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Uvodnik

V teh dneh, ko sem pripravljala 
Slivniške poglede, me je doletela 
okužba s koronavirusom. Izko-
ristila sem že svoj letošnji počit-
niški paket, tako da nisem imela 
možnosti upoštevati priporočil 
po morju in soncu za lajšanje te-
gob okužbe, zato mi ni preostalo 
drugega kot pomoč analgetikov 
in domač notranjski zrak. 

V času brezskrbnih počitnic 
in spremenjene strategije je tudi 

bojazen pred virusom, ki je dve dolgi leti teroriziral ves svet, 
odšla nekam v daljne kraje. Bojazen že, vendar huda virusna 
nadloga je vendarle ostala med nami. Zame je prišla kot 
opomnik, da nošenje mask, striktno razkuževanje, socialna 
distanca vendarle niso bili sami sebi namen in bodo še 
kako prav prišli v jesensko-zimskem času, čeprav zakonsko 
neobvezni, pa vendar nujno potrebni za zaščito našega 
zdravja in zdravja naše skupnosti.

Vsem nam pa je narava v teh poletnih mesecih dala še 
en opomnik. Struge vodotokov so pokazale svoje skelete in 
tudi sporočila prednikov. »Če me vidiš, začni jokati,« je napis 
na kamnu, ki se je zaradi suše pokazal v strugi Labe. Ljudje 
so že vedeli zakaj – obdobju suš sta sledila tudi slaba letina 
in vsesplošno pomanjkanje. S pitno vodo smo imeli tokrat 
še srečo, saj je kljub suhi strugi Cerkniščice še vedno tekla 
iz pipe. Bilo jo je dovolj za kuhanje in umivanje, za zalivanje 
vrtov in pranje avtomobilov pač ne. Samoumevnost, ki to ni. 
Čeprav smo v zadnjem mescu veliko brali in poslušali o tem, 
kako poteka zagotavljanje pitne vode za Slovensko Istro, pa 
trud Občine Cerknica, Javnega podjetja Komunala Cerknica, 
občinskega štaba Civilne zaščite Cerknica in društev Gasilske 
zveze Cerknica ni bil osvetljen z medijskimi žarometi. 

Opomniki
Gasilci so namreč v avgustu v treh izmenah po osem ur 
izvajali intervencijsko prečrpavanje iz struge Cerkniščice 
v dovodni sistem surove vode za vodarno Cerknica, da bi 
gospodinjstvom v občini nemoteno zagotavljali pitno vodo. 
Še enkrat se je pokazalo, da so gasilci nepogrešljiv del naše 
družbe. In to so tudi večkrat slišali od ljudi, ki so jih to poletje 
krvavo potrebovali. 

Kras je bil štirinajst dni v plamenih. Še en opomnik 
narave! Ognjeni zublji so požirali vse, kar jim je bilo na poti, 
ampak vasi in hiš se zahvaljujoč več kot 12.500 gasilcev  
na intervenciji in drugih intervencijskih služb niso dotaknili. 
Hvaležnost ljudi, ki so jo v tistih težkih trenutkih izkazovali 
z napisanimi sporočili, postrežbo ob cestah, pomočjo, 
si bodo posebej zapomnili tudi gasilci iz Gasilske zveze 
Cerknica. Tudi oni so posredovali na Krasu. Njihove 
vrednosti se največkrat zavemo šele, ko jih potrebujemo, 
ampak organizacija, kot so gasilci, vso pozornost potrebuje 
že veliko prej. Treba je vlagati v izobraževanje mladine, 
nakup opreme, v infrastrukturo in vse dolgoletne naložbe 
dokazujejo, da je v naši sredi vsekakor posluh za potrebe 
gasilskih društev. Brez ustrezne opreme gasilska društva ne 
morejo učinkovito delovati – kot tudi ne brez prostovoljcev, 
ki opremo upravljajo. Oni so srce organizacije; svoje 
poslanstvo opravljajo prostovoljno in brezplačno in v tem 
je moč slovenskega gasilstva. Vsako vrednotenje bi verjetno 
za organizacijo pomenilo podobno opustošenje, kot ga je 
bila deležna narava na Krasu. Ob vseh katastrofah, ki so nas 
prizadele in nam bodo zaradi mačehovskega odnosa do 
narave verjetno vse pogosteje sledile tudi v prihodnje, si ne 
smemo privoščiti, da bi bila ogrožena še naša človečnost. 
V težkih časih, ki niso več samo napoved, ampak dejstvo, 
jo bomo še kako potrebovali. Ne glede na to, kdo smo, 
kaj počnemo, kakšne interese imamo, jo imejmo vedno 
v opomniku!

Maruša Opeka

 Ljubo Vukelič



4 | Slivniški pogledi | september 2022

Intervju

mojo komando – lahko pridejo in 
poslušajo, to je pa vse. Ni tega: »Naš 
otrok ne sme tega, ne sme onega.« 
Če res česa ne sme, mora trener to 
že sam opaziti in usmerjati igralca, da 
dela pravilno. Za kvaliteto pa morajo biti 
odnosi dobri, sigurno. 

Kaj mladim kegljačem obljubite  Kaj mladim kegljačem obljubite  
za nagrado? za nagrado? 
Nič ne smeš obljubiti. Dober kegljač 
mora biti zagnan, redno hoditi na 
treninge, poslušati trenerja. Sam talent 
ni nikoli zadosti. 

Ste bili kdaj reprezentančni trener? Ste bili kdaj reprezentančni trener? 
Ne, tja me pa nič ne vleče. Z ženskami 
sem bil v Budimpešti in sem imel kmalu 
poln kufer vsega. Ob petih vstaneš, greš 
na zajtrk, v avto, na kegljišče in tam si do 
8. ure zvečer cel teden ali pa še več, če 
pridejo naprej. Sem pa hodil in še hodim  
s svojimi igralci na reprezentančne 
priprave in se s trenerji pogovarjam  
o svojih igralcih. Tako jim pomagam. 

Ste se pred kegljanjem ukvarjali še  Ste se pred kegljanjem ukvarjali še  
s katerim drugim športom? s katerim drugim športom? 
A seveda. Ko sem bil predsednik 
mladine, smo imeli v atletiki Hribarjev 
pokal. To je bil deseteroboj. Dvakrat 

kegljanja. Prevandrala je celo Evropo, 
dolgo je tudi sin Jani kegljal. 

Vas mlajši trenerji kdaj pokličejo  Vas mlajši trenerji kdaj pokličejo  
in vprašajo za nasvet? in vprašajo za nasvet? 
Vsako leto imamo kot nek sestanek. 
Predavatelji nam kaj povedo o novostih, 
okoli deset trenerjev, ki se poznamo že 
enih sto let, se pa pomenimo: »Kaj bi  
ti naredil, če ti otrok ali kegljač dela to in 
to …?« Tako se izobražujemo. Sicer pa 
je glavno, da imaš čas, da si na treningu 

umirjen. Ne smeš kričati. Osnovno je, 
da imajo igralci trenerja radi. Je pa res, 
da so kakšni igralci kar trmasti in včasih 
delajo po svoje. To te malo spravi s tira 
in se moraš odločiti, ali ga boš pustil, 
kazni mu glih ne moreš dati, ali mu boš 
skrajšal trening. 

Slišimo, da učitelji izgubljajo avtoriteto Slišimo, da učitelji izgubljajo avtoriteto 
tudi zaradi pritiskov staršev. Se je tudi tudi zaradi pritiskov staršev. Se je tudi 
pri vas odnos spremenil? pri vas odnos spremenil? 
Ne, to pa ne. Trener je tisti, ki je alfa in 
omega. Kar trener reče, je sveti zakon. 
Tudi starši – otrok je na kegljišču pod 

Danes vas najbolj poznamo zaradi Danes vas najbolj poznamo zaradi 
kegljaških uspehov. Kot trener ste kegljaških uspehov. Kot trener ste 
sodelovali domala pri vseh večjih sodelovali domala pri vseh večjih 
uspehih cerkniškega kegljanja. Od kdaj uspehih cerkniškega kegljanja. Od kdaj 
ste v tem športu? ste v tem športu? 
Na Avtomontaži, tam sem delal, smo 
enega 85. ustanovili ekipo. No, in ko 
smo hodili na treninge, me je Franc 
Gornik vprašal, če bi šel za sodnika. Tako 
sem šel v Postojno, pa so me vprašali 
še, če bi šel tudi za vaditelja. No in sem 
šel. Tako se je začelo. 88. leta sem pa 
poklical fantičke, vse iz enega razreda, 
in začel delati z njimi. Tistega leta je bila 
prva tekma med Proteusom in Brestom, 
kar velja za začetek pionirskih prvenstev. 

Za uspešnega trenerja veljate  Za uspešnega trenerja veljate  
v slovenskem merilu. v slovenskem merilu. 
Menda res. 94. ali 95. leta smo šli na 
fakulteto za šport delat izpit za trenerja. 
Cel mesec smo imeli predavanja, potem 
pa izpit. Sicer sem začel s tistimi fantički, 
kot sem rekel, so pa imele potem pri nas 
ženske iz Logatca tekmo. Na njej sem 
sodil in so me prosili še, če bi jim lahko 
tudi kaj povedal. Takrat sem se začel 
pa res aktivno ukvarjati s trenerstvom. 
Logaška ekipa je razpadla, tri punce so 
prišle k nam na Brest in smo ustanovili 
ekipo. V njej je kegljala še moja žena 
Mira, ki je še pred tem vozila na treninge v 
Postojno hčer Natašo in njeno kolegico, 
ker pri nas še ni bilo ekipe. Še oni dve sta 
tako lahko prišli k nam, pa Gornik jih je 
nekaj poznal in je bilo. 94. leta smo iz nič 
prišli v 1. ligo. V sezoni 2004/2005 so bile 
državne prvakinje. To je bila edina ekipa, 
ki je Celju vzela naslov. Nismo imeli samo 
ekipnih uspehov, tudi posamezniki so bili 
dobri. Kar se tiče mladih, je bil Brest v vrhu 
v Sloveniji. No, saj imamo še zdaj mlade 
v evropski in svetovni špici. Ne vem, pa 
koliko časa še. Ta covid nam je dal velik 
udarec, otrok v klubu je dosti manj. 

Je bilo hčer težje trenirati kot druge? Je bilo hčer težje trenirati kot druge? 
Ne. Zakaj? Nataša je bila pridna, saj je 
bila špica mladinskega in kadetskega 

Avtorica: Maruša Mele Pavlin Fotograf: Ljubo Vukelič

Janez Žnidaršič 
Cerkničan, Rokar. Prejemnik priznanja športni delavec občine Cerknica. Priznan kegljaški trener. 
Pionir notranjske zabavne glasbe, ribič, ki ne mara rib, in nadvse oblegan dedek petih vnukov. 

Prigod ne manjka, humorja pa tudi ne.

» Dosti nismo imeli, 
je bilo pa družabno, 
bolj domače.«
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Deltoidi so sodelovali na Ptujskem Deltoidi so sodelovali na Ptujskem 
festivalu domače zabavne glasbe  festivalu domače zabavne glasbe  
in leta 1975 dobili diplomo. in leta 1975 dobili diplomo. 
Kje je že to! Takrat so bili z nami tudi 
pevci od Tabora. 

Danes ni težko priti do not. Kako ste Danes ni težko priti do not. Kako ste 
pa vi? pa vi? 
Samo jaz sem bil glasbeno izobražen 
in poznal note. Ploščo sem dal na 
gramofon, se dal za orgle, poslušal in 
pisal. Po dve plošči smo kupovali, zame 

in za oba kitarista. To so bile v glavnem 
jugoslovanske popevke. Zmeraj pa je 
bila ta zadnja Monia. Ko sem jo začel 
špilati, so vedeli, da je konec veselice. 

Se pravi, da ste hodili v glasbeno šolo. Se pravi, da ste hodili v glasbeno šolo. 
A, seveda. Na harmoniko in trobento, 
pa malo klavirja. Reboljeva me je učila, 

za trobento se pa ne spomnim, kdo. 
Zaradi trobente sem šel pa po osemletki 
h godbi. Kar precej let sem bil tam, še 
v kapelniško šolo sem šel. V Piranu in 
Ljutomeru je bila, trikrat po 14 dni. Za 
končni nastop smo morali oddirigirati 
en komad. Še Franci Albreht je bil takrat 
in pokojni Urh, ki je bil potem kapelnik. 
Ko sem začel, pa je bil kapelnik Lavrič 
s Peščenka. Mene je vedno bolj vleklo 
note pisati, nekaj komadov sem napisal, 
in Lavrič mi jih je popravil. Ampak to ni 
enostavno, plac rabiš, pa mir. 

sem zmagal. Pa s smučarskimi skoki 
sem se ukvarjal. 

Kje? Kje? 
Nekaj časa v Ihanu, ker sem hodil  
v kovinarsko šolo v Domžale. Ko sem 
prišel v Cerknico nazaj, pa v Logatec 
nisem mogel na treninge. Kako? Do 
dveh sem bil v šihtu, avtobus je šel tri 
pa petnajst. Kaj bom z lučjo skakal? Pa 
smo v Klopčarici naredili dve skakalnici, 
ena je 35 m metala. V Loški dolini  
v Markovcu je bila skakalnica, pa na 
Rakeku v Delah in Dovcah. Ta je imela 
zafrknjen iztek. Če nisi bil pripravljen, 
si se hitro zabil. Eni so imeli navadne 
smučke, jaz sem imel skakalne. 

Kdaj ste se pa potem z glasbo ukvarjali? Kdaj ste se pa potem z glasbo ukvarjali? 
Takrat. Za zraven. Stalaktite sem us-
ta novil, potem sem šel pa kmalu  
v Loško dolino k Deltoidom. Tam sem 
bil dolgo, potem je bilo nekaj let pav-
ze in nazadnje sem tam v devetdesetih  
v Cerknici igral pri Notranjcih. 

Kdaj ste ustanovili Stalaktite? Kdaj ste ustanovili Stalaktite? 
Reci in piši 69. 68. leta sem 
prišel od soldatov in šel na 
Brest. Tam sem bil predsednik 
mladine in sem sklical fantičke. 
Kakršne instrumente sem 
poznal, to smo se navadili. 
Štefan Bogovčič je bil tajnik 
na Brestu in nam je zrihtal, 
da smo instrumente kupili  
v Merkurju, pri enem Bločanu. 
Zidarju. Kredit smo dobili, še 
nekaj popusta so nam dali. 
Bobne, kitari, jaz sem bil prvi 
pri nas, ki sem imel orgle. 
Ozvočenje smo tudi kupili, 
tista škatlica, ki so jo imeli 
še od Brestovih pet, je bila 
prešvoh za nas. 

Kaj ste pa igrali? Kaj ste pa igrali? 
Vse. Popevke in domače, »fifti – fifti«. 
Jaz sem domače s harmoniko spremljal. 
Na veselici moraš tako špilati. Veselice 
so bile včasih bolj domače, v dvoranah. 
Mi smo bili na odru, ljudje so pa plesali. 
Nismo igrali samo pri nas – v Grahovem, 
Starem trgu, restavraciji … pol Hrvaške 
smo prebredli, za eno silvestrovo smo 
bili tri dni v Bohinju. Ko si mlad, te nihče 
ne drži za vrat. Greš. 

Ob športu, glasbi in družini ste bili še Ob športu, glasbi in družini ste bili še 
ribič.ribič.
Oh, morje let nazaj. Sosed je bil ribič, še 
čoln je imel, in je bil moj mentor. Izpit 
sem naredil in sva hodila ribarit. Potem 
pa v eno komisijo, pa v drugo, pa: »Ti si 
bil predsednik mladine, a bi bil še ribiške 
družine?« »No, pa bom.« Štiri leta sem 
bil. Drugače mi pa ribe niso šle, žena jih 
je jedla. Lepo je pa biti zunaj, v naravi, 
pa gledati, a boš ribo ujel ali ne. 

Kako vam je uspelo združevati šport, Kako vam je uspelo združevati šport, 
glasbo, družino, ribištvo? glasbo, družino, ribištvo? 
Ne vem, kar šlo je. Še sam se kdaj to 
vprašam. Razpored si je treba narediti –  
od do – in se ga držati. Poglejte moj 
koledar – vse piše, kdaj grem kam. 

Ko ste bili ribič, ste reševali ribe? Ko ste bili ribič, ste reševali ribe? 
Reševalo se je zmeraj. V ribnik smo 
vozili, šlajne pa podobno pa v Bloško 
jezero. V Kotlu, v Zadnjem kraju, se je 
reševalo po 24 ur. Žena in hči sta bili na 
morju, jaz in sin sva pa ribe reševala. Ko 
se rešuje, se rešuje. Zato pa ne jem rib, 

tisto blato mi smrdi. 

Greste še na jezero in  Greste še na jezero in  
v ribičijo? v ribičijo? 
Ne. Sem bil te dni v lokalu, ker 
vnukinja dela med po čitni cami, 
ampak me ni niti potegnilo, da 
bi šel kaj pogledat. 

Kolikokrat je jezero Kolikokrat je jezero 
presahnilo? presahnilo? 
Hja, dvakrat, morda trikrat, 
če je. Takega potoka, kot je 
zdaj, ne pomnim, pa nisem 
star petnajst let. Tudi tukaj, 
kjer so bile tri struge, mi smo 
rekli Tromostovje, kjer je zdaj 
komunala, ne. Nobena ni 

pre sahnila. Pri Žajfnici, kjer je gasilski 
dom, je bila ena struga, od spodaj 
pod mlinom je pritekla, ena je bila 
na vrhu, ta je tekla v mlin, ena, prav 
z betonom je bila obzidana, je bila pa 
za žago – tukaj, kjer je zdaj trgovina. 
Čez most pri mlinu se je šlo takoj 
na desno in se je prišlo do Hrenove 
kmetije. Veliko žago so imeli. Hren je 
imel jez, enih 30 m je bila kar precej 
globoka voda. Eni so konje pripeljali 
tja, da so se malo skopali. Tam smo se  
navadili plavati. 

O vsakem kegljaču, ki je šel skozi njegove roke, še vse ve. 

» Osnovno je,  
da imajo igralci 
trenerja radi.« 
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Žajfnico ste omenili. Od kod to ime? Žajfnico ste omenili. Od kod to ime? 
Žajfo so delali. Kjer je gasilski dom, so 
bili kostanji. Surovina 
za žajfo so bili. Lastnik 
gostilne je delal žajfo. 
Veliki kosi so to bili, 
model je imel. Tam, kjer 
je zdaj nova hiša na vrtu, 
je imel gospodarska 
poslopja. Mama me je 
dostikrat po žajfo poslala, 
pa je odrezal, kolikor si 
plačal. 

Pod cerkvijo svetega Pod cerkvijo svetega 
Roka ste doma, menda Roka ste doma, menda 
so bili tukaj sejmi. so bili tukaj sejmi. 
Bili, bili, pri cerkvi. Ran-
te so bile tam za živino 
privezat. Kjer je zdaj ko-
munala, je imela zadru-
ga živino. Čisto ob cesti. Ene dve 
stavbi je imela. Se spomnim, ko so 
češpe pripeljali iz Bosne, so jih ženske 
prebirale, tudi moja mama. No, po 
sejmu smo pa rante pospravili, pa fuzbal 
igrali. Ali pa kar notri v cvingerju, tako 
rečemo mi obzidju okoli cerkve. Če je 

bila olimpijada, smo jo imeli pa še mi.  
Pa smo štirikrat okoli cvingerja tekli ali 

pa petkrat notri. Pa skok v višino, skok  
v daljino smo se šli. Tudi ringlšpil je 
prišel sem gor vsako leto. Kar ena dva 
meseca se je vrtelo. Najprej je bil tak, da 
si ga moral riniti, ni bil na motor. Če si 
trikrat vrtil, si dobil listek, pa si se lahko 
enkrat zastonj peljal. Al je bilo to lušno! 

Kar živahno je bilo okoli cerkve. Kar živahno je bilo okoli cerkve. 
Ja, kaj smo pa imeli drugega! Šolo in 

to je to. Je pa cerkev 
delila. Mi smo bili 
Rokarji, na drugi strani 
pa Kamnikarji. Mi smo 
imeli kres na Ranca 
rebri, Kamnikarji pa 
na Kamni gorici. Prav 
nočno stražo smo 
imeli, da ga ne bi 
drug dru gemu kresa 
zakurili. Ranca rebru 
je čisto zaraščeno, 
prej smo pa mulci 
tam krave pasli. Oče 
nas je lah ko spred 
hiše preštel, koliko 
nas je. Zdaj – če 
nimaš kompasa, se 
boš še izgubil. 

Je bilo vam bolj luštno  Je bilo vam bolj luštno  
ali je vnukom? ali je vnukom? 
Nam je bilo bolj. Dosti nismo imeli, je 
bilo pa družabno, bolj domače. Zdaj je 
vse »napihnjeno«. Če nisi tak ali pa tak, 
te družba kar izloči. 

Na prvi trening po počitnicah so vsi komaj čakali. 
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Strani ureja: Maruša Opeka 

Nova soseska v Martinjaku
Občinski podrobni prostorski načrt z oznako MR 05/1 ureja območje na jugozahodnem delu naselja Občinski podrobni prostorski načrt z oznako MR 05/1 ureja območje na jugozahodnem delu naselja 
Martinjak. Na območju se je nahajala zapuščena tovarna bivšega obrata »Masiva«. Območje je Martinjak. Na območju se je nahajala zapuščena tovarna bivšega obrata »Masiva«. Območje je 
degradirano, zato je bil v smislu celovite prenove izdelan Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN. degradirano, zato je bil v smislu celovite prenove izdelan Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN. 

Območje ima ugodno lego glede dostopa, 
možnosti za infrastrukturno opremo, glede 
osončenosti, stika z naravo ter dostopa do 
ostale družbene infrastrukture, kot so šola, vrtec, 
zdravstveno varstvo in ostale storitve.

Elementi krajine
Urbanistična zasnova območja OPPN temelji na 
prepoznavanju, ohranjanju in nadaljevanju iden-
titete kulturne krajine Cerkniškega polja ter vzpo-
stavitvi kakovostnega trajnostnega okolja. Značilno 
za morfologijo naselij okoli Cerkni škega jezera 
(Lipsenj, Dolenje Jezero, Martinjak, Grahovo …)  
je, da so se naselja skozi zgodovino oblikovala 
s podobo krajine. Pozidava naselij je oblikovana 
linijsko, strnjeno in pravokotno na dostopno cesto. Objekti se 
s krajšo stranico priključujejo na ulico. Posamezne kmetije –  
hiše se odprto iztečejo v okoliško krajino, kar se lepo vidi 
po načinu obdelovanja kmetijskih površin in parcelaciji 
Cerkniškega polja. 

Nova zasnova območja OPPN Martinjak zasleduje naštete 
značilnosti in jih nadgrajuje. Območje OPPN se neposredno 
povezuje na sisteme značilnih krajinskih in kulturnih 
elementov Cerkniškega jezera ter naselja Martinjak. Severni 
rob območja OPPN se omili z nadaljevanjem obstoječega 
drevoreda v smeri Cerknica–Bloška Polica. Ureditev ob 
zahodnem robu območja se podreja prostorski in kulturni 
dominanti cerkve sv. Vida. Značilen element kulturne 
krajine Cerkniškega jezera so linijske ureditve dreves, ki se  
v prepoznavnem vzorcu nadaljujejo v območju OPPN.

Koncept naselja
Zasnova novega naselja temelji na mreži zelenega prostora 
ter mreži javnih poti, ki omogočajo prehodnost in ustvarjanje 
mikroklime med objekti. Ti ele menti spodbujajo 
sinergijo med starim in novim delom naselja ter 
dobro integracijo domačinov in novih prebivalcev 
naselja. V smeri sever–jug je naselje povezano  
s tremi zelenimi koridorji, ki omogočajo 
dostopnost od regionalne ceste vse do jezera. 
Skozi jedro naselja v smeri vzhod–zahod je 
območje povezano s centralno zeleno peš 
povezavo, ki se na vzhodni strani naveže na že 
uveljavljeno lokalno »zavrtno pot« in se zaključi 
pri cerkvi sv. Vida. 

Območje OPPN je z namenom spodbujanja 
socialnih interakcij, starostne pestrosti, sodobnih 
načinov bivanja, dela na domu in ekonomske 

zmogljivosti prihodnjih uporabnikov zasnovano kot 
tipološko pestro območje. Območje OPPN se deli na štiri 
tipološke enote pozidave. Tipološki pestrosti sledi tudi 
parcelna struktura območja. Tako je razpon velikosti parcel  
od 300 m2 do 1200 m2. Grajena struktura naselja se po višini 
in gostoti od regionalne ceste, kjer se začne s pozidavo 
nad ravnjo regionalne ceste proti odprti krajini, redči in 
se zaključi z nizom pritličnih atrijskih objektov. Gabariti 
načrtovanih stavb in izraba zemljišča so prilagojeni obstoječi 
in načrtovani okoliški pozidavi ter reliefnim značilnostim 
terena. Prevladujoča orientacija slemen objektov na območju 
je sever–jug, kar omogoča idealno osončenje stanovanjskih 
objektov vzhod–zahod. Vse načrtovane stavbe znotraj 
območja OPPN morajo biti usklajene v barvah, materialih, 
oblikovni zasnovi in arhitekturnih detajlih. 

V sklopu priprave OPPN je zasnovana tudi ureditev okolice 
cerkve ter predvidene nova lokacija gasilskega doma in 
večnamenske rekreacijske površine za potrebe vasi in nove 
soseske.

Iz občinske hiše

STRIP LAB

STRIP LAB
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Iz občinske hiše

Pitna voda ni samoumevna
Občino Cerknica sestavlja 65 naselij in je po površini 19. največja občina v Sloveniji,  
po številu prebivalcev pa je na 50. mestu. Posledica razpršene gradnje je večje število zelo 
razvejanih vodovodnih sistemov. V občini Cerknica imamo tako osem ločenih vodovodnih 
sistemov v skupni dolžini 175 km cevovodov.

V občini je 99,5 odstotka 
prebivalcev priključe-
nih na javni vodovod. 
Do te ga pa ne dostopa 
le še 60 prebivalcev iz 
naselij Gora, Kranjče, 
Koščake, Korošče, Rakov 
Škocjan in del Gorenjega 
Jezera. Prioriteta občine 
zadnjih deset let je, da se 
vsem prebivalcem po-
stopoma, po zmožnostih 
občinskega proračuna, 
zagotovi priklop na javni 
vodovod – tudi v manjših 
zaselkih, kar je bil velik 
izziv. Pred letom 2011 
se namreč namenska 
sredstva (amortizacija) 
za obnovo vodovodov 
niso zbirala in se stari 
dotrajani vodovodi ni-
so obnavljali; vlagalo se je le v širitev omrežja. Materiali,  
s katerimi se je v preteklosti gradilo vodovode (PE, PVC), 
imajo pričakovano življenjsko dobo od 20 do 33 let, od-
visno od profila cevi (Uredba o metodologiji za oblikovanje 
cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja). Leta 
2011 je bila uvedena omrežnina, ki predstavlja amortizacijo 
omrežja. Občina Cerknica od takrat vsa zbrana sredstva iz 
naslova amortizacije namensko vloži v obnovo ter izboljšave 
omrežja, del sredstev pa se še dodatno zagotavlja iz 
proračuna. Od leta 2011 smo tako obnovili že 31,408 km 
primarnega vodovodnega omrežja, zgrajena pa sta bila dva 
nova vodohrana: Gorenje Jezero in Begunje pri Cerknici. 
Skupna vrednost naložb v vodovodni sistem v enajstih letih 
znaša pet milijonov evrov.

Obnova se nadaljuje
Občina Cerknica si bo tudi v prihodnje prizadevala nadaljevati 
obnove vodovodnega omrežja. Zlasti pomembno je, da 
obnove vodovoda potekajo vzporedno z obnovo cestne, 
komunalne ali telekomunikacijske infrastrukture, saj to 
bistveno poceni naložbo.

Na območju Cerknice imamo danes tako še 25 km 
vodovodnega omrežja, ki je starejše od 50 let, ter 71 km 
vodovodnega omrežja, ki je starejše od 30 let, skupaj torej 
96 km vodovoda, ki ga je nujno treba obnoviti.

Posledica dotrajanih cevovodov so številne napake,  
ki se odpravljajo v najkrajšem možnem času. Žal pa se vseh 

odkritih napak ne da odpraviti takoj, temveč gredo popravila 
po prednostni listi – torej od puščanj, ki predstavljajo največjo 
grožnjo nemoteni vodooskrbi prizadetega območja, do 
količinsko manjših puščanj. Ob tem velja poudariti, da so 
včasih napake, ki se pokažejo na površju, manjše od tistih, 
ki jih skrije kraško podzemlje. Prioritetno bo treba obnoviti 
ključni cevovod od drenažnega zajetja Črne mlake do čistilne 
naprave za pitno vodo v Cerknici, ki oskrbuje celotni sistem 
Cerknica–Rakek in zagotavlja pitno vodo 9600 prebivalcem. 
Občina sicer že nekaj let neuspešno poskuša pridobiti 
soglasja lastnikov, ki obnovi iz neutemeljenih razlogov 
nasprotujejo.

Izjemno sušno poletje, s presušenimi strugami in kritično 
ravnjo pitne vode v zajetjih, je bilo opozorilo, da bomo s pitno 
vodo morali ravnati odgovorneje. Da občani pomanjkanja 
pitne vode letos niso občutili, gre zahvala hitremu ukrepanju 
Občine Cerknica, Javnega podjetja Komunala Cerknica, 
občinskega štaba Civilne zaščite Cerknica in Gasilske 
zveze Cerknica. Da ne bi prihajalo do redukcij, so člani 
gasilskih društev v avgustu z namenom povečanja količin 
za pripravo pitne vode izmenično opravljali prečrpavanje 
vode iz Cerkniščice pri Topolu v dovodni sistem surove 
vode za vodarno Cerknica. Tako je jasno, da voda iz pip  
v ekstremno sušnem obdobju ni bila samoumevna, ampak 
je bila rezultat pravočasnega ukrepanja pristojnih občinskih 
služb in skrbnega dela gasilcev, ki so ves čas tudi pazili, da 
niso ogrozili vodostaja Cerkniščice.

 Samo Mlinar
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Unški gasilci v svoje vrste s ponosom sprejeli »Tončka«   Ljubo Vukelič

19. avgust je bil za Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Unec kar 
zgodovinski dan, saj so unški gasilci ob izredni pomoči Občine 
Cerknica in župana MarkaMarka RuparjaRuparja, proizvajalca gasilskih nadgradenj 
MV Vozila, donatorjev, lokalnih podjetnikov, vaščanov in neverjetne 
ekipe društva v svoje vrste sprejeli novo intervencijsko vozilo GVC-3 
in njihovemu skoraj 40-letnemu TAM-u namenili zaslužen počitek.

Značilnosti novega vozila, ki so ga ljubkovalno poimenovali kar 
»Tonček«, so: podvozje MB Antos, cisterna kapacitete 7700 litrov, 
kombinirana črpalka Rosenbauer R-280, 50 m navijak, oprema po 
tipizaciji GZS, dodatno dva kompleta IDA, 60 litrov penila in armatur 
za gašenje s peno, pralno-polivalna naprava itd. Nadgradnja je delo 
podjetja MV vozila.

Vozilu so 19. avgusta pripravili sprejem v Slivicah in v domačem gasilskem domu na Uncu, 23. avgusta pa so ga  
s ponosom in hvaležnostjo pripeljali še pred občinsko hišo, kjer jih je sprejel župan Marko Rupar. 27. avgusta je bilo vozilo 
deležno še uradnega gasilskega protokola, ki mu je sledila veselica z ansamblom Stil. 

Ureditev Žerovnice   Iztok Žitko 

Občina Cerknica je pripravila načrt ureditve ceste skozi Žerovnico. 
Projekt vključuje ureditev lokalne ceste na območju starega 
vaškega jedra z dograditvijo obojestranskih površin za pešce, na 
južnem obrobju naselja pa bosta vozišče in enostranski hodnik za 
pešce. Glede na značilnosti strjenega naselja bo pločnik z zunanje 
strani obrobljen z granitnimi kockami, vozišče pa bo razmejeno  
z obojestransko tlakovanim odtočnim jarkom. Višinske razlike med 
voziščem in obojestranskima hodnikoma za pešce ne bo, razen na 
območju obeh avtobusnih postajališč, kjer je predviden dvignjen 
granitni robnik. Od priključka lokalne ceste v smeri Svetega Štefana 
je predvidena ureditev enostranskega hodnika za pešce, tik za 
križiščem pa bo zaradi ožine treba cestišče zožiti. Odsek ceste zunaj 
starega vaškega jedra se začne v desni krožni krivini ob Herblanovi 
kašči in predstavlja klasično dvopasovno cesto z enostranskim hodnikom za pešce. Za zavarovanje brežine od Herblanove 
kašče do priključka poti proti cerkvi bo potrebna postavitev opornega zidu. Pri izvedbi bo treba upoštevati projektne 
pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sklopu ureditve prometnih površin sta predvideni novogradnja 
meteorne in odpadne kanalizacije ter obnova vodovoda, telekomunikacij in cestne razsvetljave. Projekt se bo lahko začel 
izvajati drugo leto – po potrditvi občinskega proračuna 2023. 

Nakup treh novih moštvenih vozil   Tine Šubic 

22. julija so župan MarkoMarko RuparRupar, direktor podjetja ASPC Drobnič 
iz Podskrajnika TomažTomaž DrobničDrobnič, predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Cerknica MatjažMatjaž KnapKnap, predsednik 
PGD Begunje pri Cerknici BoštjanBoštjan ŠvigeljŠvigelj in predsednik  
PGD Rakek KlemenKlemen DroleDrole podpisali pogodbo za nakup treh 
gasilskih moštvenih vozil. Občina Cerknica bo iz občinskega 
proračuna zagotovila sredstva v višini dobrih 160.000 evrov. 
Vozila bodo gasilskim društvom predana februarja 2023, gasilci 
pa jih bodo uporabljali za prevoz na izobraževanja in tekmovanja. 
Kot so se strinjali gostje iz gasilskih društev in predstavniki Gasilske 
zveze Cerknica, pa si lahko vsi skupaj le želimo, da bi bila čim 
redkeje uporabljena za prevoz moštev na intervencije. Župan Marko Rupar je poudaril pomen vlaganj v zaščito in 
reševanje, saj so podnebne spremembe krive za vse več naravnih katastrof. Spomnil je, da je Občina Cerknica v juniju  
PGD Cerknica v uporabo predala dve novi gasilski vozili, uredila evakuacijsko območje, prav tako pa se vlaga  
v izobraževanja in opremo gasilk ter gasilcev. V teku je projekt izgradnje Doma zaščite in reševanja z medgeneracijskim 
centrom Rakek. Predsednik GZ Cerknica RajkoRajko IntiharIntihar in poveljnik Civilne zaščite Cerknica Matjaž Knap sta se občini 
in županu zahvalila za zgledno sodelovanje in sledenje potreb gasilskih društev. 

Iz občinske hiše
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Aktualno

Avtorica: Marika Zakrajšek Fotograf: Ljubo Vukelič

ETM 2022
V občini Cerknica se s številnimi dejavnostmi za okolju prijazno, aktivno, varno  
in trajnostno mobilnost ponovno pridružujemo evropskemu tednu mobilnosti (ETM). 
Letošnji ETM bo potekal pod geslom »Trajnostno povezani«. 

Tako kot vsako leto doslej bo tudi letos od 16. do 22. septembra  
Občina Cerknica pozvala svoje občanke in občane, predvsem 
tiste najmlajše, k spremembi potovalnih navad. V ta namen 
bomo pripravili številne dejavnosti, povezane z gibanjem, 
zmanjševanjem avtomobilskega prometa na fosilna goriva 
in s spodbujanjem uporabe trajnostnih oblik mobilnosti.

Sodeluje 94 občinSodeluje 94 občin
Med trajnostne oblike mobilnosti uvrščamo hojo, 
kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa pa tudi 
alternativne oblike mobilnosti, v katere vključujemo skupne 
prevoze oz. souporabo vozil (angl. car sharing), uporabo 
prevoznih sredstev na električni pogon, mikromobilnost 
ipd. Trajnostna mobilnost sledi zagotavljanju učinkovite in 
enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek 
na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe 
energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. 
Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo  
k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku 
v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni 
pravičnosti. 

ETM se v slovenskih občinah izvaja že več kot 20 let. Vsako 
leto se k sodelovanju zaveže vedno več slovenskih občin, 
letos jih bo sodelovalo kar 94. Občine imajo tako možnost, 
da v času ETM svoj kraj predstavijo v drugačni luči in izvedejo 
ključne dejavnosti oz. ukrepe, namenjene zmanjšanju 
avtomobilskega prometa, spodbujanju uporabe trajnostnih 
oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove 
izbire potovalnega oziroma prevoznega načina. Občina 
Cerknica se tudi letos pridružuje občinam organizatorkam 
ETM, ki se, kot vsako leto, odvija od 16. do 22. septembra in 
ponuja lokalnim skupnostim, organizacijam ter združenjem 
prostor za promocijo pobud trajnostne mobilnosti in dvig 
ozaveščenosti lokalnega prebivalstva. Z namenom promocije 
trajnostnih oblik mobilnosti ter prizadevanj za varstvo okolja 
bo občina na različnih lokacijah in za različno občinstvo 
pripravila vrsto dogodkov in dejavnosti.

Promocija aktivnih in trajnostnih oblik mobilnosti Promocija aktivnih in trajnostnih oblik mobilnosti 
Občina Cerknica si z urejanjem varne kolesarske infra-
strukture prizadeva, da bi bila prepoznana kot kole-
sar jenju prijazna turistična destinacija, hkrati pa, da bi 
občanke in občani v urejeni infrastrukturi videli možnosti 
aktivnega preživljanja prostega časa. Da bi prispevali  
k aktivnim in trajnostnim oblikam mobilnosti med občani, 
posledično vplivali na izboljšanje kakovosti življenja ter 
pripomogli k njihovemu boljšemu zdravju, bomo 16., 17. in 
18. septembra na Zelenici nasproti Centra za obiskovalce 

Cerkniško jezero skupaj z Notranjskim regijskim parkom in 
številnimi deležniki pripravili poseben predstavitveni dogodek. 
V okviru promocije aktivnih in trajnostnih oblik mobilnosti 
boste lahko spoznali nove kolesarske in pohodniške poti ob 
Cerkniškem jezeru, testirali gorska ter e-kolesa, se seznanili 
z ustrezno in varno uporabo opreme ali pa uredili popravilo 
obstoječega kolesa, pridobili praktične nasvete glede 
tekaške in pohodniške opreme, sodelovali pri predstavitvi 
nordijske hoje in tekaških treningov ter preizkusili tekaške 
rolke. Vabimo vas na predstavitve in tudi na številne pohode,  
ki bodo organizirani v okviru dni pohodništva v Notranjskem 
regijskem parku.

Trajnostna mobilnost med mlajšimi – aktivna in Trajnostna mobilnost med mlajšimi – aktivna in 
varna mobilnostvarna mobilnost
V osnovnih šolah v občini Cerknica bodo v času trajanja ETM 
potekale dejavnosti in igre, ki bodo spodbujale osnovnošolce 
k pogostejši uporabi trajnostnih mobilnih sredstev. Ključna 
letošnja pridobitev so varne talne označbe, ki jih bo občina 
zarisala v neposredni bližini Vrtca Martin Krpan Cerknica in 
Osnovne šole (OŠ) Notranjski odred Cerknica. Obstoječe 
talne označbe in prometno signalizacijo bo nadgradila  
z arhitekturnim oblikovanjem prometnih površin z namenom 
prijaznega opozarjanja voznikov o povečani prisotnosti 
otrok kot ranljivih udeležencev v prometu. V četrtek,  
22. septembra, bo od 7.00 do 14.00 Videm v Cerknici zaprt 
za motorni promet. Prednost bodo imeli pešci, kolesarji, 
rolkarji, vozniki skirojev … 

Potuj trajnostno Potuj trajnostno 
Občina Cerknica bo povabila lokalne ustanove in podjetja, 
ki poslujejo na območju občine, da se vključijo v izvajanje 
aktivnosti ETM in med zaposlenimi širijo pobudo trajnostnih 
načinov mobilnosti za prihod na delovno mesto. V okviru 
pobude »Skupaj v službo« bodo ustanove in podjetja svoje 
zaposlene spodbudili k trajnostnim načinom prihoda na delo –  
souporaba motornega vozila za prihod na delovno mesto, 
hoja, kolesarjenje ali druge trajnostne oblike …

Leto 2022 je evropsko leto mladih, zato jim bomo  
v okviru ETM namenili posebno pozornost. Cilj teh aktivnosti 
je spodbuditi potencial mladih od 15 do 29 let za pozitivne 
spremembe in inovacije na področju trajnostne mobilnosti.  
V sklopu dejavnosti smo k sodelovanju povabili lokalne klube in 
organizacije za mlade, da mlade spodbudijo k oddaji predlogov 
na temo trajnostne mobilnosti prek spletnega nabiralnika.

V izvajanje dejavnosti ETM v letu 2022 so poleg zaposlenih na 
Občini Cerknica vključene tudi druge ustanove in organizacije 
kot so osnovne šole v občini (OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,  
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Evropski teden mobilnosti od 16. do 22. septembra 2022

DATUMDATUM URAURA LOKACIJALOKACIJA DOGODEKDOGODEK NAMENJENO …NAMENJENO …

Mini sejem trajnostne mobilnostiMini sejem trajnostne mobilnosti

16. 9. 202216. 9. 2022 16.00–19.00

Zelenica nasproti 
Centra za obiskovalce 
Cerkniško jezero  
(INFO prostor  
na prostem)

Tekaška in pohodniška 
oprema

Občanom občine 
Cerknica

Testiranje električnih koles  
in gorskih koles

Info točka

Mini popravljalnica koles

Pravila varne vožnje s kolesi, 
rolerji, kotalkami ali drugimi 
oblikami prevoza 

Otrokom občine 
Cerknica

16.–22. 9. 202216.–22. 9. 2022

Ustanove in podjetja  
v občini Cerknica 

V službo na trajnostni način

Občanom  
in zaposlenim  
na območju  
občine Cerknica

Organizacije in klubi  
za mlade

Potuj trajnostno – pobude 
mladih na temo trajnostne 
mobilnosti (Spletni nabiralnik)

Mladim v občini 
Cerknica

17. in 18. 9. 202217. in 18. 9. 2022 Dnevi pohodništva: Pohodništvo kot oblika trajnostne mobilnostiDnevi pohodništva: Pohodništvo kot oblika trajnostne mobilnosti

17. 9. 202217. 9. 2022 Ob 9.00

Cerknica (parkirišče 
pred Upravnim centrom 
Cerknica)

Pohod na Slivnico  
in obisk začaranega  
gozda pri coprnici Uršuli

Občanom in otrokom 
občine Cerknica

Selšček (Notranjska hiša) Po medvedovih stopinjah
Občanom in otrokom 
občine Cerknica

18. 9. 202218. 9. 2022
Ob 9.00

Lipsenj  
(pod gradom Šteberk)

9. pohod od Šteberka  
do Karlovice (21 km)

Občanom in otrokom 
občine Cerknica

Ob 11.00
Cerkniško jezero  
(Ribiški kot)

9. pohod od Šteberka  
do Karlovice (8 km)

Občanom in otrokom 
občine Cerknica

19. 9. 202219. 9. 2022
Ob 11.00

Zelenica nasproti 
Centra za obiskovalce 
Cerkniško jezero (INFO 
prostor na prostem)

Nagovor župana ob odprtju 
polnilnice za e-kolesa

Občanom občine 
Cerknica

20. 9. 202220. 9. 2022 Ulice občine Cerknica Župani za volani
Starejšim občanom 
občine Cerknica

22. 9. 202222. 9. 2022
7.00–14.00 Ulica Videm Dan brez avtomobila

Učencem osnovnih šol  
v občini Cerknica

9.00–12.00
Kovačeva ulica in ulica 
ob Vrtcu Martina Krpana 

Talne označbe za varnost  
v prometu

Občanom in otrokom 
občine Cerknica

OŠ Notranjski odred Cerknica), Vrtec Martin Krpan Cerknica, 
športni klubi in druge organizacije za mlade (Košarkarski klub 
Cerknica, Nogometni klub Cerknica, Notranjski študentski 
klub, Skavti Cerknica, Rod Jezerska ščuka Cerknica, Center 
za mlade Petka), Notranjski regijski park, Bikecenter Cerknica, 
podjetje Rent the green in Izišport iz Cerknice, podjetje 
Envirodual, trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje, 
raziskave in izobraževanje. 

Vse občanke in občani ste vljudno vabljeni k sodelovanju 
na ETM 2022! S svojo udeležbo boste izkazali prizadevanje 
za okolje in prispevali k ozaveščanju o pomenu izbire 

Aktualno

čistejših načinov prevoza. O dogodkih bodo občani 
obveščeni prek napovednika dogodkov, ki bo objavljen 
na občinski spletni strani, na občinskem Facebooku profilu,  
v aplikaciji Občina Cerknica ter ostalih razpoložljivih 
medijskih kanalih.

#evropskitedenmobilnosti 
#trajnostnamobilnost
#samo1planet 
#care4climate 
#sptm.



Košnja po starem 
Kosci so se zbrali v soboto, 9. julija 2022, ob 5.00 na travniku 

v Selščku. Košnja po starem ljudskem običaju je potekala  

že sedmo leto, udeležba pa je bila največja do sedaj –  

kar 20 koscev. Kosci so začeli s pesmijo, potem pa so se 

odpravili na »Armičev grič«. Z ročnimi kosami so grič pokosili 

v približno dveh urah. Po dobro opravljenem delu so se kosci 

zbrali ob malici (žganci z ocvirki) ter se podružili in poveselili.

   www.cerknica.si  Ljubo Vukelič

Utrip

🎂 Praznovali visoke jubileje
Rdeči križ posebno pozornost namenja 
starejšim. Ob visokih jubilejih jih namreč 

prostovoljci Rdečega križa presenetijo z obiskom,  
majhno pozornostjo in lepimi željami. V juliju in avgustu so  
90. rojstni dan praznovali MilanMilan NaredNared in EvgenijaEvgenija MekindaMekinda 
iz Cerknice, MarijaMarija MagdalenaMagdalena ŠemrovŠemrov in JernejJernej LukekLukek  
z Rakeka, LjudmilaLjudmila BespalecBespalec iz Podskrajnika, IvanIvan OtoničarOtoničar 
iz Ponikev, ValerijaValerija KoščakKoščak iz Begunj pri Cerknici  
in IvanaIvana RadovanRadovan iz Dolenje vasi. 

Šest let vadbe na prostem
Telovadke Društva Šola zdravja skupine Studenec iz Ivanjega 

sela, ki izvajamo jutranjo telovadbo na prostem, smo obeležile 

šesto obletnico z izletom na Bloško jezero. Našim ciljem 

bomo sledi le tudi v prihodnje. 

Zavedamo se, da 

je zdravje v naših 

ro kah. Ohranjamo 

ga tako z vsako

dnevno vad bo kot 

tudi dru ženjem in 

dobro voljo, ki nam 

je ne zmanjka.

   Lidija Leskovšek

Smeha in nostalgije ni manjkalo

Rakovška knjižnica je v četrtek, 9. junija, gostila že devetnajsti 

večer s krajani. Tokrat se je vabilu odzval Tone Udovič,  

ki se je izkazal kot zelo zanimiv sogovornik. Skozi pogovor  

s Francem Perkom je z obiskovalci delil številne zgodbe, 

osebne in tudi tiste, ki so se prenašale iz roda v rod. 

Janezkov Tone, kot mu rečejo 

na Uncu, se je leta 1933  

rodil v Hribcah, predelu Unca, 

kjer so živeli predvsem se

kači, furmani in lovci. Ve

čino ma so delali za kneze  

Windischgraetze s planinske

ga gradu Haasberg. Tudi sam 

je iz gozdarske družine, zato 

je bila lažja tudi odločitev 

za poklicno pot gozdarja. Po odsluženem vojaškem roku in 

zaposlitvi na Gozdnem gospodarstvu v Postojni se je leta 1958 

poročil in preselil v Grahovo. Vrsto let je delal kot revirni gozdar 

okoliških gozdov, zato so zanimive tudi njegove izkušnje in 

anekdote iz poklicnega življenja, od gradnje cest v Javornikih 

do splavarjenja lesa po Cerkniškem jezeru.

Po poletnem premoru bomo večere s krajani nadaljevali že 

septembra.   Nevena Savić

Rakovški ustvarjalni utrip
Rakovški likovni in mozaični ustvarjalci ob poletjih že tradicionalno 

razstavljamo svoja dela v kleti gradu Snežnik v Loški dolini. Letos smo na ogled 

postavili sklop grafik, slike narave z akrilom na platno ter mozaike. Razstava 

je bila na ogled od 15. julija do 4. septembra in je bila zelo dobro obiskana.

   Karmen Petrič

15. piknik Selščanov
Zadnja julijska sobota je vsako leto rezervirana za vaški piknik 

in tudi letos ni bilo drugače. 30. julija smo se na piknik prostoru 

Ločice Selščani zbrali že petnajstič. Kljub času dopustov se je 

srečanja udeležilo okrog sto vaščanov. Ob jedači in pijači smo 

se družili pozno v noč, poklepetali pa smo tudi z župnikom 

Maksom IpavcemMaksom Ipavcem  in županom Markom RuparjemMarkom Ruparjem, ki sta se 

odzvala našemu povabilu. V časih, ko je priložnosti in časa 

za druženje manj, se je bilo lepo dobiti s sovaščani ter krepiti 

sosedske odnose in pripadnost kraju. Komaj čakamo naslednje 

leto, da se ponovno skupaj poveselimo.

  Marjeta Turšič  Matej Maček 

Znamke na gasilski olimpijadi

Zbirateljici gasilskih znamk in drugih gasilskih predmetov 

Marinki Cempre TurkMarinki Cempre Turk je bilo v posebno čast, da jo je 

organizacijski odbor priprave Gasilske olimpijade v Celju 

povabil k pripravi samostojne razstave. Delo je bilo zahtevno 

in obsežno. Lotila se ga je z veliko elana in na dan odprtja 

predstavila 380 gasilskih znamk iz 73 držav ter 160 ovitkov. 

Razstava je bila dobro obiskana; tako domači gostje kot tujci 

so si z velikim zanimanjem ogledovali velik nabor znamk.  

Za zbirateljico je bila to dobra priložnost, da je razširila svoj 

krog poznanstev.  Ksenija Preželj 
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Ljudje med nami

Avtorica: Polona Otoničar Pajk Fotografija: osebni arhiv

Polona Turk
Polona Turk ima rada akcijo in gibanje. Je trenerka in sodnica s področja twirlinga in mažoret, 
kjer ima opravljene številne sodniške izpite, poleg tega je članica Kluba MACE, od katerega je 
letos prejela priznanje za 20 let aktivnega in uspešnega delovanja ter velik prispevek k razvoju 
dejavnosti in društva. Opravljen ima tudi izpit za turistično vodnico. Opiše se kot zgovorno, 
družabno in energično osebo, ki ima rada svoj red.

Z leti je pridobila licenco za nacionalno sodnico. V twirlingu 
ima trenutno opravljene izpite za sojenje enega prostega 
programa in treh solo standard programov. Opravljenih ima 
tudi kar nekaj izpitov v mažoretni disciplini, v kateri ravno 
tako, v različnih kategorijah, sodi na tekmovanjih.

Še preden je postala sodnica, pa je bila Polona že trenerka: 
»Za trenersko delo sem se začela zanimati pri petnajstih letih. 

Takrat sem bolj ali manj pomagala pri skupinah in 
nabirala znanje. Prvo skupino sem dobila ne-

kaj let pozneje.« Svoje trenersko znanje 
je še nadgrajevala in opravila tudi iz-

pit na fakulteti za šport. Na trener-
skem področju je tako dejavna 

dobrih dvanajst let. Na to vlo-
go je še posebej ponosna, 

saj ji je v čast predajati zna-
nje, spremljati napredek 
deklet, zanje navijati, jih 
spodbujati in motivirati 
za nadaljnje delo.

Polonina poklicna 
pot je tekla vzporedno 
s twirlingom in mažo-
retami, vendar ni zdru-
žena. Študirala je na  
Fa kulteti za huma ni-

stične študije Univerze na 
Pri morskem, kjer je diplo-

mirala iz smeri Medijski štu-
diji. Trenutno je zaposlena 

v Bike centru Cerknica, kjer 
skrbi za marketing. Pripravlja 

pa se tudi na vodenje kolesarskih 
doživetij po Cerkniškem jezeru, 

pred dvema letoma je namreč pridobila 
licenco za turistično vodnico. 

Konci tedna med sezono treningov vključujejo 
treniranje skupin v športnih dvoranah. Izven sezone pa se 
rada odpravi na kakšen manjši oddih v gore ali na morje. 
Pogovor Polona v skladu s svojima življenjskima vodiloma, 
ki sta »Počni, kar te veseli« in »Vsak dan je nov začetek«, 
zaključi: »Bliža se novo šolsko leto in s tem tudi novi vpisi  
v našem klubu. Vabim vse otroke (fante in dekleta) od petega 
leta dalje, ki jih zanimajo ples, gimnastika, balet in vrtenje 
palice, da se nam pridružijo. Več informacij lahko najdejo  
na naši Facebook ali Instagram strani MACE Cerknica.« 

K mažoretam se je Polona vpisala že kot majhna deklica. 
»Že od malih nog sem bila rada v gibanju, predvsem sem 
zelo rada plesala. Takrat v občini ni bilo društev in klubov, 
ki bi bili usmerjeni v ples, tako da je bil vpis k mažoretam 
edina možnost. Seveda sem se v twirling in mažorete takoj 
zaljubila in sem še danes hvaležna svoji mami, da me je  
v klub vpisala in me pri treniranju ves čas tudi spodbujala,« 
pove. Cerkniške mažorete pa je prvič videla 
na cerkniškem pustnem karnevalu. Svoj 
prvi nastop je imela kot mažoreta  
pod vodstvom takratne vaditeljice  
TjašeTjaše SkukSkuk, pozneje pa je zače-
la trenirati tudi twirling disci-
plino. »Obe disciplini sta mi 
z leti prirasli k srcu in tako 
postali lep del mojega 
živ ljenja,« veselo pove. 
Na priznanje, ki ga je 
prejela letos na prireditvi 
ob 30-letnici kluba od 
dosedanje predsednice 
NadeNade SkukSkuk, je seveda 
zelo ponosna. »Z gospo 
Nado sva vsa ta leta 
zelo dobro sodelovali 
in sem ji za vso pomoč 
tudi hvaležna,« nadaljuje. 
Polona me nato pouči, 
da številni twirling enačijo  
z ma  žoretami, kar je na-
pačno: »Gre za dve različni 
disciplini, ki jima je skupen le 
rekvizit – palica. Za mažorete 
je značilno predvsem korakanje 
ob spremljavi pihalnega orkestra oz. 
godbe. Njihove koreografije ne vključujejo 
gimnastičnih elementov in v tej disciplini, v veliki 
večini, plešejo le dekleta, ki so oblečena v t. i. uniforme.  
Pri twirlingu pa teh mej ni. Ta disciplina združuje znanje 
baletnih tehnik, gimnastike in plesa na različno (popularno) 
glasbo z izvajanjem zahtevnih predpisanih elementov 
s palico. V tem športu tekmujejo tako dekleta kot fantje, 
oblečeni v športnih dresih in kostumih ter primernih plesnih 
copatih, na parketu v športnih dvoranah.« Polona je aktivna 
članica strokovnega in sodniškega odbora Mažoretne in 
twirling zveze Slovenije (pod katero deluje tudi Klub MACE). 
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Dogaja se

Aktivno poletje
 Anja Purkart  arhiv DEOS 

Še zadnji poletni mesec v tem letu je stanovalcem DEOS, 
Centra starejših Cerknica nudil veliko toplih in sončnih dni za 
preživljanje prostega časa na prostem. Prijetno so se hladili 
s sladoledom, se družili ob slastni ledeni kavi in osvežilnih 
koktajlih, se sladkali s čokoladnimi in marmeladnimi 
palačinkami, za zabavo pa so tudi kakšno zapeli. Za popestritev 
in sprostitev pa se stanovalke in stanovalci radi udeležujejo tudi 
raznoraznih delavnic, ki jih za njih pripravijo animatorji. Tako 
so se v tem mesecu udeležili mozaične delavnice, delavnice 
oblikovanja iz gline, ustvarjali so z naravnimi in umetnimi 
materiali ter tako krepili svoje ročne spretnosti in spodbujali 
svojo ustvarjalnost. Stanovalci se vedno radi odzovejo na 
povabila – pa naj bo to na dogodek ali dejavnost, saj svoj čas 
radi preživljajo kakovostno in v dobri družbi. 

Matjaževo dobrodelno kolesarjenje
 Andreja Šuštar  Boštjan Otoničar 

Vztrajnost, moč, vročina, sprejetost, podpora, zamuda, 
mirnost, dobrodelnost, amiotrofična lateralna skleroza (ALS) 
so besede, ki opisujejo tridnevno dobrodelno kolesarjenje 
MatjažaMatjaža HribljanaHribljana po 212 slovenskih občinah v podporo 
ALS obolelim. Matjaževo kolesarjenje je prispevalo  
k prepoznavnosti ALS, ima pa tudi finančni učinek. Doslej je 
Društvo distrofikov Slovenije zbralo 3.795,75 evra. To še niso 
končne številke, saj akcija zbiranja SMS-donacij s poslanim 
sporočilom ALS5 na 1919 poteka še do konca septembra. 
Posodobljeni podatki o zbranih donacijah so objavljeni 
na spletni strani Društva distrofikov Slovenije. Društvo se 
zahvaljuje vsem, ki ste pripomogli k uspehu dobrodelnega 
projekta, katerega pobudnik je ravno naš domačin iz Ivanjega 
sela Matjaž Hribljan. 
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Invalidi na kopalnem dnevu v Izoli
 Olga Otoničar  Arhiv društva

Medobčinsko društvo invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke 
ima v svojem celoletnem programu kar nekaj kopalnih izletov 
v različne kraje po Sloveniji – Šmarješke Toplice, Strunjan, 
Snovik in Izola.

Na lepo sončno soboto smo se podali na Obalo, v Izolo. 
Moto tega dneva je bil, da naredimo nekaj dobrega za svoje 
zdravje. Nekateri so se kopali v notranjih bazenih, drugi  
v zunanjih, tretji pa kar v morju. Naužili smo se poletnega sonca 
in prijazno osebje nam je postreglo kosilo. Poskrbeli smo tudi za 
telovadbo v bazenu. Bilo nam je prijetno, zato smo se odločili, 
da izvedemo še kakšen kopalni dan. Polni lepih doživetij smo se 
v poznem popoldanskem času vračali proti svojemu domu. 

Dogaja se

Pozdrav poletju
 Danica Štefančič  Arhiv društva

Mešani pevski zbor Kulturnega društva Rak Rakek 
in Telovadna skupina Studenec iz Ivanjega sela sta  
28. junija za stanovalce DEOS, Centra starejših Cerknica  
v sklopu prireditev Pozdrav poletju izvedla kratek program. 
Telovadna skupina Studenec, ki jo vodi LidijaLidija LeskovšekLeskovšek,  
je s stanovalci doma izvedla vaje, ki jih sicer telovadna 
skupina vsako jutro, že šest let, izvaja pri studencu v Ivanjem 
selu. Drugi del programa pa je popestril pevski zbor. Skupaj  
s stanovalci so ob spremljavi harmonikarja BenjaminaBenjamina ŠkrabaŠkraba 
zapeli venček slovenskih ljudskih pesmi. Vsi skupaj smo se 
imeli lepo. Želimo si še več takih srečanj. Hvala tudi vsem 
uslužbencem doma za topel sprejem in pogostitev. 
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Dogaja se

ŠČUKE na taboru!  Vesna Dragolič  Arhiv RJŠ 

V začetku avgusta smo se člani Rodu Jezerska ščuka odpravili na 
taborjenje v Gorenjo Žago ob Kolpi. Vreme nam je bilo naklonjeno 
in dobre volje nam tudi ni manjkalo. Razdelili smo se po vodih od 
najmlajših do najstarejših članov. Že prvi dan smo postavili šotore, 
ki so bili deset dni naš dom. Med taborjenjem smo spoznavali 
različne veščine, ki smo jih poimenovali poznavalec gozda, 
zeliščar, kuharski vajenec, športnik z žogo, lokostrelec, uporabnik 
noža ... Pri opravljanju prve pomoči nam je pomagala celo prva 
posredovalka VesnaVesna TuršičTuršič in nas marsikaj naučila. Vsak večer 
smo se zbrali ob ognju in pred spanjem peli taborniške pesmi ali 
pa je bila na programu nočna igra. Po dveh letih premora so nas 
letos na taboru lahko ponovno obiskali starši. Obiskala sta nas 
tudi župan MarkoMarko RuparRupar in njegova soproga. Z našimi mlajšimi 
članicami sta se pomerila v poznavanju zdravilnih rastlin in vrstah dreves, zapeljala pa sta se tudi s kanujem po reki Kolpi. Čas 
je hitro minil. Domov smo se vrnili veseli, utrujeni in polni novih dogodivščin. Drugo leto spet! Taborniški Z-D-R-A-V-O! 

80. obletnica italijanske roške ofenzive  Združenje NOB Cerknica  Damijana Škrlj 

V Novem Kotu je 23. julija ob 80. obletnici roške ofenzive potekala 
spominska slovesnost, s katero se opozarja, da je treba vojne 
grozote preprečevati. Številčno močnejši italijanski fašistični vojski 
ni uspelo zatreti partizanskega gibanja, zato se je kruto znesla 
nad civilnim prebivalstvom na področju Notranjske, Kočevskega 
ter Kolpske in Čabranske doline. Spomini na požgane vasi, 
pobito prebivalstvo in v koncentracijska taborišča pregnane 
domačine so še vedno boleči. Priložnostno so spregovorili 
predsednik Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
MarijanMarijan KrižmanKrižman, predsednik Krajevne organizacije Zveze borcev 
za vrednote NOB Draga AntonAnton CimpričCimprič, župan občine Kočevje  
dr. Vladimir Prebiličdr. Vladimir Prebilič, župan občine Loška dolina JanezJanez KomidarKomidar, 
Predsednik taboriščnega odbora Rab – Gonars HermanHerman JanežJanež ml.ml.  
in član predsedstva Saveza antifašističkih boraca i antifašista 
županije Primorsko-goranske in predsednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Čabra MiroslavMiroslav TurkTurk. 
Predstavniki borčevskih organizacij iz Kočevja, Cerknice in Novega Kota – Starega Kota so k spomeniku padlim borcem 
in žrtvam fašizma v Novem Kotu položili cvetje in sveče. Dogodek, ki so ga kulturno obarvali nastopajoči predstavniki 
iz vseh podpornih občin, so v sodelovanju z vaškima skupnostma Novi Kot in Stari Kot organizirali Združenje borcev za 
vrednote NOB Kočevje, Združenje borcev za vrednote NOB Cerknica, Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote  
NOB Draga. Dogodek so podprle tudi občine Loški Potok, Kočevje, Cerknica, Loška dolina in Bloke. 

Za varnost otrok v prometu   Franci Lužar 

Tudi letos v Združenju šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Cerknica 
izvajamo številne dejavnosti. V začetku leta smo obiskali naše 
starejše člane, varovali smo velikonočni sejem v Loški dolini, 
se udeležili čistilne akcije na Blokah, v maju pa smo pomagali 
pri izvajanju kolesarskih izpitov v osnovnih šolah. Na Rakeku je 
kolesarski izpit opravljalo 36 učencev, v Cerknici pa 75. Sodelovali 
smo tudi v Begunjah pri Cerknici, Grahovem in Novi vasi na Blokah. 
V zadovoljstvo nam je, da so bili učenci na izpit in vključevanje 
v promet zelo dobro pripravljeni. Pod strogim nadzorom naših 
članov in policistov iz Policijske postaje Cerknica so izpit z nekaj 
opozorili odlično opravili. Ob tej priložnosti bi radi pohvalili tudi 
učiteljice – mentorice, ki nove kolesarje zelo vestno in odgovorno 
pripravljajo na vključevanje v promet. Naše združenje deluje z namenom ozaveščanja o preventivi in varnosti v cestnem 
prometu. Naša tradicionalna akcija je tudi varovanje otrok na šolskih poteh ob začetku šolskega leta. V zadovoljstvo nam 
je, da se v zadnjih letih ni zgodila nobena prometna nesreča z udeležbo otrok v prometu. 
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Dogaja se

Julijska izleta DU Rakek   Boža Vesel

Člani Društva upokojencev (DU) Rakek smo se v julijski vročini 
odpravili na pohod po soteski Čepa, ki je najlepša in najgloblja soteska 
v avstrijskih Karavanah. Sotesko sta izdolbli Borovnica in Žabnica, 
ki tečeta po pobočju Ljubelja. Od gostišča Deutscher Peter smo 
hodili po strmih in ozkih stezah, se vzpenjali po lestvah, stopnicah in 
brveh ter uživali v lepotah koroške znamenitosti. Skozi naravna vrata 
smo prišli do največjega slapa Šum, nato pa do Hudičevega mostu. 
Sprehod po visečem mostu je bilo posebno doživetje.

Drugi cilj našega pohoda je bila dolina Poden (Bodental), ki velja 
za najlepšo dolino v Karavankah in se nahaja pod strmo steno Vrtače. 
Na samem začetku te doline, posejane z lepo urejenimi hišami, smo 
obiskali jezerce Meerauge (Morsko oko), spomin na zadnjo ledeno 
dobo. Po vrnitvi smo si ogledali še podružnico koncentracijskega 
taborišča Mauthausen na Ljubelju. Devet dni pozneje pa smo se 
člani DU Rakek odpeljali z avtobusom v Zgornjo Savinjsko dolino. V Mozirju nas je sprejel lokalni vodič, ki nas je odpeljal 
na ogled muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani. Sprehodili smo se po enem najstarejših trgov na Štajerskem z zanimivimi 
trškimi hišami. Po vijugasti cesti smo se nato odpeljali na planoto Golte. Peš smo se podali do Mozirske koče in v prijetni 
senci uživali v prostranih pogledih. Vrnili smo se v Mozirje in si ogledali še Mozirski gaj. Vožnja proti domu je bila zelo 
sproščena, saj smo si »napolnili baterije«, se odklopili od vsakdanjih obveznosti in lažje zajadrali v počitniške dni. 

Montaž  Zoran Vidrih  Janez Vidrih

Oče alpinizma v Julijskih Alpah Julius Kugy je zapisal: »Če je Triglav 
najvišja in s pripovedkami najbolj bogata gora v Julijskih Alpah, 
potem je Montaž največji in najmogočnejši.« Montaž nosi sicer 
tudi lepo slovensko ime Špik nad policami, a pogovorno ni prav 
pogosto v uporabi. Izhodišče za tega zadnjega velikana Julijcev 
na zahodu je visoka planina Pecol. Pod vodenjem Mira MlinarjaMira Mlinarja  
in Štefke Šebalj MikšeŠtefke Šebalj Mikše iz Planinskega društva Cerknica smo se  
v družbi svizcev prek travnatih pobočij planine Pecol hitro povzpeli 
do Montaževih južnih ostenj. Tam smo se opremili z zaščitno opremo 
in zagrizli v z železom okovano skalo. V najstrmejšem delu se pride 
do slovite Pipanove lestve, ki se skoraj vertikalno dviga kar 60 metrov  
v steni. Sledilo je še kratko poplezavanje do grebena, kjer smo prvič pokukali več kot kilometer in pol globoko na severno 
stran v čudovito dolino Zajzera. Od tu naprej nas je čakala samo še manj težavna pot, ki v družbi premnogih kozorogov 
sledi grebenu do vrha in s tem tudi konca Julijskih Alp na zahodu. Sestop smo previdno opravili po isti poti, le v spodnjem 
delu smo dodali še postanek v koči Rifugio di Brazza na prepotrebni hidraciji in analizi ture. 

Pohod v korita Mostnice    Boža Vesel

Pohodniki Društva upokojencev Rakek smo na avgustovski pohod 
odšli v idilično alpsko dolino Voje, ki se nahaja v Triglavskem 
narodnem parku nad Bohinjskim jezerom. Po dolini Voje smo 
se sprehodili med prostranimi travniki, obdanimi s strmimi hribi. 
Sonce je že močno pripekalo, ko smo mimo pastirskega stana prišli 
v gozd in po nekoliko strmejši poti do slapa Mostnice. Slap pada iz 
korit v večji tolmun, nato pa nadaljuje svoj tok skozi krajšo ožino, 
dokler se ne umiri na Vojah. V okrepčevalnici v bližini slapa se je bilo 
težko upreti domačemu jabolčnemu zavitku. Vrnili smo se do koče 
na Vojah in si ogledali še korita Mostnice, ki so čudovita naravna 
znamenitost v Bohinju. Po gozdni poti smo prišli do Hudičevega 
mostu, s katerega nam je pogled padel globoko v turkizno vodo 
Mostnice, ki je ukleščena med ozke in visoke stene. Pred sončnimi 
žarki smo našli prijetno zavetje pod krošnjami dreves ter občudovali 
slikovita korita in znamenite stvaritve narave, kot so tolmuni in slapovi. Lepo doživetje, da se dobro sprehodiš, naužiješ 
svežega zraka, in kaj je lepšega kot sprehod ob vodi, ko ti njeno žuborenje boža dušo in oko. 
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Notranjska, obujena in dragocena

Avtorica: Marija Hribar Fotograf: Ljubo Vukelič

Ročna dela je varovala štirna
Zbirka ročnih del Majde Šušteršič z Rakeka seže v 19. stoletje, v čas prababice Lucije Urbas, zaključuje 
pa se z deli Marije Jernejčič, poročene Klemenc, zavedne Slovenke, ki so ji ročna dela veliko pomenila.

Pindekelček, kapici, povoja Pindekelček, kapici, povoja 
Majda Šušteršič ima v zbirki ročnih del tudi belo povijalno 
odejico – pindek'l (sl. 1), dva povoja (sl. 2) in dve kapici  
(sl. 3). Prešita odejica je narejena za krstni obred, v srednjem 
delu je podložena. Raztegnjena odejica je dolga 100 cm in 
široka 50 cm, okrašena z 8 cm široko čipko. V pindek'l so 
položili povitega dojenčka in ga povezali s trakci z obeh 
strani. O uporabi povojev pa je etnologinji Mariji Makarovič 
vaščanka Žerovnice povedala, da so »še okrog leta 1930 
nekako štiri mesece matere povijale otroka s približno 
dva do tri metre dolgim povojem, povitkom. Najprej so 
na mizo položile eno nepreganjeno pleničko, nanjo eno 
v trikot položeno pleničko, s katero so pritrdile rokice, potem  

Slika 1: Pindekelček, raztegnjen dolg 100 cm in širok 50 cm, čipka 8 cm

Slika 3: Kvačkana kapica (levo), oglavni obseg 36 cm, rob ob vratu 26 cm, 
pletena kapica, oglavni obseg 33 cm, rob ob vratu 24 cm

Peča, prt, vajenica, prtičPeča, prt, vajenica, prtič
Majdina prababica LucijaLucija UrbasUrbas (hišno ime Mihavi), rojena 
1841, iz Ivanjega sela, se je leta 1867 ali 1868 poročila  
z Gašperjem Klemencem z Unca. Majda Šušteršič meni, 
da je peča (sl. 4) – žensko ljudsko pokrivalo –, ki jo hrani, 
prav od njene prababice Lucije. Roža brez pentlje v velikosti  
29 x 30 cm je v kotu peče izvezena s stebelnim, ploščatim in 
vozličastim vbodom v motivih nageljčkov, zvončnice, listov. 
Stranici, ki tvorita vogal rože, krasi ažur, okrog in okrog pa 
pečo krasi čipka.

Slika 2: Povoja, dolžina 220 x 14 cm in 214 x 14 cm

so otroka povile s povojem.« Povijanje naj bi pripomoglo  
k pravilnemu razvoju udov. Predstavljena povoja sta narejena 
iz močnega bombažnega žakard ripsa z dvema trakovoma 
za zavezovanje. K dojenčkovi opravi sodita tudi kapici; ena 
ohranjena kapica je pletena, druga kvačkana.
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Slika 4: Peča z merami 118 x 118 cm, širina ažura in čipke 11 cm 

Notranjska, obujena in dragocena

Slika 7: Stenski prtič z merami 40 x 42 cm

Vajenico (vzorčnik) za kvačkanje (sl. 6) iz garna sestavlja 
15 različnih vzorcev, ob robu je obkvačkana z zobci.

Slika 5: Prt z merami 91 x 97, širina resic 8 cm

Stenski prtič (sl. 7), narejen z rdečo nitjo v tehniki stebelnega 
vboda, z rdečimi polkrožno obzankanimi zobci, prinaša 
holandsko motiviko: mlin na veter, gos; dekle z značilnim 
pokrivalom, obuto v cokle, nosi vodo. Prtič, ki ima na 
zgornjem delu dve zankici za obešanje, je krasil steno, ob 
kateri je bilo postavljeno vedro z vodo. Kadar je bila suša, je 
voda iz vodovoda prenehala teči, ker je hiša stala na klancu. 
Takrat so vodo prinašali iz unškega vaškega korita. 

Kvačkan prt (sl. 5) iz bele prejice je sestavljen iz stotih  
(10 x 10) kolesc oziroma krogov, v katerih je po sedem cvetnih 
listov. Med kolesci je 81 (9 x 9) manjših stiliziranih cvetov. Prt 
je prišel v Majdino zbirko po očetovi strani, po Klemencih. 
Kdo ga je izdelal, se ne ve, je pa star več kot sto let. 

Slika 6: Vajenica za kvačkanje, mere 80 x 11 cm

Garnitura Marije KlemencGarnitura Marije Klemenc
MarijaMarija KlemencKlemenc (1902–1946), sestra Majdinega očeta, je 
izdelala garnituro, ki jo sestavljajo: večji (sl. 9) in manjši prt 
ter zavesa (sl. 8). Vezenine so izdelane s črno in modro 
nitjo, stilizirana rastlinska motivika je izvezena s ploščatim 
in stebelnim vbodom. Zaveso krasi ažur.

Slika 8: Zavesa z merami 64 x 131 cm, luknja za lesen drog (palico) je široka 5 cm.
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Slika 10: Prtič z merami 64 x 68 cm

Slika 11: Prtič s premerom 25 cm

Slika 12: Prevleka za vzglavnik z merami 50 x 77 cm

Notranjska, obujena in dragocena

Ročna dela Marije Jernejčič (Klemenc)Ročna dela Marije Jernejčič (Klemenc)
Majda Šušteršič na kratko povzame zgodbo maminega 
življenja: »Moja mama MarijaMarija JernejčičJernejčič (1912–2005) je bila 
Špelna iz Slivic, poročena KlemencKlemenc na Unec, se je lahko 
in rada učila. Učitelj je prišel domov prosit očeta, da naj 
jo da v šolo, ker je pridna, sposobna. Oče je ni pustil, je 
rekel, da mora iti služit, stara je bila okrog 16 let. Služila je 
v gostilni Pri Vrabcu na Kalcah pri Logatcu pet let. Delala 
je vse, dekla je bila. Za vse mize v gostilni je naštikala prte. 
Gostilničar Vrabec je rekel, da jo je škoda za deklo, da naj 
se gre učit za šiviljo. Leta 1931 se je šla učit k šivilji na Unec. 
Mati so po enem letu učenja rekli, da zna zadosti. Nič več 
učenja. Delat. Mama si je kupila eno staro singerco. Bila je 
priučena šivilja. Šivala je vse. Doma je imela en predal krojev. 

Marija Jernejčič si je naredila tudi balo, ohranile so se 
predvsem prevleke za vzglavnike ter rjuha. Najpogostejši 
vbodi so: stebelni, ploščati, luknjičasti, rišelje, vse prevleke za 
vzglavnike (sl. 12 in 13) in rjuha prinašajo monogram M(arija) 
J(ernejčič).

Slika 9: Prt z merami 118 x 122 in 9 cm resice

Kroj je zvila in ga zavezala z blagom, iz katerega je naredila 
oblačilo. Delala je ene tri leta tudi pri Windischgrätzu, ne vem 
pa, kaj je delala. Verjetno so bila neka sezonska dela. Med 
drugo svetovno vojno je bila večkrat zaprta, že Italijani so jo 
zaprli. Nazadnje je bila poslana v Nemčijo na prisilno delo  
v tovarno v Zwickau. Tam so popravljali lokomotive. Po koncu 
vojne je iz Nemčije prinesla en peglezen na elektriko, lahek.  
Ne vem, kje je končal. Vezenine, ročna dela so se ohranile, 
ker so jih med drugo svetovno vojno skrili pri Klančarju  
na Uncu v štirno.« 

Prtič (sl. 10) je verjetno eno izmed zgodnejših Marijinih del. 
Prevladujeta preprost stebelni in vozličasti vbod v živahnih 
barvah s svetlomodro obzankanimi zobci, okrogel prtiček 
(sl. 11) pa je izvezen v rišelje tehniki z osmimi cvetovi.

Garnitura, narejena z modro prejico – vzorček je bil 
zelo priljubljen, saj smo ga na naših poteh že zasledili –, 
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Viri in literatura:
1. Majda Šušteršič, ustno, Rakek, avgust, 2022
2. Makarovič, M.: Slovenska ljudska noša v besedi in podobi. Notranjska, 1995Slika 14: Prt z merami 110 x 120 cm

Slika 15: Krtačnik z merami 23 x 33 cm, žepka 11 x 16 x 2 cm

sestoji iz prtičev za različne namene (miza, predalnik), 
zavese, krtačnika. Prt za mizo (sl. 14) je narejen s stebelnim 

Slika 13: Prevleka za vzglavnik z merami 50 x 80 cm

in ploščatim vbodom, prav tako krtačnik za shranjevanje 
krtače in glavnika (sl. 15), ki ima na zgornjem delu dve zankici 
za obešanje na steno.

Notranjska, obujena in dragocena

Poun kufr   www.pounkufr.si

Ena izmed posebnosti, ki bogati slovensko državo, so narečja. Slovenski jezik je med slovanskimi jeziki najbolj narečno 
razčlenjen. Pozna okrog 50 narečij, ki jih združujemo v sedem narečnih skupin: gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko, 
koroško, primorsko in rovtarsko. Območje notranjskih občin sodi v dolenjsko narečno skupino. Ker je pomembno, da 
se Notranjci zavedamo pomena našega narečja, so partnerji Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski 
hram, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 
Društvo dolomitne lutke in Zavod Oron 
zasnovali vzpostavitev spletnega slovar-
ja narečnih izrazov območja Lokalne 
akcijske skupine (LAS) Notranjska, ki 
so ga poimenovali Poun kufr. Tako so 
na enem mestu poskrbeli za zbiranje 
narečnih besed iz občin Loška dolina, 
Bloke in Cerknica. Kufr se polni s po-
močjo terenske raziskave in vzporednih 
dogodkov, s čimer spodbujamo med-
generacijsko sodelovanje in povezova-
nje. Z uporabo gumba »Prispevaj svoj 
izraz» na spletni strani www.pounkufr.si 
pa ste vabljeni, da tudi sami pomagate 
polniti naš kovček. 
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1. Žezlasti kremen, ki je posebna  1. Žezlasti kremen, ki je posebna  
oblika kamene strele, so našli:oblika kamene strele, so našli:

J. Na Brezju.
C. Na Bloški Polici.
R. V Dolenji vasi.

2. V kateri vasi stoji Hlepinov mlin?2. V kateri vasi stoji Hlepinov mlin?
A. Na Goričicah.
R. V Begunjah pri Cerknici.
J. Na Lipsenju.

3. Kaj od naštetega ne spada  3. Kaj od naštetega ne spada  
med metulje?med metulje?

K. Kapusov belin.
Č. Jajčastolistni muhovnik.
A. Navadni senožetnik.

4. Kdaj je bil zgrajen Karlovški grad?4. Kdaj je bil zgrajen Karlovški grad?
Ž. V 9. stoletju.
J. V 14. stoletju.
K. V 12. stoletju.

5. Koliko cerkva, posvečenih  5. Koliko cerkva, posvečenih  
svetemu Vidu, je v občini Cerknica?svetemu Vidu, je v občini Cerknica?

T. Ena.
C. Dve.
D. Štiri.

6. Kdaj je Cerknica dobila  6. Kdaj je Cerknica dobila  
sejemske pravice in postala trg?sejemske pravice in postala trg?

I. 1577.
U. 1597.
Z. 1511.

7. Kateri je največji pritok Raka v Rakovem Škocjanu?7. Kateri je največji pritok Raka v Rakovem Škocjanu?
O. Ušesa.
A: Kotliči.
E. Očesa.

8. Katera vas ni spadala pod gospostvo Nadlišek?8. Katera vas ni spadala pod gospostvo Nadlišek?
S. Zala.
V. Zahrib.
R. Unec.

Ta projekt je nadaljevanje in nadgraditev 
člankov iz rubrike o krajih občine Cerkni-
ca, ki so izhajali v občinskem glasilu Sliv-
niški pogledi od junija 2014 do konca leta 
2020 in bili zbrani tudi v knjigi Od Unca 
do Zahriba, od Osredka do Laz. Opise kra -
jev na spletni strani bogatijo fotografije, 
urbar, franciscejski kataster, razglednice, 
statistični podatki, prikaz na zemljevidu. 
V samostojnih sklopih so predstavljeni še 
narava, dediščina in arhivsko gradivo. Če še 
niste pokukali na www.enotranjska.si, naj 
vam bo kviz spodbuda, da raziščete spletno 
stran in najdete kopico zanimivih podatkov 

o krajih, naravni in kulturni dediščini ter ar-
hivskem gradivu določenega področja. Iz 
črk pred pravilnimi odgovori boste dobili 
geslo. Naj vam povemo, da gre za narečno 
besedno zvezo, katere pomen lahko raz vo-
zlate s pomočjo portala www.pounkufr.si,  
ki prav tako predstavlja velik prispe vek 
k ohranjanju naše notranjske dediščine. 
Rešitve nam lahko na elektronski naslov  
urednistvo@slivniskipogledi.si pošljete do 
20. septembra. Izmed pravilnih odgovorov 
bomo izžrebali šest prejemnikov majic, 
ki jih poklanja Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica.

Kviz eNotranjska!
Na pragu poletja so Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Notranjski regijski park in Občina Cerknica 
predstavili nov spletni leksikon naravnih in kulturnih danosti občine Cerknica eNotranjska.

Dediščina

 Ljubo Vukelič

 Valentin Schein

RešitevRešitev: 

4 6 8 1 2 3 8 7 6 5 2
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Kdo je bil Tone Gaspari? Pe s-
nik, pisatelj, učitelj in kultur ni 
delavec je najmlajši brat bolj 
znanega Maksima Gasparija,  
pri ljubljenega slikarja iz skupi ne 
vesnanov. Rojen je bil v Selščku  
nad Cerknico 16. januarja 1893.  
Ni mu bilo še dve leti, ko mu 
je umrla mati, kar ga je za-
zna movalo za vse življenje.
Neutolažljivo hrepe nenje po 
prezgodaj preminuli mladi 
materi je bilo motiv za marsi -
katero njegovo pesem ali 
prozno delo. Otroštvo je po 
materini smrti preživel pri 
»teti« na Rakeku, leta 1912 
pa se je izšolal za učitelja na 
učiteljišču v Ljubljani. Učil in 
ravnateljeval je na različnih 
šolah po slovenskih krajih, tudi 
v nam bližnjem Babnem Polju, 
kjer je dobil prvo zaposlitev. Upokojitev je leta 1950 dočakal 
kot ravnatelj na nižji gimnaziji v Radovljici. 

Njegovo literarno ustvarjanje se je začelo v napetem 
ozračju pred 1. svetovno vojno, ko se je v Ljubljani začelo 
preporodovsko gibanje, kar je vplivalo na njegovo narodno 
zavest in poznejšo propagandno dejavnost ob koroškem 
plebiscitu po 1. svetovni vojni, ko sta z bratom Maksimom 
podpirala novo državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Leta 1911 
je začel s psevdonimom Tone Rakovčan objavljati pesmi 
in črtice v otroški reviji Zvonček. Kmalu je poezijo in prozo 
objavljal v številnih slovenskih revijah – Domači prijatelj, 
Ljubljanski zvon, Domače ognjišče, Slovan, Gruda, Mlada 
Jugoslavija, Slovenski narod, Ženski svet, Naš rod, Razori 
(urednik 1932–40), Življenje in svet, Mlado jutro, Obzornik 
in Rodna gruda. Leta 1924 je skupaj z bratom Maksimom,  
ki je prispeval risbe, izdal Pratiko za deco. Je soavtor slovenske 
slovstvene čitanke za četrti razred meščanskih šol Naši vodniki 
(1940). Njegova obsežnejša literarna dela so: mladinska 
dramska igra Divji mož (1930), povest za odrasle bralce Cesta 
(1930), ki jo je posvetil prezgodaj umrli materi, zbirka črtic 
iz otroštva Komedije (1942), Povest o gornem možu (1944), 
Gorni mož: koroška pripovedka (1971) in mladinska povest 
Druga mati (1972), posvečena rakovški »teti«.

Večino ustvarjalnega dela je Tone Gaspari posvetil otrokom 
in mladini. Tematiko je črpal iz odraščanja na Rakeku,  

iz osebne bolečine otroštva brez staršev, ljudskega izročila, 
narodnobuditeljske zavesti in njemu ljube narave. Umrl je 
leta 1985 v Ljubljani, pokopan je na Dovjem pri Mojstrani.

Na binkoštno nedeljo, 5. junija, smo se na Menišiji poklonili  
Tonetovemu spominu s prireditvijo, ki smo ji dali naslov po 
verzih njegove pesmi O pravljici: »Pomladna noč, kako te 
ljubim, / ko v tebi tisoč zvezd iskri – / na zlati nitki čez vso 
zemljo / božanska pravljica visi.«. Scenarij in režijo prireditve 
sta prevzeli domačinki Ana ObrezaAna Obreza in Maša SimčičMaša Simčič, ki sta 
iz interne zbirke Tonetovih blagozvočnih pesmi, ki jih je 
Robert Kužnik zbral že pred nekaj leti, poetičnih proznih 
opisov notranjske pokrajine iz njegove knjige kratkih 
zgodb Druga mati ter odlomkov iz biografskega članka 
Franceta Pibernika o Tonetu Gaspariju, stkali sprehod skozi 
vse letne čase, kot sta jih videla Tonetovo srce in duša. 
Na prireditvenem prostoru v Selščku nad cerkvijo smo, 
skupaj z Ano in Mašo, nastopili člani KD Menišija in učenci 
Podružnične osnovne šole Maksim Gaspari Begunje. Maša je 
uglasbila in ob pomoči učencev na tolkalih in Ane na violini 
zapela njegovo pesem Koncert v gozdu, ki ji je dopisala tudi 
refren. Med obiskovalci smo imeli čast pozdraviti župana 
MarkaMarka RuparjaRuparja. Po prireditvi smo se v zgodnjem poletnem 
večeru pod dišečimi borovci ob petju čričkov podružili še 
ob domačem pecivu, v srcih pa nam je odzvanjala Tonetova 
poezija.

Avtorica: Andreja Hiti Kužnik Fotograf: Ljubo Vukelič

Pomladna noč, kako te ljubim – Tone Gaspari
V času prisilnega mirovanja zaradi koronavirusa smo se v Kulturnem društvu (KD) Menišija  
na pobudo Roberta Kužnika odločili, da bomo, ko bodo razmere to dopuščale, lokalni skupnosti 
predstavili našega že skoraj pozabljenega rojaka Toneta Gasparija in njegova dela. Kajti dela naših 
velikih rojakov so naša pomembna zapuščina in prav je, da jih poznamo in smo ponosni nanje. 

Kultura in kulturniki
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Ob 88. obletnici smrti Rudolfa Maistra - Vojanova so člani 
Notranjskega domoljubnega društva general Maister 
(NDDGM) pripravili slovesnost. Dogodka so se udeležili 
predsednica Zveze društev general Maister (ZDGM)  
mag. Lučka Lazarev Šerbecmag. Lučka Lazarev Šerbec, častni predsednik ZDGM  
mag. Milan Lovrenčičmag. Milan Lovrenčič, podpredsednik ZDGM Jože TišlerJože Tišler, 
veliko predstavnikov različnih organizacij in društev iz bližnje 
in daljne okolice ter številni obiskovalci. 

Sen SlovencevSen Slovencev
Po uradnem začetku s slovensko himno in himno ZDGM 
v izvedbi pevske skupine Dragonarji Rudolfa Maistra je 
podpredsednik NDDGM DavidDavid KavčičKavčič prebral govor, ki ga 
je sestavil nekdanji predsednik NDDGM Arne KozinaArne Kozina:

»Na današnji dan pred 88 leti se je tukaj, na našem Uncu, 
izteklo kratko, a plodno življenje velikega Slovenca, pristnega 
narodnjaka in domoljuba Rudolfa Maistra. V večnost so z njim 
odšli vsi njegovi soborci, podporniki in somišljeniki. Odšli 
so, toda pozabili jih nismo! Zapustili so nam trajen spomin 
na junaške podvige, položene na oltar domovine. Dejanja 
Maistrovcev ostajajo neizbrisno vklesana v našo zgodovino. 
Vemo, in vedeli bomo, da Maister in njegovi slovenskim 
rojakom niso le izborili obstanka na starodavnih ognjiščih 
svojih prednikov. Za vedno so obranili in zaznamovali severno 
mejo slovenskega narodnostnega ozemlja na Štajerskem in 
Koroškem! Nekaj desetletij kasneje imamo Slovenci, znotraj 
teh meja, mednarodno priznano, lastno državo. Prvo v naši 
zgodovini! Uresničil se je dolgoletni sen generacij slovenskih 
narodnjakov. In izpolnila se je prerokba našega slavnega 
pesnika, ki je že davno prej v svojem nacionalnem epu Krst 

pri Savici (l. 1835) zanosno napovedal: ›tja bomo našli pot, 
kjer nje sinovi (Slave) si prosti volijo vero in postave.‹

Te preroške besede je bilo seveda Maistru veliko težje 
udejanjiti kot Prešernu zapisati. Osamosvojitvenim nameram 
Slovencev so se namreč trdovratno upirali mnogo številnejši 
sosedi, stoletni nemški gospodarji. Toda general Maister se 
je na usoden podvig temeljito pripravil in odločno nastopil. 
Zanosno je povzdignil moralo svojih borcev in tako izničil 
številčno premoč njihovih nasprotnikov. Maistrovi borci so 
namreč natančno vedeli, proti čemu, komu in zakaj se borijo! 
In v svoje prepričanje so neomajno verjeli! Prav visoka morala 
Maistrovih borcev je odločilno vplivala na končni izid bojev za 
mejo domovine. Velik del zaslug pri tem nosi njihov odločni 
voditelj, general Maister.

Po definiciji je morala celota moralnih vrednot in običajev. 
Nekaj, kar vrednoti in usmerja medčloveške odnose. Moralo 
določajo človeške lastnosti. Tako dobre kot slabe! Toda 
zaželeno visoko moralo in ugled dosegajo le ljudje z dobrimi 
človeškimi lastnostmi. To so ljudje nekoč zelo dobro vedeli 
in zato tudi imeli zlato pravilo: dolžno spoštovanje dobrih 
ljudi. Moralne vrednote so pomembne tudi danes. Tudi med 
domoljubi in demokrati. Zares pravi domoljubi (in demokrati) 
so prav takole ljudje, ki imajo dobre človeške lastnosti. Po 
možnosti take, kot so nekoč krasile Maistra in njegove! Taki 
ljudje so pošteni, načelni, delavni; pa iskreni, srčni, skromni, 
sočutni in še kaj. Z željo, da bi o dobrih človeških lastnostih 
in vrednotah razmišljali čim večkrat, voščim članom NDDGM 
Unec za njihov praznik – petnajstletnico organiziranega 
ohranjanja Maistrovega izročila. Iskreno vam želim, da bi pri 
tem poslanstvu vztrajali še dolgo … Srečno!«

Avtorica: Karmen Petrič Fotograf: Ljubo Vukelič

Spominska slovesnost 
»Na svete Ane dan se snideva na Uncu,« je dejal Rudolf Maister svojemu prijatelju pisatelju  
Ivanu Matičiču ob njunem poslednjem srečanju leta 1934. A na svete Ane dan je umrl. 
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Prireditev se je nadaljevala s pozdravnim nagovorom 
predsednice ZDGM mag. Lučke Lazarev Šerbec z recitacijama 
Maistrovih pesmi LizeLize PerkoPerko in pesmijo Na dopust v izvedbi 
Dragonarjev.

15-letnica delovanja15-letnica delovanja
V drugem delu prireditve so se spomnili 15-letnice delovanja 
samostojnega NDGGM Unec. 

Leta 1998 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo 
general Maister. Že naslednje leto je nastala pobuda  
za ustanovitev podružnice Društva generala Maistra za 
Notranjsko s sedežem na Uncu. Oblikovan je bil iniciativni 
odbor v sestavi: Jože Tišler, ToneTone StrleStrle, AntonijaAntonija ZalarZalar, 
BogdanBogdan UrbarUrbar, KarmenKarmen PetričPetrič in MajdaMajda PalčičPalčič MarcMarc. 
Vodil ga je Jože Tišler. Podružnica je začela delovati leta 
2000 s ciljem obuditi spomin na zgodovinska dela in 
dejanja generala Maistra in njegovih soborcev (s tega dela 
Notranjske jih je bilo več kot štirideset). Ustvarili so pogoje 
za oblikovanje Notranjskega domoljubnega društva general 
Maister Unec.

Ohranjanje spominaOhranjanje spomina
Leta 2007 je podružnica prerasla v samostojno društvo,  
ki je član Zveze društev general Maister Slovenije. Delovanje 
društva vseskozi temelji na ohranjanju spomina na Rudolfa 
Maistra v kraju, kjer je sklenil svojo življenjsko pot. Spomin 
nanj sta že pred ustanovitvijo društva skrbno negovala 
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Unec in podružnična 
osnovna šola na Uncu pod vodstvom dolgoletnega učitelja 
RomanaRomana GorjanaGorjana, njegovo delo pa sta nadaljevali učiteljici 
Majda Palčič Marc in Karmen Petrič. Ravno zato se je  
v društvu oblikovala pobuda za imenovanje podružnične 
šole po Rudolfu Maistru, kar se je uresničilo novembra 2001. 
Spomnili so se na dejavnosti, ki so jih opravili v tem obdobju: 
likovni in literarni natečaji za osnovnošolce, prireditve Vojanov 
in naš čas, polaganje cvetja k spomeniku ob pomembnih 
datumih, sodelovanje z ZDGM, soorganizacija Maistrovih 

pohodov, sodelovanje s PGD Unec in Dragonarji. Posebej 
so se spomnili Maistrovih večerov, ki so jih v začetku kot 
soorganizatorji skupaj s PGD Unec, pozneje pa v samostojni 
organizaciji uspešno izvedli okrog 20. To so bili večeri, na 
katere so povabili ugledne predstavnike naše družbe in med 
pogovorom predstavili njihovo življenjsko pot ter odnos do 
domoljubja. Večeri so se sprva odvijali v Maistrovi dvorani na 
Uncu, zadnja leta pa v Kulturnem domu Cerknica. Seveda 
pa brez spretnih retoričnih in organizacijskih sposobnosti 
žal prezgodaj preminulega Bogdana Urbarja teh večerov 
gotovo ne bi bilo. 

V gasilskem domu imajo čudovito razstavo o življenju 
in delu Rudolfa Maistra ter bojih za severno mejo, ki jo  
z veseljem pokažejo zainteresiranim obiskovalcem in članom 
sorodnih društev ter jim predstavijo znamenitosti okolice.

NDDGM Unec ima trenutno nekaj več kot 50 članov. 
Srečujejo se ob letnih skupščinah, spominskih dnevih, člane 
pa odpeljejo tudi na strokovne ekskurzije po lepotah naše 
domovine. 

Prizadevali si bodo, da nekoliko obogatijo in razširijo že 
uveljavljene oblike domoljubnega delovanja v kulturi ter 
športu in okrepijo sodelovanje z drugimi domoljubnimi 
in veteranskimi organizacijami. Prvenstveno pa bodo tudi  
v prihodnje skrbeli, da bodo sokrajani poznali pomen, 
življenje in delo generala ter pesnika.

Rudolf Maister na Uncu ni bil nikoli zamolčan in trudili se 
bodo, da tako tudi ostane.

Pomembna naloga društva je tudi spodbujanje domačih 
ustvarjalcev. Tokrat so se predstavili harmonikar BenjaminBenjamin ŠkrabŠkrab  
z Unca in družina MajdeMajde RadovićRadović iz Slivic.

Sledila je podelitev društvenih priznanj. Prejeli so jih 
praporščak MiroMiro FaturFatur ter ustanovni člani NDDGM Unec: 
Tone Strle, Antonija Zalar, Majda Palčič Marc in Karmen 
Petrič. Mag. Milan Lovrenčič je prejel naziv častnega člana 
NDDGM Unec, Jože Tišler pa naziv častnega predsednika 
NDDGM Unec.

Prireditev se je zaključila z družabnim srečanjem.
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Klemen pove, da pri društvu najbolj ceni ravno pove-
zanost članov, tudi ustanovnih, ki so še vedno prisotni 
in delajo z isto vnemo kot na začetku. Društvo ima 
lepo število članov, od 50 do 70, vendar Klemen pravi, 
da bo izziv v nje  govem mandatu zagotovo ta, da bo  
v društvo vključenih tudi več mladih.

S člani se pogovarjamo v prostorih društva, v gasil skem 
domu v Begunjah pri Cerknici. »Na leto imamo samo šest 
sestankov, ki ne trajajo dlje kot eno uro,« v smehu pove 
RadivojRadivoj JesenšekJesenšek, ki je bil prvi predsednik društva in je 
mandat »nosil« kar osem let. »Člani pogledamo program 
in se dogovorimo, kdo je za kaj zadolžen, in to je to,« 
nadaljuje Jesenšek, »ni se nam treba ponovno dobiti na 
sestanku in preverjati, kaj je še odprtega in kaj je še treba 
postoriti.« MarkoMarko BeličičBeličič, ki je vodenje društva prevzel po 
MarkuMarku KranjcuKranjcu, se s tem strinja in doda: »Veste, pri nas 
v društvu je tudi blagajnik z nami že od vsega začetka, 
naš Maks, starosta društva (o. p. MaksimilijanMaksimilijan TuršičTuršič). Turšič  
s ponosom pove, da ima društvo že od samega začetka 
najboljšo bonitetno oceno in da so vedno poslovali s pet do 
osem tisoč evri in ostajajo dobri plačniki. 

»Motor društva«»Motor društva«
Zgodba o nastanku društva se je začela pisati še malo pred 
letom 2002. »JankoJanko KoširKošir je prišel enkrat do mene in sva se 
malo pogovarjala, v tistih časih je bilo precej moderno imeti 
društvo,« se pošali Jakob (Jaka) MatičičJakob (Jaka) Matičič, »sva se pa oba takoj 
strinjala, da je najprej treba privabiti ljudi, ki bi imeli vizijo 
turističnega razvoja kraja.« Žal že pokojni Janko Košir je bil 
že od samega začetka »motor društva«. Matičič se spominja: 
»Oba sva začela spraševati znance in prijatelje, če bi bili 
pripravljeni sodelovati v društvu. V sled temu, da društvo 
samo po sebi ne predstavlja pridobitne dejavnosti, se jih je 
seveda veliko spraševalo, zakaj sploh bi. Je pa bil takrat ›bolj 
nov‹ v Begunjah Vojc, (o. p. Radivoj Jesenšek) in nama ga je 
uspelo prepričati, da je bil prvi predsednik društva. Uspešno 
ga je vodil kar celih osem let.« Še vedno se spomni sestanka 
pred prvo ustanovno skupščino, ko so se vsi strinjali, da je 
ureditev poti nujna, da je treba postaviti tudi informacijske 
table in urediti pogoje za kolesarjenje ... Pojasni še, da je 
Jesenšek poskrbel tudi za prva finančna sredstva s strani 
nizozemskega sklada, da so lahko počasi začeli uresničevati 
začrtane ideje, tudi prvi cilj – ureditev naravoslovne učne poti. 
Del programa so bili tudi sadjarstvo, obrezovanje drevja in 
pobiranje pridelkov, žganjekuha, gobarstvo, ureditev vaških 
napajalnikov, člani pa so ponosni tudi na dejstvo, da že od 
samega začetka sodelujejo tudi s Podružnično šolo Maksima 
Gasparija Begunje in z župniščem. 

Digitalizacija je nujnaDigitalizacija je nujna
Veliko zaslug gre tudi arhitektu MarjanuMarjanu LobodiLobodi. Beličič pove, 
da je Marjan poskrbel za oblikovanje in grafično podobo 
društva ter vseh informacijskih tabel, ki so postavljene na 
Menišiji. Klemen še doda: »Grafična podoba, prisotnost 
in prepoznavnost društva na splošno so izjemno dobre, 
še vedno pa lahko v prihodnosti naredimo korak več pri 
prepoznavnosti prek povezovanj z drugimi društvi v Sloveniji, 
tako lokalno kot širše.« Klemen upa na dobro povezavo  
z Notranjskim regijskim parkom, saj verjame, da se bo na ta 
način društvu pridružilo tudi veliko ostalih ponudnikov iz naše 
regije, s tem pa bo večja tudi možnost turističnega razvoja. 
Tudi njihovo društvo je z vsebinami, izkušnjami in znanjem 
lahko v veliko pomoč. Veliko bi k prepoznavnosti prispevali 
tudi vzpostavitev spletne strani in digitalizacija produktov, ki 
jih ponujajo. Beličič pa doda, da pri prepoznavnosti pomaga 
tudi povezovanje z drugimi društvi: »Trenutno smo povezani s 
turističnima društvoma Borovnica in Rakitna.« Prepoznavnost 
pa si je društvo gradilo tudi na turističnem sejmu Alpe Adria  
v Ljubljani, kjer so bili prepoznani kot najživahnejše društvo. 
»Zakaj? Ja zato, ker sem jaz igral na harmoniko,« se nasmehne 
Marko Kranjec s Kožljeka, ki je bil predsednik društva osem let.

Društvo je zagotovo najprepoznavnejše po krožni 
poti Po medvedovih stopinjah. »Krožna sprehajalna pot 
Po medvedovih stopinjah poteka ob obali nekdanjega 
Meniševskega jezera od Selščka do Bezuljaka, nato se 
povzpne na Kožljek in od tam do najvišje točke – 955 m 
visokega Špičastega Stražišča. Sledi spust do Selščka, kjer 
se 11,8 km dolga pot zaključi. Pot prehodimo v treh do 
štirih urah. Ni naporna in zato primerna za pohodnike vseh 
starosti,« opisuje Kranjec.

Avtorica: Sabina Popek Simšič

Dvajset let uspehov TD Menišija 
Turistično društvo (TD) Menišija prav letos obeležuje že 20. leto delovanja, ki je prineslo tudi 
spremembo in svež veter v vodstvo društva. Dejan Klemen je predsednik društva postal letos:  
»Prej nisem bil član društva, vendar sem se na pobudo dosedanjih članov odločil prevzeti vodenje.« 

 Arhiiv društva



september 2022 | Slivniški pogledi | 27

Naša društva

Jesenšek še doda, da so v društvu uspeli izobraziti in 
usposobiti pet članov tudi za vodiče, kar pomeni, da lahko 
nudijo vodenje po domači Menišiji in regiji. 

Turistično društvo Menišija je v preteklosti poskrbelo 
tudi za organizacijo nekaterih družabnih srečanj. Jesenšek 
pove, da so dvakrat organizirali praznovanje novega leta  
v Begunjah pri Cerknici, sodelovali so tudi z gasilskim 
društvom pri organizaciji gasilske veselice, organizirali vaško 
tržnico, za katero upajo, da jo bodo še kdaj, in nočne pohode 
na Špičko. Kranjec pa doda, da so pod njegovim vodenjem 
začeli tudi z organizacijo zimskega druženja s sankanjem  
s Kožljeka v dolino. 

Kranjec še pove, da so izredno ponosni na prireditev  
Na lepi Menišiji, ki jo v sklopu občinskega praznika organizirajo 
neprekinjeno že 18 let. VikaVika TuršičTuršič kot pobudnica čisto 
prve prireditve se zelo dobro spominja, zakaj je prišla na to 
idejo: »Pela sem pri Obrtniškem mešanem zboru Notranjska  
v Logatcu in po eni izmed prireditev, poimenovani Večer pri 
vodnjaku na Čevici, sem domov prišla čisto navdušena in 
sem pomislila, zakaj pa ne bi tudi pri nas organizirali nečesa 
podobnega in k sodelovanju povabili lokalne izvajalce.« 
Vika Turšič še pove, da je takrat še pela pri Pevskem zboru 
Flora in je to idejo na vaji zbora tudi predstavila. »Moja ideja 
je bila, da k sodelovanju povabimo šolo, glasbeno šolo, 
Moški pevski zbor Tabor, gasilce, Kulturno društvo Menišija 
in aktiv kmečkih žena.« Spominja se še, da so želeli prireditev 
izpeljati pri Malnih, pa je bilo preveč tehničnih zapletov in so 

se odločili, da bo prireditev v spominskem parku med cerkvijo 
in šolo. Turšičeva je izjemno hvaležna, da se je prireditev 
»prijela« in da se že vsa leta vključujejo tudi ostala lokalna 
društva in izvajalci.

Pomembno vlogo v društvu ima od vsega začetka tudi 
FaniFani ČernigojČernigoj. »Fani že od samega začetka skrbi za to, da je 
pravno vse tako kot mora biti,« pove Beličič. Fani Černigoj 
zadnjih petnajst let skrbi za to, da imajo krajani na razpolago 
tedensko rekreacijo. »Razgibanje je pomembno in nismo 
izpustili niti enega tedna, razen med korono,« doda.

Pogled naprejPogled naprej
»Še vedno se nam zdi pomembno, da povezujemo lokalno 
skupnost in z organizacijo različnih prireditev nam to odlično 
uspeva,« razmišlja Beličič. »To nam pa tudi odpira vrata, da 
nismo finančno odvisni le od občinskega načrta, ampak da 
sredstva, ki nam bodo pomagala pri delovanju, črpamo tudi 
iz drugih virov,« nadaljuje. Klemen se s povedanim strinja: 
»Sredstva bi lahko črpali prek Lokalne akcijske skupine (LAS), 
zasebnih naložb, pa tudi prek povečanja števila članov in 
pridobitve statusa društva v javnem interesu, ki bi društvu 
omogočilo donacijo dohodnine.« 

Društvo pušča velik pečat v lokalnem okolju, zgledno 
sodeluje z Občino Cerknica in ne nazadnje: »Kljub temu da 
smo relativno majhno društvo, nas je pred tremi leti na naši 
skupščini obiskal predsednik Turistične zveze Slovenije,« 
zaključi Beličič.
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Izmenjava je sledila že zaključenemu projektu Erasmus+ 
Inclusive learning with high expectations, s katerim smo 
želeli dati priložnost za izmenjavo predvsem otrokom  
s posebnimi potrebami, tudi učencem prilagojenega 
programa Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, 
in jim nuditi vso potrebno podporo. Ker v času izvajanja  
projekta (2019–2021) načrtovana potovanja niso bila mogoča, 
smo organizirali tridnevno virtualno izmenjavo strokovnih 
delavcev s področja inkluzije in dela z otroki s posebnimi 
potrebami ter dvodnevno virtualno izmenjavo učencev,  
o katerih smo pisali že v prejšnjem letu. 

Po zaključku projekta je koordinatorska šola nepričakovano 
razpolagala z delom neporabljenih namenskih sredstev za 
izmenjavo. Ker je bilo za pripravo na voljo le malo časa in 
veliko manj podpore, kot je bilo prvotno načrtovano, se 
večina učencev s posebnimi potrebami ni zmogla ali želela 
udeležiti izmenjave. Možnost izmenjave smo ponudili 
učencem 9. razredov in oblikovala se je skupina učencev, 
ki so prepoznali priložnost, da obiščejo drugo državo, se 
tam učijo skupaj s svojimi vrstniki, spoznajo njihov način 
šolanja in življenja, si ogledajo znamenitosti in ob tem ves 
čas uporabljajo angleščino.

Petdnevne izmenjave na Švedskem se je sredi maja 
udeležilo 16 učencev in štiri učiteljice osnovne šole 
»Jožeta Krajca« Rakek. Pred tem so učenci vzpostavili 
stike s pomočjo socialnih omrežij, ki so jih v dneh druženja 
preverili, delno utrdili in se med seboj povezali, spoznali 
pa tudi, da je komunikacija v živo lahko včasih naporna. 
Učenci so prepoznali razlike v šolskem okolju. Brez težav 
so komunicirali v angleščini in bili presenečeni, koliko ljudi 

na Švedskem tekoče govori angleško. Učitelji smo izvedeli 
veliko o delu z učenci s posebnimi potrebami in razmerah 
v švedskem šolstvu. Tokrat nismo bivali pri družinah, z njimi 
pa smo preživeli en večer, s katerega so se učenci vrnili 
navdušeni nad gostoljubjem in sproščenostjo švedskih 
družin. Ogledali smo si tudi glavno mesto in muzej naravne 
zgodovine v Stockholmu ter se lahko kopali v hladnem in 
skoraj neslanem Baltskem morju. Učenci so se s potovanja 
vrnili polni vtisov in se veselili izmenjave pri nas.

Na Rakeku smo skupino trinajstih švedskih učencev s tremi  
spremljevalci sprejeli konec maja. V štirih dneh smo jih 
vključili v pouk, jim razkazali Rakov Škocjan, v Ljubljani med 
ogledom slišali zanimiva in manj znana zgodovinska dejstva, 
se razgledali z gradu in se srečali s predstavniki Slovensko-
švedskega društva, spoznavali Koper in se skupaj zabavali ob 
morju, se družili na pikniku s starši in ob ognju, igrali košarko 
in odbojko ter imeli skupno večerjo pri družinah. Povezovanju 
smo tokrat namenjali veliko pozornosti, ob slovesu pa smo 
kljub temu dobili občutek, da so bili švedski učenci pri nas 
žal le obiskovalci, težje pa si obetamo trajnejša prijateljstva. 
Ocenjujemo, da so za večji učinek izmenjave pomembni 
bivanje pri družinah, dalj časa trajajoče spoznavanje in 
vsestranske priprave učencev, pa tudi dogovor o omejeni 
uporabi telefona.

Z izmenjavama smo kljub temu zadovoljni, saj so naši 
učenci nedvomno pridobili dragocene izkušnje in se bodo 
najbrž lažje in pogosteje odločali za mobilnosti, poglabljali 
svoje znanje tujih jezikov, izmenjava pa je ugodno vplivala 
tudi na povezovanje naših učencev, njihovo nacionalno 
zavest in pozitivno samopodobo. 

Avtorica: Urška Drobnič Fotograf: Ljubo Vukelič

Izmenjava učencev s Švedsko
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek že od leta 2012 sodeluje s švedskimi šolami  
iz mesta Norrtälje na jugovzhodu Švedske. Tokrat smo izmenjavo izvedli že četrtič.

 arhiv šole
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Dan druženja in gibanja  
vseh generacij

V sredo, 8. junija, se je v Osnovni šoli Notranjski 

odred Cerknica odvijal prav poseben dan – dan 

druženja in gibanja vseh generacij. Dan je bil 

namenjen druženju vseh generacij, ki so med seboj 

sodelovale na različnih dejavnostih s področja 

športa, zdravja, zdrave prehrane, zdravega okolja, 

iger, ustvarjanja in zabave. V različne dejavnosti, 

ki so jih vodili številni posamezniki in društva,  

so bili vključeni vsi razredi. Najmlajše učence sta 

obiskali upokojeni učiteljici naše šole. Iz društva  

Tačke pomagačke sta se z nami družila psa Krištof 

in Tuki s svojima vodnicama. S trenerko Plesnega kluba Evora smo sestavili koreografijo in jo z nekaj truda odplesali kot 

pravi profesionalci. Ob glasbi in gibanju smo se družili s starostniki DEOS, Centra starejših Cerknica; Mažoretni, twirling 

in plesni klub MACE Cerknica pa nam je predstavil osnove twirlinga. Preizkusili smo se tudi v uličnem gledališču. Gasilca  

iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica sta predstavila delo gasilcev in gasilsko opremo. Navdušeno smo sodelovali 

pri »reševanju ponesrečencev« in se za konec preizkusili v gasilskem kvizu. Upokojeni učitelj angleščine nas je »popeljal« 

na nadvse zanimivo potovanje po Avstraliji, predstavnici Rdečega križa Cerknica pa sta govorili o medvrstniškem nasilju. 

Z nami so bili tudi člana jamarskega društva, ki sta nam pokazala jamarsko opremo in nam povedala zanimive zgodbe 

s svojih jamarskih doživetij, ter predstavnik Notranjskega regijskega parka, ki nam je podrobneje predstavil kraški svet in 

Cerkniško jezero. S časovnim strojem smo odpotovali v preteklost in izvedeli, kako je bilo šolanje videti nekoč. Pokukali 

smo v življenje oseb s cerebralno paralizo in trenirali obrazne mišice z obrazno jogo. Ste vedeli, da ima naš obraz  

kar 57 različnih mišic? Tudi mi smo bili zelo presenečeni. Spoznali smo tudi slovaški jezik. Razgibali smo se na športnih 

igrah v telovadnici, iz gospodinjske učilnice pa so na mizo za zaključno pogostitev prišle okusne slaščice, ki jih je  

z našo pomočjo pripravila Maša MešaMaša Meša. Ob koncu smo bili vsi polni lepih vtisov in doživetij, saj je bil dan nadvse  

zanimiv in poučen.  Teja Opeka, Maja Mihelčič, Erika Benčina Herblan  Tjaša Šmigoc

Boštjan Gorenc - Pižama navdušil bralce 

vseh treh cerkniških osnovnih šol 

Podelitev bralne značke je dogodek, ki se ga bralci, 

tekmovalci za bralno značko vsakoletno razveselijo ob 

koncu šolskega leta. Naša slavnostna prireditev je tako 

že malce zadišala po poletnih počitnicah. Po dveh letih 

smo se ponovno zbrali učenci matične šole in obeh 

podružničnih šol, da bi dostojno obeležili zaključek 

tekmovanja za bralno značko in primerno nagradili tiste,  

ki ostajajo knjigi najzvestejši. Kot smo navajeni že iz 

preteklih let, smo tudi letos medse povabili prav posebnega 

gosta. Tokrat nam je dan polepšal in obogatil vsestranski 

umetnik Boštjan Gorenc - PižamaBoštjan Gorenc - Pižama. O sebi je povedal, 

da je že od malih nog zaljubljen v jezik, ki je tudi skupni 

imenovalec vsega, s čimer se ukvarja. Prijazno je odstrl 

svoj pravljični zastor in nam dovolil pokukati v svoj domišljijski svet črk, besed in pravljic. V tem šolskem letu smo na 

naši šoli (OŠ Notranjski odred s podružničnima šolama v Grahovem in Begunjah) začeli novo akcijo spodbujanja in 

motiviranja za branje ter aktivno vključevanje v vseslovensko tekmovanje za bralno značko, ki smo jo poimenovali 

KNJIGE FURAM IN RAZTURAM. Učence od 6. do 9. razreda, ki so uspešno prebrali vse knjige za bralno značko, smo 

vključili v veliko nagradno žrebanje, katerega glavni pokrovitelj je Matjaž KnapMatjaž Knap iz podjetja Eko Knap. Matjaž Knap se je 

velikodušno odzval naši akciji spodbujanja branja in prispeval nagrade za najzvestejše in najvztrajnejše bralce. Z njegovo 

pomočjo smo podelili visoko zmogljiv mobilni telefon in deset USB-ključkov, ki bodo našim učencem v pomoč pri 

vsakdanjem šolskem delu. Veliko število dobitnikov priznanj je zadosten dokaz, da smo učitelji, mentorji bralne značke 

in knjižničarji ubrali pravo pot k vzgoji za prebiranje dobrih mladinskih in otroških knjig. Po svojih najboljših močeh se 

vsi skupaj trudimo za razvijanje bralnih sposobnosti vsakega posameznika. Verjamemo, da tudi tekmovanje za bralno 

značko k temu veliko pripomore. Seveda pa brez spodbude in dobrega zgleda staršev ne gre. Le z združenimi močmi 

staršev in vseh pedagoških delavcev lahko dosežemo skupni cilj – oblikovanje bralca za celo življenje, ki bo po knjigah 

z užitkom posegal tudi v prostem času in ne le zaradi šolskih obveznosti.  Ana Zebec  arhiv šole
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Priložnost za profesionalno rast vsakega učitelja
V tednu od 7. do 14. avgusta smo tri sodelavke iz Osnovne šole Notranjski 
odred Cerknica užile utrip življenja španskega naroda in spoznavale kulturne 
ter druge znamenitosti mesta Málaga. Glavni razlog za obisk je bilo petdnevno 
izobraževanje, ki je potekalo pod okriljem evropskega projekta Erasmus+. Ena 
izmed nas se je udeležila izobraževanja pod naslovom Nadarjeni otroci, dve 
pa sva prisostvovali izobraževanju Outdoor learning. Obe izobraževanji sta bili 
izjemno dobro zasnovani, zato smo bile udeleženke z njima zelo zadovoljne. 
Nasploh je Erasmus+ izjemna priložnost za profesionalni napredek vsakega 
učitelja, saj udeleženci poleg udeležbe na tečajih lahko spoznajo običaje in 
navade evropskih narodov, njihove kulturne in druge znamenitosti. V našem 
primeru tako lahko zapišemo, da je brati o znamenitem španskem flamenku ali 
pa ga doživeti v živo nekaj povsem drugega. Prav tako je drugače biti seznanjen 
s t. i. špansko siesto (popoldanski počitek) ali pa občutiti »težo« ekstremno 
visokih poletnih temperatur, ki se tam lahko gibljejo tudi nad 40 ⁰C. Ravno 
visoke temperature so pravzaprav tudi glavni razlog, da Španci siesto vsesplošno prakticirajo. Videti originalne slike znamenitega 
Picassa, ki je bil rojen v Málagi, je čisto nekaj drugega kot zgolj brati o njem, saj takšno doživetje lahko prepriča tudi največjega laika,  
ki se za tovrstno umetnost sicer ne zanima. In ne nazadnje je neprecenljivo doživeti tudi del španske ferie (znameniti desetdnevni 
festival), ki v marsičem spominja tudi na naše pustno rajanje in nas tudi zaradi tega zagotovo ne pusti ravnodušnih. Izobraževanje 
ter vsesplošno doživetje v okviru projekta Erasmus+ sta nedvomno eden bolj učinkovitih načinov širjenja učiteljevih obzorij in 
izjemna priložnost za njegovo profesionalno rast.  Anja Turk, Maja Škrbec, Jasmina Žagar  arhiv šole 

CZM Petka s podporo Občine Cerknica spet odpira vrata

Zadnji dogodek v okviru projekta Centra za mlade (CZM) Petka se je zgodil 

sredi julija. V sodelovanju z Društvom Asvalt smo 14. julija organizirali urbane 

delavnice za osnovnošolce. Zaplesali so lahko breakdance, se s skiroji 

popeljali čez skakalnice, risali grafite ali se preizkusili v vlogi DJ. Dogodka 

se je kljub počitnicam udeležilo veliko otrok, ki so se pod budnim očesom 

izkušenih mentorjev Društva Gor in Lip Ramps preizkusili v urbanih veščinah. 

Projekt, ki je potekal pod okriljem Lokalne akcijske skupine (LAS) Notranjska 

s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, je tako zaključen. A CZM Petka  

z začetkom šolskega leta spet odpira vrata. Občina Cerknica je zagotovila sredstva za delovanje CZM do konca koledarskega 

leta. Petka bo odprta od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 18.00. Prvi dve uri bosta namenjeni domačim nalogam in učenju. 

Od 16.00 do 18.00 pa bo čas za igro ali redne tedenske delavnice Ponavljamo angleščino in Slovenščina za učence priseljence. 

Za več informacij nam pišite na center.petka@gmail.com, spremljajte pa tudi našo Facebook stran, na kateri objavljamo 

aktualno dogajanje. 
  Maša Simčič

Valeta 2022
Junij je mesec, ko šolske 
klopi postopoma zapus-
tijo vsi šolarji. Kot ved-
no so se tudi le tos prvi 
poslovili deveto šolci, in 
sicer z valeto v športni 
dvorani v Cerknici. Fan tje  
in dekleta so za zače tek 
poka zali plesno zna-
nje, ki so ga pridobili na 
vajah pod mentorstvom 
SabineSabine IvančičIvančič in MatejeMateje DolganDolgan. V nadaljevanju so se številnim obiskovalcem na kratko predstavili ter prejeli zaključna spričevala, 
priznanja in pohvale za posebne dosežke. Za zaključek je precej številna generacija 2007 pod vodstvom JasmineJasmine ŽagarŽagar še zapela 
svojo himno, ki so jo devetošolci po znani melodiji priložnostno priredili sami – in odšli vsak po svoje.
  Nuša Rožanc, Jana Škrlj, Jasmina Mulc, Mateja Košmrlj  Foto Žnidaršič Cerknica
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»Imeti svoje konje je rekreacija, še preden zajahaš. 
Ogrevanje je kidanje in hranjenje, pred jahanjem pa je 
treba konja še očistiti in osedlati,« poudari Neža. Da lahko 
ob pomanjkanju časa vseeno jaha, ji vsaj pri prvem delu 
oskrbe konj pomaga njen upokojeni oče. Želja po športnem 
(tekmovalnem) jahanju se ji še ni izpolnila, glavne ovire  
v preteklosti so bili stroški, prevoz in zahtevnejše ter dalj časa 
trajajoče težave s koleni. Po zadnji, peti operaciji se stanje sicer 

ni poslabšalo, a do izboljšanja naj tudi ne bi prišlo, 
Neža pa se s težavami ne obremenjuje toliko, 

kot se je v preteklosti. Želi prebiti mejo 
med rekreativnim in športnim jaha-

njem, vendar omeni, da za vstop 
v športno jahanje poleg denar-

ja, dobrega trener ja in jeklene 
volje človek potrebuje tudi 
srečo, vse pa je odvisno od 
izbrane discipline. 

»Konjeništvo je presti žen 
šport. Vse, kar se tiče ko-
njev, je drago. Res si lah ko 
na različne načine po magaš 
do dobre opreme in tre-

ningov, vendar tudi rablje na 
dobra oprema stane in dober 

trener ima svojo ceno. Veliko 
časa sem svojo kobilo jaha la brez 

sedla, da sem si privoščila kakšen 
trening več,« pojasni Neža. Za jahalno 

šolo si želi boljše infrastrukture, v Cerknici 
si predstavlja jahalni center, a ga šteje pod zelo 

visok cilj, saj je za izpeljavo takega projekta potrebna 
močna podpora na občinski in državni ravni.

V družbi tašče in tasta sta z možem zaposlena na kmetiji  
v Ivanjem selu – poleg prodaje mleka, mesa ter lesa v sklopu 
kmetije ponujajo tudi ježo konj. Zanimanje ljudi za učenje 
jahanja skokovito narašča, Neža pa izpostavi, da starostne 
omejitve ni ter da k njej prihajajo vsi, ki imajo radi živali in 
naravo: »Samovzgoja in samokontrola sta pri jahanju ključni. 
Vsak mora najprej obvladati sebe, šele nato lahko obvlada 
konja. To lahko doseže le z vztrajnim delom.« Za učenje ima 
tri velike konje, poleg vseh ostalih živali na kmetiji pa imajo še 
pet ponijev. Ukvarjanje s konji ob ostalih opravilih na kmetiji 
ne bi bilo mogoče brez taščine prilagodljivosti in pomoči pri 
varstvu otrok. Čas za ukvarjanje s konji pa bo ponovno na 
preizkušnji konec tega leta, ko Neža pričakuje tretji naraščaj.

Avtor: Gregor Mišič Fotograf: Ljubo Vukelič

Neža Urbas
Konjeništvo je vzljubila zgodaj v otroštvu – v Dolenji vasi, kjer je do 24. leta prebivala, je »po cesti 
vedno nekaj kopitljalo«. Navdušenje nad jahanjem in ukvarjanjem s konji je narastlo, ko so jima  
s sestro starši omogočili učenje jahanja pri Francetu Kandaretu v Danah. Tam se je naučila dela  
s konji, ob koncu osnovne šole pa si je kupila prvo kobilo. 

Konj je precej vplival na njeno najstništvo in življenjsko pot. 
Jahanje ji nudi sprostitev in zbistritev misli, vendar imeti 
konja pomeni najmanj dva dodatna cilja: bivati blizu živali, 
da lahko za njo redno skrbi, ter zagotoviti dovolj prihodkov 
za kritje stroškov. Med šolanjem si je zaradi tega hitro našla 
več in pogosto tudi sočasnih del. Poleg oskrbe konja, šole 
in dela je bila aktivna pri skavtih, gasilcih, udeleževala se je 
tudi pevskih vaj. Večkrat se je zgodilo, da je čas za jahanje 
nastopil šele po enajsti uri zvečer.

Skoraj 28-letna Neža Urbas je odraščala 
v družini s tremi starejšimi sestrami in 
mlajšim bratom. Po doseženi »zlati 
petici« v osnovni šoli je obiskovala 
tehniško gimnazijo Biotehniške-
ga izobraževalnega centra 
v Ljubljani, sledil je vpis 
na Biotehniško fakulteto  
Univerze v Ljubljani, smer 
biotehnologija. Med študi-
jem je začela trenirati dre-
surno jahanje in preskako-
vanje ovir, ki pa sta ji bila 
zaradi finančnih zahtev in 
oddaljenih vadbenih prizo-
rišč dolgoročno nedosegljiva. 
Odločila se je za vzdržljivostno 
jahanje, kupila boljšo kobilo za 
šport ter samostojno trenirala  
v naravi.

V svet učenja jahanja je stopila na 
Gradu Prestranek in tri leta pomagala pri 
konjeniških taborih ter izvajanju jahalne šole. Takrat 
se je tudi zaposlila v laboratoriju farmacevtskega podjetja 
Lek in se dopoldne vozila v Mengeš, popoldne pa delala 
na Prestranku. Mož ji je namesto zaročnega prstana kupil 
kobilo, s katero je začela samostojno učiti in jo v šoli jahanja 
še vedno uporablja. Leta 2018 se je poročila in preselila  
v Ivanje selo, v istem letu je diplomirala in rodila prvega 
otroka, čez dve leti pa ponovno zanosila. Takratni potek 
življenja je vplival na njeno ukvarjanje s konjeništvom, 
športno jahanje je precej opustila. Kot sama pove, pa se 
je opravljanja licence za inštruktorja jahanja lotila s takim 
zanosom, da je še zadnji dan pred prvim porodom cel dan 
preživela na izobraževalnih delavnicah v Celju. Lansko leto 
je po številnih treningih dresure in preskakovanja ovir pod 
vodstvom učiteljice jahanja Špele ČerneŠpele Černe uspešno opravila 
izpit ter postala inštruktorica jahanja.

Šport
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članic upravnega odbora in staršev z avtobusom odpravila 
na dolgo pot v Španijo. Na Evropskem pokalnem prvenstvu 
so poleg skupine tekmovali uspešno tudi posamezno.

TimTim UdovičUdovič je v solo z dvema palicama osvojil 2. mesto, 
UršaUrša HorvatHorvat se je v kategoriji solo A senior zavihtela na  
19. mesto, JernejaJerneja BavecBavec v prostem programu B senior pa 
na 33. mesto. 

Jerneja Bavec je na evropskem 
pokalu tekmovala tudi v kategoriji 
solo 2 palici B Adult Women in 
se uvrstila na 16. mesto. V Španiji 
je slovenske bar ve zastopala tudi 
TinkaraTinkara KranjecKranjec, ki je v kategoriji 
solo 2 palici B Adult Women za sedla 
odlično 12. mesto.

Svetovno prvenstvo WBTF
Po uspešni udeležbi na evropskem 
pokalu sta Nuša DetičekNuša Detiček in Tim 
Udovič nadaljevala treninge in se pri-
prav ljala na udeležbo na svetovnem 
prvenstvu WBTF, ki je potekalo od  
3. do 7. avgusta v Torinu v Italiji. 

V Torino sta Nuša Detiček in Tim 
Udovič odpotovala kot del sloven-
ske ekipe MTZS. Na 35. svetovnem 
prvenstvu WBTF sta v hudi kon-
ku renci uspešno zastopala barve 

Avtorica: Nada Skuk

Tekmovalci Kluba MACE do odličnih uvrstitev
Z udeležbo na svetovnem prvenstvu v twirlingu, ki je potekalo v začetku avgusta, se je uspešno 
zaključila letošnja sezona v Klubu MACE, kjer pa se pripravljajo že na novo sezono in na vpis 
novih članov, ki bo potekal v septembru.

Po uspešnih rezultatih na Evrop skem 
WBTF pokalnem prvenstvu (EUCUP 
2022), kjer je skupina MACE osvojila 
bronasto odlič je, so tekmovalce 
ob vrnitvi iz Španije 11. julija na 
parkirišču pri cerkniški osnovni šoli 
pričakali navijači in starši, ki se jim je 
pri družil tudi župan občine Cerknica  
MarkoMarko RuparRupar.

Evropsko prvenstvo WBTF
Velika skupina MACE je na evrop-
skem pokalnem prvenstvu WBTF  
v Blanesu v Španiji s svojim ognje-
vitim nastopom v koreografiji na 
temo »The Gratest Show« navdušila 
občinstvo in sodnike ter osvojila  
3. mesto. Po enem letu trdega dela 
so se tekmovalci MACE z odličnim 
nastopom na državnem prvenstvu 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije (MTZS) v Benediktu  
uvrstili na evropsko pokalno prvenstvo WBTF, ki je potekalo 
od 7. do 10. julija v Španiji. Po dolgih dnevih in urah dodatnih 
treningov, odrekanju in iskanju finančnih sredstev za 
uresničitev sanj se je ekipa enajstih tekmovalk in tekmovalca 
MACE ob spremstvu treh tekmovalk iz Logatca, nove 
predsednice Kluba MACE AndrejeAndreje ŠeškoŠeško ŠternŠtern, nekaterih 

Sprejem po EUCUP 2022 (  arhiv MACE)

Jerneja Bavec (  arhiv MACE) Tinkara Kranjec (  arhiv MACE)
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Karate tabor   Matic Jadrič

Karate klub Cerknica je od 18. do 23. julija že devetič zapored organiziral karate tabor, ki so se ga poleg karateistov iz 
Cerknice udeležili tudi karateisti iz Loške doline in Ilirske Bistrice. Tudi letošnji tabor je potekal pod strokovnim vodstvom  
AndrejaAndreja TrontljaTrontlja ter IgorjaIgorja in MaticaMatica JadričaJadriča v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Burja v Seči nad 
Portorožem. Otroci so na morju preživljali aktivne počitnice; poleg jutranjih in večernih treningov pa so čas izkoriščali 
tudi za plavanje, igranje športnih iger, druženje ter zabavo. Treningi karateja so bili prilagojeni vsem starostnim skupinam, 
organizirali pa smo tudi skupine za pripravo na izpite za višje stopnje pasov. Zadnji dan so udeleženci tabora pokazali 
svoje znanje na izpitih tako za šolske kot tudi za višje mojstrske stopnje. Naši karateisti so se tudi v šolskem letu 2021/2022 
aktivno udeleževali tekmovanj po Sloveniji in tujini, ob tem pa bi radi izpostavili, da imamo v svojih vrstah ponovno 
državne prvake ter prvo osvojeno medaljo na balkanskem prven stvu, ki je letos potekalo v Srbiji. Predstavniki Karate kluba 
Cerknica se želimo zahvaliti našim sponzor jem, predvsem pa vsem staršem, ki s podporo in zagnanostjo prispevajo  
k odličnim rezultatom na ših karateistov. Septembra ponovno začenjamo tre ninge in vpise začetnikov. Treningi bodo 
potekali ob ponedeljkih in sredah pod vodstvom Matica Jadriča (040 737 899) ter ob torkih in četrtkih pod vodstvom 
Andreja Trontlja (041 754 726). Za vse ostale informacije nam pišite na karateklub.cerknica@gmail.com. 

Par Tim Udovič in Nuša Detiček, 8. mesto na svetovnem prvenstvu WBTF (  arhiv MACE)

naše države. Na predtekmovanju so ju v četrtek,  
4. julija, presenetili tudi navijači iz Cerknice.

Tim Udovič je v kategoriji freestyle senior men 
zasedel končno 10. mesto. Tudi v kategoriji pari 
sta bila z Nušo Detiček zelo uspešna in osvojila 
odlično 8. mesto. Tim in Nuša sta v Torinu iz rok 
predsednice Svetovne zveze prejela tudi jubilejno 
priznanje ob petkratnem tekmovanju na svetov-
nih prvenstvih. V Torinu je v sklopu svetovnega 
prvenstva potekala tudi spominska slovesnost 
ob 40-letnici delovanja WBTF, Svetovne zveze 
twirlinga, ki se je je na povabilo predsednice WBTF 
SandiSandi WiemersWiemers udeležila tudi NadaNada SkukSkuk, ki je bila 
20 let predsednica slovenske zveze in hkrati 25 let 
predsednica Kluba MACE. Svetovno prvenstvo je 
zadnjič potekalo v tej obliki, saj bodo od drugega 
leta dalje svetovna prvenstva v novem formatu in 
v okviru nove svetovne twirling organizacije IBTF.

Dosežki Kluba MACE so zagotovo rezultat 
30-letnega trdega in strokovnega dela pa tudi 
podpore staršev in Občine Cerknica in so kot ta-
ki tudi spodbuda za nadaljnje delovanje za vse 
člane. 

Vabimo mlade, da se pridružijo in postanejo del 
uspešne ekipe mažoret in twirlinga v Klubu MACE.

Šport



34 | Slivniški pogledi | september 2022

Šport

tekmovalk. Med več kot 100 HH mladinkami pa so odličen 
rezultat dosegle Maruša Juvančič in Dragana Petković  
(33. mesto) ter Žana Poženel in Eva Sterle (24. mesto).

Avtorica in fotografinja: Tea Obrol

Najštevilnejša udeležba PK Evora  
na državnem prvenstvu 
Od meseca januarja pa vse do junija so se plesalke in plesalci Plesnega kluba (PK) Evora  
udeleževali pokalnih turnirjev v modernih tekmovalnih plesih hip hop (HH) in street dance 
show (SDS) ter si priborili uvrstitev na državno prvenstvo, ki je pod okriljem Plesne zveze 
Slovenije potekalo konec meseca junija v Medvodah.

Za kar dvanajst tekmovalnih točk je poskrbela  
koreografinja JernejaJerneja ŽnidaršičŽnidaršič, ki je na vse 
ple salke in plesalce upravičeno ponosna. S kar 
dvema plesnima točkama smo si priplesali sto-
pničke: 3. mesto – DraganaDragana PetkovićPetković (SDS, solo 
mladinke) ter 3. mesto – NušaNuša OžboltOžbolt in JureJure GrlGrl 
(HH, pari mladinci). Prvenstva so se udeležili tudi 
hip hop solistke in pari v sta rostnih kategorijah 
otroci ter mladinci in več kot odlično zastopali 
PK Evora. Solistke: MarušaMaruša JuvančičJuvančič (8. mesto), 
DraganaDragana PetkovićPetković (16. mesto), EmaEma MarijaMarija SterleSterle 
(19. mesto), EnejaEneja PodržajPodržaj JagodicJagodic (34. mesto). 
Pari: ŽanaŽana PoženelPoženel in EvaEva SterleSterle (26. mesto) ter 
NikaNika MišičMišič in KatarinaKatarina GorjancGorjanc (31. mesto). Tudi v kategoriji 
HH malih skupin (do sedem plesalcev) smo bili izredno ve seli 
8. mesta Power crew (mala skupina, mladinci) in 20. mesta 
Chicas (mala skupina, otroci).

Kot najštevilnejši sta se dr žavnega prvenstva iz našega 
kluba udeležili street dance show formaciji, ki štejeta  
do 24 plesalk ali plesalcev. Izje m no 4. mesto in s tem 
vstopnico na svetovno prvenstvo na Poljskem si je priplesala 
otroška formacija z naslovom From New York to Italy,  
12. mesto pa je zasedla formacija mladincev z naslovom 
Game time. Vse HH plesalce v začetku septembra čaka 
svetovni pokal na Poljskem, v oktobru pa svetovno prvenstvo 
v Avstriji.

Odlični nastopi na državnem prvenstvu v hip hopu 
pa so plesalkam in plesalcem zagotovili tudi udeležbo 
na evropskem prvenstvu, ki je v začetku meseca julija 
potekalo v Skopju. Prvič sta se mednarodne tekme 
udeležila Nuša Ožbolt ter Jure Grl in v hudi konkurenci kar  
60 mladinskih parov dosegla neverjetno 7. mesto. Blestela je 
tudi Ema Marija Sterle s 23. mestom izmed 112 hip hop solo 
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Letovanje otrok    Gregor Pokleka  arhiv RK CerknicaLoška dolinaBloke 

V organizaciji Rdečega križa (RK) Slovenije – Območnega združenja Cerknica-Loška dolina-Bloke smo na otoku Krk organizirali 
desetdnevno zdravstveno letovanje za 70 otrok iz občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Letovanja se je udeležilo tudi šest 
ukrajinskih otrok, ki živijo na našem območju. Veseli in ponosni smo, da smo s pomočjo financerjev in donatorjev brezskrbne 
in vesele počitnice omogočili otrokom, ki si to želijo. Desetdnevno letovanje je minilo zelo hitro, saj smo poleg vodnih 
dejavnosti izvedli veliko ustvarjalnih delavnic, športnih iger, izletov, pohodov in zabavnih dogodkov (Krk ima talent, Zmenkarije, 
Morske poroke, ples na fešti Magdaljenina). Otroci so bili najbolj navdušeni nad vodnimi igrami z baloni, vožnjo s čolnom na 
»banani«, vožnjo s kanuji in obiskom Malinske. Obnovili smo znanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. 
Mladi gasilec JernejJernej nam je predstavil osnove požarne varnosti in ukrepanje ob evakuaciji. Starejši otroci so pomagali mlajšim, 
otroci so se med seboj povezali in spletla so se prijateljstva. Otroke smo 
na letovanju spodbujali k samostojnosti, prijaznosti, strpnosti, solidarnosti  
in odgovornosti. Učili smo se za življenje ter spoznavali druge kulture in običaje. 
V skupnem prostoru smo imeli veliko tablo, na katero so otroci z vaditelji  
pisali misli dneva. S prijaznimi sporočili smo drug drugemu polepšali dan. 
Letovanje sta tudi letos sofinancirala Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) in Občina Cerknica. Iskrena hvala tudi donatorjem: podjetjem 
Mineralka, Alpod, ebm-papst Slovenija, Branal, Elgo-Nova, Pam viličar  
in Kovinoplastika Lož, ki podpirajo program letovanja otrok. 

Rdeči križ Cerknica-Loška dolina-Bloke organizira tudi brezplačna 
letovanja v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. V letu 
2022 smo tja doslej peljali 24 otrok. 

Ski rolke Cerknica 2022  SK Cerknica  Ljubo Vukelič 

Smučarski klub (SK) Cerknica in sekcija Smučarske zveze Slovenije za tek na smučeh sta v soboto, 27. avgusta, pripravila 
državno tekmovanje na tekaških rolkah Ski rolke Cerknica 2022 za poletni pokal ARGETA JUNIOR 2022. 

Trasa je potekala po občinski cesti od Begunj pri Cerknici do Dobca, Kožljeka in Stražišča. Tri dolžine prog so bile 
prilagojene kategorijam oziroma starostnim skupinam tekmovalcev.

Pripravljen je bil tudi poligon za najmlajše nadobudne športnike na rolerjih, ki ga je finančno podprla Občina Cerknica. 
Nastop na poligonu ni bil tekmovalne narave, so se pa vsi otroci lahko preizkusili v športnih veščinah. 

ŠPORTNI SEMAFOR
Rezultati Ski rolke Cerknica 2022Rezultati Ski rolke Cerknica 2022

Begunje–Dobec (2,8 km)Begunje–Dobec (2,8 km)

Mlajše deklice/dečkiMlajše deklice/dečki
1. mesto: LeaLea GašparacGašparac (SK Goranin Delnice)
2. mesto: ŽanaŽana JuršičJuršič (TSK Logatec)
3. mesto: NežaNeža PavšičPavšič (TSK Idrija) 
21. mesto: GajaGaja ŠtimacŠtimac (SK Cerknica) 

1. mesto: KlemenKlemen FečurFečur (TSK Logatec)
2. mesto: Jaša Judež  Jaša Judež (TSK JUB Dol  

pri Ljubljani)
3. mesto: DrejcDrejc RupnikRupnik (TSK Logatec)
4. mesto: VitanVitan UleUle (SK Cerknica)
6. mesto: VidVid BaragaBaraga (SK Cerknica)
13. mesto: NikNik ŠkrbecŠkrbec (SK Cerknica)
17. mesto: MajMaj TuršičTuršič (SK Cerknica)
21. mesto: LukaLuka PredaničPredanič (SK Cerknica) 

Starejše deklice/dečkiStarejše deklice/dečki
1. mesto: Ula Kuhar Ula Kuhar (TSK JUB Dol  

pri Ljubljani)
2. mesto NikaNika PelanPelan (SK Cerknica)
3. mesto MijaMija KastelicKastelic (NŠD Medvode)
8. mesto JulijaJulija UleUle (SK Cerknica) 

1. mesto: LarsLars MaroltMarolt (SK Prisank) 
2. mesto: AljažAljaž MedvešekMedvešek (SK Ihan) 
3. mesto: Ažbe Tičar Ažbe Tičar (TSK JUB Dol pri 

Ljubljani) 
16. mesto: JakaJaka PredaničPredanič (SK Cerknica) 

Begunje–Kožljek (4,7 km)Begunje–Kožljek (4,7 km)

Mlajši mladinciMlajši mladinci
1. mesto: JakaJaka MarinkoMarinko (NŠD Medvode) 
2. mesto: PhilipPhilip YazbeckYazbeck LavričLavrič PregeljPregelj  

(TSD Olimpija Bloke)
3. mesto: GregorGregor RupnikRupnik (TSK Logatec) 
6. mesto: LovroLovro ZalarZalar (SK Cerknica) 

Mlajše mladinkeMlajše mladinke
1. mesto: MancaManca CasermanCaserman (SK Cerknica) 
2. mesto: NikitaNikita FundaFunda (SK Loška dolina) 
3. mesto: ZalaZala ZupanZupan (NŠD Medvode) 
5. mesto: AjdaAjda ŠpitalarŠpitalar (SK Cerknica) 

Starejše mladinkeStarejše mladinke
1. mesto: Tia Janežič Tia Janežič (TSK JUB Dol pri Ljubljani) 
2 . mesto: MašaMaša RučigajRučigaj (SK Ihan) 
3. mesto: TjašaTjaša SkubinSkubin (ŠD Gorje) 

Begunje–Stražišče (6,6 km)Begunje–Stražišče (6,6 km)

Starejši mladinciStarejši mladinci
1. mesto: AndorAndor PečekPeček (TSK Logatec) 
2. mesto: ŽanŽan JevšinekJevšinek (TSK Rogla) 
3. mesto: DavidDavid ZabukovecZabukovec (SK Loška dolina) 

Moški članiMoški člani
1. mesto: MihaMiha ŠimecŠimec (TSK Logatec) 
2. mesto: Mark Gavrič  Mark Gavrič (TSK JUB Dol pri Ljubljani) 
3. mesto: DavidDavid MuhičMuhič (SK Brdo Ljubljana) 
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Obvestilo ZGS o sečnji izbranih dreves v Rakovem Škocjanu  mag. Boštjan Jež  Iztok Žitko

V drugi polovici septembra 2022 bo podjetje 
Slovenski državni gozdovi začelo izvajati sečnjo 
in spravilo oslabelega ter poškodovanega drevja 
na širšem območju Velikega naravnega mostu  
v Krajinskem parku Rakov Škocjan. Ob upošteva-
nju poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij 
občutljivega območja so bila za posek označena 
najbolj poškodovana in bolna drevesa ter tista 
poškodovana drevesa, ki ovi rajo skupine mladih 
dreves pri rasti. Med označenimi drevesi so tudi 
takšna, ki mimoidočim predstavljajo potencialno 
nevarnost. Z gozdnogojitvenega vidika in vidika 
varstva gozdov je treba ta drevesa odstraniti.

Namen izvajanja omenjene sečnje sta izboljšanje 
kakovosti in estetike gozda ter vsaj delno zmanjšanje 
nevarnosti, ki jo predstavljajo suha drevesa in veje. 
Na omenjenem območju bodo naravnemu razkroju 
v gozdu prepuščena posamezna oslabela drevesa,  
ki ne predstavljajo potencialne nevarnosti za obiskovalce, zagotavljajo pa ostale funkcije gozda. 

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) morata biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan 
v čim manjši meri. Še posebej je treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku je treba  
v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov urediti sečišče.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se zaradi lastne varnosti v času sečnje in spravila izogibajo delovnim območjem 
in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del in ZGS. Ob ugodnih vremenskih razmerah bodo dela v Rakovem 
Škocjanu zaključena predvidoma do konca oktobra.

Skrb mimoidočih in vseh ostalih deležnikov v prostoru glede občutljivosti naravnega okolja je odveč, saj – kot smo 
navedli že v uvodu – gre le za posek oslabelega in poškodovanega drevja. 
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Poziv za zbiranje vlog oškodovancev – SUŠA 2022 
Občina Cerknica obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje  
št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022 zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih 
pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID 31. 5. 2022 ni bil urejen, 
oškodovanec ni upravičen do državne pomoči. 

Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra 
kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Oškodovanci morajo na naslov Občine Cerknica: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na elektronski naslov: 
obcina@cerknica.si najpozneje do petka, 16. septembra 2022, posredovati izpolnjen in podpisan Obrazec 2,  
ki je dosegljiv na spletni strani www.cerknica.si, dobijo pa ga lahko tudi v sprejemni pisarni Občine Cerknica,  
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 vas prosimo še za pripis  
telefonske številke. 

Uvajanje portala za uveljavljanje e-RK pomoči   Mojca Jernejčič

V konzorcij povezana območna združenja Rdečega križa (RK) iz 
Cerknice, Novega mesta in Ptuja smo vključena v projekt Ministrstva 
za javno upravo »e-RK pomoči«. V njem sodelujemo od 1. januarja in 
uspešno uresničujemo načrtovane dejavnosti. Opremljeni s prenosni mi 
računalniki in tablicami v prostorih RK in na terenu izvajamo usposabljanja 
iz informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Kot konzorcij smo 
organizirali 22 usposabljanj za 131 uporabnikov in prostovoljcev. 
Izobraževanje bomo izvajali tudi v prihodnje. Testirati smo začeli tudi 
demo program »e-RK pomoči«. 14. julija smo se srečali na partnerskem 
sestanku na Ptuju in poročali, kako poteka testiranje nove aplikacije 
za urejanje in pridobivanje vseh vrst pomoči za uporabnike. Namen 
aplikacije je, da olajša pot do različnih pomoči, poveča dostopnost in 
hitrost ter s tem učinkovitost. Uporabniki hitro dobijo informacije, ali so 
upravičeni do pomoči ter kdaj, kje in kako pomoč prevzamejo ali dobijo. 

Udeleženci na kratka usposabljanja IKT prihajajo z različnim 
predznanjem. Kar se naučijo, bi morali vsakodnevno utrjevati, jih pa 
večina za to žal nima računalniške opreme. Partnerji se bomo zato trudili, da zagotovimo »računalniške kotičke«, ki bodo 
omogočali dostop do računalnikov in pomoč zaposlenih ali prostovoljcev pri morebitnih digitalnih zagatah. 

Ugodnosti za starejše s sopotniki  Janja Smrkolj  arhiv zavoda

Starejšim, ki uporabljajo prevoze v organizaciji Zavoda Sopotniki, so po 
novem pri izbranih lokalnih ponudnikih storitev in za različne nakupe 
na voljo posebne ugodnosti. 

Projekt Ugodnosti za starejše s Sopotniki nadgrajuje osnovno storitev 
zavoda, to so brezplačni prevozi za starejše. Zasnovan je na način, da 
starejši na dan prevoza prejmejo kupon za popust, če naročijo prevoz do 
podjetja, ki sodeluje pri projektu. Sodelujejo podjetja, ki nudijo pedikerske 
storitve, optike, trgovina s tekstilnim programom. Skratka, ponudniki 
storitev, ki jih starejši potrebujejo. 

Sopotniki starejše spodbujamo k samostojnemu in aktivnemu 
življenju. Spodbujamo jih, da se odpravijo od doma – ne samo po 
nujnih opravkih, ampak tudi zaradi nakupa nove posteljnine ali obiska 
pedikerja. V Zavodu Sopotniki nudimo brezplačne prevoze in ugodnosti 
že več kot 120 starejšim iz občine Cerknica in jim tako lajšamo stiske ter lepšamo življenje. Popusti družbeno odgovornih 
podjetij pa izboljšujejo dostopnost do vsega potrebnega za dostojno starost. Informacije o rezervaciji brezplačnega prevoza 
in kupona za ugodnost starejši prejmejo na telefonski številki 041 703 060 pri koordinatorju enote Gregorju PoklekiGregorju Pokleki. Vse 
aktualne informacije o popustih so dostopne tudi v sopotniškem vozilu, kjer je na voljo promocijski letak. 
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Avtorica in fotografinja: Maša Simčič

Mreža PRO-NET in tečaji računalništva 
Računalniška pismenost postaja vse pomembnejša na vseh področjih življenja. Večgeneracijski 
družinski center Cerknica je kot partner v projektu Medregijska prostovoljska mreža PRO-NET 
organiziral in uspešno izpeljal tečaj osnov uporabe računalnika za starejše. 

Tečaj je potekal od marca do junija. V začetni 
in nadaljevalni skupini ga je redno obiskovalo 
petnajst udeležencev od 55. do 84. leta starosti. 
Zaradi velikega zanimanja bomo z osnovami 
računalništva nadaljevali v oktobru. 

Kot je povedal eden od udeležencev, je 
»tečaj potekal v prostorih medgeneracijskega 
centra dvakrat tedensko v izjemno prijetnem in 
sproščenem vzdušju. Ne glede na različne ni vo-
je računalniške pismenosti je individualni pristop 
omogočil vsakemu tečajniku, da dojame in 
ponotranji osnovne pojme uporabe in dela z ra-
čunalnikom.« Tako pa je obisk tečaja videl drugi: 
»Na tečaju smo spoznali osnove, začetki so bili 
kar zahtevni, saj nismo poznali pristopa, kje se 
priključi kabel, kje poiščemo ukazne ikone. Vedno 
je bila naša Maša zraven, da nas je usmerila na 
pravo pot, se posvetila vsakemu posebej. Cela 
skupinica je postajala bolj povezana in druženje že kar 
domače.« 

Projekt PRO-NET se odvija s sofinanciranjem Ministrstva 
RS za javno upravo. Poleg vodilnega partnerja BiT Planota 
pri njem sodeluje osem organizacij iz različnih regij. Tečaj 
osnov računalništva je potekal v sklopu širšega cilja – 
vzpostavitev medregijske prostovoljske mreže s pomočjo 
nove spletne platforme. Ta bo med drugim omogočala 

povezovanje med prostovoljci in uporabniki ter večjo 
preglednost ponudbe in povpraševanja po prostovoljskih 
delih. Platforma se bo osredotočala predvsem na učno 
pomoč osnovnošolcem, pomoč starejšim in družabništvo. 
Zavod Samostojen bo jeseni izvajal tudi izobraževanja 
za uporabo spletne platforme ter se povezal z drugimi 
lokalnimi organizacijami, da bo prostovoljska mreža v naših 
krajih še bolj razvejana. 

Nasveti voznikom in staršem ob začetku šolskega leta  www.policija.si 

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. 
Zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh je ena najpomembnejših nalog policije. Vozniki, poskrbimo, 
da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni! Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo otroke, 
med njimi se številni v šolo podajo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti,  
s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne 
smemo pozabiti tudi na učence, ki se po počitnicah vračajo v šole in so še razigrani. 

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne 
znake, ki obveščajo o varni hoji). Prav tako ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila, 
zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci cestnega prometa. Za varnost šolarjev in otrok 
na cesti smo odgovorni vsi vozniki! Nikoli ne ovirajte pešcev in kolesarjev, ki so že na prehodu za pešce. Vozite 
zmerno in strpno. Če vidite ob prehodu za pešce otroke, starejše ljudi, invalide …, vedno ustavite in jih pustite 
mimo. Na cesti, kjer so luže, prilagodite vožnjo tako, da ne škropite pešcev in kolesarjev. Nikoli ne prekinjajte 
poti skupine otrok ali drugega organiziranega sprevoda. Z vozilom ne smete zapeljati na zaznamovan prehod 
za pešce, kadar je očitno, da bi morali na njem ustaviti. Hitrost vedno zmanjšajte, ko pripeljete do kraja, kjer je 
postavljen prometni znak »otroci na cesti«; pred zaznamovanim prehodom za pešce; na delu ceste, po katerem 
hodi veliko pešcev; še posebej, če so na cesti otroci, invalidi, starejše slabotne osebe. Srečno vožnjo vam želi 
Policijska postaja Cerknica. 
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Avtorica: Ksenija Preželj Fotograf: Klemen Purkart

V boj s požarom tudi gasilci GZ Cerknica
Največji požar v zgodovini Slovenije, s katerim se je štirinajst dni spopadalo več kot 12.500 gasilcev iz 
vse države, je primer in potrditev izjemne požrtvovalnosti – ne samo gasilcev, ampak vseh služb, ki so 
v takih primerih poklicane. Je tudi potrditev dobre in stabilne organiziranosti Gasilske zveze Slovenije. 

Nesebično pomoč so nudili tudi člani gasilskih društev 
Gasilske zveze (GZ) Cerknica, ki je ena od štirih vodov,  
ki sestavljajo Notranjsko četo. Četi, ki je bila aktivirana na 
podlagi državnega načrta za požare, je poveljeval regijski 
poveljnik MarkoMarko GoršeGorše. Ni bilo nobene dileme; vsa naša 
društva so šla na teren z vozili in posadko – Rakek, Ivanje 
selo, Unec, Cerknica, Žerovnica, Dolenje Jezero, Grahovo, 
Gorenje Jezero, Begunje, Martinjak, Otave, Cajnarje, Sv. Vid, 
Bezuljak, Dolenja vas, Bloke, Nova vas in Velike Bloke. Vsi.

Več kot 250 gasilcev iz GZ Cerknica
Z višjim gasilskim častnikom I. st. iz Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Rakek in namestnikom poveljnika GZ Cerknica 
KlemenomKlemenom PurkartomPurkartom sva se pogovarjala o požaru in 
ugotovila, da gasilske vrste premorejo res veliko solidarnih 
in nesebičnih ljudi. 

Klemen pove, da je imela GZ Cerknica nekoliko drugačen 
položaj, saj je od 19. do 24. julija izvajala 24-urno dežurstvo 
na lokaciji intervencije z vozili GVC 3 in dvanajsturnimi 
izmenami gasilcev (štiri–šest gasilcev na dan). Pokazalo se 
tudi je, kako je nova cisterna, ki jo je pred kratkim gasilcem 
zagotovila Občina Cerknica, zelo uporabna in dobrodošla. Iz 
poročil je razvidno, da je bilo v reševanju požara udeleženih 
19 gasilskih vozil vseh vrst in nekaj več kot 250 gasilk in 
gasilcev. Sedem vodov je bilo napotenih na Kras in po 
navodilih štaba razporejenih na različna mesta. Podnevi in 
ponoči so sodelovali pri požarni straži, zadrževanju požara 
na določenih mejah, pregledu 
in čiščenju linij, gašenju po-
novnih vžigov, črpanju vode 
iz črpališča za potrebe oskrbe 
z vodo, pri izdelavi posekov in 
drugih nujnih nalogah. Bitka 
s časom, ognjem in vetrom 
je bila dolga in je od gasilcev 
zahtevala veliko vzdržljivosti 
in zaupanja vase in vse, ki so 
bili na terenu. Poskrbeli so 
za evakuacijo ljudi in živali, 
zaščito ogroženih objektov 
in cest za morebitno evakua-
cijo, predvsem pa so vztrajno 
nadzorovali požarno linijo in 
sproti gasili manjše presko-
ke. Stanje se je po tednu dni 
vendarle umirilo in osmemu 
vodu ni bilo treba več na Kras. 
Seveda skrb in nadzor nista bila 

opuščena. Gasilci iz vse države so odhajali domov, domačini 
pa so ostali na straži.

Vključevanje izkušenj v delo
Klemna, ki je bil v vodstvu kar štirih vodov, vprašam, ali jih 
je bilo v težkih pogojih strah, še posebej zaradi zakopanih 
bomb. Odvrne, da so s strahom morali opraviti vsak po svoje. 
Je bila pa varnost na prvem mestu – požar se je čakalo 
na cestah ali presekah, ni bilo nepotrebnega gibanja po 
pogorelem območju, ves čas je nekdo skrbel za nadzor. 
»Tudi glede bomb ni bilo enostavno, veliko je bilo pokanja, 
vsake toliko časa tudi večje detonacije, ki so nas vedno znova 
presenetile,« pove. Pirotehniki so vestno skrbeli, da je bilo 
gibanje v naravi ves čas nadzorovano. Izpostavil je, da so bili 
po večkratnem vračanju na Kras gasilci utrujeni, zato so se 
ekipe gasilcev in vodje vodov menjali. Ni šlo povsem brez 
poškodb gasilcev, ki so bile na srečo le lažje. Poškodovani 
pa so bili tudi vozila in gasilska oprema. Ocenjuje, da je 
bilo opravljeno veliko delo, izkazala pa se je tudi dobra 
organiziranost gasilskih vrst. Več kot koristne so številne 
vaje, ki jih operativne enote opravljajo čez leto. Dobra je tudi 
opremljenost društev z opremo in vozili. Dobljene izkušnje 
pri gašenju požara na Krasu pa bo treba vključiti v nadaljnje 
usmeritve dela operativnih enot.

 Klemen ob koncu pove, da ne bodo pozabili domačinov, 
ki so na vse načine izražali svojo hvaležnost, da niso ostali 
sami v težkih trenutkih.

Izpostavljamo
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Ideja za izlet

Pohod na Sv. Višarje in Kamniti lovec    Štefka Šebalj Mikše

Zadnjo julijsko nedeljo smo se planinke in planinci Planinskega društva 
Cerknica namenili povzpeti na 2071 m visok Kamniti lovec čez Višarsko 
planino. Na obrobju vasi Žabnica pri Trbižu smo krenili po Nebeški poti 
navzgor in poslušali žuborenje potočka Lussari. Pot se začne na otoku 
Barbana v Gradeški laguni in končuje v dolini Zajzera. Pot do Višarskega 
sedla se je kar strmo vzpenjala tako, da nam je prijala vremenska osve žitev 
pretekle hladne fronte. Pri kapelici na sedlu smo krenili proti vrhu Kamnitega 
lovca. Sprva smo hodili med macesni, pozneje po melišču in prispeli do 
zahtevnejšega dela poti. Nadeli smo si čelade in se previdno podali na vrh 
Kamnitega lovca. Razgledi po bližnjih in daljnih vrhovih so bili čudoviti. Po 
odmoru smo se prav tako ob jeklenicah podali nazaj do steze in nadaljevali 
pot proti Višarskemu sedlu. Prijetno smo bili prese nečeni ob pogledu na 
mladega kozoroga, ki se je pasel neposredno ob stezi. S sedla je na Svete 
Višarje sledil še krajši vzpon. Tu smo se sestali s člani skupine, ki se niso povzpeli na vrh. Pogledali smo romarsko cerkev, turistično 
ponudbo gostincev ter trgovcev in že je odmor minil. Bili smo enotni, da se tudi v dolino, kjer nas je čakal avtobus, podamo peš 
in ne z žičnico. Res smo hitreje prispeli navzdol, zadovoljni z opravljenim pohodom. Z avtobusa smo opazovali vrhove na obeh 
straneh ceste in ugibali, kateri med njimi je Mangart. Kmalu smo prispeli do avtoceste, ki nas je popeljala do doma. 

Na Begunjščico iz doline Draga    Štefka Šebalj Mikše 

Planinke in planinci Planinskega društva Cerknica smo se sredi avgusta 
povzpeli na 2060 m visoko Begunjščico. Pohod smo pričeli pri gostišču 
Draga, ob potoku Begunjščica. Od Tomčeve koče na Poljški planini 
smo nadaljevali naprej k Roblekovemu domu in med potjo izvedeli, 
da so tu do leta 1915 izkopali 130.000 ton manganove rude. Ta je bila 
pomembna za zlitino feromangan, ki so jo, prvi na svetu, pridobivali  
v javorniških fužinah. Pri Roblekovem domu je bilo zelo razgledno, 
med drugim na Vrtačo, Stol, Triglav, Dobrčo, v dolini pa se je videl Bled 
z Osojnico v ozadju. Po krajšem odmoru smo se podali na Veliki vrh 
Begunjščice. Previdno smo stopali po ozki stezi, nekajkrat plezali čez 
skale in vrh je bil osvojen. Malo pod vrhom smo zadovoljni opazovali 
čredo ovac na paši. Na vrh je prihajalo čedalje več planincev, saj je 
bila sončna nedelja po deževni soboti zelo primeren dan za vzpon. Sklenili smo se vrniti k Roblekovemu domu, kjer je 
bilo prav tako veliko obiskovalcev. Sonce je že prijetno grelo, mi pa smo se po senci gozda vračali v dolino, kjer nas je 
čakal avtobus. Radovedno smo stopili še med mogočne ostanke gradu Kamen, ki smo jih uzrli celo z vrha Begunjščice, 
in spoznali njegovo zgodovino. V poznem popoldnevu smo se, zadovoljni z opravljenim vzponom, vrnili domov. 

12. Kunaverjev pohod    Barbara Šivec  Arhiv TD Rakek 

Prijetno vzdušje, prijazni ljudje, slastna pogostitev in čarobni gozd so 
najboljša kombinacija. Popolno se prepletejo le enkrat na leto – na 
Kunaverjevem pohodu. Turistično društvo (TD) Rakek je po dvoletnem 
prisilnem premoru junija uspešno organiziralo 12. pohod v Rakov 
Škocjan po Kunaverjevi poti. Veseli smo, da je prijeten spominski 
pohod postal že tradicija ljubiteljev narave, zagon za nadaljnje delo 
pa so nam dale tudi lepe pohvale pohodnikov. Turistično društvo 
Rakek se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri 
izvedbi spremljevalnega programa pohoda: dr. Juriju Kunaverjudr. Juriju Kunaverju,  
Štefki Šebalj MikšeŠtefki Šebalj Mikše (Planinsko društvo Cerknica), Sašu DolesuSašu Dolesu, 
Kulturnemu društvu (KD) Rak Rakek (pevski zbor in klekljarska sekcija), 
Plesni skupini Mavrica, KD Godba Cerknica, Jamarskemu društvu Rakek, 
Društvu deklet in žena s podeželja Klasje in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rakek. Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki so 
podprli naš pohod – Občina Cerknica, Slovenske železnice, Turistična zveza Slovenije, Lentus in 3dFeniks. Seveda pa brez 
pridnih rok (in nog) članic in članov Turističnega društva Rakek ne bi šlo, zato se vsem, ki so tako ali drugače sodelovali pri 
pripravi in izvedbi pohoda, najlepše zahvaljujem! Bilo je naporno, ampak lepo. Bralke in bralce Slivniških pogledov vabimo, 
da obiščejo našo spletno in FB-stran, saj je pred nami še pestra jesen. 
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Cerkniški gasilci in Notranjski regijski park 
kot varuhi neprecenljive narave
Po zapletu, do katerega je prišlo v začetku poletja zaradi načrtovanega tekmovanja za mlade  
gasilce na Cerkniškem jezeru, smo se sestali predstavniki cerkniških gasilcev, civilne zaščite  
in Notranjskega regijskega parka. Skupno izjavo sva pripravila regijski poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije za Notranjsko regijo Marko Gorše in direktor NRP Matevž Podjed.

Knjigobežnica ob Cerkniškem jezeru  Eva Kobe

Spomladi vzpostavljena nova informacijska točka ob našem presihajočem jezeru je 
obogatena s knjigobežnico. Lokacijo nasproti Centra za obiskovalce Cerkniško jezero 
s klopmi in informacijskimi tablami je Notranjski regijski park uredil s pomočjo sredstev 
projekta LIFE Stržen. V začetku avgusta pa smo v senci tamkajšnjih dreves postavili še lično 
leseno hišico za izmenjavo knjig – knjigobežnico, ki je rezultat sodelovanja z lokalnimi 
deležniki. Hišico je izdelal mizar Aleš BraniseljAleš Braniselj z Dolenjega Jezera, za grafično podobo 
pa je poskrbela tiskarna Abakos. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je podarila velik kup 
knjig za vse starosti in bralne okuse. Hvala vsem za navdušeno sodelovanje z nami in 
odlično opravljeno delo!

Namen knjigobežnice je, da knjige med bralci krožijo. Iz nje si lahko vsakdo izbere 
katero koli knjigo (ali knjige) in jo vzame s seboj. Pod enim pogojem: da jo pozneje vrne 
ali pa namesto nje prinese drugo in jo podari hišici. 

Vabljeni, da si izberete knjigo in podarite svojo! Knjigobežnica vas čaka! 

Stran ureja: Notranjski regijski park (NRP)

 Ljubo Vukelič

Ugotovili smo, da je do kratkega stika 
prišlo zaradi pomanjkljivega poznavanja 
zakonskega okvirja, predvsem pa zaradi 
prešibke komunikacije, s katero bi vrzeli 
v pozna vanju določb sicer premostili. Na 
sreča nju smo skupaj analizirali neljubi 
zaplet in razjasnili dileme, ki nastajajo 
pri delu enot za zaščito in reševanje na 
zavarovanem območju na rave. Na podla-
gi tega smo zasnovali prve korake za so-
delovanje v pri hodnosti in se dogovorili 
za okrepljeno sodelovanje med parkom in 
službami za zaščito in reševanje.

Gasilska zveza Cerknica pripravlja nov 
Operativni program javne gasilske službe 
občine Cerknica, v katerega želi vključiti tudi 
posebnosti posredovanja na območju NRP. 
Park bo pri pripravi programa nudil stro kov-
no podporo. Prek ustreznega zunanjega 
izvajalca bo pripravil tudi načrt reševanja in evakuacije za 
območje tematske poti Drvošec, ki bo osnova za ustrezno 
pripravo enot za zaščito in reševanje pri intervencijah na 
tem območju.

Da bi omogočili učinkovitejše izvajanje nalog gasilske 
in reševalne službe, ki bo v največji možni meri upoštevala 
specifike zavarovanega območja, bi lahko gasilsko-reševalna 
služba (lahko v sodelovanju z NRP) pripravila niz potencialnih 
nesreč, ki se na zavarovanem območju lahko zgodijo. Ko bo 
ta nabor pripravljen, se bodo pripravili optimalni scenariji 

reševanja, h katerim bo NRP podal morebitne usmeritve  
in predloge glede na specifike naravnega območja.

Za nemoteno delo ob intervencijah bomo na znak za 
omejitev prometa ob nedeljah na cesti Dolenje Jezero–
Otok k napisu o omejitvi prometa dodali napis: »dovoljeno 
za intervencijska vozila«. NRP se je zavezal, da bo raziskal 
možnosti za nakup opreme za potrebe intervencij v naravnem 
okolju iz naslova evropskih projektov, ki jih pridobiva.

Gasilci in park imamo torej isti cilj: zaščititi ta naš prav poseben 
košček sveta, ki je za tukajšnje prebivalce tako dragocen.

Notranjski regijski park
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(BOŽIDAR)

AM. SLIKAR
(JOHN F.)

DOBA SLU-
ŽBOVANJA

BOŽJE-
POTNICA

KEMIJSKA
SNOV, KI
SPROŽI

DELOVANJE

KOS
POHIŠTVA

SL. SKLAD.
(HERIBERT)

UPANJE
PRISTA-
NIŠČE V
JEMNU

TRIK, GO-
LJUFIJA

DIKA, SLAVA

OKRASJE,
LEPOTIČJE

AM. IGRALKA
GERSHON

NAJDALJŠA
SL. REKA

EKSPLOZIV-
NA SNOV
TRINITRO-
TOLUOL

(TNT)

DODATEK
TESTU ZA

VZHAJANJE

ŽALOST,
BOLEČINA

POPEVKA

NAJVEČJE
MESTO V

PAKISTANU

DELAVEC
TEŽKIH DEL

MOČVIRSKA
PTICA

DE(L)

MAGMAT-
SKA

KAMNINA

VIŠAVJE V
SAUDOVI
ARABIJI

VITEZOVA
ZAŠČITA

TROPSKI
KUŠČAR

VNEMA,
POLET

DEDEK V
PRIMORJU

ŽELATINA IZ
MORSKIH

ALG

SOBNA
RASTLINA

ŠKRNICELJ

ZEMELJSKI
PAS

MESTO PRI
BUDIMPEŠTI

EMMA
THOMPSON

ZEMLJE-
SLOVEC

VANJA
EJDUS

PRISTOJBI-
NA ZA

PREVOZ

ZEMLJIŠKI
ZAKUPNIK

Razgibajmo možgane

Avtor križanke: Vladimir Milovanović (Najeto pero) Fotografija: Ljubo Vukelič

Nagradna križanka
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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 ga pošljite na e-naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, 
ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo  
v uredništvu sprejemali do 23. septembra. 23. septembra. 
Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki 
Slivniških pogledov, ki izide v začetku oktobra.

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli majice ETM, ki jih  
v okviru Evropskega tedna mobilnosti prispeva pokrovitelj 
tokratne križanke – Občina Cerknica.Občina Cerknica.

Nagrajenci julijsko-avgustovske številke so: 
1.  nagrada: 1.  nagrada: namizna didaktična igra LiteraTURA z Josipom 

Jurčičem – MajaMaja MilavecMilavec, Dolenja vas 17, 1380 Cerknica;
2. nagrada: 2. nagrada: namizna didaktična igra LiteraTURA z Josipom 

Jurčičem – MajdaMajda PalčičPalčič MarcMarc, Unec 6 b, 1381 Rakek; 
3. nagrada:3. nagrada: namizna didaktična igra LiteraTURA z Josipom 

Jurčičem – FrancFranc MulcMulc AbeigaAbeiga, Ulica za mlinom 3, 1380 
Cerknica.

Nagrade, ki jih podarja Območna izpostava Javnega Območna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Cerknica, sklada za kulturne dejavnosti Cerknica, bodo nagrajenci 
prejeli po pošti. 



Napovednik

V septembru …
Brezplačen vpisBrezplačen vpis
V septembru prvošolci vabljeni  
k brezplačnemu vpisu. Ob vpisu vas 
čaka darilna slikanica. 

 KJUC z enotami

Z žabico v knjižnicoZ žabico v knjižnico
Za otroke do 15. leta. Ob izposoji 
s svojo člansko izkaznico dobite 
nalepko. Za sedem zbranih nalepk 
prejmete darilo. 

 KJUC z enotami

Literarna ugankaLiterarna uganka
Mesečna uganka za učence  
do 9. razreda  KJUC z enotami

Uganka za modrijančkeUganka za modrijančke
Mesečna uganka za predšolske 
otroke in učence do 3. razreda

 KJUC z enotami

Telovadba z GordanoTelovadba z Gordano
Brezplačna funkcionalna vadba  
za odrasle. Vsako sredo in petek  
od 18.00 do 19.00.  Prijave na:  
druzinski.center.cerknica@gmail.com.

 in  Večgeneracijski družinski 
center Cerknica

Sreda, 7. september
Bralni klubBralni klub

 19.00  in  KJUC

Četrtek, 8. september
Tehnika dihanja z Barbaro Tanze Tehnika dihanja z Barbaro Tanze 
Brezplačno predavanje za odrasle

 Prijave na: druzinski.center.
cerknica@gmail.com  19.30

 in  Večgeneracijski družinski 
center Cerknica

Petek, 9. september
Krpanov danKrpanov dan
Odprtje prodajne galerije z raznolikim 
spremljevalnim programom

 16.00  in  Galerija Krpan

Minioni: Grujev vzponMinioni: Grujev vzpon
Film, animirana pustolovščina

 Vstopnina 5 €  18.00
 in  KD Cerknica

Sončni zatonSončni zaton
Art film, drama 

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Sobota, 10. september
Manj znane zanimivosti Rakeka Manj znane zanimivosti Rakeka 
Ogledni pohod, vodja: Mitja Fajdiga

 Brezplačen pohod bo trajal  
2–3 ure. Prijave na tel. št.  
040 757 259 (Mitja Fajdiga). 

 10.00  Železniška postaja Rakek 
 TD Rakek

Gajin svet 2Gajin svet 2
Mladinski film

 Vstopnina 5 €  18.00
 in  KD Cerknica

Plesna terapijaPlesna terapija
Art film, komedija 

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Nedelja, 11. september 
Pranaravovedstvo v Rakovi kotlini Pranaravovedstvo v Rakovi kotlini 

 Ogled je v okviru Tematskih 
vikendov NRP, ki tudi zbira prijave. 
Ogled traja okrog tri ure. Vodi ga Mitja 
Fajdiga. Prispevek: 5 €.  10.00

 Hotel Rakov Škocjan  TD Rakek

Dobrodelni koncert za lovske Dobrodelni koncert za lovske 
družine na Krasudružine na Krasu

 Vstop prost, dobrodelni prispevki
 19.00  KD Cerknica
 KD Notranjski rogisti in Zveza 

lovskih družin Notranjske Cerknica

Torek, 13. september
Razpoložena za ljubezenRazpoložena za ljubezen
Art film, romantična drama

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Sreda, 14. september 
Srečanje skupine za pomoč svojcem Srečanje skupine za pomoč svojcem 
oseb, obolelih za demencooseb, obolelih za demenco

 Obvezen PCT-pogoj. Kontakt:  
Lea Ješelnik – 040 458 015. 

 16.30 
 in  DEOS, Center starejših 

Cerknica

Tisoč in ena noč Tisoč in ena noč 
Predstavitev knjige

 19.00  KJUC 
 KJUC in založba Maks Viktor

Četrtek, 15. september
Večeri s krajani: Edvin PuntarVečeri s krajani: Edvin Puntar

 19.00  Knjižnica Rakek
 KJUC, DU Rakek

Petek, 16. september
MI2 – AkustikaMI2 – Akustika
Koncert

 Vstopnina: 23 €  20.00
 in  KD Cerknica

Sobota, 17. september
Minioni: Grujev vzponMinioni: Grujev vzpon
Film, animirana pustolovščina

 Vstopnina 5 €  18.00
 in  KD Cerknica

ElvisElvis
Film, glasbena drama

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Nedelja, 18. september
DC liga super ljubljenčkovDC liga super ljubljenčkov
Film, animirana pustolovščina

 Vstopnina 5 €  18.00
 in  KD Cerknica

Top Gun: MaverickTop Gun: Maverick
Film, akcija

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Ponedeljek, 19. september 
Pravljična urica z ustvarjalno Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico delavnico 

 Za otroke od četrtega leta dalje. 
Obvezne predhodne prijave na tel.  
01 709 10 78 (Cerknica)  
ali 01 705 14 81 (Rakek). 

 17.00  Knjižnica Rakek

20172017
Dokumentarni film

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Torek, 20. september
Pravljična urica z ustvarjalno Pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico delavnico 

 Za otroke od četrtega leta dalje. 
Obvezne predhodne prijave na tel. 
01 709 10 78 (Cerknica) ali  
01 705 14 81 (Rakek).  17.00 

 Knjižnica Rakek  KJUC

Pevska raziskovalnica Pevska raziskovalnica 
Brezplačna delavnica za odrasle

 Prijave na: center.petka@gmail.com
 18.30  in  Večgeneracijski 

družinski center Cerknica

Mala mamaMala mama
Art film, drama

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Četrtek, 22. september
Morje valoviMorje valovi
Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

 Za otroke od četrtega leta dalje. 
Prijave na 01 709 10 78.

 17.00  in  KJUC

FantovščinaFantovščina
Stand up komedija

 Vstopnina: 15 €  19.00
 in  KD Cerknica

Boštjan Laharnar: Notranjska med Boštjan Laharnar: Notranjska med 
prazgodovino in antikoprazgodovino in antiko
Predstavitev knjige

 19.00  in  KJUC 

Petek, 23. september
Morje valoviMorje valovi
Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

 Za otroke od četrtega leta dalje. 
Prijave na 01 709 10 78.

 17.00  in  KJUC 

Polovica dvojine Polovica dvojine 
Predstavitev romana Vande Šega

 Vstop prost  19.00 
 KD Cerknica  KJUC in založba 

Celjska Mohorjeva družba

Sobota, 24. september 
Po jamborni cesti Rakek–Razdrto  Po jamborni cesti Rakek–Razdrto  
s kolesom s kolesom 

 Izlet, dolg 53 km, vodita 
Mitja Fajdiga in Dane Leskovec. 
Zaradi nezgodnega zavarovanja 
udeležencev se zbirajo predhodne 
prijave na tel. št. 040 757 259.  
Cena izleta: 15 €. 

 9.00  
 Železniška postaja Rakek 
 TD Rakek

Zmajev jezdecZmajev jezdec
Film, animirana pustolovščina

 Vstopnina 5 €  18.00
 in  KD Cerknica

Tam, kjer pojejo raki Tam, kjer pojejo raki 
Film, drama

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Nedelja, 25. september
Zmajev jezdecZmajev jezdec
Film, animirana pustolovščina

 Vstopnina 5 €  18.00
 in  KD Cerknica

Dobri šefDobri šef
Art film, komedija

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Ponedeljek, 26. september
Bralna skupina za osebnostni razvojBralna skupina za osebnostni razvoj
Beremo: Sanela Banović – Spodbude.

 17.00  KJUC
 Fani Černigoj in KJUC 

Torek, 27. september
OrkesterOrkester
Film, komična drama

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD Cerknica

Četrtek, 29. september
Plesna terapijaPlesna terapija
Film, komedija

 Vstopnina 5 €  20.00
 in  KD CerknicaDo 10. 

septembra
Poletavci – poletni bralci 2022Poletavci – poletni bralci 2022
Pol ure branja na dan prežene 
dolgčas stran; za šolarje od  
7. do 12. leta 

 KJUC v sodelovanju z MKL

Najpoletavci 2022Najpoletavci 2022
Tri prebrane knjige; za šolarje  
od 13. do 16. leta

 KJUC v sodelovanju z MKL

1. september–4. oktober
Erika Bolčina Antončič: Unikati iz Erika Bolčina Antončič: Unikati iz 
gozda – Drew gozda – Drew 
Razstava izdelkov iz lesa, umetne 
smole in roževine 

 V času urnika cerkniške knjižnice
 V razstavni vitrini cerkniške 

knjižnice  KJUC 

Nives Pišek: Monotipije Nives Pišek: Monotipije 
Razstava grafik

 V času urnika cerkniške knjižnice
 in  KJUC

2.–15. september 
Narava ne odpušča Narava ne odpušča 
Razstava likovnih del, gostovanje 
Društva likovnikov Ljubljana 

 V času urnika rakovške knjižnice
 Knjižnica Rakek
 KJUC, Društvo likovnikov Ljubljana 

7. september–7. oktober 
Spoznajmo slovenske pokrajineSpoznajmo slovenske pokrajine
Razstava izdelkov otrok skupine 
Mlinčki iz Vrtca Martin Krpan 
Cerknica, Enota Grahovo

 V času urnika knjižnice
 V vitrini mladinskega oddelka
 KJUC

16. september–10. oktober 
Razstava starih prtov in vezenin Razstava starih prtov in vezenin 
Društva Klasje CerknicaDruštva Klasje Cerknica

 V času urnika rakovške knjižnice
 Knjižnica Rakek
 KJUC, Društvo Klasje Cerknica

17.–30. september 
Povej mi zgodbo – razstava likovnih Povej mi zgodbo – razstava likovnih 
deldel
Razstava likovnih del, gostovanje 
Društva likovnikov Ljubljana 

 V času urnika rakovške knjižnice
 Knjižnica Rakek
 KJUC, Društvo likovnikov Ljubljana LE
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