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Še več pomoči
na domu

S

ocialnovarstvena storitev pomoč družini na
domu v občini Cerknica ni novost, saj jo Center za socialno delo Cerknica za območje občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke med tednom med 7.
in 15. uro izvaja že od leta 1995. Od 1. januarja letos
pa se pomoč na domu na območju občine Cerknica
izvaja tudi med vikendi in prazniki.
Nova cena storitve pomoči na domu v občini
Cerknica za neposrednega uporabnika je 5,02 evra
na uro med tednom in 5,23 evra na uro med vikendi
in prazniki.
Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po
institucionalnem varstvu, varstvu v drugi družini ali
v drugi organizirani obliki. Storitev pomoč na domu
obsega gospodinjsko pomoč (nabavo živil, prinašanje
toplega obroka), pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanju
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci).
Če potrebujete pomoč na domu zase ali za svojce,
se obrnite na Center za socialno delo Cerknica.
Foto: Brigita Knavs

Izdaja: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Izid:
vsak mesec, na začetku meseca. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Cerknica. Cena izvoda s poštnino za naročnike izven občine Cerknica: 2,78 €. Naklada: 4.050 izvodov. Mednarodna
standardna serijska številka ISSN: 2386-0197. Odgovorna urednica: Sergeja Širca. Uredniški odbor: Marija Hribar, Miha Jer
nejčič, Maja Mahne, Maruša Mele Pavlin in Maruša Opeka.
Naslov uredništva: Slivniški pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica. Elektronski naslov: urednistvo@slivniskipogledi.si.
Glasilo se financira iz sredstev proračuna Občine Cerknica in prihodkov oglaševanja. Oblikovanje in tisk: Evrografis d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Sneg, led, mraz in megla so Cerkniškemu
jezeru nadeli nezemeljsko podobo. Ko je prizor pozlatilo še sonce,
smo se podali v čudežno deželo
Foto: Zoran Vidrih
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Avtor: Brigita Knavs

Uvodnik

Foto: Valter Leban

Takšne svetlobe
ni nikjer drugje
»Kaj, ko bi ti
napisala uvodnik
na temo kulture,«
me je vprašala
urednica in
me spravila v
zadrego. Nisem
ustvarjalka,
poustvarjalka,
nisem članica
kulturnega društva. O čem naj torej
pišem? Ne vem, kaj je ustvarjalna kriza,
in ne vem, kaj pomeni iskati sredstva
za preživetje društva. Zato naj bo
ta uvodnik najprej priložnost, da se
vam vsem, ki se ukvarjate s kulturo,
zahvalim. Hvala lepa in čestitam vam
ob dnevu kulture. Zaradi vas je življenje
v naši občini lepše in bogatejše. Kulturo
v širšem smislu – od pozdrava »Dober
dan!« do velikega platna znanega
umetnika – razumem kot dejavnik,
ki pomembno določa našo človeškost.

Č

eprav kultura in umetnost ne poznata meja,
tudi pokrajinskih ne, bi vendar izpostavila njuno vlogo v ohranjanju in oblikovanju
naše identitete. Časi, ko smo izročilo videli kot šaro,
ki ne sodi v naš moderni svet, so na srečo mimo. V
zadnjih letih, desetletjih je nekaj posameznikov in
Avtor: Maruša Mele Pavlin

ustanov raziskalo, ohranilo in populariziralo naše
notranjsko izročilo. Ne samo ljudsko. Koliko novega in do nedavna neznanega vemo o naših pesnikih
in pisateljih, o slikarjih, glasbenikih … Kako smo
ponosni in kako kimamo, ko izvemo, da sta njihovo
ustvarjanje oblikovali prav naša skrivnostna narava
in malce trmast, ampak vztrajen in pošten značaj
njenih ljudi.
Žal mi je, da v občini nimamo ustanove, ki bi
na enem mestu hranila vse naše izročilo. Cerknica
kot osrednji kraj Notranjske, dežele s samosvojim
značajem, bogato dediščino, v kateri se zrcali skrivnostna narava, in izjemnimi umetniki, bi jo gotovo morala imeti. Saj ni čudno, da vsi pozabljajo na
nas. Še za statistično regijo, ki se je preimenovala iz
notranjsko-kraške v primorsko-notranjsko, se zdi,
da je tisto notranjskost ohranila s cmokom v imenu.
Dediščino moramo ohraniti, varovati in promovirati sami, za kar nujno potrebujemo muzej z galerijo.
Za spoznanje, da se nihče ne bo ukvarjal z nami toliko, kot si zaslužimo, je dovolj obisk p
 ooblaščenega
muzeja v sosednji občini.
Dokler te osrednje ustanove naše identitete ni,
imamo tudi občani odgovorno nalogo. Samo zahte
vati ni dovolj. Postanimo še sami varuhi in prenašalci izročila. Udeležujmo se dogodkov, ki nas
učijo o naši identiteti, dogodkov, na katerih svojo
ustvarjalnost pokažejo naši umetniki, in pokažimo,
da spoštujemo delo raziskovalcev in ustvarjalcev.
Del vêdenja bomo lahko sami prenašali naprej. O
njem se pogovarjajmo s svojimi otroki ali še bolje,
omogočimo jim neposredno spoznavanje kulture,
umetnosti in izročila. Naj se okoli njih v notranjskem plesu in nošah sučejo plesalci. Pokažimo jim
drevak in ugibajmo, ali je v njem na drugo stran
veslal zaljubljeni Šteberčan. Obiščimo Cerkniško
jezero in se zazrimo v Perkovo umetnino ter preverimo, ali je imel umetnik prav, ko je govoril, da
takšne svetlobe, kot je nad jezerom in Javorniki, ni
nikjer drugje …
februar 2017
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Intervju

Magda Debevc:
»Na žganjekuho
bi morali biti
ponosni«
Magda Debevc je zanimiva oseba.
Svetovno priznana poznavalka žganih
pijač in tobačnih izdelkov, ki je to
postala čisto slučajno zaradi zaposlitve
v tej branži. Stalno pripravljena na
nova izobraževanja in nova znanja,
ki jih potem zelo rada deli z drugimi.

pojavila v zunanji trgovini na področju alkohola in
tobaka, predvsem cigar in viskija, sem se o vsem
skupaj poglobljeno poučila, želela sem vedeti, kaj
prodajam. Če bi dobila službo v lesni industriji, bi
pa vedela vse o tem, takšna pač sem. Ne morem delati nečesa, česar ne poznam.
Znanje, ki ste ga pridobili takrat, še vedno
uporabljate?
Ja, ta svet žganja in tobaka me je kar potegnil vase.
To je človeška tradicija, povezano je z zgodovino, filozofijo, sociologijo, kemijo, biologijo... O vseh teh
vidikih sem se z zanimanjem poučila in se še vedno
stalno izobražujem, hkrati pa svoje znanje tudi delim z drugimi.

Na kakšen način?
V zadnjem času izvajam predavanja, vodim degustacije in izobraževanja o vinu, žganih pijačah in
Najprej k prvi zagonetki: nekateri vas poznajo tobaku za neformalne skupine, pa tudi za somme
kot Majdo, drugi kot Magdo. Kaj je prav?
lierje, trgovce in gostince.
Vse je pravilno, slišim na oboje. Krščena sem Magda, ko pa smo šli v šestdesetih v Ljubljano na ra- Kako izgleda delavnica pri vas?
čunalniško obdelavo podatkov, so me vnesli kot Mogoče najprej malo »pognjavim« ljudi. Absolutno
Majdo. Mama ni šla zamenjat, tako da sem dobila ponovimo znanje biologije in kemije. Potem pa še
vse dokumente na ime Majda. V Cerknici me vsi ostale vede – žgane pijače, vino in tobak so del naše
poznajo kot Magdo, tako da v Slivniških pogledih kulture. Razlogi, zakaj so se določene pijače in nauporabite kar to ime, drugje sem pa tudi Majda.
vade razvile ter kdaj, so mnogokrat zelo zanimivi.
To je pogojeno zgodovinsko in sociološko, tako da
Imate zanimiv hobi oziroma posel. Ste pozna je treba na zadeve gledati celostno.
valka alkoholnih in tobačnih izdelkov. Kako je
prišlo do tega?
Tudi nekaj mednarodnih priznanj na svojem
Zanimivo je, da sem bila v mladosti bolj športnica. področju imate...
Alkohol in tobak me nista niti zanimala niti pri Leta 2003 sem opravila tretjo stopnjo (od štirih)
vlačila. Študirala sem geologijo, nato pa vse skupaj na svetovno znani londonski vinski šoli WSET (The
pustila in se poročila – iz ljubezni, ne zaradi lju- Wine and Spirit Education Trust), leta 2007 sem na
bezni (smeh). In kaj so šle takrat študirat poroče- isti šoli pridobila še profesionalni certifikat iz pone ženske? Šle so za učiteljice ali pa na ekonomijo znavanja žganih pijač. Opravljen imam tudi izpit
(smeh). Jaz sem se vrgla v ekonomijo in vmes ča- vinskega svetovalca oziroma sommelierja, v Ljukala na priložnost za službo. Ker se je ta priložnost bljani sem opravila usposabljanje za degustatorja
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Intervju
vina in žganih pijač, zelo pa sem ponosna na naziv
»The Keeper of the Quaich«. To je častni naziv, ki ga
na Škotskem po zelo strogih pravilih podeljujejo
poznavalcem viskija in zaslužnim za širjenje kulture pitja te pijače. Lani sem na Irskem pridobila še
certifikat »Irish Whiskey Academy«, v glavnem, ne
morem biti pri miru (smeh).
Alkohol in tobak sta škodljivi substanci. Kako
gledate na to, da ju skušate kljub temu »pri
bližati« ljudem?
Prvič: se absolutno strinjam, da sta škodljivi, in
drugič: ne približujem ljudem alkohola in tobaka,
približujem jim informacije o teh stvareh. Mislim,
da so ljudje v Sloveniji premalo seznanjeni s tem.
Naša kultura podpira pijanstvo in prekomerno uživanje teh substanc, premalo pa ljudje gledajo na
kvaliteto, ne izobražujejo se o vseh vidikih tobaka
in alkohola, zato tudi imata izrazito negativno konotacijo. V tujini pa žganim pijačam na primer rečejo »spirits«, kar ima precej lepši prizvok. Sebe vidim
celo bolj kot borca proti alkoholizmu in pijanstvu,
saj odločno nasprotujem zlorabi alkohola in tobaka.
Mislim, da je prava pot, da se ljudje poučijo, informirajo o tem, kar uživajo. Pa seveda zmernost. Zagovarjam zmernost in kvaliteto.
Zmernost zagovarjate tudi pri tobačnih izdel
kih? Ne abstinence?
Cigarete so drugo, te so »šit«, pri cigarah in pipah
pa ja – zmernost in kvaliteta. Pa seveda poznavanje
okoliščin, učinkov – tako pozitivnih kot negativnih.
Šele, ko poznaš vse okoliščine, se boš lahko odločil,
kaj in koliko.
Ste predvsem poznavalka tujih žganih pi
jač, kot so viskiji, konjaki... Kaj pa domača,
notranjska žganja?
Mislim, da Notranjci premalo izkoriščamo ta potencial, ki ga imamo, da se žganjekuhe kar nekako
Avtor: Miha Jernejčič

Foto: Ljubo Vukelič

sramujemo, namesto da bi bili ponosni. Temu bi
morali nameniti več pozornosti. Gre za našo kulturo, ki bi jo morali izpostaviti. Naši sosedje so to
že naredili. V Avstriji, Nemčiji in severni Italiji je že
poudarek na kvaliteti žganjekuhe, pri nas pa ima izrazito negativen prizvok. Alkohol se povezuje predvsem s pijančevanjem, kar se mi zdi žalostno.
Se zdaj, po koncu poklicne poti, ukvarjate še s
čim drugim?
Pred leti sem opravila še izpit za lokalno turistično
vodnico, predvsem zato, da sem znova dobila stik
s tem okoljem in dobila nekaj novih poglobljenih
znanj o okolju, ki nas obdaja. Oddajam prenočišča,
tako da sem aktivna tudi v turizmu. Hkrati delujem
še v klubu kadilcev pip, s prijatelji pa smo že pred
dvajsetimi leti ustanovili vinsko društvo Vitica. Vsa
ta leta se dobivamo na degustacijah, srečanjih in
izobraževanjih na tematiko domačih, tujih vin, sodobnih trendov in podobno.
februar 2017
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Aktualno pri nas

Cerkniška kultura
z novim zagonom

rom. Knjižnica Jožeta Udoviča bo pripravila razstavo,
na kateri bo poleg pisnih dokumentov na ogled postavljenih tudi nekaj restavriranih eksponatov iz Gerbičeve
rojstne hiše. Knjižnica bo oblikovala Gerbičevo učno uro
po razstavi in jo ponudila osnovnim šolam na območju
Notranjske. Godba Cerknica bo v počastitev stoletnice
izdala zgoščenko.
Prav tako potekajo prizadevanja za ponovno postavitev stalne razstave v Gerbičevi rojstni hiši, ki bi bila na
voljo javnosti. S tem bomo dokazali, da Gerbičevo delo
spoštujemo in da je njegova dediščina del naše identitete.

Na januarski seji Sveta za kulturo je bil
sprejet operativni načrt za leto 2017, ki
izhaja iz Lokalnega programa za kulturo
(LPK) Občine Cerknica (2017−2020).
Seveda pa tudi današnji načrti izhajajo Kravanjeva hiša – speča Trnuljčica
Velika praznina zeva na področju muzejske dejavnosti,
iz preteklih načrtovanj in hotenj.
prav ožja Notranjska ni nikjer zaokroženo predstav
Veliko jih je bilo uresničenih, tudi novih, saj
ljena. Tako se vztrajno izgublja identiteta tega prostora,
nekateri, stari več kot trideset let,
saj ni zavedanja, kaj sploh imamo. Eksponati z našega
območja krasijo muzeje na Dunaju, v Ljubljani, Postojpa so še vedno na seznamu čakajočih.

ni, le tu, v Cerknici, ne moremo prav veliko pokazati, ne

Gerbičevo leto združilo kulturo

V počastitev stoletnice smrti skladatelja, pevca in pedagoga Frana Gerbiča (1840−1917) bo v Cerknici niz prireditev. Osrednjo proslavo bo pripravila Glasbena šola
Frana Gerbiča, ki bo skupaj z Mohorjevo družbo izdala
knjigo o Gerbiču. V aprilu bodo podelili Gerbičeve nagrade in priznanja, ob dnevu šole pa organizirali koncert,
posvečen skladatelju. Cerkniški Javni sklad za kulturne
dejavnosti bo marca organiziral območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, letos v čast Gerbiča
poimenovano »Pastirčkova pesem«, ter koncert na Taboru v poletnih mesecih. Tudi Komorni zbor Fran Gerbič
se bo cerkniškega velikana spomnil z Gerbičevim veče-

Kravanjeva hiša v Cerknici še brez dejavnosti.| Foto: Ljubo Vukelič

sebi, ne tujcu. Zato je ena izmed prioritetnih nalog LPK
izdelava idejne zasnove Kravanjeve hiše, za kar sta zadolžena Občina Cerknica in Notranjski regijski park. Prav
tako bi Cerknica morala imeti, kot je pred časom izjavila
akademska kiparka Milena Braniselj, dostojno galerijo,
kar je spet povezano s Kravanjevo hišo. Že dolgo na postavitev del čaka akademski slikar Lojze Perko …

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
bo zavarovala zbirki
Rojstna hiša Frana Gerbiča čaka na postavitev stalne razstave.| Foto:

Ljubo Vukelič
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Knjižnica, ki se je na Tabor preselila leta 2001, je po
dvojila število knjižničnega gradiva, zato ima prostorske
težave. Na mestu sedanjih garaž za knjižnico želijo narediti prizidek in ga povezati z osrednjo stavbo.

Aktualno pri nas
Izdelati je treba dolgoročen načrt na področju domoznanske in arhivske dejavnosti, nadaljevati z digitalizacijo obstoječih in na novo prejetih zbirk, pripraviti odlok o
zavarovanju domoznanske zbirke ter odlok o zavarovanju
osebne knjižnice Jožeta Udoviča. Obe zbirki presegata lokalni okvir in sta pomembni tudi na nacionalni ravni.

Kulturni dom Cerknica čaka na
tehnološko posodobitev in nove vsebine

V LPK je zapisano, da je »poslanstvo Kulturnega doma zagotavljanje pogojev za razvoj različnih kulturno-umetniških
praks, spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti, bogatenje
kulturnega in širšega duhovnega življenja ter uveljavljanje
humanističnih in socialnih vrednot in multikulturnega sodelovanja.« Novo vodstvo Kulturnega doma čaka izdelava
temeljnih koncertnih, gledaliških in filmskih programov za
daljše časovno obdobje, novih vsebin ter celostne podobe
in tržne znamke. Od odprtja Kulturnega doma je preteklo
deset let, zato potrebuje tudi posodobitev opreme, saj nekaterih dejavnosti drugače ne bo mogoče izvajati.

Ljubiteljska kultura:
od ljubiteljev do profesionalcev

Pri pregledu društev po dejavnostih v LPK preberemo, da
v občini deluje 16 ljubiteljskih kulturnih društev, skupin in
posameznikov ter več sekcij. Največ društev je na področju
glasbe, nekatera pa združujejo različne umetniške zvrsti.
Načrtovanih je več posvetov z društvi, saj je treba narediti načrt nabave manjkajoče opreme (praktikabli, klavir,
akustična stena) in načrt zagotavljanja prostorov vsem
društvom, tudi neuveljavljenim skupinam. Treba je tudi

Društveni center na Rakeku - prostori za ljubiteljsko kulturo.|
Foto: Ljubo Vukelič

Avtor: Marija Hribar

preučiti položaj folklornih in etno skupin, položaj plesne
dejavnosti in iz vsega narediti zaključek, kako naprej.

Zbirka terenskih posnetkov v Hiši izročila

Ljoba Jenče želi zbirko terenskih posnetkov ljudskih
pesmi, pripovedi in pričevanj, ki je začela nastajati leta
1988 in je shranjena na 130 kasetah, urediti in pripraviti
tako, da bo dostopna v primernem formatu (npr. v mp3
in v knjižni obliki). Predvideva, da delo lahko steče, če se
letos oblikuje dogovor med občino, knjižnico, glasbenonarodopisnim inštitutom in avtorico.

Kulturni turizem kot priložnost

Pot do razvoja kulturnega turizma, ki bi privabil obiskovalce, je v povezovanju in sodelovanju kulturnih in turističnih
akterjev v občini. Letos bo izveden posvet, na katerem se
bodo oblikovala stališča za strategijo razvoja kulturnega
turizma. Med kulturno‒turistične točke spadajo: Slovenska pisateljska pot, ki povezuje rojstne hiše slovenskih pesnikov in pisateljev, Gerbičeva rojstna hiša, Hiša izročila, v
nastajanju je Prelatova pot, ki povezuje cerkve v cerkniški
župniji. Pripravlja pa se zasnova Cerkniške kulturne poti,
ki bo povezala znamenitosti v kraju.

Pred tridesetimi leti Družbeni plan,
danes Lokalni program za kulturo

V Družbenem planu Občine Cerknica za obdobje
1986‒1990 je zapisano: »Prednostno bomo izvajali knjižničarsko dejavnost, varstvo naravne in kulturne dediščine ter likovno galerijske dejavnosti. Pričeli bomo z adaptacijami kulturnih domov. Spodbujali bomo ljubiteljsko
kulturno ustvarjalnost. Postavili bomo muzejsko zbirko
Frana Gerbiča ter izdajali zbornik Notranjskih listov.«
Leta 1987 je Občina Cerknica na podlagi ocene o ekonomski in družbeni upravičenosti ustanovila Družbeni
center Cerknica, ki je združeval občinsko knjižnico, kino,
muzej ljudske revolucije, zvezo kulturnih organizacij in
zvezo prijateljev mladine. Centralizacija, s katero so želeli
rešiti več problemov na področju kulture, se ni obnesla;
Družbeni center so ukinili leta 1993.
Nekatere naloge, zapisane v Družbenem planu, se do
leta 2017 niso uresničile in ostajajo stalnica na seznamu.
Največji dolg je ostal na področju muzejske in galerijske
dejavnosti. Ali se bo zapisano v Lokalnem programu za
kulturo uresničilo, bo pokazal neusmiljeni sodnik – čas.
februar 2017
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Grahovo, kraj
s pestro zgodovino

Andrej Kranjc dodaja: »Avstrija je v Grahovo poslala
živinozdravnika s Češke. Sezidal je Mlekarno in ljudje so
kupili krave. Štiristo krav je šlo vsak dan na pašo. Vsak
dan so iz Grahovega do železnice na Rakek in naprej v
Trst odpeljali voz mleka.« Živinozdravniku je bilo ime
Oskar Böhm st. Meja je ustavila posel, s katerim si je
marsikatera hiša opomogla.

Grahovo se je ugnezdilo med Slivnico in
Cerkniško jezero, skozenj teče regionalna Trdna povezava vasi in šole
Najbolj živo je bilo okoli stare grahovske cerkve, ki je bila,
cesta, ki ga je v preteklosti močno
tako kot današnja, posvečena Marijinemu brezmadežzaznamovala.
nemu spočetju. Prvič je bila omenjena v popisu vojnega

»M

oj oče je bil furman. Les je vozil iz Loške
doline in z Milanovega Vrha. Prvi dan do
Grahovega in nato do železnice na Rakek,« pravi Jože Mišič. Kjer so bili furmani, ni manjkalo gostiln. V Grahovem so jih imeli sedem. »Glavna je
bila Perkus. Ker je bila ven iz vasi, so tja hodila plesat
še dekleta iz Marijine družbe, tam jih župnik ni videl,«
se muza Mišič. In res, nekoč je v Grahovem vrvelo. Tam
je les deponiral domači veleposestnik Krajc; v barakah
nad vasjo so živeli graničarji, ki so varovali rapalsko
mejo; prirejali so živinske sejme – hišica, kjer so pobirali vstopnino, še stoji. Živina se je napajala v devetih
koritih, ropotalo je mlinsko kolo pri fužini in slišali so se
udarci Jernejčkovih kovačev. Najprej očeta Jerneja, ka
sneje še sina Matije. »Ta je delal parizarje,« se spominja
Andrej Kranjc, »po vojni pa svedre.« Fužina, kjer sta
bila mlin in kovačija, je zaposlovala pet ljudi.
Nekateri so hitro in mastno zaslužili s kontrabantom.
»Moj oče je čez mejo vozil konje. Za en prehod je dobil
toliko, kot če bi delal en mesec,« razlaga Miroslav Levar.

Grahovo cesta: Grahovo se je ugnezdilo med Slivnico in Cerkniško
jezero, skozenj teče regionalna cesta, ki ga je v preteklosti močno
zaznamovala.|Foto: Ljubo Vukelič
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davka leta 1526. Okoli nje je bilo pokopališče. Ven iz vasi
so ga premaknili, ko je sredi 19. stoletja v kraju razsajala
kolera. »Župnija je bila ustanovljena leta 1871, za nas
pa je pomembno leto 1891, ko so začeli pisati matične
knjige,« razlaga Igor Gornik in izpostavlja tri župnike.
»Dobre pridige pisatelja Janeza Jalna so hodili poslušat
od vsepovsod. Spomin na Alojzija Westra je še živ, saj
je bil pri nas od leta 1910 do leta 1948. Botanik Janez
Šafer pa je bil častni član londonske kraljeve akademije.« Druga svetovna vojna je Grahovcem odnesla staro
cerkev, v prvi pa so v topove prelili štiri zvonove. Trije
od štirih nadomestnih zvonov iz stare cerkve še zvonijo.
Dva v Rogaški Slatini, najmanjši pa je danes grahovski
navček. Novo cerkev v vasi so zgradili leta 1993. Visoko
na pobočju Slivnice je nekoč čepela še Miklavževa cerkvica. »Slivnica je bila tako gola, da se je cerkev videlo iz
vasi,« se spominja Andrej Kranjc. Miklavža je načel top
nemškega vojaka, zob časa pa spremenil v ruševino.
Grahovo sta zdesetkali obe veliki vojni, prva pa je kmetom
le nekaj prinesla – voz s pokončnimi lojtrnicami. Štefinov ga
je videl v ruskem ujetništvu in ga naredil še doma. »Za vo
zove so sekali na skrivaj, pozimi,« se spominja Jože Mišič.
Vas je neločljivo povezana z osnovno šolo. V okviru
cerkve so jo organizirali leta 1862, svoje prostore je dobila leta 1883, novo so odprli leta 2002.
V Grahovem je učil tudi pisatelj Marjan Tomšič, ki je
leta 1963 v jami nad vasjo naše tri skelete in zapestnico iz železne dobe, obdobja, v katerega segajo še druge
najdbe in ostanki gradišč nad vasjo.
Grahovo, prvič omenjeno leta 1355, ima zanimivo
lego in zato pestro zgodovino. Pravijo, da se je vas najprej
imenovala Grofovo, grad pa naj bi stal na Griču nad vasjo. Grahovci še vedo, da je skozi vas šel sam Napoleon.
Ohranjene legende se navezujejo na različna obdobja, ki

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Grahovci živahno razpravljajo o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, na fotografiji od leve Jože Mišič, Andrej Kranjc, Rajko Intihar, Igor Gornik in Miroslav Levar.|Foto: Ljubo Vukelič

so zaznamovala kraj. Miklavževo cerkev so postavili na
mestu, kjer je turški janičar ugledal Grahovo, ga prepoznal kot svojo rojstno vas, si zasadil meč v srce in kraj je bil
rešen. Vzpetina Solzen je ime dobila po solzah. Pretakali
naj bi jih po eni različici svojci žensk, ki so jih tam v srednjem veku zažgali kot čarovnice, po drugi pa visoke in
svetlolase staroselke, nad katere so se ob naselitvi spravili Slovani. Domišljijo draži skrivni rov, ki naj bi z grahovskega vodil do šteberškega gradu. »Sem ga iskal, sem,«
priznava Jože Mišič in dodaja: »to, da je Špička tri metre
nižja, je pa res. Med drugo vojno so bile na njej partizanske zasede, Nemci so zato tam razstrelili tri »ruzake« eksploziva, vrh je kar odtrgalo, prej je bil res špičast.«
Grahovcem je preživetje omogočal gozd, zemlje so
imeli malo, edini veleposestnik v vasi je bil Krajc. »Mali
kmetje so imeli konja ali vola, srednji pa par,« dopolnjuje
Jože Mišič.

Grahovo je zaspalo

Danes je v vasi malo kmetov in prgišče delovnih mest.
»Grahovo je zaspalo že pred vojno. Leta 1938 je Krajc

 ostavil žago v Cerknici, ker so se ji Grahovci uprli.
p
Vedno so bili proti napredku. Tako so preprečili razvoj
industrije, zato še zdaj zaostajamo,« je kritičen Igor Gornik, ki je, tako kot še nekaj sovaščanov, podjetje postavil
drugod. »Ni bilo ne zemljišč ne posluha,« ga dopolnjuje
Miroslav Levar. Oba se spominjata, kako so leta 1977
vaščani nasprotovali zazidalnemu načrtu, kar je pod
vprašaj postavilo celo šolo. In prav zanjo je Miroslav Levar najbolj zaskrbljen: »Manjka nam zazidljivih zemljišč,
trideset do petdeset hiš za mlade družine. Vemo, kaj pomeni ukinitev šole, ki je srce kraja. Solzen je res zazidljiv,
a ne brez zazidalnega načrta, investitorjev zanj pa še dolgo ne bo,« meni. »Več kot pol vasi je v penziji,« se oglasi
Jože Mišič. Podatki, ki jih je zbral predsednik krajevne
skupnosti Rajko Intihar, to potrjujejo. Grahovo ima
484 prebivalcev, osemdeset jih je mlajših od štirinajstih
let, devet vaščanov pa je že praznovalo 85. rojstni dan.
Da Grahovci niso najbolj složni, pravijo, se je pokazalo že, ko je vas v letih 1922 in 1923 dobila vodovod.
Tako je bilo vroče, da so imeli celo referendum, ali naj ga
uredijo, pa še so nezadovoljneži ponoči zasipavali izkopano. Ko so leta 2008 v vasi urejali vodovod, so menjali
še cevi, ki so bile nekoč kamen spotike. »V zadnjih letih
smo dobili veliko, infrastrukturo, šolo in gasilski dom,
ki sta center kraja, igrišče … zdaj so na vrsti druge vasi v
krajevni skupnosti,« pravi Rajko Intihar.
Krajane je prizadela izguba pošte, v prazni stari šoli pa
vidijo neizkoriščeno priložnost. Podjetnika Igor Gornik in
Miroslav Levar bi jo namenila obrti. »Imamo tudi fužino,
v kateri ni muzeja,« pravita, »z njo in s turizmom bi dobili nekaj delovnih mest.« Menita, da bi najemnika, ki bi
objekt uredil, lahko našla občina. Andrej Kranjc prikimava, da je danes težko, saj služb tudi v bližini ni več, a zaključuje, da je življenje v Grahovem danes neprimerljivo
boljše kot pred leti. »Standard je dvakrat, trikrat boljši.«

Kraj ima zanimivo lego in pestro zgodovino, iz katere so se stkale številne legende.|Foto: Ljubo Vukelič

Avtor: Maruša Mele Pavlin
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Občina za občane

Korak bližje športni
dvorani na Rakeku

P

ogodba za izgradnjo športne dvorana na Rakeku
je podpisana. Tako bodo v kraju, kjer že več let
primanjkuje pokritih površin za izvedbo športne vzgoje, delovanje in tekmovanje športnih klubov in
društev ter izvedbo različnih prireditev, dobili ustrezno
športno dvorano. »Rakek praktično nima prave športne
dvorane, telesna vzgoja rakovške osnovne šole in dejavnosti društev potekajo v nekdanji mehanični delavnici,
ki ne ustreza niti minimalnim standardom za športno
vzgojo,« se zavedajo na cerkniški občini. Zato so se odločili, da zagotovijo sredstva za izgradnjo. Poleg proračunskega denarja nameravajo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja kandidirati za sredstva Fundacije za šport
za sofinanciranje novogradenj v letu 2018. Kot je izpostavil župan Marko Rupar, pa nameravajo p
 ridobiti

www.cerknica.si
še finančno podporo Eko sklada. Skupno vrednost naložbe ocenjujejo na 3.042.375 evrov. Športno dvorano
na Rakeku bo gradil konzorcij družb Riko d.o.o., As–primus d.o.o. in Jelovica hiše d.o.o. Predstavniki teh družb
so z Občino Cerknica v četrtek, 19. januarja, podpisali
pogodbo, v kateri obljubljajo, da bodo dela končana do
začetka šolskega leta 2018/2019.

Sneg jih ni presenetil

Foto: Ljubo Vukelič

Foto: Ljubo Vukelič

V

petek, 13. januarja, smo dočakali prvo letošnjo
pošiljko snega, ki poleg zimske idile vsako leto
prinese tudi težave, zlasti v prometu. Naših
zimskih služb sneg tudi letos ni presenetil. Med delom
smo ujeli eno od ekip JP Komunala Cerknica, ki je odgovorna za pluženje in posipanje 185 kilometrov cest,
20 kilometrov pločnikov ter parkirišč javnih ustanov v
cerkniški občini.

Predstavitev večgeneracijskega centra v Postojni

Š

irši javnosti so 16. januarja predstavili Večgeneracijski center v
Postojni, ki so ga sicer uradno odprli že dva tedna prej. Projekt,
ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Evropski strukturni in investicijski sklad, bo trajal
pet let, deloval pa bo pod okriljem Zavoda Znanje Postojna. Njegovo
poslanstvo je, da bo skrbel za medgeneracijsko dogajanje in širjenje socialne mreže različnih skupin. Večgeneracijski center je v projektu povezal šest občin, med njimi tudi cerkniško. Otvoritve se je zato udeležil
tudi župan Marko Rupar, na fotografiji v pogovoru z vodjo cerkniške
enote centra Julijo Perko ter postojnskim in bloškim županom.
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Foto: Ljubo Vukelič

Strani ureja: Maruša Opeka

Izpostavljamo

Zavrnili očitke
o onesnaženosti vode
Cerkniški župan Marko Rupar in
direktor JP Komunala Cerknica Anton
Kranjc sta 18. januarja na novinarski
konferenci zavrnila očitke, ki so se
pojavili v javnosti, da je kakovost vode
s cerkniškega vodovodnega sistema
sporna in da naj bi pristojni prikrivali
podatke.

R

upar jih je označil za manipulativne in neresnične ter poudaril, da je voda preveč dragocena dobrina, da bi jo izrabljali za vnašanje nemira med uporabnike. Poudaril je, da se je
potrebno zavedati, da vodovodni sistem, s katerim
upravlja JP komunala Cerknica, leži na zelo razgibanem geografskem terenu, zato oskrba z vodo na tem
področju nikakor ni enostavna. Vendar pa po zagotovilih direktorja JP Komunala
Cerknica Antona Kranjca
kakovost vode na omrežju ni
bila nikoli vprašljiva oziroma so uporabnike o težavah
ustrezno obveščali.
Čeprav je občina v zadnjih
šestih letih v obnovo vodovodnega sistema investirala 2,3 milijone evrov, pa je
omrežje vendarle dotrajano
in na nekaterih delih staro
tudi več kot 80 let. »Trudimo
se, da bi omrežje obnovili. V
letošnjem letu nameravamo

obnoviti najmanj pet kilometrov vodovodnega
omrežja, kar pomeni, da bomo v ta namen investirali 350.000 evrov,« je pojasnil Rupar in pri tem dodal, da si želijo v prihodnjih dveh letih sanirati še
50 kilometrov najbolj dotrajanih odsekov.
Vodni viri za občino Cerknica so kraški vodonosniki, ki so zelo ranljivi in jih ogrožajo različne človekove dejavnosti. Pri preskrbi prebivalcev s pitno
vodo iz kraških vodonosnikov se zato večkrat pojavljajo težave pri zagotavljanju neoporečne pitne
vode. To ne velja samo za Cerknico, temveč tudi za
vsa ostala območja notranjsko-kraške regije.
JP Komunala Cerknica redno izvaja notranji nadzor in v okviru državnega monitoringa tudi zunanji nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode. Ob
pojavu neskladij so sprejeli ustrezne ukrepe in o
tem redno obveščali uporabnike. To je nenazadnje
pokazal tudi izreden inšpekcijski nadzor, v katerem
nepravilnosti niso ugotovili. Da so bili vzorci vode
ustrezni, je na novinarski konferenci potrdil tudi
Dušan Harlander iz Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano.
Več na www.cerknica.si

Foto: Ljubo Vukelič
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Gospodarstvo

TOM-MET,
Podskrajnik
Želja po samostojnosti, nov izziv in
prepoznavanje potreb lokalnega trga so
elementi nastanka uspešnega lokalnega
družinskega podjetja TOM-MET, d.o.o.,
iz Podskrajnika.

Z

asnova podjetja TOM-MET sega v marec
2001, ko je Tomaž Konc kot samostojni
podjetnik pričel z dejavnostjo avtopralnice ter zamenjave in popravil avtomobilskih stekel.
Julija 2009 se je podjetje preoblikovalo v družbo z
omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Ustanovitelj in
lastnik podjetja je pred začetkom samostojne poti
že popravljal in zamenjeval stekla na vozilih, saj je
bil zaposlen v podjetju Novomat. Zelo kmalu pa je
ocenil, da na Notranjskem in Primorskem potrebujejo te storitve ter da regijski trg še dopušča vstop
novega konkurenta.
Foto: Ljubo Vukelič
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Sprva je v Martinjaku najel poslovni prostor ter z
dvema zaposlenima opravljal storitve avtopralnice
ter popravila in zamenjave stekel na avtomobilih.
Avtopralnica je bila v tistem času primarna dejavnost, saj se je storitev popravil in zamenjave avtomobilskih stekel šele dobro začela razvijati. »Zelo
hitro smo začeli sodelovati tudi z zavarovalnicami,
pri kritju škode na avtomobilskih steklih, kasneje
pa smo pridobili še naziv cenilnega mesta, kar pomeni, da nastalo škodo na avtomobilskih steklih,
žarometih ali ogledalih tudi sami ocenimo,« pravi
Tomaž Konc.
Leta 2008 se je podjetje predvsem zaradi boljše
lokacije, ki je strankam omogočila lažji dostop, preselilo v Cerknico. Leta 2009 so hkrati s preoblikovanjem v družbo z omejeno odgovornostjo reorganizirali poslovanje in uvedli pranje avtomobilov po
naročilu. »Za sistem naročanja smo se morali odločiti predvsem zaradi boljše organizacije delovnega
časa in delovnih nalog, saj smo želeli več časa vložiti
v storitve, povezane z avtomobilskimi stekli, hkrati
pa smo svoje storitve želeli širiti v druge regije. Ta
odločitev se nam je obrestovala, saj se zdaj že nekaj
let ukvarjamo izključno z dejavnostjo zamenjave in
popravil avtomobilskih stekel,« razlaga ustanovitelj
podjetja.
Dejavnost zamenjave in popravil avtomobilskih stekel je
postopoma rastla in trg za opravljanje njihovih storitev se je
razširil na Osrednjeslovensko
regijo. »V Ljubljani smo leta
2012 odprli poslovno enoto,
kjer smo večinoma opravljali
zamenjave in popravila stekel
tovornih vozil. V Cerknici teh
storitev nismo mogli izvajati
zaradi prostorskih omejitev in
težko dostopne delavnice,« se
spominja direktorica podjetja
Avtor: Maja Mahne

Gospodarstvo

»Na začetku poslovanja nismo imeli časa in denarja za trženje svojih storitev. Dobro opravljeno delo je bila naša edina in najboljša
reklama,« pravi Tomaž Konc.|Foto: Ljubo Vukelič

Metka Konc. Prav zaradi teh težav so leta 2013 kupili prostore v Industrijski coni Podskrajnik I. in se
septembra 2013 tja tudi preselili.
Novi prostori so dovolj veliki za popravila in zamenjave stekel vseh programov: osebnih vozil, delovnih
strojev, tovornih vozil in avtobusov. Ker poslovne
enote v Ljubljani po zaslugi ustreznih prostorov v
Podskrajniku za potrebe tovornega programa ne

potrebujejo več, so jo lani zaprli. »Svoj trg na ljubljanskem območju smo vseeno ohranili, saj sodelujemo s
tremi pogodbenimi partnerji, ki za nas izvajajo storitve za to področje,« je pojasnil ustanovitelj.
Vsako leto beležijo zmerno rast, ki jim omogoča stabilno in odgovorno poslovanje. Danes podjetje TOM-MET zaposluje pet oseb in je prisotno
na Primorskem, Notranjskem, Dolenjskem ter v
Osrednjeslovenski regiji. Polovico svojih storitev
opravijo kar na terenu s pomočjo t.i. potujoče delavnice. »Z napredkom tehnologij, tehnik in s sodobnimi materiali se ogromno dela lahko opravi
kar na terenu,« razlaga direktorica Metka Konc.
V zadnjih letih je namreč razvoj materialov, predvsem lepil, tako napredoval, da zdaj avtomobilsko
steklo zamenjajo v dobri uri in pol, torej potrebujejo samo polovico časa, ki ga je menjava zahtevala
pred leti.
Njihove želje za prihodnost so skromne. »Da
imamo delo, da smo finančno sposobni ter da zaposlimo mlad kader,« za konec dodaja Tomaž Konc.

oglašujte v
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Foto: Klara Žnidaršič

Dogaja se
Ohranjajo tradicijo koledovanja

Kot že dve leti poprej, smo se tudi letos koledniki odpravili
na pot od hiše do hiše na Jezeru in sicer v ponedeljek, 2. januarja. Za nas tri kralje Gašperja, Miho in Boltežarja (Matej
M., Matej S. in Kruno K.) je vsako leto velik izziv in hkrati
super druženje, ko lahko s svojim petjem razveselimo mnoge in hkrati tudi zbiramo darove za naše misijonarje.
Procedura je taka, da kralja Boltežarja spremenimo v
črnca, zato moramo poskrbeti, da vsaj zadnjih 14 dni pri
hiši ni dimnikarja, da je dovolj saj v dimniku. Ko sta tudi ostala dva kralja, Miha in Gašper, pripravljena, sledi
ponovitev besedila in pesmi, predvsem zato, da zadenemo pravo intonacijo. Vsako leto se potrudimo, da se naučimo novo pesem, v rezervi pa imamo pesmi od prejšnjih let.
Nato se odpravimo od vrat do vrat. Ljudje nas vedno sprejmejo z veseljem, navdušenjem in pričakovanjem. V
očeh mnogih je opaziti ganjenost in utrne se marsikatera solza. Letos je bilo celo tako, da so nas hoteli skoraj
pri vsaki hiši pogostiti, vendar smo se hvaležno zahvalili, saj povsod to ni bilo mogoče, predvsem zaradi časovne
stiske. Zadnja postaja je pri družini Cvetko, kjer nas vedno lepo pogostijo in tako zaključimo to prijetno druženje
z zagotovilom, da drugo leto koledovanje spet ponovimo.

Foto: Klara Žnidaršič

Zakonca Urša in Blaž Knez sta tudi letos zbrala več kot
štirideset otrok vseh starosti in jih zelo dobro pripravila
in naučila, kako se obnašajo koledniki. V četrtek zjutraj so
se zbrali v mladinskem centru, se oblekli v kraljevske plašče in si nadeli krone. S seboj so vzeli vse potrebno: darila,
zvezdo repatico, kadilnico, kadilo, kredo, nalepke, škatlo za
darove ... V pomoč so z njimi hodili pastirčki. Preden so krenili, jih je kaplan Janez Žerovnik blagoslovil. Blagoslovil
je tudi vse predmete, ki so jih vzeli s seboj. Zapisati je treba, da so plašči domače delo, ki sta jih v glavnem sešili
Urša Knez in Nada Petrič, s pomočjo nekaj mladih deklet. Avtorja zvezd repatic sta očeta malih kolednikov Blaž
Knez in Jože Lekšan. Krone pa so otroci izdelali sami.
Letos so že mnogo bolje znali besedilo, ki so ga povedali ljudem, in brez napake zapeli pesem o svetih treh kraljih. Poleg tega, da so otroci ljudem izrazili lepe želje ter prinašali mir in veselo novico o novorojenem detetu, so
zbirali tudi prispevke za otroke v misijonih. Ljudje so otroke lepo sprejeli in pokazali veliko veselja, hvaležnosti
Avtor: Klara Žnidaršič
in radodarnosti.
Foto: Mihaela Žnidaršič

Mladi Evropejci v Latviji

Na praznik svetega Štefana smo se mladi iz Cerknice z avtobusom odpravili na dolgo, naporno in čudovito pot na sever,
v glavno mesto Latvije, v Rigo. Udeležili smo se evropskega
srečanja mladih. Na poti smo se ustavili v Krakovu, si ogledali mesto, imeli skupno sveto mašo, nato pa odšli naprej. V
Rigo smo prišli v sredo zjutraj. Namestili so nas po župnijah
in vsak je s svojim »ruzakom« odšel novim dogodivščinam
naproti. Ljudje, ki smo jih srečevali na ulicah, tramvajih, avtobusih, »trolah« in vlakih, so se zdeli hladni, a ko smo jih nagovorili, so nam z veseljem pomagali, če so le znali. Na samem
srečanju mladih sem spoznala veliko novih ljudi in z mnogimi sem se tudi spoprijateljila. Novo leto smo dočakali
v župnijah, kosilo smo imeli pri družinah, nato pa smo se srečno in zdravo vrnili nazaj domov. Avtor: Simona Lekšan
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Dogaja se
Ogreli srca poslušalcev

V petek, 23. decembra, smo mladi v župnijski cerkvi
Marijinega rojstva popestrili že tako prijetno božično vzdušje. Mladinski pevski zbor in orkester, ki v
cerkniški župniji delujeta pod vodstvom dirigenta
Tadeja Zalarja, sta predstavila prizadevanja nekajmesečnega dela z željo, da poslušalcem in tudi sami
sebi približamo božično skrivnost. Z bogatim programom, ki je vseboval klasične in moderne božične pesmi (tako domače, tradicionalne slovenske kot tuje),
in svojim žarom smo ogreli srca poslušalcev. Da smo
celotno doživetje popestrili, smo del programa izvedli ob spremljavi orkestra župnije Cerknica. Oder smo
za nekaj časa prepustili tudi gostjam, vokalni skupini Diva z Blok, ki je z zborovodkinjo Ireno Cundrič
Iskra koncertu dodala prav poseben čar.
Za pevski zbor in orkester župnije Cerknica ta božični koncert zagotovo ni bil zadnji. Kmalu se bomo
začeli pripravljati na letni koncert, ki ga bomo v
Cerknici izvedli v juniju – v upanju, da dosežemo še
višji glasbeni nivo petja in igranja. Avtor: Klara Žnidaršič

Pevci bogatijo maše

Župnijski mešani pevski zbor pod vodstvom Simone
Lekšan je 14. januarja zvečer nastopil v cerkvi Marijinega rojstva v Cerknici z lepimi božičnimi napevi.
V goste so povabili Obrtniški mešani zbor Notranjska pod vodstvom Janeza Gostiše, ki - prav tako kot
naš zbor – prepeva že 30 let. Program je povezovala
Marija Zgonc.
Župnik Jožef Krnc se je lepo zahvalil vsem pevcem, tako našim za zvesto sodelovanje, kot gostom za
obisk in lep nastop. Člani pevskega zbora pa so poklonili majhna presenečenja vsem, ki jih spodbujajo in
jim pomagajo, da pevci radi prihajajo na vaje in nam
lepšajo nedeljske in praznične maše. MePZ župnije
Cerknica se zahvaljuje OMePZ Notranjska za pogostitev in veselo druženje v mladinskem centru. Druženje
se je zaključilo z nekaj skupnimi pesmimi in z dogovorom, da se kmalu spet srečajo.
Avtor: Klara Žnidaršič
Foto: Blaž Žnidaršič

Foto: Ljubo Vukelič
Foto: Blaž Žnidaršič

Podaljšali mandat predsednika AS

V petek, 13. januarja, je v dvorani gasilnega doma v
Cerknici potekal občni zbor Agrarne skupnosti Cerknica, na katerem so člani za eno leto, do naslednjih rednih
volitev, podaljšali mandat sedanjemu predsedniku Ed
vardu Vičiču in upravnemu ter nadzornemu odboru. Kot je pojasnil tajnik AS Cerknica Bogdan Zevnik,
so na zboru sprejeli nova pravila Agrarne skupnosti
Cerknica, ki so jih uskladili z določili krovnega Zakona o agrarnih skupnostih. »Za nova pravila je glasovala
več kot polovica članov z glasovalno pravico glede na velikost deleža,« je pojasnil Zevnik. Prav tako so sprejeli
še poročilo o delu v letih 2015 in 2016 ter s planom dela začrtali aktivnosti v letu 2017. Zbora se je udeležil tudi
župan Marko Rupar.
Avtor: Maruša Opeka
februar 2017
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Dogaja se
Animatorski duh v Veržeju

V petek, 6. januarja, smo se popoldan odpeljali proti Rakovniku, kjer smo se presedli na avtobus, poln
novih obrazov, ki smo jih čez vikend bolje spoznali.
Vožnja je bila sicer malce daljša, vendar zato nič manj
zabavna. V Veržeju, kjer je potekala šola za animatorje, se je skupina približno stotih mladih vsula iz avtobusa na kraj dogodka in se razpršila po sobah. Iz
Cerknice nas je bilo pet.
Najprej smo se zbrali v jedilnici, kjer so nam cel
vikend stregli resnično okusno hrano. Kasneje smo
se zbrali v večnamenskem prostoru, kjer smo s skupnimi močmi izvedli spoznavni večer in s tem prebili led. V tem prostoru so se tudi v naslednjih dneh
odvijali ključni dogodki. Skupaj smo spoznavali don
Bosca, stebre animatorstva, imeli adoracijo in molitve ter uživali v skupinskih igrah in plesih. Pravi
animatorski duh pa so nam pomagali pričarati tudi
duhovniki in voditelji, ki so nas vsak trenutek spominjali, kako pomembno je uživati
in izkoristiti trenutke, ki nam jih
poklanja Bog. Veržej nam je ostal v
res dobrem spominu, saj se nam ob
njegovi omembi
na obraz prikrade
iskren nasmešek.

Avtor: Ana Špeh
Foto: Blaž Žnidaršič
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V soju lune na Špičko

Sveže zapadli sneg, jasno nebo in vzhajajoča luna so v
sveži noči spremljali na poti več kot 150 pohodnikov, ki
smo se 14. januarja podali na 16. Gasparijev nočni pohod na Veliko Špičko oziroma Špičasto Stražišče. Kot je
v Selščku običaj, je dobro organizirana ekipa Turističnega društva Menišija poskrbela, da je bila pot v soju
sveč kljub noči lepo vidna in predvsem varna.
Pohod pa se ni končal ob sestopu s Špičastega Stražišča. V vasi Selšček, ob spomeniku Maksima Gasparija, so namreč vse pohodnike čakali še topel čaj, kuhano vino ter mnoge dobrote izpod rok domačinov.
Ob toplih napitkih, ognju in zvoku harmonike smo se
pohodniki družili in že delali načrte za prihodnje leto,
ko se prvo soboto po polni luni zopet množično dobimo in zakorakamo proti vrhu Špičke, kot ji običajno
pravijo Selščani. 
Avtor: Jasna Maček

Foto: Matej Maček

Dogaja se
Za lepše življenje z demenco

Januarju smo v DEOS Centru starejših
Cerknica gostili Alzheimer Cafe in ob tej
priložnosti ustanovili skupino za samopomoč svojcem oseb, obolelih z demenco. Gostja prvega srečanja je bila predsednica društva Spominčica Štefanija L.
Zlobec, ki nas je počastila s predavanjem
»Prepoznavanje demence in pristop do
osebe z demenco«. Udeleženci srečanja so
prejeli precej koristnih informacij o sami
bolezni, o tem, kako prepoznati prve znake, in kako ustrezno pristopiti do osebe z
demenco.
To je bil lep uvod v ustanovitev in naše prvo srečanje skupine, ki se bo dobivala vsako drugo sredo v mesecu
ob 17. uri v prostorih DEOS Centra starejših Cerknica. Člani skupine si bodo na srečanjih izmenjavali izkušnje,
si medsebojno pomagali, se podpirali in pridobivali informacije o demenci ter iskali nove oblike pomoči. Skupino bo vodila Marjeta Kraševec, ki v centru opravlja delo srednje medicinske sestre in delovnega inštruktorja na varovani enoti.
Srečanja bomo popestrili z udeležbo strokovnih sodelavcev, zdravnikov in psihiatrov ter znancev, ki so že
imeli stike z osebami, obolelimi z demenco. Vljudno vabljeni vsi, predvsem pa tisti, ki si želite pogovora in nasvetov, da bo vaše življenje v domačem okolju, ob skrbi za svojca, obolelega za demenco, lepše in kvalitetnejše.

Avtor: Biserka Levačič Nelec
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Dogaja se
Od sejanja pšenice do domačega kruha

Obiskovalci rakovške knjižnice so si v sredo, 11. januarja, lahko ogledali film Od sejanja pšenice do domačega
kruha. Gre za video projekt Društva žena in deklet na podeželju Klasje Cerknica, v katerem so skozi različna,
skoraj pozabljena kmečka dela prikazali pot
Foto: Nevena Savić
od sejanja pšenice do peke kruha. Namen
filma je predvsem ohranjanje spomina na
stare šege, navade in kmečka opravila.
Predsednica društva Ana Ivančič, tudi
scenaristka filma, je zbranim predstavila
delovanje društva in idejo o filmu. Režiser
in snemalec Boris Perko pa je predstavil
orodja, ki so jih pri delu uporabljali.
Sicer ima kruh na Slovenskem bogato
zgodovino, ki sega še v poganske čase. Dolga stoletja se je ohranila stara navada daru
kruha in soli, ki ni pomenila le gostoljubja,
ampak tudi povezanost in prijateljstvo. Gostu, ki je
Skavtom so se pridružili bobri
prišel v hišo, so za dobrodošlico ponudili kruh, ki ga
Zelo mrzlo januarsko jutro ni ustavilo najmlajših
gost ni smel odkloniti. To bi bila huda žalitev za docerkniških skavtov – bobrov, da bi se podali na sankamačijo.
nje po belih strminah. Bobri so nova skavtska veja v
Tako je tudi naša knjižnica ta večer dišala po sveže
Cerknici, in sicer so to otroci prvega in drugega razrepečenem kruhu, ki so ga ob zaključku ponudili obida osnovne šole. Prvič so se ostali skavtski druščini
skovalcem.
Avtor: Nevena Savić
pridružili oktobra lani. Res so majhni, ampak so vseeno neustrašni. To se je še posebej izkazalo v soboto, 21. januarja, ko je bil pred njimi velik izziv – lov
na bobrov zaklad. V pomoč so dobili le zemljevide z
bobrovimi sledmi. Te so jih pripeljale do posameznih
točk z nalogami in namigi za nadaljevanje poti. Pri
vsem tem so morali usmerjati še svoje starše in jih
učiti skavtskih znanj. Vse se je srečno končalo, našli so bobrov zaklad in dobili priznanja. Potem pa se
je začela še sankaška zabava. Ni manjkalo tudi čaja,
piškotov in dobre volje!
Avtor: Martina Švelc
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Dogaja se
Križna jama vse bolj obiskana

Za Društvom ljubiteljev Križne jame (DLKJ) je še
eno uspešno leto, saj je jamo lani obiskalo rekordno
število obiskovalcev, odkar zanjo skrbi DLKJ: 9660
obiskovalcev, slabih 10 odstotkov več kot leta 2015.
Vodenje v jami je bilo večino leta možno, nekajkrat
pa zaradi prevelikega vodostaja obisk ni bil mogoč.
Večina obiskovalcev si je ogledala suhi del jame do
Prvega jezera. Daljši vodni del jame si zaradi varovanja jame ogleda le slaba desetina obiskovalcev, saj ga
lahko obišče le 1000 obiskovalcev letno.
Med tujimi gostov še vedno prevladujejo gostje
iz Izraela, sledijo jim tradicionalni gostje iz Francije, Nemčije in Italije. Opazen je porast gostov iz
Poljske, Češke, Avstrije, Hrvaške in Velike Britanije. Pred Križno jamo čez celo leto deluje info točka,
poleti pa je tam tudi informator, ki goste seznani s
jamo, predvsem pa z okolico, aktivnostmi in turistično ponudbo.
Poleg vseh obiskovalcev si je jamo brezplačno ogledalo večje število osnovnošolcev iz občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke. Kot vsako leto smo
organizirali tudi dneva odprtih vrat. Več kot očitno
je, da Križna jama postaja ena najbolj poznanih turističnih vodnih jam v Sloveniji in na svetu. Vsi člani
DLKJ, ki aktivno opravljamo svoje delo, povezano s
jamo, si bomo tudi v prihodnjem letu prizadevali, da
na najboljši možen način pokažemo lepote Križne
jame domačinom in ostalim obiskovalcem.

Avtor: Gašper Modic

Foto: Gašper Modic
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Naša društva

Smučarski
klub Cerknica
Začetki Smučarskega kluba Cerknica
segajo v leto 1972, ustanovna skupščina
kluba pa je bila 15. julija 1973.

K

lub so ustanovili Tone in Tomaž Skuk, Slavko
Kranjc, Franc Korošec, Rudi in Vojko Debe
vec, Jure Gornik in Danilo Hribar. Kmalu po
ustanovitvi se jim je pridružil še Janez Zakrajšek. Od
ustanovnih članov kluba sta še vedno aktivna Danilo
Hribar in Janez Zakrajšek, ki se udeležujeta vseh dejavnosti kluba in sta vedno pripravljena poprijeti za vsako
delo. Za njuno vloženo delo se jima iskreno zahvaljujem.
Program delovanja kluba je bil pripravljen s ciljem
učenja smučanja in pomoči osnovnim šolam s področja
bivše skupne občine Cerknica pri izvedbi začetnih smučarskih tečajev.

Na tekmovanjih za občinski in potem Notranjski pokal so člani SK
Cerknica dosegali odlične rezultate. Na fotografiji tekma občinskega pokala v 90-ih letih na Zatrepih.|Foto: arhiv kluba

Organizirali smo tudi kolesarska tekmovanja »S kolesom
okoli Cerkniškega jezera« in »Juriš k čarovnicam na Slivnico«, ki smo jih iz objektivnih razlogov pred leti opustili.

Po opremo na sejem

Vrsto let organiziramo smučarski sejem nove in rabljene opreme, kjer lahko starši po ugodnih cenah nabavijo
smučarsko opremo za svoje nadobudneže.
Pred desetletjem smo se odločili, da bomo opustili
tekmovalno smučanje, saj organizacijsko in finančno
nismo mogli več dohajati večjih klubov v regiji, pa tudi
infrastrukture v občini Cerknica za treninge ni.

Vadba za razvoj otroka

Sedaj organiziramo vadbo za predšolsko in šolsko mladino v telovadnici Grahovo. Delo v telovadnici obsega najrazličnejše vaje in igre za razvoj otroka, ki ne izboljšujejo le smučarskih spretnosti, ampak vse oblike g ibanja.

Žičničar Janez ob klubski vlečnici, ki je na vrh proge odvlekla nešteto navdušenih smučarjev.|Foto: arhiv kluba

Prve tekme na Slivnici

Začeli smo z izvajanjem suhih kondicijskih treningov in
s prvimi smučarskimi tečaji. S pomočjo cerkniških študentov smo organizirali tudi prve tekme v veleslalomu
in smuku na Slivnici. Kasneje se je v sodelovanju z ostalimi smučarskimi klubi iz bivše skupne občine razvilo
tekmovanje za občinski pokal. Bili smo tudi soustanovitelji Notranjskega pokala, kjer so naši tekmovalci dosegali izvrstne rezultate.
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Najmlajši člani se redno udeležujejo vadbe v telovadnici v Grahovem,
kjer razvijajo svoje gibalne sposobnosti in se pripravljajo na smučanje. V tej sezoni so smučali tudi v Kranjski gori.|Foto: arhiv kluba

Naša društva

Sneg in sonce, predvsem pa prostovoljci, člani SK Cerknica, so 22. januarja omogočili čudovit smučarski dan na Slivnici. |Foto: arhiv kluba

Treningi se začenjajo s skupnim ogrevanjem, nato pa
se otroci zaradi številčnosti razdelijo v tri skupine, ki se
tematsko lotevajo izboljšanja motorike, koordinacije,
kondicije, krepitve moči itd. Otroci premagujejo poligone, učimo jih telovadnih in gimnastičnih prvin, učijo
se uporabljati vse rekvizite v telovadnici, predvsem pa
skušamo čim več aktivnosti izvajati skozi igro.
V tej sezoni smo uspeli otroke odpeljati na smučanje v Kranjsko Goro in trikrat na smučišče Ski Bor Črni
vrh. Najbolj pa nas veseli, da smo uspeli na naši zibelki
smučanja, Slivnici, pripraviti smučišče, kjer otroci na
klubski vlečnici spoznavajo lepote smučanja in gibanja
na svežem zraku. Ravno 22. januarja smo imeli čudovit
smučarski dan na Slivnici, kjer je pod vodstvom naših
učiteljev smučanja uživalo kar 25 otrok.

Nov »član« kluba: teptalec snega

Do lanske sezone smo progo pripravljali – torej teptali –
sami, od lani pa se lahko pohvalimo z malim teptalcem
snega, ki smo ga nabavili v prejšnji sezoni.
Že kar osem let za naše člane in članice organiziramo
otvoritev smučarske sezone. V začetku decembra gremo

Za prihodnost kluba se ne bojimo, saj je tretjina članov predšolskih
in šolskih otrok. Na fotografiji z lastnikom brunarice na zaključku
sezone v kraju Lavarone.|Foto: arhiv kluba

Avtor: Franc Žnidaršič

Smučarski klub Cerknica vsako sezono odpre in zaključi skupinsko,
z nekajdnevnim smučanjem v Italiji, ki se ga udeleži od 40 do 50
članov.|Foto: arhiv kluba

na štiridnevno smučanje v Folgario v Italijo, marca pa
sezono sklenemo s štiridnevnim smučanjem v kraju Lavarone, prav tako v Italiji. Na smučanje nas gre vedno
med 40 in 50, na kar smo zares ponosni.

Zahvala članom in sponzorjem

Vse te uspehe dosegamo s prostovoljnim delom naših članov, saj nam tako kot vsem amaterskim društvom kronično primanjkuje sredstev. Občina nameni večji kos pogače
za klube, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi športi, zato za
ostale ostane bolj malo. Vseeno klub s pomočjo požrtvovalnih prostovoljcev in zvestih sponzorjev opravlja svoje
poslanstvo, zato se jim še posebej zahvaljujemo.
Smučarski klub Cerknica trenutno šteje okrog 100
članov (število niha, včasih nas je več, včasih pa manj),
najbolj pa smo veseli, da je med nami več kot 30 predšolskih in šolskih otrok. Ker smo pri svojem delovanju zelo
odvisni od vremenskih razmer, bralce Slivniških pogledov
pozdravljamo v upanju na zime z veliko sonca in snega.

V hotelu v Folgariji smo že tako domači, da nam prepustijo kuhinjo.
Na fotografiji Branko Štraus, lastnik hotela Fabio Tosato in
Janez Urbas – ta je za večerjo pripravil polhe, ki jih je prinesel od
doma.|Foto: arhiv kluba
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Kultura in kulturniki

Udejstvovanje
kot vračilo
in doprinos k družbi
Jože Rajk je človek številnih zanimanj.
Poleg glasbe, ki mu predstavlja tako
poklic kot hobi, se je pred leti kot
predsednik Badminton kluba Rakek
udejstvoval v badmintonu, skupaj
z ženo Heleno sta mojstra reikija –
metode naravnega zdravljenja s
polaganjem rok, izvaja Tuina masažo,
zadnja leta pa se navdušuje nad
jadranjem. Moč za vse dejavnosti, ki se
jim posveča, črpa iz družine, na katero
je, navkljub vsem prejetim priznanjem,
najbolj ponosen.

V

aš življenjepis je zelo razgiban – bili ste
učitelj glasbenega pouka v osnovni in
srednji šoli, učitelj klavirja, violine in nauka o glasbi v glasbeni šoli, dirigent orkestra, sedaj
opravljate poklic ravnatelja v Glasbeni šoli Kočevje in ste na položaju predsednika Zveze kulturnih
organizacij Cerknica. Ampak ljudje vas pa najbolj prepoznajo kot vodjo Komornega zbora Fran
Gerbič, kajne?
Res je, že 25 let sem v tej vlogi. Zbor je bil v vsem
tem času zelo uspešen, tako da smo z dobrim delom ter s številnimi domačimi in tujimi priznanji
in gostovanji gradili svojo prepoznavnost. Imamo
pester repertoar, ki ga sestavljajo skladbe iz različnih glasbenih obdobij, stilov, zapetih v različnih jezikih. Veliko časa mi kot zborovodji vzamejo
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Foto: Ljubo Vukelič

r avno priprave – izbrati moram primerno skladbo,
jo preučiti, včasih, če je skladba v tujem jeziku, poiščem tudi prebivalca te države, da nam pomaga
pri izgovorjavi. Peli smo angleške, nemške, italijanske, poljske, ukrajinske, valižanske in celo afriške pesmi. Pomembno pa je, da z izborom skladbe
navdušim pevce. Priznam, da jim včasih ni lahko,
ampak sem jih hvaležen, da se mi tudi v takih trenutkih prepustijo.
Kaj pa začetki?
Leta 1992 sem najprej navdušil nekaj članov, da
smo ustanovili Komorni zbor Rakek. Takrat sem
jih iskal od vrat do vrat. Gnalo me je prepričanje,
da moram družbi, ki mi je omogočila šolanje, ponuditi nekaj v zameno. In ustanovitev zbora je bila
kompatibilna z mojo veliko ljubeznijo do petja in
umetniškega ustvarjanja. Ker je bila zasedba iz leta
v leto bolj pestra, vanjo pa so prihajali pevci iz različnih krajev, se nam ni zdelo več primerno, da se v
imenu zbora krajevno omejujemo, in tako smo leta
2003 začeli delovati pod zdajšnjim imenom.
Ali po vseh teh letih še vedno s takim zanosom
vodite zbor?
Lahko rečem, da ja. Pevci so prihajali in odhajali,
zame pa vodenje zbora nikoli ni bilo samo hobi,

Kultura in kulturniki
ampak globoka navezanost. Z zborom me poleg ljubezni do glasbe povezujejo tudi druženje, potovanja in vedno novi izzivi. V zadnjih letih smo postali
pravi družinski zbor, saj v zasedbi poje veliko parov
in tudi že njihovih otrok. Tudi moja družina je mo
čno vpeta v delovanje zbora – moja žena Helena mi
pomaga pri organizaciji, za kar sem ji zelo hvaležen,
starejša hčerka tudi že nastopa z nami, moja sestra
Helena pa je članica že vse od začetka, torej 25 let,
kar zelo cenim. Trenutno nas je v zboru 30, želimo
pa si, da bi se nam pridružilo še nekaj novih članov,
da bi v prihodnje iz naših ust zadonele tudi bolj mogočne skladbe.
Letošnje leto bo prav posebej povezano s Fra
nom Gerbičem. Poleg vašega jubileja bomo
obeležili 100 let od smrti tega skladatelja.
Pripravljate kaj posebnega?
Želimo si, da bi nam poleg že tradicionalnih dogodkov kot so Gerbičevi večeri, Pozdrav pomladi, letnega koncerta v Zelšah ter dobrodelnih in prazničnih
večerov, v letošnjem letu ponovno uspelo posneti zgoščenko. Udeležili se bomo mednarodnega
tekmovanja v Benetkah in v sklopu tega nastopili v
cerkvi sv. Marka v Benetkah. Sicer pa pester nabor
dogodkov v povezavi z obletnico smrti Frana Gerbiča v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravljamo tudi v Zvezi kulturnih organizacij Cerknica.
Kot predsednik ZKO Cerknica ste pomagali
pri pripravi Strategije razvoja kulture v Ob
čini Cerknica. Kakšno pot bi si želeli začrtati
ljubiteljski kulturi v prihodnjih letih?
Menim, da je položaj ljubiteljske kulture v naši občini dober, strategija razvoja pa vsekakor pomeni
korak naprej. Želim si, da bi nam v prihodnje uspelo izpopolniti skupen koledar dogodkov in v cerkniškem kulturnem domu organizirati poseben abonma ljubiteljske kulture. Seveda pri tem velike upe
polagamo tudi na novo vodstvo kulturnega doma.
Avtor: Maruša Opeka

Tršce začarale
cerkev na Jezeru

V

podružnični cerkvi sv. Petra na Dolenjem
Jezeru smo v soboto, 7. januarja, po večerni maši, ki jo je daroval župnik Jožef Krnc,
prisluhnili koncertu z naslovom Prišli so sveti trije kralji. Ljudske pevke Jezerska tršca, ki delujejo v
okviru Kulturne sekcije PGD Dolenje Jezero, so zapele stare božične in trikraljevske pesmi, ki so se skozi
čas ohranile v vasi. Prireditev je vodila Helena Frece.
Kulturna sekcija je bila ustanovljena pred 91-imi
leti, sestav ljudskih pevk pa deluje in poje od leta
2013. Za pevski del skrbita Alja Klemenc in Truda
Zigmund, za operativnega pa Marija Leskovec.
V programu so se zvrstile stare ljudske pesmi, ki
so jih nekoč peli po domovih ali v cerkvi. Pevke so
zapele tudi dve pesmi, ki živita in ju pojejo le na Jezeru, in sicer na drugi in tretji sveti večer pri molitvah v cerkvi, na ta način pa ohranjajo dobro staro
navado. Mladi glasbenici Neža Korošec in Anja
Kebe sta ob jaslicah, ki jih vsako leto z veliko ljubeznijo postavi Matej Mestek, na strunah citer in
violine pričarali vzdušje Svete noči. Da nas v cerkvi
ni preveč zeblo, pa je poskrbel Tomaž Cvetko, ki je
posebej za to priložnost uredil ogrevanje.
Praznično druženje smo nadaljevali ob toplem čaju
in kuhanem vinu v dvorani gasilskega doma, kjer smo
preživeli resnično lep večer.
Avtor: Marija Leskovec
Foto: Klara Žnidaršič
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Šport

Mladi košarkarji
v slovenskem vrhu

V

Cerknici imamo po dolgem času košarkarsko generacijo, ki posega po najvišjih mestih v državi. To
je ekipa igralcev, rojenih v letih 2004 in 2005 (do
13 let starosti). Uspešna sezona se je začela maja 2016,
ko so se uvrstili v 1. Slovensko košarkarsko ligo, kar v tej
kategoriji pomeni 48 najboljših ekip v Sloveniji. Zaenkrat
so zelo uspešni v državnem prvenstvu, kjer so dosegli 10
zmag in so še brez poraza. Trenutno so uvrščeni med najboljših 24 ekip, tudi tu pa so v svoji skupini brez poraza
prvi, torej se bodo borili za mesto povsem pri vrhu.
Nastopali so tudi v pokalnem tekmovanju Mini pokal
Spar. Uvrstili so se v 4. krog, torej med 16 najboljših ekip
v Sloveniji, kjer pa je bila močnejša ekipa Union Olimpija.
Trener ekipe je Miha Korošec, ki je kot igralec v mlajših kategorijah igral na dveh final four turnirjih (starejši
pionirji in mladinci), torej ima kot igralec že kar nekaj
izkušenj s tekem na najvišji ravni, na »svoje« fante pa je
zelo ponosen: »Skupaj treniramo že približno štiri leta.
Dobro delo naših mladih fantov se počasi obrestuje in
postajajo pravi košarkarji. Poleg dobrih rezultatov mi
veliko pomeni, da so postali ekipa, ki držijo skupaj tako
v dobrih kot v slabih trenutkih. Smo kot ena velika dru-

žina, ki na parketu vedno pusti srce. Skratka, na fante
ne bi mogel biti bolj ponosen, saj niso postali samo dobri košarkarji, pač pa tudi dobri in pošteni fantje. Staršem
se zahvaljujem za vso podporo od samega začetka«. Z
nekoliko sreče pri žrebu bi se lahko ekipa uvrstila tudi na
final four, torej na turnir štirih najboljših klubov v državi, kar bi bil izjemen uspeh za klub.

Cerkniški 12- in 13-letni košarkarji pod vodstvom trenerja Mihe
Korošca in ob veliki podpori svoji staršev po desetih tekmah državnega prvenstva še niso zabeležili poraza. | Foto: arhiv kluba

Srebrni cerkniški kegljači

K

egljači so konec decembra in začetek januarja
zaključili še z državnimi prvenstvi v kategoriji do 23 let. Cerkničani so se kljub temu, da so
v prvenstvu nastopali s
precej mlajšimi tekmovalci, dvakrat veselili srebrne medalje.
26. decembra sta v kategoriji tandem drugo
mesto osvojila 18-letni
Jan Piletič in 16-letni
Domen Špeh, v ekipnem
tekmovanju pa so kegljačice zadnji dve tekmi odigrale 7. in 8. januarja.
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Slovenske ekipne podprvakinje v kategoriji do 23 let, članice KK
Brest Cerknica (z leve proti desni): Laura Pokleka, Ajda Ule in
Tina Hren, na fotografija manjka Maruša Forjanič).

Cerkničanke Laura Pokleka, Ajda Ule, Tina Hren
in Maruša Forjanič so zaostale le za Celjankami in se
okitile s srebrnimi medaljami.

Šport

Špela in Nuša
med All Stars

Foto: arhiv kluba

Z

zanimivim dosežkom se lahko pohvalita tudi
mladi cerkniški košarkarici Špela Mele (na fotografiji stoji druga z leve, št. 16) in Nuša Zadel (stoji
peta z leve). 8. januarja sta namreč zaigrali na turnirju All
Stars v Mariboru, kjer so se zbrale najboljše slovenske
košarkarice. Za dekleti, ki v košarkarskem klubu Cerknica igrata v kategoriji U13, je bila to zanimiva izkušnja in
hkrati motivacija za prihodnje delo.

ŠPORTNI
FOTOUTRINEK

Rakovški igralci namiznega
tenisa so januarja zmagali na treh od štirih tekem.
Na fotografiji Jurij Zdovc.
Foto: Ljubo Vukelič

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
KEGLJANJE
kegljišče v Cerknici

17. februar ob 18:00
		 Brest Cerknica II (ž) : Vodnjak
18. februar ob 14:00
		 Brest Cerknica I (ž) : Proteus
18. februar ob 17:30
		 Brest Cerknica (m) : Proteus I

ŠPORTNI SEMAFOR
KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1.A liga
11 tekem: 3 zmage, 1 remi, 7 porazov - 8. mesto
14. 1. 2017 Brest : Calcit I 2 : 6
21. 1. 2017 Konstruktor I : Brest 8 : 0
KK Brest Cerknica, članice, 1.A liga
11 tekem: 8 zmag, 3 porazi - 2. mesto
14. 1. 2017 Brest I : Kamnik I 6 : 2
21. 1. 2017 Adria : Brest I 0 : 8
KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga zahod
7 tekem: 5 zmag, 1 remi, 1 poraz - 1. mesto
20. 1. 2017 Brest II : Vodnjak 4 : 4

NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. SNTL
13 tekem: 10 zmag, 3 porazi - 3. mesto
7. 1. 2017 NTK Inter Diskont II : PPK Rakek 5 : 2
7. 1. 2017 NTK Muta : PPK Rakek 3 : 5
21. 1. 2017 PPK Rakek : NTK Križe 5 : 3
21. 1. 2017 PPK Rakek : NTK Logatec 5 : 1
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL zahod
13 tekem: 4 zmage, 7 porazov - 4. mesto
14. 1. 2017 Cerknica : Žoltasti Troti 77 : 87
21. 1. 2017 Kranjska Gora : Cerknica 81 : 76
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Duh nekega drugega časa

1939 Slivnica –
prav prijetno
Na Slivnici je cerkvica sv. Miklavža,
ki spada pod Grahovo. Včasih je bila
tam maša trikrat na leto: na velikonočni
ponedeljek, na binkoštni ponedeljek
in na angelsko nedeljo.

N

a lep pomladanski dan – bil je velikonočni ponedeljek leta 1939 – se je zbrala družba meniševskih romarjev in se podala na Slivnico. Vsak je
prinesel nekaj za po zob, žejo so si pogasili pa ob izviru
pod cerkvico.
Duša družbe sta bila oba »strica« – Lazarski z Zibovnika in Kranjč iz Dobca. Ta dva sta tudi sicer veliko romala skupaj. Bilo je »prav prijetno«, kot je nekdo napisal
na sliko, vidi pa se tudi na veselih obrazih.
Vesela je bila tudi Mivča Lojzka (Alojzija Švigelj),
ki bo letos stara 97 let (prispevek je bil objavljen februarja
2015; op. ured.), ko mi je o tem pripovedovala. Dobro se
spominja vseh udeležencev in samega dogodka. Vesela
sem bila pa tudi jaz, da sem jo spoznala in da mi je lahko
vse to povedala, pa tudi Brešča Tončka (Antonija Stra
žiščar, por. Zrimšek) iz Dobca, ki me je spremljala.
Po objavi slike sem še enkrat obiskala Alojzijo Švigelj –
Mivčo Lojzko. Ko sem prišla, je sedela pri oknu in brala
Sienkieviczev roman Quo vadis. »Je še iz rimskih časov,«
je povedala.
Potem sem ji pokazala prispevek. Najprej je pogledala
Kranjč’ga strica in jim požugala: »Stric, vi ste krivi, samo
vi ste krivi!« Sem se kar ustrašila, kaj so zakrivili. Potem
me je pa pogledala in rekla: »Če ne bi bilo Kranjčga strica, ne bi bila šla nikoli v Lurd. Tako sem pa šla in ne bom
nikoli pozabila, kako lepo je bilo.«
Potem je prebrala prispevek, ki je bil objavljen na
Stare slike, in kimala: »Ja, res je bilo tako.« Ko sem jo
vprašala, od kod je doma, je rekla, da je doma iz Selščka,
stanuje pa v Begunjah. Potem jo je pa zanimal moj prenosni računalnik in sem ji morala pokazati, kako se piše
nanj in kaj vse se v njem skriva.
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Na fotografiji z leve: Primožčeva Mima iz Selščka, Natkov
Marjan iz Bezuljaka, Mimina sestra Primožčeva Zofa iz Selš
čka, Marjanov brat Natkov Ivan iz Bezuljaka, »Lazarski stric«
z Zibovnika, Ludvik Obreza – Poličkov Ludve, Stanko Švigelj – Mivč (Lojzkin brat), Angela Opeka – Obrezova iz Selš
čka, Poličkov Polde iz Selščka, Matevž Švigelj – Mivč (Lojzkin
in Stankov brat), Alojzija Švigelj – Mivča Lojzka in Andrej
Kranjc – »Kranjč stric« iz Dobca.|Avtor fotografije: neznan; zbirka: Marija Košir (Maša Krajnc)

Ko sem jo z mobilnikom fotografirala in sliko takoj
prenesla na računalnik, se kar ni mogla načuditi. Potem
se je pa zasmejala in rekla: »Pa to nisem jaz. Jaz nisem
tako stara!« Tončka Zrimšek – Brešča, ki me je tudi to
krat spremljala, je rekla: »Lojzka, saj vi bi se prej naučili
delati na računalnik kot pa jaz.« Pa je Lojzka rekla, da je
prestara, a nisem čisto prepričana. Če bi si vzeli čas, kdo
ve, kaj bi še naredili …

Notranjske artikulacije

Avtor: Artikula

Dve vrsti ljudi sta. Eni se v stresnih situacijah
radi posvetujejo s hladilnikom, eni pa ne spravijo vase več od suhega piškota. Kam spadate vi?
Pojejdvate ali stradate?
»Zdaj, ko bi se moral učiti za izpite, mu gre vse
drugo po glavi.«
»Vem. Ga slišim, kako vsak dan več ur igra harmoniko.«
»Če ni to, je pa v kuhinji in pojejdva. Piškote,
čokolado, čips. Vse mu bomo skrili, z mehom
vred.«
pojejdvat' = neprestano po malem jesti

Avtor: Marija Košir
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Ideja za izlet

Soteska Sladke
vode pri Krokarcah
Med Selščkom in Otavami nas ob cesti
prijetno razveseli izvir Sladka voda,
ki nam ponudi pitno vodo. Pod koritom,
pri izviru, voda odteka pod cesto na
drugo stran. Tam se voda prične spuščati
v sotesko med območjema z ledinskima
imenoma Jesenje in Bodičje.

N

a robu Jesenja sta dve večji navpični skalni
steni, pod katerima se potoček Sladke vode
spušča po soteski. Bodičje pa se ponaša z
mnogimi drevesi in grmi bodike (lat. ilex). Nekatera
drevesa imajo rdeče plodove, kar vsekakor popestri
to zaščiteno rastlino.
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V naraščajoč potoček proti drugi skalni steni se
izlivajo še vode iz drugih manjših pritokov. Pod
kakšnim kamnom se morda skriva celo potočni rak.
Najzanimivejši del te soteske pa je nedvomno
pod drugo skalno steno. Že nekoliko pred tem je več
majhnih kaskadnih slapov, potem pa se voda razliva po gladki površini žleba, ki ga je narava naredila
pod drugo skalno steno. Prav na tem mestu se nam
korak nehote ustavi, kajti naše oko uzre vodo, ki
odteka po žlebu, pogledamo še v skalno gmoto nad
žlebom in le ugibamo lahko, kakšna moč je naredila
tolikšen žleb.
Voda pa hiti naprej, kot da bi se hotela čimprej
združiti s pritokom iz Grdega grabna. Tudi Grdi
graben nima zastonj takega imena, hoja po njem je
res zelo težavna.
Soteska Sladke vode se tu končuje, pričenjajo se
Logje. Potoček polni še voda iz pritokov, do izliva
vode v Mrzlek jih je kar nekaj. Mrzlek je bil nekoč
imenovan Mala Cerkniščica, svoj izvir pa ima pod
vasjo Kranjče.
Do soteske ne vodi nobena
označena pot. Po stezicah, ki
so jih naredile gozdne živali,
se je treba spuščati do žleba.
Ob ogledu soteske se pobliže
spoznamo z enim lepših delov
naše pokrajine.
Trenutno je soteska zasnežena, ogled bo spet možen, ko
bo sneg skopnel.
Trajanje pohoda: približno
eno uro.
Zahtevnost: pohod je orientacijsko zahteven, zato
predlagam, da se za vodenje
obrnete na vodniški odsek
Planinskega društva Cerknica
(040 904 726 ali pdcerknica@
Foto: Štefka Šebalj Mikše
pzs.si).
Avtor: Štefka Šebalj Mikše

Notranjski regijski park

Kontrabant
in tihotapstvo

M

ilan Trobič, doktor
etnoloških znanosti in
novinar Radia Slovenija, nas je na januarskem Večeru
Notranjskega parka popeljal v
burni čas kontrabanta in tihotapstva ob Rapalski meji.
Pred praktično polno dvorano Kulturnega doma v
Cerknici je predavatelj obiskovalcem razkril dogodke

Izdelava butalskih mask

V

predpustnem času bosta Notranjski park in Pustno društvo Cerknica izvedla skupno tridnevno
delavnico »Izdelava butalskih mask«, ki jo bo
vodil Martin Petrič. Pod mentorstvom tega grafičnega
oblikovalca, ki ima z oblikovanjem in izdelavo tovrstnih
likov že mnogo izkušenj, bodo udeleženci izdelali lastne
butalske glave, ki jih bodo tudi prejeli v trajno last.
»Tradicija izdelovanja pustnih figur in mask je pri nas
že dodobra uveljavljena in prav je, da se čim več ljudi seznani s potekom izdelave. Da se celo sami naučijo delati
maske, kakršne videvamo v cerkniškem pustnem karnevalu,« se strinjajo organizatorji. Delavnica bo potekala
od 16. do 18. februarja, vse informacije o poteku in prijavi dobite na TIC Cerknica in spletnih straneh Notranj-

ob takratni meji, njihovo ozadje
in razsežnosti teh prepovedanih
dejavnosti, ki so in bodo predstavljale dodaten vir zaslužka tako
za obmejne prebivalce kot čuvaje
meje in celo države same ...
Za piko na i tokratnega predavanja so poskrbeli prav posebni
Foto: Jošt Stergaršek
gostje. S svojim obiskom so nas
namreč presenetili in počastili Martin Krpan z Vrha in
sam presvetli cesar Janez z ministrom Gregorjem.
Avtor: Jošt Stergaršek

skega parka. Maske bo izdelovalo do deset udeležencev
delavnice, njihove izdelke pa bomo lahko videli že na letošnjem pustnem karnevalu »Polh v škrini«, ki bo v nedeljo, 26. februarja, točno okoli 12:32. Avtor: Miha Jernejčič
Foto: Valter Leban

Raziskovalne počitnice

N
Foto: arhiv NRP

ove šolske počitnice pomenijo tudi nove raziskovalne počitnice Notranjskega regijskega parka. Tokratne bodo potekale med 28. februarjem
in 2. marcem. Osnovnošolci, ki se jih bodo udeležili, bodo spoznavali
grboslovje, poleg grbov izdelovali tudi ptičje hiške ter spoznavali, kako so svoj
prosti čas preživljali včasih. Posvetili se bodo starim kmečkim igram in opravilom, brez katerih ni šlo. Na tridnevne raziskovalne počitnice se lahko prijavite
Avtor: Dejvid Tratnik
na dejvid.tratnik@notranjski-park.si, cena pa je 18 evrov.

POJASNILO
V prispevku »Utrdili smo štorkljino bivališče«, objavljenem v 26. številki Slivniških pogledov, smo zapisali, da je osebje
Notranjskega parka »utrdilo dimnik« na Gorenjem Jezeru. V izogib nesporazumom poudarjamo, da pri urejanju štorkljinega
gnezda ni šlo za poseg v sam dimnik, temveč za ureditev gnezda. Utrditev dimnika je bila mišljena kot izboljšanje statike, ki
je bilo doseženo s posegom v samo gnezdo.
Miha Jernejčič
februar 2017
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Obveščamo
www.cerknica.si

Podjetniške delavnice v Cerknici Javni poziv za vpis
se pogosteje slišimo o pomembnosti podjetništva predšolskih otrok v
za razvoj lokalnega gospodarstva, veliko pa je tudi
Vrtec Martin Krpan
programov, ki zainteresiranim nudijo informacije
in svetovanja pri razvoju njihovih podjetniških idej. Prav Cerknica za šolsko leto
zaradi vse večjega povpraševanja je tovrstne storitve pod2017/2018
prla tudi Občina Cerknica, ki je v sodelovanju s svetovalci

V

RRA Zeleni kras, d.o.o., v teh mesecih organizirala prve
delavnice za tiste, ki jih podjetništvo zanima.
V januarju smo izvedli delavnico z naslovom »Moja
ideja – dobra poslovna ideja«, kjer so udeleženci raziskovali, pod kakšnimi pogoji imajo njihove ideje potencial za razvoj v uspešne podjetniške zgodbe, pa tudi, ali je
vsak za podjetnika in kaj slednje pravzaprav vključuje. Na
februarski delavnici so udeleženci raziskali »Registraci
jo dejavnosti in finančno-računovodski vidik pod
jetništva«. Odločitvi za podjetniško pot namreč vedno
sledi veliko negotovosti in vprašanj, ki se navezujejo na
ustanovitev novega podjetja, izbiro prave oblike organiziranosti podjetja, računovodje, vodenja financ in podobno.
Delavnici sta bili namenjeni vsem, ki se s podjetništvom šele srečujejo in želijo preveriti, ali je to nekaj,
v čemer bi se lahko preizkusili tudi sami. Kot pravijo
svetovalci na RRA: »K nam pride veliko strank, ki se ne
želijo takoj zavezati k ustanovitvi svojega podjetja, radi
pa preverijo, kakšne možnosti sploh imajo in ali je to
nekaj, v čemer se prepoznajo.« Tudi zato smo se odločili
za izvedbo takšnih delavnic: ne gre toliko za pričakovanje, da morajo udeleženci tudi postati podjetniki, pač
pa jim želimo pomagati zmanjševati negotovost, ki jo
običajno zaznavamo pri uporabnikih.
Tovrstno aktivnost podpirajo tudi na Občini Cerknica, ki občanom subvencionira vrsto podpornih storitev
za pospeševanje razvoja podjetništva.
Občina Cerknica v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o.
ponuja svojim občanom vrsto podpornih storitev za
pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni torej, da se na
RRA obrnete za brezplačno svetovanje glede oblikovanja
ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi
poslovanja, iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in
nepovratnih) in podobno. Na RRA vam po konkurenčnih
cenah pripravimo tudi poslovni načrt in vloge na
nacionalne javne razpise, pri čemer Občina Cerknica
subvencionira 70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.
Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite
na RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka
e-mail: info@rra-zk.si, tel.: 05 721 22 33 ali 05 721 22 40

V

rtec Martin Krpan Cerknica objavlja razpis za
vpis predšolskih otrok v dnevni program vrtca
za šolsko leto 2017/2018 (vpis s 1. 9. 2017).
Vpis otrok bo potekal na upravi Vrtca Martin Krpan
Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica.
Izpolnjen obrazec Vloga za sprejem otroka v dnev
ni program Vrtca Martin Krpan Cerknica vrnite
v vrtec osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do
15. marca 2017. Obrazce dobite na upravi vrtca ali
na spletni strani vrtca www.vrtec-cerknica.si.
Starši ali skrbniki bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca junija 2017. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z
dnem 1. 9. 2017 več, kot je prostih mest, bo o sprejemu
odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.
Pomembno: staršem, ki so Vloge za sprejem otroka
v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica že oddali, le-teh ni potrebno ponovno oddajati.
Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu
pri svetovalni delavki na tel. št. (01) 705 00 77 od 8.
do 14. ure.

Osnovna šola
Jožeta Krajca Rakek
obvešča da bo vpisovala otroke
v 1. razred matične in podružnične šole
• v ponedeljek, 13. februarja 2017, od 14.00 do 18.00,
• v torek, 14. februarja 2017, od 14.00 do 18.00 in
• v sredo, 15. februarja 2017, od 8.00 do 10.00.
Vpisujemo otroke, ki so rojeni v letu 2011.
Vpis bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe v
šoli na Rakeku. Če vam navedeni termini vpisa ne ustrezajo, pokličite šolsko svetovalno delavko Tjašo Prudič na
telefonsko številko 05 90 97 530 ali 040 206 931.
februar 2017
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Promet po meri ljudi

Jasni cilji razvoja
mobilnosti v občini

 otovalnih navad prebivalcev občine. Za njihovo dosegap
nje se bo Občina Cerknica vključila v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, prijavljala na evropske razpise,
povečala delež občinskih sredstev za ukrepe trajnostne
mobilnosti ter se aktivneje zavzemala za izboljšanje prometne varnosti in umirjanje motornega prometa v občini.

Po izvedenih terenskih ogledih, analizi
Cilji vizije razvoja mobilnosti v občini
prometnih obremenitev, štirih javnih
ÂÂspreminjanje potovalnih navad
razpravah, anketi o potovalnih navadah
ÂÂizkoriščanje potencialov za hojo in kolesarjenje
ÂÂizboljšanje ponudbe javnega potniškega prometa
in intervjujih s strokovno javnostjo
ÂÂumirjanje motornega prometa
je izoblikovan prvi osnutek vizije ter
ÂÂobvladovanje tranzitnega prometa
V nadaljevanju so predstavljeni merljivi in časovno
operativnih ciljev celovite strategije
opredeljeni cilji razvoja trajnostne mobilnosti v občini
urejanja prometa v občini Cerknica. Na
Cerknica, ki bodo glavno vodilo pri izvajanju ukrepov na
4. javni razpravi in delavnici so bili javnosti področju prometa in prometne varnosti.
predstavljeni cilji razvoja mobilnosti v občini,
ki predstavljajo osnovo za pripravo ukrepov Cilji za izboljšanje varnosti pešcev
in spodbujanje hoje:
na področju razvoja trajnostne mobilnosti:
ÂÂGradnja manjkajočih pločnikov v naseljih občine Cer
izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje
knica, skozi katera potekajo državne ceste, do leta 2022.
ÂÂPovišanje deleža hoje v vsakodnevnih potovanjih za
in javni potniški promet ter umirjanje
tretjino do leta 2022 (s sedanjih 10 na 13 o
 dstotkov).
motornega prometa v občini Cerknica.
ÂÂZnižanje deleža prometnih nesreč z udeležbo pešcev

Z

zavedanjem, da je trajnosten in učinkovit prometni sistem ključen za delovanje sodobne družbe,
predstavljajo osredji stebri vizije razvoja prometa
pomembno vodilo razvoja mobilnosti v občini. Na podlagi zastavljenih ciljev bo Občina spremljala učinke izvedenih ukrepov na izboljšanje varnosti, infrastrukture ter

za polovico do leta 2022 (glede na povprečje v obdobju 2010-2015). Vizija »med pešci ni smrtnih žrtev« do
leta 2022.
ÂÂOdprava najmanj dveh pešcem nevarnih prometnih
točk na leto.
ÂÂPostopno odpravljanje ovir za gibalno ovirane osebe in
osebe z otroškimi vozički na javnih površinah.

Foto: Ljubo Vukelič
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Cilji za razvoj javnega potniškega
prometa v občini

ÂÂZagotavljanje sredstev iz občinskega proračuna za
storitve javnega linijskega prevoza v občini.
ÂÂPovečanje deleža uporabnikov javnega prevoza z
2,5 odstotka na pet odstotkov do leta 2022.
ÂÂUsklajevanje voznih redov avtobusnega in železniškega potniškega prometa v občini Cerknica.
ÂÂObravnava možnosti vzpostavitve in uvedba sistema občinskega javnega potniškega prevoza do leta
2020.

Foto: Ljubo Vukelič

V sklopu 4. javne razprave in delavnice, ki je potekala 19. januarja 2017, je župan občine Cerknica Marko
Rupar podelil nagrade v skupni v rednosti 300 evrov
nagrajencem, ki so izpolnili anketo o potovalnih navadah prebivalcev občine Cerknica. Nagrajencem čestitamo in jim želimo varno pot.
Po javni razpravi je župan otvoril javno razstavo o
viziji in ciljih, ki prikazuje osnutke operativnih ciljev
po posameznih stebrih trajnostne mobilnosti v občini.
Razstavo si lahko ogledate v prostorih Knjižnice
Rakek le še do 6. februarja 2017.

Cilji izboljšanja pogojev za kolesarjenje

ÂÂSprejem celovite strategije razvoja kolesarskega
omrežja do 2019.
ÂÂZagotovitev pogojev za varno parkiranje koles ob
javnih ustanovah in na površinah v občini Cerknica
do leta 2022.
ÂÂZmanjšanje števila nesreč z udeležbo kolesarjev za
polovico do leta 2022
(glede na povprečje
v obdobju 2010–2015).
Vizija »med kolesarji ni
smrtnih žrtev« do leta
2022.
ÂÂPodvojitev deleža dnevnih potovanj, opravljenih s kolesom, do leta
2022 (s sedanjih pet na
deset odstotkov).
ÂÂIzboljšanje pogojev za
rekreativno in turistično kolesarjenje.

Cilji za umirjanje avtomobilskega
in tovornega prometa

ÂÂZnižanje deleža prometnih nesreč z udeleženimi
motornimi vozili za 20 odstotkov do leta 2025 (glede na leto 2016). Vizija »med uporabniki motornih
vozil ni smrtnih žrtev«.
ÂÂZnižanje deleža dnevnih potovanj, opravljenih z
osebnim avtomobilom, za deset odstotkov do leta
2022 (glede na leto 2016).
ÂÂUmirjanje motornega prometa v stanovanjskih naseljih in bližini izobraževalnih ustanov.
ÂÂUmirjanje tranzitnega tovornega prometa na regi
onalnih povezavah v občini.

Vabimo vas, da na elektronski naslov cps@cerknica.si
podate svoje predloge za oblikovanje operativnih ciljev
razvoja trajnostne mobilnosti v občini Cerknica. Za vaše
prispevke se vam že vnaprej zahvaljujemo.
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Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): ZAHTEVNEŽ, VALERIANA, IR, MODRIN, STEPP, AKSA, UJ, LEGLO, SEDEŽNE
GARNITUR, PROLOG, ESAI, IKE, AKSEL, RAT, DOKAZ, DEJANJE, IKAR, NK, ALE, ARKADA, NUJA, ON, EIGER,
VRHUNSKO, UDOBJE, VAL, EVO, NDOLA, ROJ, IZRAZ.

Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagradna
križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniskipogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve bomo
v uredništvu sprejemali do 21. februarja.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Pustno društvo Cerknica.
1. nagrada: dve vstopnici za Veliki tradicionalni pustni
karneval,
2. nagrada: dve vstopnici za pustno zabavo z Modrijani na
pustni petek,
3. nagrada: dve vstopnici za otroško maškarado na pustno
soboto.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po telefonu ali z elektronsko pošto, zato k rešitvi dopišite svojo številko ali elektronski naslov.
V uredništvo je tokrat prispelo 97 pravilnih rešitev. Med
njimi smo izžrebali tri nagrajenke, ki prejmejo nagrade pokrovitelja, Stepp, d. o. o.:
1. nagrada (okrogel tabure): Andreja Ule, Grahovo 28a,
1384 Grahovo
2. nagrada (velika okrasna blazinica): Bogdana Primožič,
Begunje pri Cerknici 121, 1382 Begunje pri Cerknici,
3. nagrada (mala okrasna blazinica): Zdenka Lončar,
Peščenk 39, 1380 Cerknica.
Nagrade lahko nagrajenke prevzamejo v razstavnem salo
nu Stepp (po vnaprejšnjem dogovoru na številki 051 444 602).
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Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Najlepše podobe zime

Z

ima nas je v januarju razvajala z mrazom, soncem,
snegom in ledom. Za nami je nekaj čudovitih dni,
ko je naša narava postala najlepše prizorišče za
rekreacijo na prostem.
Največ obiskovalcev je privabilo Cerkniško jezero,
domačini pa smo si poiskali svoje skrite kotičke. Objav
ljamo najlepše zimske prizore iz različnih krajev naše
občine.
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Lepo vabljeni ...

… v februarju
do 28. februarja

Vlasta Krajc

Razstava unikatnega nakita.
Razstavna vitrina cerkniške knjižnice,
v času obratovanja knjižnice.
Organizira: KJUC

vsak četrtek

Igralne urice v angleščini

Za predšolske otroke. Več informacij na
031 727 528 in na Facebook strani.
Večgeneracijski družinski center Cerknica,
Čabranska 2, ob 17. uri.
Organizira: Večgeneracijski družinski center
Cerknica

petek, 3. februar

Prireditev ob Prešernovem dnevu
Prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku in otvoritev razstave mozaikov.
Razstava bo na ogled do 3. marca v času
urnika knjižnice na Rakeku.
Knjižnica Rakek, ob 18. uri.
Organizirata: KJUC in KD Rak Rakek.

torek, 7. februar

Samopomoč svojcem obolelih
za demenco

Skupina za samopomoč.
DEOS Center starejših Cerknica, ob 17. uri.
Organizira: DEOS Center starejših Cerknica

torek, 7. februar

Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku

Večer, posvečen Franu Gerbiču. Vstop je prost.
Kulturni dom Cerknica, ob 19. uri.
Organizirajo: JSKD, Notranjski regijski park
in Občina Cerknica

četrtek, 9. februar

Srečanje Bralnega kluba

Beremo roman Grenko morje Marjana Tomšiča.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ob 18. uri.
Organizira: KJUC

petek, 10. februar

Knjiga ne grize

Prvo srečanje bralnega kluba za mlajše generacije.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: KJUC

ponedeljek, 13. februar

Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Za otroke od 4. leta dalje.
Knjižnica Rakek, ob 17. uri.
Organizira: KJUC
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sreda, 15. in 22. februar

Ustvarjalnica za predšolske otroke
V februarju bo aktualno pustno ustvarjanje.
Več informacij na 031 727 528 in na
Facebook strani.
Večgeneracijski družinski center Cerknica,
Čabranska 2, ob 17. uri.
Organizira: Večgeneracijski družinski
center Cerknica

sreda, 15. februar

Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico
Za otroke od 4. leta dalje.
Knjižnica Rakek, ob 18. uri.
Organizira: KJUC

sreda, 15. februar

Pravna ignoranca škodi 2. Kritika
pravne prakse

Andraž Teršek – predstavitev knjige
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ob 18. uri.
Organizira: KJUC

od 16. do 18. februarja

Izdelava butalskih mask

Dejavnosti za osnovnošolce
med zimskimi počitnicami

Večgeneracijski družinski center
Cerknica pripravlja počitniško druženje
za osnovnošolce. V skupini bo do 10 otrok,
ki se bodo družili od 27. februarja do
3. marca od 9. do 13. ure v prostorih
centra na Čabranski 2. Več informacij:
031 727 528 in na Facebook strani.

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
vabi na brezplačni računalniški tečaj za
osnovnošolce od 4. razreda dalje. Tečaj
bo potekal od 27. februarja do 3. marca
v cerkniški knjižnici. Več informacij in
prijave na (01) 7091 078.

Notranjski regijski park vabi na
raziskovalne počitnice. Osnovnošolci
bodo od 28. februarja do 2. marca
spoznavali grboslovje, stare kmečke igre
in opravila ter izdelovali ptičje hiške.
Cena: 18 €. Informacije in prijave na:
dejvid.tratnik@notranjski-park.si.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
vabi k vpisu
V februarju in do konca šolskega leta
prvošolčki vabljeni k brezplačnemu vpisu
v vseh enotah knjižnice. Ob vpisu vas čaka
darilo (slikanica).

Tridnevno delavnico za do deset udeležencev
bo vodil Martin Petrič. Obvezne prijave in
več informacij: TIC Cerknica (01 709 36 36)
in spletna stran Notranjskega parka.
Industrijska cona Podskrajnik,
KULTURNI DOM CERKNICA
ob 16. uri.
Organizirata: Notranjski regijski
park in Pustno društvo Cerknica
MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE

FEBRUAR '17

četrtek, 16.,
in petek, 17. februar

Komedija v izvedbi DENISA AVDIĆA
organizatorja: Špas teater in Notranjski regijski park

Navihana pravljična urica
Pravljična urica z ustvarjalno
delavnico za otroke od 4. leta
dalje. Prijave na (01) 709 10 78.
Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica, ob 17. uri.
Organizira: KJUC

četrtek, 16. februar

Tek med vrhovi Himalaje

Predstavitev Andreje Sterle
Podobnik in njenega vrhunskega
podviga.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
ob 18. uri.
Organizira: KJUC

četrtek, 16. februar

Meditacija Radost enosti

Meditacija, s pomočjo katere
odklepamo področja, kjer imamo
težave in izzive, ki jih ne moremo
sami odpraviti.
Več informacij na 031 727 528
in na Facebook strani.
Večgeneracijski družinski center
Cerknica, Čabranska 2, ob 18.30.
Organizira: Večgeneracijski
družinski center Cerknica

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU

Večer, posvečen Franu Gerbiču
organizatorja: JSKD in Notranjski regijski park

KMETIJSTVO IN NARAVA Z ROKO V ROKI?

Predavanje dr. Klemna Elerja z ljubljanske Biotehniške
fakultete
organizator: Notranjski regijski park

MEHURČKI

Lutkovna predstava za otroke gledališča Bičikleta
organizator: Notranjski regijski park

TV ČOHOVO

Uradni butalski TV program, na katerem najdete vse,
razen tistega, česar ne. Predstava ni primerna za otroke.
organizatorja: Pustno društvo Cerknica in Notranjski
regijski park

POGAJNIČ, TI SI TIČ, GAJŽLO IMAŠ,
KRAV PA NIČ

Večer, posvečen etnološki pustni dediščini Notranjske
z gostujočimi skupinami s Primorske
organizatorja: Hiša izročila in Notranjski regijski park

TV ČOHOVO, ponovitev

Ponovitev uradnega butalskega TV programa.
Predstava ni primerna za otroke.
organizatorja: Pustno društvo Cerknica in Notranjski
regijski park

5. 2.
nedelja
ob 17.30

Vstopnina: 20 €
(prodajna mreža
EVENTIM)

7. 2.
torek
ob 19.00
Vstop prost

16. 2.
četrtek
ob 19.00
Vstop prost

18. 2.
sobota
ob 10.00

Vstopnina: 4 €

24. 2.
petek
ob 19.00

Vstopnina:
predprodaja 5 €
na dan predstave 7 €

27. 2.
ponedeljek
ob 19.00
Vstop prost

28. 2.
torek
ob 19.00

Vstopnina:
predprodaja 4 €
na dan predstave 6 €

Predprodaja vstopnic: www.mojekarte.si, Petrol, Tur Servis, Avtostil, OMV.
Več o vsebini predstav: www.notranjski-park.si, www.cerknica.si

