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Del jezerske pokrajine v krožišču

K

rožišče pred Cerknico krasi skulptura akademske
kiparke Milene Braniselj. Komisija za izbor oblikovalca podobe krožišča je imela težko delo: »K
sodelovanju na natečaju za oblikovanje podobe krožišča
smo povabili strokovnjake, ki jim zaupamo. Vsi predlogi so izpolnili pričakovanja, vendar je prevladalo mnenje,
da delo Milene Braniselj na urban način parafrazira vse,
kar Cerknica z okolico predstavlja je pojasnila Tamara
Klepac Sterle, podsekretarka za okolje in prostor.
Kiparkina skulptura je ujela delček jezerske pokrajine,
ko jezero presahne in se prikažejo otočki v rjavi barvi
jezerskega dna, poraščeni s trsjem, ki se giblje v vetru.
»Oblikovala sem enega od številnih otočkov, ki se prikažejo, ko vode iz jezera odtečejo. Sestavljen je iz devetih lamel, ki so različno oblikovane in razvrščene tako, da se plastijo do določene višine in s tem ponazarjajo obliko otočka.
Mednje sem umestila vertikalne »tršce«, katerih cvetni del
je gibljiv in se bo obračal v vetru. Elementi skulpture se
oblikovno vklapljajo v prostor s svojimi zaokroženimi linijami. S tem detajlom gibanja trsja je ponazorjen del jezerske narave – življenja,« opisuje Branisljeva. Ob prihodu v
naselje bo obiskovalce pozdravil občinski grb, na nasprotni
strani pa bo napis »nasvidenje«.
Komisija je ocenila prednost strukture v tem, da ne
gradi toliko na tlorisni zasnovi, ampak je perceptivna
tudi horizontalno, iz avtomobila. Poleg tega ne bo potrebovala posebnega vzdrževanja, saj je izdelana iz korten pločevine, posebnega jekla, ki je odporno na rjavenje
in vremenske vplive. »Poleg uporabne ima tudi izjemne
estetske prednosti, saj s svojo patino daje edinstven,
naraven in žlahten videz. Oksidacija je zanimiva tudi
z barvnega spektra, saj se prične z intenzivno rumeno
in nato s časom prehaja v temno, žametno rjavo. V tem
primeru ponazarja barvo zemlje jezerskega dna,« pripoveduje avtorica.

Uvodnik

Foto: Ljubo Vukelič

Notranjski park
uspešen v Bruslju
Notranjski
regijski park je na
razpisu projekta
LIFE zmagal.
V konkurenci
skorajda 1000
projektov smo
bili med tistimi
redkimi, ki
smo Evropsko
komisijo prepričali s svojim projektnim
predlogom. To ni le uspeh zaposlenih na
Notranjskem parku, pač pa tudi uspeh
številnih domačinov, ki so nam pomagali,
in tudi Občine Cerknica.

K

aj je vsebina projekta? Obnova vodotoka
Stržen na območju Ključev, ki je bil v preteklem stoletju v želji po osuševanju jezera
izravnan v raven kanal.
Med vasicama Dolenje Jezero in Otok bomo uredili tematsko pot z interpretacijskimi točkami. Ob
poti bomo postavili razgledišča, s katerih se bodo
odpirali imenitni pogledi na edinstveno Cerkniško
jezero. Na različnih delih jezera bomo postavili v stopne točke za nemoteno in varno plovbo po
Cerkniškem jezeru. Vse to na prvem mestu načrtujemo za domačine, za vaše sprehode, izlete. Da
bomo lahko cesto prepustili vozilom, pešci pa se
bomo skrili prahu in hrupu. In vse našteto bo za
naravo in zasebna zemljišča nemoteče.

Poleg tega bomo v okviru projekta pripravili več
kot 80 prireditev, dogodkov, izobraževanj in usposabljanj za občane Cerknice, turistične delavce in
šolsko mladino.
Projekt bo trajal pet let, vanj je vključenih pet
projektnih partnerjev, pri katerih bo delo dobilo 13
ljudi. Razpisi za zaposlitev koordinatorja, svetovalca, tehničnega delavca in višjega naravovarstvenega
svetovalca na projektu Stržen (ter višjega naravovarstvenega svetovalca na projektu Naturaviva) so
že objavljeni.
Skratka: LIFE je sila pameten mehanizem. Zah
teva uslugo naravi in uslugo ljudem, ki na tem območju živijo. To je tudi ključno vodilo delovanja
Notranjskega parka. Izboljšati razmere v naravi
in pomagati domačinom, ki se bavijo s turizmom
znotraj Notranjskega parka. Win-win situacija, bi
lahko rekli – vsi bomo nekaj pridobili.
Spoštovani! Evropski projekt, v katerem bi lahko
počeli le tisto, kar nam najbolj »paše«, ne obstaja.
Ali povedano preprosto: če želimo izvajati in dobiti tisto, kar si najbolj želimo, moramo narediti tudi
kaj, kar se zdi težko ali prezahtevno.
V tej luči moramo razumeti tudi obnovo vodotoka Stržen. Gre za kompleksen in pogumen načrt,
ki pa je nujen. Na Notranjskem imamo vsi skupaj
zgodovinsko priložnost, da projekt izpeljemo.
Današnja generacija je to preprosto dolžna storiti. Zakaj? Ker je bila s poskusi izsuševanja jezera
temu naravnemu čudu narejena gromozanska škoda. Jezeru želimo vrniti slavo iz Valvasorjevega
časa. Ribam želimo v najbolj sušnih avgustovskih
dneh vendarle priskrbeti nekaj vode in še naprej
želimo skrbeti za največje slovenske bogastvo – to
je voda! Prav voda je namreč dobrina, ki bo – kot
kaže – v naslednjih desetletjih vsaj tako strateška,
kot je danes nafta.
Matevž Podjed, Notranjski regijski park
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Aktualno pri nas

Priznanja –
poklon zaslužnim
Cerkniški župan Marko Rupar je
17. junija na slavnostni seji občinskega
sveta ob občinskem prazniku podelil
letošnja priznanja Občine Cerknica.
Bronasti taborski znak so prejeli:
Štefanija Šebalj Mikše, članica Planinskega
društva Cerknica že od
leta 1992 in dva mandata
tudi njegova predsednica.
Po naših krajih uspešno
vodi tudi druga planinska
društva. Dobra obiskanost
njenih pohodov priča o
njihovi smeli organizaciji.
Štefanija je s skupino markacistov označila že skoraj
vse planinske poti v naši
občini, pomaga pa tudi pri markiranju planinskih poti
na širšem območju ter pomembno pripomore k postavitvi smernih tabel na Cerkniški planinski poti. Vsako leto
organizira tudi čistilno akcijo.
Miro Mlinar, že vrsto let član PD Cerknica z oprav
ljenim izpitom Planinske zveze Slovenije za vodnika
kopnih in snežnih tur. V PD Cerknica vodi odbor za
varstvo gorske narave. Je tudi predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Notranjske in zastopnik
notranjskih planinskih društev v upravnem odboru Planinske zveze Slovenije.
Slavko Kržič, že tretji mandat predsednik PD Cerknica, član društva je od leta 1998 in ima izpit Planinske
zveze Slovenije za vodnika kopnih tur. Je avtor spletnega portala PD Cerknica, kjer ažurno obvešča planince o
organiziranih pohodih in drugih planinskih novicah. Pri
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označevanju planinskih poti je pomagal s postavljanjem
smernih tabel, poleg planinarjenja pa se v imenu PD
Cerknica udeležuje zahtevnih gorskih tekov, kjer dosega
zelo dobre rezultate.
Matija Gabrejna, samostojni
kmetovalec,
ki si prizadeva za umno
kmetijstvo in gozdarstvo.
Je član Slovenske ljudske
stranke, dva mandata je
bil član občinskega sveta
Občine Cerknica. Bil je
tudi član sveta Gozdnega
gospodarstva Postojna,
od leta 2006 pa je član
Polharskega društva Javorniki R akek.
Miran Jernejčič je po končanem šolanju na srednji
strojni šoli v Ljubljani in več zaposlitvah ustanovil Salon keramike Gracia, kjer je lastnik in direktor. Podjetje Gracia je postalo eno uspešnejših trgovskih podjetij
v Sloveniji na področju trženja keramike in kopalniške
opreme. Je tudi dolgoletni član Jamarskega društva
Rakek, Prirodoslovnega društva Šimdra in Polharskega
društva Rakek. Bil je ustanovitelj Badminton kluba Rakek in njegov prvi predsednik, ustanovitveni član Tenis
kluba Dovce in Zveze organizacij za tehnično kulturo
Rakek. Od leta 2008 je polharski inštruktor, vodja golf
sekcije PHD Javorniki in generalni sponzor Polharskega
društva Javorniki.
Danimir Matevž Mazi
je mesto predsednika
Društva notranjskih kulturnikov Krpan prevzel v
času, ko se je društvo iz članov, ki so se profesionalno
ukvarjali s kulturo, preoblikovalo v društvo posameznikov, ki se ukvarjajo
s kulturo ali imajo veselje
do nje. V dveh mandatih
pod njegovim vodstvom
je društvo vrata odprlo

Aktualno pri nas
Godbi Cerknica, Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica,
KUD Pa-leta, Notranjskemu študentskemu klubu ter
društvom iz Hrvaške, Čabra in Kočevja, ki so obudili
Krpanove večere na vrtu galerije. Društvo notranjskih
kulturnikov Krpan je pod Mazijevim vodstvom utrdilo
svojo vlogo v kulturnem prostoru občine Cerknica.
PGD Cajnarje je bilo pred 40 leti ustanovljeno za večjo
varnost ljudi in premoženja tudi na bolj oddaljenih predelih naše občine. Med zagotavljanje osnovnih pogojev
za delovanje društva je sodila izgradnja gasilskega doma
in pridobitev osnovne gasilske opreme, po letu 2000
pa se je skladno z razvojem gasilstva začel tudi razvoj
društva. Operativni gasilci so se začeli izobraževati za
vse zahtevnejše intervencije in društvo je začelo zagotavljati ustrezno tehnično in varovalno opremo. Posebej
velja izpostaviti delo društva ob žledolomu ter ob poplavah, ki so prizadele naše kraje in pri katerih so člani nesebično in požrtvovalno pomagali prebivalcem.
V zadnjih 15-ih letih daje društvo poseben poudarek
delu z mladimi. Prostovoljno gasilsko društvo Cajnarje
ima danes 70 članov in je v svojem 40–letnem delovanju
močno pripomoglo k razvoju Cajnarske doline.
Jan Piletič je član KK Brest
iz Cerknice od leta 2012.
Aktivneje se s kegljanjem
ukvarja zadnja tri leta, ko
je na državnih prvenstvih
v svoji kategoriji osvojil
več naslovov državnega
prvaka z ekipo in v moških
dvojicah. Svojo kegljaško kariero je maja letos v
nemškem Dettenheimu
okronal z bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu kadetov do 18 let, ki jo je v kategoriji moških dvojic
osvojil s soigralcem Jakobom Jančarjem.

Srebrni taborski znak so prejeli:
Jamarsko društvo Rakek letos slavi 60-letnico ustanovitve, od začetkov kot Speleološka sekcija Turističnega društva Rakek. Leta 2008 je društvo prejelo značko
Jamarske zveze Slovenije, leta 2016 pa nagrado Wiljema

Puticka za nove raziskave Postojnske jame. Večje raziskave je društvo opravilo leta 2015 v jami Brejnice, leta
2006 so raziskali Razbito jamo med Veliko Karlovico in
jo povezali z Zelškimi jamami. Leta 2007 so raziskali Javorniško jamo, jamo Bločico in izvire Šteberščice, letos
pa podaljšanje Postojnske jame za 40 metrov, s preplavanim sifonom med Pivko in Magdaleno jamo.
Desetina veterank PGD Grahovo: leta 2001 sta Vera in
Zdravko Novak v Grahovem ustanovila žensko veteransko desetino, ki brez prekinitve deluje še danes. Članice
so se v petnajstih letih udeležile številnih tekmovanj na
državni, regijski in občinski ravni. Danes je povprečna starost tekmovalk 71 let, a so še vedno natančne pri izvedbi
vaj. S svojo prisotnostjo na tekmovanjih vnašajo veliko
zaupanja v to, da je tudi v veteranskih letih mogoče sodelovati v gasilskih vrstah in tekmovati. To prispeva k dobremu počutju in je zgled medgeneracijskega sodelovanja.
Veteranke so vključene v številne dejavnosti društva in s
svojim delovanjem prispevajo k dobremu razpoloženju.

Ciril Vidrih se je po upokojitvi preselil domov na
Rakek in se dejavno vključil v delo raznih društev v
lokalni skupnosti. Več kot
tri mandate je bil predsednik Društva upokojencev
Rakek. Vpeljal in spodbujal
je najrazličnejše dejavnosti, izlete, šport, organizirana letovanja v Izoli, socialno dejavnost. Leta 2005,
v času njegovega mandata,
julij–avgust 2017
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Aktualno pri nas
se je DU Rakek vključilo v republiški projekt »Starejši za
starejše«. Bil je izredno predan delu v društvu, je njegov
častni član, za svoje delo je prejel društvena priznanja in
priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije. Dejaven
je tudi v Čebelarskem društvu Rakek, kjer je bil tri mandate predsednik. Opravljal je vrsto pomembnih obveznosti v organih Zveze čebelarskih društev Cerknica in Čebelarski zvezi Slovenije. Za svoje delo je prejel vsa priznanja
Antona Janše, naziv čebelarskega veterana in častnega
člana Čebelarskega društva Rakek. Opravljal je tudi različne funkcije v Lovski družini Rakek.
Jože Obreza je po poklicu strojni ključavničar,
vendar ga je karierna pot
vodila drugam, saj je že
v mladih letih rad delal z
lesom, zato se je zaposlil
pri Gozdnem gospodarstvu Postojna. Leta 1995
je odprl svoje podjetje, v
katerem se ukvarja s predelavo lesa in oblikuje ladijski pod, obloge, ograje
in lesene tramove. Je član
PGD Bezuljak, več let je bil tudi član KS Begunje. V tem
času je dosegel ureditev manjšega igrišča nad vasjo, kar
je za Bezuljak velika pridobitev.
Mag. Mitja Dragolič se
je z glasbo seznanil, ko je
poskušal igrati na očetov
klarinet, kasneje pa se je
pridružil cerkniškemu pihalnemu orkestru. Pot ga
je nato vodila na Akademijo za glasbo Univerze
v Ljubljani, kjer je študiral klarinet in diplomiral,
svoje znanje pa nadgradil
z magistrskim študijem.
Njegova največja strast
je dirigiranje, zato se je leta 2012 vpisal še na Akademijo za glasbo v Maastrichtu na Nizozemskem, kjer je
magistriral iz dirigiranja. Redno se izobražuje pri znanih dirigentih in se udeležuje mednarodnih glasbenih
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f estivalov. Pod njegovim vodstvom deluje več glasbenih
zasedb, s katerimi je na tekmovanjih dosegel veliko državnih in mednarodnih uspehov. Kot umetniški vodja
cerkniške godbe deluje že od leta 2008, s svojim delom
jo je uveljavil tudi v mednarodnem prostoru. Je vodja
godbene šole in dirigent Orkestra Godbe Cerknica, kjer
že vrsto let uči in v glasbenem duhu vzgaja mlade glasbenike. V letu 2003 je bil glavni pobudnik ustanovitve
Big banda Cerknica, katerega član je še danes.

Zlati taborski znak so prejeli:
Čebelarsko društvo Rakek: čebelarska tradicija in
intenzivnejši razvoj čebelarstva na področju KS Rakek
segata v drugo polovico 19. stoletja. V tem času so čebele gojili predvsem posestniki, duhovniki in učitelji ter z
izgradnjo južne železnice železničarji v tako imenovanih
»čuvajnicah«. Ustanovni član Slovenskega čebelarskega
društva je bil tudi nadučitelj Ivan Poženel, ki je ob koncu
19. stoletja služboval na Uncu in Rakeku.
Področje KS Rakek je bilo v tem obdobju upravno in
politično vezano na Logaško okrajno glavarstvo. Po letu
1948 je z ukinitvijo okraja Rakek čebelarska organizacija
pripadla okraju Postojna. V letu 1976 se je čebelarska
družina s spremembo zakonodaje izločila iz Čebelarskega društva Postojna - Čebelarsko društvo Rakek je bilo
ustanovljeno kot samostojno in neposredno povezano v
Čebelarsko zvezo Slovenije. Glavne dejavnosti v tem obdobju so bile vodenje plemenilne postaje, čebelarski krožek, prevoz čebel na pašo, skrb za zdravstveno varstvo
čebel in usposabljanje čebelarjev.
Čebelarji danes vlagajo svoj trud predvsem v usposabljanje čebelarjev, zdravstveno varstvo čebel in zdravo
prehrano. Vključujejo se v sistem pridelovalcev Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo ter v aktivno promocijo čebelarstva, prizadevajo si za ohranjanje
avtohtone kranjske čebele (sivke) in se pridružujejo pobudi, da 20. maj postane svetovni dan čebel. Že od začetka sodelujejo pri Slovenskem zajtrku v šolah in v vrtcu
ter aktivno sodelujejo pri akcijah, kot so dnevi odprtih
vrat, sajenju medovitih rastlin in promociji čebelarstva.
Pustno društvo Cerknica je vsa leta od svoje ustanovitve leta 1975 eno najbolj dejavnih društev na Notranjskem. Iz leta v leto vse bolje organizirane pustne prireditve so prerasle iz tradicionalnih obredov poroke,
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vleke ploha in pustnega pogreba v številne pustne slike, kot so žaganje babe, butalski deželni zbor, karneval,
pogreb in druženja, ki so z leti prerasla v celotedensko
praznovanje pusta doma in na gostovanjih. K prireditvi,
kakršno poznamo danes, so izjemno prispevali nekateri
posamezniki, kot sta Miro Jenček in Milan Rot, ki je
s svojim likovnim delom dal neprecenljiv pečat likovni
podobi pustnega karnevala in njegovih figur. Z njegovim
delom in likovnimi deli Mančka, Strmana, Scheina, Petriča in drugih, je Cerknica in širša okolica z leti pridobila pomembno kulturno dediščino novejšega časa. Nastale so vsemu svetu znane pustne figure, ki predstavljajo
originalno jedro ter so neprecenljivo bogastvo našega
kraja: Mati Uršula, pustna hiša, Žajfnca, coprnice, hudički, polhi, zmaji in druga s Slivnice leteča ter iz jezera
hodeča svojat. Da je v tem času za ves teden prevzel oblast butalski župan, je povzročalo še dodatno veselje. Za
nekaj dni so bile in so rešene vse težave, vseh dvainštirideset let. V teh letih se je po butalski statistiki v delo
društva vključilo več kot 31.000 pustnih zanesenjakov,
ki so tako ali drugače pomagali, da so prireditve uspele.
Marija in Janko Košir sta zakonski par iz Selščka, ki že
več kot 15 let neutrudno in marljivo dela za prepoznavnost Menišije kot turistične destinacije. Sta pobudnika
in ustanovna člana Turističnega društva Menišija. Skrbita za sodelovanje z osnovno šolo in ostalimi društvi ter
organizacijami v okolici. Marija je vodila »Meniševski
aktiv kmečkih žena« in za vse prireditve društva pri
pravljala dobrote. Brez njiju Menišija s svojo ponudbo in
prepoznavnostjo ne bi bila to, kar je.

Milivoj Matkovič vrsto
let deluje na kulturnem in
glasbeno pedagoškem področju v naši občini. Pod
njegovim vodstvom sledimo občudovanja vrednemu
razvoju glasbenega šolstva
v naši regiji. V pripravah
na stoletnico smrti Frana
Gerbiča se je samoiniciativno in nesebično lotil
dela za povrnitev dobrega
imena svetovno znanega Cerkničana. Zaslužen je tudi za ureditev Gerbičevega groba na ljubljanskih Žalah. Sprožil je idejo za izdajo
monografije o Franu Gerbiču in ključno sodeloval z zbiranjem gradiva zanjo. Z organiziranjem praznovanja in
spremljajočih prireditev ob stoletnici skladateljeve smrti
je na državni ravni sprožil val ponovnega odkrivanja žal
pozabljenega in premalo cenjenega rojaka.
Janez Milavec je v gasilske vrste vstopil leta
1977. V društvu je vrsto
let vestno opravljal mentorstvo mladine in z ekipami na tekmovanjih
dosegal lepe rezultate.
Funkcijo poveljnika PGD
Ivanje selo je uspešno
opravljal kar 28 let, po
letu 1993 pa je 15 let poveljeval GZ Cerknica. V
teh letih je bila njegova
prednostna naloga poskrbeti za izobrazbo operativnih
gasilcev v vseh 22-ih društvih. Kot sodnik gasilskošportnih tekmovalnih disciplin je redno sodil na vseh
tekmovanjih znotraj gasilske zveze in izven nje, bil pa
je tudi sodnik na državnih gasilskih tekmovanjih. Poleg
gasilstva je njegova velika ljubezen petje. Po služenju
vojaškega roka se je vključil v mešani pevski zbor na
Rakeku, nato pa v zbor župnije na Uncu, v katerem še
vedno prepeva. Ob nastanku Moškega zbora Dragonarji Rudolfa Maistra je postal tudi član slednjega. Njegova velika skrb je ljubezen do kmetovanja in domače
slovenske zemlje. Verjame, da brez slovenskega kmeta
julij–avgust 2017
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ni bodočnosti razvoja našega naroda, saj se s tem ohranjata naša preteklost in identiteta.
PGD Rakek letos praznuje 130-letnico. Začetki so bili
skromni, saj so si gasilci ob ustanovitvi postavili le leseno barako, ki je nadomeščala gasilski dom. Prvi poveljnik je bil Josef Strgulec, prvi predsednik pa Franc
Gornik. S podporo vaščanov so v letu 1930 zgradili
nov gasilski dom, ki pa je postal že premajhen in si želijo novega. Med drugo svetovno vojno je društvo zaradi
prepovedi vsakega delovanja društev mirovalo, gasilni
dom pa so zasedli okupatorji.
Posodobili so veliko opreme in pridobili novo moderno gasilsko vozilo. Operativci se pogosto udeležujejo izobraževanj. Razveseljujoče je, da je vedno več
podmladka, ki aktivno vadi in dosega lepe uspehe na
tekmovanjih. Dolgoletni poveljnik PGD Rakek Peter
Strohsack je eden od ustanovnih članov Gasilske zveze Cerknica, k atere član je tudi PGD Rakek.
PGD Cerknica je društvo III. kategorije in osrednje
gasilsko društvo v občini Cerknica. Glede na to, da ima
koncesijo za tehnično reševanje, ima društvo zelo veliko intervencij v reševanju na cestah. Vodstvo skrbi,
da so društvo in operativni gasilci dobro opremljeni
in da je poskrbljeno za njihovo varnost. Člani društva
se tudi redno usposabljajo na ravni gasilske zveze in
v specialnostih na Igu. Njihove ekipe se udeležujejo
tudi tekmovanj v vseh kategorijah. Vodstvo društva,
kot tudi članstvo, se aktivno povezuje s sosednjimi
društvi in zvezo.
Prijateljske vezi so se spletle tudi z avstrijskimi gasilci, ki so prišli na pomoč v času žledoloma.
V letu 2014, ob naravnih nesrečah žledolomu in jesenskih poplav, je bilo ravno na območju tega društva
največ intervencij in s tem opravljenih ogromno prostovoljnih ur.

Kulturni program v polni dvorani Kulturnega doma Cerknica so oblikovali pevka Maja
Mekina, plesalka Evin Hadžialjević in interpretator poezije Nejc Cijan Garlatti, video
je oblikoval Miha Razdrih, prireditev pa je
povezovala Katarina Braniselj.
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Najvišje priznanje Občine Cerknica,
priznanje 12. junij, sta letos prejela
Območno združenje Rdečega križa
Slovenije Cerknica – Loška Dolina –
Bloke in Jože Rajk.
Jože Rajk je zaključil
Akademijo za glasbo v
Ljubljani in pridobil naziv
profesor glasbe. Že med
študijem je v Glasbeni šoli
Rakek poučeval violino,
klavir in nauk o glasbi.
Kasneje si je izkušnje pridobival s poučevanjem na
osnovnih in srednji šoli.
Vodil je otroške in mladinske pevske zbore ter uglasbil nekaj otroških pesmi in
dramskih otroških iger. Pretežni del svojega strokovnega dela je posvetil poučevanju nauka o glasbi ter vodenju
godalnih in simfoničnih orkestrov na glasbenih šolah.
Od leta 2007 je ravnatelj Glasbene šole Kočevje.
Violino je igral v Komorni zasedbi Krpan v Cerknici,
Godalnem triu Glasbene šole Ribnica, sedaj pa občasno v Godalnem kvartetu Glasbene šole Kočevje. V času
študija se je izobraževal pri dveh priznanih slovenskih
zborovskih dirigentih, Tomažu Faganelu in Mirku Cudermanu. Kasneje se je izpopolnjeval na dveh evropskih
akademijah za mlade zborovske dirigente. Pevske zbore v
različnih sestavih vodi od leta 1991. Sodeloval je z MoPZ
Postojna, MoPZ Snežnik, oktetom Slavček iz Loške doline ter MePZ Bloke. Leta 1992 je s somišljeniki ustanovil
Komorni zbor Rakek, ki se je kasneje preimenoval v Komorni zbor Fran Gerbič. Kmalu je zbor prerasel lokalne
meje in se z leti večal, žel uspehe in si pridobil status delovanja v javnem interesu. V 25-ih letih njegovega zborovodstva je zbor prejel številna priznanja na regijskih in
mednarodnih tekmovanjih. Gostoval je v Walesu, Angliji,
na Škotskem, v Avstriji, Italiji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Slovaškem in Češkem.
Jože Rajk je predan glasbenik in človek z ogromno
idejami in energijo, da jih tudi uresniči. Ima sposobnost,
da povezuje ljudi in jih zna navdušiti za skupen cilj.

Foto: Ljubo Vukelič
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Rdeči križ je na lokalnem področju prisoten že več kot
50 let. Njegovo poslanstvo je primarno humanitarna
dejavnost, ki se odraža v aktivni pomoči najrazličnejšim
skupinam in posameznikom v socialni stiski. Organizacija je zelo uspešna na področju krvodajalstva, saj je že
vrsto let med prvimi v Sloveniji po številu krvodajalcev
na število prebivalcev. V okviru programa Prve pomoči
usposablja občane za pomoč sočloveku v elementarnih
in drugih naravnih nesrečah. V letu 2014, ko so žled in
poplave prizadele številne naše občane, je bil Rdeči križ
nepogrešljiv in je veliko prispeval k materialni oskrbi
prizadetih občanov. Dejavnost Rdečega križa Cerknica se
kaže tudi v materialni skrbi za občane, ki zaradi težkih gospodarskih situacij ostajajo brez dohodkov. Na leto orga-

nizacija razdeli okoli 45 ton hrane, številnim občanom pa
za premostitev trenutnih finančnih stisk zagotavlja tudi
denarno socialno pomoč. S svojimi številnimi prostovoljci izvaja preventivne programe za mlade ter vzgojo otrok
za humanitarno in socialno poslanstvo. Prostovoljci so
srce in hrbtenica Rdečega križa, saj je vključenih več kot
110, med njimi veliko mladih, ki so glas ranljivih skupin
prebivalstva in prispevajo velik delež k družbeni blaginji
v lokalni skupnosti. Dejavnost Rdečega križa podpirajo
tako Občina Cerknica, ki zagotavlja sredstva za profesionalno strokovno delo in za izvajanje vrste programov za
dvig kakovosti življenja občanov, kot tudi številna lokalna podjetja, ki z najrazličnejšimi donacijami izpolnjujejo
svoje humanitarno poslanstvo.

Občina za občane

Otvoritev
Urbanega parka

U

rbani park, skate park in fitnes na
prostem v Cerknici, je predčasno urejen. Sprva smo predvidevali, da bo v
uporabi z novim šolskim letom, a mladi bodo
lahko že letošnje poletne počitnice preživeli
na tem igrišču. Številna množica vseh generacij je prisostvovala slavnostni otvoritvi in bila
vidno zadovoljna z novo pridobitvijo. Župan
Marko Rupar je vse skupaj, še posebej mlade, pozval, naj z infrastrukturo in napravami
vestno ravnajo: »Igrišče je namenjeno vam.
Nanj ste dolgo časa čakali, zato bi bila škoda, da ga uniči objestnost.«
Pobudo za izgradnjo so dali prav mladi. Župana so
pred letom dni obiskali Nik Gornik, Urban Poženel
in Vid Štembal ter mu predlagali ureditev skate parka.
Na občinski upravi so idejo sprejeli in z javnim razpisom
za izvajalca del izbrali podjetji Lesnina MG iz Ljubljane in Pro–Concrete iz Nove Gorice. Zato je bilo nadvse
primerno, da je poleg župana in predstavnika izvajalcev
otvoritveni trak prerezal tudi Urban Poženel. Štembal
in Gornik pa sta se izkazala s triki na kolesu BMX in
skiroju.
Urbani park s fitnesom na prostem in skate parkom
je velika pridobitev, ne samo za cerkniško občino, ampak tudi širše, saj tovrstne infrastrukture v naši državi

še vedno primanjkuje. V Sloveniji je samo nekaj skate
parkov v večjih središčih. Na Občini so zato še posebno
ponosni, da je Cerknica eno od redkih mest, ki je z izgradnjo poligona pripomoglo k razvoju tega športa. Vendar naložba, ki je stala dobrih 164.000 evrov in prinaša
500 kvadratnih metrov uporabne športne površine, ne
prinaša zabave samo za »skaterje«. Naprave fitnesa na
prostem so namenjene vsem občankam in občanom, ki
si želijo aktivnega preživljanja prostega časa. Na občini
upajo, da bo naložba, za katero so na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov
pridobili dobrih 22.000 evrov, dolgoročno vplivala na
razvoj športno-rekreacijskega udejstvovanja v cerkniški
občini. Opis načina uporabe naprav je objavljen na
občinski spletni strani.
julij–avgust 2017
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Gradnja športne
dvorane: po načrtu

www.cerknica.si
dobivanjem dokumentacije, v letu 2018 pa nameravajo
kandidirati še za sredstva Fundacije za šport.

S

redi junija se je tudi uradno začela gradnja športne
dvorane na Rakeku. Izvajalec je sicer želel izkoristiti lepo vreme in z deli začeti nekoliko prej, a na Občini so počakali, da so od izvajalca pridobili vso potrebno
dokumentacijo. Dušan Jernejčič s cerkniške občinske
uprave je zagotovil, da gradnja skupaj s projektiranjem
poteka po načrtu oziroma se je začela predčasno, saj so
že pridobili imenovan PZI (plan za izvedbo). Naložbo je
Občina Cerknica prijavila na razpisa ministrstva za šolstvo in šport ter Eko sklada, ki sta ravno sovpadala s pri-

Zabojnike na dvorišča,
ne na pločnike
a občinski upravi opažajo, da nekateri lastniki
zabojnike za smeti postavijo kar na pločnike, da
bi jih lahko smetarji izpraznili, vendar tam ovirajo šolske poti ter motijo sprehajalce. »Po občinskem
odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki smetarji odvozijo zabojnike vse do pet metrov oddaljenosti, torej ni
strahu, da ga na dvorišču ne bodo prevzeli in izprazni-

N

li,« je poudaril Samo
Mlinar, višji svetovalec za komunalno
in cestno dejavnost.
Na Občini Cerknica
tako vse občanke in
občane, ki svoje zabojnike puščajo na
javnih površinah, pozivajo, naj si uredijo ustrezna mesta
zanje na svojih dvoriščih. Pločniki morajo namreč biti
prosti in pregledni zaradi boljše prometne varnosti.

Od Bezuljaka proti
Kožljeku po širši cesti

z rekonstrukcijo nadaljevali. Naložba je vredna slabih
290.000 evrov, na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin pa bo ministrstvo prispevalo skoraj 207.000
evrov. Razliko bo občina krila iz občinskega proračuna.

V

začetku maja je bila podpisana pogodba za
prvo fazo rekonstrukcije in razširitve ceste Bezuljak–Dobec–Kožljek. Dela so v teku, končana
naj bi bila že konec julija, čeprav se pogodbeni rok sicer
izteče konec avgusta. Zdaj 3,5 metra široko asfaltirano
cesto bodo na dva kilometra dolgem odseku razširili na
pet metrov. »Gre za šolsko pot. Po njej dnevno vozi šolski avtobus, zato želimo, da je cesta za vse udeležence
varna in dovolj pregledna,« je povedal Samo Mlinar s
cerkniške občinske uprave. Poudaril je, da gre za nadaljevanje naložbe izpred let, ko so cesto uredili iz smeri
Begunj do konca Bezuljaka, letos pa bodo lahko ob podpori ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Defibrilator
na kulturnem domu

 efibrilatorja. Župan Marko Rupar je napravo nato slod
vesno vstavil v omarico, ki je zaradi nevarnosti vandalizma in kraje zaščitena z alarmom.

S

voje mesto je na poslopju cerkniškega kulturnega
doma 17. junija dobil defibrilator, ki ob pravilni
uporabi in pravočasnem posredovanju lahko rešuje
življenja. Tega se zaveda tudi Matjaž Knap, predsednik
PGD Cerknica, ki se zavzema za organizacijo več izobraževanj o pravilni uporabi defibrilatorja. Teh je po različnih koncih naše občini že 11, poveljnik Civilne zaščite
Cerknica Jože Turšič pa je napovedal, da nameravajo v
kratkem iz namenskega razpisa pridobiti še dva.
Eva Turšič in Sara Pakiž iz PGD Cerknica sta zbrane poučili o pristopu k ponesrečencu in pravilni uporabi

Subvencije
za črpališča in MČN

V

začetku junija je potekala 17. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetnice in svetniki potrdili
predlog občinske uprave o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih čistilnih voda in malih čistilnih naprav, ki zaradi priklopa na kanalizacijsko
omrežje niso več v uporabi.
Kot je pojasnil Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno in cestno dejavnost, bo subvencija, ki je namenjena
samo fizičnim osebam, enotna za črpališča in male čistilne naprave. Znašala bo 700 evrov na upravičenca. Upravičenci na območju aglomeracij, za katere se je predvidel
priklop na kanalizacijsko omrežje, bodo morali izpolnjevati še nekatere druge pogoje in vlogi za subvencijo priložiti
račun za črpališče oziroma malo čistilno napravo, potrdilo
JP Komunale Cerknica o dejanski vgradnji in tudi potrdilo
o plačanem komunalnem prispevku. Na občini menijo, da
bodo s subvencioniranjem nekoliko razbremenili lastnike
objektov, ki so imeli višje stroške kot ostali uporabniki.
Občina je v preteklih mesecih upravičencem že omogočila obročno odplačevanje odmerjenega komunalnega
prispevka, kar pa bo imelo posledice tudi v občinskem
proračunu. Svetniki so na junijski seji potrdili rebalans, ki
za leto 2017 predvideva prihodke v višini nekaj manj kot
12 milijonov, odhodke pa v višini 12,5 milijona evrov. Na
vprašanje svetnikov, kako bodo pokrili razliko, je direktorica občinske uprave Irena Zalar odgovorila, da ga bodo

nadomestili s presežkom prihodkov nad odhodki v preteklih letih. Župan Marko Rupar je napovedal, da bo jeseni
potrebno sprejeti še en rebalans, saj naj bi občine dobile
3,5 evra več povprečnine na prebivalca. »Državni svet je
na predlog izglasoval veto, tako da bodo posledice za naš
proračun natančneje znane šele jeseni,« je pojasnil Rupar.
Na podlagi upoštevanih pripomb iz prve obravnave so
svetniki sprejeli tudi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za IPC Podskrajnik – II in merila za odmero komunalnega prispevka. S programom se podrobneje določa
komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo bo potrebno zgraditi, in tudi roki za gradnjo po
posameznih enotah urejanja prostora. Po prvih izračunih
naj bi tako investitor, ki bo na 6.000 kvadratnih metrov
velikem, komunalno urejenem zemljišču v IPC Podskrajnik
II postavil objekt neto tlorisne površine 2.000 kvadratnih
metrov, plačal 180.000 evrov komunalnega prispevka.
Seja je potekala v znamenju poročil za preteklo leto,
ki so jih svetnikom predstavili Gvido Cvigale, ravnatelj
cerkniškega vrtca, Anton Kranjc, direktor JP Komunale,
in Sašo Kavčič, direktor ZD Cerknica, ki od seje ne zaseda več direktorskega mesta. Svetniki so sprejeli njegov
odstop in potrdili imenovanje Olge Doles za vršilko dolžnosti. Dolesova mora pridobiti soglasje vseh občin ustanoviteljic, nov razpis za direktorja oziroma direktorico pa
bo pripravil svet zavoda. Kavčič je svetnikom pojasnil, da
je že pred 11-imi leti, ko je nastopil funkcijo direktorja,
zagotovil, da bo odstopil, če ne bo imel več zaupanja občin
ustanoviteljic ali sveta zavoda, kar je tudi storil.
julij–avgust 2017
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Iz občinske hiše

»Ohranjanje narave – pogoj za razvoj«
Praznovanje občinskega praznika je bilo
že mimo, ko sva z županom Markom
Ruparjem poklepetala o aktualnih
temah, a v Cerknici je bilo še vedno
čutiti praznično vzdušje in pogovor
je minil v optimističnem tonu.
Gospod župan, v juniju ste se udeležili res veliko
dogodkov na Cerkniškem – v katerem trenutku ste
bili najbolj ponosni?
Zelo sem ponosen na našo mladino. Podelili smo kar 22
zlatih petic najbolj prizadevnim osnovnošolcem. Občudujem tudi delovanje številnih mladih pevskih zborov in
orkestrov – že zelo mladi ljudje so očitno našli svoj prostor pod soncem. Zelo pa me je razveselila tudi udeležba
na otvoritvi Urbanega parka.
Čestitke za pogum, da ste se odločili za to naložbo,
ki je vendarle namenjena ožjemu krogu. So odzivi
občanov zdaj, ko je park zaživel, drugačni?
Očitno so mladi ta park res težko pričakovali, uporabljali
so ga že med gradnjo in na njem je junija že bilo prvo tekmovanje. Vesel sem, da smo izvedli projekt, za katerega
so mladi sami dali idejo in tudi sodelovali pri načrtovanju
parka. Posamezniki so bili na začetku res skeptični, da je
ta projekt naložba za ozek krog ljudi, ampak park, tako
kot mostiček v bližini, povezuje generacije, privablja tako
mlade družine kot rekreativce in starejše iz bližnjega
Doma starejših ter uporabnike VDC. Nastal je družabni
center, ki ga bomo nadgradili še z agility parkom, zemljišče že imamo, treba ga je še primerno urediti.
Značaj Cerknice so nove stanovanjske soseske spremenile. Naselili so se novi ljudje z drugačnimi potrebami, ki potrebujejo urbani prostor za sprostitev. Na primer, v zadnjih letih se je izredno povečalo število ljudi,
ki sprehajajo pse, recimo proti jezeru, na Loškem… Novi
ljudje, nove navade, temu se mora Občina prilagajati.
Vendar v zadnjih letih, ko so presahnili viri financiranja iz razpisov Evropske unije, pa tudi d
 ržava
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vse bolj privija pipico, težko najdete vire za financiranje vsega, kar v občini Cerknica morate in želite narediti.
Država nam res ni prisluhnila, minimalno povečanje
povprečnine za 3,5 evra na prebivalca ne predstavlja
velikega dodatka za naš proračun. Enako velja za financiranje investicij: namesto 600.000 evrov dobimo
200.000 evrov letno. Pri evropskih sredstvih za infrastrukturo praktično ni denarja. To je nerazumljivo: če se
deklariramo za zeleno in čisto državo, bi nekaj denarja
morali še vedno namenjati za čiščenje voda ter gradnjo
in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Na razpisih
je sicer nekaj »mehkih projektov«, kot sta renaturacija
Cerkniškega jezera in Planinskega polja, kar bo financiralo ministrstvo za okolje in prostor, tudi iz evropskih
sredstev, a kake uporabne infrastrukture tu ni. Zato se
sprašujemo, zakaj bi prispevali svoj delež financiranja za
take projekte, saj imamo še vedno veliko dela na področju infrastrukture, ki jo je treba ne samo zgraditi, ampak
tudi obnavljati in nadgraditi. Raje kot dajati lasten delež
za projekte, ki niso nujno potrebni, ta denar porabimo
za nujno potrebne investicije, ki vsem ljudem omogočajo enake možnosti.
Kako odgovarjate na vprašanja skeptikov, ali so
res potrebne te velike naložbe v komunalno infrastrukturo?
Naše okolje želimo ohraniti za zanamce, to je naša zaveza in dolžnost. Če bi na kraškem območju nadaljevali
brez čiščenja voda, ne bi zastrupljali samo svoje okolice,
ampak bi bile posledice zaradi kraškega terena veliko
širše. Žal se ravno tisti, ki so imeli vso fekalno odpadno
vodo brez dovoljenja napeljano v javno meteorno kanalizacijo, zdaj pritožujejo nad komunalnim prispevkom
na Rakeku. Po drugi strani so nekateri prispevek že v
celoti plačali, ugodili pa smo okoli 150-im prošnjam za
obročno odplačevanje. Dobili smo okoli 400 tipskih pritožb na odločbo o plačilu prispevka, ki jih bomo obravnavali individualno. Predvidevam, da bodo ljudje spoznali, da komunalni prispevek ni le nujno zlo, ampak smo
ga res spravili na minimum: med 21-imi analiziranimi
občinami smo četrti najbolj ugodni. P
 oudarjam, da na

Iz občinske hiše
Rakeku nismo uredili samo kanalizacije. V
sklopu tega projekta smo dodatno osvetlili
osem ulic, ki prej niso imele javne razsvetljave, obnovili vodovod ter asfaltirali ceste
in uredili odvodnjavanje vode. Ze
mljišča
in hiše na Rakeku so zdaj vredni približno 15 odstotkov več, ker so popolnoma
komunalno opremljeni.
Pred kratkim smo pred Cerknico zapeljali v novo krožišče, katero krožišče je
naslednje na vrsti?
Glede tega prvega krožišča moramo najprej
razčistiti z Direkcijo RS za infrastrukturo,
saj so me predstavniki Obrtne zbornice in
prevozniki opozorili, da je krožišče preozko za tovornjake. Sicer pa naj bi država letos izdala razpis za krožišče pri Žajfnici, upam, da ga dobimo naslednje leto.
Cerkniška obvoznica je v občinskem prostorskem
načrtu, a ker se na strani države nič ne premakne,
bomo v naslednjih letih sami začeli s pripravo projektne dokumentacije, ki jo bomo najbrž morali tudi sami
plačati, če želimo, da se država loti izvedbe. Bojim se
težav pri odkupih zemljišč, tu nas verjetno č akajo naporna pogajanja.
Obvoznico okoli Rakeka smo prav tako umestili v prostorski načrt, a so ji lastniki zemljišč tako nasprotovali,
da smo morali del obvoznice umakniti iz prostorskega
načrta. Zanimivo, da iste lastnike zemljišč zelo moti
tovorni promet mimo njihovih hiš. Obvoznico bi bilo
smiselno speljati, kot je bilo predvideno: pred Rakekom
desno in nato skozi delski most pod železnico in naprej
mimo nove do stare industrijske cone, kjer bi se v krožišču priključila na regionalno cesto. To traso obvoznice
je že odobrila Direkcija RS za infrastrukturo. Tako bi ves
tovorni promet speljali mimo Rakeka.
Država v naslednjem letu predvideva obnovo ceste
skozi Begunje in dela Ljubljanske ceste na Rakeku. Iz
občinskega proračuna pa bomo na teh odsekih zgradili
pločnik, javno razsvetljavo, obnovili vodovod in vgradili
cevi za fekalno kanalizacijo. Še letos načrtujemo izgradnjo pločnika od pokopališča na Uncu proti Rakeku, do
konca Slivic. V naslednjem letu je predviden zaključek
obnove ceste Sv. Vid-Župeno, da bo možna krožna vožnja šolskega avtobusa, saj cestišča širimo tudi zaradi
šolskega avtobusa.

Avtor: Sergeja Širca Foto: Ljubo Vukelič

Kako odgovarjate na nasprotovanja projektu
LIFE, velikemu uspehu Notranjskega regijskega
parka, ki se tičejo predvsem renaturacije Stržena?
Na Cerkniškem jezeru je toliko deležnikov, da idealne
rešitve za vse nikoli ne bo. Vedno nekateri želijo nižji,
nekateri pa višji nivo vode. Sam menim, da bi vodo na
jezeru morali bolj zadržati, kot je bilo to v času Valvasorja. Vse vodotoke smo preveč izravnali, enako velja za
Cerkniščico. Prej je tekla po drugi strugi in se je voda
v njej zadrževala dlje, ljudje so živeli z vodo, zdaj pa je
nekateri v Cerkniščici sploh ne vidijo.
Poleg renaturacije projekt LIFE prinaša tudi boljše
usmerjanje obiskovalcev jezera, na primer z izgradnjo
ptičjih opazovalnic in pomolov. Na Cerkniškem jezeru
si namreč ne želimo masovnega turizma - želimo si privabiti ciljne skupine, opazovalce ptic, ljubitelje narave,
šolske skupine… Ko bodo poti urejene, kot smo jih zdaj
uredili v Rakovem Škocjanu, bo ponudba bolj pestra in
bolj usmerjena. Tako bomo rešili tudi problem voznikov, ki bi z vozilom radi prišli tik do jezera. V končni fazi
bomo morali razmisliti tudi o varuhu narave, redarju, ki
bo stalno prisoten na jezeru. Projekt LIFE je priložnost,
da na jezeru v nekaj letih dosežemo režim, ki bo prijazen
do obiskovalcev in do narave.
V svojem govoru na slavnostni seji ste rekli, da se
veselite uspešnih zgodb s področja trajnostnega
turizma in ekološkega kmetijstva, a zaenkrat je še
vedno največji zaposlovalec v o
 bčini IC Podskrajnik. Kako lahko občina spodbudi zelena delovna
mesta?
julij–avgust 2017
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Iz občinske hiše
Občina mora zagotoviti pogoje, neposredno pa delovnih
mest ne more zagotoviti. Letos spet razpisujemo subvencije na kmetijskem področju, pa za samostojne podjetnike in za prve zaposlitve, predvidenih 60.000 evrov
bo verjetno treba podvojiti. Prvi pogoj za zelena delovna mesta pa je čista narava – in smo spet pri zagotavljanju infrastrukture za ohranitev narave. Opažam, da so
ljudje premalo ambiciozni. Nekaj svetlih izjem sicer je
in tudi Notranjski regijski park je zelo uspešen pri promociji turizma. Počasi se prebujamo, a zgleda, da smo
Notranjci preveč zaprti vase, veliko je zavisti in težko
stopimo skupaj. A nekateri objezerski ponudniki so se
le povezali med seboj. Gostinci ob jezeru imajo škarje
in platno, a žal niti koščka tega platna nočejo odrezati
za druge. Te lokacije ob jezeru bi morali bolje izkoristiti.
Je Cerknica kaj bliže svojemu muzeju?
Kot sem omenil, za take vsebine ni evropskih ali državnih
sredstev. Kljub temu bomo letos pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Kravanjeve hiše v muzej.
A glede na situacijo in ostale nujne potrebe v občini v kratkem ne vidim finančnega vira za realizacijo tega projekta.
Pač pa bomo postopno uredili Gerbičevo hišo, v naslednjem letu okolico, nato notranjost. V dveh letih naj bi
bila v celoti obnovljena. V približno letu dni bo obnovljen tudi Gerbičev klavir.
Imamo še nekaj drugih načrtov na področju družbenih dejavnosti: za prizidek KJUC, ki zaradi bogatega
gradiva poka po šivih, že imamo gradbeno dovoljenje,
pa tudi projekt za ureditev glasbene šole na Rakeku je
zaključen. Lotili smo se gradnje športne dvorane na
Rakeku, ki zahteva dobre tri milijone evrov, in šele po
zaključku te investicije, predvidoma avgusta 2018, se
bomo lahko pogovarjali o ostalih naložbah na področju
družbenih dejavnosti. Z gradnjo glasbene šole bi razbremenili osnovno šolo na Rakeku, kjer poleg glasbene šole
gostujeta tudi dva oddelka vrtca. Če bomo v prihodnosti
imeli več kot 120 dojenčkov na leto, kot jih imamo zdaj,
bo izziv zagotoviti varstvo za vse otroke.
Veliko načrtovanih projektov torej za zadnje leto vašega mandata – boste naslednje leto na lokalnih volitvah ponovno kandidirali za župana občine Cerknica?
Če mi bo uspelo realizirati vse projekte, ki smo si jih zastavili - kot nam je uspelo doslej - potem bom kandidiral. Če bom
dobil preveč polen pod noge, pa ne. Nikoli ne reci nikoli.
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Dober zgled in črna pika

Dober zgled

O

bčina Cerknica je tudi letos podelila priznanja
prizadevnim učencem za njihove dosežke na
tekmovanjih in za šolski uspeh. Župan je podelil štiri priznanja učencem glasbene šole za dosežke na
glasbenem področju, 18 priznanj osnovnošolcem za dosežke na tekmovanjih, devet priznanj za odličnost v 9.
razredu in 22 Zlatih petic, priznanj za odličnost v vseh
devetih letih osnovne šole. Seznam vseh nagrajencev je
objavljen na spletni strani Občine Cerknica.

Črna pika

O

tvoritev Urbanega parka v Cerknici s skate parkom in fitnesom na prostem je navdušila vse
generacije, a navdušenje je zasenčil kup smeti v
okolici. Črno piko podeljujemo posameznikom, ki za seboj celo v bližini otroških igral puščajo smeti in cigaretne
ogorke. Občani opozarjajo na podobne težave tudi v Rakovem Škocjanu in ob Cerkniškem jezeru. Postavitev dodatnih košev za smeti najbrž ne bo dovolj, ampak moramo vsi uporabniki rekreacijskih površin in sprehajalci za
seboj pospraviti odpadke in tako poskrbeti za čisto okolje.

Dogaja se
Otvorili Upravni center Cerknica

Svoja vrata je za obiskovalce in visoke goste 23. junija odprl Upravni center Cerknica, v katerem bodo pod
isto streho združeni Upravna enota Cerknica, Finančni
urad Cerknica, Center za socialno delo Cerknica in v
prihodnjih mesecih še enota Zavoda za zaposlovanje.
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pohvalil prizadevanja pristojnih, da stopijo naproti uporabnikom in izboljšajo uporabniško izkušnjo. Vgradili
so namreč novo dvigalo, ki bo omogočalo lažje dostopanje gibalno oviranim osebam. Center so poleg ministra Koprivnikarja slavnostno otvorili Maksimiljan
Turšič, načelnik UE Cerknica, Nina Bavdek, direktorica CSD Cerknica, in Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje. Avtor: Maruša Opeka

Poletni večer na Taboru

Na predvečer dneva državnosti je na Taboru pod
lip‘co potekal tradicionalni Poletni večer. Po uvodnih
besedah in čestitkah, ki jih je ob državnem prazniku
občanom in občankam izrekel župan Marko Rupar,
so cerkniški godbeniki pod vodstvom Mitje Dragoliča poslušalce navdušili s pestrim programom in jih
zapeljali na glasbeno potovanje od Gershwinovega
lahkotnega muzikla do tradicionalnega irskega plesa, prek vročih latino ritmov do judovske poroke,
manjkal pa ni niti venček slovenskih pesmi skladatelja Jožeta Privška. Poletni večer so dopolnili
glasbeni gostje, najprej Big band Cerknica z domačo
jazz pevko Marjeto Prudič, ki je topel poletni večer
popeljal v poletno noč, nato pa je ozračje segrel še
odličen ansambel Jelen, ki je poslušalce in plesalce
Avtor: Anže Ivančič
popeljal v prazničen dan. 

Foto: Ljubo Vukelič
Foto: Ljubo Vukelič

Veselo v VDC

V Varstveno delovnem center Postojna – enoti Cerknica so
16. junija na široko odprli svoja vrata. Obiskovalcem so ponudili vpogled v življenjski utrip VDC, ki za 23 odraslih oseb
z motnjo v duševnem in telesnem razvoju iz občin Bloke,
Cerknica in Loška dolina opravlja storitve vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji. Dekleta in fantje iz VDC so
se razveselili mnogih obiskovalcev, med drugimi so jih obiskali
prijatelji iz Socialnovarstvenega centra Dutovlje, ki so zaigrali
svojo igro o ljubezni, obiskovalce pa so nasmejali tudi gostiteFoto: Mateja Curk
lji. Magda in Simon sta kot vedno razprla meh harmonike.
Vabilu se je odzval tudi župan Občine Cerknica Marko Rupar, ki je gostitelje razveselil z darili, v centru pa so
mu poklonili sliko, ki so jo sami izdelali. Ob dnevu odprtih vrat so v VDC gostili razstavo del članov KUD Paleta,
ki so nastala pri projektu ob 100-letnici smrti Frana Gerbiča, sicer pa članice društva tesno sodelujejo z VDC kot
vodje likovne aktivnosti. V cerkniški enoti se marsikaj dogaja, vsakodnevno so zaposleni s kooperantskimi deli
raznih podjetij, za sprostitev pa imajo organizirano pestro paleto prostočasnih aktivnosti, ki jih poleg zaposlenih
Avtor: Mateja Curk
v centru vodijo tudi prostovoljke iz lokalne skupnosti. 
julij–avgust 2017
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Dogaja se
Cerkniški »bolničarji« najboljši

V Novi vasi na Blokah je 3. junija potekalo 23. Regijsko preverjanje znanja ekip PP
Rdečega križa in Civilne zaščite, ki ga je organiziralo OZ RK Cerknica-Bloke-Loška dolina skupaj z enoto Civilne zaščite Postojna
in Občino Bloke. Skrbna jutranja priprava
prizorišč z imitatorji poškodb in budni oceFoto: arhiv Rdečega križa
njevalci dela so nudili optimalne možnosti
za vse udeležence. Svojo praktično usposobljenost je preizkusilo 11 skupin bolničarjev iz regije in gostujoča
ekipa iz hrvaških Buj.
Na štirih različnih delovnih točkah so morali bolničarji ustrezno oskrbeti poškodovance gozdarske in prometne
nezgode, poskrbeti za poškodbe in posledice nesreče s pirotehniko ter organizirati transporte že delno oskrbljenih
poškodovancev v večji stavbi. Delo je narekovalo hitrost, skrbnost in odgovorne pristope, ker pri hudih poškodbah ne štejejo minute, temveč sekunde. Najboljšo usposobljenost je pokazala ekipa bolničarjev PGD Cerknica, ki
se bo udeležila jesenskega preverjanja na državni ravni. Čestitke tudi vsem ostalim ekipam, saj so zmagovalci vsi,
Avtor: Stojan Stražišar
ki se soočajo s tem humanim delom in usposabljanjem za pomoč človeku v nesreči.

Tekmovanje za pokal Rudolfa Maistra

Tradicionalno, že 16. tekmovanje pionirjev in pionirk
za pokal Rudolfa Maistra je tudi letos potekalo prvo soboto v juniju. Že nekaj minut pred deveto zjutraj smo
uradno začeli tekmovanje z dvigom tekmovalne zastave. V sončnih in zelo toplih razmerah so se tekmovalci
pomerili v vajah z vedrovko in prenosa vode ter v razvrščanju. Letos je sodelovalo 20 ekip iz celotne regije, in
sicer osem ekip pionirjev, štiri pionirk in po štiri moške
in ženske zmanjšane ekipe. V skupnem seštevku je najboljši rezultat in s tem prehodni pokal prejela ekipa pionirk PGD Brezovica pri Borovnici 2. Za okroglo deseto
udeležbo na našem tekmovanju je posebno priznanje
dobilo PGD Dolenja vas. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem za dosežene rezultate
Avtor: Jože Šlajnar
in se vidimo prihodnje leto. 

Foto: Srečko Radojevič
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Kunaverjev pohod

Turistično društvo Rakek je kot vsako leto prvo soboto
v juniju organiziralo Kunaverjev pohod z Rakeka v Rakov Škocjan. Številni pohodniki so se znova odpravili
po poteh Pavla Kunaverja - z železniške postaje na Rakeku do Rakovega Škocjana. Posebnost letošnjega jubilejnega, 10. pohoda je bila razstava fotografij z vseh
dosedanjih pohodov avtorja Borisa Perka, sicer pa so
k prijetnemu vzdušju svoje znova dodali člani sodelujočih društev: Čebelarskega društva Rakek ob 110.
obletnici čebelarstva na Rakeku in Društva Klasje, pohodniki so se na pot odpravili ob zvokih Godbe Cerknica in MePZ Rak Rakek, živa glasba pa jih je čakala tudi
Avtor: Miha Jernejčič
na vmesnem cilju, pri CŠOD Rak. 

Foto: arhiv društva

Dogaja se
Pohod na Šebrelje

Člani Društva upokojencev Rakek smo se namenili v
arheološki park Divje babe, že ob 8. uri smo se z avtomobili odpeljali skozi Idrijo. Jutranjo kavo smo spili
na turistični kmetiji Želinc, ob sotočju rek Cerknice in
Idrijce, in pot nadaljevali do odcepa za Šebrelje. Cesta
nas je čez most preko reke Idrijce pripeljala na s soncem obsijano Šebreljsko planoto. Že od daleč smo videli cerkvico svetega Ivana, izhodišče za naš pohod.
V strmem skalnatem pobočju, ki se spušča v dolino
reke Idrijce, je skrita jama, v kateri so bile najdene kosti več kot 60 različnih živalskih vrst, kamena in koščena orodja ter ostanki kurišča ledenodobnega človeka.
Na ogled jame nas je popeljal lokalni vodič, ki nam je
povedal veliko zanimivega. Pot je precej strma, vendar
dobro zavarovana. Kar krepko navzdol je bilo potrebno in tudi pod noge je bilo treba gledati. Po vzponu nazaj smo si ogledali tudi cerkev. Tod je čudovit razgled
na Cerkljansko hribovje in Spodnje bohinjske gore. V
neposredni bližini je tudi prijeten Bife pri sv. Ivanu,
kjer smo se okrepčali in uživali v neokrnjeni naravi,
Avtor: Boža Vesel
kjer mir in tišina nahranita dušo. 

Občani na ogledu Križne jame

Tudi letos je ob dnevih občinskega praznika občine
Cerknica, 17. junija, podobno kot prejšnja leta, Društvo ljubiteljev Križne jame organiziralo dan odprtih
vrat Križne jame in omogočilo občanom Cerknice,
da so si brezplačno ogledali suhi del Križne jame do
Prvega jezera. Odziv je bil zadovoljiv, saj si je jamo v
dveh terminih ogledalo okoli 50 občanov. Nad videnim so bili navdušeni, še posebno pa jim bo v spominu ostala vožnja s čolnom po jezeru, saj je bila voda
izredno čista, kar jami daje poseben čar. Proti koncu
šolskega leta si je jamo brezplačno ogledalo tudi več
osnovnošolcev iz Občin Cerknica in Loška dolina.
Dogodka delno sofinancira občina Cerknica. Nasploh
je obisk Križne jame še vedno v porastu. Žal nam bo
letos zagodla voda, saj se zaradi suše kmalu ne bo več
Avtor: Gašper Modic
mogoče peljati s čolnom.

Foto: Gašper Modic

MACE slavili svoje uspehe

Foto: Boža Vesel

Foto: Valter Leban

Člani Kluba MACE so 10. junija v ŠD Cerknica na prireditvi V poletje s twirlingom z obiskovalci delili veselje
ob doseženih odličnih rezultatih v letošnji tekmovalni
sezoni. V zanimivem programu so ob navdušenem navijanju publike prikazali najuspešnejše koreografije, s
katerimi so dosegli medalje. Po zadnji točki zmagovalne pom-pom skupine mažoret so vsi prisotni z mažoretami odšli na ulice Cerknice in se v paradi pridružili
slovesnosti ob 130-letnici PGD Cerknica.
Tim Udovič se je tudi letos uvrstil na WBTF evropsko prvenstvo v Italiji. Skupaj z Uršo Horvat bosta
kot del slovenske ekipe sodelovala tudi na svetovnem
twirling pokalu v Poreču. Na 4. Norminem pokalu v
Novi Gorici sta osvojila šest medalj, od tega kar štiri zlate, v solo točkah in v paru. Cerkniške mažorete
bodo letos odpotovale tudi na evropski mažoretni poAvtor: Nada Skuk
kal na Krku.
julij–avgust 2017
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Dogaja se
Pohod v Zelše

»Gibanje je življenje« je moto, ki se ga trudimo
držati tudi strokovni delavci v Vrtcu Martin Krpan
Cerknica. Otrokom omogočamo veliko gibalnih dejavnosti. Sredi maja smo z najstarejšimi otroki iz
vrtca odšli na pohod v Zelše. Pot nas je vodila skozi
Dolenjo vas, mimo Lovrenca in Zelš do lovske koče,
kjer smo imeli kosilo. Pridružila se nam je Andreja Sterle Podobnik, ki je otrokom pripovedovala o
svoji izkušnji v Himalaji. Poudarila je pomen gibanja v naravi in vsakemu namenila nekaj besed, topel stisk roke ter podelila medalje, ki so si jih otroci
prislužili v okviru celoletnega gibalnega programa
Avtor: Judita Prudič
Krpanček. 

Notranjski gasilci varno z žago

Cerkniška gasilska zveza je organizirala usposabljanje o varnem delu z motorno žago. Teoretični del
usposabljanja je potekal 19. maja v Gasilskem domu
Grahovo, naslednji dan pa so imeli tečajniki še praktični del na Menišiji. Po prikazu pravilnega podiranja
drevesa je vsak udeleženec tečaja podrl po eno drevo.
Udeležilo se je 21 tečajnikov, vsi gasilci. Usposabljanje je vodil Milan Gornik, ki pravi, da je udeležba na
usposabljanju koristna za vse, ki se želijo usposobiti
za pravilno delo z motorno žago - ne le za gasilce, pač
pa tudi za ostale, ki se pri svojem delu občasno srečajo
s tem orodjem. Ozaveščenost gasilcev je pohvalna, saj
so skoraj vsi prinesli vso potrebno zaščitno o
 premo.
Avtor: Miha Jernejčič


Foto: arhiv Vrtca

Fani – vedno na stran ubogih

Fani Šajn iz naše župnije je 13. maja praznovala 90. rojstni dan. Življenje
ji ni bilo postlano z rožicami, vendar je optimistično, vedro, razsodno in s
smislom za humor zmogla prebroditi mnoge preizkušnje. V številčni revni družini iz Bečajev v župniji Sveti Vid je kot 9-letna deklica ostala brez
matere in družina se je razpršila na različne strani, da bi preživeli. Dobri
premožnejši ljudje so si Fani podajali iz rok v roke kot pestrno, pastirico
in služkinjo. Kot pridna, skromna in poštena delavka si je pridobila ugled.
Izkoristila je vsako priložnost za izobraževanje in postala je natakarica,
zavzeta trgovka in v številnih trgovinah poslovodkinja. Ker je rokovala
tudi s strupenimi artikli, si je nakopala hudo astmo. Blago je kljub pritiskom vedno odmerila tistim, ki so bili najbolj potrebni. Fani je bila vedno na strani ubogih in zapostavljenih, sodelovala je pri vsaki dobrodelni
akciji. V življenju je bila srečna, ko sta si z možem gradila dom in si pletla
družinico. Njeno široko srce je polno radosti ob drobnih stvareh in svojih
rožicah. Posebno skrb posveča svoji bolni nebogljeni hčerki. Želimo ji še
Avtor: Stanka Knez
polno trdnega zdravja in zadovoljstva.
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Foto: Milan Gornik
Foto: Jože Žnidaršič

Dogaja se
Ptički na obisku v šoli

Otroci iz vrtčevske skupine Ptički so vse leto z velikim
zanimanjem in radovednostjo spoznavali nove snovi
in izvajali različne poskuse. Šolsko leto se zaključuje,
otroci pa so pokazali neskončno željo po odkrivanju
novega, njim še neznanega, zato smo jim v sodelovanju z OŠ Grahovo pripravili prav posebno presenečenje. V šolskih prostorih so imeli priložnost opazovati, sodelovati in se zabavati ob čisto novih poskusih.
Prestrašili so poper, pričarali ognjemet, se zabavali
ob plešočih špagetih in radovedno opazovali barvne
balončke, ki so nihali med oljem in vodo. Z obiskom
naravoslovne učilnice se je skrivnostno potovanje v
svet raziskovanja, eksperimentiranja in čaranja končalo, otroci pa se že veselijo novih izzivov, ki jih čakajo
Avtor: Nataša Petrič
v prihodnjem šolskem letu…

Tudi mi jih imamo radi

Živali v človeku prebujajo in osvetljujejo njegovo
mehko, sočutno in čustveno plat. Zaposleni v DEOS
Centru starejših Cerknica smo v Center pripeljali
svoje domače živali in tako stanovalcem omogočili
malo drugačno dopoldne. Naši ljubljenčki - morski
prašiček, trije psi, zajček in dve najmanjši kokoški
na svetu - so s svojo milino privabili nasmeh vsakega
stanovalca. Živali smo odpeljali tudi do stanovalcev,
ki se nam niso mogli pridružiti na vrtu enote Lavanda. Ker imajo živali na človeka pozitiven in predvsem
zdravilen učinek, razmišljamo, da bi v našem Centru
stalno imeli domačo žival, za katero bi naši stanovalci
Avtor: Vesna Turk
zagotovo prav radi skrbeli.

Foto: Nataša Kordič

Foto: Vesna Turk
Foto: Mojca Meharich Leskovec

Odgovorno s hrano

Na OŠ Notranjski odred Cerknica smo se vključili
v mednarodni projekt Odgovorno s hrano, katerega cilj je kritično razmišljanje, ozaveščanje ter
pridobivanje veščin in znanj za ustrezno ravnanje
s hrano. Naši učenci so se seznanili s prednostmi
lokalno pridelane hrane, ki je bila zato vključena
v jedilnike. Povezovali smo se z lokalnimi pridelovalci medu, mleka in mlečnih izdelkov. Učenci so
raziskovali, od kod izvira hrana, ki jo uporabljajo
v domačem gospodinjstvu. Računali so ogljični
odtis, ki ga spustimo v okolje pri transportu živil.
Finančna sredstva v okviru tega projekta so omogočila nabavo kuhinjskega robota, ki je obogatil gospodinjsko
učilnico matične šole. Na podružnici Maksim Gaspari Begunje smo polepšali jedilnico s šestimi nadprti, na podružnični šoli 11. maj Grahovo pa smo kupili 16 nadprtov, 10 predpasnikov, lupilnike in lesene deske, ki jih bodo
učenci uporabljali pri pouku gospodinjstva in izbirnih predmetih s tega področja.
Zaključek projekta je bil 27. maja, na prireditvi Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti. Gostom smo na
stojnici ponudili sadna nabodala, sadne napitke, limonado in skutne namaze na domačem kruhu.
Avtor: Nuša Ponikvar in Marjeta Košir
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Dogaja se
Srečanje rodbine Leskovec

Na plakatu, ki ga je za srečanje velike družine Leskovec
(po domače Bucl) pripravila Marija Leskovec, je kot prvi
napisan Valentin Leskovec, rojen leta 1803 v Idriji. Zapisovalka rodbinskega debla je na pikniku predstavila vse
družine in njihove družinske člane. Druženje pod Farbarjevim kozolcem je zakuhal Lojze Leskovec iz Argentine,
sin Alojza Leskovca, ki so ga z bratom Janezom v daljno
deželo pripeljali časi druge svetovne vojne. Lojze si je ob
obisku zaželel srečati vse bratrance in sestrične z družinami in želja se mu je izpolnila. Sobotno popoldne 10. junija
Foto: Veljko Klarić
je z ženo Tereso, s hčerko Andreo in sinom Lukasom –
Matias in Adriana sta tokrat ostala doma – ob dobri hrani poklepetal po slovensko, užival ob zvokih harmonike
in Lukasovega petja slovenskih narodnih ter celo občudoval vragolije Tima Udoviča, državnega prvaka v twirlingu.
Zbralo se je 68 odraslih in 30 otrok, med tistimi, ki so manjkali, pa je bil tudi najmlajši, teden dni star Kai Mugerli.
Srečanje je bilo prijetno, nepozabno in neponovljivo. Za slovo so si voščili »še kdaj nasvidenje«. Avtor: Anita Leskovec

Nagrajena planinska čistilna akcija

Planinsko društvo Cerknica je za organizacijo čistilne akcije planinske poti na Slivnico na 22. Srečanju obvodnih
krajev Slovenije prejelo priznanje »Moja reka si« za najboljše organizatorje čistilnih akcij v spomladanskem času. 10
članov društva je v akciji očistilo približno dva kilometra
planinske poti na Slivnico na odseku Cerknica–Slivnica ter
Foto: Damjan Debevec
okolico ob gozdni cesti nad Cesto pod Slivnico v Cerknici.
Skupaj s še 12-imi udeleženimi organizatorji čistilnih akcij smo bili uvrščeni v finale in osvojili tretje mesto.
Planinsko društvo Cerknica aktivno spodbuja k čistilnim akcijam že več kot 15 let. Zavedamo se lepote našega
bisera – Cerkniškega jezera, na katerega je nedvomno najlepši pogled prav s Slivnice, zato poskrbimo, da so poti
čiste tudi v okolici. Prihodnje leto bomo spet organizirali čistilno akcijo. Za sodelovanje se zahvaljujemo JP Komunala Cerknica in PGD Cerknica, ki nam je pomagalo s prevozom na podelitev priznanja. Avtor: Štefka Šebalj Mikše

Kolesa na avtu se okrog vrte…

Maja in junija smo se v vrtčevski skupini Pikapolonic na Rakeku seznanjali s prometnimi predpisi. S skiroji smo se zapeljali po poligonu s prometnimi znaki in prepevali pesmice
o različnih prevoznih sredstvih. Na železniški postaji smo se
naučili, kateri vlaki so potniški in kateri tovorni. V avtomehanični delavnici na Rakeku smo s pomočjo prijaznega mehanika Damjana zamenjali gumo in se vozili z dvigalom gor
Foto: Blaž Opeka
in dol. Sprehodili smo se tudi do bencinske črpalke. Obiskala
nas je policistka s Policijske postaje Cerknica, nas poučila o varnosti v prometu, predstavila poklic policista, otroke pa je še posebej navdušila njena pištola. Tudi Slovenska vojska je predstavila svoj poklic, za konec pa smo
spoznali in »vozili« tudi čisto pravi vojaški kamion. Vsem, ki ste nam pomagali pri spoznavanju prometa, se
Avtor: Tina Cigale
iskreno zahvaljujemo za lepo predstavitev in popestritev vrtčevskih dni.
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Mladi mladim

Rakovški osmarji v Švico … in tuji učenci na Rakek

L

etos smo na OŠ Jožeta Krajca Rakek uspešno izvedli slovensko-švicarsko izmenjavo, ki smo se je udeležili učenci
osmega razreda. Na pot smo se polni pričakovanja odpravili z nočnim vlakom. V Švici so nas lepo sprejeli in nam pripravili zelo zanimiv program. Obiskali smo Zürich, se zabavali na
pikniku ob jezeru, z zobato železnico smo se povzpeli na goro
Rigi, s katere smo imeli prečudovit razgled na Zug, Luzern in
druge večje kraje v okolici, in tudi predstavili Slovenijo na eni
izmed stojnic njihovega tradicionalnega dogodka International
day. Štirje dnevi v Švici so nam zelo hitro minili in kar težko
je bilo oditi domov. Le tri dni za povratkom domov so k nam
prišli švicarski učenci. Odpeljali smo jih na morje, v Ljubljano, v
Postojnsko jamo in Predjamski grad, preizkusili smo se v check
pointu po Rakeku in v različnih delavnicah na šoli, ogledali pa
smo si tudi Rakov Škocjan, kjer smo imeli še skupni piknik z
našimi družinami. Med izmenjavo smo spletli veliko novih prijateljskih vezi in se imeli zelo lepo.  Avtor: Zala Stražišar, OŠ Rakek

Foto: Ole Wasner

V knjižnici
razstavljali učenci

S

pomladanske mesece so stene knjižnice v Cerknici
popestrila likovna dela učenk in učencev Osnovne šole Notranjski odred Cerknica in podružni
čne šole 11. maj Grahovo. Skupni projekt knjižnice in
osnovne šole je potekal v letih 2016 in 2017 pod budnim
mentorstvom profesorja likovne umetnosti Jerneja
Dolničarja. Zaradi velikega obsega likovnih del so bila
le-ta razstavljena tudi na obeh sodelujočih šolah, mladi
umetniki pa so si jih ogledali bodisi ob obisku knjižnice

N

a OŠ Jožeta Krajca Rakek smo 29. maja z
manjšim programom pričakali učence in
njihove mentorje iz Grčije, Bolgarije in Romunije. Popoldne smo raziskovali Cerkniško jezero.
Naslednji dan smo se v jutranjih urah odpravili v
Ljubljano, kjer nas sprejel podžupan Dejan Crnek,
sprejema sta se udeležila tudi veleposlanika Grčije in
Romunije. V prihodnjih dneh smo raziskovali Ljubljano, Piran, obiskali Znanstival, Postojnsko jamo,
Inštitut Jožefa Štefana, cerkniško občino... V sredo
in petek smo se razdelili v dve skupini, ena skupina je raziskovala pod mikroskopom, druga pa pletla
košare, v petek smo se zamenjali. V petek smo pri
pravili piknik in se poslovili od naših gostov, ki so se
naslednji dan vračali domov. Medtem ko smo učencem iz tujih držav želeli čim bolj približati Slovenijo,
smo se tudi sami ogromno naučili.  Avtor: Liza Perko

Foto: Petra Mikše

v sklopu šolskih dejavnosti, bodisi ob obisku naše ustanove s starši, ki so bili prav tako navdušeni nad izdelki
otrok. Razstavo kipov treh znanih osebnosti sta si z zanimanjem ogledala tudi Udovičev nečak Blaž Udovič in
pranečak Cene ter pohvalila prizadevanja mladih umeAvtor: Vesna Telič Kovač
tnikov in mentorja.

Foto: Vesna Telič Kovač
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Mladi mladim

Na OŠ Cerknica
se lepo poje

z Gerbičevo Lovsko, ki jo je za mladinske zbore priredil
Tomaž Habe.
Najbolj prizadevnim pevcem je šola tudi letos podelila
Avtor: Maja Škrbec
Gerbičeve pevske značke.

V

okviru občinskega praznika so 17. junija pred KD
Cerknica nastopili združeni pevski zbori Osnovne šole Notranjski odred Cerknica (mentorici
Jasmina Žagar in Daša Joželj Kranjc). Zazveneli sta
skladbici Gremo v kino, ki združuje pesmi treh filmskih
klasik (Kekec, Bratovščina sinjega galeba in Sreča na
vrvici), in Balon prijateljstva, s pomenljivima besedilom
o prijateljstvu in življenju brez vojn.
Mladinski pevski zbor šole (mentorica Jasmina Žagar)
je 6. junija sodeloval tudi na Maistrovem večeru, kjer se
je predstavil z ljudsko pesmijo Ena ptička priletela ter

Foto: Ljubo Vukelič

Šolska praksa kar v Kataloniji

Foto: Matija Stražišar

D

ijaka tretjega letnika strojne šole Šolskega centra Postojna Matija
Stražišar in Tilen Podboj sta maj po zaslugi programa Evropske
unije Erasmus+ preživela na praktičnem usposabljanju v tujini - v
mestecu Ripoll v Kataloniji. Spoznavanje delovnega okolja v tuji kulturi
je bil zanju dobrodošel izziv, ki sta ga odlično opravila. Njun sedemurni
delavnik je bil namenjen izboljšavi stroja, ki v škatlo spušča čajne vrečke.
Matija in Tilen sta sprva s papirjem in lepilnim trakom, nato pa tudi z
računalniškim modeliranjem poskrbela za izboljšave. Dobro delo je bilo
opaženo, delodajalci so znali ceniti njun vložen trud. Še ne 18-letnika sta
v tujini sama poskrbela zase. Seveda pa sta dobro izkoristila tudi prosti
čas, predvsem za odkrivanje katalonske pokrajine. Matija in Tilen pravita,
Avtor: Sergeja Širca
da bi takšno izkušnjo z veseljem še enkrat ponovila. 

Zlati bralci
na Maistrovem večeru

C

erkniški kulturni dom je junija ponovno gostil Mai
strov večer, ki ga je pripravilo Notranjsko domoljubno društvo general Maister v sodelovanju z Občino
Cerknica. Osrednja gostja večera je bila pisateljica Desa
Muck, s katero se je pogovarjal Bogdan Urbar. Učenci
cerkniške osnovne šole so se Maistrovega večera udeležili
v dveh vlogah – kot mladi nadobudni pevci in folkloristi
pod vodstvom mentoric Daše Joželj Kranjc in Anite
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Štritof Malc ter kot prejemniki priznanj Zlati bralec za
osvojeno bralno značko v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja. Naziv si je prislužilo 20 učencev matične šole
Avtor: Darja Andrejčič
in Podružnične šole Grahovo. 
Foto: Ljubo Vukelič

Mladi mladim

Bili smo v Salzburgu

U

čenci OŠ Rakek smo se 10. junija skupaj z učenci
OŠ Stari trg pri Ložu v okviru izbirnega predmeta nemščina odpravili na enodnevno ekskurzijo
v Salzburg. Kljub zgodnji uri odhoda smo se neizmerno
zabavali. Najprej smo se odpeljali do Halleina, kjer smo
si ogledali rudnik soli. Ogledali smo si tudi keltsko vas in
spoznali njihov način življenja. Zatem smo se odpeljali
v Salzburg in si ogledali mesto: Mozartov in Rezidenčni
trg, Mozartovo rojstno hišo in še mnogo drugega. Sprehodili smo se tudi po vrtovih Mirabell. Po ogledu mesta
smo odšli v Haus der Natur (Hiša narave). V njej smo izvedeli veliko novega o vesolju, fiziki in naravoslovju. V
Hiši narave smo si ogledali tudi akvarij in terarij, kjer
smo videli pravega krokodila. Preizkusili smo lahko kar
nekaj zelo zabavnih eksperimentov in vaj. Dan je bil dolg

Mazilo za nasmejane
ustnice

in prevozili smo veliko kilometrov, a čas smo si krajšali
z igranjem različnih iger in se pri tem zelo zabavali. Domov smo se vrnili zelo utrujeni, a polni novih s poznanj.
Avtor: Lara Ferjančič

Foto: Igor Rajner

Foto: Veronika Švigelj

O

snovna šola Notranjski odred Cerknica se je v
okviru Tedna vseživljenjskega učenja odzvala povabilu in 28. maja sodelovala na Dnevih Notranjskega parka ter zbirala sredstva za šolski sklad. Z učenci,
ki obiskujejo krožek Kuharska tekmovanja, smo izdelali
mazilo za ustnice iz čebeljega voska in ognjiča. Predstavili smo se še z drugimi ročnimi izdelki učencev: sadike
vrtnin in zelišč, sivkine blazinice, limonada z meto in

 eliso, piling mila, masažne ploščice z ognjičem, sadna
m
nabodala in še mnogo drugega. Učenci so poročali tudi za
mednarodni projekt Twinning z Irsko. Avtor: Veronika Švigelj

Žogarija

V

Cerknici je 18. maja potekala Žogarija, mednarodni projekt, ki že 11. leto uteleša prepričanje, da
nogomet lahko izboljša kakovost življenja med
mladimi ter jim vcepi vrednote, kot so solidarnost, poštenost, odgovornost. Sodelovali so tudi učenci OŠ Notranjski odred Cerknica in obeh podružničnih šol. Pomerili so
se v nogometu, spretnostnih igrah in kvizu znanja. Učenci matične šole so osvojili tretje mesto ter priznanje za
naj »fair-play« šolo. Vsi učenci od 1. do 5. razreda matične
šole so si ogledali Žogarijo in spodbujali sošolce in prijaAvtor: Maja Škrbec
telje ter pripravili prijetno vzdušje. 

Foto: Maja Škrbec
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Mladi mladim

Udovičev recital

U

čenci 3. triade OŠ Notranjskega odreda Cerknica
pod mentorstvom učiteljice Daše Joželj Kranjc smo 30. maja nastopili na odru občinske
knjižnice. V čast našemu rojaku, pesniku in prevajalcu
Jožetu Udoviču smo pripravili recital. Želeli smo se pri
bližati tako njegovi poeziji kot tudi njemu samemu. Na
prvi pogled obupan in vase zaprt človek nam je dal velik zagon. Njegovi odmaknjenost in otožnost smo želeli
poslušalcem predstaviti tako z izborom njegovih del in
projekcijo slik kot tudi z odrsko postavitvijo. Recitiranje
Udovičevih del nam je pred oči naslikalo njega samega,
njegovo praznino v srcu. Pri ustvarjanju pravega vzdušja
pred polno dvorano nam je pomagala glasbena skupina
Fletno. Dobro uro dolg recital je v mnogih pustil velik pečat, na licih nekaterih je bilo mogoče zaznati tudi solze.

Jože Udovič in njegova dela so vredna občudovanja.
Ko se poglobiš v njegove pesmi, ga povsem začutiš. Menim, da bi ga morali kot pesnika bolj spoštovati, saj se
s kakovostjo svojih del lahko primerja celo s svetovno
Avtor: Maruša Cvetko
priznanimi književniki. 

Foto: Tine Šubic
Foto: Berta Klun Mrak

Na lepi Menišiji

V

počastitev občinskega praznika je 18. junija potekala kulturna prireditev Na lepi Menišiji. Na
prostoru Kulturno-družabnega središča Menišija v Begunjah so se predstavili tudi učenci naše podružnice. Otroški pevski zbor je zapel splet pesmi iz
filmske glasbe, prireditev pa je s spletom Med šolskim
odmorom prijetno popestrila folklorna skupina.
Avtor: Berta Klun Mrak

Pustolovščina
po Ljubljani

M

ed nagradami, ki so jih za svojo ljubezen do
branja in vztrajnost v tekmovanju za bralno
značko v vseh razredih osnovne šole prejeli mladi bralci OŠ Cerknica, je bila tudi nagrada DPM
Cerknica: izlet – pustolovščina v Ljubljani. Udeleženci
izleta so se najprej pomerili v tekmovanju z gokardi,
sledilo je kosilo, nato pa pintball zabava. Ker smo se potepali po Ljubljani, je logično, da smo si je delček tudi
ogledali, duša naše prelepe prestolnice je prav gotovo
staro mestno jedro. Za zaključek pa »sobe pobega«. Gre
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Foto: Žiga Koščak

za sobe, polne ugank, ki so zaklenjene z različnimi ključavnicami. Rešitev prav vseh ugank omogoči pot na svobodo, čas pa je najhujši sovražnik. Nam je uspelo prav
vsem. Lep dan in dobra zabava. Hvala, DPM Cerknica,
za lepo nagrado.
Avtor: Darja Andrejčič

Mladi mladim

Mladi o Rakeku

N

a OŠ Rakek je že drugo leto potekal Unesco
projekt Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost. Učenci so se v okviru
projektnega dne kot novinarske ekipe podali na teren
na lov za informacijami. S pomočjo zunanjih sodelavcev, turističnih vodnikov in domačinov so raziskovali
kulturno in naravno dediščino Rakeka in bližnje okolice, zgodbe kraja, kulinariko, tradicijo in tradicionalne
dogodke. Kulturno dediščino Rakeka nam je predstavila Anita Trebec, naravno dediščino smo spoznali s

Zlati sončki in Krpani

pomočjo Notranjskega regijskega parka, o življenju nekoč sta nam pripovedovala Boris in Franc Perko, pod
vodstvom Ane Ivančič iz Društva Klasje smo pripravili
palačinkovo ali omletno potico in poizkusili med iz čebelnjaka Miroslava Juvančiča. O pridobljenih informacijah so učenci pripravili fotoreportaže.
Učenci so spoznavali dediščino svojega kraja s sodelovanjem Unesco mladinske platforme in njihovega projekta PRYDE (PRromocija DEdiščine z generacijo Y). Predstavitev Rakeka in okolice v mobilni aplikacijo PRYDE bo za
našo šolo in kraj velik dosežek, saj bomo resnično pripomogli k turističnemu razvoju svojega kraja.
Avtor: Martina Hiti

Foto: Maja Škrbec

P

odelitev priznanj ob zaključku športnega programa
Zlati sonček in Krpan je na OŠ Notranjski odred
Cerknica in obeh podružničnih šolah potekala 19.
junija. V športni program Zlati sonček so vključeni učenci
od prvega do tretjega razreda, v program Krpan pa učenci od četrtega do šestega razreda. Tudi letos smo medse
povabili športnike, ki so predstavili šport, s katerim se
ukvarjajo, ter podelili zaslužene medalje, priznanja ter
pohvale. Obiskali so nas uspešni športniki iz Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine: Slavko Krajnc, Ljubiša

Gajič, Rok Bratovž in Veselka Pevec. Učenci in učitelji
Avtor: Maja Škrbec
smo bili nad obiskom navdušeni. 

Likovna kolonija na Rakeku

Foto: Petra Mikše

L

etos so se likovno nadarjeni učenci in njihovi mentorji iz osnovnih šol in podružnic občin Cerknica, Loška dolina in Bloke ter
po ene ljubljanske in postojnske šole ponovno zbrali na likovni
koloniji na OŠ Jožeta Krajca Rakek. Učenci so se poglobili v čudoviti
svet očem nevidnega. Pod mikroskopom so opazovali različne snovi,
živali in rastline. Potopili so se v svet fantazijskih oblik in barv in ga
Avtor: Petra Mikše
tudi naslikali. Izdelke smo razstavili na naši šoli.
Foto: Lucija Kraševec

Tek miru

P

red OŠ Notranjski odred Cerknica se je 25. maja ustavila mednarodna skupina tekačev, ki tečejo v okviru projekta Tek miru.
Prinesli so nam plamenico in sporočilo teka miru, ki se zavzema
za gradnjo svetovne harmonije najprej v naših srcih, v medsebojnih
odnosih in v svojem kraju. Pripravili so nam kratek program ter nam
z igro in pesmijo posredovali sporočilo, za katero želimo, da bi se širiAvtor: Maja Škrbec
lo tudi v naših srcih in dejanjih.
julij–avgust 2017
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Mladi mladim

Skavtske obljube

Foto: Doroteja Dolšak

C

erkniški skavti smo 10. in 11. junija imeli enega pomembnejših srečanj v
letu. Potekale so namreč skavtske obljube in letos so bile zares čudovite,
medse smo namreč sprejeli kar 40 novih članov. Z lojtrnikom smo se
odpeljali do lovske koče na Polanah, popoldne preživeli ob športnih igrah in po
stavljanju bivakov, v katerih smo prenočili, zvečer pa ob tabornem ognju spekli
ogromno hrenovk ter ob spremljavi kitare zapeli še več pesmi. Tudi obljube
sredi noči ob baklah in pod milijoni zvezd so nekaj posebnega. Svoje skavtske
prisege so uspešno izrekli tudi naši najmlajši člani, veja Bobrov, ki smo jo ustanovili letos. V nedeljo so nas obiskali starši, obhajali smo zahvalno sveto mašo
in se pozabavali na skupnem pikniku. Najbolj navdušeni in zagreti očetje so se
s skavti pomerili tudi v izjemno izenačeni nogometni tekmi. Vsi skupaj smo
poskrbeli, da nam bo srečanje ostalo v res lepem spominu. Vsem novopečenim
Avtor: Marjeta Zgonc
skavtom pa vse dobro in srečno na skavtski poti!
Foto: Lilijana Baraga

Bralna značka
z Anjo Štefan

O

snovnošolcem cerkniške šole se je 1. junija na
zaključni prireditvi ob podelitvi priznanj za
osvojeno bralno značko pridružila Anja Štefan –
pisateljica, vsestranska ustvarjalka, pripovedovalka,
magistra etnologije, zbiralka in zapisovalka ljudskih
pravljic, že dolga leta pa tudi naša sokrajanka. Učencem, ki so dosegli bralno značko, je pričarala čudovito
popotovanje v svet pravljic, pesmic in ugank. Ker je bilo
učencev, ki so prejeli priznanje, preko 500, je svoj nastop

Moj domači kraj

V

eč kot sto sedmošolcev iz cerkniške osnovne šole
in podružnične šole v Grahovem je maja skozi projekt Moj domači kraj spoznavalo Cerknico, njeno
zgodovino in posameznike, ki so zaznamovali krajevni
kulturni utrip. Dopoldne so preživeli na Taboru, pred
spomenikom Valvasorja in rojstno hišo skladatelja Frana Gerbiča, pred cerkvico sv. Roka in seveda v Knjižnici
Jožeta Udoviča Cerknica, kjer jim je direktorica knjižnice
Marija Hribar najprej predstavila dragoceno Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske iz leta 1689, ki jo hranimo
v domoznanski zbirki. Knjižničarka Dominika Vovk
Godeša je sedmošolce seznanila z nalogami knjižnice in

26 | Slivniški pogledi | julij–avgust 2017

ponovila trikrat. V vsakem od nastopov nas je presenetila z novimi in novimi pravljicami in ugankami, ki jih je
prilagodila starosti otrok v dvorani. Avtor: Darja Andrejčič
z godovinskim razvojem knjige. Po ogledu odlomka iz dokumentarnega filma o Jožetu Udoviču sva knjižničarki
Anita Leskovec in Vesna Telič Kovač učence popeljali v
spominsko sobo pesnika, po katerem se knjižnica imenuje, in jim predstavili njegovo življenje in delo. V prostorih
knjižnice so si ogledali še razstavo različnih izdaj Levstikovega Martina Krpana ter izpolnili učni list z vprašanji o
Avtor: Vesna Telič Kovač
Valvasorju, Steinbergu in Udoviču.
Foto: Anita Leskovec

EnSvet Cerknica svetuje
ENERGETSKO SVETOVANJE

Samooskrba
z električno energijo
Irena iz Loške doline sprašuje:
»Ali je možna proizvodnja električne
energije za lastne potrebe in ali
Eko sklad v te namene daje kakšna
nepovratna sredstva?«

V

lada je to možnost sprejela 15. 1 .2016 z Uredbo
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Ta poslovni model (net
metering) temelji na kompenzaciji proizvedene energije
s porabljeno. Proizvajalec, ki proizvaja električno energijo, uporablja omrežje kot hranilnik energije. V času, ko
proizvodnja presega porabo, viške oddaja v omrežje, te
viške pa potem jemlje iz omrežja v času, ko jih rabi za
svoje potrebe. Poračun energije se izvede na letni ravni.
Presežki energije na letni ravni ostanejo v omrežju, večjo porabo energije od proizvedene pa doplačamo po običajni ceni. Za take naprave oziroma njihovo vključitev v
omrežje so pripravljeni poenostavljeni administrativni
postopki.
Naprava za največ 11 kVA nazivne električne moči
naj bi bila v omrežje priključena preko ene dvosmerne
merilne naprave (dvosmernega števca), ki naj bi se uporabljala tako za objekt kot za napravo na obnovljive vire
energije. Elektrarna predstavlja samooskrbni model,
praktično to pomeni: če je letna proizvodnja enaka letni
porabi, potem lastnik nima nikakršnega stroška za električno energijo, razen mesečnega stroška za priključno
moč in dela omrežnine. Poleg tega je zelo pomembno,
da je v primeru net meteringa lastnik lahko fizična oseba
in za to ne potrebuje registrirane poslovne dejavnosti,
ker energije ne prodaja, ampak jo zagotavlja le za svojo
stavbo.
V aprilu je Eko sklad objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naprave za
samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo
proizvajajo z izrabo sončne energije in imajo nazivno
električno moč največ 11 kVA.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20
odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot 180 evrov za en kVA inštalirane nazivne električne
moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in
sicer za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave. Seveda lahko občani poleg finančne spodbude pridobijo tudi ugoden kredit za isto naložbo.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora
biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima
uporabno dovoljenje, lahko pa je nameščena tudi na
pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki
se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi
predpisi s področja graditve objektov. Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora
biti izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 97/15) in s pravilnikom ter vsemi drugimi
veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Avtor: Lucjan Batista, svetovalna pisarna EnSvet Cerknica
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Intervju

Nataša
Žnidaršič Čuk
Cerkničanka Nataša Žnidaršič Čuk
danes z družino živi v Begunjah.
Od osnovne šole je zapisana gibanju.
Šport, v katerem je dosegla največje
uspehe, je kegljanje. Danes jo poznamo
predvsem kot fizioterapevtko.

N

jena največja uspeha v zadnjih letih sta povezana lastna družina in zadovoljstvo družin tistih
otrok, ki so pri njej osvojili pravilne motoričnogibalne vzorce. V Zdravstvenem domu Cerknica ni samo
fizioterapevtka, je tudi širše zelo znana razvojno-nevrološka terapevtka.
Vas danes ljudje še prepoznavajo kot kegljačico
ali vas kot terapevtko njihovih otrok bolj poznajo
mladi starši?
Bolj kot fizioterapevtko.
Je že tako dolgo, odkar ste končali kariero?
To je bilo leta 2003. Potem sem počasi spet začela, a s
tremi prekinitvami zaradi nosečnosti, po letu 2012 pa
spet bolj redno kegljam.
Ste kot zaposlena mama treh otrok lahko spet
tam, kjer ste bili?
Ne, ne tako visoko. Dovolj visoko pa še zmeraj. Za ekipo
še vedno igram v prvi slovenski ligi in posegamo po drugem ali tretjem mestu. Leta 2014 smo bile tudi tretje na
evropskem pokalu.
Kdaj ste začeli kegljati?
V tretjem razredu osnovne šole. Oče je bil večkrat na
kegljišču in sem ga spremljala. To, da hodiš na kegljišče,
igraš in treniraš, mi je kmalu prišlo v kri.
In potem še vaši družini.
Da. Hčerka Nike je zagrizena kegljačica, Zala keglja za
rekreacijo, Maj pa je za aktivno kegljanje še malo premajhen. Vsi radi kegljajo. Mož Lucijan je postal mednarodni
sodnik, sodi tudi na večjih mednarodnih tekmovanjih in
občasno keglja v občinski ligi, pri Smrkcih … (smeh)
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Kegljali ste od osnovne šole do fakultete. Je bilo
veliko odpovedovanja ali pa vam je šport dal toliko, da o tem sploh ne razmišljate?
O tem sploh nisem razmišljala. Rada sem trenirala, te
kmovala. Ni se mi zdelo, da se čemurkoli odpovedujem.
Mnogi mislijo, da je kegljanje bolj rekreacija kot šport.
Če tekmuješ, sploh za reprezentanco, tako kot sem več
let jaz, je to zelo resen šport. Veliko truda in časa je treba
vložiti vanj.
Drži, da se kegljači zelo razumete med seboj?
Se, zelo, ne samo pri nas. Tudi v drugih državah. Ne
vem, zakaj. Mogoče smo bolj odprti. Nasploh smo šport
niki odprti ljudje, ki radi navezujemo stike.
V kateri državi je kegljanje najbolj priljubljeno?
V Nemčiji.
Kje ste najraje tekmovali?
Povsod. Kamorkoli smo šli, povsod se je našla kakšna zanimivost. Največ sem tekmovala na Balkanu in v srednji
Evropi. Je pa res, da časa za razgledovanje nismo imeli
veliko. Največ smo videli na poti, potem smo pa bili po
cel teden od jutra do večera na kegljiščih.
Največje reprezentančne uspehe ste imeli v mladinski in kadetski vrsti?
V dvojicah sem bila evropska prvakinja, evropska rekorderka, med posamezniki sem bila evropska rekorderka,
tretja posamezno in v kombinaciji … Tretja sem bila tudi
na mladinskem svetovnem pokalu.
En rekord menda trdno držite v svojih rokah?
(smeh) Evropskega kadetskega do 18. leta. Tega tekmovanja ni več in moj rekord je ostal. Sicer pa sem bila z
rezultati takrat konkurenčna članicam. Takrat sem bila
med prvim tremi, zdaj pa sem med prvimi dvajsetimi,
desetimi. Pozna se, da nimam več časa za treninge. Volja
je pa še. Vztrajnost.
Kaj vas danes – pravite, da imate malo časa – še
žene na kegljišče?
Rada »športam«. Kegljanje mi je najbolj domače in še
zmeraj sem tekmovalna. Rada tekmujem.
Je bil s športom povezan tudi izbor študija?
Ja. Fizioterapija je zelo povezana s športom.
Poznate tudi kegljači športne poškodbe?
Seveda, še posebej kolen, ram, komolcev in zapestij. S poškodbami pri kegljanju sem se ukvarjala v diplomski nalogi.
Ste tudi razvojno-nevrološko terapevtka.
Izobraževala sem se podiplomsko. Med študijem smo imeli tudi ta predmet. Pritegnil me je. Rekla sem si, da bi to

Intervju

delo opravljala, če bo kdaj možnost. In pojavila se je. Ni
nas veliko. Edina sem za občine Cerknica, Loška dolina in
Bloke. Name se obračajo starši iz Logatca, z Ribniškega,
tudi iz Postojne. Vse več jih je, ki pridejo na individualno obravnavo, ki jo omogočamo samoplačniško v sklopu
zdravstvenega doma. Mogoče je problematika pri nas bolj
prepoznavna, ker predavam v šoli za starše.
Kaj sploh delate kot razvojno-nevrološka terapevtka?
Imam zgodnjo obravnavo, kar pomeni, da pridejo k
meni dojenčki od drugega meseca naprej vse do hoje pri
letu in pol, dveh letih. To so otroci, ki rabijo spodbudo
pri gibalno-motoričnem razvoju, ki iz različnih razlogov
zaostaja. Druga skupina pa so otroci s posebnimi potrebami. Tudi na njihovem gibalnem področju se trudim
doseči čim več. Da živijo bolj kakovostno. Ko so ti otroci
starejši, jih prevzamejo šole oziroma zavodi, kjer po vrtcu nadaljujejo šolanje.
Kdo največkrat opazi, da se otroci gibalno ne ra
zvijajo prav?
Največkrat so to kar starši. Pravijo, da se otrok »zateguje«, da čudno spi. O tem veliko preberejo na spletu in
pogovarjajo se med sabo. V zdravstvenem domu imamo
tudi dobro mrežo s patronažno službo. Posvetovale smo
se in tudi one že na terenu prepoznajo prve nepravilne
znake gibalnega razvoja in se oglasijo pri meni. To imamo zelo lepo urejeno.
Zakaj je sploh pomembno, da vas starši poiščejo?
Včasih so rekli, če otrok ne hodi pri enem, bo pa pri
dveh letih. Če ni sedel, so ga podprli z blazinami …
Razvoj telesa se začne v maternici. Če so gibalni vzorci

Avtor: Maruša Mele Pavlin Foto: Ljubo Vukelič

napačni, jim sledi nepravilen razvoj drže telesa,
hrbtenice, načina hoje …
A smo zato nekateri nerodni?
Tako je. Kot otroci niste ali nismo imeli možnosti obravnave. Razvojno-nevrološka terapija se
intenzivno izvaja kakšnih osemnajst let.
Je to delo naporno? Pravzaprav imate na
obravnavi vedno dva, otroka in vsaj enega
od staršev?
Tudi še kakšno babico, dedka, teto in strica. Je
fizično naporno. Otroka imaš v svojih rokah,
naročju … Enoletniki imajo že 10 kilogramov in
več. Po drugi strani je tudi psihično naporno. Nekateri otroci zelo jokajo, se upirajo. Na srečo je
teh manj. Trudim se, da gre vse preko igre. Je pa
veliko odvisno od karakterja otročka in pristopa staršev.
Veliko teh otrok je vrstnikov vaših otrok in jih še
vedno srečujete. Ste že, ko so bili dojenčki, videli,
da bodo, recimo, trmasti?
Kakšne karakterje se res da razbrati. Med delom jih skušam malo omiliti.
Vas pojezi, če starši ne delajo z otrokom doma?
Ja. Zelo. Treba je delati tudi doma. Otrok se neprestano
premika in to v svojih vzorcih. Če ga želimo spremeniti na primernejšega, je treba delati tudi doma. Dam pa
vedno vaje, ki ne vzamejo veliko časa. Da se jih izvajati
med pestovanjem, previjanjem, igro … Sama vem, kako
bi bilo drugače vaje težko časovno usklajevati, sploh če
imaš še kakšnega otroka doma. Ta način se dobro obnese. Veliko mi pomenijo zadovoljni starši, ki povedo, koliko jim je terapija prinesla dobrega, kako so njihovi otroci
bolj spretni … Najbolj vidijo razlike starši, ki s starejšim
otrokom niso hodili na obravnavo.
V zdravstvenem domu sodelujete tudi z Referatom
za zdravje, kjer pokrivate področje telesne vadbe,
imate delavnico gibanja, sodelujete pri testih hoje
in predavate v šoli za starše. Ste tudi ambulantna
terapevtka. Kaj opažate?
Večinoma obravnavam kronična hrbtenična obolenja. Širijo se tudi že na mlajšo populacijo. Krivi so stres, učenje
in službe. Ali preveč sedimo ali pa so službe fizično preveč
naporne. Nimamo časa za dejansko sprostitev, meditacijo, relaksacijo. To nam manjka, tempo življenja je res hud.
Kje pa najdete vi sprostitev?
Oh, tudi je velikokrat ne najdem (smeh). Največkrat zvečer doma, ko se vse umiri, in na vrtičku.
julij–avgust 2017
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Goričice: pogled
vse do Triglava
Čeprav so bile Goričice prvotno
samostojna vas, so bile pozneje
priključene sosednjemu naselju Lipsenj.
Leta 1989 so se dokončno poslovile
od gostoljubne sosede in postale
samostojne. V zadnjih desetletjih
doživljajo pravcati razcvet.

S

kozi zgodovino se v zapisih pojavlja predvsem
edninska oblika imena: Goriza pri F. A. Steinbergu (1758), Goritschitza na jožefinskem zemljevidu, v franciscejskem katastru leta 1823 Goritshiza, na
Florjančičevem zemljevidu iz leta 1744 pa množinska:
Gorizheze.

Štebrški inkvizitorji

na vrhu Goričic, takoj ko se na klanček pride desno. To
jamo so nedolgo nazaj zakrili. Tam naj bi kurili čarovnice.« Edvard Ule (Uleč), ki tudi prisluhne zgodbi, doda:
»Med obema vojnama so skoraj točno tam trli lan. To območje se imenuje Staje, ker so bile ograde. Tam je bila
ograjena vaška živina.« Slavko Mahne v nadaljevanju pogovora povleče vzporednico z vasjo Otok. »Na Otok so
naselili štebrškega nezakonskega otroka in so mu rekli
mulc. Tako se vsi pišejo Mulc. Podobno sem predvideval,
da je bilo na Goričicah, da je prišel nekdo z gradu sem,
na Goričice, ker je to tudi takšna majhna vas. Moj oče so
govorili, da smo z Otočani sosedje na daljavo. In če je bila
voda v jezeru, smo se slišali, če smo kričali čez.«

Od kulturne in naravne dediščine
do potresne opazovalnice

V vasi sta dve hiši, ki sta z odlokom razglašeni za kulturni spomenik. V Češencovi s slamo kriti hiši so na ogled
črna kuhinja z ognjiščem, hiša (soba) s tramovnim stropom z letnico 1791, obokana kamra in majhna kašča
nad kletjo. V sedemdesetih letih 20. stoletja je bil v hiši
polharski muzej. Breda Kus, gospodarica hiše, ki je na
Goričice prišla leta 1964, je izredno gostoljubna in ve
dno pripravljena razkazati prostore. Domačijo Pri Ulečih
pa sestavljata pritlična zidana hiša z nadstropno kaščo
in hlev s skednjem. Hiša, zgrajena leta 1770, ima zunanji arkadni hodnik in poševni vhod s portalom z letnico
1830. Edvard Ule razloži, da so bili stebri, ki so vzidani
pri hiši in so morda od grajske kapele ali pa od cerkve

Vedoželjno uho vedno rado prisluhne človeku, ki zna
povedati zgodbe, postavljene na začetek vseh pripovedi o kraju in prehajajo iz roda v rod. Grad Šteberk, ki
je bil eden najmogočnejših gradov na Notranjskem, se
večkrat pojavi v zgodbah,
še posebej v objezerskih
vaseh. Slavko Mahne
(Rotov) o nastanku vasi
pove naslednje: »Moj oče
so govorili, da naj bi Goričice nastale v času, ko
so čarovnice žgali; zasnovali naj bi jih inkvizitorji.
Goričani so bili zavezniki, podrepniki štebrških
graščakov. Goričani so
požgali celo vas Bočkovo,
ki je bila med Lipsenjem
in Goričicami, ker naj
bi bile tam čarovnice.
Jama pa naj bi bila tukaj Pogled na Goričice, gručasto naselje nad zatokom v vzhodnem delu Cerkniškega polja, z višine.
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Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz
Odseljevanje in priseljevanje

Črna kuhinja z ognjiščem - najstarejši del Češencove domačije.

sv. Roka, kupljeni na licitaciji. Takrat so prodali tudi sejemske pravice in patrona v Lož. Tako je vas dobila denar.
V vasi pod cesto je Hlepinov mlin, ki stoji ob Goriškem
brežičku. Zaradi močvirnega in poplavnega sveta je mlin,
kot pojasni Danica Kranjc (Hlepinova), postavljen na
kolih: »Kadar je bila prevelika voda ali pa suša, se ni dalo
mleti. Mlin je voda zalila v letih 1851, 1928, 2000, večkrat
pa je bilo jezero prav do hiše ali do praga v hišo. V mlin so
vozili žito tudi v čolnih iz vasi Otok.« V bližini mlina je še
izvir Zlatavec, ki pa nikoli ne presahne. Edvard Ule opozori, da po rekonstrukciji ceste in napeljavi vodovoda voda
v njem ni več takšna, kot je bila pred leti. Pod Goričicami
se nahaja največje prehodno barje v Sloveniji ‒ Dujce, kjer
domujejo in gnezdijo vodne in močvirne ptice, metulji pa
tudi redke rastline (srednja rosika, loeselova grezovka …).
V vasi je potresna opazovalnica, zgrajena leta 1975. Nahaja se en kilometer od idrijske tektonske prelomnice, ki
se vleče od Idrijskega prek Cerkniškega jezera.

V 20. stoletju se je začelo množično izseljevanje ljudi za
boljšim življenjem. Tako je bilo tudi na Goričicah; odhajali so v Ameriko, Nemčijo, Kanado. Uleč stari oče, ki je
bil v Ameriki, je po vrnitvi domov odšel naravnost v prvo
svetovno vojno, in sicer na francosko fronto. Od tam je
prinesel pest orehov in jih posadil. Dva še vedno rasteta.
Vas je po besedah Danice Kranjc do leta 1980 stagnirala, leta 1981 je bilo le 22 prebivalcev. Slavko Mahne se
spominja, da se je kot otrok velikokrat sam igral, saj vrstnikov preprosto ni bilo. Prav avtohtonih prebivalcev
je v vasi zelo malo pa tudi starih ljudi ni. Glavni vir preživetja so službe v večjih krajih. Redki posamezniki še
redijo nekaj konj, goveje živine in drobnice. Kot pravi
Edvard Ule: »S kmetijstvom je šlo v zadnjih letih precej
navzdol. Pokosimo pa vse, tako da se teren ne zarašča.
Še nobeden ni imel silaže na Goričicah, sploh še nikoli,
samo suho seno.«
O tem, kako se v sto letih lahko vse obrne, govori
podatek o številu hiš in prebivalcev, saj se sedaj, zaradi
kvalitete življenja, sem naseljujejo mlade družine oziroma posamezniki, ki so prej živeli v mestih. Velik premik
je pomenil občinski odlok iz leta 2005, ki je za območje Goričic poleg počitniške opredelil tudi stanovanjsko
rabo, kar pomeni, da si lahko kupil zazidljivo gradbeno
parcelo za hišo in ne samo za vikend. Vseh hiš je okrog
70, v njih živi 87 prebivalcev − od tega je kar 31 otrok do
14. leta. Povprečna starost Goričanov je 29,7 let!
Prišleki David in Simona Lukman, Tadej in Klavdija Ian, Damjan Kadunc, Miha Gorjanc, ki so tu
pognali korenine, brez pomisleka pritrdijo, da je tu raj
na zemlji. Tudi
otroci imajo pra
vo otroštvo, saj
lahko plezajo po
drevju, se kotalijo po travniku ali
se kako drugače
igrajo na prostem.

Goričice - vas
mladih družin.

Avtor: Marija Hribar Foto: Ljubo Vukelič
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Naša društva

PGD Cerknica
Požarno brambo na območju Cerknice je
leta 1887 ustanovil kmet Janez Korče.
Zbral je 20 ljudi in vsak gasilec je dobil
svojo opremo, gasilske obleke pa so jim
sešili cerkniški krojači. Zanimivo je, da
je že od samega začetka pod okriljem
brambovcev delovala tudi pihalna godba.
Razvoj gasilske dejavnosti iz leta v leto
napreduje. Odtis gasilske dediščine je
na Notranjskem gotovo dal svoj pečat
življenju mnogih generacij.

P

rostovoljno gasilsko društvo Cerknica je osrednje
društvo v Gasilski zvezi Cerknica in šteje več kot
200 članov, od tega je 40 prostovoljnih aktivnih
operativnih gasilcev. Od leta 2006 imajo sedež v novem
gasilnem domu. Vodstvo prostovoljnega društva sestavljata poveljnik Jure Caserman in predsednik Matjaž
Knap. Kadrovska sestava in strokovna usposobljenost
operativne enote sta boljši od minimalno predpisane.
Poleg uradnih izobraževanj, ki se jih gasilci redno udeležujejo, tudi sami organizirajo predavanja in vaje, ki jih
izvajajo mesečno. Operativci v društvu skrbijo tudi za
kakovostno orodje in opremo, ki jim omogočata razli
čna reševanja. Zelo so ponosni na svoje delo z mladino.
Lahko se pohvalijo z vsako leto večjim številom mladih
gasilcev, s katerimi sodelujejo na različnih tekmovanjih.

Široko območje pokrivanja

PGD Cerknica od leta 1997 izvaja naloge širšega pomena (GEŠP), takrat je namreč prvič podpisalo pogodbo z
Ministrstvom RS za obrambo. Zadolženo je za izvajanje nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem
prometu ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega
pomena. Kot društvo III. kategorije posredujejo pri že
omenjenih tehničnih nesrečah, poleg tega pa tudi pri
naravnih in industrijskih nesrečah, pri požarih v naravnem okolju, na objektih in na prometnih sredstvih, ob
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Cerkniški gasilci v akciji.

nesrečah na tekočih in stoječih vodah. Rešujejo iz globin
in višin, dobavljajo pitno vodo, pomoč pa nudijo tudi reševalcem nujne medicinske pomoči in policistom, če jih
potrebujejo.
Posredujejo na območju treh občin, Cerknica, Bloke
in Loška dolina, ki imajo skupno 130 naselij. Posebnost
je reševanje na in ob Cerkniškem jezeru, kjer prav tako
posredujejo v primeru nesreče. V ta namen so v lanskem
letu dobili čoln gumenjak. Cerkniški gasilci pomagajo
tudi v primerih nesreč na primorski avtocesti, na odseku
od Logatca do Postojne.
Operativno območje
Občina

Št. prebivalcev

Površina (km2)

Cerknica

11.494

241,3

Bloke

1.522

75,1

Loška dolina

3.835

166,8

SKUPAJ

16.851

483,2

(vir podatkov: Wikipedija)

Naloge tehničnega reševanja predstavljajo približno
40 odstotkov vseh posredovanj. Velika večina teh so ne
sreče v prometu, nekaj malega pa tudi onesnaženja oziroma nesreče z nevarnimi snovmi. Kljub temu, da so vsi
cerkniški gasilci prostovoljci, ob klicu na pomoč izvozijo
povprečno v treh minutah. Odzivni čas se lahko kosa s
poklicnimi gasilskimi enotami. Poleg intervencij na svojem območju se cerkniški gasilci vedno odzovejo na klice
na pomoč in pomagajo tako pri požarih na Krasu kot pri
drugih večjih intervencijah po Sloveniji. Nedavno so pomagali tudi pri požaru podjetja Kemis na Vrhniki.

Naša društva
število intervencij
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Intervencije PGD Cerknica po letih (vir: SPIN)

Prvi posredovalci

Veliko pozornosti namenijo izobraževanju o nudenju
prve pomoči, saj kot gasilci-bolničarji mnogokrat pomagajo poškodovancem na intervencijah. Lani so se
PGD Cerknica, zdravstveni dom Cerknica in Občina
Cerknica dogovorili, da se v primeru zasedenosti ekipe nujne medicinske pomoči aktivira skupino prvih
posredovalcev. To so tisti gasilci, ki so pridobili znanja
nudenja prve pomoči, to znanje pa tudi letno obnavljajo. Ta skupina gasilcev nudi obolelim tiste ukrepe prve
pomoči, ki so potrebni za ohranitev življenja. Skupina
prvih posredovalcev oziroma bolničarjev se lahko pohvali tudi z uspehi s preverjanj znanj prve pomoči, ki
se jih udeležujejo vsako leto in kjer dosegajo zavidljive
rezultate.

130-letna tradicija

Gasilska kultura se v Cerknici prenaša iz roda v rod že
130 let in ob tej priložnosti so člani društva dali izdelati
nov društveni prapor. Stari prapor je namreč služil namenu kar 60 let.
Ob visokem jubileju je društvo v maju v Kulturnem
domu Cerknica pripravilo
slavnostno akademijo, na
kateri so med drugim odkrili sliko svetega Florjana, ki
jo je društvu poklonil akademski slikar Tomaž Perko. V začetku junija so organizirali parado in slavnostni
prevzem novega prapora ter
pravo gasilsko veselico.

Gasilski dom Cerknica z voznim parkom.
VOZILA
• Hitro tehnično vozilo (HTRV-1): manjše vozilo s
petčlansko posadko za posredovanje ob tehničnih intervencijah, predvsem prometnih nesrečah. Vozilo izvaža
tudi na požare, kjer se uporablja kot vozilo za pomoč pri
vodenju intervencij. Ker je v njem avtomatski eksterni
defibrilator (AED) in veliko opreme za nudenje prve
pomoči, ga uporabljajo tudi prvi posredovalci.
• Gasilsko vozilo s cisterno (GVC 16/15): večje vozilo
z devetčlansko posadko in s 1.500 litri vode. V njem je
veliko opreme za tehnične posege, zato se uporablja pri
vseh vrstah tehničnih intervencij in požarih.
• Gasilsko vozilo s cisterno (GVC 24/50): gasilska cisterna hrani 5.000 litrov vode in sprejme tri člane posadke. Uporablja se pri vseh vrstah požarov.
• Gasilsko vozilo za moštvo (GVM-1): uporablja se za
prevoz moštva in opreme na intervencije. Služi tudi za
prevoz na izobraževanja in tekmovanja.
• Priklopnik za nevarne snovi: priklopnik se uporablja
pri tehničnih intervencijah, kjer so prisotne nevarne
snovi, saj je v njem oprema, ki pride prav predvsem pri
razlitjih nevarnih tekočin.

Poveljnik Jure Caserman,
praporščak Metod Urh
in predsednik Matjaž Knap
ob razvitju prapora.

Avtor: Vesna Turšič Foto: Miha Melink
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Kultura in kulturniki

Daša Joželj Kranjc:
»Mau po naše,
mau drgač«
Daša Joželj Kranjc je profesorica
slovenščine in ruščine na cerkniški
osnovni šoli, ki jo skozi življenje
spremlja glasba.
Kako se spominjate svojih glasbenih začetkov?
Z glasbo se ukvarjam že odkar pomnim. Stara mama in
stari ata sta zelo lepo pela, tako da je bilo petje del naših skupnih druženj. Že v vrtcu sem se vključila v pevski zborček in z obiskovanjem nadaljevala tudi v osnovni šoli. Šolala sem se na nižji glasbeni šoli in se najprej
učila igranja na flavto in kasneje tudi igranja na klavir.
V srednji šoli pa sem se začela izobraževati v solo petju.
Vaše glasbeno udejstvovanje ni ostalo neopaženo.
Res je. Ravno v času srednje šole sem postala zboro
vodkinja. Gospod Jože Vidic, nekdanji cerkniški župnik,
me je kar hitro vpeljal v vodenje cerkvenih zborov. Otroški, mladinski in ministrantski cerkveni zbor v cerkniški
župniji sem vodila kar 15 let, torej vse do leta 2007.
Ampak kariere zborovodkinje niste opustili …
Zborčki me še vedno spremljajo. Imam namreč srečo, da
glasba tudi v službenem času zapolnjuje moj vsakdan. Na
cerkniški osnovni šoli vodim tri otroške pevske zbore, v
katere je vključenih kar okoli 90 otrok. To je res velika številka in v veselje mi je, da naši najmlajši tako radi pojejo.
Z glasbo niste povezani samo poklicno, ampak
tudi zasebno. Ste pevka skupine Fletno. Kako se je
začelo vaše sodelovanje?
Letos mineva ravno 15 let, ko je do mene prišel že pokojni sodelavec Milan Vošank z željo, da bi nekaj zapela in
zaigrala na njegovi razstavi. Takrat sem mu pojasnila,
da ne gre kar tako, ampak potrebujeva koncept. K sodelovanju sva povabila še Bojana Štefančiča in Matjaža
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Žnidaršiča. Ugotovili smo, da nam manjka bas in pri
družil se nam je Andraž Opeka. Zasedbi sta se nato
priključila tudi Janez Opeka in Barbara Mele. Naša
ekipa je bila skozi leta zelo fleksibilna, sestava benda se
je spreminjala, tako da sva od prvotne zasedbe ostala
samo midva z Matjažem.
Omenili ste 15. obletnico delovanja. Pripravljate
kaj posebnega?
Trenutno smo na zelo zanimivi točki ustvarjanja. Načrtov imamo ogromno, vendar je dobro, da dozorijo. Ni
skrivnost, da si v prihodnje želimo posneti nov album.
Z novo zasedbo se je spremenil način dela, imamo nove
inštrumente, vokale. Drugi ljudje prinesejo drugo energijo. Še vedno pa sledimo ljudski glasbi in našemu sloganu »mau po naše, mau drgač«. Besedila in osnovna
melodija ostajajo, skladbe so prepoznavne, dodajamo
pa jim sodobnejši ritem. Pred kratkim smo naredili celo
punk priredbo. Že 15 let se trudimo slovenski ljudski
glasbi dajati moderen pridih. S tem želimo širiti njeno
prepoznavnost tudi med mlade.
Kako sicer kot učiteljica ocenjujete odnos mladih
do glasbe oziroma kulture nasploh?
Moram reči, da se z leti precej spreminja. Opažam, da
večina učencev bere samo tisto, kar je nujno. Otrok, ki
berejo med počitnicami in za sprostitev, je čedalje manj.
Glasba pa jim je še vedno zelo blizu. Sicer prevladujejo tuji glasbeniki, vendar me mnogi učenci presenetijo,
ker poznajo domače izvajalce narodno-zabavne glasbe,
čeprav jim na prvi pogled tega ne bi pripisala.

Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič

Kultura in kulturniki
Velikokrat jim pripišemo tudi apatičnost in nezanimanje, vendar jih vi, kot kaže, znate pritegniti
k projektom.
Menim, da moraš najprej sam verjeti v projekt in učence. Prepričati jih moraš z žarom in potem ti z veseljem
sledijo. Tako je bilo tudi pri našem zadnjem projektu,
v okviru katerega smo v cerkniški knjižnici pripravili
recital o Jožetu Udoviču, ki smo ga poimenovali po njegovi uglasbeni pesmi Prečuden cvet. Zanimivo je, kako
se slovenščina in glasba prepletata. Ravno pri Udovičevem recitalu sem opazila, da je učence meditativna

Ohranjanje
notranjske
izvirnosti

J

unija smo v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica prisluhnili predavanju Ljobe Jenče z naslovom
Kako ohranjati notranjsko izvirnost ali
Marija potuje z Ogrskega do morja. Izpostavljene so bile
poglavitne razlike med ljudsko in umetno pesmijo. Ljoba
Jenče je poudarila pomen izvornih posnetkov na terenu.
Posnela je sedem oziroma osem različnih variant pesmi
Marija z Ogrskega gre (Hudi Vrh, Velike Bloke, Kožljek,
Begunje, Dobec, Dolenje Jezero, Dolenja vas, Loška dolina), ki je ena izmed najbolj razširjenih pesmi, saj so jo

Lepote Notranjske na Rakeku

E

x-tempore Rak Rakek, ki ga je pod vodstvom Karmen Petrič že dvanajstič razpisala likovna sekcija
rakovškega kulturnega društva, je na Notranjsko
zopet privabil likovne ustvarjalce z različnih koncev Slovenije. Dvajset udeležencev je navdih našlo v naravni in
kulturni dediščini naših krajev.
Projekt je zaključen z razstavo, ki so jo v knjižnici na
Rakeku odprli 11. maja. Kulturni program, ki ga je z
glasbo obarvala skupina Reciklisti, je povezovala Maja
Malc, obiskovalcem je razstavljena dela predstavila akademska slikarka Karmen Bajec.
Likovna dela je ocenila strokovna komisija v sestavi
Božidar Strman Mišo, Martin Petrič in Teja Tegelj,

glasba spodbudila k lažjemu razumevanju Udovičevih
pesmi. Kar naenkrat so bili polni idej. Nezavedno so
dojemali sporočilo glasbe in ga povezali z vsebino pesmi oziroma proznega dela. Opažam, da otroke velikokrat podcenjujemo. Zmožni so precej globokih občutenj in razmišljanj. Odgovornost odraslega je, da mlade
usmerja in vodi pri teh doživljanjih. Kot učiteljica jih
želim pripraviti do tega, da razmišljajo o sebi in družbi,
oblikujejo svoja mnenja, jih argumentirajo, da se zavedajo lastnega jezika, zgodovine. Na ta način gradijo
lastno identiteto.
Foto:
arhiv KJUC

peli ob varovanju mrliča. Govori o potovanju Marije in njeni neusmiljenosti, saj
potopi brodarja, ki je noče prepeljati čez
morje, jezero za božji lon in nebeški tron,
temveč samo za krajcarje in črne zeksarje.
Pesem je treba slišati v živo na terenu. Ko
so ljudje na vasi peli, se je priključil, kdor
se je hotel, in pel, kakor je znal. V teh pesmih so ujeti kulturni tokovi, zgodovinski
spomin, vrednote časa, izkušnje, ki se jih
ne da kupiti. Danes živijo še zadnje generacije, ki znajo
peti po starem. Pesem Marija z Ogrskega gre so zapeli
tudi obiskovalci.
Na koncu je Ljoba Jenče predstavila tudi projekt V
istem čolnu – mladi čuvarji izročila, za katerega je za
vodenje prejela posebno nagrado evropske strokovne
Avtor: Marija Hribar
komisije. 
ki je štirim udeležencem tudi podelila priznanja odli
čnosti. Nagrajeni so Sonja Vrhovnik, Eva Ule, Vida
Soklič in Tomaž Čuček.
Razstava, ki je bila na ogled do 19. junija, nas je opomnila na lepote, ki nas obdajajo in jih moramo znati ceniti
Avtor: Nevena Savić
ter ohraniti. 
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Kultura in kulturniki

Sobotno druženje v knjižnici

na Taboru, s katerim so se lahko okrepčali po končanih
dejavnostih v knjižnici.
Avtor: Anita Leskovec

K

njižnica Jožeta Udoviča Cerknica se je že peto leto
zapored pridružila dogodkom osrednje sobotne
prireditve ob občinskem prazniku. Knjižničarki
Nevena Savić in Anita Leskovec sva od 17. do 19. ure
za otroke in njihove starše odprli vrata mladinskega oddelka, kjer so jih na mizah čakale mnoge ustvarjalne ideje, družili pa so se lahko tudi ob velikih lesenih družabnih
igrah. »Mega igralnica in mini ustvarjalnica« je številnim
obiskovalcem polepšala sobotno popoldne, veseli pa so
bili tudi županovega golaža na »Taboru v eselja« pod lipo

Foto: Anita Leskovec

Slikanje z lopatko

L

ikovna sekcija KD Rak Rakek je od 23. do 25. junija
organizirala slikarsko delavnico slikanja z lopatko.
Delavnico je vodila priznana slikarka iz Francije
Carola Minssieux-Gleisch, ki nas je na sproščen način
seznanila s tehniko slikanja z oljnimi barvami. Slikarka
ima dolgoletne ustvarjalne izkušnje in se preživlja s slikanjem in poučevanjem slikanja. Po rodu je Nemka, ki jo
je življenje pripeljalo v Francijo. Na delavnici je sodelovalo 13 udeležencev iz domačega društva, Postojne, Ilirske Bistrice in Izole. Ob zaključku smo v prostorih KD
Rak pripravili priložnostno razstavo. Dela bodo oktobra na ogled v knjižnici na Rakeku, nato pa bo razstava
potovala v vse občine, od koder so bili udeleženci. Med

s likarko in udeleženci so se stkale prave prijateljske vezi,
zato upamo, da se bomo srečevali vsaki dve leti na poAvtor: Karmen Petrič
dobnih delavnicah.

Zaključki Palčka bralčka

Medvedki, Sovice, Lisičke, naj knjiga ostane vaša zvesAvtor: Anita Leskovec
ta prijateljica.

Foto: Karmen Petrič

V

zgoja h knjigi se začne že v prvih letih otrokovega življenja, zato tudi otroci v cerkniškem vrtcu
s pomočjo svojih vzgojiteljic in staršev berejo
slikanice, s katerimi osvojijo priznanje »Palčka Bralčka«. Da bi bila podelitev priznanj čimbolj slavnostna,
so konec maja in v začetku junija otroci sedmih skupin, stari od dveh do šestih let, s svojimi vzgojiteljicami
prihajali v Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica, kjer so
še malo pokukali v domišljijski svet zanimivih zgodb,
po malem »koncertu« gozdnih živali pa jim je knjižničarka Anita, ki tudi sama piše in ustvarja za najmlajše,
podelila diplome. Jelenčki, Ovčke, Srnice, Petelinčki,
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Foto: arhiv KJUC

Kultura in kulturniki

Prazniki skozi nitke čipke

Foto: Anica Lončar

P

rvi vikend v juniju 2017 smo klekljarice Kulturnega društva RAK Rakek pripravile 14. tradicionalno razstavo naših izdelkov pod vodstvom
mentorice Zmage Raljevič. V letošnjem šolskem letu smo si zastavile
izdelavo čipk, ki ponazarjajo slovenske praznike. Obiskovalci so si lahko v
dvodnevni razstavi ogledali unikatne izdelke, ki jih uporabljamo pri tradicionalnih praznikih, kot so božič, novo leto , velika noč, obenem pa smo obeležili tudi kulturni praznik, dan reformacije, kresovanje, 1. maj, Valentinovo,
dan žena in materinski praznik ter pust. Čipke so bile v različnih tehnikah
in na različnih podlagah kot samostojni 3D obesek, všitek v ovitek za knjige,
slovenska zastava, grb, maska, šopek rož … Rojstne dneve pa smo obeležile z znaki zodiaka. Razstavo so s čipkami na predpasnikih in z različnimi
obrobami robcev soustvarjale kolegice iz Logatca in Polhovega Gradca. Del
razstave je do 28. julija na ogled v knjižnici na Rakeku.  Avtor: Tatjana Gostiša
Foto: Blaž Žnidaršič

Koncert poskrbel
za dobro voljo

Č

lani Mešanega pevskega zbora Župnije Cerknica
so zavzeto vadili celo leto in v Zelšah konec maja
za televizijsko oddajo Obzorja duha posneli dve
Gerbičevi skladbi. 4. junija so kot gostje mladinskega
pevskega zbora nastopili v župnijski cerkvi, 9. junija pa so
ljubitelje zborovske glasbe povabili v cerkev sv. Volbenka
na svoj letni koncert. Zborovodkinja Simona Lekšan je
pripravila pisan nabor pesmi. Skozi večer so se sprehodili
skozi cerkveno bogoslužno leto in dodali tudi take, ki jih
pri maši ne zapojejo. Med njimi so bile Gerbičeve in dru-

O treh krajanih

K

njižnica Jožeta Udoviča Cerknica zelo poudarja
domoznansko dejavnost. Skrbno zbira različno gradivo, vezano na domače kraje in ljudi, ter
skrbi, da lokalna zgodovina in pomembne osebnosti ne
utonejo v pozabo. Enota knjižnice na Rakeku je v sodelovanju z Društvom upokojencev Rakek v dobrem letu
pripravila že nekaj večerov z znanimi krajani, ki so jih
povabili v svojo družbo. V okviru prireditev ob občinskem prazniku so 15. junij namenili trem manj znanim
krajanom, ki so živeli v 19. in na prelomu v 20. stoletje.
Antona Jeršana, Avgusta Belleta in Lovra Sebenikarja
sta predstavila Franc Perko in Bogdan Urbar. Skozi
njihove življenjske zgodbe sta obiskovalcem približala

ge umetne pesmi ter živahne ljudske melodije, ki so na
obraze številnih poslušalcev narisale dobro voljo, ki jo je
ob koncu z besedo in blagoslovom podkrepil še duhovni
pomočnik Anton Horvat. Večer so prijazno zaključili s
Avtor: Anita Leskovec
sladkim prigrizkom.
tudi družbeno dogajanje in čas, v katerem so živeli.Obiskovalce sta povabila k včlanitvi v domoznanski krožek,
ki naj bi jeseni zaživel v vseh enotah knjižnice. Na Rakeku ga bo vodil Franc Perko, dobrodošli ste vsi, ki vas
Avtor: Nevena Savić
veseli domoznansko raziskovanje.
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Šport

12 ur košarke v Cerknici Tekli so ob Cerkniškem
a igrišču pred OŠ Cerknica je 3. junija poteka- jezeru

N

la prireditev 12 ur košarke, s katero cerkniški
košarkarji že tradicionalno zaključujejo sezono. Od devetih dopoldne do devetih zvečer so na dveh
igriščih med seboj igrale vse generacije cerkniških košarkarjev in košarkaric, popoldan pa je vsakoletnemu
zboru članov prisostvovalo 49 članov kluba. Popoldne
so se pomerili še rekreativni košarkarji, veterani in člani
upravnega odbora KK Cerknica, prireditev pa se je zaključila s prijateljsko tekmo, na kateri so člani domačega
kluba premagali košarkarje iz Kočevja. Zaradi popoldanske plohe so zadnje tekme namesto na zunanjem igrišču
odigrali v športni dvorani, kar pa ni pokvarilo prijetnega
športnega vzdušja med številnimi košarkarji in navijači,
ki so uživali v tekmah.
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L

epo, za tek že malo prevroče vreme, je 4. junija
ob Cerkniško jezero privabilo 202 tekača. Potekal
je namreč že 21. Tek ob Cerkniškem jezeru ebm
papst, ki ga je organizirala Športna zveza Cerknica. Teka
z najdaljšo tradicijo v okviru Elgo-Nova Notranjskega
tekaškega pokala se zaradi svoje razmeroma ravninske
trase po prekrasnem okolju vsako leto udeleži veliko
tekačev. Poleg tekmovalnega, 11,5 kilometrskega teka,
se je nekaj tekačev odločilo tudi za krajšo netekmovalno
preizkušnjo na 3,8 kilometra, osnovnošolci so se pomerili v treh starostnih kategorijah, predšolski otroci pa so
tekli na ciciteku. 11,5 kilometrov dolgo pot je najhitreje,
s časom 43:58, pretekel Matej Jurančič, med tekačicami pa je bila najhitrejša Kristina Bele (53:46). Za hladno osvežitev na cilju so poskrbeli gasilci, program pa so
popestrile tudi plesalke iz Plesnega kluba Evora.

Avtor: Miha Jernejčič Foto: Ljubo Vukelič

Šport

Mladi cerkniški nogometaši osvojili odlično 4. mesto

S

elekcija U7 Nogometnega kluba Cerknica pod vodstvom Jureta Šubica in Anžeta Zalarja se je 28.
maja z dvema ekipama (A in B) udeležila enega
največjih turnirjev v Sloveniji – Turnirja Jana Oblaka v
Škofji Loki.
Turnirja, ki poteka dva vikenda, se je skupno udeležilo več kot 120 ekip, ekipa Cerknica A selekcije U7 pa
je med 24 ekipami osvojila odlično 4. mesto. Dečki so se
uspešno borili vse do polfinala, kjer so izgubili proti NK
Slovenska Bistrica, na tekmi za tretje mesto pa so bili od
Cerkničanov boljši domačini iz NK Škofja Loka. Med gosti na turnirju je bil tudi Jan Oblak, član madridskega
Atletica, ki je pozdravil mlade nogometaše ter navdušil
tako najmlajše kot tudi ostale obiskovalce.

ŠPORTNI SEMAFOR
NOGOMET
NK Cerknica, Primorska članska liga
21 tekem: 11 zmag, 2 remija, 8 porazov - 4. mesto
28. 5. 2017 Komen - Cerknica 3:2
NK Rakek, Primorska članska liga
21 tekem: 1 zmaga, 1 remi, 19 porazov - 8. mesto
28. 5. 2017 Okroglica Renče - Rakek 3:1
NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek ob Cerkniškem jezeru, 11,5 km, 4. 6. 2017
Moški:
		 Matej Jurančič 43:58
		 Matjaž Arko 44:26
		 Andrej Lindič 45:35
Ženske:		
		 Kristina Bele 53:46

Foto: Simon Arko

		 Katarina Ožbolt 54:23
		 Barbara Turk 54:48
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
		 700 metrov: Vid Bajec in Zala Lenarčič
		 1000 metrov: Tanej Fatur in Neža Lenarčič
		 1500 metrov: Kristjan Zalar in Ema Bebar
Bistriški tek, 9,7 km, 10. 6. 2017
Moški:
		 Mihael Marinč 38:58
		 Matej Jurančič 39:26
		 Davor Krašovec 39:54
Ženske:		
		 Ana Čufer 42:37
		 Katarina Ožbolt 47:13
		 Kristina Bele 47:52
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
		 300 metrov: Vid Bajec in Katja Tomšič
		 600 metrov: Tanej Fatur in Neža Lenarčič
		 1000 metrov: Kristjan Zalar in Ema Bebar
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Ideja za izlet

Iz Ivanjega sela
do Planinskega polja
V Ivanjem selu se na levi strani kapelice
(ob cesti, ki vodi skozi vas proti Logatcu)
prične idilična kolovozna pot, ki nas
vodi vse do Planinskega polja. Pot se
blešči od beline peska in nam nehote
pričara spomin na nekdanji zvok vozov
z okovanimi kolesi, ki so nekoč tu vozili.

N

a levi strani poti se zlagoma vzpenja hrib Grahovše. Kratek ostanek obzidja ob poti nakazuje na nekdanjo urejenost prostora. Tudi hrupa
avtoceste ne slišimo več, saj ga je zamenjalo ptičje pe
tje, zdaj je naša naloga le, da ugibamo, katere ptice so se
oglasile. Ob poti nas spremljajo tudi drobni svetlomodri
metuljčki, ki so v sončnem vremenu še bolj igrivi.
Ko se popolnoma spustimo na ravnino, smo na križišču treh kolovoznih poti. Skrajno desno vodi pot ob
Planinskem polju proti Lazam, mi pa se podamo naravnost proti strugi Unice. Na levi strani kmalu zagledamo
majhno požiralno jamo, katerih je prav na tem delu Planinskega polja največ. Spomladi je zelo barvito – zelene
trave, med katerimi so pomešani rožnati cvetovi kukavičje lučce, z bližnjega Cerja pa prihaja oglašanje kukavičjega samca. Na južni strani se ob robu Planinskega
polja vzpenja Planinska gora, če
pa se ozremo severno proti Ravniku, že opazimo premikajoča se
vozila na avtocesti. Med opazovanjem mirne in počasne Unice
morda zasledimo kakšno ribo.
Po ogledu se vrnemo nazaj do
križišča. Tu se odločimo za vrnitev nazaj do izhodišča po isti
poti ali pa sprehod še nekoliko
podaljšamo.
Če se odločimo za slednje, v
tem križišču krenemo levo, v
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smeri Planine. Predel na levi strani poti ima ledinsko ime
Vodonusje. S potjo nadaljujemo le dokler nas spremlja
drevje, potem pa se že približamo strugi Unice, na naši
desni strani. Tu krenemo levo, na pot, ki nas spominja
na ožji drevored. Tej poti po približno 50 metrih ne sledimo več, vendar nas pot vodi naravnost, čez podrto deblo,
na drobno stezico, dokler spet ne pridemo na malo širšo
potko. Spomladi je tu vse belo telohov, malo kasneje pa
še dišečega čemaža.
Nadaljujemo vse do asfaltirane ceste, do začetka lipovega drevoreda proti Uncu, ko nam zaželi dobrodošlico
napis Notranjskega parka na desni strani ceste. Ob robu
ceste gremo v smeri Unca, do blagega levega ovinka (table z rdečimi puščicami), kjer zavijemo levo, na kolovozno
pot, ki se prav tako v sončnem vremenu kar blešči v belini.
Ko se pot razcepi, gremo levo, nadaljujemo v smeri Ivanjega sela. Nad potjo se razprostira Majstrova gmajna, na
desni strani se nam odmika Stari grad. V daljavi se pred
nami razlega pogled na Slivnico in Javornike, malo bližje
pa na Mali in Veliki Orljek, Tičnico, Srnjak, Menišijo.
Skozi podhod prečkamo avtocesto in se vračamo do
izhodišča. Najbolj primerno mesto za izhodišče opisanega pohoda v Ivanjem selu je makadamski prostor za
gasilskim domom.
Da nam ne bi komarji na Planinskem polju pokvarili sprehoda, je morda dobro uporabiti zaščito proti komarjem. V zelo počasni hoji bomo za krajši pohod potrebovali približno eno uro, če se odločimo za daljšega, pa
okrog dve uri.
Trajanje izleta: ena (krajši pohod) ali dve uri (daljši pohod).
Zahtevnost izleta: pohod ni zahteven, primeren tudi
za starejše in družine z otroki.

Avtor: Štefka Šebalj Mikše

Dnevi Notranjskega parka

E

vropski dan parkov, 24. maj, smo že tretje leto
zapored obeležili ob bližnjem koncu tedna. Letos smo prireditev zaradi lanskega dobrega obiska razširili na dva dneva, tako da se je parkirišče ob
Dolenjem Jezeru 27. in 28. maja na Dnevih Notranj-

skega parka spremenilo v prireditveni prostor, hkrati
pa je bilo to tudi izhodišče za številne aktivnosti za vse
generacije. Ocenjujemo, da se je prireditve skupno udeležilo okrog 3000 obiskovalcev, ki so uživali v mnogih
raznolikih dejavnostih.

Za prehrano so poskrbela lokalna društva in turistične kmetije.

V soboto je s svojim obiskom najmlajše razveselil Ribič Pepe.

V nedeljo so obiskovalci uživali v pestrem kulturnem programu.

Na stojnicah so se s svojimi izdelki predstavili številni lokalni
obrtniki.

Obiskovalci so izkoristili še eno zadnjih možnosti za veslanje po
jezeru, preden je to presahnilo.

Otroci so s pomočjo gledališč kamišibaj spoznavali notranjske mite
in legende.

Avtor: Miha Jernejčič Foto: Ljubo Vukelič
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Duh nekega drugega časa

Žerovnica 1960 –
žetev po starem
Stoletja se je naš človek preživljal samo
z doma pridelano hrano. Pšenica je
bila ena najpomembnejših kmetijskih
pridelkov. Če je bilo dovolj pšenice, je bilo
dovolj kruha, če je bil kruh, družina ni
bila lačna. Žetev je bila dar.

N

a kmetijah je imela žetev, tako kot košnja, pose
bno mesto. Na njivi se nas je zbralo več sosedov,
da smo lahko skupaj hitro poželi pšenico na eni
njivi, naslednji dan pri drugem sosedu, dokler ni bilo požeto vse žito. Dekleta smo hodile žet v žrnado (delo na
polju, opravljeno v enem dnevu), za lon (darilo) pa smo
dobile za Vse svete hlebec kruha ali prešco, kot se je temu
kruhu reklo. Na njivo s pšenico smo šle zgodaj zjutraj, ko
je bilo še temno. Oblečene smo bile v boljše obleke kot za
na njivo s krompirjem. Oblekle smo se v temne kikle, svetle bluze, lepe fertohe, na glavi pa smo imele zavezane bele
ali rdeče rute. S seboj smo imele dobro sklepane srpe in
pa usovnik, z vodo in oslo za brušenje srpov. Prav pri brušenju se je marsikatera žanjica vžela v prst prav do kosti.
Vedno smo imele s seboj kakšno fliko za obvezat, rano pa
smo razkužili in kri ustavili z dobro premečkanimi listi
rmana. To je bilo najboljše zdravilo za take poškodbe.

Poresla smo delale žanjice same, snope so po navadi
vezali moški, če pa jih ni bilo, smo tudi to delo delale
ženske. Ko je bilo žito požeto, je gospodar prišel na njivo
z vozom lojtrnikom, ki so ga vlekli konji ali pa voli. Žito
smo naložili na voz z navznoter obrnjenim klasjem, da
se ni žito otresalo ven skozi lojtro. Zdaj je bilo treba voz
samo še povezati. Na žito smo položili leseno žrd in jo
na obeh koncih povezali z vrvjo, tej smo rekli porepnik.
Voz z žitom smo zapeljali do kozolca, kjer smo obdeli
žito v štant, tako da je bil en snop obrnjen ven, drugi pa
navznoter, tako je bilo žito varno pred ptiči.
Včasih, ko še ni bilo trideset vrst kruha kot sedaj in
smo jedli samo tisto, kar smo pridelali doma, je bil vsak
klas dragocen. Po njivi smo pobrali v košaro vsak klas
in doma nahranili kokoši. Prav tako smo izkoristili vsak
košček zemlje. Spomladi smo po ječmenu, ki je dozorel
najprej, posejali strniško korenje. Ječmen smo poželi bolj visoko, potem pa strnišče dobro pregrabili in ga
opleli, pa je na tej njivi zraslo še korenje, ki smo ga po
brali pozno v jeseni, največkrat že v mrazu.
Je pa morala biti za žetev dobra malica. Bil je bel kruh,
prekajeno svinsko pleče, vinski štrukeljci, za pijačo pa
bezgova šabesa ali kuhani jabolčni škundri (posušeni jabolčni krhlji). In kako smo hranili svinsko pleče, ko ni
bilo hladilnikov, niti ne kakšnih dobrih kleti? Gospodinje so zavile okajene svinjske kose v časopis ali pa papir
od škrniclnov. To so povezale s špago in dale v krušno peč.
Tam so zavito meso dobro pokrile s pepelom in meso je
bilo varno pred muhami, mišmi ali celo mačkami. Še ko
smo septembra mlatili žito, je bilo suho meso pri malici
čudovite barve, lepo sočno, kot pomladi.
Takale žetev v šestdesetih letih je bila že na novodoben
način, saj Tone kosi žito z nalašč zato prilagojeno koso. Na
ročaj kose je bil pritrjen nekakšen lok, nanj pa je bila pripeta tanka mreža, ki je ob košnji ravnala odrezano žito, da
je padalo bolj v vrsto. Za njim so žanjice naredile povresla
ali poreslja, žito samo nekoliko poravnale in ga polagale v
snope. Snope so potem povezale in položile v postati, od
Avtor: Ana Ivančič
koder se je potem naložilo na voz. 

Notranjske artikulacije

Avtor: Artikula

Juhej, poletje je tu! Naj bo dolgo, ravno prav toplo
in nepozabno. Odprite svoje fulovže, poletite novim
dogodivščinam naproti!
Fotografija je bila posneta na žerovniškem polju, na Tehinči njivi, kjer
domači sin Tone s koso kosi žito, za njim pa ga v snope zdeva mama
Jožefa. | Foto: Tone Žnidaršič | Zbirka: Marica Pakiž
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»Tale naš papagaj je nekam zmahan zadnje dni.«
»Poglej v fulovž. Morda mu je vode zmanjkalo.«
fulovž = ptičja kletka; v prenesem pomenu lahko tudi soba, kabinet,
delavnica ipd., npr. Tomaž ure in ure čepi v tistem svojem fulovžu.
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Promet po meri ljudi

Celostna prometna
strategija je sprejeta

preizkusili mnoge prednosti električnih koles.
Medtem ko je predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu z napotki in nasveti poskrbel za pridobivanje novih znanj o prometni varnosti, je Telesno-kulturno društvo Sovica prikazalo nekatere razgibalne vaje za
vsakdanje življenje in nas popeljalo na krožno rekreacijsko
nordijsko hojo po območju Cerknice. Največ začudenih
in odobravajočih pogledov je poželo občinsko električno
vozilo, s katerim so se nekateri lahko zapeljali na krajšo
testno vožnjo. Hvala vsem partnerjem in udeležencem, ki
se popestrili dogajanje in poskrbeli, da so na naših trgih in
ulicah vsaj za en dan zavladali pešci in kolesarji.

Po številnih terenskih ogledih, analizah
stanja mobilnosti, štirih javnih razpravah,
treh delavnicah, intervjujih deležnikov
in mnogih sestankih delovne skupine je
izvajanje ukrepov Celostne prometne
strategije Občine Cerknica dobilo zeleno luč. »Zavihati rokave in izvajati sprejete

S

prejetje strategije na 17. seji občinskega sveta je pomembna potrditev izvedenih dejavnosti in zagotavlja, da se bodo v strategiji predvidene dejavnosti na
področju trajnostne mobilnosti dejansko izvajale.

Sprejem strategije na občinskem svetu

Celostno prometno strategijo Občine Cerknica je 7. junija 2017 obravnaval in potrdil odbor občinskega sveta za okolje in prostor, naslednji dan (8. junij) pa jo je
na 17. redni seji sprejel Občinski svet Občine Cerknica.
Občinskemu svetu smo predstavili ključne smernice nadaljnjega razvoja trajnostne mobilnosti v naslednjem
petletnem obdobju. Svetniki so se strinjali z vsebino
strateškega dokumenta in ga v celoti podprli. Celostna
prometna strategija je v elektronski obliki dostopna na
spletni strani Občine Cerknica. Na voljo je tudi v tiskani
obliki, in sicer v vseh enotah Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica ter v sprejemni pisarni Občine Cerknica.

Trajnostna mobilnost ob občinskem
prazniku

Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti nima pravega
učinka, če pri spreminjanju potovalnih navad ne sodelujemo tudi občani. To potrjuje dobra obiskanost dogodka
trajnostne mobilnosti, prometne varnosti in zdravega načina življenja v sklopu občinskega praznika. Na ploščadi
pred Kulturnim domom Cerknica se je 17. junija trlo poganjalcev in mladih kolesarjev, ki so se potegovali za nagrade
in priznanja za veščine spretne ter varne vožnje. Marsikateri starši so svoje kolo zaupali spretnim rokam servisne
ekipe kolesarske trgovine Martin Krpan Podskrajnik ter
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ukrepe!«

… bi bil odgovor na vprašanje, kaj nas na področju
trajnostne mobilnosti in prometne varnosti v Občini
Cerknica čaka v naslednjih letih. Kot je zapisano v akcijskih načrtih posameznih stebrov razvoja mobilnosti
v občini Cerknica, v naslednjih petih letih pričakujemo
postopno izgradnjo pločnikov s pripadajočo opremo
ter odpravo nevarnih točk prečkanja regionalnih cest
na evidentiranih odsekih. Med drugim bo za spodbujanje kolesarjenja do leta 2019 pripravljen celovit načrt
razvoja kolesarskega omrežja, medtem ko bo občina v
vmesnem obdobju postavila kolesarska stojala pred javnimi objekti in na javnih površinah.
S študijo izvedljivosti in vzpostavitvijo občinske linije
javnega potniškega prometa do leta 2020 bomo spodbujali uporabo javnega prevoza in zmanjševali odvisnost
prebivalcev od uporabe avtomobilov na krajših razdaljah.
Da bi do leta 2025 za 20 odstotkov znižali število promet
nih nesreč, bomo do leta 2020 izvajali ukrepe umirjanja
prometa, predvsem tranzitnega, v Cerknici ter na Rakeku
in Uncu. Veseli bomo vašega sodelovanja pri izboljšanju
trajnostne mobilnosti in vaših odzivov na izvedene ukrepe izboljšanja kakovosti bivanja v občini Cerknica.

Foto: Ljubo Vukelič

Varnost na prvem mestu

V avtu na soncu
lahko do 70 °C
Policija opozarja: »Otrok in živali ne
puščajte samih v zaprtih avtomobilih.«
Temperatura v avtu namreč lahko že
v kratkem času tako naraste, da resno
ogrozi življenje otroka ali hišnega
ljubljenčka, ki je zaprt v avtu.

O

b vsakem poletnem vročinskem valu lahko znova in znova prebiramo grozljive zgodbe o v avtu
zaprtih in zapuščenih otrocih ali domačih živalih. Kot odgovorni vozniki in starši moramo vedeti, da
se otrok ali domačih ljubljenčkov nikoli ne pušča samih
v avtu, pa četudi gre za nekajminutni skok na blagajno
bencinskega servisa.
Notranjost avtomobila ob obsevanju s sončnimi žarki
deluje kot vročinska past; sonce segreva pločevino, zato
se segreva notranja stran karoserije, na primer strop.
Še dodatno – in izdatno – se notranjost segreva zaradi
obsevanja armaturne plošče in vratnih oblog skozi avtomobilska stekla. Ob zaprtih oknih vroč zrak nima kam
uiti, zato temperatura v notranjosti skokovito raste.
Tudi na dan, ko so temperature za ljudi prijetne, lahko avtomobil že v nekaj minutah postane prava »pečica«.
Ko ima zrak le 25 °C, lahko temperature v avtu, parkiranem v senci, krepko presežejo 30 stopinj, če je avtomobil
parkiran na soncu, pa lahko dosežejo tudi do 70 °C.

Toplotni udar je lahko usoden

Pri tem živalim v avtu odprto okno ne pomaga kaj dosti, zato nikoli ne puščajte živali samih v avtu, če morate
skočiti po nujnih opravkih – če vaše žverce ne morejo z
vami, jih raje pustite doma. Tudi če pustite avto delovati
z vključeno klimatsko napravo, to ni najboljša odločitev –
že večkrat je namreč prišlo do smrti živali, ker je klimatska naprava odpovedala ali zaradi pregretja motorja pričela namesto hladnega v kabino pihati vroč zrak.
Živalim, ki se ohlajajo predvsem s sopenjem, razgret
zrak v avtomobilu onemogoča, da bi znižale svojo t elesno

temperaturo, zato lahko že v 15-ih minutah pride do vročinske kapi. Če telesna temperatura živali za daljši čas
preseže 41°C ali za zelo kratek čas preseže 42 °C, je to
lahko za naše ljubljenčke smrtno nevarno, saj jim zaradi tega grozi odpoved več notranjih organov. K temu so
še posebej nagnjene živali z epilepsijo, povečanim delovanjem žleze ščitnice, živali z boleznimi srca in dihal ter
pasme s kratkimi gobčki.
Simptomi toplotnega udara:
• povišana telesna temperatura,
• pospešen in šibak srčni utrip,
• oteženo dihanje,
• modrikaste vidne sluznice,
• drhtenje,
• krči,
• opletajoča hoja,
• nezavest.

Kako lahko pomagamo?

Najbolj pomembno je, da pregreto žival čimprej ohladite. Takoj jo prestavite v hladen prostor ali vsaj v senco
in ji ponudite hladno (ne premrzlo) vodo. Če sprva noče
piti, ji nežno zmočite dlesni, vendar je ne silite s pi
tjem. Pije naj postopoma, zato ji vodo ponudite večkrat
v manjši količini. Živali ne polivajte z mrzlo vodo, saj
lahko pri prehitrem ohlajanju pride do šoka. Za ohlajanje raje uporabite mokre brisače, ki jih najprej položite
na tace, trebuh in za vrat. Če gre za težji primer toplotnega udara, jo lahko na teh mestih tudi polijete z mla
čno vodo. Z ohlajanjem prenehajte, ko vaši živali telesna
temperatura pade na 39 °C.
Če na vroč dan opazite avtomobil,
v katerem so že dalj časa zaprte
živali, takoj pokličite policijo, saj
gre za nujen primer, v katerem je
ogroženo življenje živali!
Vir: AMZS in Žverce.si

Avtor: Matjaž Kandžič, vodja policijskega okoliša PP Cerknica
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SL. PEVEC
(VANJA)
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STROK. ZA
GEOTEHNIKO

GRŠKI
DRŽAVNIK
ALUMINIJ
ITALIJANSKA RTV

CESTA, KI
SE ODCEPI
SELEN

EDVARD
ŽITNIK
JAP. PISAT.
(HIROBUMI)

ČRNA ŽIVAL
POGOST
VEZNIK

GOSPODAR.
DEJAVNOST
IZVLEČEK
REKA SKOZI
MÜNCHEN
VOJAŠKA
STOPNJA
ŽGANJE OB
KONCU KUH.

NEPRAVI
KROG,
PAKROG
SKUPEK
VSEH
GENOV
SL. OPERNI
PEVEC
DARIAN
S(U)P

SOL DUŠIKOVE
KISLINE
IKAROV OČE

LESENA
OGRAJA
TOMAŽ
ŠALAMUN

DIVJA VRTNICA ZA ČAJ
PETER
KOLŠEK

DAN. KIPAR
NIELSEN

ŽEBELJ, KI
DRŽI KOLO
NA OSI,
LUNEK

DANSKI
OTOK

PAKET
CIGARET
(LJUDSKO)

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zelenih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov: Sliv
niški pogledi, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom
»Nagradna križanka« ali na elektronski naslov urednistvo@
slivniskipogledi.si, ime zadeve naj bo »Nagradna križanka«.
Rešitve bomo v uredništvu sprejemali do 25. avgusta.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih prispeva pokrovitelj tokratne križanke, Stepp, d. o. o.
1. nagrada: tabure kocka,
2. nagrada: okrasna blazinica,
3. nagrada: blazinica za stol.
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STAR
SLOVAN

AVS. SLIKAR
(CARL)
SL. PESNIK
(FRAN)

EDWARD
KAR
PRIRASTE V NORTON
DOLOČEN. SL. SLIKAR
OBDOBJU (TONE)

SKUPINA, KI
SE PODPIRA
ZARADI
KORISTOLJUBJA

Rešitev prejšnje križanke (vodoravno): OSMI MAREC, SPIROHETA, LON, ŽAGAR, CERKNICA, IZA, ACETIL, PLANCK,
KI, LAZE, RILKE, ŠTORE, RG, ON, OSBORN, SPLAV, SEJMAR, EFLERAŽA, TABOR VESELJA, EN, SATO, ZOV, KL,
RANČAR, INA, NIALA, MILAN KLEČ, IKONA, ACA.

Razgibajmo možgane

Imena nagrajencev bodo objavljena v naslednji številki
Slivniških pogledov, ki izide v začetku septembra 2017.
V uredništvo je tokrat prispelo 79 pravilnih rešitev prejšnje
križanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo
nagrade pokrovitelja, Občine Cerknica:
1. nagrada (knjiga Fran Gerbič, ob 100-letnici smrti): Ivana Orel, Bračičeva 12, Cerknica,
2. nagrada (zastava Občine Cerknica): Marija Urbas, Slivice 52, Rakek,
3. nagrada (USB ključ): Ana Ličen, Cesta pod Slivnico 5b,
Cerknica.
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo na Občini Cerknica.

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero

Najlepše podobe praznika

Praznično poletno vzdušje

Podelitev občinskih priznanj zaslužnim občanom je napolnila dvorano KD Cerknica , prišel je tudi butalski župan.

Turistično društvo Menišija je ponovno organiziralo dobro obiskano prireditev Na lepi Menišiji.

Središče Cerknice so v sobotnem dopoldnevu napolnili ubrani zvoki…

… in usklajeni gibi mladih plesalcev.

Grahovski gasilci so imeli še dodaten razlog za veselje, prevzem
novega gasilskega vozila.

Godba Cerknica je pripravila tradicionalni Poletni večer, ki je na
Tabor privabil številne obiskovalce.

Foto: Ljubo Vukelič
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Lepo vabljeni ...
... v juliju
do 28. julija
Razstava čipk

Razstava izdelkov klekljarske sekcije
KD Rak Rakek.
Knjižnica Rakek, v času obratovanja knjižnice.
Organizirata: KD Rak Rakek in KJUC

vsak četrtek
Poletna vadba joge

S seboj imejte podlogo in tanko odejo.
Vstop je prost.
ob 19.00 Rešeto na Cerkniškem jezeru
Organizira: društvo Joga v vsakdanjem
življenju Popetre

20-kilometrski dvodnevni pohod s
prenočitvijo. Informacije: 041 760 859
(Miro), krizna_jama@yahoo.com ali
www.krizna-jama.si.
ob 9.00 parkirišče med Gornjim jezerom in
Lazami
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

nedelja, 30. julij
Tri cine v Dolomitih

Krožna 4- do 5-urna pot pod tremi vrhovi.
Obvezna prijava na 031 685 607 (Štefka
Šebalj Mikše).
ob 4.30 odhod z Avtobusne postaje Cerknica
Organizira: PD Cerknica

... v avgustu

sobota, 8. julij

do 31. avgusta

Razvitje prapora Čebelarskega
društva Rakek

Razstava čipk

Prireditev v okviru praznovanja 110-letnice
čebelarstva na Rakeku.
ob 10.00 pri OŠ Jožeta Krajca Rakek
Organizira: ČD Rakek

nedelja, 9. julij
Od izvira Soče do Bovca

Pohod v organizaciji PD Cerknica,
okoli 6 ur hoje. Obvezna prijava
na 031 685 607 (Štefka Šebalj Mikše).
ob 5.00 odhod z Avtobusne postaje Cerknica
Organizira: PD Cerknica

ponedeljek, 10. julij
Razumevanje psa in njegovih potreb

Predavanje priznanega švicarskega kinologa
Hansjoerga Adlerja.
ob 19.00 Točka moči, Čabranska 9
Organizira: Večgeneracijski družinski center
Cerknica

sreda, 12. julij
Skupina za samopomoč

Srečanje za pomoč svojcem bolnikov z
demenco. Informacije: 040 458 015.
ob 17.00 Center starejših Cerknica DEOS
Organizira: Center starejših Cerknica DEOS

sobota, 22., in
nedelja, 23. julij
S Cerkniškega jezera preko
Javornikov v Pivško kotlino
Organiziran srednje zahteven

Razstava izdelkov klekljarske sekcije KD
Rak Rakek
Knjižnica Cerknica, v času obratovanja knjižnice.
Organizirata: KD Rak Rakek in KJUC

vsak četrtek
Poletna vadba joge

S seboj imejte podlogo in tanko odejo.
Vstop je prost.
ob 18.00 Rešeto na Cerkniškem jezeru
Organizira: društvo Joga v vsakdanjem
življenju Popetre

sreda, 9. avgust
Skupina za samopomoč

Srečanje za pomoč svojcem bolnikov z
demenco. Informacije: 040 458 015.
ob 17.00 Center starejših Cerknica DEOS
Organizira: Center starejših Cerknica DEOS

nedelja, 13. avgust
Bosonogi pohod ob Cerkniškem
jezeru

Lažji (do 6-urni) bosonogi pohod
ob Cerkniškem jezeru. Informacije
041 760 859 (Miro), www.krizna-jama.si ali
krizna_jama@yahoo.com.
ob 9.00 parkirišče na koncu Dolenjega jezera
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

od ponedeljka, 21.,
do petka, 25. avgusta
Glasbena delavnica

Glasbena delavnica za najmlajše
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(od 3. leta naprej). Otroci se bodo pod
vodstvom Eve Favento Ule igraje učili petja
pesmic, ritmične spremljave in gibalnega
izražanja. Prispevek 15 evrov na otroka.
ob 17.00 na vrtu Galerije Krpan
Organizira: Večgeneracijski družinski center
Cerknica

od četrtka, 24.,
do sobote, 26. avgusta
Festival Konc avgusta

Tridnevni festival bo ponudil program
kina na prostem, umetniško oživitev stavb,
kulinarično ponudbo ter glasbeni program.
Podrobnejši program bo objavljen na
Facebook strani Kulturnega doma Cerknica
ter na spletnih straneh Občine Cerknica in
Notranjskega regijskega parka.
Celodnevno dogajanje, več lokacij v Cerknici
Organizirajo: TD Notranjska in
KD Cerknica, Notranjski regijski park v
sodelovanju s partnerji: Občino Cerknica,
Društvom ljubiteljev gradu
Snežnik, Društvom notranjskih
kulturnikov Krpan, Tur servisom,
Turističnim društvom Menišija
in Notranjskim študentskim
klubom

Kam med počitnicami?
Večgeneracijski družinski
center Cerknica
V juliju in avgustu od ponedeljka do petka
od 8.00 do 16.00 organizira počitniško
varstvo za otroke, stare od 6 do 13 let, ki
bo potekalo v Točki moči na Čabranski 9.
Prijave: druzinski.center.cerknica@gmail.
com ali 031 727 528.

Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica
Čas počitnic je tudi čas učenja:
• brezplačna uporaba študijskega prostora
za dijake in študente,
• klimatiziran prostor v 2. nadstropju
cerkniške knjižnice,
• računalniki s povezavo na splet,
• Wi Fi dostopna točka,
• v času obratovanja knjižnice,
• preverite razpoložljivost na (01) 7091
078 ali na www.kjuc.si.

Notranjski regijski park
Vabi na drugi poletni teden raziskovalnih
počitnic, ki bodo potekale konec avgusta.

