaradi rumenega
vzdušja v predprostoru igralnic, ampak tudi zaradi
posebnega gosta - kuharskega mojstra Roka Tratnika. V čisto pravi kuharski uniformi nam je postregel
z maslom, medom in mlekom ter nam zaželel dober
tek.
Avtor: Helena Gorjup

Najboljše ribiške fotografije

Med krompirjevimi počitnicami so se v ribiškem
domu srečali mladi člani Ribiške družine Cerknica in
skupaj izbrali najboljše izdelke natečaja ter podelili
nagrade najboljšim. Nagradni natečaj je imel letos fotografsko tematiko.
Ker je Cerkniško jezero unikatno in zanimivo, smo
na zares dobrih fotografijah videli predvsem najljubše
predele ribolovnih kotičkov naše mladine.
Ribiška družina Cerknica vsako leto za mladinske nagrade in druge pedagoške aktivnosti nameni
četrtino članarine, ki jo vsako leto prispevajo mladinci. Po podelitvi nagrad je sledilo krajše druženje s
prigrizkom.
Avtor: Dejvid Tratnik

Foto: Dejvid Tratnik
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več na: info@slivniskipogledi.si ali na 01 70 90 610
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Dogaja se
Pohod do Javorniške glažute

Na lepo, mrzlo zimsko jutro smo se člani Društva
Modro nebo z majhno skupino pohodnikov odpravili raziskovat ostanke glažute v Javorniškem pogorju.
Večer pred pohodom je na Cerkniškem polju zapadlo
okoli 10 centimetrov snega, na našem cilju v Javornikih ga je bilo skoraj pol metra. Med pohodom smo
v zimski snežni idili spoznavali preteklost gospodarskih panog v Javornikih, zgodovino načrtnega
zasajevanja smrek in pospeševanja rasti jelk ter opazovali, kako se je gozd spremenil po žledu in lubadarju. Na mestu nekdanje J avorniške glažute smo si
ogledali ostanke izdelkoviz stekla in dele peči za izdelavo stekla in steklenih izdelkov. Jezerska glažuta
Foto: Polona Klavžar
je obratovala med leti 1816 in 1845. Ustanovil jo je
Sigismund pl. Pagliaruzzi, takratni lastnik Cekinovega gradu v Ljubljani. Sestavljala so jo lesena poslopja, v katerih so stanovali delavci, in peči. Steklene izdelke so izvažali predvsem v Italijo in Grčijo ter tudi preko Atlantika.
Ob povratku v Dolenje Jezero nas je pričakala Lili z dobrotami iz domače kuhinje. 
Avtor: Matej Kržič

OBVESTILO
RRA Zeleni kras bo v začetku decembra kot vodilni partner LAS Notranjska objavil
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska,
ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Območje LAS je območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.
Javni poziv bo z vso ustrezno dokumentacijo objavljen na spletni strani LAS Notranjska
(www.lasnotranjska.si) ter na spletnih straneh vseh treh občin in RRA Zeleni kras.
Občina Cerknica v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o., ponuja svojim občanom vrsto podpornih
storitev za pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni torej, da se na RRA obrnete za brezplačno
svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi poslovanja,
iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno. Na RRA vam po konkurenčnih
cenah pripravimo tudi poslovni načrt in vloge na nacionalne javne razpise, pri čemer
Občina Cerknica subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.
Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.
e-mail: info@rra-zk.si
telefon: 05 721 22 33 ali 05 721 22 40

december 2016
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Gospodarstvo

Grifon, Cerknica
Vsestranska računalniška podpora,
načrtovanje in izvedba računalniških in
telekomunikacijskih omrežij, svetovanje
pri informacijskih rešitvah v podjetjih
ter trgovina z računalniško opremo
in telefonijo – to so osnovni prodajni
programi podjetja Grifon, d.o.o.

»Z

eno samo prodajo nisi naredil ničesar. Potrebno se je postaviti v vlogo stranke, ugotoviti
njene potrebe ter ji ponuditi ustrezno rešitev,«
pravi direktor družbe Bogdan Repše in dodaja, da je
filozofija poslovanja podjetja Grifon »tek na dolge proge«.
Družbo Grifon, d. o. o., je ustanovil leta 1996 in še danes opravlja vodstveno funkcijo v podjetju. Ideja o ustanovitvi podjetja je nastala še v času, ko so večje družbe,
kot na primer Brest s svojimi povezanimi podjetji, delovale na sistemu avtomatske obdelave podatkov (AOP)
ter so potrebovala strokoven servis in podporo pri obdelavi podatkov. Sprva so storitve izvajali za družbe
v skupini Brest, kasneje tudi za ostala lokalna podjetja.
V tistem času je družba zaposlovala šest ljudi, večinoma
operativni kader, kot so programerji in operaterji.

Sledil je hiter tehnološki napredek. Obstoječe platforme so bile okorne, drage, počasne in neprimerne, AOP
so nadomestili poslovno-informacijski sistemi, prišel je
internet. Podjetja so bila prisiljena slediti in uvajati nove
tehnologije, tudi Grifon ni bil izjema in odločili so se za
kadrovsko prenovo. Prilagodili so se novim potrebam,
zahtevam in znanju, zato so začeli z zaposlovanjem
mlajšega kadra. V tistem času se je ekipi pridružil Miha
Vesel, ki je leta 2001 postal 28-odstotni lastnik podjetja. Prevzel je predvsem zahtevnejša opravila, upravljal
je z bazami podatkov ter bil ključni povezovalni člen
med ponudniki programske opreme in uporabniki.
V letu 2004 so v prostorih podjetja Brest, kjer so bili
poslovni prostori podjetja Grifon, odprli maloprodajo
računalniške opreme. Trgovska dejavnost se je nato razvijala v smeri izboljševanja ponudbe, tako prodaje blaga
kot tudi storitev.
Internet in sistem MS Office sta v tistem času postala
nujni orodji in hkrati ogromna priložnost za širitev poslovanja, zlasti na področje izobraževanja na tem področju.
V »Meletovi hiši« so v letu 2005 uredili učilnico in pričeli
z izobraževalno dejavnostjo za podjetja in fizične osebe.
Poleg prodaje računalniške opreme in mobilne telefonije so intenzivno širili tudi nabor servisnih storitev,
zato so se zaradi prostorske stiske leta 2010 preselili v
nove poslovne prostore na Cesti 4. maja 76, kjer poslujejo še danes.
V podjetju je trenutno zaposlenih sedem ljudi. »V
zadnjem času smo okrepili trženjsko funkcijo in zaposlili komercialista, ker se zavedamo, da je ta funkcija v
podjetju v današnjih časih najpomembnejša,«
razlaga direktor. »Izrednega pomena je dobra
klima v podjetju. Dobiti kader, ki je med seboj
komplementaren, je izredno pomemben element
razvoja podjetja,« pravi Bogdan Repše in dodaja,
da jim je to z leti tudi uspelo, saj v podjetju vlada
dobra, podjetniška klima.
V prihodnosti si vodstvo po Repšetovih besedah želi povečati informacijsko-tehnološko (IT)
podporo podjetjem, zato načrtujejo nove zaposlitve, predvsem mladih ljudi.

»Dobiti kader, ki je med seboj komplementaren, je izredno pomemben element
razvoja podjetja,« pravi Bogdan Repše (na fotografiji prvi z leve) in dodaja, da
jim je to z leti tudi uspelo, saj v podjetju vlada dobra, podjetniška klima.
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Bogdan Repše, direktor družbe Grifon, d.o.o., opaža, da podjetja premalo vlagajo v informacijsko
tehnologijo. »Na tem področju vlagajo minimalno,
le toliko, da funkcionira,« pravi in dodaja, da v tujini podjetja menjujejo IT tehnologije na dve do tri
leta, pri nas pa samo vsakih pet ali celo 10 let.

Avtor: Maja Mahne

Mladi mladim

Inovativno
raziskovanje glasbe

V

letošnjem šolskem letu smo na OŠ Jožeta Krajca
Rakek v okviru mednarodne izmenjave s Švico
pridobili nekaj računalnikov z novimi aplikacijami in programi, ki jih lahko vključimo v pouk in učencem omogočimo inovativen pristop pri učenju in raziskovanju glasbe. Program GarageBand skriva osnovne
elemente studijskega kreiranja glasbe. Vsebuje vnaprej
posnete inštrumente in vzorce, hkrati pa omogoča snemanje dodatnih inštrumentov in glasov. Učenci se lahko
s programom učijo novih inštrumentov, igrajo, snemajo,
Foto: Tina Matičič

ustvarjajo nove glasbene vsebine in jih delijo z drugimi.
Z uporabo informacijsko -komunikacijske tehnologije in
inovativnim pristopom sledimo smernicam in vsebinam
učnega načrta glasbene umetnosti ter jih skrbno načrtovane vključujemo v pouk. Učenci se z lastnim raziskovanjem učijo, raziskujejo in pridobivajo nova glasbena
znanja ter za uspešen rezultat pravzaprav ne potrebujejo
dodatnega glasbenega znanja.
Mnenja učencev…:
Neža: »Ustvarjaš glasbo, ki ti je všeč, in se naučiš uporabe programa. S tem nam je glasba, ki jo obravnavamo,
bolj razumljiva in všeč.«
Gašper: »Menim, da je uporaba programa pri pouku
super, saj pri tem izboljšujemo svoje znanje z uporabo
tehnologije, ki je vse bolj pogosta.«
Tadeja in Lara: »Inovativen in zabaven način za
spoznavanje različnih glasbenih obdobij.«
Vitan: »Uporaba programa nam omogoča, da
lahko pokažemo svojo domišljijo in kreativnost
na glasbenem področju. Veliko lažje je, kot samo
uporaba učbenikov ali drugih inštrumentov.«
… in ravnateljice mag. Anite Knez: »Na naši šoli
imamo učitelje s kreativnimi pogledi na to, kako
uveljavljati nove metode pri delu z učenci, kar prispeva k profesionalizaciji učitelja ter inovativnosti šolskega prostora.«
Avtor: Tina Matičič

Slovenski zajtrk
tudi v Begunjah

Foto: Metka Čibej

T

udi letos smo na dan tradicionalnega slovenskega
zajtrka, 18. novembra, na naši šoli razvajali brbončice s tradicionalnimi slovenskimi jedmi, dan
pa smo posvetili predvsem čebelam, čebelarjem, medu
in njegovemu pozitivnemu vplivu na človeško telo.
Obiskal nas je čebelar Dušan Škrlj, nam predstavil
delo čebelarja in pomen čebel za opraševanje rastlin. Z
veseljem smo se na ta dan odzvali povabilu Čebelarske
zveze Slovenije in točno ob 10. uri v naši šolski telovadnici zapeli že skoraj ponarodelo pesem Lojzeta Slaka Čebelar. Pesem 81 učencev in njihovih razredničark se je

združila v največji slovenski zbor, saj je ob istem času
pesem zvenela po več kot 450 šolah in vrtcih po Sloveniji. Ta dogodek je našo šolo zagotovo še bolj povezal in
motiviral za nadaljnje skupne projekte.
Avtor: Anita Štritof Malc

december 2016
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Naša društva

PGD Martinjak

Foto: arhiv društva

Letos mineva 80 let od uradne registracije
prostovoljnega gasilstva v Martinjaku.

P

obudnik ustanovitve gasilskega društva je bil
Vladimir Premrov, lastnik predvojne lesne tovarne. Po registraciji društva v letu 1936 je postal
tudi prvi predsednik, Janez Puntar pa prvi poveljnik.
Dokumentacija iz tistega obdobja – z izjemo ustanovne listine, ki jo hrani Arhiv Republike Slovenije – se
zaradi velikega požara v tovarni ni ohranila. Zato razen
ustnega izročila zelo malo vemo o predvojnem gasilstvu
in gasilcih v Martinjaku, še posebno, ker je druga svetovna vojna močno razredčila gasilske vrste in tudi tedanji vodilni društveni kader.
Zgodbo martinjskega gasilskega društva so tako po
nacionalizaciji lesne tovarne nadaljevali v novo ustanov
ljenem podjetju Brest, pod katerega okrilje je pripadla tudi
tovarna v Martinjaku. Na začetku so uporabljali tudi nekaj opreme, ki se je ohranila še iz predvojnega g asilskega
društva.

Vedno del življenja v vasi

Čeprav v sklopu tovarne, je bilo gasilsko društvo vseskozi prisotno v domačem okolju in se je na razne načine
vključevalo v vaško življenje. Postavilo se je prve omarice z orodjem in opremo ob hidrantih po vasi ter z območja tovarne prestavilo tako imenovani vaški skedenj.
Na pobudo tedanjega poveljnika gasilskega društva
Toneta Abrahamsberga se je večina gospodinjstev v
Martinjaku opremila z gasilnimi aparati. Tudi tehnična

 premljenost gasilcev je bila za tedanje čase na primero
nem nivoju, tudi zaradi finančnega vložka tovarne.
Že v času Prostovoljnega industrijskega gasilskega
društva Martinjak so tedanji vodilni spremenili filozofijo klasičnega industrijskega društva in začeli zelo uspešno delo z vaško mladino, saj so mlade vključevali v
gasilske vrste. Rezultati tega dela se žanjejo danes.
Pravi razcvet gasilstva v Martinjaku pa se je začel leta
1995 s prehodom iz prostovoljnega industrijskega nazaj
v vaško prostovoljno gasilsko društvo.
Z velikim trudom in angažiranostjo vodilnih v društvu
pod vodstvom predsednika Darka Žnidaršiča je bil dosežen sporazum s tedanjim vodstvom tovarne Brest o
prenosu lastništva zemljišča s pripadajočim objektom in
opremo na prostovoljno gasilsko društvo – tako so bili
postavljeni materialni temelji za delovanje društva.
Leta 2002 smo obnovili oziroma kar na novo postavili gasilski dom. V mansardi smo dobili novo sejno sobo
in prostor za arhiv, računalnik ter mini kuhinjo. Zraven
doma smo uredili malce improvizirano košarkarsko in
nogometno igrišče, ki pa je zaradi nerešenega stečajnega postopka tovarne žal bolj začasnega značaja. Kupili
smo novo večnamensko gasilsko vozilo GVV1 znamke
Renault Mascott, stalno posodabljamo osebno opremo
gasilcev in povečujemo tehnično opremljenost društva.

Mladi ostajajo v vasi

Med žledom leta 2014 so martinjski gasilci uspešno dokazali svojo
usposobljenost in zagnanost. | Foto: arhiv društva
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Najbolj nas veseli dejstvo, da vas Martinjak in s tem
tudi gasilsko društvo ne stagnirata. Za razliko od prenekaterega manjšega naselja v naši občini mladi ostajajo
v naši vasi in si tukaj ustvarjajo družine. Tudi zato se
naše gasilsko društvo uspešno pomlajuje in raste. Trenutno imamo več kot 130 aktivnih članov. Od tega je v
operativni enoti 30 članov, ki se redno izobražujejo in
usposabljajo. Operativci kažejo veliko željo po dodatnih

Naša društva
izobraževanjih in specialističnih znanjih. V društvu
imamo tri višje častnike, ki sodelujejo kot predavatelji
na vseh tečajih v organizaciji GZ Cerknica.
Svojo usposobljenost in zagnanost smo uspešno preizkusili tudi ob novejših ujmah, ki so zajele našo in sosednje občine - ob žledu in poplavah namreč, ko smo bili
na terenu prisotni dobesedno 24 ur na dan.
Še posebej smo ponosni na naše najmlajše in seveda
tudi na njihove mentorice. Redno posegajo po visokih
mestih na tekmovanjih. Na tekmovanju za pokal Rudolfa Maistra so že dvakrat dosegle absolutno zmago in s
tem osvojile veliki prehodni pokal. Potrudili se bomo še
za tretjo zmago, da dobimo pokal v trajno last. Z državnih gasilskih tekmovanj so v naše vitrine prinesli že dve
zlati tekmovalni znački.
Zelo aktivni so tudi tisti, na katerih temeljih gradimo –
veterani namreč. V zadnjih letih so veterani pod vodstvom Ivana Debevca uspeli sestaviti žensko in moško
ekipo ter se vestno pripravljali na tekmovanja, pomagali
pri srečanju za veterane in pripravi obletnice društva.
Odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Slovenije sta prejela veterana Ivan Debevec in Tone Abrahamsbeg. Janez Mišič pa je na 80. obletnici društva predal
prapor nasledniku po 40 letih vestnega dela praporščaka.
Visoka državna odlikovanja so za dolgoletno delo prejeli tudi Mojca Kovačič, Marko Žnidaršič in Janez
Kovačič.
Društvo uspešno vodi upravni odbor pod vodstvom
predsednika Jožeta Rožanca in poveljnika Janeza Kovačiča, ki opravlja že tretji zaporedni mandat in je hkrati
tudi poveljnik sektorja Grahovo.
Ni slabo za vas z 293 prebivalci.

Gasilci povezujejo vaščane

Če pregledamo prehojeno pot društva, lahko z veseljem
ugotovimo, da je gasilsko društvo postalo stična točka,
vez med vaščani. Tako med mladimi in srednjo generacijo kot tudi med starejšimi. Gasilsko društvo je postalo
nekaj več kot samo in zgolj gasilsko.
Pri izpolnjevanju svojih načrtov zelo uspešno sodelujemo z Gasilsko zvezo Cerknica in Občino Cerknica. Gasilci iz Martinjaka se ob tej priložnosti zahvaljujemo za
vso pomoč in podporo, ki jo gasilci vedno potrebujemo.
Seveda pa tudi težav in načrtov za prihodnost ne
manjka. Rast društva namreč narekuje nove prostorske
in materialne potrebe. Radi bi dogradili gasilski dom in
pridobili zemljišče v neposredni okolici doma, na katerem bi uredili igrišče za mladino in poligon za operativno gasilsko skupino, pa seveda dopolnili vozni park in
še kaj. Tudi tukaj računamo na razumevanje in pomoč
GZ Cerknica in predvsem Občine Cerknica.
Predvsem pa se mrtinski gasilci držimo reka: »Nikoli
ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše«.
S to mislijo vstopamo v svoje 81. leto.

Mi nismo navadni gasilci, mi smo Martinjci
V Martinjaku nekaj se slavi,
pri gasilskem domu mlaj stoji
in množica ljudi tja hiti.
Ne vem, kaj bi se slavilo,
morda pa se posebnega je kaj zgodilo?
Jaz pa vem, jaz pa vem,
PGD Martinjak 80-letnico slavi,
zato je toliko ljudi.
Gasilci namreč zaslužijo si res posebno hvalo,
pa ne le zaradi let,
ampak ker pridni so za znoret.
Pionirji, veterani za tekmovanja so zagnani,
operativci pa raje kaj postorijo
in na intervencijo odhitijo.
Žledolom, požari, vetrolom, poplave,
ponesrečeni gozdarji in nesrečni kolesarji, prehitri trobrzinci,
vse to počnejo zagrizeni Martinci.

Pionirke, članice in veterani PGD Martinjak po enem od uspešnih
gasilskih tekmovanj. | Foto: arhiv društva

Avtor: Janez Kovačič

Naj še nešteto let živijo
in z nami varnost delijo.
Danes pa skupaj se poveselimo
in NA POMOČ jim zaželimo.
december 2016
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Kultura in kulturniki

Jožica Mlinar
Jožica Mlinar vodi območno izpostavo
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
v Cerknici. Kljub rednemu delu, ki ga ima,
vztraja tudi pri svoji viziji: raziskati
in ohraniti notranjsko izročilo.
Gospa Mlinar, kakšno je stanje ljubiteljske kulture
na ožjem Notranjskem?
Ljubiteljska kultura je dobro razvita in ima razmeroma
dobre pogoje za delovanje. Celotna mreža JSKD kot tudi
Območna izpostava Cerknica poskušata nuditi pomoč
vsem zvrstem kulturnega ustvarjanja, saj JSKD pokriva
veliko dejavnosti za odrasle in otroke in obenem nudi
bogate možnosti izobraževanj.

Dobro vam uspeva!
Čestitam vsem, ki so se udeležili državnih srečanj. To so
plesalke iz društva Plesonoga in plesne skupine KD Rak
Rakek, na državnem srečanju sta bila ustvarjalca animiranega filma Matej Baraga in Nejc Ule, tudi ljudska
pevka Marija Baraga je dosegla državni nivo.

Odkrivate tudi identiteto Notranjske.
Ni mi bilo všeč, da so Notranjci govorili, da naši običaji
ali obleke niso nič posebnega. Ko sem za zaposlitev na
Zvezi kulturnih organizacij pisala vizijo kulture, sem si
za glavni cilj zastavila, da se mora Notranjska predstav
ljati s svojim izročilom. Najprej smo raziskali oblačilno
kulturo. Dr. Marija Makarovič je takoj pristala na sodelovanje, ljudske plese je raziskoval dr. Bruno Ravnikar, takrat je Ljoba Jenče začela raziskovati ljudsko
petje. To je bilo za delovanje društev nujno, Milan Meden se je posvetil kulturno-zgodovinskim zanimivo
stim. Izbrskal je tudi pustno šemo Brno. To so bili projekti, ki so se in se še financirajo izključno z razpisi in ne
sodijo v čisto običajen delokrog našega dela.

 olju. Ampak na občinsko politiko nimam veliko vpliva.
P
In velikokrat je tako, odločiti se moraš, ali se boš ukvarjal s politiko ali pa naredil, kar lahko.

Sodelovanje z dr. Marijo Makarovič je postalo
kar stalnica.
Ne spoštujem je le kot etnologinjo in zgodovinarko, ampak tudi kot človeka, ki ga imam za vzor. Delavna je, poštena in izjemno skromna. Ko pridemo skupaj in reče:
»Veš, jaz bom to naredila, četudi ne dobim nič plačano,«
si rečeš: »no, potem pa tudi jaz lahko dodam svoj delež.«
Notranjski je posvetila knjigo v zbirki Slovenska ljudska
noša v besedi in podobi, v knjigi Moje Babno Polje je
objavila življenjepise Babnopoljcev, ko so se v Babnem
Polju našle pesmi, napisane med 2. svetovno vojno, se je
temu kraju posvetila še enkrat. Šla med ljudi in v arhive. Nastala je monografija Babno Polje in njegovi ljudje
v metežu druge svetovne vojne.
Čisto sveža pa je Pretekla in današnja govorica
Steinbergovih likovnih del.
Pred dvema letoma so si Ljudski pevci Jezerci zaželeli,
da pojejo v noši iz časov sv. Notburge, ki je naslikana v
njihovi cerkvi. Slika je iz leta 1753. Ta zelo stara oblačila
se časovno ne ujemajo s pesmimi, ki jih pojejo, zato je
bilo potrebno ločiti kostumsko podobo za pevce in oblačilno kulturo ljudi ob Cerkniškem jezeru v 18. stoletju.
Tudi tokrat sem k sodelovanju povabila Marijo Makarovič. Raziskava se je iz 20 strani razširila v zbornik.
Miloš Toni je izbrskal in obdelal Steinbergovo barvno
sliko Ribolov na Cerkniškem jezeru z letnico 1714, svoje
spomine je dodal Tone Lovko, podobe moške in ženske
oblačilne kulture je na podlagi raziskav narisal Božidar
Strman Mišo. Tako so ljudje ob Cerkniškem jezeru dobili možnost za izražanje svoje izvirne dediščine tako na
področju kulturnega kot turističnega delovanja.
Foto: Maruša
Mele Pavlin

Kdo bi se moral tukaj vključiti?
Profesionalne institucije, ki morajo poskrbeti za zbiranje, arhiviranje in dostopnost gradiva. Mislim na muzejsko dejavnost, saj se je Mariji Makarovič zgodilo,
da kljub vsem referencam ni imela dostopa do arhiva Notranjskega muzeja, ko je pisala knjigo o Babnem
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Avtor: Maruša Mele Pavlin

Kultura in kulturniki

Gerbičev večer

Foto: Milivoj Matković

T

okrat je Kulturno društvo Fran Gerbič že tradicionalni večer organiziralo v sodelovanju z Glasbeno šolo Frana Gerbiča. Oba s ponosom nosita
ime tega slavnega domačina. Večer je bil posvečen samospevom in dvospevom. Komorni zbor Fran Gerbič
pod vodstvom Jožeta Rajka, pevke in pevci GŠ Frana
Gerbiča ter gost večera, basist Luka Ortar, so nam s
predstavitvijo Gerbičevih del odstrli še eno tančico, ki
zakriva vso globino njegovih del. V spremni besedi nam
je Teja Saksida nakazala širino njegovega ustvarjanja.
Franc Gerbec (kasneje Fran Gerbič) je bil glasbeni
pedagog, organist, tenorist, skladatelj, poet, vodja glasbene šole na Glasbeni matici, Dramatičnega društva in
Narodne čitalnice – skratka vsestranski glasbenik, ki je
deloval sprva na Slovenskem, nato pa v Pragi, Zagrebu,
Ulmu, Lvovu. Nazadnje ga je ljubezen do domovine pripeljala v Ljubljano.
Luka Ortar je zaključil magistrski študij petja na
Akademiji za glasbo v Zagrebu. Za sabo ima že veliko
uspešnih in odmevnih nastopov, marca naslednjega leta
pa ga bomo lahko poslušali v vlogi Figara v istoimenski
operi v SNG Ljubljana.

Folklora na Uncu

Nastopajoči so nas popeljali čez rodovitno polje skladatelja in njegovih sodobnikov. Postregli so nam z nežnimi
in čutnimi interpretacijami pevcev glasbene šole, ki so se
prepletali z globokim, impozantnim glasom Luke Ortarja.
Kot valovanje v Gerbičevem Žitnem polju, ki ga je Komorni zbor Fran Gerbič uvodoma z občutkom interpretiral.
Komorni zbor Fran Gerbič se je v novembru udeležil Sozvočenj 2016, regijskih tematskih koncertov, ki
jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Predstavil je božič po svetu, od slovenske in ukrajinske
do črnske duhovne in afriške božične pesmi.
Avtor: Helena Rajk
Foto: Tone Malc

F

olklorna skupina Rak Rakek je v začetku novembra poskrbela za prijazen kulturni večer, ki so se
ga udeležili številni obiskovalci. Pri organizaciji
dogodka je sodelovala tudi Občina Cerknica, program
pa je povezala Maruša Mele Pavlin.
V dvorani Uršulinega doma na Uncu so se tako na
že 5. mednarodnem folklornem festivalu 5. novembra
zavrtele Folklorna skupina Rak Rakek, ki jo že vrsto
let vodi Vida Žlogar, Folklorna skupina Vransko pod
umetniškim vodstvom Slave Škrabar ter Kulturnoumetniško društvo Voća iz Hrvaške pod budnim očesom
Ljubice Galić.
Domači folkloristi so se predstavili s točkami Premlada za na ples, Polharski večer ter z najbolj atraktivno,
Mihaelov sejem. Prav slednja je med občinstvom požela veliko navdušenja, všečna pa je bila tudi gostujočima
skupinama. Folklorni festival se je po poldrugi uri dol-

gem programu zaključil z druženjem nastopajočih, ki je
trajalo pozno v noč.
Rakovški folkloristi so obisk na Hrvaško vrnili že
čez en teden, na Martinovo soboto, 12. novembra, ko
so se v Donjih Voćah skupaj s še devetimi gostujočimi
folklornimi skupinami iz Slovenije in Hrvaške udeležili
Voćanskega Martinja. Kulturnemu programu so sledili
krst mošta, zabava ob ubranih zvokih glasbene skupine Kavaliri ter torta velikanka, s katero so se posladkali
Avtor: Vida Žlogar
obiskovalci prireditve. 
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Šport

Mladi biatlonci
v državnem vrhu

Č

eprav v občini Cerknica nimamo biatlonskega
kluba, so naši mladi biatlonci in biatlonke vseeno
med boljšimi v državi. Za reprezentantko Uršo
Poje prihaja še nekaj mladih športnikov, ki trenirajo v
Smučarskem klubu Loška dolina in so prav tako med
boljšimi v državi.
V dneh, ko sneg še ni pobelil pokrajine, biatlonci
tekmujejo na rolkah, v krosu in v strelskih disciplinah.
V Starem trgu pri Ložu je 23. oktobra potekalo državno
prvenstvo v krosu in streljanju z zračno puško za dečke
in deklice. Skupno se je tekmovanja udeležilo 68 tekmovalcev. Mlajši dečki in deklice so tekli na 2,1 kilometra

Lokostrelstvo
tudi v Cerknici

V

okviru Telesno-kulturnega društva Sovica se je
konec novembra pričela izvajati lokostrelska vadba. Lokostrelcev imamo sicer v cerkniški občini
kar precej, a se tega športa udeležujejo prek klubov v drugih občinah – pri Lokostrelskem klubu MINS iz Postojne,
Lokostrelskem društvu Logatec ter DLLL Snežniška Diana iz Loške doline. Ker tudi cerkniški občani dosegajo zavidljive uspehe v tem športu, bo lokostrelska sekcija TKD
Sovica za ta šport skušala navdušiti še več ljudi.
Pobudnik akcije je Matjaž Kandžič – njegova hči Iris
trenira v Loški dolini in je med boljšimi lokostrelkami
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dolgi progi z dvema streljanjema leže z naslonom, starejši dečki in deklice pa na 3 kilometre dolgi progi z enim
streljanjem leže ter enim stoje. V kategoriji mlajših dečkov si je naslov državnega prvaka pritekel in pristreljal
David Zabukvec, med mlajšimi deklicami pa sta bili
izvrstni Kiara Hace (2. mesto) in Kiara Sterle (3. mesto). Dobre rezultate so osvojili tudi ostali cerkniški člani
SK Loška dolina: Jurij Ule (11. mesto), Gašper Ožbolt
(12. mesto) in Jošt Ule (14. mesto).
v svoji kategoriji. »Lokostrelstvo je dinamičen in zanimiv
šport za prav vse generacije. Škoda, da pri nas ni kluba in
se morajo mladi lokostrelci, ki jih ni malo, na treninge voziti v Postojno ali Loško dolino,« pravi Matjaž. V organizaciji društva Sovica so se lokostrelci prvič dobili kar v Salezijanskem mladinskem centru, k sodelovanju pa povabili
tudi druga društva, ki se v okviru svojih programov ukvarjajo z ljubiteljskim lokostrelstvom (taborniki, skavti).
Cilj lokostrelske sekcije je predvsem približati lokostrelstvo čim večjemu številu občanov Cerknice vseh generacij, da se bodo lažje srečali s tem športom in ga vzljubili, nekateri pa tudi dosegali vrhunske rezultate. Več
informacij o lokostrelstvu v Cerknici: drustvo-sovica.si

ŠPORTNI SEMAFOR
KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1.A liga
8 tekem: 2 zmagi, 1 remi, 5 porazov - 8. mesto
5. 11. 2016 Proteus : Brest 3,5 : 4,5
12. 11. 2016 Brest : Miklavž 6 : 2
19. 11. 2016 Triglav I : Brest 4 : 4
KK Brest Cerknica, članice I, 1.A liga
9 tekem: 6 zmag, 3 porazi - 3. mesto
5. 11. 2016 Proteus : Brest 3 : 5
12. 11. 2016 Brest I : Impol 6 : 2
19. 11. 2016 Triglav : Brest I 3 : 5
20. 11. 2016 Brest I : Celje I 3 : 5
KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga zahod
5 tekem: 4 zmage, 1 poraz - 2. mesto
6. 11. 2016 Kamnik II : Brest II 3 : 5
11. 11. 2016 Brest II : Taborska jama 0 : 8
19. 11. 2016 Krka : Brest II 3 : 5

Športni strani pripravlja: Miha Jernejčič

Deseti Elgo-Nova
Notranjski tekaški
pokal zaključen

T

Šport
Prejemniki priznanj po kategorijah
Starost

Ženske
Anja Milavec, Ema Kogovšek,
Neža Milavec, Lana Debenec,
Tinkara Lunka, Eva Kogovšek

do 9 let

10 do 12 let

Moški
Tine Zabukovec, Svit Spetič,
Vid Bajec, Martin Mišič,
Anže Mlakar, Nejc Zalar
Fatur, Andraž Prevec,
Eva Kovačič, Kiara Sterle, Teja Tanej
Matevž
Žnidaršič, Jure
Mišič, Eva Deleja Ambrožič,
Mlakar,
Maks Levec, Nik
Nikita Funda, Kiara Hace
Gostiša Lah
ma Bebar, Zoja Levec, Tinkara Nejc Šraj, Jure Bebar, David
Plos, Meta Drobnič, Manca
Vereš, Miha Mlakar, Luka
Milavec, Nuša Kocjančič
Milavec, Meris Dulič
Nina Prevec, Lara Mohar,
Jaka Grže, Izak Hribar
Nina Muhič
Meden, Anej Likar
Bojana Levstek, Ula Udovič,
Mihael Marinč, Matjaž
Urška Rober Milavec
Čuček, Mitja Štrukelj
Kristina Bele, Katarina
Andrej Lindič, Jože
Ožbolt, Nataša Ahačič
Otoničar, Ervin Furlan

ekači, ki so se udeležili letošnjega jubilejnega 10. Elgo-Nova Notranjskega tekaškega pokala, so se 8. novembra zbrali v 13 do 15 let
kulturnem domu v Cerknici na zaključni prireditvi. Letos je v okviru pokala teklo že blizu 2.000 16 do 29 let
tekačev, kar je skoraj 500 več kot lansko leto. Priznanja so prejeli najhitrejši, pa tudi tisti, ki so se 30 do 39 let
udeležili vseh devetih tekov v okviru pokala. Po40 do 49 let
sebna priznanja so dobili še najmlajši, cici tekači,
ki so se udeleževali letošnje novosti – netekmo- 50 do 59 let Nada Merlak, Mira Malbašič,
(ženske 50
valnih tekov, namenjenih predšolskim otrokom. let in več) Blanka Markovič Kocen
Priznanje za najuspešnejše društvo je prejelo 60 let in
TKD Sovica, najuspešnejša šola po osvojenih več
točkah in po udeležbi glede na velikost šole je
bila OŠ Nova vas, priznanje za številčno udeležbo na tekih
pa je dobila OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Prireditev so s svojimi nastopi popestrili člani šolske
glasbene skupine z OŠ Jožeta Krajca Rakek.
Udeleženci vseh devetih tekov pokala: Neža Milavec,
Vid Bajec, Tinkara Lunka, Nejc Zalar, Anže Mlakar, Svit
Spetič, Tine Zabukovec, Lana Debenec, Tanej Fatur, Maks
Levec, Eva Kovačič, Jure Mlakar, Matevž Žnidaršič, David
Pucelj, Miha Mlakar, Boštjan Bartol, Zoja Levec, David
Vereš, Ula Udovič, Tine Ferfila, Mihael Marinč, Bojana
Levstek, Urška Rober Milavec, Mitja Štrukelj, Katarina
Ožbolt, Ervin Furlan, Kristina Bele, Zdravka Penko, Ljubo
Prhne, Martina Zakrajšek, Jože Otoničar, Bernard Čeček,
Mihela Meze, Milan Zalar, Anton Rok, Stanko Turk,
Stane Ferfila, Jure Gornik, Nada Merlak.
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL zahod
5 tekem: 3 zmage, 2 poraza - 4. mesto
29. 10. 2016 Cerknica : Lesdog Kočevje 73 : 78
5. 11. 2016 Žoltasti Troti : Cerknica 86 : 63
12. 11. 2016 Cerknica : Kranjska Gora 66 : 62
19. 11. 2016 Žiri : Cerknica 58 : 67
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
10 tekem: 6 zmag, 1 remi, 3 porazi - 3. mesto
29. 10. 2016 Korte Avtoplus : Cerknica 4 : 1
5. 11. 2016 Okroglica Renče : Cerknica 0 : 1

Anton Rok, Stanko Turk,
Milan Zalar
Stane Ferfila, Jure Gornik,
Ivan Ruparčič

Med tekači je največ točk zbral Andrej Lindič pred Jako
Gržetom in Mihaelom Marinčem, med ženskami pa
je konkurenco ponovno prehitela Kristina Bele, druga
je bila Katarina Ožbolt, tretja pa Bojana Levstek.
19. 11. 2016 Košana : Cerknica 0 : 3
NK Rakek, Primorska članska liga
10 tekem: 1 zmaga, 1 remi, 8 porazov - 8. mesto
30. 10. 2016 Rakek : Jadran Hrpelje-Kozina 1 : 4
6. 11. 2016 Košana : Rakek 2 : 2
19. 11. 2016 Rakek : Korte Avtoplus 1 : 4
NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. SNTL
7 tekem: 5 zmag, 2 poraza - 3. mesto
5. 11. 2016 PPK Rakek : NTK Melamin 3 : 5
19. 11. 2016 PPK Rakek : NTK Savinja 1 : 5
19. 11. 2016 PPK Rakek : NTK Vesna 5 : 1
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Promet po meri ljudi

Prevečkrat uporabljamo avtomobil
Znani so rezultati in nagrajenci
nagradne ankete o potovalnih
navadah prebivalcev Občine
Cerknica. Zahvaljujemo se vsem
156 anketirancem, ki so izpolnili in
oddali vprašalnik ter tako pripomogli
k oblikovanju prihodnjega razvoja
prometa na lokalni ravni.

Analiza anket je pokazala, da dobrih 81% vseh potovanj občanov Cerknice poteka z osebnim avtomobilom, sledi hoja z 11 %, potem pa si z manj kot 10 %
sledijo še kolo, avtobus in vlak. Zgolj 2,1 % vseh potovanj poteka z uporabo javnega potniškega prometa.
Pogosta uporaba osebnih avtomobilov je posledica
več dejavnikov, med drugim razpršenosti krajev v občini in nezadostnih povezav javnega potniškega prometa na nekaterih relacijah. Delež potovanj z osebnim avtomobilom je dejansko še višji pri potovanjih
v Industrijsko cono Podskrajnik (94 %), trgovine in
retekli meseci so bili za pripravo Celostne nakupovalne centre (86 %) ter službo (83 %).
prometne strategije (CPS) Občine Cerknica
izredno aktivni. Druga javna razprava analize
stanja prometa z namenom obravnave prometnih
problemov v celotni občini je potekala 19. oktobra
v prostorih Knjižnice Rakek. V uvodnem delu je župan Občine Cerknica Marko Rupar Policijski postaji Cerknica v uporabo predal dve električni kolesi,
ki skupaj z občinskim električnim avtomobilom in
skorajšnjo postavitvijo električne polnilne postaje
utirata pot okolju prijaznejši mobilnosti v občini.
Po predstavitvi obstoječe prometne problematike je
sledila zanimiva diskusija 30-ih udeležencev, osredotočena na možnosti nadaljnjega razvoja infrastrukture za pešce in kolesarje, integracije sredstev
Na vprašanje o stopnji zadovoljstva s prometno
javnega prevoza in možnosti omejevanja tranzitne- infrastrukturo v občini Cerknica so udeleženci anga tovornega prometa skozi občino Cerknica. Po- kete odgovorili, da niso niti zadovoljni niti nezadobne težnje so občani izrazili tudi v anketi o poto- dovoljni (ocena 3) z javnim potniškim prometom v
valnih navadah.
občini, s površinami za pešce v naseljih in parkirnimi površinami. Nezadovoljni (oceni 1 in 2) pa so
Rezultati ankete o potovalnih navadah predvsem s kolesarskimi potmi v naseljih in izven
Anketa o potovalnih navadah prebivalcev Obči- njih, z vzdrževanjem cest ter s tranzitnim tovornim
ne Cerknica je podala zanimive rezultate, ki bodo prometom skozi občino.
upoštevani pri nadaljnjem načrtovanju trajnostne
Pri izboru najpomembnejših vrednot za urejanje
mobilnosti in celostne prometne strategije Občine prometa v občini Cerknica so anketiranci na prvo
Cerknica.
mesto postavili površine za pešce in kolesarje, takoj

P
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za njimi pa še prometno varnost otrok. Skladno z
visokim deležem rabe osebnega avtomobila sledita urejenost cestne infrastrukture ter zmanjšanje
negativnega vpliva motoriziranega, predvsem tranzitnega tovornega, prometa. V primeru ureditve
navedenih problematik je 87 % anketirancev pri
pravljenenih prilagoditi svoje potovalne navade.
5,8 %

2,0 %

0,1 %

10,9 %

Na tretjem sestanku in delavnici delovne skupine
CPS Cerknica, ki sta 8. novembra potekala v prostorih Občine Cerknica, so bili na podlagi rezultatov terenskega dela, javnih razprav in rezultatov ankete o
potovalnih navadah prebivalcev določene temeljne
vrednote in osrednji cilji razvoja trajnostne mobilnosti v občini. S poudarkom na izboljšanju dostopno
sti, varovanju okolja in zdravja ter prometni varnosti
prebivalcev vizija razvoja prometa v občini vključuje:
• spreminjanje potovalnih navad prebivalcev,
• izkoriščanje potencialov za hojo in kolesarjenje,
• izboljšanje ponudbe javnega potniškega prometa,
• umirjanje motoriziranega prometa in
• obvladovanje tranzitnega tovornega prometa.

Kaj nas čaka v prihodnje?
Vizija in cilji celostnega razvoja prometa v občini
Cerknica bo tudi osrednja tema naslednje javne razprave, ki bo v torek, 6. decembra 2016 ob 17. uri
v prostorih Občine Cerknica. Na podlagi zbranih
avto (voznik, sopotnik)
vlak
avtobus
kolo
hoja
predlogov in mnenj bo oblikovana tudi razstava na
tematiko vizije razvoja prometa v Občini Cerknica.
Na vprašanje o kraju zaposlitve ali šolanja je sla- Po otvoritvi razstave v prostorih Občine si boste
bih 50 % vseh anketirancev odgovorilo, da se šolajo razstavo v drugi polovici januarja lahko ogledali
ali so zaposleni v občini Cerknica, dobra četrtina pa tudi v prostorih Knjižnice Rakek. Vljudno vabljeni!
v Ljubljani ali njeni okolici. Preostala četrtina predNa delavnici delovne skupine so bili izžrebani
stavlja zaposlene v drugih občinah, nešolajoče in tudi nagrajenci nagradne ankete. Tri praktične nanezaposlene.
grade v skupni vrednosti 300 evrov prejmejo:
1. nagrada – mestno kolo:
Zagotavljanje površin za pešce in kolesarje
		
Janja Mele
Prometna varnost otrok
2. nagrada – skiro: Tina Fink
Urejenost cestne infrastrukture
3. nagrada – kolesarska čelada:
Zmanjšanje obremenitev okolja (izpušni plini, hrup)
		
Samo Zigmund
Zagotavljanje parkirnih površin
Podelitev nagrad bo potekala
Boljši javni potniški promet
v času delavnice in javne razPrilagojen dostop gibalno oviranim (vozički)
prave o ukrepih Celostne proDostopnost do površin za druženje in rekreacijo
metne strategije občine Cerkni0%
5%
10 %
15 %
20 %
25 % ca, ki bo v četrtek, 19. januarja
2017 s pričetkom ob 17. uri v
prostorih Občine Cerknica.
Anketirancem najpomembnejše vrednote urejanja prometa v občini (N: 417)
81,2 %
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Duh nekega drugega časa

1953 Dobec –
zimsko veselje
Otroci smo komaj čakali snega.
Za današnje pojme smo bili slabo
oblečeni, še bolj slabo pa obuti,
a nas to ni motilo.

K

epali smo se in se valjali po snegu ali pa se
sankali. Ko smo bili že vsi premočeni in prezebli, smo zlezli na kmečko peč. Če se je le
dalo, smo nagovorili strica (Krajnč’ga strica Andreja, strica mojega očeta), da so nam povedali
kakšno zgodbo. Nikoli se jih ne bi naveličali poslušati. Ko smo se pogreli in posušili, smo pa pokleknili na klop pod oknom in občudovali ledene rože na
šipah. Včasih se sploh ni videlo ven, dokler nismo
s hukanjem naredili okenca v ledu.
Smučali so se večji otroci. Smučarska oprema
pa je bila včasih drugačna, kot je danes. Fantje so
smuči naredili kar doma. Deske so parili – kuhali v
kotlu in jih krivili, na čevlje pa jih pritrdili z usnjenimi jermeni. Jaz sem prve smučke dobila že leta
1952, čisto tanke in kratke. Tisto leto je bilo zelo
veliko snega. Ko so ga kidali in naredili gazi od hiše
do hiše, je bil rob višji kot odrasel moški. Ko me je
oče postavil nanj, sem bila višje od njega in me je
bilo kar strah.
V gorenjem koncu Dobca je griček, ki smo mu
rekli Zalarjev grič. Takoj desno pod njim je Brešča
hiša, nato pa Kranjča, kjer smo živeli približno sedem let. To je bilo za nas najmlajše glavno sankališče in smučišče, saj v dolenji konec nismo zahajali.
Bili smo majhni, pa tudi sicer je bilo plašarjenje (potepanje) zelo na slabem glasu. Na vrh griča so stali
Zalarjevi hlevi, ki so po požigu hiše družini služili
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Prva vrsta (z leve): Pavla Kranjc - Antonova, Ana Stražiščar Brešča, jaz, Maša Kranjc - Kranjča (Marija Košir), Andrej,
Janez in Tomaž Kranjc - Kranjči. Zadnja vrsta: Tavžljeva
Jelka, neznan, moja mama Katja Kranjc, neznan. Na smučkah:
Helena (ali Minka?) Nared - Francetova, Ivanka Stražiščar Brešča. | Foto: France Kranjc, iz zbirke Marije Košir.

za stanovanje. Samo bežno se spomnim revnega
bivališča s črno kuhinjo in grili (ščurki) v kotu pod
stropom. Zdaj je na tem mestu lepa nova stavba, ki
služi kot postaja za šolski avtobus in skladišče za
gasilsko opremo.
Mi smo imeli dvoje sank. Na daljše nas je šlo kar
precej. Manjše so imele ograjico in na njih je sedel najmlajši. Potem je oče oboje sanke zvezal, sedel
spredaj na večje, še s kakšnim otrokom v naročju,
in z manjšimi klmiral (krmaril) kot z volanom. Če je
bila podlaga ugodna, je šlo z Zalarjevega griča vse
do konca vasi.

Notranjske artikulacije

Avtor: Artikula

Konec leta je čas obračunov s samim seboj in z
drugimi. Hkrati je tudi priložnost, da uredimo
vse male in velike podrobnosti, za katere nam
je enajst mesecev zmanjkovalo časa. Tak primer
smo v praksi nedavno opazili kar na cesti:
»Končno so poširfali ovinke med Begunjami in Cerknico.«
»Res, še dobro. Dolgo, predolgo je bila cesta nepregledna.«

poširfat' = postrgati, odstraniti (plast)
Avtor: Marija Košir (Maša Kranjc)
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Ideja za izlet

Okolica gradu
Karlovec
Pohod po okolici gradu Karlovec ni
naporen, saj na poti ni velike višinske
razlike, kljub temu pa bomo zanj
potrebovali dobre tri ure hoje. Vse je
odvisno od tega, kaj si bomo zaželeli
ogledati.

P

ot je zelo zanimiva, saj nam na majhnem območju od roba Cerkniškega jezera proti Rakovemu
Škocjanu ponuja veliko zanimive naravne in kulturne dediščine.
Na pot se podamo kar na koncu Dolenje vasi, imenovanem Tržišče. Po markirani poti čez travnike in po
kolovozu se podamo do gozda, kjer se pričnemo rahlo
vzpenjati. Pod Cvingerjem pridemo na gozdno cesto.
Kmalu se nam na razgledni točki ob cesti odpre po
gled na celotno Cerkniško jezero, vse tja do njegovega
vzhodnega dela. Od tod se odlično vidi tudi vodno gladino. Prav zato je razgled še toliko bolj zanimiv, saj je vsak
dan drugačen, voda namreč enkrat je in drugič je ni.
Pot nadaljujemo kar naravnost (cesta na desno nas pelje proti Rakovemu Škocjanu). Približno na pol poti proti
ostankom gradu Karlovec se lahko po z jeklenico varovani stezi spustimo do požiralnika Velika Karlovica. Pogled
k vhodu v požiralno jamo nam vsakokrat nudi drugačno
podobo. Od tu že vidimo pečino, na kateri je stal grad
Karlovec, območje okrog pečine pa se imenuje Pogreščaki. Na skali nad jamo Velika Karlovica je vdelana plošča z
imeni pomembnih raziskovalcev požiralne jame.
Ker so nekdanje stezice preveč zaraščene, se vrnemo
nazaj na cesto in s potjo nadaljujemo do ostankov gradu Karlovec. Ob škrapljah, kjer je bil nekoč dvižni most,
gremo nekoliko navzdol in se nato povzpnemo na pečino. Na robu le-te raste tisa, odpre pa se nam tudi pogled
proti Veliki Špički in Slivnici.
S pečine gradu Karlovec gremo zahodno pod vznožje Javornikov. Ob udornicah Velikega in Malega K
 amojstrnika

36 | Slivniški pogledi | december 2016

se podamo do ostankov dolenjske glažute, ki je delovala
v obdobju od 1774 do 1794. Ob pogledu na udornici Kamojstrnik se nam nehote poraja vprašanje, kaj neki pomeni ta izraz. Ker pravega odgovora ni, nas korak vodi po
cesti proti Poljanam, kjer zopet opazimo planinske markacije za Veliki Javornik. Še ne tako dolgo nazaj je bilo
poljane videti tudi iz Cerknice.
Nedaleč na desni strani ceste že lahko opazimo stene
udornice Globoki dol. Vsem, ki boste imeli dovolj časa
in ste po duši raziskovalci, predlagam, da se sprehodite
tudi skoznjo.
Po cesti pridemo do oznak, kjer je bila nekoč začrtana meja med Italijo in Kraljevino Jugoslavijo. Kmalu je
opaziti še kakšen mejni kamen, pa tudi obzidje stavbe
finančne straže, na katerem je še viden napis v italijanščini: »O mejah ne razpravljamo, ampak jih branimo.«
Tu se naša pot obrne nazaj proti izhodišču, saj nas
pot naprej vodi v Rakov Škocjan. Vračamo se po poti,
označeni s planinskimi markacijami. Narava nam v različnih letnih časih ponuja svoje čare, trenutno so zanimivi zaobljeni porobki jelke, ki so nastali po poseku dreves. Sprehod po gozdu nam morda popestri tudi kakšna
gozdna žival.
Dolžina: dobre tri ure hoje.
Zahtevnost: pot ni zahtevna.

Avtor: Štefanija Šebalj Mikše

Notranjski regijski park

Žganjekuha v Lazah

Š

javnosti po njihovem mnenju premalokrat predstavljene
Avtor: Dejvid Tratnik
oziroma obravnavane.

e pred nekaj desetletji so vaški ljudje sami kuhali
domače žganje. Skrbeli so, da je bilo sadje v starih
sadovnjakih vedno pobrano. V vsaki notranjski
vasi so bili kovač, sedlar, kolar …
Da nekoč cenjene obrti ne bi utonile v pozabo, smo
19. novembra uspešno zaključili našo drugo delavnico
novega projekta Tradicionalne notranjske veščine in
znanj, ki je bila posvečena zapostavljeni domači obrti – žganjekuhi. Za nesebično sodelovanje se najlepše
zahvaljujemo Kmetiji T'dolenj in priznani sommelierki
Majdi Debevc. Odziv udeležencev delavnice, tudi iz zamejstva, je bil več kot odličen, saj so omenjene vsebine

Foto: Dejvid Tratnik

Foto: Dejvid Tratnik

Počitniško raziskovanje

T

udi za krompirjeve počitnice v letu 2016 smo v
Notranjskem parku pripravili program, v katerem
so otroci imeli priložnost spoznavati naravne in
kulturne zanimivosti Notranjskega parka. Počitnice so
bile ponovno terensko naravnane. Prvi dan smo se po
kratkem pregledu herbarija odpravili raziskovat drevesa
in druge lesnate rastline, ki rastejo na območju Notranjskega parka. Drugi dan nas je Miha Boštele iz Mikološkega društva Notranjska popeljal v zanimiv svet gob
na Notranjskem. Spoznali smo veliko užitnih in tudi
neužitnih gob, podučil pa nas je še o pravilnem nabiranju gob in vplivu rabe zemljišča na prisotnost gob. Tretji
dan smo se odpravili na raziskovanje kraškega podzemlja. V Križni jami smo se sprehodili do prvega jezera in
ob povratku nazaj obiskali še Medvedov rov. Ob ogledu
kosti jamskega medveda in razlagi vodnice smo spoznali

Notranjski park na spletu

V

letošnjem letu smo veliko časa namenili prenovi spletne strani notranjski-park.si. Najprej je
bila vzpostavljena slovenska verzija, po nekaj
mesecih še angleška, pred kratkim pa je bila dodana še
obsežna zbirka izobraževalnih vsebin s tekstovnim in
slikovnim gradivom. Zbirka vključuje preko 1.000 vrst
rastlin, okoli 300 vrst ptic ter opise vseh vrst sesalcev,
gliv, metuljev in drugih živali, ki jih najdemo na območju

življenje živali v času ledene dobe, na poti pa smo imeli priložnost videti tudi nekatere jamske živali. Počitnic
se je udeležilo 18 otrok, večje število iz občine Cerknica,
nekaj pa tudi iz osrednje Slovenije in obale.
Za pomoč pri izvedbi počitnic se zahvaljujemo Mikološkemu društvu Notranjska in Društvu ljubiteljev KrižAvtor: Marko Cvetko
ne jame. 
Notranjskega parka. Stran je tako postala nepogrešljiv
vir informacij za vse raziskovalce in ljubitelje narave.
Avtor: Miha Jernejčič
Vabljeni k ogledu. 
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Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): REMEKDELO, OSEMURNIK, BAL, LHASA, ANDIFIT, EP, ZEI, KOSESKI,
POŠTARKA, TANK, ASFALT, IL, JEAN, BA, BE, PREVRELKA, SKALPEL, ARE, ERD, TACA, REP, ACETON, OBRAZ IN,
MA, TELO, TOLAR, JE, SARITA, EKSPLOZIV, CIMA, GANA.

Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih
poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški
pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagradna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve
bomo v uredništvu sprejemali do 23. decembra.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Miha Jernejčič, s. p.
(blagovna znamka Čirulečarule).
1. nagrada: broška Čirulečarule (kačji pastir)
2. nagrada: obesek za ključe Čirulečarule (labod)
3. nagrada: magnet Čirulečarule (ptiček)

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki
Slivniških pogledov, ki izide v začetku januarja 2017.
V uredništvo je tokrat prispelo 117 pravilnih rešitev prejšnje
križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo
nagrade pokrovitelja, Andifit – savne in kozmetične storitve:
1. nagrada (bon za storitve v vrednost 30 evrov):
Jadranka Janeš, Begunje 1c, 1382 Begunje pri Cerknici,
2. nagrada (bon za storitve v vrednost 20 evrov):
Mitja Trotošek, Bratovševa ploščad 5, 1000 Ljubljana,
3. nagrada (bon za storitve v vrednost 10 evrov):
Mira Kavčič, Bračičeva ulica15, 1380 Cerknica.
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v salonu Andifit
(po predhodnem dogovoru na 031 549 385).
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Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Lepo vabljeni ...

… v decembru
do 19. decembra

Dežele pod Himalajo

Razstava fotografij Marjana Olenika.
Knjižnica Rakek, v času obratovanja.
Organizator: KJUC

do 23. decembra

Razstava Gasparijevih jaslic

Knjižnica Cerknica, v času obratovanja.
Organizator: KJUC

petek, 16. december

četrtek, 8., in petek,
9. december

Koncert kitarskega, pihalnega
in godalnih in orkestrov

Zasnežena pravljična urica
z ustvarjalno delavnico

Kulturni dom Cerknica ob 9.45 uri (glasbena
matineja, učenci OŠ) in ob 19. uri.
Organizator: GŠ Frana Gerbiča Cerknica

Za otroke od 4. leta dalje.
Prijave na (01) 709 10 78.
Knjižnica Cerknica, ob 17. uri.
Organizator: KJUC

petek, 16. december

Lutkovna predstava za otroke

sobota, 10. december

Večgeneracijski družinski center Cerknica,
Čabranska 2, ob 18. uri. Organizator:
Večgeneracijski družinski center Cerknica

Pohod po treh občinah

Pohod ob mejnih območjih občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke. Prijave na 040 513 005
(Alojz), lojztroha@gmail.com ali
sobota, 17., in nedelja,
do 31. decembra
www.krizna-jama.si.
18. december
Josip Ribičič
Razstava ob 130-letnici pisateljevega rojstva. Start (in cilj): parkirišče pred cerkvijo na
Razstava jaslic na Uncu
Bloški Polici, ob 9. uri.
Knjižnica Rakek, v času obratovanja.
Gasilski dom na Uncu, v soboto od 16. do 19.
Organizator: Društvo ljubiteljev Križne jame ure, v nedeljo od 9. do 18. ure.
Organizator: KJUC
Organizator: Društvo Klasje

do 6. januarja

nedelja, 11. december

Volna, kot so jo poznale naše babice Pohod po Javorniških stezicah

Razstava izdelkov, nastalih v študijskem krožku. Pohod po stezicah pastirjev in
kontrabantarjev ob izvirih v Javorniškem
Knjižnica Rakek, v času obratovanja.
pogorju. Primeren je za vse generacije.
Organizator: KJUC
Dolžina poti: 12 kilometrov. Več informacij:
041 940 321 (Matej) ali na www.krizna-jama.si
ponedeljek, 5., in
Start pohoda: Dane, parkirišče pred cerkvijo
torek, 6. december
sv. Urbana na Škriljah, ob 8. uri.
Pravljična urica z ustvarjalno
Organizator: Društvo ljubiteljev Križne jame

delavnico

Za otroke od 4. leta dalje. Knjižnica Rakek,
ob 17. uri. Organizator: KJUC

torek, 6. december

Promet po meri ljudi

Javna razprava za CPS Cerknica o viziji in
ciljih razvoja prometa v občini. Sejna dvorana
Občine Cerknica, ob 17.00. Organizator:
Občina Cerknica in Prometni inštitut

torek, 6. december

Otvoritev razstave

Razstava likovnih del mladih Pa-letnikov,
ki so nastajala na likovnih delavnicah pod
vodstvom Jerneja Dolničarja, prof. lik.
um., in Anžeta Dolničarja. Vstop je prost.
Razstava bo odprta do 12. decembra.
Galerija Krpan, ob 18. uri.
Organizator: KUD Pa-leta Cerknica

torek, 6., sreda, 14., in
sreda, 21., december

Izdelovanje novoletnih voščilnic
ter daril za mamice in očke

Večgeneracijski družinski center Cerknica,
ob 17. uri.

sreda, 7. december

Prva pomoč otroku

Večgeneracijski družinski center Cerknica,
Čabranska 2, ob 17. uri. Več informacij:
Facebook ali na 031 727 528.
Organizator: Večgeneracijski družinski
center Cerknica

ponedeljek, 12. december

Pričetek tečaja španščine za
začetnike

Večgeneracijski družinski center Cerknica,
ob 11. uri.

od ponedeljka, 12.,
do sobote, 17. decembra

Menjalnica igrač

Večgeneracijski družinski center Cerknica
Organizator: Večgeneracijski družinski
center Cerknica

torek, 13. december

SK Javornik – NK Rakek v letih
1926–1955

Avtor Bogdan Urbar bo predstavil knjigo
o delovanju NK Rakek.
Knjižnica Rakek, ob 18. uri.
Organizator: KJUC

torek, 13. december

Prihod luči

Koncert šolskih pevskih zborov in učencev
glasbenikov – prikaz švedske tradicije ob
dnevu svete Lucije.
OŠ Jožeta Krajca Rakek, ob 18. uri.
Organizator: OŠ Jožeta Krajca Rakek

sreda, 14. december

Nastop tekmovalcev 46. TEMSIG
Dvorana GŠ, ob 19. uri.
Organizator: GŠ Frana Gerbiča Cerknica

torek, 20. decembra

Kraška dediščina Marjana Miklavca
Projekcija filma in otvoritev avtorjeve likovne
razstave, ki bo na ogled do 16. januarja.
Knjižnica Rakek, ob 18. uri.
Organizator: KJUC

sreda, 21. decembra

Koncert učencev GŠ

Dvorana GŠ, ob 19. uri.
Organizator: GŠ Frana Gerbiča

četrtek, 22. decembra

Božično-novoletna slikarska razstava

Otvoritev tradicionalne skupinske razstave
članov Društva notranjskih kulturnikov
Krpan Cerknica. Vstop je prost. Razstava
bo na ogled do 12. januarja.
Galerija Krpan, ob 18. uri. Organizator: Društvo
notranjskih kulturnikov Krpan Cerknica

četrtek, 22. decembra

Božični Evorin show

Božična plesna predstava plesalk in plesalcev
PK Evora, več na 041 218 212 in info@evora.si.
Vstopnine ni! Športna dvorana Cerknica,
ob 18. uri. Organizator: Plesni klub Evora

četrtek, 22. decembra

Božično-novoletni koncert
učiteljev GŠ

Farna cerkev v Cerknici, ob 19. uri.
Organizator: GŠ Frana Gerbiča

nedelja, 25. december

Praznično vandranje

42. Božično-novoletni koncert Godbe
Cerknica z gosti. Več informacij: 041 430 210,
godba.cerknica@gmail.com.
Športna dvorana Cerknica, ob 19.uri.
Organizator: KD Godba Cerknica in Občina
Cerknica

december 2016
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