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Mančkovi 
Hribci med Hribci

V večnamenski dvorani Kulturno-družabnega sre-
dišča Menišija v gasilskem domu v Begunjah so 
21. aprila na pobudo Turističnega društva Me-

nišija otvorili razstavo ilustracij in stripov Marjana 
Mančka z naslovom Hribci med Hribci. Na otvoritvi 
razstave, ki je bila na ogled dva dni, so nastopili Sara 
Čaušević, Ester Kranjec ter Lovro in Tilen Švigelj, 
pogovor z Mančkom pa je vodil Marjan Obreza.

To je bila prva razstava priznanega slovenskega ilu-
stratorja, tudi lanskoletnega prejemnika nagrade Hinka 
Smrekarja za življenjsko delo, v domačih koncih (ume-
tnik živi v Selščku). Otvoritve so se udeležili številni lju-
bitelji Mančkovih del od blizu in daleč, pa tudi v nasled-
njih dneh si je razstavo ogledalo veliko ljudi.

Avtor: Maruša Opeka, Foto: Ljubo Vukelič
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želi  odigrati odločilno vlogo. Mlade zanima podje-
tništvo, so ekološko ozaveščeni in včasih celo pre-
več zreli za svoja leta.

S stališča pripadnice generacije X se mi zdi, da se 
povprečen 20- ali 30-letnik prav dobro sooča z resni-
mi sodobnimi izzivi. Še več, med njimi je  ogromno 
izjemno entuziastičnih mladih ljudi, ki bodo zago-
tovo spremenili svet na bolje. Če v odnosu do njih 
upoštevamo njihov drugačen način razmišljanja in 
reševanja težav, se lahko razvije dobro sodelovanje. 
Mladi, pa naj gre za generacijo Y ali Z, v delovnih 
okoljih pričakujejo, da jih bodo jemali resno, da bo 
njihovo delo smiselno in pomembno ter da jih bodo 
vključevali v odločitve. 

Še dobro, da ne pristajajo na birokratske ne-
smisle in iščejo rešitve izven okvirov. Delodajalcem 
se ne bodo pustili vleči za nos. Ne bodo mesece de-
lali brez nakazila plače ali plačila prispevkov kot nji-
hovi starši. Morda svojim starejšim sodelavcem res 
ne kuhajo kave, a njihov prispevek je lahko tehten –  
če jim seveda pustimo zraven. Se jih mogoče malo 
bojimo? So namreč učinkoviti in ustvarjalni, lah-
ko počnejo več stvari hkrati, so prilagodljivi, rado-
vedni, učljivi in odprti do drugačnih. Če se na de-
lovnem mestu ne bodo dobro počutili, bodo odšli. 
Menjava službe zanje ne bo drama – svet je velik.

Med ustvarjalci Slivniških pogledov je veliko  
»Y energije« in pridružujejo se nam tudi Z-jevci. 
Zagotavljam vam, da so delovni, polni idej in ne-
izčrpen vir energije. Za potrebe tega zapisa sem iz-
računala, da je razlika med najstarejšim in najmlaj-
šim članom našega uredniškega odbora 24 let. Med 
nami je torej cela generacija, a verjemite, da smo ta 
»generacijski prepad« dobro izkoristili v prid razno-
likosti vsebin in idej.

Sergeja Širca

»Ah, ta mladina…«
»Ah, ta mladina . 
Samo v ekrane 
buljijo . Nič se 
jim ne da . Ne 
upoštevajo 
avtoritete . 
Ne spoštujejo 
starejših .«  
In tako naprej .

Podobne pritožbe v zadnjem času pogosto sli-
šimo. Generacijski prepad je sicer značilen za 
vsa obdobja, a danes se zdi, da je globlji kot 

kadarkoli doslej. 
Raziskovalci so današnjo družbo razdelili na ge-

neracije, v katerih se najdemo tudi vsi, ki ustvar-
jamo in beremo Slivniške poglede: »veterani« so 
rojeni med letoma 1922 in 1943, sledijo »otroci 
blaginje« (»babyboomerji«), rojeni do leta 1960; ge-
neracija X je bila rojena v obdobju od 1961 do 1980; 
generacija Y med leti 1981 in 2000; mladina, rojena 
od leta 2001, pa je generacija Z.

Čeprav generacijam, rojenim po letu 1980, ni ni-
česar primanjkovalo, jim je po drugi strani najtežje, 
saj se soočajo s hitrimi življenjskimi spremembami. 
Odraščali so v duhu tehnološkega napredka in z 
novimi tehnologijami, ki jim omogočajo povezova-
nje s svetom - ta pa nima vedno dobrih namenov. 
Današnji najstniki se pogosto soočajo še z ločitvi-
jo staršev in nasiljem v šoli, da sploh ne omenjamo 
uporabe omamnih substanc. A ta »problematična 
mladina« je izjemno motivirana in v prihodnosti 
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Intervju

Ješelnikova je znala svoj posluh za 
človeka uspešno unovčiti v karieri . 
Kot svetovalka župana za družbene 
dejavnosti, direktorica CSD Cerknica in 
Centra starejših Cerknica ter občinska 
svetnica je znala poslušati in bila zaradi 
jasnih stališč in prizadevanj tudi slišana . 

Sicer je formalno že upokojena, vendar se je odločila 
do konca speljati mandata svetnice in podpredse-
dnice RKS, potem pa polno zaživeti v samotni vasi 

pri Loškem potoku. 

Zanimivo je, da ste se umaknili v tako neobljuden 
kraj.
Tam sva z možem našla svoj mir. Sicer je bila narava zame 
vedno alternativa. Ko si ves čas v stiku z ljudmi, rabiš od-
dih, da se izprazniš in ponovno napolniš. Potem se lahko 
posvetiš človeku. Le bežna komunikacija mi ni bila nikoli 
svojska. Vedno sem bila osredotočena na posameznika, 
kar terja določeno energijo, ki sem jo znala poiskati v na-
ravi, na pohodih, v teku. Opažam pa, da za to bogastvo 
še veliko ljudi ne ve. V gibanju in naravi lahko najdemo 
zdravilo za preobremenjenost, stres, depresijo.

In prav ti so velikokrat vzrok za težke življenjske 
situacije, ki so bile del vašega vsakdana…
Res je, vendar sem jih vedno dojemala kot izziv. Ravno 
zato, ker sem se znala razbremeniti, sem na delo prihaja-
la z veliko moči za iskanje rešitev. In zanimivo, da tudi ob 
koncu delavnika iz službe nisem odhajala izpraznjena, am-
pak bogatejša za nove izkušnje in hvaležnost ljudi, ki sem 
jim pomagala. Še zdaj me marsikdo ustavi na cesti in se 
mi zahvali. Občutek, ko nekomu pomagaš, je neprecenljiv. 

Spomnim se, kako smo na centru za socialno delo 
obravnavali primer dveh brezdomcev, brezdomstvo 
je v naši občini na srečo redkost. Pristopili smo s tako 
 tankočutnostjo, se z njima pogovarjali, iskali rešitve 
in ju poskušali razumeti. Znanje in izkušnje z različnih 

Zvonka Ješelnik: »Zavzeti se za Človeka«
 področjih so mi pomagali, da sem jima uredila zdra-
vstveno zavarovanje, pokojnino in druge pravice, za ka-
tere nista vedela, da jima pripadajo. Dejstvo je, da človek 
za uspešno spopadanje z izzivi potrebuje razvejano soci-
alno mrežo in določeno bero izkušenj.

Poudarjate individualen pristop pri obravnavi.  
Se vam zdi, da je tega v slovenskem socialnem sis-
temu premalo? 
Absolutno. Človeku se moraš posvetiti. Več posame-
znikom smo zagotovili bivanje v centru starejših. To so 
bila za njih nebesa. Imeli smo primer, ko se je človek s 
prihodom v center dobesedno osvobodil. V življenju so 
mu veliko stvari odvzeli, živel je v strahu. Zagotovili smo 
mu ustrezna zdravila, krč v njem je popustil in na stara 
leta si je dovolil biti srečen. Ko je zaslišal harmoniko, je 
jokal kot otrok in mi tudi. Za vsakega posameznika bi se 
morali tako zavzeti, slediti njegovim potrebam, željam. 

Pomagali ste rešiti marsikatero stisko. 
Poskušala sem vrniti ljudem dostojanstvo in občutek, da 
so koristni in lahko pomagajo. Tako smo v centru sta-
rejših zaposlili veliko mladih, ki jih je družba sicer od-
pisala, pri nas pa so se izkazali in nekateri so še vedno 
zaposleni v centru. Poslanstvo socialnega dela je, da se 
zavzameš za posameznika in temu bi morali slediti vsi 
zaposleni v sociali. 

Je ta potreba pomagati v vas prisotna že od nekdaj?
Ja. To mora biti v človeku. Že kot majhna punčka sem 
se borila za pravičnost in krivic nisem prenesla. Če je v 
šoli, med mulci, kdo od starejših maltretiral mlajšega, 
sem ga pretepla. Rekli so mi kavboj. Starejši, invalidi, 
majhni otroci so se mi od nekdaj smilili in nisem pre-
našala, da bi se jim godila krivica. To je v moji naravi in 
to poslanstvo sem tudi uspešno udejanjila skozi kariero.  
S predanostjo ljudem in delu pa so prišli tudi uspehi. 

Odkrito priznavate, da vam je pri tem pomagala 
tudi politika. 
Seveda. Takrat, ko je bil minister Vlado Dimovski iz vrst 
Socialnih demokratov, je Cerknica dobila Varstveno de-
lovni center, podeljena je bila tudi koncesija  investitorju 
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Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

za izgradnjo doma starejših. Brez mojega političnega 
 angažmaja teh pridobitev morda še danes ne bi bilo. 

Kako ste se pravzaprav znašli v politiki?
V politiki sem pravzaprav od 17. leta. Kot zavzeta 
predsednica razreda na Srednji lesarski šoli v Cerknici 
sem se morala politično opredeliti in vstopiti v Zvezo 
komunistov. Na drugi strani pa sem sodelovala tudi s 
kaplanom Jožetom Vidicem pri raznih aktivnostih, 
ki jih je organiziral za mladino. Kasneje sem kot usluž-
benka občine na takratni Občinski skupščini uspešno 
zagovarjala ustanovitev Salezijanskega mladinskega 
centra. Center se je izkazal za zelo dober projekt, ki je 
pomembno vplival na družabno življenje mladih. Vsak 
je bil dobrodošel, veren ali neveren. Drugače pa sem 
komunističnemu prepričanju ostala zvesta tudi po osa-
mosvojitvi, ko se jih je večina poskrila. Še naprej sem 
zagovarjala to idejo in miselnost in ostala v politiki. 
Dvakrat sem tudi kandidirala za mesto v parlamentu, 
ampak nikoli uspela, saj je šlo predvsem za nabiranje 
števila glasov za stranko.

Veliko pridobitev v občini je rezultat vaših priza-
devanj. Katere so vam posebej drage? 
Menim, da smo se zavzeli za kar nekaj dobrih stvari. Po-
sebej sem ponosna, da nam je uspelo v dvajsetih letih od 
leta 1986 do 2006 v vilo v Puntiželi peljati na 10-dnevno 
letovanje po sprejemljivi ceni kar 240 otrok na leto. Za pri-
merjavo, danes jih letuje le okoli 50. Velik dosežek je tudi 
preselitev in obnova knjižnice, čeprav je bila takrat še pod 
denacionalizacijskim postopkom. V tistem času sem bila 

svetovalka župana za družbene dejavnosti. Z 
deli smo začeli pod pretvezo, da je streha ne-
varna za mimoidoče. Vendar nismo popravljali 
samo ostrešja, ampak smo renovirali tudi not-
ranjost. Denacionalizacijski postopek je bil re-
šen, na srečo v naš prid, vendar priznavam, da 
smo jo obnavljali na rezini noža. Če bi to delali 
danes, bi nam hitro vzeli prostost, takrat na za-
četku samostojne Slovenije pa to še ni bilo tako 
videno. Izhajali smo iz tega, kaj bo kraj pridobil, 
na račun tega pa smo morali marsikdaj delovati 
na meji zakonitosti. Upali smo si in uspelo nam 
je. Podobno je bilo pri izgradnji grahovske šole.

Tudi dandanes ste ostali na položaju, 
kjer lahko vplivate na razvoj občine.
Sem svetnica stranke SD v občinskem svetu in moje pos-
lanstvo je, da bi našo občino naredili prijaznejšo ljudem. 
Ne moremo vlagati samo v ceste, infrastrukturo, ampak 
tudi v programe za otroke in mladino, v kulturo, šport, 
stanovanja za mlade družine, otroška igrišča, delovna 
mesta. Moram priznati, da župan Marko Rupar za-
enkrat uresničuje tudi cilje Socialnih demokratov. 

Torej ga kljub temu, da vas je leta 2014 premagal 
na občinskih volitvah, podpirate? 
Seveda. Če dela dobro za ljudi, je tudi moj cilj dosežen. 
Priznam, da sem bila ob porazu tudi malo razočarana, 
ampak to je človeško. Sem pa prišla do spoznanja, da 
bodo ženske vedno prej volile moške kot ženske.

Ste imeli kot ženska na visokem položaju kdaj 
 težave z močnejšim spolom? 
Ne, nikoli se nisem počutila zapostavljene. Moška ener-
gija mi je vedno ugajala. 

Sedaj ste že dve leti v pokoju, vendar še vedno 
 ostajate na nekaterih funkcijah.
Odločila sem se, da speljem mandata občinske svetnice 
in podpredsednice Rdečega križa Slovenije, potem bom 
pa kariero zares obesila na klin in se posvetila svoji dru-
žini, predvsem vnukinjam, ki sem jih v dolgoletni karieri 
včasih malo zanemarila. Sedaj želim nadoknaditi zamu-
jeno. Z možem se posvečava pridelavi hrane in samo-
oskrbi, pojem pa tudi v pevskem zboru. Tudi po bogati 
karieri nadaljujem s polnim življenjem.  
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Aktualno pri nas

Prispevek ni 
kaprica občine, 
ampak zahteva 
države
Rakovčane je neprijetno presenetil 
izračun komunalnega prispevka . Župan 
Marko Rupar naj bi jim namreč 
zagotavljal, da je strošek lastnika 
nepremičnine samo izvedba priklopa, 
kar je Rupar na zboru krajanov, ki je 
potekal 13 . aprila v rakovški osnovni 
šoli, odločno zanikal . 

»Celo sami v pismu pišete, da sem vam obljubljal, 
da bo potrebno plačati dajatev priključitve na 
kanalizacijsko omrežje ter izvedbo priklopa. 

In gospodje, komunalni prispevek je ta dajatev, ki pa ni 
kaprica občine, ampak zahteva države,« je poudaril Ru-
par, ki je občinske svetnike iz Krajevne skupnosti Rakek 
spomnil, da so tudi oni pripomogli k sprejetju občinskega 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč. 

Na zboru krajanov (na fotografiji) je bilo nezado-
voljstvo ljudi očitno. V dvorani je bilo slišati: »Zakaj nam 
niste prej povedali, da bo prispevek treba plačati? Ali ve-
ste, kaj ta znesek sploh pomeni za našo družino? Lahko 
nas kar odklopite! Zakaj ste nam sploh zgradili kanaliza-
cijo!« Pogovarjala sem se z upokojenko, ki bo morala s po-
kojnino, ki znaša 400 evrov, plačati 500 evrov prispevka. 
»Ne vem, kako mi bo uspelo plačati,« je povedala. 

Ob mnogih težkih besedah je župan Rakovčane po-
stavil pred dejstvo, da sta bili komunalna ureditev ag-
lomeracij in priklop na čistilne naprave zahtevi države 
in Evropske unije, tako da druge možnosti za strnjena 
naselja praktično ni. »Na področjih, za katera je mini-
strstvo za okolje določilo, da mora občina zgraditi fekal-
no kanalizacijo, je priklop nanjo obvezen, male čistilne 

 naprave pa niso dovoljene. Če kanalizacije nimate ure-
jene, pa vas čakajo kazni inšpekcije,« je bil jasen Rupar, 
ki je poudaril, da si zaračunavanja prispevka ni izmislila 
občina, ampak država. 

Kaj pravi zakon?
Po 79. členu Zakona o prostorskem načrtovanju je 
komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanci plačajo občini. 
Zakon predpisuje, da v komunalni prispevek niso 
vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. 
Plačilo tega prispevka zavezancu zagotavlja priklju-
čitev na zgrajeno komunalno opremo oziroma izgra-
dnjo v roku in obsegu, kot določa program opremlja-
nja. Če se komunalni prispevek odmerja za potrebe 
gradnje, ga pristojni organ občinske uprave odmeri 
na zahtevo zavezanca; kadar pa se odmerja zaradi 
izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnega zem-
ljišča, isti organ izda odločbo po uradni dolžnosti. 
»Komunalni prispevek se določi na podlagi programa 
opremljanja glede na površino in opremljenost stavb-
nega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto 
tlorisno površino objekta in njegovo namembnost 
oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbne-
ga zemljišča s komunalno opremo,« piše v zakonu. 
Merila za določitev komunalnega prispevka predpi-
še resorno ministrstvo, zakon pa občinam dopušča 
predpis podrobnejših meril. Občine lahko določijo 
faktorje dejavnosti glede na različne vrste objektov, 
same lahko določijo razmerje med deležem parcele in 
deležem neto tlorisne površine, lahko pa omogočijo 
tudi obročno odplačevanje.

Odločilno razmerje
Poglejmo konkreten primer, višino komunalnega prispev-
ka za priklop na kanalizacijo za objekt z 200 kvadratnimi 
metri neto tlorisne površine na 600 kvadratnih metrov 
veliki parceli. V Občini Cerknica z upoštevanjem indeksa 
znaša komunalni prispevek 1.340,64 evra, v Grosupljem 
2.163,86 evra, v občini Borovnica pa okrog 2.400 evrov. 
Ministrstvo povprašamo, zakaj prihaja do razlik med ob-
činami za enako vrsto komunalne opreme. Odgovorijo, 
da zaradi vrednosti komunalne opreme in glede na de-
lež obračunskih stroškov. »Torej kolikšen delež skupnih 
stroškov občina financira iz lastnega proračuna in koliko 
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sredstev ima pridobljenih iz državnega proračuna oziro-
ma drugih virov, na primer evropska sredstva,« naštevajo 
na ministrstvu in dodajo, da razmerje med skupnimi in 
obračunskimi stroški bistveno vpliva na višino komunal-
nega prispevka po slovenskih občinah. 

Številne investicije
V zadnjih letih je Občina Cerknica realizirala številne inve-
sticije v komunalno infrastrukturo. Na lokaciji nekdanje 
čistilne naprave v Dolenji vasi so zgradili novo centralno 
čistilno napravo, na Rakeku kanalizacijo in čistilno napra-
vo, v Martinjaku in na Bločicah pa mali čistilni na pravi s 
kanalizacijo. Kot so pojasnili na cerkniški občini, so bili 
skupni stroški investicij v odvajanje in čiščenje komu-
nalnih voda v obdobju 2010 do konca leta 2016 do brih 
14 milijonov (14.345.000) evrov. Za te naložbe je Obči-
na Cerknica iz drugih virov (Evropski kohezijski sklad, 
Evropski sklad za regionalni razvoj …) pridobila skoraj 12 
milijonov (11.672.000) evrov. Osnova za izračun komu-
nalnega prispevka je torej samo razlika – obračunski stro-
ški v višini 2.673.000 evrov. Občina je ta znesek znižala še 
za 343.000 evrov, ki jih je prispevala iz občinskega prora-
čuna. Torej je znižala višino komunalnega prispevka tako 
zavezancem z Bločic, Rakeka kot iz Martinjaka, osnova za 
obračun komunalnega prispevka pa je za vse kraje ena-
ka. V povprečju bodo torej zavezanci plačali okrog 1.500 
evrov komunalnega prispevka. Rupar je zagotovil, da so 
na občini naredili vse, da bi bil znesek finančno vzdržen 
tako za občinski proračun kot za zavezance.

Plačilo je neizbežno
V KS Rakek so sicer pripravili doku-
mente, da naj bi nekatere občine za-
računavale popuste pri plačilu, vendar 
Rupar na tovrstne rešitve ni pristal. 
»Izrabili smo vse možne olajšave, ki jih 
zakon dopušča. Ne bomo pa kršili zako-
nodaje,« je odločen. Poleg subvencioni-
ranja komunalnega prispevka v višini 
343.000 evrov je občina svojim obča-
nom, ki prispevka ne bodo mogli plača-
ti v enkratnem znesku, stopila naproti 
z možnostjo plačila na 30 obrokov brez 
obresti (najdaljši rok za plačilo je torej 
dve leti in pol). To je storila na pobudo 
krajanov Bločic, ki so odločbe prejeli že 

Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

lani in so zaradi solidarnostne porazdelitve obračunskih 
stroškov plačali enako kot bodo plačali Rakovčani in 
Martinjci. Slednji naj bi informativne izračune prejeli v 
maju. 

Prebivalci Rakeka pa imajo še nekaj dni časa, da se 
odzovejo na informativne izračune. Kot je poudaril 
Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno – cestno 
dejavnost, so podatki zajeti iz uradnih evidenc Geodet-
ske uprave RS: »Ker veliko ljudi v teh evidencah nima 
urejenih podatkov, vsem priporočamo, da se obrnejo na 
GURS in rešijo zadeve, saj so ravno napake v evidencah 
lahko vzrok za odstopanja pri obračunih komunalnega 
prispevka.« 

Če se na izračun ne bodo odzvali, bodo veljali zneski 
na odločbah, ki jih bodo na občini razposlali v teh dneh. 
Kdor želi znesek plačevati po obrokih, mora po prejetju 
odločbe na občini pravočasno oddati vlogo. Za nekaj 
mesecev bi lahko plačilo odložil tudi moratorij, ki so ga 
predlagali svetniki iz KS Rakek, če ga bodo potrdili na iz-
redni seji občinskega sveta. Vendar je Rupar zavzel jasno 
stališče, da je plačilo komunalnega prispevka neizbežno, 
tudi če se odplačilo prestavi. »Narejeni so natančni iz-
računi, da se komunalni prispevek po vseh krajih pla-
ča na enaki osnovi. Krajani Bločic ga že plačujejo po tej 
ceni, zato si sprememb ne moremo privoščiti. Kakršno-
koli nižanje zneskov bi za krajane Ivanjega sela, Slivic, 
Unca, ki se bodo priklapljali v prihodnje, pomenilo tudi 
do trikrat višji komunalni prispevek. Velike posledice pa 
bi odlašanje z odplačilom lahko imelo tudi na občinski 
proračun in prihodnje investicije,« je opozoril Rupar.
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Sveti Vid – kraj, 
kjer je sosed blizu
Sveti Vid je osrednji kraj Vidovskih 
hribov, ki obsegajo približno 35 vasi in 
zaselkov . Območje naj bi bilo poseljeno 
šele med 12 . in 15 . stoletjem . 

Naravne razmere so bile kljub precejšnji nadmorski 
višini za naselitev dovolj ugodne. Sredi vasi stoji 
župnijska cerkev Svetega Vida, po kateri sta po-

imenovana vas in širše območje. Zgrajena je bila leta 1717, 
leta 1903 so jo porušili in ponovno sezidali, leta 1926 pa je 
cerkev poslikal mojster Simon Ogrin z Vrhnike.

Vas se deli na štiri dele: Šivče, Purga, Pust Lajs in Fr-
tica. »Legenda pravi, da so bile najprej Šivče, nato pa je 
hlapec začel videvati luč na vrhu hriba. Ljudje so to ra-
zumeli kot znamenje, zato so tu postavili cerkev, okrog 
pa so se potem gradile nove hiše,« pravi Silva Šivec. »To 
je Purga. Pust Lajs in Frtica pa sta se začela razvijati po 
prvi svetovni vojni,« doda Marko Nared, predsednik 
krajevne skupnosti Sveti Vid.

Ob potokih je nekoč delovalo na desetine žag in mli-
nov. V gozdovih so žgali oglje, pridelovali pa so tudi 
apno. Razširjena je bila domača obrt izdelovanja različ-
nih lesnih proizvodov, še največ zobotrebcev, ki jih izde-
lujejo še danes. Dopolnilni vir zaslužka je bilo nabiranje 

zdravilnih zelišč, za ljubljanske odjemalce pa so menda 
lovili celo žabe in jih peš nosili v Ljubljano.

Včasih šest gostiln, danes nobene
Po žabjih krakih, pa tudi po medvedjih šapah in bikovih 
jajcih je bila znana gostilna Pri Bavdku. »Ko sem šel v 
Ljubljano in v trgovini rekel, da sem s Svetega Vida, je 
trgovka takoj vedela, da je to tam, kjer imajo gostilno s 
temi jedmi,« se spominja domačin Viktor Sterle. Go-
stilne pri Bavdku že okrog dvajset let ni več, prav tako 
ne številnih drugih. Včasih jih je tu delovalo kar pet: 
Bavdkova, Ruparjeva, Zalarjeva, Ponikvarjeva in Zimo-
va. »Vsaka druga hiša je bila gostilna,« pravi Silva Šivec. 
Zato ne čudi, da so pri Svetem Vidu že leta 1906 ustano-
vili društvo za boj proti alkoholu.

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Cerkev Svetega Vida v središču istoimenske vasi . Svetemu Vidu je 
v Sloveniji posvečeno prek 40 cerkva, tudi cerkev v Martinjaku .

V Hiši na Purgi, ki stoji v jedru vasi, se odvijajo različni dogodki, 
kmalu bo tu mogoče tudi prenočiti .

Foto: Tine Schein

Silva Šivec v Hiši na Purgi obuja kulturno in družab-
no dogajanje v Svetem Vidu. Za številne turiste, ki pri-
dejo v vas, so včasih poskrbeli kar vaščani sami. »V naš 
kraj prihaja mnogo kolesarjev in pohodnikov. Če je kdo 
potreboval prostor za postavitev šotora ali prenočišče, 
smo bili pripravljeni pomagati,« pravi Gorazd Kočevar. 
»Pozimi pa sem hodijo plezalci,« doda Domen Kočevar. 
Plezalce navdušuje slap Kotel, po katerem se vzpenjajo, 
ko zamrzne, kolesarje pa privablja ozka cesta, na kateri 
ne srečajo veliko avtomobilov. »Čeprav bi jo lahko na ne-
kaj odsekih, na primer proti Župenemu, tudi asfaltirali,« 
se strinjajo domačini, enakega mnenja pa so tudi kole-
sarji s cestnimi kolesi. 

Čeprav trgovin ni za vsakim vogalom, kot je v navadi 
v večjih mestih, prebivalcev to ne moti preveč. »Ljublja-
na je blizu, zapeljemo se do Rudnika in imamo vse, kar 

Foto: Ivan Kebe
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

 priselila Viktorjeva žena Dagmar, so (vsaj delno) pove-
zani z okoljem. »Če bi vprašali mojo ženo pred petnajsti-
mi leti, bi rekla, da je sem prišla malo zaradi hribov in 
malo zaradi Vikca, torej mene. Če bi jo vprašali danes, bi 
rekla, da samo zaradi hribov,« smeje pravi Viktor.

Po Žilcah spet Sveti Vid
V vasi danes deluje nekaj društev, zelo aktivno je Prosto-
voljno gasilsko društvo Sveti Vid, Sabina vodi društvo 
Medius, delujeta tudi Planinsko društvo Sveti Vid in 
Lovska družina Žilce. Lovska družina je še edina usta-
nova, ki namesto Svetega Vida nosi ime Žilce. Kraj se je 
namreč tako imenoval med leti 1955 in 1991, ko je po-
novno dobil prvotno ime. »Tudi v tem obdobju sem ve-
dno govoril, da sem s Svetega Vida, uradno pa sem mo-
ral pisati, da sem iz Žilc,« se spominja Viktor. Delovali 
sta še Turistično društvo Sveti Vid in Društvo ljubiteljev 
narave Vidovski hribi. Med prireditvami je, podobno kot 
drugje, pomembno žegnanje, včasih pa so imeli v Sve-
tem Vidu tudi Valentinov sejem. »Tako da valentinovo ni 
čisto ameriška pogruntavščina, tu smo ga imeli že prej,« 
pravi Silva Šivec.

Danes dogajanja ni več toliko. »Življenje tu je super, le 
družbo malo pogrešamo,« pravi Sabina Pirman Kočevar. 
Ljudje se sicer priseljujejo na območje Vidovske plano-
te, a prav v Sveti Vid ne toliko. »Že v sosednjih Bečajih 
je na primer kar nekaj novih hiš, kamor se priseljujejo 
ljudje, ki se želijo odmakniti od mestnega vrveža,« pravi 
Gorazd. Več ljudi pomeni več dogajanja in nenazadnje 
tudi več možnosti za zaposlitev. Na Svetem Vidu pa so 
danes ključnega pomena tukajšnji kmetje, ki skrbijo, da 
se ohranja kulturna krajina podeželja.

Avtor: Miha Jernejčič

potrebujemo,« pravi Sabina Pirman Kočevar, mati 
malega Patrika. »Ko gremo v trgovino, pač nakupimo 
malo več. Če česa zmanjka, je pa tako: v mestu je trgo-
vina sicer blizu, a pri nas je vrt še bližje, sosed pa tudi,« 
doda Gorazd. Glede odročnosti kraja Viktor Sterle pravi: 
»Ko so prišli prijatelji iz Ljubljane obiskat mojo mamo 
v Čohovem, so rekli, da je tu tako lepo, a da smo daleč. 
Rekel sem: »Ne, vi ste daleč. Mi imamo le pet minut do 
Čohovega, vi pa celo uro. Mi smo blizu.«

Včasih sta bili tu dve trgovini, pa tudi knjižnica, če-
vljar, kovačija, mizarska delavnica, pošta, občina... 
»Še prvo smučarsko vlečnico tu naokrog smo imeli, s 
Cerknice so hodili gledat, kako to zgleda,« pravi Viktor. 
V Svetem Vidu je delovala tudi šola. Ta je bila ustanov-
ljena leta 1822, ukinjena pa leta 1962. Šolsko poslopje 
danes propada, vaščani pa celo slišijo, kadar se znotraj 
kaj zruši. 

Mirno okolje privablja
Število prebivalcev je po drugi svetovni vojni upadlo, 
najprej zaradi žrtev vojne, nato še zaradi odseljevanja, 
zato so zamrle tudi številne dejavnosti. Širše območje 
Vidovske planote je leta 1900 štelo 1.656 prebivalcev, 
leta 1953 pa le še 1.072. Odseljevanje se je nekoliko 
zaustavilo šele v sedemdesetih in osemdesetih letih 
20. stoletja, ko so se povečale možnosti za zaposlitev v 
bližini. Velikega pomena sta bila obrat Iskre v Cajnarjih 
in obrtna tekstilna delavnica pri Svetem Vidu, ki pa od 
devetdesetih let ne delujeta več. Danes na tem območju 
živi okrog 700 prebivalcev, v samem Svetem Vidu okrog 
50. »Ima pa Sveti Vid najstarejšega prebivalca v fari, mo-
jega dedka, devetdesetletnega Ludvika Sernela,« pravi 
Marko Nared. Markov sin pa je najmlajši prebivalec Sve-
tega Vida, šteje dve leti in štiri mesece, torej sta najsta-
rejši in najmlajši člana iste družine.

Danes se večina prebivalcev vozi na delo v Ljubljano 
in druge okoliške večje kraje. Zaposlovalcev v vasi ni, je 
pa nekaj samozaposlenih na različnih področjih (goz-
darstvo, gradbeništvo, posredništvo, kmetijstvo), med 
njimi tudi Sabina, ki v tem idiličnem naravnem okolju 
dela kot bioenergetičarka. Mir in prelepo okolje sta v 
Sveti Vid privabila Brigitte Wind ler. »Življenje tu je 
čisto drugačno, kot sem ga bila navajena iz Düseldorfa, 
tukaj je narava, tukaj je mir,« pravi. To jo je pritegnilo 
nazaj v dom njenih starih staršev, kjer je kot majhna 
deklica preživljala počitnice. Tudi razlogi, da se je sem 

Domačini (z leve proti desni): Silva Šivec, Marko Nared, Katja Ši-
vec, Viktor Sterle, Dagmar Doles, Patrik Kočevar, Sabina Pirman 
Kočevar, Domen Kočevar, Brigitte Windler, Gorazd Kočevar .

Foto: Miha Jernejčič
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Cona zanimivejša za investitorje
Bloke, Loška dolina, Pivka in Logatec skupaj z nekate-
rimi podjetji s finančnimi sredstvi pomagajo Šolskemu 
centru Postojna pri nakupu opreme za Izobraževalni 
center sodobnih tehnologij. »Država kot ustanoviteljica 
srednješolskega centra nima denarja za plačilo 150.000 
evrov davka na dodano vrednost, plačilo davka pa ni 
upravičen strošek financiranja pri razpisu. Prav tako 
Center ni sposoben kriti te vrednosti iz svojega prora-
čuna. Ker smo na Svetu regije ugotovili, da je sodoben 
izobraževalni center ključen za razvoj človeških virov, 
smo se odločili, da mu občine priskočimo na pomoč,« 
je pojasnil župan Marko Rupar. Polovico tega zneska 
bodo krila podjetja, polovica pa bo prišla iz proračunov 
občin.

Leonida Matičič, višja svetovalka za finance, je pre-
pričana, da je proračun cerkniške občine v dobrem stanju. 
»Iz splošnega dela proračuna za leto 2016 je razvidno, 
da smo prihodke realizirali v 94 odstotkih od načrtova-
nih, in to v skupni višini 11.639.680 evrov, kar kaže na 
odlično delo občinske uprave pri realizaciji proračuna,« 
je v predstavitvi zaključnega računa proračuna Občine 
Cerknica za leto 2016 ocenila Matičičeva.  Odhodki pro-
računa za lansko leto so bili realizirani 83-odstotno, v 
višini 9.832.928 evrov.

Kar nekaj sredstev iz občinskega proračuna so v pre-
teklem letu namenili za izvajanje ukrepov iz akcijskega 

načrta lokalnega energetskega koncepta. Poro-
čilo, ki so ga obravnavali svetniki, kaže, da je 
občina Cerknica za učinkovito rabo energije, 
uporabo obnovljivih virov energije in izboljša-
nje oskrbe z energijo v preteklem letu skupno 
namenila nekaj manj kot 250.000 evrov. Naj-
več sredstev v ta namen, skoraj 197.000 evrov, 
je občina namenila vzdrževanju in dograditvi 
javne razsvetljave. 

Kot je razvidno iz programa, bo občina v pri-
hodnje veliko pozornost namenila tudi pripravi 
razpisov za sofinanciranje operacij za energet-
sko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, 
med katere so uvrstili zdravstveni dom, knji-
žnico, Gerbičevo hišo in Društveni center na 
Rakeku. 

Iz občinske hiše

Strani ureja: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

Občine Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica, Bloke, Loška dolina, Pivka in Lo-
gatec bodo skupaj z nekaterimi podjetji pomagale Šolskemu centru Postojna 
pri nakupu opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij . 

Med dvanajstimi točkami dnevnega reda 
16 . redne seje cerkniškega občinskega 
sveta, ki je konec marca potekala v sejni 
dvorani Občine Cerknica, je izstopal 
predlog programa opremljanja stavbnih 
zemljišč območja občinskega lokacijskega 
načrta za Industrijsko-poslovno cono 
Podskrajnik – II, ki še ni ustrezno 
komunalno opremljena . 

Program podrobneje določa potrebno komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastruk-
turo, roke za gradnjo po posameznih enotah 

urejanja prostora ter podlage za odmero komunalnega 
prispevka. Na Občini pričakujejo, da bo ustrezna komu-
nalna oprema v industrijsko cono pripeljala nove inve-
stitorje. Ker imajo podjetja IPC Podskrajnik težave pri 
oskrbi z električno energijo, pa so veseli interesa, ki ga 
je končno izrazilo podjetje Elektro Ljubljana, da zgradi 
novo transformatorsko postajo. Svetniki so predlog pro-
grama podprli.

Strinjali so se tudi s pobudo Sveta Primorsko-notranj-
ske regije, da občine Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrice, 
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Občina za občane

Akcijski načrt 
CPS pripravljen

V prostorih občinske hiše je 11. aprila potekala 
še ena v nizu delavnic Promet po meri ljudi, 
ki občane in občanke vključuje v načrtovanje 

celostne prometne strategije (CPS) v občini Cerknica. 
Kot je pojasnila Tamara Klepac Sterle s cerkniške ob-
činske uprave, so na tokratnem srečanju zainteresirani 
javnosti predstavili akcijski načrt, ki jasno opredeljuje 
cilje na področju urejanja prometa v prihodnjih petih 
letih. »Nekaj je bilo tudi legitimnih pripomb, ki jih 
bomo poskušali vključiti v načrt,« je  povedala  Klepac 

 Sterletova. Ob tem je poudarila, da bodo že kmalu 
pripravljeni tudi vsi potrebni dokumenti za obravnavo 
na občinskem svetu.

Igrišče v Zelšah 
z novo ograjo

Občina Cerknica je v zadnjih letih dokazala, da so 
vlaganja v šport in športno infrastrukturo nje-
na prioriteta. Pa ne samo veliki projekti, kot sta 

izgradnja športne dvorane na Rakeku ter skate parka in 
fitnesa na prostem, ampak tudi manjše naložbe. Občina 
je že pred časom prisluhnila pobudam krajanov Zelš, da 
se na koncu vasi uredi športno igrišče, pred nekaj tedni 
pa so ga še dodatno opremili z zaščitno ograjo, tako da 
žoga ne bo več uhajala z igrišča. 

Občinska stran 
z novimi vsebinami

Občinska uprava občanke in občane vabi k ogledu 
spletne strani www.cerknica.si. Stran je občina 
vsebinsko osvežila, tako da lahko obiskovalci 

prebirajo dnevno sveže vesti o dogajanju v naših krajih, 
si ogledajo fotografije z dogodkov, spremljajo aktualne 
in izvedene projekte ter so obveščeni o morebitnih za-
porah cest, težavah na vodovodnem omrežju in drugih 
posebnostih. »Radi bi, da bi občinska spletna stran pos-
tala osrednje spletišče obveščanja v naših krajih,« je po-
jasnila Irena Zalar, direktorica občinske uprave. Glede 

na to, da so Slivniški pogledi med ljudmi dobro sprejet 
medij, si želijo, da bi del vsebin prenesli tudi na splet 
in jih dodatno podkrepili z obsežno zbirko fotografij in 
ažurnimi informacijami. 
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Dobro sodelovanje 
s športnimi društvi

Župana Marka Ruparja je 29. marca obiskal 
mag. Janez Sodržnik, podpredsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združe-

nja športnih zvez. Govorila sta o pomenu povezo-
vanja posameznih športnih društev v športne zve-
ze. Združeni pridobijo na veljavi, s tem pa se jim 
odprejo tudi možnosti financiranja. Rupar ocenju-
je, da je Športna zveza Cerknica primer dobre pra-
kse sodelovanja med občino in športnimi društvi, 
tako da bi lahko s svojimi izkušnjami pomagala 
tudi pri pripravi novega Zakona o športu.

Gremo na elektriko! 

Polnilnico za električne avtomobile sta 19. 
aprila tudi uradno otvorila cerkniški župan 
Marko Rupar in mag. Andrej Ribič, pred-

sednik uprave Elektra Ljubljana, ki je promocijsko 
investiralo v polnilnico, občina pa je poskrbela za 
ureditev platforme. To je poleg vrhniške druga 
polnilnica na Notranjskem.

Predstavnik Policijske postaje Cerknica je v 
sklopu dogodka prevzel dve električni kolesi, ki ju 
je postaji poklonila cerkniška občina. S tem bomo 
v Cerknici dobili tudi policista kolesarja, ki bos-
ta predvsem patruljirala po zaščitenem območju 
Notranjskega regijskega parka.

Z vozovi v Postojno

V sejni sobi Občine Cerknica se je 20. aprila 
s predstavniki postojnske vojašnice sreča-
lo 20 nabornikov iz občin Cerknica, Loška 

dolina in Bloke. Pripravljajo se namreč na nabor, 
ki bo potekal 20. maja v Postojni. Naborniki se 
bodo v vojašnico, kot je bil nekdaj običaj, pripeljali 
z vozovi. Za njihovo okrasitev in slovenske zasta-
ve bo poskrbela občina. Za popotnico pa jim bo 
župan poklonil še pršut.
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Materinski dan v SMC
Ob materinskem dnevu je bil v SMC-ju lep večer. 
Vodil ga je Blaž Knez. Voščila so bila srčna, marsi-
katera mama je uporabila darilo – papirnate robčke v 
ličnem etuiju. Prvi so nastopili recitatorji s sonetnim 
vencem Ljubke Šorli, avtorice marsikatere pesmi ve-
čera. Deklamirala je Andreja Kužnik, Urška Knez 
je z drugošolci zapela, z letošnjimi prvoobhajanci pa 
pripravila nekaj recitatorskih nastopov. Na progra-
mu so bile še pesmi Neže Maurer ter pesem mlade 
Neže Špeh, ki je svoje delo tudi recitirala. Najmlajša, 
Katarina Knez, je s pomočjo pesnice ugotovila, da 
darila niso le reči, kupljene z denarjem, ampak tudi 
topel objem rok, ki je prav gotovo tako čudežen kot 
petje. Pod vodstvom Ane Knez je zapel otroški zbor, 
z vodenjem Kristine Knez pa mlada skupina Šopek. 
Zaigrala je glasbena skupina Petka, zapela sta zakon-
ca Aleksandra in Kruno Križ, zazvenela je glasbena 
molitev godalnega sestava in že so pod vodstvom Si-
mone Lekšan nastopili za to priložnost zbrani pevci, 
ki so zaokrožili večer. Nihče ne ve, ali ima kaplan Ja-
nez kakšne zveze pri peku Mišmašu, a pogostitev po 
prireditvi je bila sladka in zadnja priložnost za upora-
bo robčkov krasna!  Avtor: Anita Leskovec

Foto: Tatjana Lekšan

Pesmi pričarale čas snubitve
Mešani pevski zbor KD Rak Rakek je 25. marca v Ur-
šulinem domu na Uncu izvedel svoj letni koncert. Za 
popestritev večera so poskrbeli učenci podružnične 
šole Rudolfa Maistra z Unca. Program sta pripravili 
učiteljici Emilijana Baraga in Tina Matičič. Sce-
narij prireditve je oblikovala Mojca Weber, ki nas je 
popeljala v stare čase. Njene besede in pesmi zbora 
so nam pričarali čas snubitve. Veseli smo bili lepega 
obiska krajank in krajanov, ki so tako polepšali mate-
rinski praznik.  Avtor: Danica Štefančič

Foto: Karmen Petrič 

Sodobno očetovstvo
Večgeneracijski družinski center Cerknice je 6. aprila 
v OŠ Cerknica pripravil predavanje dr. Aleksandra 
Zadela, specialista klinične psihologije in avtorja pri-
ljubljenih knjig o vzgoji, ki pomagajo staršem vzgojiti 
odgovorne, samostojne in samozavestne otroke. Dr. 
Zadel je prodorno predstavil družinske vloge sodob-
nih očetov in mater. 

9. maja pa bo v OŠ Cerknica dr. Zoran Milivoje-
vić, priznani psihoterapevt, avtor številnih uspešnic 
in strokovnjak na področju raziskovanja čustev, na 
predavanju z naslovom »Trije sodobni modeli vzgoje« 
predstavil postpermisivni model vzgoje,  ki temelji na 
vzgajanju z avtoriteto ter povezuje ljubezen in disci-
plino s ciljem - pripravo otrok za samostojno življenje 
v družbi.  Avtor: Julija Perko

Kjer je volja, tam je moč
Marca in aprila je Agrarna vaška skupnost Žerovnica 
organizirala tri delovne akcije. Marca so nadaljevali z 
deli pri »totenkambri«, aprila pa so se vaščani zbrali in 
popravili poti okrog Žerovnice, predvsem tiste, ki so 
ostale iz leta 2016. Na tej akciji se je zbralo 28 vašča-
nov, od tega sedem traktoristov s prikolicami, delovni 
stroj z nakladačem, ki je nalagal posipni material na 
prikolice, ostali pa so z grabljami in lopatami ravnali 
navožen material. Zadovoljni in delovni vaščani so se 
odločili, da bodo konec aprila še enkrat prišli z orod-
jem in dobro voljo ter obrezali moteče veje dreves in 
grmov ob poteh, ki ovirajo vožnjo s kmetijsko meha-
nizacijo.  Avtor: Marija Hribar

Foto: Marija Hribar
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Očki v vrtcu
V vrtcu na Rakeku je bil 22. marec poseben dan: otroci 
iz skupine Pikapolonic so v vrtec pripeljali svoje očke. 
Stolčki so bili pod njimi videti še manjši, igralnica je 
kar pokala po šivih, otroške oči pa so se iskrile zaradi 
skrivnostnosti in veselja, da lahko s svojimi očki pre-
živijo prijetno urico ali dve. Zakaj od skrivnostnosti? 
Ker mamice niso nič vedele, kaj se v vrtcu pripravlja. 
Z očki smo jim namreč pripravljali darilo za materin-
ski dan. In to ne preprosto darilce. Ne. Pravo pravcato 
umetnijo iz lesa, žebljev, lepila, vijakov. Igralnica se je 
spremenila v tesarsko delavnico, zadišala po lesu, zat-
resla pod vrtalnimi stroji in žago ter se skoraj vžgala 
od delovne vneme.

Prečudoviti izdelki so nastali. Kar vprašajte ma-
mice Pikapolonic. Imele bodo trajen spomin. Mi pa 
bomo v srcu ohranili spomin na prelep dan, ko so vr-
tec preplavili očki.  Avtor: Tina Cigale

Foto: Tina Cigale

»Šporhet« na Slivnici
Veliko pohodnikov se spominja betonske konstrukci-
je še iz časa rapalske meje na koncu ravnine za Gradi-
ščem, ki so ji domačini dali ime »Pri šporhetu,« pla-
ninci pa smo jo vsako leto reševali zaraščenosti. Ob 
urejanju poti in izkopu jaškov je moč bagerja zaradi 
nevednosti naredila svoje in »šporhet« je končal v 
kupu odrinjenega materiala. V Planinskem društvu 
Cerknica smo se večkrat pogovarjali, kako »šporhet« 
na novo postaviti na nje-
govo mesto. Med letošnjo 
čistilno akcijo sva bila z J. 
Mlakarjem zadolžena, da 
zadevo rešiva. Po izkopu in 
odstranitvi  zajetnega kupa 
materiala sva našla prvi 
manjši kos, sledilo je točk-
ovno raziskovanje in iska-
nje večjega dela. Ko sva ga 
našla in odstranila naložen 
material, sva težko gmoto 
z vzvodom spravila iz jame 
(na fotografiji) in tako op-
ravila pomembno delo va-
rovanja kulturne dediščine. 

Pričakujemo, da bomo skupaj z Občino Cerknica 
in poznavalci obrambne linije na Slivnici  »šporhet« 
postavili na urejeno mesto, opremljen z ustrezno in-
formacijsko tablo in klopjo. Prizadevali se bomo tudi 
za postavitev table s prikazom od pomladi do jeseni 
barvitega rastlinstva na Slivnici.  Avtor: Miro Mlinar

Šolarji navdušeni nad Križno jamo
Tudi letos so nas obiskali petošolci iz OŠ Cerknica, Grahovo 
in Begunje pri Cerknici. Organiziran ogled Križne jame do 
Prvega jezera je za osnovnošolce in spremljevalce brezplačen 
in se izvaja že od ustanovitve Društva ljubiteljev Križne jame 
(prihodnje leto društvo praznuje 20-letnico obstoja). Učenci 
so si tako ogledali krajši suhi del jame, ki vključuje tudi vožnjo 
s čolnom po Prvem jezeru. Glede na odzive so bili navdušeni 
nad prikazanim. Najbolj sta jih navdušila zelo čista voda in 
vožnja s čolnom. 

V marcu smo imeli tudi dan odprtih vrat treh občin, ko so si 
lahko občani občin Cerknica, Loška dolina in Bloke brezplačno 
ogledali Križno jamo do Prvega jezera. Dan odprtih vrat je bil dobro obiskan, udeležilo se ga je okoli 60 občanov in 
občank omenjenih občin. Dogodka delno sofinancirata občini Cerknica in Loška dolina. Občani in občanke občine 
Cerknica si bodo Križno jamo lahko brezplačno ogledali tudi 17. junija v popoldanskih urah.  Avtor: Gašper Modic

Foto: Gašper Modic

Foto: arhiv PD Cerknica
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12. Maistrov pohod na Uncu
Topli sončni žarki so 8. aprila že dvanajstič zapored 
zvabili pohodnike na tradicionalni Maistrov pohod. 
Pred gasilnim domom se je zbralo okoli 300 poho-
dnikov, ki so se Unčanom pridružili tudi iz drugih 
krajev. Dobra organizacija z 8- in 12-kilometrskima 
začrtanima trasama je pomenila sprostitev v neokr-
njeni naravi ter priložnost za druženje. Ob poti so se 
vrstili številni panoramski pogledi in zanimivosti: os-
tanki mejnih utrdb, kaverne, izvir Unice ter ruševine 
gradov Unec in Haasberg, kjer je bila tudi kontrolna 
točka. Tu so pohodniki dobili okrepčilo in bon za ma-
lico ter žig z likom generala Rudolfa Maistra, v dokaz 
opravljene poti. Tisti, ki so v pohodno knjižico dobili 
že šesti žig, so prejeli tudi medaljo. Pot se je zaključila 
pri gasilnem domu. Sledila je topla malica z dolgim 
klepetom v dobri družbi. V društvu smo bili veseli ve-
like udeležbe, saj želimo, da pohod tudi v prihodnosti 
ohranja spomin na generala, ki je zaključil svojo pot 
na Uncu.  Avtor: Nika Rudolf

Foto: Maja Radojevič

Turistična ponudba škotskih 
študentov
V okviru Mladinske info točke in študijskega krož-
ka Trajnostni turizem smo na Vitri gostili 25 štu-
dentov in tri profesorje škotske turistične univerze. 
Enajstdnevno mednarodno izmenjavo smo izvedli s 
pomočjo mednarodnega programa Erasmus+. Prak-
tično izobraževanje je bilo vsebinsko vezano na traj-
nostni ekoturizem v Sloveniji. Člani krožka in mladi 
so sooblikovali tri enodnevne delavnice, kjer so skupaj 
s študenti raziskovali elemente trajnostnega turizma 
slovenske pokrajine. Predlogi novih turističnih pro-
gramov so zajemali zaščitena območja s pomembnimi 
kazalniki ekologije. Temeljili so na vseh čutilih, imeli 
zgodbo, vsebovali elemente adrenalinskega turizma, 
delovne počitnice, obisk neznanih krajev... Med posa-
meznimi srečanji so mladi gostje teorijo in ideje preiz-
kušali v praksi na terenu. Nad načinom dela in lepoto 
naše dežele so bili navdušeni.  Avtor: Bojan Žnidaršič 

Otroci s čebelarji posadili lipi 
Otroci iz rakovške enote vrtca Martin Krpan Cerkni-
ca so se vključili v akcijo sajenja medovitih rastlin slo-
venskih čebelarjev in pri vrtcu skupaj s čebelarji Čebe-
larskega društva Rakek posadili dve lipi. Sadike lip sta 
prispevala Zavod za gozdove RS in Semenarna Lju-
bljana. Tako si Čebelarska zveza Slovenije prizadeva 
dvigniti zavest o pomenu sajenja medovitih rastlin, 
ki dajejo pašo čebelam in ostalim opraševalcem. Sta-
rejši otroci iz vrtca pa so pripravili pester kulturni 
program. Na prireditvi so poleg otrok in njihovih 
vzgojiteljic sodelovali ravnatelj vrtca Gvido Cigale, 
pomočnica ravnatelja Elvira Kraševec, vodja enote 
vrtca na Rakeku Urška Juvančič, predsednica ČD 
Rakek Vida Winkler in člani domačega čebelarskega 
društva.  Avtor: Miroslav Juvančič

Foto: Urška Juvančič

Foto: arhiv Vitre 
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Arheološka najdišča Notranjske
Tine Schein iz Notranjskega regijskega parka je svoje 
bogato arheološko znanje o najdiščih na Notranjskem 
28. marca delil na predavanju v rakovški knjižnici. Eno 
večjih najdišč je na Uncu, na Starem gradu in v Hribcah, 
kjer so odkrili rimsko nekropolo, datirano v čas 1. do 4. 
stoletja. Stari Grad je bil naseljen od 10. stoletja pred 
našim štetjem do 4. stoletja. Na samem vrhu pa je bil v 
11. stoletju sezidan srednjeveški grad. Prazgodovinska 
naselbina je bila tudi na Tičnici, kjer so na severnem delu odkrili obrambni nasip in keramiko, datirano v čas 8. 
stoletja pred našim štetjem. Domačini pa so leta 1909 odkrili zakladno najdbo železnih suličnih konic in bronaste 
čelade, datirane v čas 6. stoletja pred našim štetjem. Do današnjih dni pa je bilo odkrito še mnogo arheoloških 
najdišč na Notranjskem. 

Tako je čas je v knjižnici kar prehitro minil. Obiskovalci bomo verjetno od zdaj na sprehode po okoliških hribih 
gledali z drugačnimi očmi.  Avtor: Nevena Savić

Foto: Nevena Savić

Dobro obiskan zbor članov
Člani MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke smo se marca podali v Opatijo, kjer smo vikend uživali v prijetnem 
morskem okolju, v dobri družbi in z obilico dobre volje, glasbe in presenečenj. Tretjo soboto v marcu smo imeli 
zbor članov, kjer smo sprejeli bogat in delaven program. Zagotovo si lahko vsak član v pestrem naboru aktivnosti 
izbere nekaj, kjer bi se nam z veseljem pridružil. Ker pa je bil pred zborom članov 8. marec in po njem materinski 
dan, je vsaka članica dobila malo pozornost – nagelj. Veseli smo bili, da je bilo na zboru veliko naših članov, pred-
stavniki pobratenih društev in predstavnica ZDIS. Poleg njih so se povabilu odzvali tudi župana občine Cerknica 
Marko Rupar in Loška dolina Janez Komidar ter direktorica Centra starejših Cerknica Biserka Levačič Ne-
lec. Hvaležni smo, da se našemu povabilu odzovejo, saj nam s tem potrdijo, da naše delo spremljajo in ga hkrati 
tudi podpirajo.  Avtor: Barbara Brus
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V vrtcu lepo tudi brez igrač
V igralnico Pikapolonic se je neke noči prikradel poredni Bedanec in nam od-
nesel prav vse igrače. Najprej kar nismo vedeli, kaj bi. Potem pa smo spoznali 
iznajdljivega in pogumnega Kekca in ga posnemali. Namesto kock smo zlagali 
storže in palice ter delali konstrukcije iz odpadnih škatel. Barvali smo s čopiči, 
narejenimi iz borovih iglic. Našli smo blago in poskušali šivati. Šteli smo gumbe. 
Po ogledu Kekčevega filma, v katerem so junaki jedli sladko kašo, smo se odločili, 
da podobne glinene sklede in žlice naredimo tudi sami. Prelepi izdelki so nasta-
li. Skodelice, krožniki, žlice, vmes pa še kakšen avto ali pa nekaj, kar razumejo 
samo svobodni umetniki. Uživali smo, pa čeprav smo bili na koncu umazani prav 
tako kot Bedanec. Zahvaljujemo se podjetju Tondach, ki je vrtcu podarilo glino. 
 Avtor: Tina Cigale Foto: Tina Cigale

Plesno popotovanje po odraščanju
Otroška plesna predstava »Ples v moji glavi... misel, ki se zavrti«, 
ki jo je KID Plesonoga 18. marca izvedlo v KD Cerknica, je bila 
šesta celovečerna predstavitev mladinskega sodobnoplesnega 
ustvarjanja v cerkniški občini. V predstavi je nastopilo 50 plesalk 
(mentorica Jelena Oleami) iz Cerknice, Rakeka in Loške doline 
ter tri pevke studia Voice Up (mentorica Barbara Tanze).

Predstava je obravnavala tematiko odraščanja. V pripovednem 
okviru sledimo poti najstnice (voditeljica Dominika Urbiha) 
skozi pripetljaje, ki se v njeni glavi razrastejo v fantazijske prizo-
re. Dvorana je bila polna in odziv gledalcev na Plesonogino popotovanje odraščanja je bil nepozaben. Zahvaljuje-
mo se vsem, ki ste nas prišli pogledat in s tem podprli našo ustvarjalnost pri plesu in petju.  Avtor: Samo Oleami

Foto: Brane Gosarič
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Spoštujmo hrano
Pri učencih želimo zbuditi zavedanje pomena pravil-
nega odnosa do hrane in hranjenja, zato smo se na 
podružnični šoli Maksim Gaspari vključili v več pro-
jektov v okviru Ekošole. Glavni cilji naših prizadevanj 
so bili zmanjšanje količine odpadne hrane, polepšanje 
jedilnice ter navajanje učencev na kulturno uživanje 
hrane in obnašanje pri jedi. Mize v jedilnici smo ok-
rasili z novo sešitimi prti in s papirnatimi cvetličnimi 
aranžmaji, ki smo jih izdelali v podaljšanem bivanju. 
Učiteljice smo otroke spodbujale k doseganju zastav-
ljenih ciljev tudi z drobnimi nagradami - nalepkami in 
štampiljkami. Učenci šolske skupnosti so dva tedna 
tehtali in beležili količino odpadne hrane, podatke pa 
so vpisovali v tabelo, ki smo jo nato objavili na šolski 
oglasni deski. V polepšani jedilnici in ob zavedanju 
pomena pravega odnosa do hrane se vsi - učenci in 
učitelji - bolje počutimo.  Avtor: Urša Dobravec

Foto: Urša Dobravec

V Noči knjige knjižnico obiskali 
Butalci
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica se je tudi letos z 
dogodki pridružila Noči knjige in tako počastila 23. 
april, dan knjige. Osrednji dogodek – bralno druže-
nje z Butalci – kjer si je lahko vsak obiskovalec izbral 
butalsko zgodbico in jo prebral navzočim, je potekal v 
osrednji knjižnici. Obiskovalci so lahko poskusili butal-
ske slaščice in čaj iz mladih kopriv; seveda tudi sol ni 
manjkala. V spremljevalnem programu so potekali: 
butalska tržnica knjig, na kateri so si obiskovalci lahko 
izbrali odpisane knjige iz knjižnice ali pa prinesli svo-
je, razstava knjižnih izdaj ob 100-letnici izida slikanice 
Martin Krpan z Vrha s podobami Hinka Smrekarja ter 
pogovor o literarnih besedilih za maturo iz slovenšči-
ne. Butalci so obiskali tudi Enoto Maričke Žnidaršič v 
Starem trgu pri Ložu in članice Bralnega krožka Fran 
Milčinski DU Loška dolina.  Avtor: Marija Hribar Foto: Marija Hribar

Cerkniški SD za socialno ogrožene
Občinska organizacija Socialnih demokratov Cerkni-
ca je 23. aprila v Kulturnem domu Cerknica organi-
zirala dobrodelno prireditev. Zbrana sredstva bodo 
dobile socialno ogrožene družine iz občine Cerknica. 
Simona Lukman, ki je prireditev vodila, je poudarila 
osnovno sporočilo prireditve: svet bi bil dosti lepši, če 
bi vsi ljudje tu in tam storili nekaj dobrega – čeprav 
le drobno malenkost. Bogat repertoar odličnega Me-
šanega pevskega zbora KD Bloke je ubrano zadonel, 
sledil pa je nastop Klape Galeb, ki je navdušene obi-
skovalce s prelepimi dalmatinskimi pesmimi v mislih 
in občutkih popeljala na morje. Prireditev je sklenil 
predstavnik organizatorja Tadej Ian z besedami, da 
je dober politik tisti, ki svojo funkcijo razume kot 
službo ljudem in skupnosti, ter da dobra in skromna 
dejanja štejejo več kot velike in visokodoneče besede. 
 Avtor: Drago Frlan

Foto: Tadej Ian
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Dogaja sePrvi Socialni sosvet v Cerknici
Na povabilo organizatorja, Točke moči - Večgeneracij-
skega družinskega centra Cerknica, smo se zadnjega 
dne v marcu zbrali direktorji vzgojno izobraževalnih 
ter socialno-humanitarnih organizacij s sedežem v 
občini Cerknica. Želeli smo ustvariti sinergije, ki bi 
prispevale k dvigu kakovosti življenja v našem lokal-
nem okolju. V sproščenem vzdušju smo se pogovarjali 
o trenutnih izzivih, o možnostih, ki jih vidimo v tovr-
stnem povezovanju, in snovali akcije, ki bi prispevale 
k uresničitvi našega cilja. S skupnim delom bomo na-
daljevali v juniju.  Avtor: Julija Perko

Foto: Tomaž Perko

Odlični mladi glasbeniki
Na Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica so ponosni 
na svoje mlade glasbenike in njihove mentorje, ki so 
se tudi letos odlično odrezali na glasbenih tekmova-
njih doma in v tujini. 

Violinistka Gaja Žnidaršič (učiteljica Mojca 
Brank, korepetitor Ivan Marinović) je na tekmova-
nju v Zagrebu osvojila prvo mesto in prvo nagrado, 
v zbirko pa je dodala tudi dve zlati priznanji. Lovro 
Basar (učiteljica Nastja Jerman) je za nastopa s 
tolkali prejel zlato priznanje in zlato plaketo, ena-
ko tudi trobentač Frančišek Križ (učitelj Milivoj 
Matkovič, korepetitor Tadej Podobnik), trobentač 
Kristjan Štraus, tudi pod Matkovičevim mentor-
stvom, pa zlato priznanje in srebrno plaketo. Po eno 
zlato in eno srebrno priznanje so priigrali violinistki 
Ema Zdovc in Neža Gorup (učenki Mojce Brank), 
violončelist Izak Križ (učiteljica Lucija Grošelj) in 
kontrabasist Janez Knez (učitelj Đorđe Malkoč). 
Ana Potužak (učiteljica Mojca Korenčan) je v di-
sciplini violina prejela zlato priznanje. Po dve srebrni 
priznanj so osvojili violinistki Tina Šebenik in Sara 
Čaušević (obe učenki Mojce Korenčan) in violonče-
listka Ema Žnidarič (učiteljica Lucija Grošelj). Kita-
rista Klemen Godeša in Dominik Križ, oba učenca 
Boštjana Šmalca, sta osvojila vsak po eno srebrno 
priznanje. Čestitamo!  Avtor: Sergeja Širca
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Šolske potrebščine za osnovnošolce
Cerkniška zimska tekaška liga 2016/2017 je že kar ne-
kaj tednov za nami. Vendar ne smemo pozabiti na po-
membne, dobrodelne zadeve. Med potekom lige smo 
zbirali šolske potrebščine in pripomočke za učence 
OŠ Notranjski odred Cerknica. Tekmovalci so pridno 
prinašali različne potrebščine, zvezke, pisala, ravni-
la... Sredi marca je vodja cerkniške zimske tekaške lige 
Jure Ličen predal zbrane potrebščine. Pri predaji so 
bili prisotni ravnateljica Bernarda Dolničar, učenci 
šolske skupnosti in njihov vodja. Učenci so izrekli zah-
valo ter prevzeli vse potrebščine.   Avtor: Jure Ličen Foto: Maja Škrbec

Knjižnica vrtcu poklonila članstvo
Mednarodna zveza za mladinsko književnost je 2. 
april, rojstni dan velikega pravljičarja Hansa Christi-
ana Andersena, leta 1967 proglasila za mednarodni 
dan knjig za otroke. Ob petdesetletnici praznova-
nja in spodbujanja ljubezni do branja in mladinskih 
knjig je Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica skupinam 
Vrtca Martin Krpan Cerknica poklonila brezplačno 
članstvo, ki bo otrokom in njihovim vzgojiteljicam 
omogočalo izposojo raznovrstnega leposlovnega in 
poučnega gradiva za otroke ter strokovnega knji-
žničnega gradiva, ki jim bo lahko v pomoč pri njiho-
vem vsakdanjem strokovnem delu. Anita Leskovec, 
vodja mladinskega oddelka knjižnice, je 23. marca 
obiskala vrtec in ravnatelju mag. Gvidu Cigaletu 
predala članske izkaznice z imeni vseh starostnih 
skupin – osemnajst za enoto v Cerknici, šest za eno-
to Rakek ter tri za oddelek v Grahovem - in zaželela, 
da bi se v knjižnici čimvečkrat srečevali, saj so knjige 
naše prijazne sopotnice, ki bogatijo in širijo obzorja. 
 Avtor: Anita Leskovec

Vsi so bili zmagovalci
Devet uporabnikov Varstveno-delovnega centra Po-
stojna in enote Cerknica s spremljevalkami se je 4. 
aprila udeležilo 14. regijskih iger Specialne olimpi-
jade Slovenije – MATP primorsko-notranjske regije 
v Hruševju pri Postojni. Program MATP je Specialna 
olimpiada razvila kot dodatek svojemu regularnemu 
programu, da bi omogočila vsem osebam z motnjami v 
duševnem razvoju treniranje in sodelovanje v športnih 
aktivnostih. Igre so potekale v telovadnici OŠ Hrušev-
je, organizirala jih je OŠ Miroslava Vilharja Postojna. 
Tekmovalci so v sproščenem vzdušju premagovali ra-
zne spretnostne naloge in bili ta dan vsi zmagovalci, 
zaradi svojega truda pri izvedbi vaje, premagovanju 
strahu, ovir in doseganju cilja. Vsi so uspešno opravili 
svoje športne naloge, za kar so dobili medalje in pri-
znanja, ki jim jih je podelila uspešna ultramaratonka 
Andreja Sterle Podobnik.  Avtor: Mateja Curk

Foto: Peter Plevnik
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Sicilijanski večer 
V knjižnici na Rakeku je 4. aprila gostoval pisatelj 
Jože Lavrič Cascio. Obiskovalce je popeljal na po-
tovanje od Blok preko Rakeka vse do Sicilije. V pogo-
voru z bibliotekarko Neveno Savić je opisal pove-
zavo družine Lavrič z Rakekom ter njegovo zgodbo 
iskanja zamolčanih sicilijanskih korenin po očetovi 
strani, kar je opisal v romanu Korenine sicilijan-
skega labirinta. V svojem ustvarjanju ni pozabil na 
domače kraje. Iz spoštovanja domače zgodovine je 
napisal knjigo Bloke, središče Kranjske. Je tudi sce-
narist in režiser dokumentarnega filma o Siciliji Lev-
je srce proti mafiji, ki so si ga v nadaljevanju večera 
ogledali tudi obiskovalci. Film prikazuje tudi zgodo-
vino mesta Corleone in ozadje snemanja filma Boter 
III. Prijeten večer se je zaključil z Jožetovim krajšim 
potopisnim predavanjem o Siciliji, kamor rad odpe-
lje zainteresirane prijatelje in znance, ter pokušino 
sicilijanskih kulinaričnih specialitet.  Avtor: Nevena Savić

Foto: Dominika Vovk Godeša

Drugošolci v knjižnici 
OŠ Notranjski odred Cerknica s podružnicama v Gra-
hovem in Begunjah je v okviru kulturnega dneva za 
učence 2. razreda v aprilu obiskala knjižnico, kot že več 
kot deset let poprej. V knjižnico so prišli trije cerkniški 
oddelki ter oddelka obeh podružnic s spremljevalci. 
Dve uri so učenci pobliže spoznavali Knjižnico Jožeta 
Udoviča Cerknica, ki uporabnikom ponuja bogato iz-
biro knjižničnega gradiva, prostor, v katerem lahko za 
svoj kratek čas ali resen študij preživijo kako urico, ter 
marsikatero zanimivo razstavo ali kulturno prireditev. 
Obisk šolarjev ni bil obarvan le z bibliopedagoškim 
delom, ampak so se preko pravljičnih zgodb, pesmi in 
ugank ter mini ustvarjalne delavnice potopili v prija-
zno vzdušje kulturnega hrama, ki jih je nagovarjal k sa-
mostojnemu obisku, da bi knjižnica za vedno ostala del 
njihovega preživljanja prostega časa.  Avtor: Anita Leskovec
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V knjižnici priprave na maturo
V okviru spremljevalnega programa ob mednarodne-
mu projektu Noč knjige 2017 sta vodji bralnih skupin 
Marija Gabrejna Kraševec in Tine Mauer 20. aprila 
v prireditvenem prostoru Knjižnice Jožeta Udoviča 
Cerknica moderirala pogovor o literarnih besedilih za 
maturo iz slovenščine. Debata o letošnji temi eseja – 
človek v kolesju sistema – se je odvijala v tako sproš-
čenem vzdušju, kot običajno potekajo mesečna bralna 
srečanja. Kljub začetni zadregi se je razvila kakovo-
stna in konstruktivna debata, ki je odpirala vedno 
nova razmišljanja. Poslovili so se v prepričanju, da bo 
debatni večer pripomogel k uspešnemu pisanju eseja. 
Knjižnica vsem dijakom želi obilo znanja pri pisanju 
mature.  Avtor: Marija Gabrejna Kraševec

Foto: Tine Mauer

Bodi sprememba – podari objem
Večgeneracijski centri Točke moči v Postojni, Ilirski 
Bistrici, Cerknici in Loški dolini smo 8. aprila sode-
lovali v vseslovenski akciji slovenske filantropije Dan 
za spremembe. S prostovoljci smo izvedli akcijo Bodi 
sprememba - podari objem, s katero smo želeli spod-
buditi ljudi k odpiranju lastnega intimnega prostora, 
kar je objem. Želeli smo, da bi se ljudje bolj iskreno po-
vezali, se spoznali, si prisluhnili in razmišljali o bližini 
in medčloveških odnosih. Želeli smo jih spomniti na 
pomembno vrednoto - sodelovanje, ki zaradi tekmo-
valnosti vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Na 
vseh lokacijah smo skupaj podarili 560 objemov in jih 
obeležili s priložnostno nalepko.  Avtor: Julija Perko

Foto: Julija Perko



maj 2017 | Slivniški pogledi | 23

Minuta za zdravje

Gibanje je eno izmed najpomembnejših področij v 
otrokovem razvoju, saj ima pozitivne učinke na 
zdravje, izboljšuje koncentracijo in podaljšuje 

čas zmožnosti opravljanja nalog pri pouku. Na Osnovni 
šoli Notranjski odred Cerknica smo se zato odločili, da v 
okviru projekta Zdrava šola v aprilu izvajamo Minuto za 
zdravje. Ta je potekala vse dni v tednu. Takoj po začet-
ku šolske ure je po zvočniku zaigrala umirjena glasba, ki 
je naznanila začetek izvajanja dejavnosti. V tej minuti 
smo učitelji skupaj z učenci izvajali vaje sproščanja, raz-
tezanja in razgibavanja. Ker so učenci zadovoljni in so 

aktivnost dobro sprejeli, smo se odločili, da Minuto za 
zdravje podaljšamo v maj. Naš cilj je spodbujati učence 
k zdravemu načinu življenja tudi v naslednjem šolskem 
letu. Avtor: Tina Grapulin Bavčar

Eko vrtiček v Begunjah

Na podružnični šoli Maksim Gaspari Begunje so 
učenci podaljšanega bivanja pod mentorstvom 
učiteljice Dragice Udovič in učenci šolske 

skupnosti z učiteljico Anito Štritof Malc sadili zdravil-
na zelišča v visoko gredo, ki smo jo postavili pred šolo. 
Dejavnost je povezana s projektom Shema šolskega sad-
ja in zelenjave, v okviru katerega smo že v lanskem letu 
prejeli material za izdelavo šolskega eko vrtička. Pro-
jekt smo združili pod okrilje Eko šole in vanj vključili še 
projekta Odgovorno s hrano in Zelene kocke. Namen te 
dejavnosti je v tem, da se ohranja dediščina, saj so že 
od nekdaj ljudje poznali zdravilno moč nekaterih  zelišč. 
Vinska rutica, majaron in druge zeli so bile v vsakem 

Foto: Anja Turk

vrtu skrbne gospodinje. V tednu vseživljenjskega učenja 
v maju bodo učenci prepoznavali ta zelišča, opazovali 
njihove značilnosti, kuhali čaj iz njih, izdelovali kreme 
in mila, babice pa bodo povprašali za skrivne recepture. 
Zahvaljujemo se donatorjem Vrtnariji Najdi ter trgovi-
nama Bauhaus Ljubljana in Obi Koper. Avtor: Metka Čibej

»Lepo je spomlad na svet«

Zima je prišla malce pozneje. In kar nekaj časa ka-
zala svoje zobe. Vsi smo pomlad komaj čakali. In 
jo končno dočakali. 

Spomladi je na vrtovih treba zavihati rokave in se lotiti 
spomladanskih opravil. Tudi na Osnovni šoli Notranjski 
odred Cerknica smo zavihale rokave, in sicer učiteljice 
Jana Frank, Nataša Kralj, Katja Primožič in Saša 
Grilc. 5. aprila so na naši šoli potekale pomladne delav-
nice. V prijetnem, sproščenem vzdušju smo ustvarjali po-
mladne ter velikonočne izdelke. Učenci 1. razreda so izde-
lali jajčka in »zajčka za jajčka«, učenci 2. razreda so naredili 
zajčka s cofom. Učenci 3. in 4. razreda so skupaj izdelali 

Foto: Anita Štritof Malc

tulipane in lastovke. Pri delu so bili učenci zelo ustvarjal-
ni, samostojni in izvirni. Z izdelki smo naredili pomladno 
pravljico. Pomlad smo pozdravili s tulipani in lastovicami.

Na pomlad nas vsako leto opozarja tudi praznik velika 
noč. S podaljšanim vikendom dobimo občutek, da se je čas 
malce ustavil. Takrat malce zadihamo in se v sebi umirimo. 
 Avtor: Saša Grilc

Foto: Saša Grilc

Mladi mladim



24 | Slivniški pogledi | maj 2017

Naša društva

Društvo notranjskih kulturnikov Krpan

naslova društvo nudi svoje prostore v galeriji tudi ama-
terskim ustvarjalcem, ki delujejo v Društvu Pa-leta. 

Skupaj se bomo odzvali tudi na vabilo Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Slove-
nije, ki v sodelovanju z občinami in lokalnimi skupnostmi 
tudi letos vabita vse umetnike, kulturna društva in dru-

ge ustanove, da se s svojim dogodkom prijavijo na 
Teden ljubiteljske kulture, ki bo potekal med 12. in 
21. majem. Teden ljubiteljske kulture je vsesloven-
ska akcija, namenjena promociji in dostopnosti 
ljubiteljske kulture, ki bo letos potekala že četrtič. 
Tokrat bo v središču dogajanja likovna dejavnost, 
po Sloveniji in zamejstvu pa se bo v tem času zgo-
dilo več kulturnih dogodkov, med katerimi bo tudi 
Krpanova paleta ponovne uporabe. Dogodek se bo 
odvijal na vrtu Galerije Krpan, kjer bodo amater-
ski umetniki predelovali stare kose pohištva v po-
novno uporabne inštalacije oziroma prepotrebno 
opremo za galerijske prostore. 

Pestro in plodno sodelovanje
Poleg razstav načrtujemo tudi druge dogodke, ki 
jih bomo izpeljali v sodelovanju z  organizacijami, 

Pomlad je kot ustvarjena za nove začetke 
in z novim vodstvom pomlad prihaja 
tudi v Galerijo Krpan . Galerija deluje v 
okviru Društva notranjskih kulturnikov 
Krpan, ki je nastalo leta 1990 kot 
strokovno združenje samostojnih 
kulturnih delavcev ter posameznikov, 
ki se poklicno ukvarjajo s kulturno-
umetniško dejavnostjo .

Kasneje je društvo postalo odprto za vse, ki se 
ukvarjajo s kulturo ali imajo veselje do nje. Dru-
štvo je bilo namreč ustanovljeno z namenom, da 

obogati kulturno delovanje v občini Cerknica in to vlo-
go opravlja še danes. Ustanovni člani društva so v veliki 
večini spadali med likovnike, kasneje pa so se v okviru 
društva oblikovale različne sekcije. Danes se člani delijo 
na likovno, fotografsko in literarno sekcijo. 

Društvo notranjskih kulturnikov Krpan je že v svoj 
statut, v program dejavnosti, zapisalo, da bo opravljalo 
mentorsko delo na področju likovne vzgoje in pomaga-
lo amaterskim društvom na likovnem področju. Iz tega 

Na fotografiji iz leta 1992 so ustanovni člani Društva notranjskih kultur-
nikov Krpan . Manjka samo Tomaž Perko . Od leve proti desni: Bojan 
Klančar, Stanislava S. Pudobska, Veljko Toman, Milena Brani-
selj, Janez Kovačič, Milena Usenik, Maksimiljan Rot, Milena Gre-
gorčič in Rok ter Božidar Strman Mišo . | Foto: Matjaž Žnidaršič

Prihajajo zanimive razstave
V Galeriji Krpan se razstave odvijajo vse leto in tudi 
v prihodnjih mesecih so na področju likovne umetno-
sti predvidene številne razstave tako članov kot tudi 
zunanjih razstavljavcev. Trenutno si v Galeriji Krpan 
lahko ogledate razstavo del likovne sekcije Kultur-
nega društva Rak Rakek, ki bo na ogled do 10. maja. 
V maju prihaja fotografska razstava Borisa Zabu-
kovca, junija sledi slikarska razstava Vida Sarka, 
do konca leta pa si bomo lahko ogledali še skupinsko 
razstavo Društva Pa-leta, fotografsko razstavo, sli-
karsko razstavo Likovnega društva Renče, skupinsko 
likovno razstavo mladih Pa-letnikov ter tradicionalno 
Novoletno razstavo članov Društva notranjskih kul-
turnikov Krpan. 

V času razstav je galerija odprta vsak ponedeljek, 
sredo in četrtek med 14. in 18. uro ter vsak torek in 
petek med 10. in 14. uro.
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Avtor: Liza Vipotnik

Jesen bomo polepšali predvsem mladim kreativ-
cem, kajti v Galeriji Krpan bi radi oblikovali inkubator 
ustvarjalne mladine. Tako bomo poskusili po eni strani 
združevati mlade, ki se ukvarjajo s specialnimi znanji s 
področja kulture in umetnosti ter s tem spodbuditi nji-
hovo ustvarjanje, po drugi strani pa bi tako ustvarili ba-
zen mladih z različnimi kreativnimi znanji, iz katerega 
bi lokalna podjetja glede na svoje potrebe lahko črpala 
delovno silo. Društvo notranjskih kulturnikov Krpan bi 
prevzelo povezovalno vlogo.

Ambiciozni načrti
Sama Galerija Krpan je gotovo prostor, ki lahko veliko 
prispeva h kulturnemu dogajanju v občini Cerknica in 
s tem h kakovosti bivanja v domačem kraju. V preteklih 
letih je bilo pod predsedovanjem Danimirja Mazija 
storjenega veliko dela na sami stavbi in na vrtu galerije. 
A v življenju je tako, da se radi oziramo v nebo, zato os-
taja načrt prenove prostorov po načrtih arhitekta Mar-
jana Lobode, ki predvideva povečanje tako galerijskih 
kot tudi klubskih prostorov v želji, da bi galerija dopol-
njevala ponudbo družabnih in prireditvenih prostorov v 
Cerknici skozi vse leto. 

 Zagotovo drži, da je notranjska dežela že od nekdaj 
prepletena s čarobnimi zgodbami izročila in naravnih 
čudes. Nekoč so govorili, da so se ob rojstvu otroka na 
Notranjskem ob zibki zbrale rojenice, ki so otroku po-
klonile talente, s katerimi je potem lažje krmaril skozi 
življenje. In še danes drži, da je dežela okoli Cerkni-
škega jezera gosto posejana z umetniki, zato ima Dru-
štvo Notranjskih kulturnikov Krpan še toliko bolj 
pomembno vlogo pri oblikovanju kakovosti bivanja v 
domačem kraju.

društvi in klubi, ki se na območju občine Cerknica 
ukvarjajo s kulturo. Že tradicionalno je sodelovanje z 
Notranjskim študentskim klubom in tako bomo tudi 
letos ena od lokacij festivala Heksenfest, skupaj pa 
bomo organizirali tudi nekatere dobrodelne prireditve. 
Vrt Galerije Krpan bo poleti zaživel tudi s številnimi 
prireditvami, ki jih bomo pripravili v sodelovanju z dru-
gimi s kulturo ukvarjajočimi se ustanovami in društvi. 
Velik del poletnih prireditev bomo izpeljali skupaj z 
novo nastalim zavodom Asvalt, ki svoje delo posveča 
promociji in organizaciji dogodkov na področju urba-
ne kulture in športa v občini Cerknica. Predvideni so 
tako glasbeni in gledališki kot tudi kulinarični dogodki, 
ki bodo ponudili povsem nov način družabnega življe-
nja in povezovali različne populacije z namenom krea-
tivnega ustvarjanja in sodelovanja. Konec avgusta pa 
bomo kulturni program oblikovali v partnerstvu s Kul-
turnim domom Cerknica ter gostili utrinke Festivala 
Plavajoči grad.

V Galeriji Krpan razstavljajo številni lokalni umetniki, pogosto 
tudi člani KD Rak Rakek . | Foto: Tomaž Paternost.

Društvo Krpan pomaga amaterskim društvom na likovnem podro-
čju, med drugim Društvu Pa-leta . | Foto: Damijana Škrlj

Otvoritev razstave Ko popki se odpirajo - z leve povezovalec Miha 
Razdrih, predsednica društva Liza Vipotnik in igralka Marija-
na Brecelj, na odru Igor Leonardi in Ana Vipotnik .
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Kultura in kulturniki

Ujeta čarobnost 
narave 
Petra Kovačič Jernejčič ustvarja pod 
blagovno znamko Čirulečarule . Njene 
izdelke iz lesa za spomin na Notranjsko 
kupi marsikateri turist, vse pogosteje  
pa so okras tudi domačinom . 

Petra, kakšni so bili tvoji ustvarjalni začetki? Ni-
zanje perlic, pletenje zapestnic?
Moji začetki nekako segajo v čas, ko sem se zaljubila v 
fimo maso. Iz nje sem izdelovala nakit, kasneje pa sem 
se »igrala« še s servietno tehniko, šivanjem nakita, tudi 
nizanjem perlic. 

In kako so se potem rodile Čirulečarule?
Ker mož dela na TIC-u (Miha Jernejčič, op. avt.), sva 
skupaj ugotavljala, da je na trgu zelo malo izdelkov, ki 
bi jih turist lahko pri nas kupil. Glede na to, koliko nam 
ima narava v naši okolici ponuditi, se mi je to zdela veli-
ka škoda. In tako sem oziroma sva začela razmišljati, kaj 
ponuditi turistu, ki se znajde v naših krajih. Želela sem, 
da je izdelek lesen in uporaben, hkrati pa unikaten.

Kako nastajajo tvoji izdelki? So stvar trenutnega 
navdiha ali dolgega premišljevanja?

Izdelke sem kar nekaj časa risala in delala skice. Želela 
sem, da imajo vsi neko skupno lastnost, da so linije ostre 
in da so izdelki privlačni, tudi če niso pobarvani. Da mi 
je mizar lahko vrezal like v lesene plošče, je bilo potreb-
no stvar tudi računalniško izrisati, za kar sem hvaležna 
očetu. Ko je izrez opravljen, sledi tisti manj zabavni del –  
luščenje in brušenje izdelkov. Tu imam veliko pomoč 
moža. Barvanje samih izdelkov je stvar navdiha (razen 
če nisem z naročnikom kako drugače dogovorjena). Pri 
tem delu zelo uživam in je prav neke vrste meditacija. 
Ko so izdelki suhi, jih je potrebno še prelakirati in nao-
ljiti ter narediti škatlice, v katerih potem čakajo na nove 
lastnike. 

Ustvarjalci imajo navadno svoje muze. Kaj navdi-
huje tebe?
Mislim, da je skozi izdelke kar očitno, da je moj navdih 
naša prekrasna okolica. Sploh v tem pomladnem času, 
ko na sprehodu po jezeru človek lahko posluša ptičke, 
čebelice, žabe … bi res težko živela kje drugje. Če se malo 
pohecam, bi lahko rekla, da so moje »muze« tudi Butalci 
in coprnice, ker menim, da je v vsakem izmed nas res 
skrito malo enega in malo drugega.

Torej krasen spomin na Notranjsko… 
V prvi vrsti sem z izdelki ciljala na turiste. Zanimivo se 
mi zdi, da je zdaj veliko večje povpraševanje s strani do-
mačinov. Bodisi kot darilca za najbližje, bodisi kot darila 
ali nagrade svojim članom, če jih naročajo društva. Mo-
ram priznati, da me to zelo veseli in mi še več pomeni, 
kot če bi se nad izdelki navduševali zgolj turisti. 

Družbena omrežja so odprla možnosti reklamira-
nja številnim mladim ustvarjalcem, zato je ponud-
ba umetelnih izdelkov v zadnjem času zelo pestra. 
Po čem so prepoznani tvoji izdelki?
Priznati je treba, da je trg za moje izdelke razmeroma 
majhen, saj predstavlja le naše kraje. Menim, da mora 
imeti dober izdelek, poleg kvalitetne izdelave ter unikat-
nosti, tudi zgodbo, v katero je »zapakiran«. Mislim si, da 
je nama to z možem kar lepo uspelo. 

Kaj v Čirulahčarulah pripravljaš za v prihodnje? Novo 
kolekcijo? Sodelovanje s kakšnim oblikovalcem? 
Zaenkrat ne. Nekaj sicer premlevam že kar lep čas, am-
pak dokler ni nič iz tega, raje ne razlagam.

Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

Petra Kovačič Jernejčič svoj navdih za oblikovanje unikatnih lesenih 
spominkov najde predvsem na jezeru, pa tudi pri Butalcih in coprnicah .
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Kultura in kulturniki

V znamenju Gerbiča
Pretekli tedni so bili za Cerknico povsem 
v znamenju skladatelja Frana Gerbiča . 
Letos mineva 100 let od njegove smrti, 
zato se bo v okviru Gerbičevega leta odvil 
niz dogodkov, ki bodo proslavili njegov 
doprinos h glasbeni umetnosti . 

29. marca, ko je minilo ravno 100 let od Gerbiče-
ve smrti, je v Kulturnem domu Cerknica po-
tekala predstavitev monografije Fran Gerbič 

(1840–1917), avtorja dr. Eda Škulja, ki je ob podpori 
Občine Cerknica in Glasbene šola Frana Gerbiča Cerknica 
izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Župan Marko Rupar 
je na predstavitvi poudaril pomen raziskovanja preteklo-
sti in se vsem, ki so sodelovali pri pripravi monografije, 
zahvalil za njihov doprinos h kulturnem in turističnem 
razvoju občine. Izid knjige je pospremil bogat kulturni 
progam, za katerega so poskrbeli profesorice in profe-
sorji domače glasbene šole Teja Saksida, Rebeka Hren 
Dragolič, Ivana Barčić Mišić, Tadej Podobnik, Mojca 
Brank, Daniel Savnik in Ivan Marinović ter Komorni 
zbor Fran Gerbič in Zbor Slovenske filharmonije. 

Občina Cerknica in Glasbena šola Frana Gerbiča Cerkni-
ca sta tradicionalno sodelovali tudi pri podelitvi nagrad in 
priznanj Frana Gerbiča, ki jih podeljuje Zveza  slovenskih 

glasbenih šol. Na prireditvi, ki je potekala 5. aprila v 
cerkniškem kulturnem domu, sta nagrado za življenjsko 
delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacij-
skem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobra-
ževanja prejela Sijavuš Gadižijev in Slavko Petek. Med 
prejemnike priznanj za izjemne uspehe na področju glas-
bene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja 
pa so se uvrstili Maja Mancini Senica, Karmen Pečar 
Koritnik, Marjan Grdadolnik in Zoran Lupinc.

Glasba Frana Gerbiča je v Kulturnem domu Cerknica 
znova zadonela v petek, 7. aprila, tokrat v izvedbi naj-
mlajših. Učenci in učenke Glasbene šole Frana Gerbiča 
Cerknica so se pod mentorstvom domačih profesoric in 
profesorjev predstavili s solo nastopi, v različnih komor-
nih zasedbah in v združenem zboru pod taktirko Irene 
Cundrič Iskra.

Glede na to, da je letošnje leto v naši občini razglaše-
no za Gerbičevo leto, se bo njegova glasba še velikokrat 
slišala.

Na vprašanja o knjigi in Gerbiču so voditeljici Maruši Mele 
 Pavlin (levo) odgovarjali urednica Alenka Veber, avtor knjige 
dr . Edo Škulj (desno), pomočnik ravnatelja NUK mag. Zoran 
Krstulović in ravnatelj glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica 
 Milivoj Matkovič (drugi z desne) .

Župan Marko Rupar je v družbi Milivoja Matkoviča in direktori-
ce občinske uprave Irene Zalar na Gerbičev grob na ljubljanskih 
 Žalah položil venec .

Prejemniki nagrad in priznanj Frana Gerbiča, ki jih podeljuje Zve-
za slovenskih glasbenih šol .

Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič
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Šport

Cerkniški 
košarkarji 
četrti v državi
Cerkniški košarkarji v starostni 
kategoriji do 13 let so se uvrstili med 
najboljše štiri ekipe v državi, finalni 
turnir pa so 8 . aprila odigrali v domači 
športni dvorani . Tam so se pomerili z 
ekipami Helios Suns Domžale, Janče 
energetika in Grosuplje, žal zabeležili 
prva in edina poraza v sezoni ter 
zaključili na četrtem mestu, kar pa je 
vseeno rezultat, ki ga je pred sezono 
pričakoval le malokdo .

Gre za največji uspeh Košarkarskega kluba Cerkni-
ca vse od leta 2002, ko se je med najboljše štiri 
uvrstila ekipa takratnih mladincev (kategorija 

do 18 let). Fantje, ki so igrali na letošnjem zaključnem 
turnirju, takrat sploh še niso bili rojeni. Vse do zadnjih 

dveh tekem v letošnji sezoni niso doživeli poraza, po 
mnenju slovenske košarkarske javnosti pa je bila že uvr-
stitev Cerknice na »final four« presenečenje. 

Na prvi tekmi so se Cerkničani ob bučni spodbudi s tri-
bun pomerili z Domžalčani, glavnimi favoriti za končno 
zmago. Igralci Heliosa so brez težav upravičili vlogo favo-
rita in Cerkničanom kmalu dali vedeti, da presenečenja 
ne bodo dopustili. Zmagali so s 34:102. V drugi polfinal-
ni tekmi so Janče premagale Grosuplje s 46:34. Sledila 
je tekma za tretje mesto, v kateri so Cerkničani v prvem 
polčasu še držali stik z Grosupeljčani, drugo četrtino tudi 
dobili z 12:4, nato pa so jim pošle moči in izgubili so z 
28:60. V finalu so se Domžalčani odlepili v drugi četrtini 
(delni rezultat 21:3) in na koncu slavili s 56:33.

Trener Miha Korošec je bil kljub slabšemu zaključku 
sicer izvrstne sezone zadovoljen: »Uvrstitev na zaključni 
turnir je za Cerknico neverjeten uspeh in že zaradi tega 
sem zelo ponosen na fante. Vedeli smo, da so ekipe do-
bro pripravljene in fizično zelo močne, kar se je poznalo 
že na prvi tekmi proti Helios Suns. Nasprotnik je bil v 
vseh elementih boljši in zasluženo slavil visoko zmago. 
Na tekmi za tretje mesto smo do polčasa še držali korak 
z nasprotnikom, kasneje pa so nam pošle moči in sreča-
nje smo izgubili. Fantom ni česa za zameriti, dali so vse 
od sebe, vendar bilo treba priznati premoč obema ekipa-
ma. Izjemno sem ponosen na svoje fante, ki jim je  uspel 
lep dosežek.« Tako Korošec kot tudi ostali trenerji in 
udeleženci turnirja so izpostavili tudi izvrstno organiza-
cijo turnirja, ki je potekal v prijetnem vzdušju, kot se za 
srečanje najboljših slovenskih košarkarjev tudi spodobi. 

Avtor: Miha Jernejčič

Foto: Ljubo Vukelič
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KOŠARKA
KK Cerknica, 4. SKL, razigravanje zahod
6 tekem: 3 zmage, 3 porazi - 2 . mesto
 1. 4. 2017 Bloke-Cerknica 76:79 
 3. 4. 2017 Cerknica-Kranjska Gora 71:81 
 10. 4. 2017 Žiri-Cerknica 76:69

NAMIZNI TENIS
PPK Rakek, 2. SNTL
18 tekem: 13 zmag, 5 porazov - 3 . mesto
 1. 4. 2017 PPK Rakek-NTK Ptuj 5:4 
 1. 4. 2017 PPK Rakek-NTK Prebold 5:2

ŠPORTNI SEMAFOR
NOGOMET

NK Cerknica, Primorska članska liga
15 tekem: 10 zmag, 2 remija, 3 porazi - 3 . mesto
 26. 3. 2017 Cerknica-Komen 3:1 
 2. 4. 2017 Rakek-Cerknica 1:3 
 8. 4. 2017 Cerknica-Plama Podgrad 1:1 
 15. 4. 2017 Cerknica-Košana 3:1
NK Rakek, Primorska članska liga
15 tekem: 1 zmaga, 1 remi, 13 porazov - 8 . mesto
 25. 3. 2017 Plama Podgrad-Rakek 4:1 
 2. 4. 2017 Rakek-Cerknica 1:3 
 8. 4. 2017 Okroglica Renče-Rakek 5:0 
 15. 4. 2017 Plama Podgrad-Rakek 7:0

NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek na Križno goro, 4,1 km, 23. 4. 2017
 Moški:   Ženske:
 Jaka Grže 17:43  Katarina Ožbolt 23:55 
 Jure Ribnikar 18:27  Nina Prevec 24:05 
 Matjaž Arko 18:34  Kristina Bele 24:33
 Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
 200 metrov: Vid Bajec in Zala Lenarčič
 500 metrov: Tanej Fatur in Kiara Hace
 700 metrov: Lovro Urbiha in Zoja Levec

Začel se je Notranjski tekaški pokal 

Konec aprila se je s tekom na Križno goro pričela nova sezona Notranj-
skega tekaškega pokala. V letu 2017 pokal združuje osem tekov. Dve-
ma »gorskima« preizkušnjama, Križni gori in prvomajski Slivnici, sle-

dijo še tek ob Cerkniškem jezeru, bistriški tek (novost v letošnjem tekaškem 
pokalu), tek po sledeh medveda (v Loškem potoku), tek po Blokah, tek po 
polhovih stopinjah (v okolici gradu Snežnik) ter tek po Karlovici.

Teki so namenjeni prav vsem generacijam – od predšolskih otrok pa do 
najstarejših, ki še radi obujejo tekaške copate. Najkrajši, a obenem najbolj 
strm, 4,1-kilometrski tek na Križno goro (na fotografiji), je že za nami, čaka 
pa nas še šest preizkušenj. Sledi že 21. tek ob Cerkniškem jezeru, ki bo tekače 
gostilo 4. junija.

Cerkniške kegljačice 
državne prvakinje

Na ekipnem državnem prvenstvu za kadete in ka-
detinje, ki je 1. in 2. aprila potekalo v Cerknici 
in Postojni, so tako med dečki kot med dekle-

ti zmagali domačini. Med kadeti so naslov državne-
ga prvaka osvojili Postojnčani, med kadetinjami pa so 
Cerkničanke v postavi Katja Žnidaršič, Ajda Ule, Kaja 
Rossi, Kristina Logar in Laura Pokleka (na fotogra-
fiji s trenerjem Janezom Žnidaršičem) postale ekipne 
državne  prvakinje.

Šport

NAVIJAJMO ZA NAŠE!
NOGOMET

Nogometno igrišče Cerknica
 7. maj  NK Cerknica-Okroglica Renče
 21. maj NK Cerknica-Korte Avtoplus
Nogometno igrišče Rakek
 7. maj  NK Rakek-Korte Avtoplus
 21. maj NK Rakek-Košana

Foto: Kegljaški klub Cerknica

Foto: Nace Farkaš



30 | Slivniški pogledi | maj 2017

Duh nekega drugega časa

Notranjske artikulacije 

Na ves glas se menimo o pomladi, potem pa nam vreme 
vedno malo zažuga. Kmalu bo svoje zagodel še trio ledenih 
mož z Zofko. Brrrrr! Kam se skrijete, kadar vas zebe?

»Včeraj je bilo še 20 stopinj, danes pa minus. Vreme je 
čisto zmešano.«
»Mene ne skrbi. Ko se ohladi, grem v šukco in se takoj 
segrejem.«

šukca = toplo in prijetno zavetje, ponavadi pod odejo
Avtor: Artikula

Avtor: Dušan Gogala

1928 Lipsenj – 
glasbeniki

Na tej fotografiji je bil najprej prepoznan en 
sam. In to je Lojze Mazij z Velikih Blok.

Lojze Mazij (1909–1996) se je izučil kro-
jaške obrti. Kasneje, ko je začel »na svoje«, je bil zelo 
cenjen krojač. Poznali so ga ljudje na Blokah in tudi 
daleč naokoli. Spominjam se, da je nekega zgodnjega ne-
deljskega jutra, ko smo še spali in se je komaj začel delati 
dan, pri nas doma potrkalo na okno. Ko je moj oče vstal 
in odprl vrata, je bil pred vrati Lojze Mazij z narejeno 
obleko za očeta. Oče jo je pomeril, bila je kot ulita. V njej 
je bil  potem oblečen, kadar je šel v Ljubljano.

Lojze Mazij se je učil krojaštva na Lipsenju. Na Lipse-
nju je tudi nastala ta fotografija. Na tej sliki je Lojze Ma-
zij prvi na levi izmed treh fantov, ki sedijo oziroma ležijo 
na tleh in ima v rokah tamburico.  Krojaštva se je učil 
med leti 1922 do 1925. Po izučitvi je do leta 1933 delal 
pri mojstru Francu Zabukovcu kot krojaški pomočnik.

V orkestru so imeli bas ali celo kontrabas, na katerem 
je kot okras privezana zastava takrat komaj rojene Kra-
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pa so imeli še kita-
ro, tamburice, gosli in harmoniko. Morda so mladeniči, 
kateri nimajo inštrumentov v rokah, peli.

Vidi se, da je Lojze Mazij precej pisal. To dokazu-
je njegova lepo izpisana pisava, s katero nam je olajšal 
ugotavljanje slikanega dogodka. Lojze je na hrbtni stra-
ni vestno zapisal: »Last Alojzija Mazi, Vel. Bloke, pošta 
Nova vas, slikal 6. 8. 1928, s svojimi najboljimi prijatelji 
na Lipsenju.«

Pojasnilo
V prispevku z naslovom »1937 Rakek – pust,« obja-
vljenem v 28. številki Slivniških pogledov, smo med 
drugim zapisali, da sta pustno povorko na sliki opa-
zovali tudi Šemretova mama in ena od njenih hčera. 
Gospa Marica Šemrov-Pirc z Rakeka se je na to ob-
javo pritožila, ker je bil v prispevku napačno zapisan 
priimek družine in zatrdila, da nihče od navedenih 
ni bil prisoten pri tem dogodku. Gospe Šemrov-Pirc 
se opravičujemo za  napačne navedbe; stavek, v ka-
terem je bila omenjena ona oz. njena družina, smo 
 razveljavili.

Na naši strani opisujemo dogodke, ki so se zgodi-
li pred desetletji, zato podatki niso vedno dosegljivi 
in preverljivi. Hvala gospe Šemrov-Pirc za pojasnilo. 
Bralce vabimo k sodelovanju: če imate o kakšni od na-
ših objav dodatne podatke, vas prosimo, da jih posre-
dujete na naslov cerknica.org@gmail.com ali na ure-
dništvo Slivniških pogledov. Enako velja za zanimive 
podatke iz preteklosti, iz katerih bi lahko sestavili 
novo zgodbo. Uredništvo Stare slike

Ob objavi slike leta 2011 smo poleg Mazija delno identificirali 
samo še prvega, ki stoji na levi strani slike in drži dirigentsko pa-
ličico, bil je učitelj iz Grahovega . Ta učitelj je fante, ki so slikani, 
učil igranja . Jože Jakopin ga je nato prepoznal kot Štefanove-
ga Janeza z Bločic . »Pravi, da je zelo lepo pel . Tudi Lojz Mazij je 
lepo pel . Jakopin se ga spomni, kako je vsakič, ko se je iz Lipsenja 
vračal domov na Bloke, pripel čez Studeno . Še enega je prepoznala 
gospa Slavka . Na spodnji sliki sedi na sredi s prekrižanimi roka-
mi Janežič Janez iz Gorenjega Jezera, ki je bil tudi član igralske 
zasedbe,« so pod objavljeno fotografijo dopisali kmalu pod objavo 
in dodali: »Upamo, da se bo še našel kdo, ki bo prepoznal vsaj ka-
kšnega od preostalih .« | Avtor: neznan | Zbirka: Lojze Mazij



maj 2017 | Slivniški pogledi | 31



32 | Slivniški pogledi | maj 2017

Ideja za izlet

Ob Cerkniščici
V spomladanskih mesecih so poti in 
stezice ob Cerkniščici več kot primerne 
za obisk narave . S pohodom pričnemo 
v neposredni bližini Centra za starejše 
občane Deos, v Cerknici, (za stavbo), 
asfaltirana pot nas bo vodila na belo 
makadamsko potko . 

Na eni strani Cerkniščice se pred nami dvi-
gata terasasti pobočji Ranca rebri, na drugi 
strani Gmanjc, skupaj tvorita približno 30 

metrov globoko dolino. Današnji tok Cerkniščice 
naj bi po geografskih raziskovanjih nastal šele po 
končani pliocenski dobi. Ne glede na to – pot ob tem 
toku Cerkniščice nam nudi prijetno urico sprehoda. 

Sprva lahko sprehod nadaljujemo po stezi na des-
ni strani struge Cerkniščice, ki gre tik pod gozdom. 
Ob poti nas spremlja spomladansko cvetje, tu sta 
doma predvsem kalužnica in velikostebelni jeglič, 

ki cvetita te dni, pa seveda aromatični čemaž, ki ga 
je tu res v izobilju. 

V strugi potoka lahko opazujemo korenine dreves, 
ki jim voda počasi odnaša prst. Morda nas občasno 
zmoti hrup s ceste proti Begunjam, ampak, verjemi-
te, ptičje petje bo zagotovo pritegnilo vašo pozornost. 

Ko prispemo do leseni brvi, je prizor prav idiličen, 
kajti les sedaj pogosto nadomeščata železo in beton. 
Gremo čez brv in sprehod nadaljujemo po stezi v 
smeri toka Cerkniščice. Šele na tej strani je bolj opa-
zno, da ima Cerkniščica v tem delu tri otoke. 

Kmalu za tretjim otokom spet prečimo strugo po 
lesenem mostičku in se vrnemo proti izhodišču. 

Če nam čas dopušča, lahko s sprehodom po 
prvem prečenju struge nadaljujemo še proti Kurji 
dolini, od koder se potem vrnemo do izhodišča.

Dolžina pohoda: za prijetno urico sprehoda.
Težavnost pohoda: ni težaven, primeren tudi za 

starejše in družine z malimi otroki.

Avtor: Štefka Šebalj Mikše
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Notranjski regijski park

Čistilna akcija 
pod vrhom Slivnice

Več kot 40 let je 22. april svetovni dan Zemlje. Na-
men tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in 
enkratnost Zemlje, planeta, na katerem živimo.

Čista voda in zrak, neonesnažena zemlja, velika bi-
otska pestrost in življenje na zemlji so bili večini ljudi 
nekoč položeni v zibelko. Ali je danes še vedno tako, kot 
je bilo nekoč? Mnogi mislijo, da je, vseeno pa si iz poto-
kov in rek večina ne upa piti vode. Kdo je kriv za to? In 
kdo je tisti, ki misli, da je potrebno naravo premagati in 
ne samo živeti z njo, tako kot si ona želi? Planet Zemlja 
nam je podaril življenje in nam ga ima pravico tudi vzeti. 
Ne takrat, ko bomo mi to hoteli, ampak takrat, ko bodo 
ljudje mislili, da so končno in z veliko truda podredili 
naravo svojim potrebam in željam.

Že nekaj let v tednu, ko naša zemlja praznuje, osebje 
Notranjskega regijskega parka očisti manjše smetišče v 
naravnem okolju, ki tja gotovo ne sodi. V letošnjem letu 
smo se lotili s smetmi zasutega bunkerja nekdanje Ru-
pnikove linije pod samim vrhom Slivnice. Smeti so bile 
tja odložene pred mnogimi leti. Marsikaj smo odkrili in 
tega ni bilo malo.  Tekst in foto: Tine Schein

Kranjski jeglič

Socvetja ciklamno rdečih cvetov aprila ali maja poženejo iz rozet bleščečih 
golih listov, ki izraščajo iz razpok v živi skali, in poživijo vlažne soteske 
Notranjskega parka.

Ta bližnji sorodnik trobentice je ena izmed najbolj znamenitih slovenskih 
rastlin. Prvi ga je že pred dobrimi 200 leti opazil idrijski zdravnik J. A. Scopoli. 
Šele kasneje so ugotovili, da gre za znanosti še neznano vrsto. Za sklep, da je 
kranjski jeglič slovenski endemit, ki uspeva le v ozkem pasu južno in zahodno 
od Ljubljane, pa so bila potrebna še leta terenskega dela številnih botanikov iz 
Slovenije in sosednjih držav. Tekst in foto: Jošt Stergaršek

TIC znova ob jezeru 

Tudi med letošnjo turistično sezono se ob koncih 
tedna turistično informacijski center prestavi na 
lojtrnik ob Cerkniško jezero. Informacije, letaki 

in spominki so obiskovalcem na voljo ob lepem vreme-
nu vsako soboto in nedeljo do konca septembra med 9. 
in 17. uro. Prav tako so se začele odvijati aktivnosti ob 
tematskih nedeljah, ki jim lahko sledite prek spletne 
strani notranjski-park.si. Med tednom po urniku (od 
8:00 do 16:00) obratuje TIC na Taboru 42. Tam je odslej 
mogoče kupiti tudi vstopnice za predstave, ki se odvijajo 
v Kulturnem domu Cerknica.

 Tekst in foto: Miha Jernejčič
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Ensvet svetuje

Toplotna črpalka – da ali ne?
Milena iz Cerknice sprašuje: »Z možem se 
ogrevava s kotlom na polena z radiatorji . 
Kotel je že častitljive starosti, tako kot 
midva . Ker ne veva, koliko časa bova še 
lahko pripravljala kurjavo, razmišljava 
o ogrevanju hiše s toplotno črpalko . 
Hiše je grajena iz opeke in ni izolirana . 
Ogrevava eno etažo, cca . 100 m2 . Okna 
sva zamenjala pred petimi leti . Ali je 
ogrevanje s toplotno črpalko primerno?«

Uporaba toplotne črpalke je najprimernejša pri 
energetsko varčnih objektih (dobro izoliranih hi-
šah) in nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja 

(talno, stensko gretje). Vaša hiša ni najbolj energetsko 
varčna, pa tudi vaš ogrevalni sistem ni najbolj primeren 
za ogrevanje z nizkotemperaturno črpalko. Vendar pa z 
določenimi kompromisnimi rešitvami tudi takšne dile-
me lahko uspešno rešimo.

Toplotne črpalke izkoriščajo toploto iz okolice in jo 
pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov ali/
in sanitarne vode. Poznamo tri osnovne izvedbe toplotnih 
črpalk glede na medij (okolico), ki ga hladimo, in medij, ki 
ga ogrevamo: zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda.

Pri načrtovanju vgradnje toplotne črpalke je ključnega 
pomena vir toplote. Pri virih voda in zemlja so investicije 
v sistem največje, hkrati pa je ta način eden od racional-
nejših virov ogrevanja. Grelna števila toplotne črpalke 
zrak/voda so nekoliko nižja od ostalih toplotnih črpalk, 
vendar je investicija cenejša in obratno. Torej, čim manj-
še so potrebe po toploti, tem bolj je nakup teh toplotnih 
črpalk upravičen. Glede na možnosti vgradnje bi v vašem 
primeru prišla v poštev ta izvedba toplotne črpalke.

Investicije v toplotne črpalke ne prinašajo le visokih 
energetskih prihrankov, temveč tudi občutno znižanje 
onesnaževanja ozračja z žveplom, ogljikovim dioksi-
dom, dušikovimi oksidi in sajami. 

Ker vaš objekt ni energetsko varčen, je potrebno toplo-
to zagotoviti tudi iz drugega vira, ki lahko deluje  istočasno 

s toplotno črpalko, recimo elektro grelnik ali kurilna na-
prava. Ta drugi vir bi v vašem primeru lahko bila obsto-
ječa kurilna naprava, če imate seveda prostor zanjo in je 
še uporabna. Toplotna črpalka lahko ogreva do določene 
zunanje temperature, pod to temperaturo pa zakurimo 
obstoječi kotel na polena. Ko je nastavljena temperatura 
v prostoru dosežena, se lahko dodatni vir izklopi.

Ker se ogrevate z radiatorji, vam dovolj toplote pri 
najnižjih zunanjih temperaturah omogoča le visokotem-
peraturna toplotna črpalka. Te so energetsko manj učin-
kovite od nizkotemperaturnih, hkrati pa je tudi investi-
cija višja. Ko pa se boste v prihodnje odločili za izolacijo 
ovoja stavbe in boste s tem zmanjšali potrebo po toploti, 
bo tudi toplotna črpalka lahko sama zagotavljala dovolj 
toplote za ogrevanje hiše.

Lucijan Batista, svetovalna pisarna ENSVET Cerknica

ENERGETSKO SVETOVANJE

Energetski svetovalec bo v Slivniških pogledih sveto-
val najprimernejše energetske rešitve. Vprašanja zanj 
z opisom konkretne situacije lahko posredujete na 
naslov: urednistvo@slivniskipogledi.si.
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Obveščamo

Poziv AS Dolenja vas

Agrarna skupnost Dolenja vas vabi k podpisu 
pobude Upravni enoti Cerknica, da v uprav-
nem postopku dokonča postopek nadrobne 

delitve gozdnih parcel (po domače Bukovi, Ridovski in 
Blatovski tali ter Pušče), vpisanih pri bivšem vložku št. 
580, k.o. Trnje (sedaj Glažuta), katerih lastniki še ved-
no niso vpisani v zemljiški knjigi tako, da bo nesporno 
posestno stanje urejeno tudi v zemljiški knjigi. Podpis 
pobude bo potekal v sredo, 10. maja med 18. in 20. 
uro v Dvorani Lovrenc v Dolenji vasi. Več informacij 
na 031 885 325.

Avtor: Rihard Braniselj

Oblikovalski natečaj 

Društvo Lovrenc objavlja javni oblikovalski na-
tečaj »Miti in legende dežele ob Cerkniškem je-
zeru.« Tematika: upodobitev motiva čarovnice 

s Slivnice, Martina Krpana, povodnega moža, graščaka 
Karlovčana in Štebrčana ter drugih izvirnih likov. 

Z avtorjem, ki bo predstavil najbolj izvirne moti-
ve v digitalni tehniki, bo sklenjena pogodba o odku-
pu  ali uporabi avtorskih pravic. Motivi bodo upora-
bljeni za izdelavo spominkov za namen 
turistične promocije. 

Razpis je odprt do 1. 6. 2017. 
Informacije: 031 885 325.

8. maja 2017 bo objavljen 
Javni poziv LAS Notranjska 
za operacije, sofinancirane iz 

Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Rok za oddajo vlog 

je 16. 6. 2017. Razpisna 
dokumentacija in dodatne 

informacije: 
www.lasnotranjska.si

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
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program priporočljiva starost opombe
predšolska glasbena vzgoja 5 brez predhodnega preizkusa

glasbena pripravnica 6 brez predhodnega preizkusa

klavir 7–8 sprejemni preizkus

harmonika 7–9 sprejemni preizkus

diatonična harmonika 9–11 sprejemni preizkus

violina 6–8 sprejemni preizkus

viola 9–13 sprejemni preizkus

kontrabas 9–18 sprejemni preizkus

violončelo 7–9 sprejemni preizkus

kitara 7–9 sprejemni preizkus

flavta 9–11 sprejemni preizkus

klarinet, saksofon 9–11 sprejemni preizkus

rog, trobenta 9–11 sprejemni preizkus

tuba, pozavna 11–18 sprejemni preizkus

tolkala 8–11 sprejemni preizkus

petje 15–24 sprejemni preizkus

Izobraževanje za program glasba traja štiri, šest oziroma osem let.

Sprejemni preizkusi za vpis v glasbeno šolo – šolsko leto 2017/2018

CERKNICA RAKEK STARI TRG NOVA VAS
3. 5. 2017 9. 5. 2017 8. 5. 2017 22. 5. 2017
10. 5. 2017 16. 5. 2017 15. 5. 2017
17. 5. 2017 za vse oddelke v Cerknici
24. 5. 2017 za vse oddelke v Cerknici
31. 5. 2017 za vse oddelke v Cerknici
30. 8. 2017 naknadni rok za vse oddelke v Cerknici

Sprejemni preizkusi (preverjanje glasbene nadarjenosti) bodo za vse razpisane roke potekali od 17. do 
18. ure. Za informacije pokličite na tel.: (01) 705 07 33.

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica objavlja razpis 
za vpis v šolsko leto 2017/2018 

Obveščamo



maj 2017 | Slivniški pogledi | 37Foto: Ljubo Vukelič

Najlepše podobe košarke

V fotografski objektiv smo zabeležili nekaj najbolj 
borbenih akcij uspešnih cerkniških košarkarjev, 
mlajših od 13 let, ki so med najboljšimi štirimi eki-

pami v Sloveniji. Na finalnem turnirju so sicer obe tekmi 
izgubili, a trener Miha Korošec je nanje izredno ponosen.

Martin Gerbec (levo) .

Luka Nikolič (številka 17) .

Svit Terlep (številka 9) .

Andraž Prevec (v belo-modrem dresu) .

Nik Gostiša Lah, dobitnik pokala za fair play, in Marko Rupar, 
predsednik KK Cerknica .



38 | Slivniški pogledi | maj 2017

Razgibajmo možgane

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih 
poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Slivniški 
pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom »Nagra-
dna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@slivniski-
pogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«. Rešitve 
bomo v uredništvu sprejemali do 24. maja. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih 
prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Svarog-savne in 
kozmetične storitve, Partizanska 20, Cerknica.

1. nagrada: protibolečinska masaža hrbta (30 minut),

2. nagrada: klasična manikura,

3. nagrada: gelish lakiranje nohtov na nogah.

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki 
Slivniških pogledov, ki izide v začetku junija 2017. 

V uredništvo je tokrat prispelo 82 pravilnih rešitev prejšnje 
križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo 
nagrade pokrovitelja, Tur Servisa: 
1. nagrada (poldnevno čolnarjenje po Cerkniškem jezeru za 
dve osebi): Boštjan Otoničar, Ponikve 8, Cerknica, 
2. nagrada (izposoja kanuja za pet ur): Simona Karun, Unec 
250, 1381 Rakek,
3. nagrada (majica Tur Servis): Anja Jug, Ulica za mlinom 2, 
1380 Cerknica.

Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v Tur Servisu  
(po predhodnem dogovoru na (01) 7050 560). 
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Lepo vabljeni  . . .

… v maju
vsak petek 

Likovne delavnice 
Z akademsko slikarko Andrejo Gorjanc. Za otroke 
od 4. do 9. leta. Prijave na 031 727 528.
Točka moči, Čabranska 2, ob 17. uri. Organizira: 
Večgeneracijski družinski center Cerknica

do 23. maja
Slikarska razstava
Razstavlja Veronika Udovič.
Knjižnica Cerknica, prireditveni prostor, v času 
obratovanja knjižnice. Organizira: KJUC 

do 8. junija
Medvedki razstavljajo
Razstavljajo otroci iz skupine Medvedki iz Vrtca 
Martin Krpan Cerknica, mentorici Judita Prudič  
in Helena Gorjup. 
Knjižnica Cerknica, razstavna vitrina, v času 
obratovanja knjižnice. Organizira: KJUC 

ponedeljek, 8. maj 
Knjiga ne grize
Beremo knjigo Potepuški maček Bob (J. Bowen).
Knjižnica Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC 

torek, 9. maj 
Bralno srečanje 
Druženje ob branju s stanovalci Centra starejših 
Cerknica – DEOS.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ob 11. uri.
Organizira: KJUC

Trije sodobni  modeli vzgoje
Predavanje dr. Zorana Milivojevića 
OŠ Cerknica, ob 18. uri. Organizira: 
Večgeneracijski družinski center Cerknica

sreda, 10., in petek, 12. maj 
Ena okrogla
Pravljična ura z ustvarjalno delavnico za otroke  
od 4. leta dalje. Prijave na (01) 7091 078.
Knjižnica Cerknica, ob 17. uri. Organizira: KJUC

sreda, 10. maj 
Peta veja oblasti 
Predstavitev knjige prof. dr. Bojana Dobovška. 
Knjižnica Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC 

četrtek, 11. maj 
Srečanje Bralnega kluba
Beremo knjigo Krive so zvezde (J. Green). 
Knjižnica Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC

Naravna in kulturna dediščina Notranjske
Odprtje razstave 12. slikarskega Ex-tempore Rak. 
Večer bo popestrila glasbena skupina Reciklisti.
Knjižnica Rakek, ob 19. uri. Organizira: KJUC

petek, 12. maj 
Ringa raja 
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin in 
otvoritev Tedna ljubiteljske kulture.
Dvorana Bloški smučar Nova vas na Blokah, ob 18. 
uri. Organizira: OI JSKD Cerknica

sobota, 13. maj
Zelenfest – otvoritev
Nastop pevke Marjete in spremljava na kitari.
Kavarna Na Tržn'c, ob 19. uri.
Organizira: Notranjski študentski klub

Pojo naj ljudje 
Revija odraslih pevskih zborov, v okviru Tedna 
ljubiteljske kulture. Sodelujejo zbori iz Loške doline, 
Cerknice in Blok. Informacije: oi.cerknica@jskd.si.
Dvorana Bloški smučar, Nova vas na Blokah, ob 19. uri. 
Organizirata: OI JSKD Cerknica in Občina Bloke

nedelja, 14. maj
Zelenfest – vodena vadba s Klaro Meden
Brezplačna vadba na prostem.
Parkirišče ob Cerkniškem jezeru, ob 15. uri.
Organizira: Notranjski študentski klub

Ustvarjam sanje 
Plesno-glasbena predstava otroškega in 
mladostniškega raziskovanja sanjskega sveta pod 
mentorstvom Jelene Oleami in Barbare Tanze.  
Več informacij: mi.jelena@gmail.com.
Kulturni dom Cerknica, ob 17. uri.
Organizirata: KID Plesonoga in Studio Voice Up

ponedeljek, 15., in torek, 16. maja
Pravljična urica
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za otroke 
od 4. leta dalje. 
Knjižnica Rakek, ob 17. uri. Organizira: KJUC

sreda, 17. maj 
Slovani, kakšni Slovani?
Predavanje ddr. Verene Vidrih Perko. 
Knjižnica Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC

Skuhaj mi pravljico 
Predstavitev nove slikanice avtorice Majde Koren. 
Obiščite nas in z nami skuhajte pravljico. Vstop prost.
Točka moči, Čabranska 2, ob 17. uri. Organizira: 
Večgeneracijski družinski center Cerknica

četrtek, 18. maja
Catching Divinity
Otvoritev fotografske razstave fotografa Borisa 
Zabukovca, na ogled do 6. junija.
Galerija Krpan, ob 19. uri. Organizira: Boris Zabukovec

sobota, 20. maj
Zelenfest – opazovanje zvezd
Pod vodstvom Astronomskega društva Nanos.
Cerkniško polje, ob 21. uri.
Organizira: Notranjski študentski klub

nedelja, 21. maj
Zelenfest – Jamska avantura
Pod vodstvom članov Jamskega društva Rakek.
Okolica Rakeka, ob 10. uri.
Organizira: Notranjski študentski klub

12. Pohod po Jankotovih stopinjah 
Ogledali si bomo največje izvire Cerkniškega 
jezera, spoznali bogato naravno in rastlinsko 
dediščino ter stare šege in običaje ob Cerkniškem 
jezeru. Več informacij: 041 363 421, kmetija.
tdolenj@gmail.com, www.krizna-jama.si.
Kmetija T'dolenj, Laze pri Gornjem Jezeru, ob 14. uri.

Organizirata: Kmetija T'dolenj in Društvo 
ljubiteljev Križne jame

torek, 23. maj
Dan ljubezni 
Vabljeni, da skupaj zapojemo Dan ljubezni! 
Sodelujejo: OŠ Cerknica in Rakek, KD Rak, 
Ansambel Jelen in verjetno tudi skupina Pepel in 
kri. Več informacij: 031 381 906 (Meta Zalar).
Zbor ob 17. uri, zapojemo ob 18. uri.
Organizira: Meta Zalar

Učinkovita raba energije
Brezplačno predavanje o ogrevanju prostorov in 
gretju sanitarne vode s toplotnimi črpalkami za 
vse vrste objektov. 
Predavalnica podjetja SMG, ob 18. uri. Prijave: 
info@vitra.si, info@vitra.si in 041 830 867
Organizirata: Vitra in SMG

Nastop komornih skupin glasbene šole
Kulturni dom Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

četrtek, 25. maj
Biografija Tito
Pogovor z avtorjema, hrvaškima zgodovinarjema 
Slavkom in Ivom Goldsteinom (hrvaški 
veleposlanik v Parizu). 
OŠ Jožeta Krajca Rakek, ob 18. uri. Organizirata: 
Občinski odbor Socialnih demokratov Cerknica in 
Založba Modrijan

četrtek, 25., in petek, 26. maj 
Rožnata pravljična urica
Pravljična ura z ustvarjalno delavnico za otroke od 
4. leta dalje. Prijave na (01) 7091 078.
Knjižnica Cerknica, ob 17. uri. Organizira: KJUC

petek, 26. maj 
Koncert orkestrov glasbene šole
Kulturni dom Cerknica, matineja ob 10. uri, 
koncert ob 19. uri. Organizira: Glasbena šola Frana 
Gerbiča Cerknica

ponedeljek, 29. maj 
Vrednost raziskovanja sanj
Na brezplačni delavnici bomo ugotavljali. kaj nam 
sporočajo različne vrste sanj.
Točka moči, ob 18.30. Organizira: Večgeneracijski 
družinski center Cerknica

torek, 30. maj 
Prečuden cvet  
Recital o Jožetu Udoviču  učencev tretje triade OŠ 
Notranjski odred Cerknica z gosti in mentorico 
Dašo Joželj Kranjc.
Knjižnica Cerknica, ob 19. uri. Organizira: KJUC

sreda, 31. maj 
Trojno praznovanje 
Praznovanje 1. rojstnega dne centra, otvoritev 
novih prostorov na Čabranski 9 in Dan odprtih 
vrat Točke moči.
Točka moči, dopoldansko druženje ob kavi in 
čaju, ob 17.30 Anja Štefan za najmlajše, po 
18.30 druženje in rajanje ob pogostitvi na prvem 
Otroškem »master chef« srečanju. 
Organizira: Večgeneracijski družinski center Cerknica



DNEVI NOTRANJSKEGA PARKA
Cerkniško jezero, 27. in 28. maj 2017

Častni pokrovitelj prireditve je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica 
T: 01 709 36 36   •   E: tic@notranjski-park.si   •   www.notranjski-park.si

Cerkniško jezero – dežela pravljic 
sobota, 27. maj 2017

Vsako polno uro med 11:00 in 16:00 – pravljične uprizoritve 
notranjskih mitov in legend.

Obiskal nas bo povodni mož Jezerko, 
družbo mu bodo delali še Butalci, 
polhi, žabe, pujsi, coprnice in Hribci, 
ob 14:00 pa nas bo zabaval Ribič Pepe.

Cerkniško jezero – biser narave
nedelja, 28. maj 2017

8:00 Pohod k podzemlju Velike Karlovice,  
 kraju nesrečne ljubezni (trajanje: okrog 3 h)

9:00 in 10:00 Opazovanje in obročkanje ptic
10:00 Voden kolesarski izlet do Rakovega 
 Škocjana (trajanje: okrog 3h)

11:00 Voden sprehod po čebelarski učni poti 
 z degustacijo
12:00 Čas za okrepčilo in obisk stojnic
13:00 in 14:00 Panoramska vožnja z lojtrnikom (cena: 2,00 €)

14:00 Poprej v starih časih, kulturni program
16:00 Družinska pustolovščina z Jezerkom 
 Obisk muzeja Cerkniškega jezera  
 (cena: 7,00 € odrasli in 5,00 € otroci)

17:00 Nevidni živi svet Cerkniškega jezera


