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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 Jernejčič, 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: Avrora AS, d. o. o.,
tisk: Evrografis d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Gorski kosmatinec bo v začetku
aprila zacvetel na peščici kraških travnikov na najbolj toplih
legah v Notranjskem regijskem parku.
Foto: Jošt Stergaršek
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Slivnico olajšali odpadkov

P

omlad s seboj prinaša številne radosti, recimo čistilne akcije. Pridružil sem se sosedom onkraj Menišije pri velikopotezni delovni akciji na košatem
hribu, ki se mogočno pne nad Cerknico. Pospravljali smo
za nevestnimi planinci, ognili pa se nismo niti drugim
naplavinam moderne dobe na tem območju.
18. marca navsezgodaj zjutraj sem bil na zbornem
mestu. Ekipe Planinskega društva Cerknica so se že za
gnale v breg, le Štefka je čakala name, zamudnika. Naši
tričlanski delovni brigadi je pripadla cesta pod Slivnico.
Med potjo sem izvedel za plemenito dejanje cerkniške
komunale, ki je čistilno akcijo podprla z vrečami in rokavicami. V grlu se mi še kar valja masten cmok ob dejstvu,
da vrhniška komunala te artikle prostovoljcem pri identičnih akcijah pridno zaračunava.
A vrnimo se k plodovom naše akcije. Spočetka so ležali sem pa tja papirček, plastenka, lonček za kavo, zmečkana pločevinka… potem pa se je pričelo zares. Na robu
jase stara deponija, pod cesto tovornjakova pnevmatika,
izpod nekega kamna sem potegnil kalkulator, pa steklenica Jelcinove vodke in še ena, pa še ena… Po dveh
napolnjenih vrečah sem dojel, da nekomu močno tekne ruska ognjena voda. Še najbolj v naravnem okolju, a
vendarle ne predaleč od doma.
Globlje smo zahajali v gozd, bolj se je sestava odvrženih odpadkov spreminjala. Našli smo polne vreče pločevink, zapuščino piknikov v gozdu, pod cestnim robom so
se množili žaklji vrtnarskih viškov in še in še. Po enajsti do vrha napolnjeni vreči smo prispeli do predsednika
Mira, ki je na priljubljenem izhodišču planinske poti na
Slivnico naletel na pravcato deponijo vsega mogočega in
nemogočega. Manjkalo ni ne televizije ne roštilja, v bližini so našli celo napol vkopano peč. Mi pa smo v gozdni
grapi naleteli na celo avtomobilsko karoserijo.
Kanček pelina je
grenil občutek ponosa nad izkupičkom. Pravi planinec
smeti res odnese v
dolino – le da mora
žal še prevečkrat
odnesti tudi tuje…
Avtor: Damjan Debevec

Uvodnik

Foto: Valter Leban

Šport in
rekreacija za vse
Marec ni samo
pomladni, je tudi
športni mesec.
Zimski športi
so v zadnjih
izdihljajih,
toplejše vreme pa
že omogoča druge
zunanje športe.
Nogometaši
pričnejo s pomladanskim delom
tekmovanja, nekatera ligaška
tekmovanja se zaključijo, med drugim
tudi rekreacijske lige, hkrati pa se še
spomnimo dosežkov preteklega leta
in podelimo nagrade tistim, ki so
lansko leto v športnem smislu najbolj
zaznamovali.

P

rav na področju športa se v občini Cerknica
obeta precej infrastrukturnih novosti. Dela,
povezana z gradnjo športne dvorane na Rakeku, so že v polnem teku, končana naj bi bila predvidoma prihodnje leto, v »Kolenu« pa bosta zgrajena fitnes na prostem in skate park.
»Pa kaj to res potrebujemo?« se marsikdo sprašuje. Seveda ne glede rakovške športne dvorane –
mislim, da smo si tu vsi enotni. Glede skate parka,
pa tudi fitnesa na prostem, so mnenja precej bolj deljena. Razumeti gre predstavnike športnih klubov
in društev, ki se strokovno in organizirano s športom ukvarjajo že dolga leta in imajo ideje, kako bi

z več sredstvi zagotovili boljše pogoje za svoje nadaljnje delo. Medtem pa društva, ki bi se organizirano ukvarjalo z rolkanjem, BMX kolesarjenjem in
podobnim, pri nas (še) ni.
Po drugi strani že na kratkem sprehodu skozi
Cerknico srečamo mnogo mladih, ki niso vključeni
v vodene športne aktivnosti, a se ukvarjajo s športom. Na vsakem koraku lahko opazujemo otroke in
mladostnike, ki izvajajo najrazličnejše akrobacije na
najrazličnejših prevoznih sredstvih – skirojih, rol
kah, kolesih. Ker nimajo urejenih površin za izvajanje tovrstnih vragolij, s svojim početjem večkrat
prestrašijo mimoidoče in mimovozeče. Upamo, da
bodo skate park vzeli za svojega in se začeli bolj organizirano ukvarjati s takšnimi športi. Čez leta pa
se morda zgodi, da bo med prejemniki priznanj za
športnika leta prav kdo od njih.
Zraven pa še fitnes na prostem. Malo za šalo: obiskovalci fitnesa v zaprtem prostoru imajo med svojo
vadbo zelo omejeno občinstvo, ki si lahko ogleda njihova izklesana telesa. V fitnesu na prostem te omejitve ni. Mimoidočih bo (tudi zaradi lepo urejene
sprehajalne poti v bližini) dovolj, poleg tega pa bo
uporaba naprav brezplačna. Fitnes bodo lahko uporabljali tudi športni klubi in tam med svojimi poletnimi kondicijskimi pripravami opravili kak trening.
Klube, ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim športom ter načrtno delajo z mladimi in organizirajo športno rekreacijo, že sofinancira (povsem
upravičeno, da ne bo pomote) občinski proračun.
Občina Cerknica pa se je zdaj odločila del sredstev
nameniti tudi rekreativnim športnikom, ki v organizirane dejavnosti društev in klubov niso vključeni.
Tudi akrobacije s skiroji in vadba v fitnesu sodijo
med športne dejavnosti, zato upamo, da bo stvar
zaživela tudi v praksi. Da si bomo lahko sposodili
in malce priredili refren pesmi skupine Mi2 ter navdušeno prepevali: »Pojdi z menoj v Koleno; bova lepa,
bova fit ...«.
Miha Jernejčič
april 2017
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Intervju

Jože Turšič –
gasilstvo kot način
življenja
Prve strani medijev polnijo predvsem
uspehi športnikov, umetnikov,
raziskovalcev, premalo pozornosti
pa posvečamo ljudem, ki prejemajo
priznanja za pomoč drugim.
Jože, ste letošnji prejemnik plakete Civilne zašči
te, ki pomeni priznanje za življenjsko delo, poseb
ne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševa
nju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine
ter pri varovanju okolja ob naravnih in drugih
nesrečah. Čestitke.
Hvala. To ni samo moja nagrada, ampak jo posvečam
vsem, ki predano delujemo v civilni zaščiti, gasilskih
društvih, pri tabornikih, skavtih, na Rdečem križu,
Karitasu, v zdravstvenem domu, policiji na območju
cerkniške občine. Pri našem delu uspeh ni stvar posameznika, ampak je odvisen od sodelovanja in predanosti
številnih deležnikov.
Ti deležniki pa potrebujejo dobrega koordinatorja?
Seveda. Kot poveljnik Civilne zaščite Cerknica moram
znati delovati v stresnih situacijah. Ko se ob večjih nesrečah sestane štab civilne zaščite, je potrebno ravnati
preudarno, zbrati različne podatke, poslušati mnenja,
miriti strasti in se na koncu smotrno odločati.
Vendar še zdaleč ni tako preprosto, kot je slišati.
Za vami so leta in leta izkušenj.
Vse od leta 1972, ko sem kot pionirček prvič stopil v gasilske vrste, sem v gasilstvu prehodil res dolgo pot. Bil
sem poveljnik PGD Cerknica in član upravnega odbora.
Med leti 1997 in 2016 sem vodil PGD Cerknica, sedaj
pa ostajam častni predsednik. Že nekaj let sem tudi na
položaju poveljnika civilne zaščite.
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Kako ste sploh zašli v gasilske vode?
Bilo je skorajda samoumevno. Že od otroštva živim nasproti starega gasilnega doma na Mali gasi. Ob nedeljah
smo imeli gasilske vaje kar na cesti, saj so bili avtomobili
v tistem času še redkost. Igra z vodo je prerasla v način
življenja. V vsem tem času so se med nami stkale močne
vezi, tako da vem, da se na gasilce tudi kot na prijatelje lahko zanesem. Medsebojno zaupanje in pomoč pa
rezultirata tudi v dobrem delu.
Gasilsko društvo Cerknica se je v zadnjih 30 letih
precej okrepilo. V katero smer so šla vaša prizade
vanja?
Za dobro delovanje so potrebni ustrezni pogoji. Star
gasilni dom na Mali gasi, kjer je bilo prostora le za dve
intervencijski vozili, ni več sledil niti potrebam društva
niti prebivalcev. Naša prizadevanja smo zato usmerili
v izgradnjo novega doma. Leta 2001 je bil postavljen
temeljni kamen v Žajfnici, dom pa smo otvorili pet let
kasneje. Tudi tu se je pokazala solidarnost gasilcev in
ostalih občanov, ki so nam s prostovoljnim delom pomagali pri izgradnji. Izračunal sem, da je gradnja stala nekje
300 evrov na kvadratni meter. Potem je šla pot Gasilskega društva Cerknica samo še navzgor. Članstvo se je
krepilo in izobrazilo, v svoje vrste smo pridobili številne
mlade, kupili smo nova intervencijska vozila in ostalo
opremo. Tehničnim pridobitvam v industriji mora za
uspešno posredovanje slediti tudi gasilstvo. Lep primer
so električni avtomobili – ti od gasilcev, ki posredujejo v
nesrečah, zahtevajo nova znanja.

Intervju
V vsem tem času, odkar ste gasilec, so se naloge
in tudi položaj gasilstva gotovo močno spremenili.
Kakšna so vaša opažanja?
Od operativnih gasilcev se zahteva dosti znanja, časa in
hitro odzivnost. Pozornost se namenja tudi popolni zaščitni opremi, pri kateri ne sme biti odstopanj in mora
imeti vse certifikate. Operativci morajo imeti opravljen
zdravniški pregled in ga ponavljati, za zahtevna dela celo
na tri leta. Glede izobraženosti in posegov, ki jih izvajamo, se lahko naše društvo primerja celo s profesionalnimi ekipami poklicnih gasilcev. Tudi število intervencij
je večje kot v preteklosti. Povprečno imamo na leto med
60 in 80 intervencij, ta številka pa v zadnjih letih stagnira. Na srečo se je večjim potrebam gasilskih društev
prilagodila tudi Občina Cerknica, ki je v zadnjih osmih
letih povečala proračunsko postavko za dobro četrtino,
tako da bo vseh 15 gasilskih društev, kolikor jih deluje
na območju občine Cerknica, z letošnjim letom imelo sodobna gasilska vozila. Ocenjujem, da se je v zadnjih letih
na tem področju naredil velik napredek.
Stereotipno je misliti, da se ukvarjate samo z ga
šenjem požarov.
Dandanes so požari na srečo zelo redki. Ljudje nas kličejo zaradi različnih situacij. Včasih upravičeno, včasih
ne, vendar gasilci se radi odzovemo in pomagamo, če je
le mogoče. Tako je bilo v preteklosti osnovno poslanstvo
gasilcev gašenje požarov, v današnjem času pa prednjačijo posredovanja ob prometnih nesrečah in tehnične

intervencije, recimo odpiranje zaklenjenih avtomobilov,
stanovanj, odstranjevanje osirjev. Ko so na Cerkniškem
jezeru pred tedni našli poginulo ptico in so sumili na
ptičjo gripo, so morali gasilci s čolnom po truplo in ga
nato predati higienikom.
Leto 2014 si boste zagotovo zapomnili po žledu in
po poplavah. Je spomin na dogodke še živ?
To leto je bilo za gasilce res pestro. Spomnim se, kako
smo pri žledu najprej mislili, da bo trajal dan, dva. Žled
že, nisem si pa mislil, da bo naredil tako škodo. Situacija
se je stopnjevala. Ko je zmanjkalo elektrike, pa smo vedeli, da gre zares. Najprej smo morali poskrbeti za prevoznost cest, čeprav je bila situacija zares nevarna, zlasti
ponoči, ko smo morali zapreti posamezne odseke cest.
Nekaj posameznikov je moralo prenočiti v cerkniškem
gasilnem domu, ker jih zaradi nevarnosti nismo spustili
naprej. Kljub temu, da je bila situacija več tednov zares
zahtevna, ocenjujem, da smo se dobro znašli. Na pomoč
so nam takrat prišli tudi avstrijski gasilci, s katerimi
smo še danes v stiku. Obiskali so nas ob prevzemu novega vozila, v Avstrijo pa je odšla delegacija cerkniških
gasilcev.
Videli ste že ogromno neprijetnih situacij, tragi
čnih zgodb, žalostnih obrazov. Vas to privede do
osebnih stisk?
Ob hujših nesrečah imamo možnost posveta s psihologom. Sicer smo tudi gasilci samo ljudje in normalno je,
da nas stvari prizadenejo. Vendar
je potrebno v kritičnih momentih
ohraniti mirno kri in storiti, kar je
v naši moči. A tovrstne situacije
nas krepijo in ozaveščajo, da nam
lahko en sam trenutek življenje
obrne na glavo. Dojel sem, da so
v življenju res pomembne drobne
stvari, ki nas osrečujejo. Zato je
ena od stvari, ki me pri intervencijah najbolj razjezijo, vandalizem.
Objestnosti pri ljudeh ne bom nikoli razumel.
Rokovanje s predsednikom države
Borutom Pahorjem ob letošnji podelitvi
nagrad Civilne zaščite.

Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič
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Aktualno pri nas

Koliko damo
za šport?
Na območju občine Cerknica deluje
32 društev in klubov, ki se na tak ali
drugačen način ukvarjajo s športom.

P

rednjačijo tista, ki se ukvarjajo z rekreativnimi
športi, v kakovostni šport (tekmovanja v panožnih zvezah) je vključeno devet društev oziroma
klubov, vrhunske športnike pa imamo v Kegljaškem
klubu Brest Cerknica in v Cerkniškem društvu strelk in
strelcev. »Med vsa ta društva so všteta tudi tista, katerih
primarna dejavnost ni športna, a v okviru svojega letnega programa izvajajo posamezne športne aktivnosti ali
prireditve, na primer taborniki, študenti in tako dalje,«
pravi Dušan Jernejčič (spodaj na fotografiji), ki je na
Občini Cerknica zadolžen za področje športa.

primer košarkarje, kegljače, igralce namiznega tenisa,
nogometaše in strelce. »Našteti se pri svojem delu opirajo na več generacij in več nivojev, od rekreacije do kakovostnega ali celo vrhunskega športa, kar pomeni, da
imajo na razpisih več možnosti, hkrati pa v svoje vrste
tudi pritegnejo več članov, od katerih nekateri stremijo
k vrhunskosti, drugim pa je dovolj le uživanje v športnih
aktivnostih,« pravi Jernejčič. Klubi organizirajo tudi
posamezne lige, namenjene rekreativnim športnikom,
tako imamo na primer v košarki, nogometu in kegljanju
trim lige, namenjene rekreativnim športnikom, ki niso
registrirani v okviru panožnih zvez oziroma tekmovanj.
Poleg financiranja letnih programov športa Občina
skrbi tudi za vzdrževanje športnih objektov in naložbe, čemur v zadnjih letih nameni precej več sredstev – v
letu 2017 za ta namen planiranjo kar 1.737.195,62 evra.
Treba pa je omeniti, da sta glavna izdatka pri športni
infrastrukturi športna dvorana na Rakeku (v letu 2017
je za gradnjo dvorane predvideno 1,5 milijona evrov) in
skate park s fitnesom (159.195,62 evra). Brez teh dveh
izdatkov je vzdrževanju in naložbam v športne objekte
namenjenih 78.000 evrov, kar bi – ob predpostavki, da bi

Občinsko financiranje športnih programov
6%

1% 0%

8%

Klubi se financirajo s pomočjo članarin in sponzorstev,
pa tudi s sredstvi, ki jih za športne dejavnosti v javnem interesu vsako leto nameni Občina Cerknica. Ta za izvajanje
letnih programov največ denarja nameni društvom in klubom, ki se posvečajo delu z mladimi. Od 154.501 evra, kolikor je bilo na razpisu s področju letnega programa športa razdeljeno med prijavljene, je bilo namreč kar 97.943
evrov namenjenih za športno vzgojo otrok in mladine.

Podpora mlajšim selekcijam

Tako ne preseneča, da Občina najbolj podpira klube, ki
imajo poleg članskih ekip zaledje v mlajših selekcijah, na
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21 %
63 %

Športna vzgoja otrok in mladine
Razvojne in strokovne naloge (izobraževanja, prireditve,
delovanje društev, priznanja najboljšim športnikom,
založništvo)
Kakovostni šport
Športna rekreacija
Vrhunski šport
Šport invalidov

Aktualno pri nas
bil letnemu programu za šport namenjen enak znesek –
predstavljalo okrog 33 odstotkov sredstev. To bi bilo tudi
v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji za obdobje od leta 2014 do 2023. Do leta 2023
naj bi se delež izdatkov, namenjen infrastrukturi, s 50
znižal na 35 odstotkov, delež sofinanciranja letnih programov športa pa naj bi se iz 36,85 odstotka (podatek
za leto 2011 na državni ravni) povzpel do 45 odstotkov.

dobile tudi posamezne športne zveze. Na našem območju deluje Športna zveza Cerknica, prek katere lahko
člani prav tako dobijo nekaj sredstev, saj se zveza prijavlja na razpise Fundacije za šport. To je bil tudi razlog
za ponovno vzpostavitev športne zveze, ki ima trenutno 28 članov. »Letna članarina je 40 evrov, pogoj za
članstvo pa, da imajo klubi oziroma društva med svojimi dejavnostmi tudi športno udejstvovanje,« pravi
Milan Gornik, predsednik ŠZ Cerknica. Zveza svojim
članom nudi strokovno pomoč pri prijavah na razpise,
Letos prioriteta infrastruktura
poleg tega pa skrbi tudi za organizacijo Notranjskega
Občina Cerknica trenutno infrastrukturi namenja kar
tekaškega pokala, soorganizira prireditev »Veter v laokrog 92 odstotkov sredstev, namenjenih za šport, sred
seh – s športom proti drogi«, podeljuje priznanja za
stva pa nameravajo v prihodnjih letih znižati. »Športna
športnike leta ter sofinancira rekreativni šport dvadvorana na Rakeku je zdaj prioritetna naloga, s skate
najstih društev, ki so včlanjena v zvezo.
parkom in fitnesom pa se želimo približati tudi tistim,
Še beseda o športnikih z našega območja, ki sicer doki niso vključeni v organizirane športne aktivnosti, a se
segajo vrhunske rezultate, a trenirajo v klubih drugje
s športom vseeno ukvarjajo. Hkrati pa bi ju lahko za svo- po Sloveniji ali celo po svetu. Tudi tu se Cerknica la
je aktivnosti uporabljala tudi društva v okviru organi- hko pohvali s kolesarjema Petrom Veselom in Nalom
zirane vadbe,« pravi župan Marko Rupar. Na podoben Otoničarjem, hokejistom Janom Urbasom, biatlonnačin bi k športni infrastrukturi lahko šteli tudi urejanje ko Urško Poje ... »Takšni športniki so pod okriljem
tekaških, planinskih in kolesarskih poti, pa tudi zuna- svojih klubov, s tem pa tudi drugih občin,« pravi Dušan
njih igrišč. Te poti in igrišča so namenjena vsem, ki se Jernejčič. »Tako kot Občina Cerknica pomaga ustvarželijo športno udejstvovati, hkrati pa jih društva in klu- jati pogoje za trening za športnike od drugod, ki tekbi uporabljajo za svoje treninge in dejavnosti. Določeni mujejo v »naših klubih«, tako cerkniškim športnikom,
objekti sicer niso neposredno športni, temveč bolj turi- ki tekmujejo drugod, pogoje nudi njihov matični klub.
stični (pohodniške in tekaške poti) oziroma prometni Vseeno pa skušamo pomagati, če so le možnosti za to
(kolesarske poti).
in če se tudi športnik in matični klub s tem strinjata.
V Nacionalnem programu športa v Republiki Slove- Določen čas lahko na primer športnik trenira v okviru
niji za obdobje od leta 2014 do 2023 so opredeljene že- kakega kluba iz Cerknice, ima možnost uporabe fitnesa
lene smernice, po katerih naj bi bil večji delež sredstev in podobno«.
namenjen programom za šport, zmanjšal pa bi se delež, namenjen športnim
objektom. Glede na smernice naj bi
se do leta 2023 povečeval tudi delež
sredstev, namenjenih športnim prireditvam, organiziranosti v športu, družbeni in okoljski odgovornosti ter razvojnim dejavnostim, zno
traj programov
za šport pa naj bi se na primer povečal
delež sredstev, namenjenih športni rekreaciji, vrhunskemu športu in športu
starejših, zmanjšal pa na primer delež,
namenjen kakovostnemu športu.
V skladu s smernicami nacionalnega
programa za šport naj bi večjo veljavo

Avtor: Miha Jernejčič Foto: Ljubo Vukelič
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Kožljek: vas na
sončni planoti

Druga zgodba, ki sega v preteklost, pa pripoveduje o
kugi, ki je večkrat potrkala na notranjska vrata. Tako je
bilo tudi v 15. stoletju. Ker je bila kuga huda nalezljiva
bolezen, ki je pomorila cele vasi, so se je ljudje zelo bali.
Kožlječani so se zaobljubili, da bodo zgradili kapelico v
zahvalo Mariji, če jih bo kuga zaobšla. In kuga res ni pri
šla v vas. Zaobljubili so se tudi, da ob sobotah ne bodo
vozili gnoja na njive in ga tudi ne bodo raztresali. Tudi
te zaobljube so se držali. Kapelico so obnovili leta 1993.

Kožljek ima kot najvišje ležeča vas na
Menišiji ostre zime, poleti pa je, kot
pravijo, klima ravno prava. Živeti v
Zemlja je kapital
tako lepem okolju je darilo, ki pomirja
Med obema vojnama je imel Kožljek dve gostilni, trgoin osrečuje, še posebej spomladi, ko se
vino, svojo gasilsko brigado, dramsko skupino. Vaščani
narava preobleče v bujna zelena oblačila. so se preživljali s kmetijstvom, z gozdarstvom, s pre-

Z

ačnimo z zgodbama o nastanku vasi in o kugi, ki
se je kraju izognila. Pripovedi, ki so jih iz roda v
rod prenašali predniki, dobro pozna podjetnik
Marko Kranjec: »Na območju današnje vasi naj bi pastirji na pašnikih pasli koze, tako je nastalo ime Kozjek,
pozneje Kožljek. Pastirji so imeli v najemu zemljo od
kartuzijanskih menihov.« Kartuzijani iz Bistre so imeli v
17. stoletju na Kožljeku štiri cele kmetije in tri podložnike. Pozneje, leta 1782, ko so samostan razpustili, pa so
najemniki zemljo odkupili; postali so samostojni kmetje. Hiše so bile prvotno postavljene samo na severnem
delu, kar je razvidno z jožefinskega vojaškega zemljevida
iz 18. stoletja, ki prinaša ime Koschlek. Naštejemo lahko
enajst poslopij ter cerkev sv. Ane, ki stoji izven naselja, v
južnem delu, in se jo prvič omenja leta 1594.

vozništvom – furanjem. Kot pove Marko Kranjec: »Vas
je imela močne kmetije: Krajcava, Gašperjeva, Šimčeva,
Krajnča, Pavlova, Debevča; nekatere so imele tudi več
kot 50 hektarjev zemlje, tudi do 100 hektarjev. Posest
še danes ni razdrobljena, zemlja je v kosu, kar je velika
prednost. V Kožlješkem grabnu, od vasi je oddaljen štiri
do pet kilometrov v smeri Borovnice, je bilo pet žag in
trije mlini. Zgradili so tudi skupno, soseskino žago. Po
drugi svetovni vojni se je to vse končalo. Tudi elektriko
so dobili dokaj hitro, leta 1939. Vas je imela do druge
svetovne vojne tudi tri mokrišča – lokve, kali, v katerih
so kmetje napajali živino. Nazadnje je bila ena izmed lokev utrjena leta 1904; pred leti smo očistili okolico in
notranjost tega kala, tako da je še uporaben, vendar ne
služi več prvotnemu namenu. Nikoli ne usahne, nivo
vode skoraj nič ne pade, tudi v najhujši suši ne.«

Krutost vojne

Julija leta 1942 so Kožljek
požgali italijanski vojaki.
Zdenka Suhadolnik pripoveduje: »Hudo je bilo.
Vaščani so bili razseljeni.
Začasno so živeli pri sorodnikih v Cerknici, Begunjah
in drugih vaseh. Dobili so
prepustnice in so hodili
nazaj na Kožljek obdelovat
zemljo.« Ostali so samo Jakopova in Šimčeva hiša ter
Pogled na Kožljek in cerkev sv. Ane.
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Starosvetni kozolec, ki je premagal ognjene zublje.

Dolnji Pavlov hrastov kozolec iz leta 1914, ki stoji še danes. Kljub hudi tragediji, ki je zadela vas, pa so vaščani do
leta 1955 na pogorišču naredili nove hiše.
Tudi kozolec, ki ga je lepo obnovil sedanji
gospodar Pavel Nared, najbolj skrbni lastnik gozda na Notranjskem v letu 2016,
bo lahko še dolgo razveseljeval oči mimoidočih.

tudi večjo etnološko zbirko pasti za polhe, »škrince«,
okrog sto različnih modelov, tipov. Ja, kjer so polhi, tam
so pasti. Kot poudari Zdenka Suhadolnik, je Kožljek vas
lovcev: »Pri vsaki hiši je lovec. Če ga pri eni ni, sta pa pri
drugi dva. Imeli smo polno škode po njivah od divjadi.
Odkar pasemo konje, se divjad več ne približuje.«
V vasi deluje Agrarno vaška skupnost, ki je bila ustanovljena leta 1997, ima 11 članov – pravno-formalno
članstvo še ni dokončno urejeno − in okrog 25 hektarjev
zemlje; predsednik je Janez Meden. Včasih so bili to
vaški pašniki, kmetje so imeli pravico do paše; površine
so se zarasle in nastal je gozd. S skupnim gozdom ravnajo gospodarno, da ga bodo lahko uživale tudi prihodnje
generacije. Lahko se tudi pohvalijo, da imajo električne
in telefonske kable v zemlji, za to si je zelo prizadeval

»Zadovoljni smo. Živimo kar
dobro.«

Na Kožljeku je sedemnajst hiš, ena je prazna. V vasi živi 66 prebivalcev, otrok in mladine do dvajsetega leta je 19, v hišah so po dve,
tri generacije. Kot pravijo malo za šalo, malo
zares: »Za to, da imamo lepo število otrok,
pripomore kar naš svetnik Joahim, ki poleg
svete Ane skrbi za srečno starševstvo.«
Štiri kmetije še redijo živino: goveda je Kožlječani so se razgovorili o sedanjosti in preteklosti: (zadnja vrsta od leve) Maruša in
Mojca Kranjec, Zdenka Suhadolnik, Sabina in Drago Bečaj, Marko Kranjec; spredaj od
okrog 50 glav, 8 konj in nekaj koz. Na tuleve: Maja in Teja Kranjec, Peter in Damjan Bečaj.
ristični kmetiji Žnidarji imajo tudi pravo
živalsko kraljestvo: konje, Alojz Korošec. Pred časom so uredili okolico cerkve
koze, gosi, kokoši, pave, in pokopališča ter parkirišče. Želijo si, da bi asfaltirali
zajce. Drago Bečaj, polhar, cesto na Kožljek. V vasi delujeta dve podjetji: Mareles se
zajčar, ribič, na ugotovitev, ukvarja z obdelavo in predelavo lesa, Partner plus pa z
da ima zelo uspešnega notranjo in zunanjo trgovino.
Kaj pa pravi o življenju v vasi srednješolka Maruša
kunca pasme tiringer, ki
Kranjec?
»Se da preživeti. Edino, kar manjka, je to, da
pobira medalje, priznanja,
hudomušno pristavi: »To je ni kakšnega dogajanja za mlade. No, gremo lahko pa
zelo enostavno, samo sod- na Špičko.« Življenje pa si znajo Kožlječani popestriti z
nikom mora biti všeč.« Ima dogodki, ki privabijo ljudi: letos januarja so organizirali
sankanje, lansko jesen pa so na turistični kmetiji pripraBečajev zajec zmagovalec.
vili razstavo starih sort jabolk in pasti za polhe.

Avtor: Marija Hribar Foto: Ljubo Vukelič
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Občina za občane

Zahtevajo spremembe
operativnega programa

www.cerknica.si

O

bčina Cerknica in ostale občine Primorsko –
notranjske regije, ki spadajo v Vzhodno kohezijsko regijo, niso zadovoljne z Operativnim programom za obdobje 2014–2020 in se zavzemajo za njegovo
spremembo.
»Trenutni operativni program ne zagotavlja enakomernega regionalnega razvoja,« je Marko Rupar, cerkniški
župan in predsedujoči Svetu regije, 8. marca pojasnil na
13. seji Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije, ki
je potekala v sejni sobi cerkniške občinske uprave. Poleg
tega predlagani program izraža veliko neuravnoteženost
med regijami in ne odraža realnih potreb. Na Svetu so tako
izrazili strinjanje z zahtevo po spremembi operativnega
programa, pristojnim pa ob tem predlagajo, naj vladno
gradivo dopolnijo z jasnimi razvojnimi projekti, posebej
za vzhod in zahod ter glede na predviden vir financiranja.
Potrdili so še, da bodo občine Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica, Bloke, Loška dolina in Pivka, ki sestavljajo
Primorsko-notranjsko regijo, skupaj z Občino Logatec
pomagale Šolskemu centru Postojna pri nakupu opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij. »Ker
država kot ustanoviteljica centra nima denarja za plačilo 150.000 evrov davka na dodano v rednost, center pa

ga tudi ne more kriti, bodo polovico denarja zagotovila
podjetja, polovico pa občine,« je povedal Rupar. To bo
občine skupaj stalo 75.000 evrov. Za pomoč so se župani
odločili, ker ugotavljajo, da je center ključen za izobraževanje novih kadrov. Vendar bodo morali o finančni pomoči Šolskemu centru Postojna v vsaki občini posebej
odločati še občinski sveti.
Župani so se seznanili s poročilom o delu RDO Postojnska jama – Zeleni kras za leto 2016, ki so ga potrdili,
so pa za delo v tem letu podali nekaj novih predlogov.
Ti vključujejo večji poudarek na zeleno trajnostno mobilnost, prisotnost na spletu in socialnih omrežjih, inkubacijo projektov na področju turizma ter okrepitev sodelovanja z Zavodom za turizem Ljubljana in posameznimi
turističnimi društvi iz Primorsko-notranjske regije.

Za varnejši promet

Z

aradi večje prometne varnosti so v marcu posekali eno od lip na vogalu ploščadi pred Kulturnim
domom Cerknica, ki je onemogočala pregled nad
križiščem, ki je zelo problematično zlasti ob prometnih
konicah. Na cerkniški občinski upravi so pojasnili, da
semaforizacije tega križišča zaenkrat ne predvidevajo,
pa tudi ne izgradnje krožišča, za katerega je v središču
Cerknice bistveno premalo prostora.
Dolgoročna prometna rešitev bo izgradnja obvoznice,
na katero Cerkničani čakajo že leta. Na občini pravijo, da
bodo rešitev prometnih težav na tem odseku zaenkrat
zagotavljali z manjšimi ukrepi. Kmalu napovedujejo nov
prehod za pešce med Blagovnico in K
 ulturnim domom.
»Problematično je, ker so avtomobili prisiljeni ustaviti ravno na prehodu za pešce, da bi se lahko vključili v
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promet, kar je zelo nevarno,« opozarja Samo Mlinar s
cerkniške občinske uprave. Zato bodo prehod pomaknili
nekaj metrov višje in ga zaščitili s h
 itrostno oviro (»ležečim policajem«).

Strani ureja: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

Občina za občane

Tržnica tarča vandalov

F

ebruarju so na cerkniški tržnici večkrat razgrajali objestneži in poškodovali tamkajšnji inventar. Najprej
so sredi februarja skrivili zaščitne ograje okrog dreves, v času pusta pa so odtrgali oba avtomata za sprejem
kovancev za uporabo javnega stranišča. Razmetali so tudi
stojnice. Kot je povedala Nadja Kraševec iz JP Komunala Cerknica, ne razumejo objestnih dejanj, ki uničujejo
izgled kraja in škodujejo vsem občanom in občankam. Na
vprašanje, ali bodo namestili nova avtomata, Kraševčeva
odgovarja, da se za to naložbo ne bodo odločili, ampak bo
ključe za javno stranišče odslej moč dobiti v kavarni. Ker je
bila tržnica že nekajkrat tarča objestnežev, ne izključujejo

Nagrada CZ v Cerknico

V

začetku marca je na Brdu pri Kranju potekala osrednja prireditev ob dnevu Civilne zaščite, na kateri
Uprava RS za zaščito in reševanje posameznikom
in organizacijam, ki se udejstvujejo v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vsako leto podeli priznanja. Skupno bodo podelili kar 290 priznanj (179 bronastih, 63 srebrnih in 29 zlatih). Najvišje priznanje, kipec
Civilne zaščite, je letos prejel Benjamin Ličer, ki aktivno
deluje v sistemu zaščite in reševanja že 42 let.

možnosti, da bi objekt v prihodnje opremili z video nadzorom. Tako na Komunali kot na občinski upravi vse prebivalce pozivajo k spoštljivemu ravnanju z javno infrastrukturo in k prizadevanjem za urejenost kraja.
Uprava vsako leto podeli tudi plakete kot priznanje za
življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri
zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne
dediščine ter pri varovanju okolja ob naravnih in drugih
nesrečah. Med 18-imi letošnjimi prejemniki je tudi Jože
Turšič, poveljnik Civilne zaščite Cerknica, ki je bil zaradi
svoje aktivne vloge v gasilstvu že večkrat odlikovan. Kot
pravi, je plaketa nagrada vsem, ki na lokalni ravni delujejo v okviru civilne zaščite in reševanja. V prihodnjih
mesecih bosta priznanji prejeli še prostovoljni gasilski
društvi iz Cerknice in z Rakeka, ki bosta obeležili 130 let
delovanja.

Občina za občane

Za trajnostno mobilnost

C

erkniška občina stopa v smeri trajnostne mobilnosti. »Naše občine ni bilo na zemljevidu e-polnilnic,
kar je bilo moteče tako za obiskovalce kot za domačine, ki že uporabljajo električne avtomobile. Tako je bilo nujno, da nekaj naredimo tudi v tej smeri,« pojasnjuje Tamara
Klepac Sterle z občinske uprave. Priprava celostne prometne strategije je začrtala usmeritev občine v trajnostno
mobilnost. Načrti pa niso ostali samo na papirju. Že konec
lanskega leta je Cerknica dobila sodobno kolesarnico ob avtobusni postaji, občina pa je kupila električno vozilo in dve
električni kolesi, ki jih je izročila Policijski postaji Cerknica
za opravljanje nadzora v zaščitenem naravnem območju.
Konec marca so pri občinski hiši nasproti avtobusne
postaje na električno omrežje priključili še polnilnico za
električne avtomobile, v katero je promocijsko i nvestiralo

Bolj urejena okolica šole

O

dsek vzporedne ceste od cerkniške osnovne šole
mimo šolskega igrišča do kapelice bo kmalu
osvetljen. V preteklih tednih se je namreč začela
izgradnja manjkajočega dela javne razsvetljave. Hkrati
bo šolsko igrišče dobilo odsek nove lamelne ograje, ki bo
nadomestila živo mejo. »Najprej so v podjetju JP Komunala Cerknica ustrezno uredili brežino, v teh dneh pa bo
postavljena še ograja,« je napovedal Dušan Jernejčič s
cerkniške občinske uprave in dodal, da bo okolica šole z
novo pridobitvijo lično urejena.

Žarni zid v Begunjah

V

teh dneh so končali z gradnjo žarnega
zidu z žarnimi nišami na pokopališču v
Begunjah. Torej se cerkniška občina, ki je
odgovorna za investicije na pokopališčih, prilagaja sodobnim potrebam tudi na tem področju.
Z žarnimi zidovi pa tudi dolgoročno rešujejo
morebitno pomanjkanje prostora na pokopališčih. V cerkniški občini je pokop v žarnih nišah
poleg rakovškega pokopališča zdaj mogoč še na
begunjskem.
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podjetje Elektro Ljubljana d.d., občina pa je poskrbela za
ureditev platforme. Polnilnica bo brezplačno na voljo
uporabnikom električnih vozil. Kot obljublja Klepac Sterletova, bo cerkniška občina tudi v prihodnje nadaljevala
z aktivnostmi v smeri trajnostne mobilnosti.

Občina za občane

Dostop tudi za invalide

C

erkniška občinska stavba postaja prijaznejša za invalide. »Občinska hiša ima vse od obnove sicer dvigalo, vendar uporabnike do njega loči nekaj stopnic,
ki so za invalide nepremagljive,« je pojasnil župan Marko

Rupar. Ker bi bili zaposleni na upravi radi enako dostopni
vsem občanom in občankam, so se odločili za montažo
platforme za invalide v preddverju občinske hiše.
Invalidom bodo olajšali dostop tudi v enoti Knjižnice
Jožeta Udoviča Cerknica na Rakeku, kjer gradijo klančino za invalide.

Novo postajališče

V

Dolenji vasi so na pobudo odbora KS Cerknica
postavili novo postajališče, namenjeno otrokom, ki tam čakajo na šolski avtobus. Postajališče ni tipsko in stekleno, kot po drugih krajih cerkniške
občine, ampak je leseno in spominja na brunarico. V prihodnjih dneh bodo uredili še okolico.

Nastaja krožišče

N

apovedana gradnja krožišča pred Cerknico, za
katero so si na Občini Cerknica prizadevali že
leta, se je v marčevskih dneh končno začela.
Vrednost gradbenih del ocenjujejo na 345.000 evrov.
Investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina pa
je odkupila zemljišča in financirala projektno dokumentacijo. Posamezni strokovnjaki so na povabilo Občine v preteklih tednih že oddali projekte za ureditev
vizualne podobe krožišča, ki jih bo preučila posebna
komisija in izbrala najboljšo rešitev. Pristojni predvidevajo, da bi bilo lahko krožišče končano konec junija,

do takrat pa vse udeležence pozivajo k strpnosti in
upoštevanju spremenjene prometne signalizacije.
april 2017
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Dogaja se
Prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku

Na podružnični šoli Maksim Gaspari Begunje smo ob
slovenskem kulturnem prazniku pripravili prireditev
za starše in krajane. Najprej so se predstavili učenci
naše šole, ki obiskujejo Glasbeno šolo Frana Gerbiča
v Cerknici, ter napovedali Gerbičevo leto, ki poteka
od 8. februarja 2017 do 8. februarja 2018. Zaigrali
so nam nekaj čudovitih skladb na violino, klarinet,
harmoniko in tolkala. V drugem delu prireditve so se
predstavili učenci od 1. do 5. razreda. Zaigrali so igro
o Francetu Prešernu - Dr. Fig, deklamirali in dramatizirali Prešernovega Povodnega moža in njegovo novejšo različico Urška, ki jo je napisal Andrej Rozman
Roza. Nastopajoči so ob zaključku prejeli bučen
aplavz. 
Avtor: Desi Maksić

Najmlajši osvojili pokal

Nogometni klub Cerknica se je 18. februarja z mlajšimi selekcijami udeležil 1. Mednarodnega nogometnega turnirja za pokal Sawal, ki ga je v Postojni organiziral Nogometni klub Proteus Postojna. Turnirja
se je udeležilo 52 ekip oziroma več kot 500 mladih
nogometašev v starostnih skupinah U-7, U-9, U-11 in
U-13. Poleg slovenskih so sodelovale tudi hrvaške in
italijanske ekipe.
Med cerkniškimi selekcijami se je najbolje odrezala
selekcija U7 (dečki letnik 2010 in 2011), saj so v konkurenci desetih ekip osvojili turnir. Dečki so z všečno
igro in požrtvovalnostjo v finalu premagali ekipo Vipave z rezultatom 5:2, zasluženo zmagali in v Cerknico prinesli pokal. 
Avtor: Maja Mahne
Foto: Janez Mandeljc

Foto: Metka Čibej

Pastirčkova pesem

Z besedami: »Pojte s srcem in dušo! Pevci smo ohranjevalci slovenske besede,« je strokovni spremljevalec območne
revije otroških in pevskih zborov iz občin Cerknica, Loška dolina in Bloke Tomaž Habe zaključil srečanje mladih
pevcev in pevk. Na reviji, ki jo je gostila osnovna šola v Starem trgu, je zapelo sedem otroških in pet mladinskih
pevskih zborov. Osnovni šoli Rakek in Cerknica sta na revijo poslali otroški in mladinski zbor, cerkniško šolo sta
zastopala še otroška pevska zbora s podružnic v Begunjah in Grahovem, za glasbeno šolo pa je zapela Pevska skupina Biseri. Priznani profesor in skladatelj Tomaž Habe je mlade notranjske pevce letos poslušal tretjič. Povedal
je, da so v teh letih zbori, še posebej mladinski, dosegli viden napredek. Najmlajši pevci in pevke so ga prijetno
presenetili, saj so mu ob 70-letnici, ki jo je praznoval
na začetku leta, zapeli Vse najboljše. Izpostava javnega
sklada za kulturne dejavnosti iz Cerknice je revijo naslovila Pastirčkova pesem – po skoraj ponarodeli pesmi
Frana Gerbiča. Na Notranjskem ob 100. obletnici skladateljeve smrti obeležujemo Gerbičevo leto in vrhunec
revije je bila sklepna pesem. Združeni mladinski pevski
zbori so pod vodstvom Tomaža Habeta zapeli Gerbičevo Lovsko pesem, znano tudi pod imenom Zeleni gozd
Avtor: Maruša Mele Pavlin
je lovčev raj. 
Foto: Maruša Mele Pavlin
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Dogaja se

Godba Cerknica izdala Naj zgoščenko

Godba Cerknica je prejela še en laskavi naslov in s tem
znova potrdila, da njeno glasbeno ustvarjanje sodi na
najvišjo raven ljubiteljske kulture v Sloveniji. Naziv
»Naj zgoščenka 2014-2016« je podelila Zveza slovenskih godb (ZSG). Kriteriji ocenjevanja so bili: vsebina
(zanimivost programa), kvaliteta posnetka, inovativnost, sporočilnost, vključenost izvajalcev in poslušalca,
kvaliteta produkcije/mastering, vizualna podoba zgoščenke, opisni del zgoščenke in splošni umetniški vtis.
Strokovna komisija ZSG je najvišje število točk (161)
podelila Godbi Cerknica za zgoščenko z naslovom Solissimo (2016). Na zgoščenki so štiri skladbe v izvedbi Godbe
Cerknica in solistov - od tod izhaja naslov zgoščenke –
Janeza Žnidaršiča (tuba), Aljaža Venišnika (rog),
Ane Rus (klavir) in Ite Nagode (saksofon), ter skladba
Vandrovec v izvedbi Trobilnega ansambla Godbe Cerknica. Izvedba skladb je nastala pod umetniškim vodenjem
dirigenta Mitje Dragoliča. Godba Cerknica se zahvaljuje vsem, ki so izdajo zmagovalne zgoščenke kakorkoli
podprli in sodelovali pri njeni izdaji, še posebej pa Občini
Cerknica in generalnemu sponzorju ebm-papst Slovenija. Naslovnico je grafično
oblikoval Jan Petrič, Studio Svetlomodro. Priznanje
za kvalitetno ustvarjanje za
godbenike pomeni potrditev njihovega dela in motivacijo za nadaljnje projekte.

Avtor: Tajda Jernejčič

MACE gredo v finale

V športni dvorani Bloški smučar v Novi vasi je bilo
11. in 12. marca živahno, saj je potekalo 17. državno
prvenstvo MTZS v soorganizaciji cerkniškega kluba.
Prvi dan je potekal finale za nižje nivoje twirling
športa v solo in dance twirl kategorijah. V nedeljo pa
so se v četrt- in polfinalu pomerili višji nivoji twirlinga v solo in artistic twirl kategorijah za uvrstitev v
finale, ki bo 22. in 23. aprila v ŠD Zlato polje v Kranju. Na Blokah so med 15 društvi tekmovala kar tri
iz Notranjske. Cerkniški klub MACE je v boj poslal
19 tekmovalcev, od katerih so v težki konkurenci na
nižjih nivojih tekmovalke osvojile pet srebrnih in štiri
bronasta odličja, Tinkara Šega v solo in prosti program C3 junior ter Urša Horvat v artistic twirl B višji
nivo pa so se uvrstile v finale, kjer se bodo v Kranju
poleg drugih že uvrščenih iz kluba in skupin ter parov
potegovale za čim boljše uvrstitve.
Avtor: Nada Skuk
Foto: Polona Turk

Foto: Boža Vesel

Pohod DU Rakek na Vremščico

Tokrat smo se člani Društva upokojencev Rakek odpravili na
Vremščico, ki se med Postojnskim poljem in dolino Reke razteza od Divače do Pivke. Njen najvišji vrh Velika Vremščica (1027
metrov) predstavlja najvišjo vzpetino na obrobju Krasa in je eden
zadnjih tisočakov na Slovenski planinski transverzali proti morju.
Napovedano lepo vreme je kar klicalo k gibanju v naravi in
privabilo 24 pohodnikov. Z avtomobili smo se odpeljali proti
Senožečam mimo vasice Gabrče po makadamski cesti do parkirišča. Na Vremščico vodi več poti, vodja Jana Skuk je izbrala
nezahtevno pešpot, ki se zložno vzpenja, preči krajši pas borovega gozda, nato preide na obsežna travnata pobočja Vremščice. Zvončki in trobentice znanilci pomladi so se
pokazali v vsej svoji lepoti. Razgled z vrha sega v jasnih dneh, ko zapiha burja in se ozračje zbistri, od Dolomitov,
Julijskih Alp, preko Nanosa do Kamniško Savinjskih Alp ter prek Javornikov, Snežnika in Slavnika do Jadranskega
morja. Blizu vrha Vremščice stoji cerkvica sv. Urbana, ki je poznan kot zavetnik pastirjev. Cerkvica ima zvonik na
preslico, ob njej pa so postavljene kamnite klopi. Seveda brez zvonjenja za izpolnitev želja ni šlo. Odpočili smo si in
si privoščili zasluženo malico. Pomladanska tura v čudovitem vremenu z le malo vetra naseli v dušo in telo poseben
mir, družba pa je bila zabavna kot vedno. 
Avtor: Boža Vesel
april 2017
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Dogaja se
»Nakvačkana« tudi nova prijateljstva

Letošnje zimske počitnice so prinesle obilo možnosti za aktivno preživljanje prostih dni v naravi, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica pa je šolarje od 4. razreda osnovne šole dalje v svoje prostore povabila
tudi na brezplačne ustvarjalne urice. Marko Kebe
je v Cerknici v dopoldanskem času od ponedeljka do
petka za pet tečajnikov pripravil 10-urni tečaj osnov
računalništva, Maja Petkovšek Hrovatin pa je v
Cerknici in na Rakeku od torka do petka izvajala počitniške kvačkarije. V Enoti Rakek so se kvačkarice
družile dopoldan, v cerkniški knjižnici pa so kvačkane
petlje rasle popoldan. Nastale so prve male umetnine, čas, ki so ga vsi udeleženci delavnic preživeli ob
prijetnem druženju, pa je kar prehitro minil. Čas, ko
nakvačkaš nova znanja, poznanstva in prijateljstva, je
neizbrisljiv.
Avtor: Anita Leskovec

Zanimiv izlet v Lokev

Na prvi pomladanski dan se je 44 članov Društva
upokojencev Rakek z avtobusom odpeljalo v kraško
vasico Lokev, tik ob meji z Italijo, ki ima tri zasebne
muzeje, tri pršutarne in osem gostiln.
Najprej smo si ogledali Pršutarno Lokev na Krasu.
Tam so nas v zaščitnih oblačilih vodili skozi proizvodnjo pršutov. Sledilo je kosilo v gostilni Prunk, nato
pa smo odšli do zasebnega vojaškega muzeja Tabor
Lokev, ki je v lasti in upravljanju Srečka Rožeta.
Rože ima zbirko 767.000 eksponatov, v muzeju je
razstavljenih 7.015. Muzej se nahaja v renesančnem
obrambnem stolpu, imenovanem Tabor, ki je bil zgrajen leta 1485 in ima zelo slikovito zgodovino. Srečko
Rože je od odprtja prejel 93 priznanj in plaket ter nagrado občine Sežana kot najvišje priznanje občine.
Ogledali smo si še bližnjo cerkev sv. Mihaela, ki so
jo zgradili vitezi templarji, v njej so poslikave slikarja
Toneta Kralja. Na koncu smo si ogledali še zanimivo
Fabianovo muzejsko trgovino, ki je edina v celoti ohranjena in opremljena trgovina z mešanim blagom v
Sloveniji. V njej je razstavljenih približno 7.000 izvirnih predmetov iz 19. in prve polovice 20. stoletja.
Avtor: Jana Skuk

Foto: Franc Perko

Mladi razveselili starejše

V Centru starejših Cerknica je 22. marca potekala
prireditev ob materinskem dnevu. Že tradicionalno
je prireditev organiziralo Območno združenje Rdečega križa Cerknica - Loška dolina - Bloke. Kot vsako
leto so k sodelovanju povabili OŠ Notranjski odred
Cerknica in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu. Učenci OŠ Notranjski odred Cerknica so pripravili kulturni program. Predstavila sta se mladinski
pevski zbor pod vodstvom Jasmine Žagar in folklorna
skupina pod mentorstvom Anite Štritof Malc. Učenci OŠ heroja Janeza Hribarja so recitirali nekaj pesmi
ter pripravili sladka darilca za varovance in obiskovalce
doma. Prostovoljka Rdečega križa Cvetka Šavel je pozdravila vse prisotne in ob materinskem prazniku voščila
varovankam doma. Prebrala je tudi pesem, ki jo je ob tej
priložnost napisala sama. V zahvalo nas je direktorica
centra Biserka Levačič Nelec povabila na druženje ob
Avtor: Maja Škrbec
prigrizku.
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Foto: Vesna Turk

Dogaja se
O rodoslovju z Leonom Drametom

V knjižnici na Rakeku je bilo 14. marca govora o rodoslovju. V okviru večerov z znanimi krajani, ki jih
rakovška knjižnica organizira v sodelovanju z Društvom upokojencev Rakek, so gostili Leona Drame
ta. V pogovoru s Francem Perkom je obiskovalcem
predstavil rodoslovno vedo, tehnike in vire, ki jih pri
svojem delu uporablja, ter številne podatke in zanimivosti, vezane na rodoslovno zgodovino družin z
Rakeka in okolice.
Leon Drame je domačin, sicer zaposlen na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni, a
znan kot vsestransko aktiven. Kot velik poznavalec
rodoslovja je član Slovenskega etnološkega društva
ter Slovenskega rodoslovnega društva in razpolaga
z eno največjih rodoslovnih zbirk na svetu. Je aktiven član številnih društev iz različnih področij, deluje
kot mentor učencem in dijakom ter se udejstvuje kot
prostovoljec. Je imetnik spominske medalje in znaka
Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Leta 2014
je prejel bronasto taborsko priznanje Občine Cerknica in plaketo Državnega sveta za prostovoljstvo leta
2016. 
Avtor: Nevena Savić

Po snegu na Kredarico

S Kredarice so Foto: Štefka Šebalj
nam sporočili, da
bo vreme boljše
od pričakovanega, zato se nas je
19. marca zbralo
deset »pogumnih«, šest iz PD
Cerknica in štirje
planinski prijatelji s Štajerske.
Klasičnemu pristopu iz Krme po slabi in ledeni cesti je sledilo iskanje parkirnega mesta, a ker je bilo žal vse zaparkirano, smo poiskali alternativo ob cesti. Ob vrnitvi smo doživeli hladen tuš: redar TNP nam je pripel »pozdravno
pismo« z globo 100 evrov – nezaslišano in nič kaj planinsko, sploh v smislu
razvoja turizma v zaselku Radovna.
Ob vzponu smo imeli sončno vreme in znoja je bilo na pretek, še največ v strmini za Kalvarijo, kjer so bile
stopinje v snegu zelo globoke, noge pa čedalje težje. Nekajkrat smo počivali in ob številnih spodbudah prijaznih
planincev že stali na grebenu. Po dobrih petih urah smo že prispeli v zavetje Triglavskega doma na Kredarici, kjer
sta nas prijazno sprejela Marjan in Marko. Prespali smo v domu ter se v poznem jutru in lepem sončnem vremenu srečno spustili do vozil. Za vzpon na vrh Triglava se nismo odločili, saj so varovala na ključnih mestih globoko
pod snegom. 
Avtor: Miro Mlinar
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Dogaja se
Sodelovanje knjižnice in upokojencev

Marec je v rakovški knjižnici minil v znamenju
Društva upokojencev Rakek. 7. marca so na ogled
postavili različna dela in izdelke članov društva. Kulturni program so z recitacijo in glasbo popestrile
osnovnošolke Tia Saša, Špela in Anastazija. Ilena
Lenassi pa se nam je predstavila s svojo poezijo. Razstava je na ogled do 7. aprila.
Knjižnica je v enoti Rakek organizirala tudi računalniško opismenjevanje za starejše pod vodstvom
Marka Kebeta. Zaradi velikega zanimanja je tečaj
potekal v dveh terminih.
Knjižnica in DU Rakek vzorno sodelujeta in poleg
različnih razstav skupaj prirejata tudi večere z znanimi krajani. Takšno sodelovanje kulturno bogati in
povezuje Rakek, upokojencem pa omogoča aktivno
preživljanje starosti. Takšno prakso pozdravljamo in
upamo, da bo zgledu sledil še kakšen kraj v občini in
okolici.
Avtor: Tine Mauer

Zimovanje cerkniških skavtov

Zimske počitnice smo skavti stega Presihajočega jezera dobro izkoristili. Z mlajšimi volčiči smo se dogodivščinam naproti odpravili tudi nekaj let starejši skavti
iz veje četa. 3. marca smo se odpravili proti lovski koči
v bližini Hruševja. Več kot 20 izvidnikov in vodnic,
starih med 12 in 16 let, je do nedelje izpopolnjevalo
svoje skavtske veščine in uživalo v raznih dejavnostih, povezanih z osrednjo temo zimovanja, Robin
Hood. Da je bilo dogajanje še bolj pestro, smo voditelji
ob pomoči starejšega klana izpeljali nočno igro. Raziskali smo zapuščen bunker iz druge svetovne vojne v
bližini in na samostojnem enodnevnem izhodu spoznali okoliške kraje in ljudi. Zimovanje smo zaključili s
sveto mašo, po kateri smo se družili ob prigrizkih, ki
so jih prinesli starši udeležencev. Avtor: Elektra Korošec

Foto: Anita Leskovec

Foto: Doroteja Dolšak

Tehnični pregledi traktorjev
in traktorskih priklopnikov
urnik 2017
Unec
Stari trg
Kozarišče
Vrhnika
Iga vas
Babno polje
Dolenja vas
Dolenje jezero
Velike Bloke
Nova vas
Begunje
Grahovo
Cajnarje
Sveti Vid
Stari trg
Gornje jezero
Žerovnica
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petek
torek
četrtek
petek
petek
torek
četrtek
četrtek
ponedeljek
torek
sreda
sreda
četrtek
četrtek
petek
petek
ponedeljek

7. 4. 2017
11. 4. 2017
13. 4. 2017
14. 4. 2017
14. 4. 2017
18. 4. 2017
20. 4. 2017
20. 4. 2017
24. 4. 2017
25. 4. 2017
26. 4. 2017
3. 5. 2017
4. 5. 2017
4. 5.2017
5. 5. 2017
5. 5. 2017
8. 5. 2017

8.30–15.30
8.30–15.30
8.30–15.30
8.30–12.00
14.00–16.00
9.00–15.30
10.00–12.00
13.30–15.30
8.30–15.30
8.30–15.30
8.30–15.30
8.30–15.30
9.00–11.00
12.00–15.00
10.00–12.00
13.00–14.00
8.30–15.30

Podskrajnik 17, 1380 Cerknica
Tel.: 01 709 78 32, Fax.: 01 709 78 34, www.ttn.si

»Otrok je blagoslov«

V okviru postne duhovne obnove nas je na temo
vzgoje nagovoril pedagog in salezijanec prof. Tone
Ciglar. Predstavil nam je življenje Don Boskove matere Marjete, ki je kljub težkim življenjskim preizkušnjam uspešno in dobro vzgojila svoje tri otroke.
Svoje poslanstvo je do konca življenja nadaljevala še
med Don Boskovimi varovanci. Njen zgled potrpežljivosti, prijaznosti, vztrajnosti, razumevanja in molitve nam je postavil kot vodilo pri vzgoji naših otrok
in mladine. Da pa bi se še bolje zavedali, kakšno bogastvo so otroci, je navedel nekaj misli iz knjige »Otrok je blagoslov« in nam jo tudi priporočil v branje.
Nadvse vzpodbudni so bili citati slavnih filozofov o
tedanji »brezupni« in »pokvarjeni« mladini. Nekateri
teh citatov so stari več tisoč let. In glede na to, da
smo ljudje še vedno tu, lahko z optimizmom zremo v
prihodnost ter z ljubeznijo, trudom in molitvijo nadaljujemo z vzgojo naših zanamcev.  Avtor: Erika Opeka

Dogaja se
Srečanje mladih

Na Rakovniku je 12. marca potekalo srečanje mladine
iz Cerknice in Rakovnika, da se stkejo nova in obnovijo stara prijateljstva. Svoj delček smo mladi prispevali
tudi pri maši, z branjem zahval, uvodov in beril ter
petjem. V veselje nam je bilo, da smo imeli priložnost
videti gospoda Jožeta Vidica in z njim spregovoriti nekaj besed. Druženje se je nadaljevalo na igrišču,
kjer smo se pomerili v kraji zastavic ter »roverčku«.
Na koncu smo Cerkničani odšli še v cerkev in zmolili
k Rakovniški Mariji.
Avtor: Ana Špeh
Foto: Blaž Žnidaršič

Mladi umetniki v DEOSu

Učenci in učenke iz 3. b OŠ Jožeta Krajca Rakek zelo

Foto: Nina Granfola

Novo zlato priznanje Ekošole

radi ustvarjajo in s svojimi izdelki redno osrečujejo stanovalce Centra starejših DEOS v Cerknici. Pano v avli je
namenjen razstavi njihovih izdelkov, ki si jih stanovalci
z veseljem ogledujejo. Razstave se mesečno menjujejo.
Tega so zelo veseli tudi mladi umetniki – opravijo dobro delo, saj razveselijo starejše, hkrati pa so ponosni, da
svoje izdelke pokažejo tudi zunaj šole. Avtor: Nina Granfola

Na gregorjevo, 12. sušca, smo se v okviru Eko šole in projekta »Odgovorno s hrano«
udeležili 13. Celjskega sejma Altermed. Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
je bila ena izmed 400 razstavljavcev iz 16 držav. Predstavili smo se pod naslovom:
»Lesen pogrinjek in zdrav napitek za tvoj maksimalen užitek.« Veronika Švigelj,
Martina Marc in Jure Mele smo predstavili, kako na naši šoli iz neprevzetih obrokov pripravimo učencem okusno hrano. Tako imamo manj zavržene hrane. Pogosto
pri šolskih obrokih ostajajo jabolka, hruške, mandarine …
Učenci zadnje triade so zato sestavili zelo preprost recept za pripravo sadno-mleč- Foto: Veronika Švigelj
ne zloženke iz neprevzetega sadja. Poljubno sadje zmešamo in ga posujemo z ovsenimi kosmiči ter prelijemo z eko kefirjem z okusom pečenega jabolka. Na koncu popražimo lešnike, da jim odpade ovoj.
Za bolj sladkosnede očiščena jedrca lešnikov potresemo s sladkorjem in karameliziramo. Tako pripravljeni lešniki so
zadnji dodatek naši zloženki. Ponudili smo jo na domiselnih lesenih pogrinjkih, ki so jih učenci izdelali sami. Suho
sadje in oreščke so si naložili v ponovno uporabljene plastične posodice. V njih smo na šolo prejeli eko sadno
skuto - ker pa so bile iz kakovostne plastike in simpatične oblike, smo jih očistili in ponovno uporabili.
Obiskovalci so bili nad videnim naravnost navdušeni. Strokovna komisija, ki je ocenjevala izvirnost razstavnega prostora, jedrnato sporočilnost in komunikacijo z obiskovalci, nam je podelila zlato priznanje, saj smo dosegli vse možne točke. Tako smo zopet ponesli dober glas o naši šoli med ljudi. Za več foto utrinkov vabljeni na
našo šolsko spletno stran.
Avtor: Martina Marc
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Naša društva

Točke moči
V začetku letošnjega leta je vrata odprlo
šest večgeneracijskih centrov Primorsko Notranjske regije: na Blokah, v Cerknici,
Ilirski Bistrici, Loški dolini, Pivki in
Postojni. To je bil zaključek uspešne prijave
na razpis Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter
Evropskega socialnega sklada.

C

ilji petletnega programa centrov so: boljša obveščenost in socialna vključenost, deljenje znanja
ter aktivacija občanov regije. Ciljne skupine, za
katere so predvideni programi in dejavnosti centrov, so:
starejši (zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij), mladi,
ki tvegajo socialno izključenost, mladi brez spremstva
in njihovi skrbniki, družine z nizko delovno intenzivnostjo, družine z željo po boljših starševskih kompetencah ter enostarševske družine.
V Cerknici je partner projekta Točke moči Večgeneracijski družinski center Cerknica, ki deluje v središču
Cerknice v prostorih Galerije Krpan že od junija lani. To
je organizacijska enota neprofitnega zasebnega Zavoda
Samostojen si, ki ga vodi Julija Perko. Zavod je edini
partner v projektu, ki ni ustanovljen in financiran z javnimi sredstvi. V razpisu je bila tudi zahteva, naj projekt
regijskih centrov podprejo občine v obliki sofinanciranja
prostorov centrov. To zahtevo bomo izpolnili v začetku
maja, ko bo center svoje dejavnosti z naslova projekta
Točka moči preselil v prostore t. i. Logetijeve hiše na
Čabranski 9 pri cerkniški avtobusni postaji. Projekt
V sklopu brezplačnih programov Točke moči napovedujemo:
• 6. aprila ob 17. uri v OŠ Cerknica: predavanje
znanega slovenskega psihologa dr. Aleksandra
Zadela na temo Vloga očeta v sodobni družini,
• 9. maja ob 18. uri v OŠ Cerknica: predavanje
eminentnega psihoterapevta dr. Zorana Milivojevića o Treh sodobnih vzgojnih modelih.
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Dopoldanska brezplačna stalnica v centru:
• dopoldansko druženje ob čaju ob ponedeljkih in
torkih,
• druženje s priseljenkami ob sredah,
• Možgančkanje = telovadba za možgane ob četrtkih.
 očke moči cerkniškemu centru sofinancira 20 ur proT
grama tedensko, ki je za uporabnike brezplačen.
Preostalih 20 ur tedenskega programa centra predstavljajo dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci in za
katere priporočamo simbolične prostovoljne prispevke.
V sklopu centra deluje tudi svetovalno terapevtski center, kjer občani lahko dobijo strokovno psihološko pomoč, ki jo delno sofinancira Občina Cerknica (v sklopu
sredstev, namenjenih socialnim programom v občini).
Svetovalci centra izvajajo individualno terapijo, pa tudi
terapijo za pare in družine.

Družine, lepo vabljene!

V Večgeneracijskem družinskem centru Cerknica so že
od samega začetka v središču ponudbe programov in aktivnosti družine in njihove potrebe – to je poudarjeno
tudi v imenu centra. Prepogosto namreč pozabljamo na
to najbolj izpostavljeno kategorijo občank in občanov,
ki je najbolj obremenjen in hkrati najproduktivnejši del
naše družbe. Zanje smo pripravili že veliko zanimivih in
obiskanih predavanj o starševstvu, partnerstvu, vzgoji in
medgeneracijskih temah. Ponujamo obilico raznovrstnih
prostočasnih aktivnosti, kot so učenje tujih jezikov in drugi krožki za velike in majhne, gibalno-sprostitvene aktivnosti, raznovrstne delavnice za dvig kompetenc, znanj in
veščin, strokovne delavnice in predavanja, organiziramo
družabne dogodke, piknike in še mnoge druge dogodke.
Drugi dve izpostavljeni ciljni skupini, za kateri si
prizadevamo nuditi zanimive vsebine, so mladi in

Naša društva
trdno in globoko zaupanje,
udeleženci spoznajo, da v
težavah niso sami in da nas
v različnih življenjskih obdobjih vse pestijo podobne
stiske. Ko poslušajo druge,
hkrati rešujejo svoje težave
ter pridobivajo nove informacije in ideje. V skupine se
lahko vključite kadarkoli.

 rezposelni. Želimo jim pomagati pri dvigu njihovih
b
kompetenc in aktivaciji za zaposlitev, finančni osamosvojitvi ter pri razvoju novih poslovnih idej. Otrokom
nudimo učno in psihosocialno pomoč ter celo vrsto
ustvarjalnih in kreativnih delavnic.
V dopoldanskem času ste dobrodošli v centru na
sproščenem druženju ob čaju in klepetu. V okviru projekta Točke moči se lahko brezplačno vključite v eno
od skupin, naj si bo za brezposelne, dolgotrajno bolne,
samske in ločene, starše otrok s težavami v odraščanju,
pare s partnerskimi težavami ali skupine za osebnostno
rast. Skupine vodijo certificirani svetovalci po metodi
realitetne terapije. V krogu skupine, kjer se vzpostavi

Kako do Točke
moči?
Informacije o mesečni ponudbi centra(ov) dobite
na Facebook strani Večgeneracijski družinski center
Cerknica. Pripravljamo tudi spletno stran, ki bo kmalu
na voljo. Lahko nam pišete na spletni naslov druzinski.
center.cerknica@gmail.com in poslali vam bomo mesečni program dejavnosti. Najbolje pa nas boste spoznali, če se med 9. in 13. uro oglasite na Čabranski 2 ali
nas pokličete na telefon 031 727 528. Center je odprt
od ponedeljka do četrtka od 9. do 14. ure in popoldan v
času potrjenih dogodkov.

V sklopu delno plačljivih programov centra priporočamo:
• tai chi in qigong vadbo: vsak
ponedeljek od 17. do 18. ure v
prostorih plesne šole Evora,
• tečaj španščine: ob torkih od
13. do 14. ure v centru,
• igralne urice v angleščini:
za predšolske otroke, ob četr
tkih od 17. do 18. ure.

Avtor: Julija Perko Foto: arhiv Centra
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Gospodarstvo

SMG Cerknica

strope, urejamo mansardna stanovanje, v zadnjem času
pa smo vse bolj prepoznavni kot izvajalci celovite sanacije
objektov, tudi energetske,« pravi Bojan Španić. Pri tem se
povezujejo z lokalnimi podjetniki in obrtniki. Strankam
tako ponudijo celostno storitev, hkrati pa priskrbijo delo
domačim podjetjem: »Že od začetka sodelujem samo s
priznanimi in kakovostnimi slovenskimi partnerji, ki sta
jim kakovost in poštenost na prvem mestu«.

Bojan Španić je imel 20 let, ko je leta
2005 ustanovil svoje podjetje z enim
zaposlenim, avtomobilom in prikolico.
Danes ima podjetje SMG, suhomontažna
Kakovost se izplača
gradnja oken in vrat, šest zaposlenih
Najsodobnejše izdelke in rešitve svojih partnerjev, voin sodoben razstavno-prodajni salon
dilnih slovenskih proizvajalcih stavbnega pohištva, zdaj
v središču Cerknice.
predstavljajo v sodobnem razstavno-prodajnem salonu

»B

il sem najmlajši privatnik v občini Cerknica.
Najprej smo montirali okna za Kovinoplastiko Lož, nato smo začeli sodelovati s PVC
Nagode,« se spominja Španić in poudari pomoč Brigite
Jernejčič iz računovodstva Fintaco že vse od začetka
svoje poslovne poti. Uspešno so prebrodili gospodarsko
krizo, ki je pokopala marsikatero gradbeno podjetje. »V
teh letih sem se pogosto spraševal, kako se prebiti. Še
sam ne vem, kako smo finančno preživeli, saj je bilo dela
malo. Plače so bile vedno nakazane 15. dan v mesecu,
pri kaki drugi obveznosti pa smo bili včasih primorani
zamuditi rok plačila. A odpuščati nam ni bilo treba. To
težko obdobje je zdaj za nami, zdaj je edina težava velika
količina dela. Sam ne delam več na terenu, že leto in pol
nisem montiral okna. Ukvarjam se samo s svetovanjem
in izmerami ter s papirji,« razlaga mladi direktor.
Na začetku poslovne poti so predvsem vgrajevali plastična okna, danes je njihova ponudba bolj celovita. »Poleg
plastičnih ponujamo tudi lesena in strešna okna ter suhomontažna gradbena dela, smo strokovnjaki za spuščene

v središču Cerknice. »Če stranki nimaš česa pokazati, če
ne more preizkusiti kljuke ali rolete, tega ne bo kupil.
Sedel bo v avto in se odpeljal v Ljubljano. Strankam svetujemo nakup kakovostnih izdelkov in storitev. V gradbeništvu je kakovost dolgoročna naložba. Razumem, da
mora pri večjih naložbah marsikdo dobro razmisliti in
primerjati cene. A na dolgi rok se kakovost izplača, pri
uporabi cenenih izdelkov pa se pojavijo težave. Imam
13-letne izkušnje z gradbeništvom in žal pri svojem delu
naletim na veliko gradbenih napak,« razlaga.
Boli ga odnos naše države do malih podjetnikov: »Velike razlike so med tistimi, ki se držimo pravil, spoštujemo
sistem ter zaposlene in poslovne partnerje, in med »podjetniki«, ki ta sistem izigravajo. Država tu ne igra prave
vloge.«
Svojo vlogo vidi tudi v izobraževanju lokalnega okolja
na področju stavbnih elementov. Podjetje SMG je v sodelovanju s Centrom za uravnotežen razvoj Vitra začelo z
rednimi mesečnimi brezplačnimi predavanji, na katerih
strokovnjaki predavajo o posameznih elementih stavbe,
na katere velja biti pozoren pri gradnji ali obnovi.
Njihova velika prednost je poznavanje dela Ekosklada
na področju razpisov za razne subvencije: »Naš komercialist Matjaž to obvlada, udeležuje se izobraževanj Ekosklada, zato strankam kakovostno vodi projekte. Stranka
samo vpiše svoje podatke in nato prijavo odpošlje, vse
vmes pa uredi Matjaž in pripravi celotno dokumentacijo.«

»Naša ekipa je povezana«

Španić med načrti izpostavi širitev ekipe, zaposliti nameravajo še dva monterja stavbnega pohištva in suhomontažne gradnje. »Nove sodelavce najdem na podlagi priporočil ljudi, ki jim zaupam. Zaposlujem ljudi, za katere vem,
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Avtor: Sergeja Širca Foto: Ljubo Vukelič

Gospodarstvo
da bodo dobro delali, so urejeni in imajo spoštljiv odnos
do strank, pa da se bodo dobro vklopili v ekipo. Pomembna je povezanost ekipe, mi znamo v pogovoru rešiti vse in
se v 13-ih letih še nismo sprli. Zaposlene spoštujem, oni
pa mene,« razlaga vodja ekipe, v kateri je eden od sodelavcev že deset let, pa tudi sicer se sestava ekipe ne spreminja. Zaposleni imajo srednješolsko izobrazbo različnih
smeri, dela se priučijo v podjetju. Zelo pogosto se izobražujejo, pri tem sodelujejo s svojimi poslovnimi partnerji
in se udeležujejo njihovih predavanj. Pomembno je namreč, da so ves čas na tekočem z novostmi.
Še naprej bodo veliko vlagali v promocijo, v zadnjem
času opažajo učinek načrtnega spletnega oglaševanja,
saj pridobivajo nove stranke in zdaj je delež domačih
strank približno polovičen (na domačem terenu predvsem vgrajujejo okna). Vse več dela opravijo v okolici
Ljubljane, kjer predvsem urejajo mansarde in energetsko sanirajo stavbe.
Bojan se pogosto vozi mimo stavb, kjer je delala ekipa
SMG: »Takrat se vedno zelo dobro počutim, predvsem

zato, ker se nikoli, oziroma res zelo redko, vračamo na
te lokacije zaradi reklamacij. Nimamo težav z dobavitelji, uporabljeni izdelki so kakovostni in to velja tudi za
našo storitev.« Zavedajo se, da je v lokalnem okolju dober glas o podjetju zelo pomemben, zato vsaj z manjšim
zneskom sponzorirajo skoraj vsako domače društvo in
prireditev, kjer potrebujejo pomoč.

Občina Cerknica v sodelovanju
z RRA Zeleni kras, d.o.o. svojim občanom
ponuja vrsto podpornih storitev za
pospeševanje razvoja podjetništva.
Vabljeni torej, da se na RRA obrnete za
brezplačno podjetniško svetovanje
ter subvencionirano pripravo
poslovnega načrta in vlog na
nacionalne javne razpise.
Več informacij:
RRA Zeleni kras, d.o.o.,
Prečna ulica 1, Pivka
e-mail: info@rra-zk.si
telefon: 05 721 22 33 ali 05 721 22 40
april 2017
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Kultura in kulturniki

Milivoj Matkovič: cele dneve v stiku z glasbo
»To, da se je glasbena šola poimenovala
po Franu Gerbiču, pomeni priznanje
človeku, ki je pustil pečat ne samo v
slovenskem prostoru, ampak tudi širše –
od Prage, Ulma, Lvova do Zagreba,«
razmišlja ravnatelj Glasbene šole Frana
Gerbiča Cerknica Milivoj Matkovič.
Gospod Matkovič, kdaj ste že spoznali, da boste
glasbenik in bo glasba vaš poklic?
Že v drugem razredu osnovne šole, ko sem se vpisal v
glasbeno šolo.
Že takrat ste začeli s trobento?
Ne, s harmoniko. V osmem razredu osnovne šole sem
se vpisal še na oddelek za klavir. S trobento sem začel v Srednji glasbeni šoli v Pulju, kjer sem se vpisal
v teoretsko-pedagoški oddelek in izbral trobento kot
stranski predmet. V prvem letniku srednje šole sem
končal celo nižjo glasbeno šolo za trobento in se potem v drugem letniku vpisal še v prvi letnik trobente.
Ko sem prišel v Ljubljano, sem hkrati začel študirati
muzikologijo na filozofski fakulteti in četrti letnik trobente na srednji glasbeni šoli. Potem sem na pedagoški fakulteti v Mariboru diplomiral še na oddelku za
glasbeno pedagogiko.
Zakaj ste se odločili za študij v Ljubljani?
Na izbiro sem imel Zagreb in Ljubljano. Ljubljana je bližje mojemu domačemu Umagu.
Kako vas je zaneslo v Cerknico?
Prvo službo učitelja sem dobil leta 1983 na glasbeni šoli
v Postojni. Ravnatelj glasbene šole Mirko Rebolj pa me
je leta 1984 povabil v Cerknico. Prvo leto sem delal v
Cerknici in Postojni. Ko so mi leta 1985 v Cerknici ponudili stanovanje, sem prevzel službo s polnim delovnim
časom v Cerknici.
Je bilo težko zaživeti v Cerknici?
Ne. Takoj sem se vklopil v družabno življenje Cerknice
in spoznal veliko dobrih ljudi.
Koliko prostora pa vam kot ravnatelju ostaja za
glasbo samo?
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Včasih sem se z glasbo ukvarjal intenzivno. Igral sem v
ansamblih na Obali, kasneje v narodno-zabavnem ansamblu z nastopi po celi Sloveniji in tujini, pri pihalnih
orkestrih v Cerknici, Loški dolini, Notranjskih rogistih,
Big Bandu Cerknica … V zadnjih letih je res »gužva« –
delo ravnatelja je postalo zelo občutljivo in zahtevno,
tako da nimam več energije za igranje v ansamblih. Poleg dela na šoli sem aktiven tudi v organih na regionalni
in državni ravni, član izvršnega odbora Zveze primorskih glasbenih šol, Zveze slovenskih glasbenih šol, Republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, komisije za
podeljevanje Gerbičevih nagrad in priznanj …
Ste res igrali v narodno-zabavnem ansamblu?
V Postojni sem se kmalu po zaposlitvi na glasbeni šoli
pridružil Ansamblu Torbarji in z njimi igral nekaj let. Igrali smo na veselicah v Postojni in okolici, tri sezone tudi
v kampu Pivka jama.
Z glasbo pa vas zelo povezujejo tudi učenci?
Ne samo kot ravnatelj, tudi kot učitelj sem vseskozi maksimalno angažiran. Moji učenci so dosegli šest zlatih
nagrad na državnih tekmovanjih, tri srebrne, med njimi so tudi državni prvaki … Nekateri ravnatelji so samo
ravnatelji, imajo uradne ure in ko končajo službo, so nedosegljivi. Jaz sem cele dneve v stiku z glasbo, učitelji,
učenci in s starši.
Očitno vam mesto ravnatelja prinaša dovolj izzi
vov?
Ravnatelj lahko veliko doprinese šoli in kraju. V skoraj tridesetih letih mojega ravnateljevanja se je na šoli

Avtor: Maruša Mele Pavlin Foto: Blaž Žnidaršič

Kultura in kulturniki
v vseh treh občinah glede na število vpisanih otrok in
število programov, ki jih ponujamo, zgodil velik premik.
Kakovost glasbenega življenja je dosegla visoko raven,
kar je vidno na vseh področjih glasbenega poustvarjanja. Lahko se pohvalimo, da je v naši glasbeni šoli v
individualni pouk vpisanih 22 odstotkov šoloobveznih
otrok, vseh skupaj pa 26 odstotkov. Če primerjamo s
slovenskim povprečjem, ki znaša 14 odstotkov, nam številke povedo marsikaj.
Letos obeležujemo Gerbičevo leto. Kakšna je v
njem vloga glasbene šole?
Šola je prevzela nalogo, da izpelje projekt izdaje monografije o Franu Gerbiču. O tem sem veliko premišljeval
že pred desetletjem in bil prepričan o njeni potrebnosti.

Leta 2012 sem se končno odločil. Iskal sem pravo osebo
in jo kar hitro našel – uglednega slovenskega muzikologa, glasbenika in duhovnika prof. dr. Eda Škulja. Ker
je že leta 2000 uredil zbornik o Franu Gerbiču, sem vedel, da je pravi za to delo. Ob prvem obisku na njegovem domu v Turjaku sva se pogovorila o mojih željah.
Na naslednjem sestanku sva se hitro zmenila o vsem
potrebnem in določila datum predstavitve monografije,
na dan 100. obletnice Gerbičeve smrti. Na šoli smo se
dogovorili, da so bili ob tem dogodku nosilci kulturnega programa učitelji glasbene šole, Komorni zbor Fran
Gerbič in Zbor Slovenske filharmonije. Gerbiču bomo
posvetili še koncert ob dnevu šole, učitelji oddelka za
petje pa bodo pripravili Gerbičev večer.

Skupaj
zmoremo

U

porabniki cerkniške
enote VDC Postojna
so v Galeriji Krpan
9. marca široko odprli vrata
letošnji pomladi. Pod geslom
»Skupaj zmoremo« smo
postavili zanimivo razstavo
del, ki so v prostorih VDC
Cerknica nastajala od oktobra lani do marca letos,
pod mentorstvom prostovoljk (med njimi je mnogo članic Kulturno-umetniškega
društva Pa-leta Cerknica), ki že peto leto ustvarjamo z
osebami s posebnimi potrebami. Na ogled smo postavili
slike, keramiko, umetnije iz papirja ter pletene in kvačkane izdelke.
Z uvodnim nagovorom o Gregorjevem in pomladi je
predsednica Galerije Krpan Liza Vipotnik ogrela srca
vseh prisotnih. Za prijeten kulturni program so poskrbeli umetniki sami - dekleta in fantje iz VDC, saj imajo pevsko skupino in kar nekaj muzikantov. Z veseljem
se nam je pridružila tudi gledališka igralka Marijana
Brecelj, ki je s čudovito recitacijo pesmi »Nekoga moraš imeti rad« poudarila smisel druženja vseh, ki delamo dobro na kakršnemkoli področju. Večer je tako dobil

 ridih, da z ljubeznijo vedno najdemo pot, ki je lahko
p
lepša. Prisotne sta nagovorila tudi predsednik Društva
Sožitje Cerknica Anton Sterle in vršilec dolžnosti
direktorja VDC Postojna Peter Plevnik.
Ko vidimo te srečne ustvarjalce, ki dobijo v roke en
sam cvet in že se jim oči zasvetijo, sklenemo, da se je
naše delo z njimi izplačalo. Vsi skupaj, uporabniki, mentorji, zaposleni in društvo Sožitje gremo dalje in imamo
že v načrtu navdušiti z novo razstavo v oktobru.
Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so s finančno podporo osebam s posebnimi potrebami omogočili kvalitetnejše ustvarjanje: Galeriji Krpan, Občini Cerknica,
podjetjema Jera Mix Begunje in Dr. Gorkič Logatec ter
Avtor: Ivana Kranjc
Društvu Sožitje Cerknica.
april 2017
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Šport

Športnik leta 2016
Priznanji za najboljšega športnika in
športnico preteklega leta sta, tako kot za
leto 2015, prejela strelec Erik Kandare
in kegljačica Tina Hren. Na prireditvi,
ki je 9. marca potekala v Kulturnem
domu Cerknica, so podelili še priznanja
perspektivnim športnikom, športnim
kolektivom, pa tudi drugim lokalnim
športnikom in športnim delavcem,
ki so še zaznamovali leto 2016.

Priznanje za naj športni kolektiv je tako v ženski kot
v moški konkurenci prejel Kegljaški klub Brest Cerknica. Moški za osvojeno peto mesto na državnem ekip
nem prvenstvu, kegljačice pa za peto mesto na evropskem klubskem pokalu in drugo na državnem ekipnem
prvenstvu.
Priznanje za izjemen prispevek k športu v občini
Cerknica je prejel Jože Kebe, ki je svoj pečat pustil
v različnih športih – od kegljanja do strelstva in balinanja.

T

ina Hren, 18-letna kegljačica, je priznanje za športnico leta prejela zaradi izjemnih dosežkov na
svetovnem prvenstvu, kjer je v konkurenci U18
zmagala v kategoriji dvojic ter osvojila bron v tekmovanju
posamezno, v konkurenci U23 pa je bila v dvojicah tretja.
Pohvali se lahko tudi z dvema naslovoma državne prvakinje, kot članica kadetske ekipe in v dvojicah.
Erik Kandare, 20-letni član Cerkniškega društva strelk
in strelcev, je na evropskem prvenstvu v Zurichu osvojil
peto mesto z match samostrelom 30 metrov stoje, je pa
tudi večkratni državni mladinski rekorder – rekorde drži
v disciplinah zračna puška 10 metrov, malokalibrska
puška 50 metrov leže in malokalibrska puška 50 metrov
trojni položaj.

Jože Kebe (levo) je izjemno zaslužen za razvoj različnih športov
v občini Cerknica – od kegljanja do strelstva in balinanja. Na fotografiji z Milanom Gornikom, predsednikom Športne zveze
Cerknica.

Ostala podeljena priznanja:
Perspektivni športnik občine Cerknica 2016
Taja Tomšič, Cerkniško društvo strelk in strelcev
Luka Stražišar, Ping pong klub Rakek
Tine Krpan, Ping pong klub Rakek
Uspešen športni delavec občine Cerknica
Slobodan Soldat, Ping pong klub Rakek
Janez Alojzij Žnidaršič, Kegljaški klub Brest Cerknica

Kegljačica Tina Hren in strelec Erik Kandare – tudi v letu 2016
najboljša športnika občine Cerknica.
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Priznanje Športne zveze Cerknica – d
 ržavni prva
ki (nad 14 let)
Domen Špeh, Laura Pokleka, Maruša Forjanič, Kri
stina Logar, Ajda Ule, Anja Bašek, Jan Piletič, Gašper
Urbas, Simon Mišič, Matej Lepej, Andraž Simčič in
Nejc Jurca, vsi člani Kegljaškega kluba Brest Cerknica
Tim Udovič, baton twirling šport, Mažoretni twirling
in plesni klub Mace

Šport

Na prireditvi Športnik občine Cerknica leta 2016 so se zbrali najboljši športniki v različnih panogah in starostnih kategorijah.

Občina Cerknica je podelila tudi priznanja za odlične rezultate na 23. Igrah specialne olimpijade Slovenije primorsko
notranjske regije. Priznanja je prejelo sedem članov in članic cerkniške enote Varstveno delovnega centra Postojna:
Slavko Kovač in Anel Serdarević (balinanje)
Anže Urbas, Karmen Lužar, Rok Modic, Vesna Ličen
in Simon Kovačič (atletika)
Kot je v navadi vsako leto, so tudi tokrat prireditev popestrili atraktivni gostje. Enega izmed sklopov priznanj
je tako podelila Slovenka leta in prva ženska prejemnica trofeje Jureta Robiča za ekstremne dosežke Andreja
Sterle Podobnik, obiskovalci pa so navdušeno spremljali vragolije skupine Dunking devils in atraktiven nastop akrobatke na tkanini Dane Auguštin.

Priznanja za odlične rezultate na 23. Igrah specialne olimpijade Slovenije primorsko notranjske regije je prejelo sedem članov
cerkniške enote VDC Postojna.

Avtor: Miha Jernejčič Foto: Ljubo Vukelič

ŠPORTNI SEMAFOR
KEGLJANJE
KK Brest Cerknica, člani, 1.A liga
18 tekem: 4 zmage, 1 remi, 13 porazov - 9. mesto
4. 3. 2017 Gorica : Brest 6 : 2
11. 3. 2017 Brest : Triglav I 3 : 5
18. 3. 2017 Enemon : Brest 6 : 2
KK Brest Cerknica, članice, 1.A liga
18 tekem: 11 zmag, 2 remija, 5 porazov - 2. mesto
4. 3. 2017 Miklavž : Brest I 4 : 4
11. 3. 2017 Brest I : Triglav 2 : 6
18. 3. 2017 Celje I : Brest I 6 : 2
KK Brest Cerknica, članice II, 2. liga zahod
12 tekem: 8 zmag, 1 remi, 3 porazi - 3. mesto
3. 3. 2017 Taborska jama : Brest II 2 : 6
10. 3. 2017 Brest II : Krka 0 : 8
18. 3. 2017 Gorica : Brest II 8 : 0
NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. SNTL
16 tekem: 11 zmag, 5 porazov - 3. mesto
18. 3. 2017 NTK Savinja : PPK Rakek 5 : 3
18. 3. 2017 NTK Vesna : PPK Rakek 5 : 4
KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL zahod
3 tekme: 2 zmagi, 1 poraz - 2. mesto
4. 3. 2017 Cerknica : Bloke 68 : 80
11. 3. 2017 Cerknica : Žiri 89 : 75
17. 3. 2017 Kranjska Gora : Cerknica 70 : 75
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
11 tekem: 7 zmag, 1 remi, 3 porazi - 3. mesto
18. 3. 2017 Cerknica : Jadran Hrpelje Kozina 4 : 2
NK Rakek, Primorska članska liga
11 tekem: 1 zmaga, 1 remi, 9 porazov - 8. mesto
19. 3. 2017 Rakek : Komen 1 : 5
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Duh nekega drugega časa

1933 Selšček –
na dvorišču
Na tej fotografiji so Selščani v Mivčem
(Švigljevem) dvorišču, medtem ko
poslušajo selške tamburaše.

verjetno snopi žita. Zraven so imeli »pod«, kjer so
mlatili žito. Spredaj pod skednjem je verjetno parkiran voz. Desno je delavnica, z lesenim »gankom«
(balkonom).
Skratka - lepa slika. Vesela sem, da sem jo našla
pri Romanu Šviglju. Kar nekaj žensk, na tej fotografiji še deklic in deklet, sem tudi sama dobro
poznala.
Na fotografiji od leve proti desni: v prvi vrsti je
Markotova Milka, zraven Mar
kotova Ana, poročena Armič, za
njo Koširjeva Angelca (v rokah
drži tamburico). Na stolu spredaj
sedi Mivča Angelca (Švigelj),
na sredini zadaj stoji Primoščov
Žan.
Desno spredaj je Zgončkova
Mima, poročena Štritof, za njo
v pikasti obleki Mivča Lojzka
(Švigelj), zraven nje je Jurjeva
Tonca.

Fotografijo iz zbirke Romana Šviglja je leta 1933 na Mivčem (Švigljevem) dvorišču posnel
Matevž Švigelj.

T

a idilična podoba starega kmečkega dvorišča, z vaškimi dekleti, fanti in otroki v
sredini, je po pripovedovanju Jurjevega
Franceta (Franceta Medena) verjetno nastala,
ko so imeli selški tamburaši svoj zbor. To je bil orkester, v katerem so igrali vaški fantje in dekleta.
Dostikrat so nastopali na dvorišču, vaščani pa so
jih prišli poslušat.
Slikano je poleti, v nedeljo, vsi so lepo oblečeni,
fotografija deluje veselo in sproščeno. Deklice in
dekleta so oblečene v poletne oblekice, vse imajo
kratke bele nogavičke in čeveljce, fantje bele srajce
in kravate.
Prečudovit je pogled na skedenj v ozadju in sa
dni vrt s številnim drevjem. V štantu ob skednju so
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Avtor: Nataša Mele

Notranjske artikulacije
Pomladno prebujanje vodi v nove začetke in obračune z nepotrebno navlako, pa naj bo to v naših domovih ali pa na bolj eterični ravni. Čas za
čistke, torej:
»Letošnji setveni koledar me prehiteva z vseh strani.«
»Najprej je treba narediti red v garaži. Človek še do
orodja ne more.«
»Sploh ne vem, od kdaj je tako zabizecana.«

zebizecan = zamašen, poln, našarjen;
		
tudi zaseden, zaposlen
		
(iz nem. besetzt)

Avtor: Artikula
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Ideja za izlet

Stari grad
nad Uncem
Vzpetina Stari grad, ležeča med
Uncem in Planino, je z nadmorsko
višino 703 metrov več kot primerna za
spomladanski izlet.

D

o izhodišča nas vodi cesta, ki z Unca pelje proti Planini. Takoj ko pridemo izpod avtocestnega nadvoza na cesti, se usmerimo na kolovozno
pot, ki vodi levo, in začnemo s polurnim vzponom.
Naj vas hrup avtoceste ne moti preveč, saj se kmalu
usmerimo desno, kjer hrup ni več slišen, pot ob ograji pa
se rahlo zravna. Vzpenjamo se, saj smo na pobočju Kolobarja. Ko se pot spet nekoliko zravna, zavijemo desno, k
našemu cilju, kjer stoji telekomunikacijski stolp.
Na vrhu vzpetine je nekoč stal grad, na to nas opozarjajo še vidni ostanki zidov. Ogledamo si bližnjo okolico,
posuto s pomladanskim cvetjem, v daljavi pa Slivnico,
Veliko Špičko, Vinji vrh, Planinsko goro… – skratka,
kamor seže oko.

Za spomladanski izlet je primerna tudi pot čez Cerje,
ki poteka pod pobočjem Starega gradu. Namenjena je
tistim, ki imajo rajši hojo po ravninah.
Izhodišče te poti je le nekoliko dlje od prej opisanega za Stari grad. V prvem blagem desnem ovinku ceste proti Planini se levo odcepi makadamska pot, kjer
stoji tabla z oznako »gozdna cesta«. Na eni strani poti
je gozd, na drugi strani so bile nekoč njive, danes pa
travniki. Ob poti stoji razpelo, naprej je lovska opazovalnica.
Ko pridemo do točke, ko se pot prične spuščati, se odpre razgled na Liplje, Planinsko polje, Jakovico, Laze. Če
nadaljujemo po klancu navzdol, pridemo na cesto UnecPlanina in odpre se nam pogled na Planino, Planinsko
polje ter strugo Unice. Ob poti nas spremlja spomladansko cvetje, predvsem so tu doma zvončki, hrup z avtoceste pa zamenja ptičje petje.
Do izhodišča se v obeh primerih vračamo nazaj po isti
poti.
Dolžina izleta: 60 minut.
Zahtevnost izleta: pot ni zahtevna, primerna je tudi za
starejše in majhne otroke.

Odkup živine in drugih
kmetijskih viškov
Bralce Slivniških pogledov obveščamo,
da Kmetijska zadruga Ig odkupuje in prodaja
mleko, živino, žita in ostale kmetijske viške.
Skupaj z dobavitelji poskušamo doseči najboljše
pogoje nabave in cene blaga. S člani zadruge
in poslovnimi partnerji sodelujemo po principu,
da je cena prodanega blaga konkurenčna na trgu.
Zagotavljamo korektno prodaje in plačilo
v 30 dneh po prodaji blaga.
Zagotovite si boljše prodajne pogoje kot doslej
in se nam pridružite! Sodelovanje z nami je
enostavno in pošteno.
Ne spreglejte ugodnih akcij za prodajo
kmetijskega repromateriala, ki vam ga po
želji po ugodnih pogojih tudi dostavimo.
Kmetijska zadruga Ig, z.o.o., Gasilska ulica 10, 1292 Ig
051 44 11 48 (Helena) ali 040 912 116 (Marinka)
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Avtor: Štefka Šebalj Mikše

Notranjski regijski park

Uspešna izpeljava natečaja

C

ilj Ustvarjalnega natečaja Notranjskega parka za
osnovnošolce je spodbuditi mladostnike, da kritično in izvirno razmišljajo o naravi in o dogajanju okoli njih, o okoljskih problemih, načinu varovanja
vode in svojem prostem času ob njej.
Na prvem natečaju so sodelovali učenci od 1. do 9.
razreda matičnih in podružničnih šol iz občin Bloke, Loška dolina in Cerknica. Prejeli smo več kot 160 likovnih,
45 literarnih in 19 fotografskih del, za kar se mladim
avtorjem in njihovim mentorjem iskreno zahvaljujemo.
Na svetovni dan voda, 22. marca, je v prostorih VDC
Cerknica potekala uradna podelitev nagrad. V vsaki od treh
kategorij smo podelili tri nagrade. Za svoja likovna dela so
jih prejeli Mitja Korošec, 1. razred OŠ Notranjski odred
Cerknica, Rok Tominec, 2. razred POŠ 11. maj Grahovo, in
Lina Vitič, 2. razred OŠ Jožeta Krajca Rakek; za literarna
dela Gašper Modic, 4. razred OŠ Notranjski odred Cerkni-

ca, Katja Zabukovec, 5. razred POŠ Maksim Gaspari Begunje, in Jernej Opeka, 4. razred OŠ Notranjski odred
Cerknica; za fotografije pa Maja Mulec, 9. razred POŠ 11.
maj Grahovo, Nives Mišič, 8. razred POŠ 11. maj Grahovo,
in Nika Stramič, 9. razred POŠ 11. maj Grahovo.
V začetku aprila pa so se nagrajenci podali na pravljični izlet z drevakom pod vodstvom Apartmajev Vrdjan.
Avtor: Dejvid Tratnik

Raziskovalne počitnice tudi pozimi

S

edem znanja željnih osnovnošolcev iz občin Bloke,
Cerknica in Loška dolina se je med zimskimi počitnicami udeležilo raziskovalnih počitnic, ki jih je od
28. februarja do 3. marca v dopoldanskem času organiziral Notranjski regijski park. Prvi dan so otroci spoznavali anatomijo rjavega medveda in v mavec vlili njegovo
pravo sled. Drugi dan počitnic smo postali zvedavi zgodovinarji in izvedeli vse o heraldiki oziroma grboslovju. Na viteške ščite smo slikali in risali lokalne grbe in
simbole. Zadnji dan smo končno dočakali sončno vreme.
Vsak izmed otrok je izdelal svojo leseno ptičjo hišico,

eno izmed njih pa smo napolnili s semeni in jo postavili
v bližnjem gozdu. Za pomoč pri organizaciji se najlepše
zahvaljujemo sodelavki evropskega projekta Life Dinalp
Avtor: Dejvid Tratnik
bear, gdč. Mladenović. 

Fotografska doživetja Notranjske

N

a marčevskem večeru Notranjskega parka je
pet Notranjcev, ljubiteljev narave in fotografije,
predstavilo svoje poglede na ta čudovit del Slovenije. Zoran Vidrih, Ivan Kebe, Blaž Žnidaršič, Tine
Schein in Andrej Korenč so obiskovalce kulturnega
doma v Cerknici ovili v meglice zlatih juter in spokojnost
noči, obdali z oklepom ledenih juter in potopili v Jezerkovo kraljestvo ter spoznali z divjimi prebivalci Notranjske.
Še več, avtorji so s prelepimi fotografijami v nas zbudili
raziskovalni duh, ki jih žene k odkrivanju novih poti in,

Foto: Tine Schein

morda tudi nehote, povabili k spoznavanju enkratne naraAvtor: Jošt Stergaršek
ve Notranjskega parka in okolice.
april 2017
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Promet po meri ljudi

Urejamo promet
v občini Cerknica…
Po uspešnih javnih razpravah in
delavnicah na tematiko razvoja trajnostne
mobilnosti v občini Cerknica so izdelovalci
Celostne prometne strategije, predstavniki
Občine Cerknica ter člani delovne
skupine še intenzivneje zavihali rokave
in pripravili osnutke ukrepov za urejanje
trajnostnega prometa v občini Cerknica.

V

se prejete uporabne informacije, opažanja in
konstruktivni predlogi občanov so bili v veliko
pomoč. Predstavljamo osnutek akcijskega načrta ukrepov razvoja trajnostne mobilnosti, ki bo vodilo
Občini pri izvedbi dejavnosti na področju urejanja prometa in prometne varnosti.

… da bomo več in bolj varno hodili…

Pomemben ukrep na področju varnosti pešcev je izgradnja pešcem ustrezne in varne infrastrukture. V naslednjih letih načrtujemo gradnjo pločnikov s pripadajočo
opremo v skupni dolžini 5,7 kilometra na regionalnih
cestah v naseljih (Unec-Slivice, Begunje-Selšček, Trg padlih borcev na Rakeku, Notranjska cesta v Cerknici in
cesta skozi Ivanje selo) ter na lokalnih cestah (CerknicaDolenje Jezero). Šolarji bodo bolj varni, ker bomo pri
pravili načrte za varno prečkanje regionalnih in lokalnih
cest ter za prilagoditev infrastrukture slepim, slabovidnim in gibalno oviranim osebam.

… kolesarili…

Izdelali bomo dolgoročen in celovit načrt razvoja kolesarske infrastrukture in storitev, ki bo omogočil izgradnjo ustrezne in varne kolesarske infrastrukture v
občini Cerknica. Občina bo nadaljevala s postavitvijo
kolesarnic in kolesarskih stojal na lokacijah v Cerknici
in na Rakeku. Dolgoročno predvidevamo ustrezno ureditev površin za pešce in kolesarje na Cesti 4. maja od
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mestnega središča Cerknice do Osnovne šole Notranjski
odred. Načrtujemo pa še dodatne ukrepe za razvoj kolesarskega turizma v občini.

… se vozili z vlaki in avtobusi…

Na področju javnega potniškega prometa bo Občina
Cerknica nadaljevala z urejanjem avtobusnih postajališč
in postavljanjem zavetišč na postajališčih (dve letno).
Občina se bo aktivneje vključila v proces usklajevanja
voznega reda avtobusov in vlakov. Dolgoročna vizija je
vzpostavitev mestne linije javnega potniškega prometa,
ki bo izboljšala dostopnost do pomembnejših ustanov
v občini, v poletnih mesecih pa povečala obiskanost turističnih znamenitosti z javnim prevozom. Obravnavali
bomo možnosti vzpostavitve sistema »Parkiraj in se pelji« v bližini Avtobusne postaje Cerknica.

… in bodo naše ceste bolj varne

Glavni cilj ukrepov umirjanja motoriziranega prometa
v občini je izboljšanje varnosti v prometu in s tem zniževanje števila prometnih nesreč. Predlagamo dodatne
dejavnosti za umirjanje prometa na lokalnih cestah v
naseljih Cerknica, Rakek in Unec do leta 2022. Hkrati
se bo nadaljevalo izvajanje ukrepov za izboljšanje preglednosti in prometne varnosti na križiščih regionalnih
cest. V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu bodo izvedene ozaveščevalne akcije
za povečanje varnosti v prometu. Ker Občina Cerknica
načrtuje preusmeritev tranzitnega prometa, bo nadaljevala s pridobivanjem projektne dokumentacije za obvoznico na Rakeku in v Cerknici.
V naslednjih mesecih bo akcijski načrt ukrepov ob
ravnavan na seji Občinskega sveta Občine Cerknica.
Podrobnejše informacije o posameznih ukrepih bodo po
sprejetju objavljene na spletni strani Občine Cerknica.

Dober zgled in črna pika

Dober zgled

V

sako nedeljsko jutro prostor okrog cerkniškega
cerkvenega obzidja zapolnijo avtomobili, nihče
ne želi zamuditi vstopne pesmi v sveto mašo.
Med njimi sta tudi zakonca Miranda in Tomaž Cvetko,
ki doma v svoj jekleni konjiček naložita popotno torbo
s sveže kuhano kavo in sladkim prigrizkom, s katerima
pred cerkvijo postrežeta po končanem obredu.
Četudi so zunaj
mraz, nagajiva sapa
ali kaka dežna kaplja,
se marsikdo še malo
zaustavi in dan začini
s pozdravom, stiskom
roke, z voščilom, da
bi nedeljski dan ostal prijazen, dan, ko
drug drugemu lahko
poklonimo malo večji
kos svojega časa.

Črna pika

N

a južnem pobočju Slivnice, natančneje na Špilah, je žled pred tremi leti naredil gozdni površini veliko škode. Konec februarja letos pa je na
tem območju nekdo ob poti odvrgel odsluženo salonitno
kritino – kljub temu, da ima zbirni center dostopen urnik obratovanja in ni tako daleč, da ne bi mogli takih in
podobnih odpadkov peljati tja. Ker se v aprilu bliža dan
zemlje, od lastnika odvrženih salonitnih kritin pričakujemo, da jih bo odstranil in odpeljal na ustrezno deponijo, vsem nam pa omogočil uživanje v čisti in neokrnjeni
naravi.

Avtor: Anita Leskovec
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KAR SE
PRIREDI V SLOVES,
DOLOČE- UGLED,
NEM ČASU, VELJAVA
PRIREJEK

IZKUSTVO

ZORAN
LUBEJ

FRANCOSKI FR. OBLIK.
RUSKA
ALPINIST MESTECE V PISATELJ
IGRALKA KARNIČAR OSREDNJI ZNANST. PORCELANA
ŠPANIJI FANTASTIKE (MICHEL
SAVINA
VICTOR)
(JULES)

DODATNA
ZIDAVA
KDOR KAJ
REZLJA
OBRI
UMAZANEC
OD SAJ

JUŽNOAMERIŠKI
INDIJANEC

DEŽELA SLOVENSKI
OSAMLJENA
KRČMA NA IZDELOVA- TROPSKA MRTVIH PRI GOSLAR
(VILIM)
MADŽAR- LEC OLJA OVIJALKA STARIH
SLOVANIH SIDRO
SKEM

AM. ZDRAV.
(FRANCIS)
ORODJE ZA
DRSANJE

DEPARTMA
V SEVERNI
FRANCIJI
RAPER

VRSTA
HRASTA
NENASITNEŽ

NAŠA PISATELJICA OBMOČJE,
(MUCA CO- PODROČJE
PATARICA)

ZAČETEK
GESLA
VOJAŠKA
ZVEZA
DRŽAV
PES, KI
ZADAVI
PLEN
NI MLADOST

JESENSKA
HRUŠKA Z
RJAVO
LUPINO
24 UR
PISANA
TROPSKA
PAPIGA

MESTO PRI
ARNHEMU
NA NIZOZEMSKEM
NAŠ
PESNIK IN
PUBLICIST
(ANDREJ)
AMERIČAN
(POSMEH.)
KATJA
POŽUN

PREBIVAL.
JAPONSKE
DRAGO
TRŠAR

MARKO
CRNKOVIČ
AMALIJA
(KRAJŠE)

LIDIJA
OSTERC
POJAV NA
VODI

GL. MESTO
ARMENIJE
STRUPENA
RASTLINA

SELIŠKAR.
POVEST
ŠKOTSKO
M. KRILO

KRITIČARKA
ŠUKLJE
PISATELJ
MAZZINI
ŽELEZNIŠKA
KOMPOZICIJA

POMEMBNA
ZAČIMBA
KONEC
POLOTOKA
PLANIKA,
OČNICA
MERA ZA
RITEM

PREVARA,
ZVIJAČA,
UKANA

RUDOLPH
VALENTINO
MLEČNI
IZDELEK

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): ALOST, PTA, NASTREŠEK, STRLE, SAKE, KAKOVOST, URI, AREAL, OBLOST,
NERON, ED, DORLEAC, SD, ISO, VV, OT, APT, NANOS, OLIVEIRA, SAMOST, ZADOVOLJSTVO, TO, OČKO, KARP,
OLAF, LUN, OLE, ARAGO, RADANA VAS, ANA STUART.

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 24. aprila.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Tur Servis, d.o.o,
Cerknica:
1. nagrada: poldnevno čolnarjenje po Cerkniškem jezeru za
dve osebi
2. nagrada: izposoja kanuja za pet ur
3. nagrada: majica Tur Servis

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki
Slivniških pogledov, ki izide v začetku maja 2017.
Pravilna rešitev prejšnje križanke je STRLE KAKOVOST ZADOVOLJSTVO DOSTOPNOST. V uredništvo je tokrat prispelo
94 pravilnih rešitev. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki
prejmejo nagrade pokrovitelja, podjetja Strle, d.o.o. Čestitamo!
1. nagrada (rolo komarnik STRLE gratis): Ana Ferjančič,
Dovce 31 a, 1381 Rakek,
2. nagrada (bon v vrednosti 30 € ob naročilu komarnikov ali senčil
STRLE): Ivana Žnidaršič, Dolenja vas 51, 1380 Cerknica,
3. nagrada (bon v vrednosti 20 € ob naročilu komarnikov ali senčil STRLE): Patrik Kočevar, Sv. Vid 21, 1380 Cerknica.
Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo na sedežu podjetja
Strle, po vnaprejšnjem dogovoru na številki (01) 709 66 46.

34 | Slivniški pogledi | april 2017

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Najlepši fotografski utrinki

N

otranjski regijski park je 16. marca v Kulturnem domu Cerknica predstavil Fotografske utrinke z Notranjske, doživetja
petih nadarjenih fotografov: Ivana Kebeta, An
dreja Korenča, Valentina Scheina, Zorana
Vidriha in Blaža Žnidaršiča. Naš fotograf Ljubo
Vukelič pa je v svoj objektiv poleg čudovitih predstavljenih fotografij ujel tudi avtorje, ki se navadno
skrijejo za fotoaparatom.

Ivan Kebe z ovčarko nad jezerom.

Andrej Korenč – igra ledu.
– hromi volnoritec, čisto od blizu.
Valentin Schein in metulj posebne sorte

Blaž Žnidaršič v družbi koz na Cerknišk

em jezeru.
Zoran Vidrih pod polno luno v Rakovem

april 2017

Škocjanu.
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Lepo vabljeni ...
… v aprilu
vsak ponedeljek
Tai chi in qigong vadba
Točka moči, ob 17. uri.
vsak torek
Španščina za začetnike
Točka moči, ob 13. uri.
vsak četrtek
Igralne urice v angleščini
Prijave na 031 727 528.
Točka moči – Večgeneracijski družinski
center Cerknica, Čabranska 2, ob 17. uri.
Organizira: Večgeneracijski družinski center
Cerknica
do 7. aprila
Razstava Društva upokojencev Rakek
Knjižnica Rakek, v času delovanja knjižnice.
Organizirata: DU Rakek in KJUC
od 7. do 29. aprila
Istra: ostanki časa
Razstava likovnih del Žive Agrež.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, v času
obratovanja knjižnice. Organizira: KJUC
od 8. aprila do 6. maja
Čirulečarule
Razstava unikatnih izdelkov iz lesa Petre
Kovačič Jernejčič in Mihe Jernejčiča.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
razstavna vitrina v času obratovanja
knjižnice. Organizira: KJUC

sobota, 8. april
12. Maistrov pohod
Pohod poteka po gozdnih poteh mimo
Unške koliševke, na rob Planinskega polja in
nazaj na Unec. Več informacij: 041 751 117.
Gasilski dom na Uncu, začetek ob 10. uri.
Organizira: Prostovoljno gasilsko društvo Unec

sreda, 19. april
Dan odprtih vrat Vrtca Martin Krpan
Cerknica
Več informacij: 040 160 139. Vrtec Martin
Krpan Cerknica, enote Cerknica, Rakek in
Grahovo, ob 9. uri. Organizira: Vrtec Martin
Krpan Cerknica.

nedelja, 9. april
MACE se predstavijo
Celovečerna prireditev, predstavitev
twirling koreografij za državno prvenstvo.
Več informacij: www.klub-mace.si in
klub.mace@yahoo.com. Športna dvorana
Cerknica, ob 18.uri. Organizira: Mažoretni
twirling in plesni klub MACE Cerknica

Destigmatizirajmo težave v duševnem
zdravju
Točka moči - Večgeneracijski družinski center
Cerknica, Čabranska 2, ob 17. uri. Organizira:
Večgeneracijski družinski center Cerknica

od 10. do 24. aprila
Razstava velikonočnih jedi
Knjižnica Rakek, v času delovanja knjižnice.
Organizirata: KJUC in Društvo Klasje Cerknica
ponedeljek, 10., in sreda, 12. aprila
Pravljična urica
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za
otroke od 4. leta dalje.
Knjižnica Rakek, ponedeljek ob 17. uri,
sreda ob 18. uri. Organizira: KJUC
ponedeljek, 10. april
Večer harmonike
Glasbena šola v Starem trgu pri Ložu, ob 19.
uri. Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča
Cerknica
Knjiga ne grize
Beremo knjigo Marka Haddona Skrivnostni
primer ali kdo je umoril psa. Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC

Valvasor, Steinberg, Udovič
Razstava malih plastik učencev OŠ Cerknica.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, v času
obratovanja knjižnice. Organizira: KJUC

torek, 11. april
Bralno srečanje
Druženje ob branju s stanovalci Centra
starejših Cerknica – DEOS. Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica, ob 11. uri. Organizira: KJUC

sreda, 5. april
Podelitev nagrad in priznanj Frana Gerbiča
Slavnostna podelitev Gerbičevih nagrad in
priznanj. Kulturni dom Cerknica, ob 16. uri.
Organizirata: Zveza slovenskih glasbenih
šol in Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

torek, 11., in sreda, 12. april
Ena fletna
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za
otroke od 4. leta dalje. Prijave na (01) 70 91
078. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ob
17. uri. Organizira: KJUC

Levje srce proti mafiji
Večer z Jožetom Lavričem Casciom: pogovor
in projekcija dokumentarnega filma o Siciliji.
Knjižnica Rakek, ob 19. uri. Organizira: KJUC

sreda, 12. april
Srečanje Bralnega kluba
Beremo roman Williama Goldinga Gospodar
muh. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ob
19. uri. Organizira: KJUC

četrtek, 6. april
Vloga očeta v sodobni družini
Predavanje dr. Aleksandra Zadela.
OŠ Cerknica, ob 17. uri. Organizira:
Večgeneracijski družinski center Cerknica
petek, 7. april
Koncert učencev glasbene šole ob dnevu šole
Kulturni dom Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča
Cerknica

od 18. do 29. aprila
Martin Krpan
Razstava knjižnih izdaj ob 100-letnici izida
slikanice Martin Krpan z Vrha s podobami
Hinka Smrekarja. Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica. Organizira: KJUC
od 18. do 22. aprila
Butalska tržnica knjig
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
Organizira: KJUC

od 20. do 23. aprila
Razstava del Marjana Mančka
Na Menišiji, kjer slikar in grafik živi že vrsto let,
bo to njegova prva razstava. Kulturno središče
Begunje. Organizira: TD Menišija
četrtek, 20. april
Otvoritev slikarske razstave
Razstavljajo člani likovne sekcije KUD Rak
Rakek. Galerija Krpan Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: KUD Rak Rakek
Pogovor o maturitetnem branju
Vabljeni srednješolci! Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC
petek, 21. april
Noč knjige 2017 – Butalci na obisku
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, prvo
nadstropje, ob 18. uri. Organizira: KJUC
nedelja, 23. april
Dobrodelni koncert
Nastopata Klapa Galeb in Mešani pevski zbor KD
Bloke, gost večera bo legendarni stand-up komik
Andrej Težak Tešky. Vstopnice: 10 €, naprodaj
v KD Cerknica in TIC Cerknica. Kulturni dom
Cerknica, ob 18. uri. Organizira: Občinski odbor
Socialnih demokratov Cerknica
Kdor visoko leta, je pilot!
Kulturna prireditev. Dvorana Bloški smučar,
Nova vas na Blokah, ob 15. uri. Organizira: Martina
Hribar
torek, 25. april
Energetsko predavanje
Udeležba je brezplačna, obvezne prijave na
info@vitra.si ali 041 830 867. Predavalnica
podjetja SMG, Cesta 4. maja 50a, ob 18. uri.
Organizirata: Vitra, center za uravnotežen
razvoj, in SMG d.o.o.
sreda, 26. april
Naučimo se speči pito zeljanico in krompirušo
Točka moči - Večgeneracijski družinski center
Cerknica, Čabranska 2, ob 17. uri. Organizira:
Večgeneracijski družinski center Cerknica
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
V aprilu in do konca šolskega leta prvošolčki
vabljeni k brezplačnemu vpisu v vseh enotah
knjižnice. Ob vpisu vas čaka darilo (slikanica).
Vsi upokojenci vabljeni k brezplačnemu vpisu
v vseh enotah knjižnice.

