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Hotel Rakov Škocjan 
spet vabi
Hotelu Rakov Škocjan se vendarle 
obetajo boljši časi: 19 . avgusta so 
njegova vrata na stežaj odprli novi 
najemniki, družina Udovič z Rakeka . 

Župan občine Cerknica Marko Rupar je ob odpr-
tju spomnil, da je Rakov Škocjan naravni park, 
kar otežuje posodabljanje infrastrukture na tem 

območju. Najemnikom je zaželel uspešno delo, pri tej 
želji se mu je pridružil predstavnik Notranjskega re-
gijskega parka Dejvid Tratnik, ki si želi tudi dobrega 
sodelovanja s hotelom. Odprtje so popestrili folklorna 
sekcija Kulturnega društva Rak Rakek in mladi glasbe-
nici ter glasbena skupina Drug problem.

Zgodovino hotela Rakov Škocjan je opisal Danimir 
Mazi. Hotel je bil zgrajen pred 55 leti, nato pa so si ga 
lastniki in najemniki podajali iz rok v roke, vse dokler 
ni pristal v stečajni masi cerkniškega Bresta. Zadnja leta 
je bil zaprt, kar je povzročalo slabo voljo med številnimi 
obiskovalci tega našega naravnega bisera, pa tudi doma-
čini smo se spraševali, zakaj ene redkih večjih prenočit-
venih kapacitet ni možno vključiti v turistično ponudbo. 

Hotel je vzela v najem družina Udovič, ki sicer že dol-
go uspešno vodi avtokamp Pivka jama pri Postojni. Ho-
tel ima 30 ležišč, ponujajo pa tudi organizacijo raznih 
slavij in podobnih dogodkov. Obetajo si krajši ali daljši 
obisk številnih tujih in slovenskih turistov, ki občuduje-
jo ta naravni biser. Nedvomno bodo hotel obiskali tudi 
številni domačini, veseli, da je v Rakovem Škocjanu spet 
mogoče spiti dobro kavo ali sesti k nedeljskemu kosilu.

Avtor: Sergeja Širca

Foto: Ljubo Vukelič



september 2017 | Slivniški pogledi | 3

UvodnikUvodnik

Zaupanje 
in odgovornost

Se tudi vam 
zdi, da je 
pomanjkanje 
odgovornosti na 
vseh ravneh v 
Sloveniji postalo 
velika težava? 
Vse pogosteje se 
sprašujemo, kdo 
bo odgovarjal za 

napake in kar samoumevno je postalo, 
da na zagovor ni klican nihče . Še več, 
v številnih primerih si odgovorni bolj 
prizadevajo za prilagoditev pravil, ki 
jim omogočajo izogibanje odgovornosti, 
kot pa za postavljanje jasnih kriterijev 
za določanje odgovornosti in posledic 
napačnega ravnanja .

»Višji kot je tvoj položaj, večja je odgo-
vornost. Jasno je tudi, da morajo biti 
pravila najprej prakticirana na vrhu, 

ki mora biti zgled,« je v intervjuju za Slivniške po-
glede pribil dr. France  Arhar. Lahko bi rekli, da 
je najvišji »vrh« državna oblast, torej predstavni-
ki ljudstva, ki jih to ljudstvo večinoma izbere na 
volitvah. Torej bi bilo logično domnevati, da po-
slanci, ministri in predsedniki (seveda tudi župa-
ni in občinski svetniki) izgubijo zaupanje svojih 
volivcev, če ravnajo neodgovorno. A spomin voliv-
cev je pogosto zelo luknjast, pogosto je bolj kot 

 odgovorno  opravljanje funkcije pomembno, ali je 
»naš« ali »ni naš«.  

Še težje pa je klicati na odgovornost na nižjih rav-
neh odločanja, kjer imajo škarje in platno v rokah 
razni direktorati, inšpektorati in agencije, svetovalci 
in sekretarji – torej ljudje, ki niso neposredno izvo-
ljeni in naj bi jih na funkcije imenovali zaradi njihove 
strokovnosti in ugleda. A pogosto njihove odločitve 
zbujajo dvom v strokovnost. 

Slovenci enostavno ne zaupamo več svoji oblasti. 
Zaupanje si bo povrnila le, če bo prevzela nase tudi 
breme odgovornosti, ki pride v paketu z odgovor-
nim položajem. Čeprav gre za čisto drugačno od-
govornost, sem kar zaploskala besedam še ene to-
kratne intervjuvanke, Vide Žlogar, vodje folklorne 
sekcije KD Rak Rakek: »Priznati moram, da mi ni 
vseeno, kako se uvrščamo na revijah. Kritika me 
osebno prizadene, zato želim, da se kakovostno 
predstavimo. Vem, da s trudom pridejo tudi uspe-
hi. Ker sama predano delujem v društvu, vložim 
 ogromno časa in energije, to pričakujem tudi od 
plesalcev. In naša prizadevanja se, kot kaže, obre-
stujejo, saj zadnja leta na revijah tudi z odraslimi 
dosegamo državni nivo.« 

Nihče ne pričakuje, da bodo ljudje delali brez na-
pak – pa naj gre za člane folklorne ali pa kake bolj po-
membne skupine. Tudi ljudje na odgovornih položa-
jih so vendarle samo ljudje. Z vso pravico pa lahko 
pričakujemo, da bodo svojo napake priznali, zanje 
prevzeli odgovornost in nato postavili sistem, ki bo 
napake preprečeval. Na napakah se menda učimo.

Slovenski državljani bi namreč radi zaupali deni-
mo agenciji za okolje, ko ta izda okoljevarstveno so-
glasje za gradnjo industrijskega obrata, drugega tira 
ali postavitev vetrnic. Ali inšpektoratom, ki trdijo, 
da strokovno opravljajo svoje delo. Kajti potem bi 
zaupali tudi strokovnjakom, ki načrtujejo obnovo 
Stržena in gradnjo krožišča.

Vse bolj se namreč zdi, da zaupamo samo še 
 gasilcem.
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Avtor: Sergeja Širca
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Intervju

»Človeka vzgojiti je največja umetnost« 
Dr. France Arhar, pravnik, ki je svojo 
poklicno pot preživel v bančništvu in 
poslovnem svetu, je upokojen od prvega 
avgusta . »Ga ne mislim,« odgovori na 
vprašanje, ali je dokončno zapustil 
poslovni svet . Vsako jutro pregleda 
analizo trga, ki jo dobi iz New Yorka . 
»Mene to zanima« . Svoje delo je imel 
rad, saj bi se lahko upokojil že pred leti . 
Delati je začel novembra leta 1971 . 

Gospod Arhar, očitno ste delali z veseljem? 
Če želiš uspeti pri delu, te mora delo veseliti. Opravlja-
ti ga moraš z žarom. Če nimaš afinitete do dela, nastane 
problem: zate, za okolico, za delodajalca. Nimaš interesa, 
da bi znal več od tistega, kar se od tebe zahteva, in skupi-
na ne more imeti dobrega rezultata. Cilje lahko doseže le 
uspešna skupina in ne posameznik. Pri vodenju kakršne 
koli skupine je medčloveški odnos, ki temelji na zaupa-
nju in odgovornosti, temelj. Če združimo oboje, uspeh ne 
more izostati. Za katerega koli vodjo velja, da sta razume-
vanje in spoštovanje temelj uspeha. Samo z ukazi se uspe-
hi in dobri rezultati ne dosegajo. Švicarski bankir Hans 
Vontobel, ki ima zasebno banko, mi je prinesel knjigo z 
naslovom Unverbucht, Neknjiženo, v kateri je opisal svoj 
uspeh. Piše, da od vodij vodje pričakuje, da so humanisti. 
Ti se lahko bolj poglobijo v elementarne človeške zahteve. 

Lahko to razmišljanje preslikava na državo? 
Mislim, da na vsako organizirano tvorbo. Višjega pomena 
je, več je svobode, a več mora biti tudi odgovornosti. Svo-
boda in odgovornost sta v premi soodvisnosti. Velika ne-
varnost je želeti si svobodo brez odgovornosti. Če govo-
rimo o državi, ki je najvišja oblika organiziranosti, sta ta 
dva elementa še bolj pomembna. Višji kot je tvoj položaj, 
večja je odgovornost. Jasno je tudi, da morajo biti pravi-
la najprej prakticirana na vrhu, ki mora biti zgled. Star 
slovenski pregovor pravi: »Besede mičejo, zgledi  vlečejo.«  

V pokriznem času veliko govorimo o etičnem vidiku 
posameznika in inštitucij. Tehnologija je na eni strani 
naredila velik korak naprej, na drugi pa v odnosih pred-
stavlja odtujevanje in tveganje. Ali se znamo še odkrito 
pogovarjati iz oči v oči? Nekateri se pogovarjajo samo še 
po telefonu. Zame je tudi zanašanje na tehniko namesto 
pomnjenja popolnoma napačno. Določene stvari mora 
človek vedeti v katerem koli času. Ne moreš biti v popolni 
odvisnosti od računalnika ali pametnega telefona. 

To opažate pri mladih? 
Mlada generacija je, če gledam gramatiko ali besedni za-
klad, vedno bolj skromna. Poslovni svet ima tudi svoj 
bonton in vse na trgu deluje po logiki »dam, da dobim«. 
Trg ni enosmerna cesta, da bi samo prejemal. V medčlo-
veških odnosih je isto. Taki odnosi so pravi, vzajemni, 
dolgotrajni in zaupanja vredni. Ravno človeško zaupanje 
je treba zaslužiti. Če vzameva razvoj človeka. Kaj je bilo 
prej, beseda ali črka? Najprej je bila beseda, šele nato so jo 
zapisali, da so ji dali večjo vrednost. Vendar star slovenski 
pregovor pravi »Ali si ali nisi mož beseda?« In v tem je vsa 
umetnost poslovnega odnosa. Tega je v zadnjem času pre-
malo. Izpolnitev zaveze je največja vrednost. Ne potrebu-
jem nobene pogodbe, če vam zaupam. Zame je pomem-
bna beseda. Poglejte, v bankah je prvi in zadnji aksiom 
likvidnost. Ko banka zaveze v denarju ne more več izpol-
niti, je v stečaju. Minulo krizo je sprožil stečaj ameriške 
banke Lemon Brothers. Ampak pri denarju ni nič novega. 
To je vidno iz literature, iz Shakespeara, Sirahove knjige, 
Sofokleja … Iz tega izhaja, da je generalno gledano naše 
življenje prekratko. Lastna šola, fiaski in uspehi imajo 
največjo vrednost. Teorija, ki ne pušča sledov na koži in v 
srcu, nima take veljave. Zato se ponavljajo napake. Če bi 
vseskozi živeli isti Zemljani, se verjetno ne bi. 

Ste se tega razmišljanja naučili na poslovni poti? 
Absolutno. 

Kaj pa doma, v družini? 
Vsaka vzgoja se začne v družini. Otroku so prvi zgled 
starši, vzgoja se mora nadaljevati v izobraževalnem pro-
cesu. Mlad človek se kuje. Vsi te učijo: »Delaj dobro, varuj 
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Intervju

Avtor: Maruša Mele Pavlin Foto: Ljubo Vukelič

se hudega. Bodi pošten.« Tega se ne da nadomestiti. Člo-
vek je največja investicija. Marsikdo nima časa za to in si 
misli: »Bom pozneje.« Tega se pozneje ne da nadomestiti. 

Ste tudi delovne navade dobili doma?
Prvo kolo sem si kupil sam v tretjem razredu. Nabiral 
sem češarke. Od šestega razreda sem delal s pokojnim 
očetom. Bil je zidar, pozimi mesar. Navadil me je vsa zi-
darska dela. Kot študent sem si sam služil kruh. Še ko 
sem se zaposlil, sem marsikateri konec tedna zidal kole-
gom. Včasih mi je pomagala tudi soproga Andreja. Pri 
fizičnem delu sem se sprostil. Na delovnem mestu sem 
bil vedno ob sedmih. Kdaj bom delovnik zaključil, nisem 
nikoli vedel. Okusil sem državno ter tudi domačo in tujo 
lastnino. Vsaka je lahko zelo uspešna, če ima profesio-
nalne in odgovorne ljudi, ki spoštujejo stroko in etiko. 
Vse je odvisno od nas, od živega kapitala. Človeka vzgo-
jiti je največja umetnost. 

Česa ste se posluževali kot predavatelj na Ekonom-
ski fakulteti? 
V predavanja sem vpeljeval tudi prakso. Na mojih izpitih 
ni bilo testov. Samo razgovori. Želel sem vedeti, kaj člo-
vek resnično misli. Po zaključku drugega mandata kot 
guverner Banke Slovenije leta 2001 me je Ekonomska 
fakulteta v Ljubljani povabila v redno delovno razmerje, 
a sem se zahvalil in predaval pogodbeno pri rednem in 
izrednem študiju. Zanimali sta me teorija in praksa. Iz-
kušnje so tiste, ki te učijo. Mlad človek jih ne more imeti, 

a lahko ga opozoriš, na kaj mora biti pozoren. Ko sem bil 
predsednik uprave UniCredit Bank, je bil pri sklepanju 
pogodb vedno prisoten vsaj en mlad človek. Tako se je 
učil, kako voditi pogajanja. 

Verjetno bi se težko tako posvetili delu brez pod-
pore žene in hčerke? 
To je popolnoma jasno. To je najpomembnejše. V tujini 
poznajo t. i. headhunterje, podjetja, ki iščejo kadre. Eno 
najpomembnejših vprašanj pri njih je, kakšno je tvoje 
zasebno življenje. Še celo horoskope gledajo za posa-
mezne poklice. Rojeni v zemeljskem znamenju so, na 
podlagi empirike, najbolj stabilni. Za najbolj odgovorna 
mesta ljudi tam ne rekrutirajo na javnih razpisih. 

Vi ste zemeljsko znamenje? 
Sem. 

Kljub upokojitvi vas poslovni svet še zanima? 
Seveda. Veste, pri mladem človeku, ki začenja brez mate-
rialne baze, je materialni vidik zelo pomemben. Ampak 
spoznal bo, da mora delati z veseljem. Če bo, bo tudi mate-
rialni rezultat zelo dober. Ker ga bodo opazili in nagradili. 
V koncernu UniCredit so poslovni rezultat merili tako, da 
je 50 odstotkov uteži predstavljal rezultat tvoje banke, 20 
odstotkov rezultat celotnega koncerna in 30 etični odnos. 
Meril se je z intervjuji s poslovnimi partnerji, z zaposle-
nimi in nadzorniki. To je bila celota za oceno in nagrado. 
Tak način zelo cenim. In odgovornost do skupnosti. De-
vet let sem z dobičkom vodil UniCredit Bank, niti enega 
evra niso lastniki transferirali k sebi. Vse je služilo rein-
vestiranju. Pomembna so bila tudi sponzorstva. Pomaga-
li smo Društvu prijateljev mladine, Karitas in Rdečemu 
križu. Z denarjem in živim delom. Odgovorno lastništvo 
ne pozna nacionalnih, državnih, rasnih, verskih meja. De-
luje na človeški podlagi, ki nam je vsem enaka. Če imate 
rezultate, je pri takih odgovornih lastnikih najboljše de-
lati. Tam ni intrigantskih ali političnih diskusij. 

Kako boste preživeli jesen? 
Nimam posebnih načrtov. V kombinaciji fizičnega in in-
telektualnega dela ter športa, če Bog da. Vse pa je odvis-
no od mentalnega in fizičnega zdravja. Oboje je potreb-
no vzdrževati. Ampak saj vidite, da smo od trenutka do 
trenutka. Poskušati pa moraš in imeti voljo. Od volje je 
vse odvisno. 
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Spet v šolo in vrtec!
S septembrom se začenja novo šolsko 
in vrtčevsko leto . Generacije se tudi na 
ravni naše občine krepijo, tako da se ni 
bati, da bodo šole in vrtci samevali . 

V šolskem letu 2017/2018 bo v cerkniški občini 
v šolo vstopilo 143 prvošolčkov. Največ, 71, v 
Cerknici, 23 na Rakeku, 20 v Begunjah, 18 v Gra-

hovem in 11 na Uncu. Na unški podružnični šoli letos ne 
bo več kombiniranih oddelkov, saj je otrok dovolj, da so 
lahko oblikovali tri čiste oddelke prve triade. 

Na javni poziv za vpis v Vrtec Martin Krpan Cerknica 
je letos prispelo 160 prijav, in sicer 112 za prvo in 48 za 
drugo starostno skupino. »Na podlagi analize prejetih 
prijav starši vrtec od 1. septembra potrebujejo za 136 
otrok, 24 pa jih potrebuje varstvo med šolskim letom, 
ker z začetkom vrtčevskega leta še ne izpolnjujejo po-
goja za vpis,« je pojasnila Bogdana Bizjak, višja sveto-
valka za družbene dejavnosti na Občini Cerknica. Potem 
ko je 17 staršev odstopilo od vloge, naj bi bilo trenutno 
na čakalnem seznamu še 23 otrok, ki pogojev za spreje-
tje trenutno še ne izpolnjujejo. Bizjakova poudarja, da 
bodo ti otroci lahko sprejeti med letom - če se bodo me-
sta sprostila zaradi izpisov. 

Razmišljajo o novem vrtcu
Skupno bo v Vrtcu Martin Krpan Cerknica tako letos 
organiziranih 27 oddelkov – 18 v Cerknici, 6 na Rake-
ku in 3 v Grahovem. Nekatere starše skrbi, da bo vrtec 

Aktualno pri nas

v  prihodnjih letih premajhen za vse otroke, saj prihajajo 
številčno močnejše generacije. Na občini jih mirijo, da ne 
bo tako, saj je število rojstev in priselitev v rahlem upadu 
glede na predhodna leta. »Cerkniški vrtec je dovolj velik,« 
je prepričan cerkniški župan Marko Rupar, ki kot težavo 
izpostavlja zelo visoke normative glede površine prosto-
rov in števila otrok v oddelkih, kar predpisuje država. »Ti 
standardi so precej razkošni. Glede števila otrok v oddel-
kih bi bili lahko fleksibilnejši, zlasti če vrtcu primanjku-
je prostora in starši ostajajo brez varstva,« meni župan. 
Sicer pa Rupar poudarja, da je prostorska stiska največja 
v rakovški enoti vrtca. Že pred leti so morali zagotoviti 
dodatna oddelka v osnovni šoli. Vrtec je bil nazadnje ob-
novljen leta 2004, vendar širitev na obstoječi lokaciji ni 
več mogoča. »Zavedamo se, da bomo morali razmišljati o 
gradnji novega vrtca na Rakeku,« razkrije Rupar. Ko bo 
zgrajena športna dvorana, naj bi v neposredni bližini v 
prihodnjih letih zgradili še vrtec. 

Sicer večjih težav in pomanjkanja prostora v vrtcih na 
občini tudi v prihodnje ne pričakujejo, saj v primerih, ko 
prostih mest v posameznem kraju ni, otroke razporeja-
jo po drugih enotah cerkniškega vrtca. Možne pa so tudi 
manjše prostorske prilagoditve. Veliko več težav so imeli 
starši pred leti, ko osrednji vrtec v Cerknici (ta se je v nove 
prostore preselil konec septembra 2014) še ni bil zgrajen.

Prednosti zasebnega varstva
Takrat se je veliko staršev moralo posluževati zasebnih 
varstev. Jerneja Štritof z Rakeka je dejavnost zaseb-
nega varstva otrok opravljala kar sedem let. »Že med 
študentskim delom sem se seznanila s tovrstno obli-
ko varstva predšolskih otrok. Takoj sem videla številne 
prednosti, zato sem dejavnost registrirala in pridobila 
vsa potrdila za izvajanje zasebnega varstva. Pri šolskem 
ministrstvu sem se tudi vpisala v razvid kot varuh pred-
šolskih otrok,« pripoveduje Štritofova. V sedmih letih je 
na poti osamosvajanja pomagala okoli 50-im otrokom iz 
cerkniške občine. Nekateri so bili v varstvu le kratek čas, 
dokler niso dobili prostega mesta v javnem vrtcu, spet 
drugi so ostali do tretjega leta. Štritofova priznava, da je 
ta oblika varstva primerna za mlajše otroke, staršem sta-
rejših otrok pa je svetovala, naj jih vključijo v vrtce, kjer 
so skupine bolj homogene in omogočajo družbo sovrstni-
kov. V njeni skupini so bili namreč otroci od 11. meseca 
starosti do treh let. Verjame, da so prednosti varstva v 
manjši skupini številne. »Posameznemu otroku lahko 

Število prvošolčkov 
v občini Cerknica - 
šolsko leto 2017/2018

OŠ Notranjski odred 
Cerknica
OŠ Jožeta Krajca Rakek
POŠ Begunje
POŠ Grahovo
POŠ Unec

71

11

18

20

23
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posvetiš več časa, se mu prilagodiš s hrano in počitkom. 
11- mesečni otrok ima lahko v varstvu enak dnevni ritem 
kot ga je navajen iz domačega okolja, s tem pa je ločitev 
od staršev veliko manj stresna,« pripoveduje Štritofova.

Priložnost za mlade
Prednost varstva otrok v manjših skupinah hkrati pred-
stavlja veliko težavo za varuhe predšolskih otrok. V 
varstvu imajo namreč lahko le šest otrok, kar pogosto 
komaj zadostuje za preživetje. Poleg materialnih stro-
škov morajo namreč plačati še prispevke za svojo soci-
alno varnost in na koncu meseca ne ostane veliko. »Kot 
zasebnik je težko konkurirati javnemu vrtcu, ki ga sub-
vencionira občina,« pravi Štritofova. V zadnjih dveh le-
tih je sicer sodelovala tudi z Občino Cerknica, ki je delno 
subvencionirala varstvo predšolskih otrok, saj vsi otroci, 
ki so potrebovali varstvo, niso bili sprejeti v javni vrtec. 
Največje težave pri vpisu imajo starši otrok, ki pogoje 
za vpis v vrtec izpolnjujejo v pomladnih in poletnih me-
secih, ko so vrtčevske skupine že oblikovane. Štritofova 
poudarja, da je bilo takrat povpraševanja staršev največ, 
vendar so omejitve glede števila otrok stroge. Razmi-
šljala je tudi o ustanovitvi zasebnega vrtca, za katerega 
pa je treba izpolniti številne programske, prostorske, 
kadrovske, birokratske pogoje. »Za ustanovitev se zara-
di nove karierne poti nisem odločila. Z varstvom tudi 
ne bom nadaljevala, vendar pa kljub temu menim, da je 
lahko zasebni vrtec za mlade odlična poslovna ideja,« je 

prepričana sogovornica. Meni namreč, da bi bile tudi v 
naših koncih dobrodošle dodatne oblike programov (po-
leg javnega), saj starši vse več dajo na kakovost varstva 
in vzgoje.

Koncesije ne bodo podelili
V Cerknici so se pojavile tudi pobude za ustanovitev za-
sebnega vrtca. »Lahko potrdimo, da sta se za ustanovitev 
zanimala dva zasebnika, vendar trenutno ne vemo, kako 
daleč sta s postopki,« pojasni Bizjakova. Na vprašanje, ali 
podpirajo ustanavljanje zasebnih vrtcev, odgovarja, da bi 
bili zasebni vrtci, ki izvajajo program po posebnih peda-
goških načelih, tudi v naši občini povsem dobrodošli. A 
na občinski upravi so jasni: trenutno ni potrebe za razpis 
koncesije za izvajanje predšolske vzgoje, saj je kapacitet 
v javnem vrtcu dovolj. Kot so pojasnili na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, podelitev koncesije za 
občino namreč pomeni, da zasebni vrtec opravlja javno 
službo in ima enak program kot javni vrtec, zato mu mora 
občina s posebno pogodbo o koncesiji nameniti sredstva 
iz občinskega proračuna. Če bi torej do ustanovitve zaseb-
nega vrtca v naših krajih dejansko prišlo, bi morala ob-
čina sofinancirati varstvo za vsakega vključenega otroka, 
ki ima stalno bivališče skupaj z enim od staršev v Občini 
Cerknica, in sicer v višini 85 odstotkov sredstev, ki bi jih 
za otroka namenila v javnem vrtcu. »Seveda pod pogojem, 
da zasebnik izpolnjuje zakonske pogoje za financiranje iz 
občinskega proračuna,« zaključujejo na občini.

Avtor: Maruša Opeka Foto: Ljubo Vukelič
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»Ministrstvo 
se ne zaveda svoje 
odgovornosti«
Ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen ne dvomi, da so na Občini 
Cerknica pravilno izračunali komunalni 
prispevek za boljšo komunalno 
opremljenost na Rakeku, vendar je 
na julijskem sestanku s predstavniki 
KS Rakek in cerkniško občinsko 
upravo vseeno predlagala zmanjšanje 
prispevka za posameznega zavezanca . 

S tem se na cerkniški občinski upravi nikakor 
ne strinjajo, saj menijo, da je zakon glede tega 
povsem jasen in se izjavam ministrice čudijo. 

»Za pripravo zakonodaje je odgovorno ministrstvo, 
občine pa smo izvajalci zakonodaje in se je moramo 
držati. Da je zakon neživljenjski, tako ni odgovor-
nost občin, ampak ministrstva,« je poudaril župan 
Marko Rupar. 

Na občinski upravi so prepričani, da je višina ko-
munalnega prispevka povsem ustrezna. »Iz občin-
skega proračuna je že dana subvencija v višini 30 
odstotkov. Zagotovili smo še dodatno subvencijo v 
višini 700 evrov za gospodinjstva, ki imajo hišno čr-
pališče ali malo čistilno napravo. V izogib socialnim 
stiskam smo občanom tudi omogočili plačilo komu-
nalnega prispevka na do 30 obrokov brez obresti. 
V primerjalni analizi Občine Cerknica z ostalimi 
21 občinami ima kar 17 občin višji komunalni pri-
spevek od Občine Cerknica,« naštevajo na občinski 
upravi. 

O komunalnem prispevku govori Zakon o pro-
storskem načrtovanju. Po 79. členu tega zakona je 
komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanci plačajo občini. 
Zakon posebej predpisuje, da v višino komunal-
nega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja 
komunalne opreme. Plačilo komunalnega prispev-
ka zavezancu zagotavlja priključitev na že zgraje-
no komunalno opremo oziroma da bo ta zgrajena 
v roku in obsegu, kot določa program opremljanja. 
V zakonu piše, da kadar se komunalni prispevek 
odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni 
organ občinske uprave na zahtevo zavezanca, ka-
dar pa se komunalni prispevek odmerja zaradi iz-
boljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s ko-
munalno opremo, pristojni organ občinske uprave 
izda odločbo po uradni dolžnosti. »Komunalni pri-
spevek se določi na podlagi programa opremlja-
nja glede na površino in opremljenost stavbnega 
zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto 
tlorisno površino objekta in njegovo namembnost 
oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavb-
nega zemljišča s komunalno opremo,« določa za-
kon. Merila za določitev komunalnega prispevka 
predpiše resorno ministrstvo, zakon pa občinam 
dopušča predpisovanje podrobnejših meril. Kot so 
pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, lahko 
občine določijo faktorje dejavnosti, ki jih opredeli-
jo glede na različne vrste objektov. Prav tako lahko 
same določijo razmerje med deležem parcele in de-
ležem neto tlorisne površine. Občine odločajo tudi 
o možnosti obročnega odplačevanja. 

Krajani in krajanke Rakeka so očitno spoznali, 
da je plačilo neizbežno. Odplačila že potekajo, Ob-
čina pa je doslej rešila 430 pritožb. Po navedbah 
občinske uprave se je za obročno odplačevanje od-
ločila kar ena tretjina zavezancev. 
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V novo šolsko leto s prenovljeno razdelilno kuhinjo

Med počitnicami so temeljito prenovili razde-
lilno kuhinjo na cerkniški osnovni šoli. Ker je 
sanitarni inšpektor pred časom opozoril na 

neustreznost opreme in prostora, je Občina Cerknica iz 
občinskega proračuna za leto 2017 za obnovo zagotovila 
70.000 evrov. 40.000 evrov bo namenjenih za gradbena, 
obrtna in inštalacijska dela: razdelilna kuhinja bo dobila 
nove tlake, keramiko, vodovodne in elektro instalacije 
ter prezračevalni sistem. Preostalih 30.000 evrov bo šlo 
za nakup najnujnejše opreme. 

Občina je nekaj več kot 8.000 evrov namenila še za 
predelno steno v večnamenskem prostoru osnovne 
šole na Rakeku. Kot je pojasnila Bogdana Bizjak, viš-
ja svetovalka Občine Cerknica za družbene dejavnosti, 

gre za zvočno izolativno steno, s katero bodo na šoli 
pridobili dodatno učilnico, ki jo bo uporabljala tudi 
glasbena šola. 

Športna dvorana 
že kmalu pod streho

Na Rakeku pospešeno poteka gradnja športne 
dvorane, do konca septembra naj bi nastajajo-
ča telovadnica dobila streho. Ker gradnja pote-

ka po načrtih, na Občini Cerknica načrtujejo pridobitev 
uporabnega dovoljenja v juliju prihodnje leto, s šolskim 
letom 2018/2019 pa bi jo lahko učenci in rekreativci že 
začeli uporabljati. Župan Marko Rupar poudarja, da je 
dvorana prvenstveno namenjena izvajanju pouka špor-
tne vzgoje in rekreaciji, seveda pa bodo v njej lahko, tako 
kot po drugih dvoranah, gostovale tudi ostale prireditve. 
Z gradnjo športne dvorane so se občini odprle možnosti 
sofinanciranja s strani Fundacije za šport in Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. »Na razpisu ministr-
stva smo že bili uspešni, s tega naslova bomo v letu 2018 
dobili 448.000 evrov,« je potrdil Rupar. Občina se je prija-
vila tudi na razpis Eko sklada za nepovratna sredstva, od-
ločitve o morebitni dodelitvi sredstev pa še niso prejeli. 

Urejene šolske poti 
so prioriteta občine

V začetku poletja se je začela rekonstrukcija in 
razširitev ceste na odseku Bezuljak–Dobec–Ko-
žljek. Delavci so v avgustovskih dneh končali z 

obnovo, tako da je šolski avtobus lahko z novim šol-
skim letom zapeljal po širši in varnejši cesti. »Cesta je 

Občina za občane
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bila zelo ozka. Merila je samo 3,5 metra, zato so bila 
srečanja med avtobusom in ostalimi vozili zelo nevar-
na,« so pojasnili na Občini. Obnovljen dvokilometrski 
odsek bo tako za vse udeležence prometa preglednejši. 
Sicer pa bodo na Občini tudi v prihodnje nadaljevali z 
urejanjem nevarnih odsekov cest, po katerih vozi šol-

ski avtobus. »Urejene šolske poti so naša prioriteta,« 
zatrjujejo in dodajo, da v prihodnjem letu že načrtujejo 
dela na odseku ceste od Sv. Vida proti Župenemu. Na-
dejajo se, da bo sredstva na podlagi 23. člena Zakona o 
financiranju občin v pretežni meri prav tako zagotovilo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Novi avtobusni 
postajališči 
na Rakeku in Topolu

V zadnjih letih so številna naselja na območju 
cerkniške občine dobila avtobusna postajališča. 
Kar petnajstim postajališčem sta se v teh dneh 

pridružili še dve novi, v Topolu in na Rakeku. Župan 
Marko Rupar je zadovoljen, ker so postajališča lična, 
služijo obveščanju, zaradi enostavne zasnove pa tudi 
niso tarča vandalov. Čeprav je bilo v preteklih letih na 
tem področju že veliko narejenega, se Rupar zaveda, da 
mnogi kraji postajališč še nimajo urejenih. Pojasnil je, 
da je postajališča veliko lažje urejati ob občinskih ce-
stah, ob državnih se zakomplicira. »Prejeli smo pobudo 
prebivalcev, da bi se uredilo postajališče na Bloški Poli-

ci. Tudi naša prizadevanja gredo v tej smeri. Od Direk-
cije RS za infrastrukturo moramo pridobiti potrebna 
dovoljenja in od zasebnika odkupiti zemljišče za po-
stavitev postajališča,« napoveduje Rupar. Poleg Bloške 
Police na občini načrtujejo še postavitev postajališča v 
Otavah. 

Prikazovalniki 
hitrosti umirjajo 
promet

Občina Cerknica je bogatejša za dva nova prikazo-
valnika hitrosti, na Peščenku in Bločicah. Kot je 
pojasnila direktorica občinske uprave Irena Za-

lar, gre za izvajanje ukrepov celostne prometne strate-
gije, katere cilj je izboljšati prometno varnost. Študije so 
namreč pokazale, da prikazovalniki pozitivno vplivajo na 
voznike, ki postanejo bolj pozorni na hitrost. Da se pri-
kazovalniki obnesejo tudi v naseljih po cerkniški občini, 
Zalarjeva potrjuje in obljublja, da bodo nadaljevali s po-
stavitvami na kritičnih točkah. Že v prihodnjem letu naj bi 
dva nova prikazovalnika postavili v Cerknici in na Rakeku.

Občina za občane
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Namesto podrtije 
pregledno križišče

Občina Cerknica je kot lastnica Poci-
nove domačije v središču Cerknice 
pred rušitvijo teh objektov naročila 

pregled zemljišča, saj so dobili namig, da bi 
v objektih lahko bilo orožje in razstrelivo. In-
dici so se izkazali za pravilne: državna enota 
za varstvo pred neeksplodiranimi ubojni-
mi sredstvi notranjske regije je na posestvu 
našla več kosov pehotnega streliva in dva 
detonatorja. Nevarne najdbe so strokovnjaki 
odstranili in jih do uničenja prepeljali na varno. Opozo-
rili so, da bo tudi pri rušenju potrebna posebna previ-
dnost, saj bi se lahko v nekaterih skritih delih stavb še 
nahajalo strelivo. 

Z urejanjem zemljišča bodo nadaljevali v prihodnjih 
mesecih. Na novo pridobljenem prostoru načrtujejo var-
nejšo in preglednejšo prometno ureditev križišča, ki bo 
bistveno izboljšalo dostop do Peščenka.

Po krožišču 
še parkirišče

Čeprav krožišče pred Cerknico še čaka na uradno 
otvoritev, so se gradbena dela v avgustu že kon-
čala. Krožišče, ki ga kra-

si skulptura akademske kipar-
ke Milene Braniselj, je že več 
tednov prevozno, a pojavili so 
se pomisleki avtoprevoznikov, 
da je cestišče preozko. Preko 
občine so podali pritožbo na 
Direkcijo RS za infrastruktu-
ro, ki je bila glavni investitor. 
Župan Marko Rupar pravi, da 
odgovora pristojnih še ni. A 
ker je bil tehnični prevzem že 
opravljen, Rupar dvomi, da 
bi bilo krožišče neustrezno. 
»Namenjeno je umiritvi pro-
meta pred Cerknico. Vozniki 
se bodo morali prilagoditi, 
ustrezno zmanjšati hitrost in 
varno zapeljati v krožišče,« je 

jasen  župan. V tem delu Cerknice, pri osnovi šoli, naj 
bi kmalu nastalo novo parkirišče, ki bo služilo tudi kot 
prostor za prireditve. »Projektna dokumentacija je že v 
izdelavi. Naša želja je, da bi to postala nova cona park 
& drive, podobna kot na Uncu,« je pojasnil župan, ki 
pravi, da se bo z urejanjem območja spremenila tudi 
prometna ureditev.

Občina za občane
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Dogaja se

Počitnice v Točki moči… 
V juliju in avgustu so v novih prostorih Večgeneracij-
skega družinskega centra izvedli štiri tedne celodnev-
nega varstva šolskih otrok v starosti od 6 do 12 let. V 
dopoldanskem delu so otroci igrali športne igre in se 
razgibavali na igrišču pred šolo (na fotografiji desno), 
popoldne pa so preživeli ustvarjalno in govorili angle-
ško. Vmes so se okrepčali pri lokalnih ponudnikih ko-
sil, pa tudi sladoled ni manjkal. Avtor: Julija Perko

… s Centrom za socialno delo … 
Na CSD Cerknica se je letos odvil že 24. Počitniški 
program za osnovnošolce (na fotografiji levo) iz občin 
Cerknice, Bloke in Loška dolina, ki je od 26. junija do 5. 
julija potekal v dopoldanskem času na različnih lokaci-
jah. Program se je začel s spoznavnimi igrami, sledilo je 
raziskovanje Karlovic na Cerkniškem jezeru z Notranj-
skim regijskim parkom. Nato smo otroke glede na sta-
rost odpeljali na izlet v Adrenalinski park Postojna ali 
v Minicity Ljubljana. Letos nas je muhasto vreme pri-
sililo v spremembe programa. V četrtek smo namesto 
na Rakitno odšli v kino v Koper. V petek smo v gasil-
skem domu pripravili ogled risank na velikem platnu 
in druženje. Naslednji teden so bile na sporedu šport-
ne igre, komaj pa smo dočakali kopanje, letos prvič v 
Aquaparku Žusterna v Kopru. Otroci so bili navdušeni. 
Ob zaključku smo jih z lojtrnikom popeljali v naravo in 
jih pogostili s picami. V spomin na letošnji program so 
prejeli fotografijo, ki so jo okrasili z barvitim okvirjem. 
Počitniški program bi bil neizvedljiv brez 13 izkušenih 
vaditeljev, zahvaljujemo pa se tudi donatorjem, ki so ga 
obogatili. Avtor: Valentina Benčan

… in z Rdečim križem 
Območno združenje Rdečega križa Slovenije Cerknica- 
Loška dolina-Bloke je julija že 25. leto zapored organi-
ziralo desetdnevno zdravstveno letovanje. Potekalo je 
na otoku Krk, kjer je 61 otrok iz občin Cerknice, Loška 
dolina in Bloke preživelo aktivne počitnice v družbi 
svojih vrstnikov. Letovanje za otroke, ki imajo pogoste 
zdravstvene težave, so tudi letos sofinancirali ZZZS ter 
donatorji Ebm-papst Slovenija in Mineralka Cerknica. 
Letos smo poleg vsakodnevnega kopanja izvedli veliko 
ustvarjalnih delavnic, športnih, družabnih in poučnih 
iger. Otroci so bili najbolj veseli vožnje s čolnom z bana-
no, večerne vožnje v Malinsko ter vožnje s kanuji. Naj-
bolj smo ponosni na skupino najmlajših, ki so se v času 
letovanja naučili plavati. Letos smo veliko pozornost 
namenili ozaveščanju o pomenu znanja prve pomoči.

V Rdečem križu Cerknica si na različne načine priza-
devamo lajšati socialne in materialne stiske družin in 
posameznikov. Socialno in materialno ogroženim nu-
dimo pomoč v obliki hrane in higienskih izdelkov. Po-
leg omenjene pomoči smo letos omogočili 27 otrokom 
in štirim starostnikom brezplačno letovanje na morju. 
 Avtor: Gregor Pokleka

Foto: Rok Škof
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Košarkarice trenirale na Krku
Na Krku je julija potekal 6-dnevni košarkarski tabor za 
dekleta pod strokovnim vodstvom trenerja Žige Ben-
čana. Udeležilo se ga je 14 košarkaric, ki so zavzeto 
trenirale, med treningi pa so se zabavale na plaži. Pred-
zadnji dan so se pomerile tudi v tekmovanju ena na 
ena, »knock-out« in spretnostnem poligonu. Zahvala 
sponzorjem Krovstvo in kleparstvo Boštjan Kraševec, 
podjetju Ferolin in Piceriji Furman, ki so nam priskr-
beli majčke in košarkarske žoge. Avtor: Gregor Pokleka

Kaj nariše nasmeh na obraz?
Večgeneracijski centri primorsko–notranjske regije 
Točke moči smo v sodelovanju z osnovnimi šolami in 
vrtci izvedli natečaj Risbica in izrek za nasmeh, ki je 
otroke spodbudil k izražanju tega, kar lahko prinese 
nasmeh na obraz. Strokovna komisija je imela kar tež-
ko delo iz prispelih del izbrati najboljše izdelke. Te so 
iz občine Cerknica ustvarili: Rukaja Bosnić in Kenan 
Jurenec iz osnovne šole na Rakeku ter Živa Švigelj in 
Angelika Udovič iz cerkniškega vrtca. Iz zmagovalnih 
risbic so nastale nalepke, da bodo z njimi lahko priča-
rali nasmehe tudi drugim.  Avtor: Julija Perko
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O železnici v naših krajih
V juniju smo v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica v so-
delovanju s portalom Stare slike prisluhnili zanimive-
mu predavatelju. Karel Rustja, upokojeni inženir, velik 
poznavalec in ljubitelj železnic, je v uvodu podal kratko 
zgodovino prometa do trenutka, ko so izumili parni 
stroj oziroma parno lokomotivo. Prva železniška proga 
je bila odprta v Angliji leta 1825. Karel Rustja je opozo-
ril, »da takrat niso trideset let tuhtali, kako in kaj«, tem-
več so 577 kilometrov dolgo progo Dunaj-Trst gradili od 
leta 1842 do 1857. Takrat so gradili še šest drugih prog 
po monarhiji in mehanizacijo sta sestavljala kramp in 
lopata. Cesar Franc Jožef I. je bil 27. julija 1857 na otvo-
ritveni vožnji vlaka na progi Ljubljana-Trst. 

Karel Rustja je Domoznanskemu oddelku Knjižni-
ce daroval originalne karte, načrte železnice, negative 
in fotografije železniške prometne nesreče na odse-
ku proge Planina-Rakek. Zanimiv je tudi načrt pro-
ge Rakek-Cerknica-Lož-Babno Polje oziroma Rakek- 
Cerknica-Bločice-Lož-Babno Polje. Avtor: Marija Hribar

Varne točke tudi v Cerknici 
Cerkniška občina se pridružuje Projek-
tu UNICEF-a Varne točke, ki se izvaja že 
v več kot 74 krajih po Sloveniji, vanj je 
vključenih 600 Varnih točk in več kot 1.300 prostovolj-
cev. Varne točke so različni javni prostori (knjižnice, za-
varovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, tr-
govine, vulkanizerski servisi…), v katerih ljudje nudijo 
otrokom zaščito, pomoč ali nasvet v stiski. Na izobra-
ževanju v organizaciji UNICEF Slovenija jih usposobi-
jo za pomoč otrokom v stiski. Po izkušnjah iz drugih 
krajev se otroci na Varne točke najpogosteje zatečejo 
po pomoč v primeru medvrstniškega nasilja, šolskih 
težav, čakanja za prevoz domov ... 

Lokalna koordinatorka je Julija Perko iz Večgene-
racijskega družinskega centra, projekt finančno in mo-
ralno podpira Občina Cerknica. V sodelovanju s policijo 
smo predvideli možne lokacije Varnih točk v Begunjah, 
Grahovem, na Uncu in Rakeku ter seveda v Cerknici. 
Varne točke bodo označene z nalepkami UNICEF. Otro-
ke bodo o lokacijah in namenu Varnih točk seznanili ob 
začetku novega šolskega leta. Želimo si, da bi imeli naši 
prostovoljci v Varnih točkah čim manj obiskovalcev!

Avtor: Julija Perko

Foto: arhiv KJUC

Cerkniški kmetje v Istri
Občina Cerknica je ponovno sofinancirala spoznavanje 
dobrih praks za cerkniške kmete. Vitra Cerknica je ju-
nija pripravila ekskurzijo po slovenski Istri, vodil nas je Bojan Žnidaršič. V vasi Krkavče nas je Ondina Reja 
z nošo, opisom življenja in ogledom tradicionalne istrske hiše (danes muzej) popeljala stoletje nazaj. Šavrinsko 
vas Padna je predstavil Denis Goja. Občudovali smo, kaj vse so za svoj kraj storili vaščani, ki so se znali or-
ganizirati za obiske turistov s turističnih ladij. Imajo turistično-informativno pisarno, muzej, galerijo in dva 
apartmaja, urejena v prej propadajočih hišah. Propadajoča vas Hrvoji je sestavni del Trajnostnega parka Istre. 
Nara  Petrovič vodi prenovo v duhu trajnostnega razvoja. Tako se obnavljajo stavbe, pridelki rastejo po načelih 
permakulture. Navdušile so nas številne domišljene rešitve. V praksi smo videli, kako je treba varovati naravo in 
jo kot dragoceno dediščino zapustiti prihodnjim rodovom.

Med vožnjo domov je vsak izmed 20 udeležencev opisal, kaj vse ga je navdušilo. Predvsem pa smo iskali rešitve 
za prenos istrskih dobrih praks na Notranjsko.  Avtor: Marija Lavrenčič
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Pohod po Komni
13 članov Planinskega društva Cerknica se je 14. in 
15. avgusta udeležilo pohoda po Komni. Od Koče pri 
Savici smo se čez Komarčo podali do Sedmerih jezer, 
kjer smo prisostvovali helikopterskemu oskrbovanju 
koče. Prenočili smo v Koči pod Bogatinom. Pred sonč-
nim zahodom smo si v okolici koče ogledali ostanke 
avstroogrske postojanke iz prve svetovne vojne. Na-
slednji dan smo zjutraj pričeli pohod čez Lepo Komno 
do razgledne Lanževice, visoke 2.002 metra. Med po-
tjo smo se večkrat ustavili na kamnitih nasipih poti, 
ki je med prvo svetovno vojno povezovala položaje na 
bojiščih z zaledjem. V sončnem dopoldnevu smo ob-
čudovali zeleno pokrajino in cvetje ob poti. Tik pod 
vrhom Lanževice so bili še ostanki rapalske meje, 
ampak z vrha je naš pogled segal daleč čez meje, celo 
morje je bilo vidno. Osvojiti nam je uspelo še Boga-
tin, nekaterim še sosednji Mahavšček. Vrnili smo se h 
koči in po odmoru pričeli sestopati h Koči pri Savici, 
kjer smo zaključili pohod.

13. avgusta smo se trije planinci udeležili zelo 
zahtevnega pohoda, ki ga je organiziralo Planinsko 
društvo Celje Matica: na Vevnico s prečenjem gre-
bena čez Strug in Ponce. Sestopili smo mimo koče 
 Zacchi do izhodišča pri Belopeških jezerih. Letoš-
njega jubilejnega, 30. pohoda iz Logatca na Triglav 
(od 19. do 22. avgusta) v organizaciji Planinskega 
društva Logatec pa se je udeležilo pet planincev.  

Avtor: Štefanija Šebalj Mikše

Foto: Štefanija Šebalj Mikše
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Foto: Ljubo Vukelič
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Spoznavali zgodovino in naravo 
Poleti smo v Društvu modro nebo pripravili tri poho-
de na območju občine Cerknica, na katerih so poho-
dniki spoznali zgodovino Rapalske meje, soteski Iške 
in Zale ter se podučili o pomenu Franca Antona Stein-
berga za naše kraje. Vse pohode je delno financirala 
Občina Cerknica.

Junija smo krenili od Dolenje vasi čez Jamski zaliv 
in nato od Dolenjske glažute proti Rakovemu Škocjanu 
prečkali nekdanjo Rapalsko mejo. Iz Rakovega Škocja-
na smo se nato čez Stražnik vrnili na izhodiščno mesto. 
Julija smo izkoristili vročinski val in pohodnike iz Osre-
dka popeljali po soteskah Iške in Zale. Avgusta smo od-
rinili z gradu Kalec, prečkali Javornike in pri speli na po-
sestvo Marof ter se tako poklonili Steinbergu, avtorju 
znamenitega dela Temeljito poročilo o na No tranjskem 
ležečem Cerkniškem jezeru. Avtor: Marko Cvetko

Foto: Marko Cvetko

Nov dom za Točko moči 
Župan občine Cerknica Marko Rupar je 2. junija slo-
vesno odprl prenovljene prostore v t. i. »Logetijevi 
hiši« oz. »Jagnškem kuzucu,« kjer je v sprednjem delu 
dobil novo domovanje Večgeneracijski družinski cen-
ter – Točka moči Cerknica. Center je obenem prazno-
val prvo obletnico obstoja, pri čemer nas je s predstavo 
razveselila naša draga Anja Štefan. Eden od pogojev 
za pridobitev petletnega regijskega projekta večgene-
racijskih centrov je bilo tudi sodelovanje lokalne skup-
nosti, ki v tem primeru podpira center z brezplačnimi 
prostori za izvajanje programov za družine, otroke, 
mladino in starejše občane.  Avtor: Julija Perko

Odličja tudi na svetovnem pokalu 
Mažoretni, twirling in plesni klub MACE iz Cerknice 
se je v začetku avgusta udeležil Svetovnega pokala v 
twirling športu v Poreču na Hrvaškem. Dva tekmo-
valca iz Kluba MACE, Tim Udovič in Urša Horvat 
pod vodstvom Špele Drobnič, sta se tja uvrstila na 
podlagi uvrstitev in točk z državnega prvenstva Ma-
žoretne in twirling zveze Slovenije. Slovenijo je v Po-
reču zastopalo kar 45 tekmovalcev, ki so tekmovali v 
različnih kategorijah, nivojih in starostnih skupinah, 
Tim in Urša sta se pomerila v šestih različnih katego-
rijah in se domov vrnila s petimi odličji. Tim je v kate-
gorijah solo A senior, solo 2 palici A senior in artistic 
twirl A senior trikrat dosegel drugo mesto, v katego-
riji solo 3 palice B senior pa prvo mesto. Tim in Urša 
sta v artistic paru B senior dosegla tretje mesto, Urša 
pa je na svojem prvem mednarodnem tekmovanju v 
kategoriji artistic solo B junior dosegla končno deveto 
mesto. Slovenija si je sicer skupno priplesala 23 final-
nih nastopov in domov odnesla 11 odličij. 

Avtor: Špela DrobničFoto: Simon Udovič
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Rakovški upokojenci v Posočju… 
Obetal se je lep sončen dan, ko smo se člani Društva 
upokojencev Rakek z avtobusom odpravili v Posočje. 
Naš prvi postanek je bil v Tolminu, nato smo pot nada-
ljevali do kampa Koren, od tu pa smo se peš napotili do 
slapu Kozjak. Potok Kozjak je levi pritok Soče in izvira 
v več krakih visoko pod Krnčnico, teče skozi več korit 
in pada v šestih slapovih. V kamp Koren smo se vrnili 
preko brvi čez Sočo, si odpočili v senci in se okrepčali 
z golažem s polento. V bližnji Mlekarni Planika smo si 
ogledali razstavo o planinskem pašništvu v Zgornjem 
Posočju in dokumentarni film o tradicionalni pro-
izvodnji mlečnih izdelkov na tolminskih in kobariških 
planinah. Z avtobusom smo nadaljevali vožnjo do vasi 
Drežnica, ki leži na terasi pod mogočnim Krnom, krog 
in krog obdana z vencem gora in hribov. Sprehodili 
smo se do velike romarske cerkve sv. Srca Jezusovega 
in uživali v prijetni senci dreves. Še zadnji postanek v 
Kobaridu za osvežitev pred potjo domov, do Rakeka, 
kjer smo bili deležni dežnih kapelj. Pa kaj, mi smo imeli 
lep dan in smo se imeli »fajn«! Avtor: Boža Vesel

… in na Soriški planini 
V prijetno svežem in sončnem jutru smo se člani Društva 
upokojencev Rakek z avtobusom odpeljali proti Selški 
dolini. V Sorici smo imeli prvi postanek za jutranjo kavo 
in nato nadaljevali pot na Soriško planino (1.307 m), 
ki je tudi poleti privlačna izletniška točka. Pohod smo 
pričeli s parkirišča pod Brunarico in se ob smučišču na-
prej povzpeli na Lajnar (1.549 m). Hoja je bila prijetna, 
prevroče ni bilo, ker so oblaki zakrili sonce. Polovica po-
hodnikov je pot nadaljevala po delu Rapalske meje proti 
Slatniku in nato do Možica. Pri Litostrojski koči so nas 
že čakali ostali pohodniki, ki so uživali v prečudoviti na-
ravi. Z avtobusom smo se spustili nazaj do vasi Sorice, 
kjer smo se v gostišču Macesen okrepčali s bogračem. 
Ogledali smo si rojstno hišo slikarja impresionista Ivana 
Groharja, v kateri so urejeni Groharjeva spominska zbir-
ka, galerija in etnografski muzej. Na poti domov je bilo v 
avtobusu dovolj časa za klepet, kot mora biti, da se zgod-
ba lahko zaključi, zapre, shrani. V tisti predal, kamor se 
vtaknejo vsi res lepi spomini, ki jih nato vedno rad znova 
potegneš na plano.  Avtor: Boža Vesel

Foto: Boža Vesel

Foto: Boža Vesel
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Gremo mi na morje 
Bil je lep in vroč poletni dan, najbolj vroč v tem poletju, ko smo se v DEOS 
Centru starejših Cerknica odločili, da se gremo hladit na morje. Skupaj s 
hišnikom Tonetom in animatorkama Janjo in Anjo smo se odpeljali na 
slovensko obalo v prijetno obalno naselje Strunjan. Prispeli smo že v zgo-
dnjih jutranjih urah, da smo se izognili gneči in vročini ter si priskrbeli 
globoko senco pod veliko murvo, v kateri smo lahko uživali in ležerno po-
sedali. Nekateri stanovalci morja niso videli že dalj časa, zato niso dolgo 
oklevali in so se hitro preoblekli v kopalke ter z našo pomočjo »skočili« v 
morje. Voda je bila ravno prav mokra in osvežujoča, da smo se lahko vsaj 
malo pohladili na vročem soncu. Kavica, kopanje in prigrizki so bili tisti dan naša edina skrb. Za popestritev smo 
se še popeljali s čolnom na pedala, na katerem so stanovalci zelo uživali. Domov smo se vrnili utrujeni, vendar  
z nasmeškom na obrazu in s spominom na čudovito preživet dan na morju.  Avtor: Anja Purkart 

Cerkničana na SLO24ultra 
V idiličnih prekmurskih vasicah, natančneje v Dobrovniku, je 15. julija po-
tekalo že drugo 24-urno evropsko prvenstvo v kolesarjenju SLO24ultra 
pod okriljem uveljavljenega slovenskega kolesarja Marka Baloha. Dirke 
sta se med evropskimi ultra kolesarji udeležila tudi Cerkničana Vinko 
Martinčič in Sandi Mramor, člana kluba Cerkniških rekreativnih kole-
sarjev. Po zastavljenem enajst kilometrov dolgem krogu sta urno vrtela 
pedala celih 24 ur in števec je po 58 prevoženih krogih pokazal kar 642 
kilometrov. Kolesarjenje so ves čas dirke oteževali bočni veter, v začetku 
tudi nekaj dežnih kapelj in hladna noč, saj je termometer nameril pod 10 
stopinj Celzija. 24-urno kolesarjenje je zagotovo preizkušnja ne le za telo, 
temveč tudi za um, saj je poleg dobre kondicijske priprave potrebno tudi 
veliko vzdržljivosti. V startno-ciljni ravnini, kjer je vsak izmed tekmovalcev imel svojo spremljevalno ekipo, je 
vladalo prav posebno vzdušje z obilo pozitivne energije in športnega duha. Cerkniška kolesarja sta bila ob koncu 
dirke izjemno navdušena nad svojim dosežkom, zagotovo pa že kujeta načrte za prihodnje leto.  Avtor: Vesna Mramor

Dogaja se

Foto: Vesna Mramor 

Poletni tečaj balinanja za otroke 
V Balinarskem društvu Cerkniško jezero želimo ponovno pričeti z delom z 
mladimi, zato smo na osnovni šoli v Cerknici četrtošolcem predstavili bali-
nanje, v času poletnih počitnic smo zanje organizirali 10-urni tečaj. Tečaja 
se je v dveh terminih udeležilo osem otrok, starih od 10 do 13 let. Pod stro-
kovnim vodstvom so se seznanili z osnovami balinarske igre, tekmovalnih 
pravil, športnega vedenja, spoštovanja med vrstniki… Že po prvih metih so 
brez večjih težav osvojili osnove pravilnega bližanja. Kar nekaj truda pa je 
bilo potrebnega, da so krogle približali v označen prostor. Še posebej so jih 
»jezile« krogle pred balinom, zato so se zavzeto spoprijeli tudi z zbijanjem. 
Trud in zavzetost sta se kmalu obrestovala. Najbolj zanimivi pa so bili pre-
izkusi v hitrostnem izbijanju in štafeti ter tekmovanje z mentorjema. Ko 
so ob zaključku tečaja prav vsi opravili »izpit« in dobili zaslužena priznanja, so se odločili, da bodo s treningi nada-
ljevali. Dobivamo se vsak petek in skupaj preživimo uro in pol v prijetnem športnem vzdušju. Avtor: Brigita Hribar

Foto: arhiv društva

Foto: Anja Purkart
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Nov čebelarski prapor 
Čebelarsko društvo Rakek je 8. julija v okviru praznovanja 110. 
letnice delovanja razvilo prapor, s katerim želi utrditi delovanje 
društva ter ohranjati bogato tradicijo čebelarstva in čebel na 
njihovem področju. Na praporu je izvezena slika akademskega 
slikarja Milana Rota Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu.

Predsednica ČD Rakek Vida Winkler je prisotne prijazno 
pozdravila in jim zaželela prijetno druženje med rakovškimi 
čebelarji. Praznovanju so se pridružila tudi vsa sosednja čebe-
larska društva. Boter prapora je bil župan Marko Rupar, ki je 
nagovoril zbrane čebelarje in ostale goste. Zbrane sta nagovorila 
tudi podpredsednik ČZS Anton Tomec in predsednik ZČD Cerknica Edo Vičič. Na prireditvi so podelili priznanja 
Antona Janše in priznanja donatorjem ter osnovni šoli in vrtcu na Rakeku ter PGD Rakek. Avtor: Miroslav Juvančič

Foto: Ljubo Vukelič

Na križišču spet znamenje
V Selščku je bilo 15. julija posvečeno novo znamenje. Sveti maši je sledilo 
druženje ob potici. Križ je na istem mestu po ustnem izročilu stal že pred 
300 leti, kar priča tudi ledinsko ime (Pər Bugcə). Po drugi svetovni vojni je 
bil dvakrat porušen, ne pa pozabljen, in vaščani so se odločili, da ga ponovno 
postavijo. Lesen križ in klop ob njej sta delo vaščana Romana Šviglja, 
kleparska dela je opravil Franc Matičič iz Topola, razpelo je dar župnika 
Maksa Ipavca. Veseli smo, da na tem križišču ponovno stoji znamenje. Naj 
vse mimoidoče spodbuja, da izberejo pravo pot k dobremu v življenju.  

Avtor: Maruša Brozovič
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Novi obrazi med nami 
Pred mesecem dni se je v Cerknico priselila šestčlanska družina Palestincev, 
ki so živeli v Savdski Arabiji. Oče Mohamed Aljabary se je po odločitvi, 
da želijo omogočiti boljšo prihodnost štirim otrokom, lotil načrtovanja in 
razi skovanja pogojev za življenje v okviru držav EU. Po dveh letih je zaradi 
zelo zahtevnih pogojev za pridobitev vizumov za bivanje že skoraj obupal. 
Nato je odkril Slovenijo, za katero prej še nikoli ni slišal, ter pričel z inten-
zivnim spoznavanjem gospodarskega, izobraževalnega in naravnega oko-
lja. Presenečeno je ugotovil, da družini ustrezajo pogoji, med katerimi je 
bil tudi vstopni pogoj investicije v nepremičnino. Idealno je našel prav v 
Cerknici. Stanovanje v soseski Za mlini je kupil, ne da bi ga videl. Ko se je po 
prvi noči zbudil in razgledal naokoli, je bil prijetno presenečen, še bolj pa, 
ko se mu je v novi deželi pridružila družina s štirimi otroki, ki kar ne morejo verjeti prijaznosti domačinov in njihovi 
pripravljenosti, da jim pomagajo na vsakem koraku. Kako tudi ne, saj so nadvse simpatična družina.  Avtor: Julija Perko

Dogaja se

Obnovljeni cerkvi na Brezju… 
Na Krištofovo nedeljo je cerkev sv. Jurija na Brezju z 
novo streho na cerkveni ladji, ki so jo zamenjali lani, 
in s streho na zvoniku, ki je bila končana letos, gosti-
la ljubljanskega pomožnega škofa msgr. dr. Francija 
Šuštarja, ki je daroval slavnostno sveto mašo. Ob pra-
znovanju obnovljenih del je dejal, da je prav, da smo 
hvaležni za darove vseh generacij, tudi tistih, ki so se 
odločili postaviti cerkev. Župnik Jožef Krnc je izrazil 
zahvalo škofu Šuštarju, izvajalcem del ter številnim do-
mačinom, zlasti ključarju Janezu Branclju in Anto-
nu Rožancu, ki je cerkvi podaril tudi lep kos zemljišča. 
Stroški obnovitvenih del dveh let so bili precejšnji, del 
sredstev so pridobili na občinskem razpisu, za kar se 
je župnik zahvalil Občini Cerknica in županu Marku 
Ruparju. Msgr. Šuštar je po maši blagoslovil obnov-
ljeno cerkev, vozila in 
voznike. Letos obele-
žujemo že 30-letnico 
dobrodelne misijonske 
akcije MIVA Slovenija. 
Vsak je prejel nalepko 
sv. Krištofa in spomin-
sko razglednico, ki bo 
poleg dobrot, ki so jih 
pripravile skrbne Brez-
janke, lep spomin na 
praznično nedeljo 23. 
julija 2017. 
 Avtor: Anita Leskovec

… in na Dolenjem Jezeru
Na Dolenjem Jezeru je bila 2. julija slavnostna žegnanj-
ska maša, na kateri je pod vodstvom Tadeja Zalarja 
pel župnijski mladinski zbor, ob domačih duhovnikih 
pa jo je vodil arhidiakon msgr. Franci Petrič. Blago-
slovil je obnovljen prezbiterij ter oltar, ki ga je restavri-
rala Helena Valentin Konjedic. Župnik Jožef Krnc 
se je še posebej zahvalil Tomažu Cvetku, županu in Ob-
čini Cerknica ter Agrarni skupnosti Dolenje Jezero. Po 
maši se je dogajanje preselilo na prostor pred obzidje 
cerkve, kjer je sledil četrti blagoslov traktorjev. Povezo-
valec Marko Škrlj je k besedi povabil župana Marka 
Ruparja, zapeli so ljudski pevci Jezerci, nato je sledil 
blagoslov. Tomaž Cvetko je vsakemu traktoristu izročil 
spominsko nalepko. Motor prvega traktorja, z letnico 
1958, je zagnal župan Rupar, lastnik le-tega je bil najsta-
rejši šofer povorke, 
84-letni Jožef Ob-
reza iz Dolenje vasi. 
Zadnji traktor je imel 
priklopljen z dobrota-
mi obložen voz šinar, 
za kar so poskrbele 
tamkajšnje gospodi-
nje. Slavnost se je za-
ključila z druženjem 
ob dobri pogostitvi in 
zvokih glasbene sku-
pine Mladi Jezerci.

Avtor: Anita Leskovec

Foto: Klara Žnidaršič
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Skavti na Triglavu
Trije avti, polni skavtskega duha, se 8. julija sredi 
noči iz Cerknice odpeljejo v Triglavski narodni park. 
V jutranjih urah prispemo na Pokljuko in urno 
zagrizemo v klanec proti planini Konjšici. Hladno 
jutro ne pomaga, saj nam vsem hitro postane vroče. 
Še posebej, ko mimo prihiti Jakov Fak, ki se mu zelo 
mudi, skavti pa ne bi bili skavti, če ga ne bi poskušali 
ujeti. Še preden se dobro zavemo, smo že na Jezercih, 
biatlonca pa nikjer več. Še en klanec na vrh Studorskega 
prevala, kjer prijetno pihlja in se nam prvič odpre lepši 
pogled na okoliške vršace. Stezi kar ni in ni konca. 
Končno prilezemo do Kredarice in ugotovimo, da 
smo presenetljivo hitri. Torej lahko že danes skočimo 
na Triglav! Pasove in čelade gor, pa gremo. Na vrhu 
tri krstimo, lepo poje vrv. Ravno se vrnemo do koče, 
pa že letijo kaplje in poka kot pri norcih! Zjutraj ob 
zajtrku pričakamo sončni vzhod in se napotimo v 
dolino. Pri Vodnikovem domu pozdravimo skavtske 
kolege iz Kranja in Belgije. Skočimo še v Bohinj, veselo 
čofotamo, na pico in domov. Super gorski vikend. 
Zares lepe so slovenske gore! Avtor: Andrej Šebenik

Foto: Andrej Šebenik

Taborjenje ob Nadiži
Od vseh mesecev v letu imamo taborniki cerkniške-
ga Rodu jezerska ščuka najraje avgust, ko se že vrsto 
let odpravimo na večdnevno taborjenje. Tokrat smo 
šotore postavili pri vasi Podbela ob reki Nadiži. Ak-
tivnosti nam nikoli ne manjka: postavljamo pionirske 
objekte, streljamo z loki, se učimo vozlov, orientacije 
in mnogih drugih spretnosti, ki so potrebne pri živ-
ljenju in preživetju v naravi. Vsak tabor naše ščuke 
osvajajo tudi različne veščine, ki pridejo prav v tabor-
niškem in vsakdanjem življenju.

Po več kot desetih letih smo organizirali tudi skraj-
šani termin za naš podmladek in konec svojega tabor-
jenja so prejeli prava taborniška imena. Vreme je bilo 
razgibano, hrana je bila po zaslugi kuharice Esme su-
per, Nadiža pa odlična ohladitev v teh poletnih dneh. 
Skozi tematsko obarvan program smo se približali Vi-
kingom: iskali smo ranjenega Vikinga, v štafetnih igrah 
tekmovali za skandinavsko krono in sklenili tudi nekaj 
taborniških zakonov. Imeli smo se super in že odšteva-
mo dni do naslednjega taborjenja. Avtor: Lucija Nared

Raznovrstnost paradižnika na Notranjskem
Letos se marsikdo pohvali s pridelanim paradižnikom, morda vam uspeva celo 
tako dobro, da »ne veste več, kam z njim«. Običajno gojimo nekaj znanih, v na-
ših krajih preizkušeno rodovitnih sort, nekateri pa dokazujejo, da jih lahko tudi 
na Notranjskem uspeva mnogo več, kot bi si morda mislili. Viljem in Karmen 
Klančar iz Begunj sta to leto vzgojila kar 37 različnih sort paradižnika, gojita 
ga ljubiteljsko, za svojo družino in bližnje. S setvijo vsako leto začneta že v drugi 
polovici februarja in prvi polovici marca. Vse sadike vzgojita doma, hvaležno pa 
povesta, da seme dobita od ravno tako ljubiteljske pridelovalke iz njunega nase-
lja. Ob sproščenem nedeljskem sprehodu med sadikami je nastala čudovita zbirka 
 raznovrstnih, svežih in sočnih zrelih plodov različnih okusov. Avtor: Urška Drobnič Foto: Urška Drobnič
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Predavanja o starševstvu  
in partnerstvu Avtor: Julija Perko

Večgeneracijski družinski center Cerknica je že 
drugo leto zapored združil moči z osnovnima šolama 
Cerknica in Rakek ter Vrtcem Cerknica in v Cerknico 
povabil eminentne predavatelje, ki so na predavanja 
privabili veliko staršev in strokovnih delavcev. Konec 
junija sta v OŠ Cerknica gostovala Leonida in dr. 
Albert Mrgole z odmevno temo najstništva. Starša 
štirih otrok sta izhajala iz zelo osebnih izkušenj z 
vzgojo otrok ter nam v razmislek ponudila svoje znanje 
in prepričanja o tem, da sta najpomembnejši lastnosti 
skrbnih staršev doslednost in vztrajnost. Jeseni bodo 
nadaljevali s predavanji, 18. septembra bodo gostili  
dr. Vesno Vuk Godina, s katero se bomo spraševali 
»Je usklajeno partnerstvo pogoj za dobro starševstvo?«

Foto: Ljubo Vukelič

Blagoslov 
pri sv. Roku
Pri sv. Roku na Kam-
ni Gorici je bila 20. 
avgusta žegnanjska 
ma ša. Evharistijo, 
med katero je zvenelo 
petje Mešanega pev-
skega zbora, je vodil 
župnik Jožef Krnc. 
V pridigi je med dru-
gim izpostavil ljube-
zen matere, ki je ne-
izmerna, največja, saj 
v svoji ljubezni nikoli ne popusti. Bogoslužju so lahko 
sledili vsi, tudi hišni ljubljenčki, ki so z lastniki pri maši 
prisostvovali pred cerkvijo, saj je bilo poskrbljeno za 
ozvočenje. Prvi blagoslov malih domačih živali, ob ka-
terem so prejeli spominski obesek – svetinjico, se je do-
godil takoj po zaključku maše, ko se je župnik zahvalil 
vsem sodelujočim ter tistim, ki so pomagali pripraviti 
prazničen dan. Blagoslov je bil namenjen vsem navzo-
čim živalim, po večini pasjim sopotnikom, pa tudi tis-
tim, ki so ostali doma, praznovanje pa se je nadaljevalo 
s klepetom, ob dobri pogostitvi tamkajšnjih gospodinj.
 Avtor: Anita Leskovec

Dogaja se
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Pravila za objavo oglasov 
v predvolilni kampanji

V skladu s 6. in 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo pravila za izrabo časopisnega 
prostora v glasilu Občine Cerknica Slivniški pogledi za predstavitev kandidatov za predsednika Republike Slove-
nije v času volilne kampanje za redne volitve predsednika Republike Slovenije, ki bodo 22. oktobra 2017.
1.  Organizatorjem volilne kampanje oziroma posameznim kandidatom zagotavljamo enakopravnost pri predsta-

vitvi kandidatov in njihovih programov.
2.  Vsak organizator predvolilne kampanje kandidata za predsednika oziroma kandidat za predsednika lahko  

v glasilu Slivniški pogledi objavi en oglas velikosti ½ strani (dimenzij 180 mm krat 111 mm). Cena oglasa je 
150 EUR + DDV.

3.  Oglas mora biti oblikovan v skladu s tehničnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani www.cerknica.si 
ali jih posredujemo z elektronskega naslova urednistvo@slivniskipogledi.si.

4.  Besedilo oglasa mora navajati tudi naročnika.
5.  Naročila za objavo oglasov sprejemamo do petka, 15. septembra, na elektronskem naslovu urednistvo@ 

slivniskipogledi.si. Oglase v ustrezni obliki sprejemamo na elektronskem naslovu urednistvo@slivniskipogledi.si 
do vključno petka, 22. septembra.

6.  Pravočasno oddani oglasi bodo objavljeni v 34. številki glasila Slivniški pogledi, ki bo izšla 6. oktobra 2017. 
Glasilo bodo tega dne v svoj poštni nabiralnik prejela vsa gospodinjstva v občini Cerknica.

7.  Naročniki bodo prejeli račun za plačilo naročenih oglasov skupaj z izvodom glasila po izidu glasila. Rok plačila 
računa je 15 dni od izdaje računa. Sergeja Širca, odgovorna urednica
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Opravljamo storitve sečnje, 
spravila in odkupa lesa.

Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti. 
Preizkusite nas!

Pokažite mrazu figo! Oskrbite se 
s smrekovimi peleti v A1 kvaliteti.

Nudimo dostavo na dom. Osebni 
prevzem v IOC Podskrajnik v Cerknici.

051 60 20 40
peleti@branal.si

Podskrajnik 57, 1380 Cerknica

z vami od leta 1992

Vaš klic pričakuje odkupovalec 
Ernest Kržič, dipl. inž. gozd. (UN)
051 635 905, ernest@branal.si
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Stražišče: najvišje ležeča vas v občini
Vas Stražišče (888 m) leži na sončni  
legi na prevalu med Leskovico (947 m)  
in Špičastim Stražiščem (955 m) . 
Stražišče je na meji treh katastrskih 
občin: Kožljeka, Otav in Selščka . Pod 
vasjo je v preteklih časih potekala meja 
med bistriško kartuzijo in turjaško 
gospoščino .

V listinah se ime hriba prvič omenja leta 1260: 
Hrib, nemško imenovan Wartenperg (Stražiš-
če) ... Takrat je oglejski patriarh podelil Turja-

čanom gozdno posest na območju med Velikimi Bloka-
mi, Stražiščem, Zibovnikom, potem je meja potekala 
po Zali do izvira Iške na Strmec in nazaj na Bloke. Člo-
vek je bil vedno od nečesa ogrožen, zato je moral za-
radi varnosti skrbeti tudi za »obveščevalno službo« s 
signalnimi ognji, ki je na nevarnost opozarjala skup-
nost. Ker je toponim Stražišče dokumentiran že v 13. 
stoletju, takrat turška konjenica še ni hrumela čez de-
želo, lahko samo ugibamo, pred kakšno nevarnostjo so 
tedaj stražili. Iz turških časov se je ohranila pripoved, 
da sta ogenj noč in dan stražila dva človeka. Če je gorel 
en ogenj, je pomenilo, da prihajajo Turki od morja, dva 
ognja pa da prihajajo od hrva-
ške strani. 

Neprecenljivi 
družinski arhiv 
Vas in prvotni prebivalec sta 
dobila ime po istoimenskem bli-
žnjem hribu. V turjaškem popi-
su iz leta 1749 so navedeni Ma-
tija Ponikvar in Lovre Stražiščar, 
vsak s svojo polovično kmetijo, 
ter Jernej Vidmar. Franciscej-
ski kataster iz leta 1823 pa pri-
naša dva kmeta: Lovrenc Stra-
žiščar, Stražišče 1, ter Andrej 

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

 Stražiščar, Stražišče 2. Potem se je pred več kot sto leti 
eden izmed dveh bratov Stražiščar odpravil v Ameriko 
in prodal kmetijo. Tukaj vstopi novo ime: Bizjak. Du-
šan Bizjak pripoveduje: »Shranjene imamo pomembne 
papirje o zgodovini družine: kupne pogodbe, poročne 
liste, notarske zapise, zadolžnice, plačilne naloge, volilni 
listek …« Vsi dokumenti so iz druge polovice 19. stoletja 
ali z začetka 20. stoletja. Bogdana Bizjak ob prebira-
nju listine pojasni: »Eno izmed dveh Stražiščarjevih do-
mačij je torej kupil Janez Bizjak, ki je prišel z Otlice na 
Vipavskem in se je poročil z Ano Likar iz sosednje vasi 
Otave. Bizjaki so se na Otlici ukvarjali z oglarjenjem, s 
čimer so nadaljevali tudi v Stražišču.« Oglarji so v goz-
du pridobivali oglje v oglarskih kopah na kopiščih. Oglje 
je bilo nepogrešljivo za delovanje fužin, kovačij. Janez 
Stražiščar doda: »Moja prednika, ta dva brata, sta tudi 
stavbe naredila tako, da so bile povezane; kevdra, naš in 
Bizjakov, sta bila še do nedavnega povezana.« 

O zgodovini vasi bi lahko veliko povedal Slavko Hiti, 
ki pa je, žal, letos umrl. Janez Stražiščar se spominja: 
»Ko so Hitijevi popravljali hišo, so kopali in prišli na 
 stari tlak, na ostanke kovačije, saj je bilo vse črno. Oni 
niso bili kovači, posest so kupili. Bili so s Hitenega.«

Pri pregledu rodovnika Intiharjevih, njihove hiše 
ni več, ugotovimo, da so se v 150-ih letih, kolikor jih 
lahko spremljamo iz župnijskih knjig (1824−1961), v 
njihovem rodu povezale trojiške in vidovske vasi: Sveta 

Pogled na Stražišče . | Foto: Ljubo Vukelič



september 2017 | Slivniški pogledi | 25

Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

zaradi srečne vrnitve. V notranjosti ima lesen izrezljan 
oltarček z Marijino podobo.

Cesta za obstoj vasi
Sedaj je v vasi deset hiš in deset prebivalcev, med obema 
vojnama je bilo sedem hiš in okrog štirideset ljudi. Kmeč-
ko prebivalstvo se je ukvarjalo s poljedelstvom, z gozdar-
stvom in živinorejo; danes svoje živine nimajo, redijo le 
nekaj drobnice. Zemljišča so dali v najem kmetu s Padeža, 
ki na njih pase živino, tako da se travniki ne zaraščajo.

Pomemben preobrat je v življenje vasi prinesla novo 
zgrajena cesta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja; 
veliko je pripomogla k temu, da so obstali v vasi. Elektri-
ko, dvofazni tok, so dobili leta 1952, leta 1997 vodovod, 
leta 1999 pa so asfaltirali cesto. Zadovoljni so, da občina 
ne pozabi na odmaknjena naselja. Matej Bizjak, naj-
mlajši Stražiščar, pristavi: »V nekaterih rečeh smo celo 
pred naselji v dolini: elektriko imamo pod zemljo, letos 
smo dobili tudi optiko.«

Avtor in foto: Marija Hribar

Trojica, Osredek, Ščurkovo, Štorovo, Andrejčje. Okrog 
leta 1880 se je France Intihar, po poklicu škriban, lesni 
zapisovalec in trgovec s trami, prvotno s Štorovega 3, za 
stalno naselil v Stražišču. Njegov sin Janez pa se je ven-
darle spustil po hribu navzdol ter si ženo poiskal v Lazah 
pri Planini in jo pripeljal v Stražišče. Po pripovedovanju 
je njihov praded prišel z Nemškega.

Trdo življenje
Vas je bila med veliko italijansko ofenzivo poleti leta 
1942 požgana, prebivalci odpeljani v taborišča in razse-
ljeni po bližnjih vaseh. Janez Stražiščar se spominja ma-
minega pripovedovanja: » V tistem času so imeli vsaje-
no repo na njivi. Ker je bilo pomanjkanje, so vsi vaščani 
 jedli repo s tiste njive.« 

Tudi s pitno vodo so imeli težave, saj štirn po večini 
ni bilo ali pa je bilo zaradi suše vode v njih premalo. Du-
šan Bizjak razloži: »Po vodo so hodili k Požarju, k izviru 
Otavščice, ki je približno en kilometer oddaljen od vasi. 
Vodo so ženske nosile v škafu na glavi. Pozimi, ko je bila 
strma cesta poledenela, je marsikatera ženska spodrsni-
la in vodo razlila.«

V trgovino so hodili v več kilometrov oddaljeno nase-
lje Begunje. Janez Stražiščar je to pot velikokrat prehodil 
po bližnjici čez Kačjak: »Poslali so me, da sem šel kupit 
liter olja, kakšno kost … kupil sem tudi bencin v zadrugi, 
ponj sem hodil z dvema petlitrskima kanglicama. Da bi 
kaj zaslužili, smo izdelovali tudi zobotrebce. V eni zimi 
je naša družina naredila 35.000 butaric zobotrebcev, 
v butarici je bilo po 20 zobotrebcev. Narejeni so bili iz 
 leskovega lesa. Zložili smo jih v papirnate žaklje in jih v 
trgovini menjali blago za blago.«

Stražiščarji pa so se kljub trdemu delu in pomanjka-
nju znali tudi zahvaliti; pod vasjo je na križišču poleg 
dveh lip postavljena kapelica kot znamenje hvaležnosti 

Arhiv družine Bizjak . | Foto: Marija Hribar

Lipi in kapelica . | Foto: Ljubo Vukelič

Stražiščarji (od leve): Dušan Bizjak, Bogdana Bizjak, Janez Stra-
žiščar in Matej Bizjak . | Foto: Marija Hribar
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Društvo 
Zimzelen 
Cerknica
V dvorani Golovec v Celju smo 1 . junija 
letos praznovali 30 let delovanja programa 
Skupine starih ljudi za samopomoč . Tudi 
v naši občini delujejo takšne skupine pod 
okriljem Medgeneracijskega društva 
Zimzelen Cerknica .

Častni pokrovitelj praznovanja je bil predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, prireditev 
pa je organizirala Zveza društev za socialno ge-

rontologijo Slovenije, ki povezuje 489 skupin, več kot 
800 prostovoljcev in skoraj 5000 uporabnikov po vsej 
 Sloveniji.

Medgeneracijsko društvo Zimzelen Cerknica zdru-
žuje prostovoljce-voditelje skupin starih ljudi za samo-
pomoč in člane teh skupin. Skupine so ustanovljene z 
namenom premagovati osamljenost, življenjsko in du-
hovno praznino ter dajati smisel tretjemu življenjskemu 
obdobju, srednji generaciji pa omogočiti pripravo na 
lastno starost.

Trenutno pri nas deluje sedem takšnih skupin, ki se 
sestajajo tedensko ali štirinajstdnevno. Dve skupini de-
lujeta v Domu starejših, ostale pa v »skupnih« prostorih 
ali v zasebnih stanovanjih. Za nemoteno delo v skupinah 
skrbijo voditelji-prostovoljci, imamo jih 19, in enkrat 
mesečno se srečujemo na intervizijskih srečanjih, kjer 
lahko izmenjamo mnenja in izkušnje, obenem pa nam 
takšna srečanja pomenijo tudi medsebojno obogatitev 
in priložnost za osebno rast.

Starejši so pogosto osamljeni

Delovanje teh skupin se je v Cerknici začelo tik pred kon-
cem prejšnjega tisočletja z izobraževanjem voditeljev 
medgeneracijskih skupin na pobudo župnijske Karitas 
Cerknica, z veliko podporo takratnega župnika Jožeta 
Vidica in pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka iz 
Ljubljane. Izobraževanja so se udeležili sodelavci Karitas 
in drugi, ki so želeli postati prostovoljci na širšem ob-
močju občine Cerknica. Prihajali so iz različnih okoljih, 
različnih poklicev in z različnimi pričakovanji. Zavedali 
so se, da obstaja velika vrzel v odnosu do starejših ljudi, 
tako v mestih kot na podeželju, kjer se starejši marsi kje 
počutijo odrinjeni, nerazumljeni in osamljeni. Vedno bolj 
je postajalo jasno, da je naša družba družba starajočih se, 
da se bo življenjska doba in z njo delovna doba vse bolj 
podaljševala, da se bo delovni čas vse bolj pomikal proti 
večeru in da bodo mladi imeli vse manj časa za  starejše. 

Prostovoljci, med njimi je bilo največ žensk, so zače-
li obiskovati starejše ljudi, tudi v oddaljenih krajih, kjer 
so spoznavali različne težave, zlasti pa so se srečevali z 
osamljenostjo in veliko željo po druženju. Leta 1999 so 
ustanovili Medgeneracijsko društvo Zimzelen Cerkni-
ca, ki temelji zlasti na načelu odprtosti za vse ljudi in 
zaupanju znotraj skupin. Kmalu se je v okviru društva 
oblikovalo šest skupin, ki so bile pogovorno-molitvene, 
sestajale pa so se enkrat tedensko. Med počitnicami so 
organizirali tudi izlet ali romanje, kjer so se še bolj po-
vezali med seboj in spoznavali lepote naše domovine. 
Kmalu so dosegli tudi dogovor z Občino Cerknica glede 
financiranja in delo je lažje steklo. 

Od samega začetka so veliko pozornost namenjali 
tudi rednim mesečnim intervizijskim srečanjem pro-
stovoljcev-voditeljev, na katerih so izpostavljali pred-
vsem vsebinsko plat ter odprto izmenjavanje izkušenj. 
Že prvo leto so na Uskovnici organizirali dvodnevni 

V Domu starejših občanov v Cerknici delujeta dve skupini starih 
ljudi za samopomoč, na fotografiji člani skupine Sončnica . | Foto: 
arhiv društva

Naša društva
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medgeneracijski tabor voditeljev in članov skupin pod 
strokovnim mentorstvom dr. Jožeta Ramovša in Branke 
Knjific. Člani so bili zelo zadovoljni, zato sta zagnanost 
in občutek, da društvo dela v dobro starejših ljudi, obro-
dila sadove. 

Skupine delujejo že 18 let

Društvo se je povezovalo z drugimi sorodnimi društvi, 
zlasti na Krasu, in izlet v Lipico je postal skupni projekt. 
Ta srečanja so že davno prerasla v dogodek, v srečanje pri 
Lurški Mariji, v naravni katedrali zelenja, kjer se pesem 
in beseda dvigata nad vsakdanje skrbi in žalosti. V pred-
novoletnem času, ko so srca še posebej odprta, so pri-
pravili »miklavževanje« in obdarili vse prisotne. Večkrat 
pa so se udeležili tudi raznih kulturnih dogodkov ter 
gledaliških in opernih predstav. Odprtost društva je pri-
pomogla k ustanovitvi še dveh skupin v Domu starejših 
občanov v Cerknici, kjer se člani prav tako tedensko sre-
čujejo. Pred dvema letoma smo slovesno obeležili jubilej, 
16 let od ustanovitve prve skupine za samopomoč pri 
nas in se ob tej priložnosti vsem zahvalili za vse delo, ki 
so ga opravili.

Kar nekaj naših skupin se je lansko leto pridruži-
lo tudi programu (Z)migaj se!, saj se zavedamo, kako 
 pomemben je zdrav življenjski slog.

Nadaljujemo delo, ki so ga začrtali naši predhodniki, 
in se trudimo privabiti nove člane ter omogočiti izobra-
ževanje mlajšim prostovoljcem. Starost kot taka nam-
reč predstavlja čedalje večji družbeni problem, zato 
so tudi potrebe po samopomoči čedalje večje, tako v 

Naša društva

Avtor: Majda Zupan

 domačem okolju kot tudi v domskih skupnostih. Enim 
in drugim takšne skupine omogočajo priložnost za po-
vezovanje s sočlovekom s pogovorom in druženjem. 
Tudi v starosti si ljudje želijo pogovora, pozornosti in 
stikov z drugimi.

 
Srečanja poglabljajo odnose

Delovanje našega društva je le majhen kamenček v mo-
zaiku široke mreže Skupine starih ljudi za samopomoč. V 
skupno praznovanje 30. jubileja se je vključilo tudi naše 
društvo in 12. julija lani smo organizirali medgeneracij-
ski piknik pri Sv. Vidu. Najprej smo obiskali starodavno 
cerkvico v Osredku, ki je zadnja vas v naši občini, potem 
pa smo se predali zanimivemu programu v okviru pikni-
ka, ki nas je vse navdušil. Vnuki, ki se pridružijo svojim 
starim staršem, prinašajo veselje in spomine na mlada 
leta, hkrati pa spodbujajo k izmenjavi izkušenj različnih 
generacij in omogočajo starejšim, da se še vedno poču-
tijo del družbe. Takšna srečanja poglabljajo medsebojne 
odnose in ohranjajo duševno svežino. 

Sožitje med generacijami je potrebno, saj je starost 
izziv tudi za mlade. Ko mladi opazujejo stare ljudi, se 

namreč soočajo z lastnim staranjem. Življenje je p o-
trebno vedno ljubiti in spoštovati. Življenje je lepše, če 
ga podarjamo drugim, še posebno starim. Starejši nas 
 bogatijo in prispevajo spomine, modrost in izkušnje, 
zato ni dovolj, da življenju dodajamo leta, pač pa tudi 
letom dodajajmo življenje. 

Tudi člani skupine Kresnička z Rakeka 
se na srečanjih povezujejo s pogovorom 
in z druženjem, fotografija je nastala 
ob praznovanju . | Foto: arhiv društva

Na lanskoletnem medgeneracijskem pikniku pri Sv . Vidu so pra-
znovali 30-letnico mreže skupin starih ljudi za samopomoč . | Foto: 
arhiv društva
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»Folklora 
se spreminja  
v muzikal«
Vida Žlogar je Bločanka, doma iz Benet, 
ki že vrsto let živi na Rakeku . S krajem, 
kamor se je priženila, jo je povezalo tudi 
kulturno delovanje . Že 15 let namreč vodi 
folklorno sekcijo KD Rak Rakek . 

Kako ste začeli sodelovati s kulturnim društvom?
Zelo sem bila vesela, ko sem izvedela, da bo v društvu 
tudi folklorna sekcija. V študentskih letih sem namreč 
plesala v Akademski folklorni skupini France Marolt, 
potem pa sem se posvetila učiteljevanju in družini, tako 
da za ples ni bilo več časa. Sem pa ostala s folkloro pove-
zana kot mentorica v šolskem krožku, vendar na revijah 
nismo nastopali. Bolj profesionalno sem se s folkloro za-
čela ukvarjati ravno pred 15-imi leti, ko se je ustanovilo 
KD Rak Rakek in so me povabili zraven, sprva kot ple-
salko. Ker nisem imela soplesalca 
in ker takratna mentorica velikok-
rat ni imela časa, sem se odločila, 
da opravim mentorski izpit. Vse od 
takrat se izobražujem na različnih 
seminarjih in lahko poučujem ple-
se vseh petih slovenskih pokrajin. 
S pridobljenim znanjem ste na 
višjo raven postavili tudi šol-
sko folkloro. 
Res je. 15 let sem poučevala na 
Uncu in Rakeku. V tem času smo 
dosegli lepe uspehe tako na regij-
skem kot državnem nivoju. Sem pa 
ponosna, da nekateri plesalci, ki so 
plesali v šoli, še vedno plešejo tudi 
v folklorni sekciji. 
Je med učenjem otrok in odra-
slih velika razlika? 

Pri odraslih moraš biti veliko bolj diplomatski. Težko 
prenesejo kritiko. V naši folklorni skupini ni selekcije, 
veseli smo vsakega, ki pride. A vsi niso rojeni plesalci. Za 
uspeh se je torej potrebno še bolj potruditi. Opažam pa, 
da bi tako otroci kot odrasli do rezultatov velikokrat radi 
prišli kar brez dela. To seveda ne gre. 
Ste torej stroga mentorica? 
Priznati moram, da mi ni vseeno, kako se uvrščamo na 
revijah. Kritika me osebno prizadene, zato želim, da se 
kakovostno predstavimo. Vem, da s trudom pridejo tudi 
uspehi. Ker sama predano delujem v društvu, vložim og-
romno časa in energije, to pričakujem tudi od plesalcev. 
In naša prizadevanja se, kot kaže, obrestujejo, saj zadnja 
leta na revijah tudi z odraslimi dosegamo državni nivo. 
Kako pa ocenjujete tovrstna tekmovanja in revije 
v ljubiteljski kulturi? So dobrodošla? 
Zdi se mi, da revije, na katerih strokovnjaki ocenjujejo 
nastope, dajo skupini motivacijo, da se čim bolje odre-
že. Lahko rečem, da imamo srečo, da smo na regijskem 
nivoju vključeni v osrednjeslovensko regijo in da na-
stopamo z vrhunskimi folklornimi skupinami kot sta 
Akademska folklorna skupina France Marolt in Folklor-
na skupina Tine Rožanc. To pomeni, da držimo stik s 
folklorno srenjo, kar se pozna tudi na naši kakovosti. Je 
pa res, da v zadnjih letih prihajajo novi strokovnjaki, ki 
uvajajo številne novosti, zato je pri kriterijih veliko zme-
de. Novi pristopi degradirajo celo priznanega slovenske-

ga etnokoreologa Mirka Ramovša.
Kakšno je torej vaše mnenje o no-
vih smernicah?
Menim, da to ni več folklora. Preveč se 
oddaljuje od svoje ljudskosti. Včasih je 
bil na vasi en harmonikar, na revijah 
pa po novem zahtevajo orkester z vsaj 
tremi inštrumenti, pri čemer mora 
vsak igrati svojo melodijo. Tudi pri 
petju so kriteriji do potankosti dolo-
čeni, čeprav nekdaj ni bilo tako. Kar 
nastaja dandanes v okviru folklore, 
so že muzikali, ki pa se oddaljujejo od 
duha časa, v katerem so nastajali ljud-
ski plesi, igre, pesmi, melodije. Za do-
ber rezultat na revijah je tako potreb-
no hoditi na izobraževanja, nastope 
drugih skupin, slediti trendom in jih 
vključevati v splete. 

Avtor: Maruša Mele Pavlin Foto: Ljubo Vukelič
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Foto: Tajda Jernejčič

Kako pa oblikujete splet? 
Največkrat iščem navdih v pesmih in glede na vsebino 
oblikujem splet. Pri pripravi pa črpam iz notranjske tra-
dicije. Želim namreč, da je nastop čim bolj avtentičen. 
Gre za preplet plesa, glasbe in drame. Potrebni sta tudi 
primerna kostumografija in odrska postavitev, tako da 
je postavitev spleta zelo zahtevna stvar. Da je splet do-
delan, nam vzame skoraj leto dni. Največkrat ga obliku-
jem za nastop na reviji. Na različnih prireditvah sicer 
zaplešemo, zaigramo in zapojemo tudi glasbo drugih 
slovenskih pokrajin.

In takih priložnosti je v zadnjem času kar veliko?
Res je. Za nami je v letošnjem letu že 25 nastopov. Vabijo 
nas na prireditve, gostujemo po različnih krajih doma in v 
tujini, tako da je res pestro. Posebej ponosni smo, da lahko 
v okviru slovenskih večerov nastopamo v eni od ljubljan-
skih gostiln. Tujcem, ki obiščejo Slovenijo, predstavimo 
slovenske pesmi, plese in običaje. Povezave med kulturo 
in turizmom bi lahko bilo več tudi v naših krajih. V folklor-
ni sekciji KD Rak Rakek sicer za promocijo naših krajev 
skrbimo z organizacijo Mednarodnega festivala folklornih 
skupin, ki bo 28. oktobra na Uncu potekal že šestič. 

Še veš …

Godba Cerknica je 9. julija na vrtu Galerije Krpan 
v Cerknici predstavila svojo najnovejšo zgoščenko 
z naslovom Še veš …, ki je že šesta v njeni bogati 

zbirki. Prireditev je otvorila najmlajša zasedba – orkester 
Godbene šole, ki se bo velikemu orkestru Godbe Cerkni-
ca pridružil septembra. Kulturni program je nadaljeval 
Trobilni ansambel Godbe Cerknica, ki je poslušalcem 
predstavil žanrsko različne skladbe z zgoščenke. Godba 
Cerknica je na zgoščenki združila še neobjavljene skladbe 
Bojana Adamiča in repertoar, ki ga s pevskimi zbori vsako 
leto predstavijo na prireditvi Zdaj zaori pesem o svobodi. 

Idejni vodja projekta Tone Urbas je poslušalcem sliko-
vito predstavil zasnovo in izpeljavo projekta, dirigent mag. 
Mitja Dragolič pa Adamičevo življenjsko in poklicno pot. 
Kakovostna in dobro obiskana prireditev je še en pokaza-
telj uspešnega dela Godbe Cerknica, zgoščenka Še veš … 
pa velik doprinos k ponovnem odkrivanju pri nas premalo 
znanega in cenjenega opusa skladatelja Bojana Adamiča 
ter odraz širokega kulturnega povezovanja in delovanja 
društva. Pri ustvarjanju zgoščenke je namreč sodelovalo 
kar 15 različnih glasbenih skupin.  Avtor: Tajda Jernejčič

Vzgajajo najmlajše

Komorni zbor Fran Gerbič je v juniju praznoval 
25. obletnico delovanja, ki jo je obeležil s slav-
nostnim letnim koncertom v zelški cerkvi. Za-

peli so tudi najmlajši člani društva, Otroški pevski zbor 
Franček, ki ga sestavljajo otroci članov. Franček je na 
odru te akustične deteljice doživel svoj pevski krst, saj je 
bil to za njih prvi nastop - dirigent Jože Rajk je otroke 
na pobudo pevk in pevcev zbral skupaj komaj dober me-
sec pred letnim koncertom. 

25 let pomeni veliko vaj, nastopov in predvsem veliko 
pesmi različnih stilskih obdobij v več kot 20-ih jezikih. 
Tudi letošnji koncert je postregel z raznolikostjo; v prvem 
delu je zvenela sakralna glasba, drugi del pa se je odvijal 
v znamenju slovenske ljudske in umetne glasbe. Vsako 
izmed pesmi je polna zelška cerkev pospremila z bučnim 
aplavzom, največjega pa so prejeli – seveda – otroci. Kljub 
mladim letom (najmlajša pevka je stara 5 let) so zveneli 
ubrano in odločno. Ne obstaja zastonj rek: »Jabolko ne 
pade daleč od drevesa.« Ko je odzvenela še zadnja, tradi-
cionalna pesem Pa se sliš, se je dogajanje preselilo pred 
cerkev. Poslušalci in pevci so se podružili ob kapljici ruj-
nega in domačih dobrotah.  Avtor: Urša Mršnik

Foto: Peter Maček
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Videk na obisku

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je tudi v šol-
skem letu 2016/2017 za otroke od dopolnjenega 
4. leta dalje izvajala brezplačne pravljične urice z 

ustvarjalnimi delavnicami. Pa niso bili otroci motivirani 
le s pravljičnim izborom, z različnimi tematsko zaokro-
ženimi druženji in izdelki, ki so jih lahko odnesli domov. 
Ko so na zbirnem kartonu nabrali pet žigov, so prejeli 
darilo, brisačo z logotipom knjižnice, 23. junija pa so si 
lahko ogledali brezplačno lutkovno predstavo Vidkova 
srajčica. Seveda so bili povabljeni vsi otroci od 2. leta da-
lje vseh naših enot knjižnice in se je prireditven prostor 
napolnil s številnimi gledalci, ki so domov odhajali dob-
re volje – Videk je s pomočjo živali dobil novo srajčko, 

Skok v novo sezono

Plesonoga je imela pester zaključek plesne sezone. 
V maju je nastopila na medobmočni reviji JSKD v 
Litiji in Ljubljani. Plesalka Larisa Suhadolnik je 

s solo plesom gostovala na festivalu Kalejdoskop. Ple-
sala je tudi pred Debelim barom ob prazniku Občine 
Cerknica, kjer so sodelovali s pevskim studiom Voice 
Up! S skupino Plesoluna so v Veliki Gorici na Hrva-
škem po izboru JSKD zastopali Slovenijo. Plesalki Zala 
in Neža Jelinčič sta z avtorskim duetom nastopili na 
Zlatih peticah. Plesno sezono so 22. junija zaključili na 
odrskih deskah Letnega gledališča Cirkl Ars Viva v Pod-
cerkvi (na fotografiji), kjer so odplesali predstavo Ple-
sni odDIH in se tako zavrteli v počitnice. V predstavi je 
nastopalo 51 plesalcev KID Plesonoga pod vodstvom 
mentorice Jelene Oleami. Predstava je iskala zapise v 

predstava z živo glasbeno spremljavo je bila prijetna, ob 
koncu pa so otroci lahko še pobliže pokukali nastopajoče 
lutke. Otroci, če ste na rojstnodnevni torti že upihnili 
štiri svečke, tudi v novem šolskem letu toplo vabljeni v 
knjižnico med pravljične svetove! Avtor: Anita Leskovec

zvezdah, sledili so soncu, popotovali po svetu, srečevali 
so se z raznimi znamenitostmi, raziskovali telesnost in 
konceptualnost pri plesu. Predstavo so posvetili Trishi 
Brown, »legendi« sodobnega plesa, ki je umrla letos 
marca. Skok v novo sezono začenjajo s septembrom.
 Avtor: Jelena Oleami 

Vpis k Cicibanovim uricam
Vrtec Martin Krpan Cerknica vabi predšolske otroke,  
stare od 3 do 6 let, ki ne obiskujejo dnevnega programa  
vrtca, k vpisu k Cicibanovim uricam za šolsko leto 2017/2018.

Vpis bo potekal na sedežu Vrtca Martin Krpan Cerknica, 
Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica (uprava vrtca).

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka k Cicibanovim uricam, ki jih dobite na upravi ali na spletni 
strani vrtca (www-vrtec.cerknica.si), v vrtec vrnite najkasneje do petka, 22. 9. 2017.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu (01) 70 50 077, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Foto: Anita Leskovec

Foto: Nada Žgank
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EnSvet Cerknica svetuje

Pelete kurimo
v kotlu za pelete
Ivan z Rakeka sprašuje: »Ogrevam  
se z kotlom na polena, ki je star že 30 let,  
hkrati pa imam tudi litoželezni kotel 
na kurilno olje . Ta je redkeje v uporabi, 
zaradi visoke cene energenta . Serviser mi 
priporoča montažo peletnega gorilnika 
na enega od kotlov . Na katerega bi bila 
montaža bolj primerna?« 

Zamenjava oziroma vgradnja gorilnika na pelete na 
starejši kotel na polena je lahko vprašljiva glede 
izkoristkov kurilne naprave. Sam gorilnik lahko 

sicer deluje z odličnim izkoristkom (določimo/izmerimo 
ga lahko le v sklopu z kurilno napravo), a zaradi zasta-
rele zasnove kotla bi bil izkoristek temu ustrezen – torej 
slab. Sam gorilnik na pelete bi sicer deloval dobro, saj 
so izgorevalne komore v takih kotlih starejšega datuma 
dokaj velike, upori skozi prenosnik toplote pa majhni. 
Posebno še, če je kurilna naprava predimenzionirana 
(kar je ponavadi običaj). 

Še bolj vprašljiva je skladnost in s tem montaža goril-
nika na pelete z namenskim kotlom na kurilno olje. Pot 
dimnih plinov je tam običajno daljša, preseki kanalov 
pa dokaj majhni in s tem upori večji. Vprašanje je, ali je 
nadtlak v kurišču dovolj velik, da ta upor premaga. Pri 
izgorevanju je tudi količina prašnih delcev večja in hitro 
pride do motenj pri gorenju in posledično do zamašitve 
dimnih kanalov (posebno pri nepopolnem gorenju ko 
gorilnik ni optimalno nastavljen). 

Težavo predstavlja tudi pogostejše čiščenje kotla, saj 
je pogostejše kot pri kurilnem olju. Izvedba kotla pa ni 
prilagojena za te pogoste posege. 

Če je gorilnik dimenzioniran in prilagojen ustrezne-
mu kotlu po predpisanem standardu SIST EN in tem 
zahtevam ustreza, potem tu ni dilem. 

Če preidete na cenovno ugodnejši energent, boste 
res za ogrevanje plačali manj (zaradi cene energenta), 

vendar bo kotel še vedno »proizvajal« toploto z slabim 
izkoristkom, torej ne bo manjše porabe, ampak le nižji 
stroški. Seveda bodo pa tudi motnje pri ogrevanju po-
goste (pri kotlih za kurilno olje).

Torej to v nobenem primeru ni optimalna izbira, am-
pak le navidezno »cenovno ugodna« opcija, ki vam ne bo 
dajala pričakovanih rezultatov. Kar nekaj je svetovan-
cev, ki so se oglasili v svetovalnih pisarnah, ker z takšno 
rešitvijo niso bili zadovoljni in so spraševali kaj naj na-
redijo sedaj.

Za kurjenje na pelete je primeren namenski kotel na 
pelete!

ENERGETSKO SVETOVANJE

Avtor: Lucjan Batista, svetovalna pisarna EnSvet Cerknica

Obveščamo vas, da Energetski svetovalec s septembrom 
deluje na novem naslovu: Čabranska ulica 9. 
Kako do nasveta energetskega svetovalca?  
• Osebno svetovanje: vsak ponedeljek od 15. do 19. ure. 

Predhodno se najavite po telefonu (01) 709 06 10, vsak 
delovni dan občinske uprave.

• Svetovanje po e-pošti, naslov: ensvet@cerknica.si ali 
ensvet@ekosklad.si.

• Brezplačna telefonska številka: 080 1669 (osnovne in-
formacije in podatki o posameznih temah in svetovalnih 
pisarnah; omogoča tudi naročanje).

Gruda s. p.
Upravljanje, vzdrževanje stavb
Notranjska 42a, 1380 Cerknica

tel: 01 70 93 187, 040 700 601
fax: 01 70 96 068, e-mail: info@gruda.si

Strojne 
instalacije
Kvalitetno izdelujemo 
in izvajamo popravila 
vodovodne instalacije ter 
centralnega ogrevanja.

    041 984 818
• Centralno
 ogrevanje
• Vodovodne
 instalacije
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Šport

Gaja Kolarič
14-letna Gaja Kolarič se 
ukvarja s precej eksotičnim 
športom za naše okolje . Od 
svojega osmega leta namreč 
trenira jadranje . Šport, ki našo 
pozornost večinoma pritegne 
le med olimpijskimi igrami, pa čeprav 
so v preteklosti regate potekale tudi na 
Cerkniškem jezeru .

Kako to, da si se izmed vseh športov odločila ravno 
za jadranje?
Oče Vojko Kolarič je skiper, tako da že od nekdaj hodi-
mo na počitnice jadrat. Z družino smo večkrat dopusto-
vali na morju, kjer imamo vikend, in starša sta mi kupila 
jadrnico, da bi se zamotila (smeh). A kmalu sta videla, 
da ni ravno tako, kot sta si predstavljala, da bi se jaz le 
usedla v jadrnico in sama jadrala po morju, tako da sem 
najprej naredila začetni tečaj, nato pa začela trenirati v 
Jadralnem klubu Histria Umag.

Še vedno jadraš tam?
Ne, zdaj sem v Jadralnem klubu Ljubljana. Vmes sem 
namreč z jadranjem prekinila, jadrnico smo že želeli 
prodati, a se je na oglas javil moj sedanji trener Tomaž 
Virnik, ki me je prepričal, da sem se le prepisala v Lju-
bljano, saj je tudi on pričel trenirati tam. 

Jadralni klub Ljubljana? So v Ljubljani pogoji za 
jadranje?
Tudi po Ljubljanici potekajo regate. Sicer pa se vozimo 
na treninge na morje. Treningi so med vikendi, poleti 
pa imamo tudi večdnevne tabore, na katerih jadramo. 
Klub ima sedež v Ljubljani, treniramo pa seveda na mor-
ju. Klub ima v Piranu svojo hišo, kjer lahko tudi bivamo.

Kako pa potekajo tekmovanja? Kakšne so katego-
rije? 

Sama trenutno tekmujem v razredu op-
timist. Zatem pride 420, potem je laser, 
pa 29-er, 49-er, finn itd. Razredi se raz-
likujejo po velikosti jadrnice, sicer pa so 
pravila pri vseh podobna. Odjadrati je 
potrebno določeno število plovov, kjer 
plujemo od boje do boje. Zelo pomem-
ben je štart – pred štartom plujemo proti 
navidezni črti, ki pa je ne smemo prevo-
ziti dokler ni oznanjen začetek regate. 
Štart je tako pomemben, da tudi če zač-
neš kot prvi, pa potem bolj slabo jadraš, 

boš vseeno končal med prvimi. Ker je določeno, kako je 
treba pluti glede na veter, se včasih regate tudi zelo za-
vlečejo, saj je treba počakati, da veter piha v pravo smer 
in da postavijo pravo polje regate glede na veter.

Katera so najpomembnejša znanja, veščine, fizič-
ne predispozicije, ki jih mora imeti dober jadralec?
V prvi vrsti iznajdljivost (smeh). Pomembna je seveda 
tudi kondicija, kot pri večini športov, veliko vlogo pa 
igra tudi teža. Za svoj razred, optimist, do 15 let, sem že 
malo pretežka, prednost imajo zelo lahke tekmovalke. 
Sama sem že jadrala z jadrnicami razreda 420 in laser, 
bilo mi je zelo všeč, a tam za zdaj še ne tekmujem.

Si morda že kdaj jadrala na domačem Cerkniškem 
jezeru?
Ne, nisem. Že na morju se velikokrat zgodi, da regate od-
padejo zaradi spremenljivega vetra, na Cerkniškem jezeru 
pa je poleg tega še spremenljiv vodostaj, tako da bi bilo 
kako regato planirati tam precej težko. Kljub temu pa mi 
je trener rekel, da so včasih tudi pri nas imeli tekmovanja.

Foto: družinski arhiv

Foto: družinski arhiv
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Šport

Avtor: Miha Jernejčič

ŠPORTNI SEMAFOR

NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL
Tek po sledeh Medveda, 7,5 km, 12. 8. 2017
Moški: Ženske:
 Matej Jurančič 29:08  Katarina Ožbolt 34:56 
 Matjaž Arko 29:30  Kristina Bele 36:21 
 Izak Hribar Meden 30:38  Nina Prevec 36:44
Zmagovalci osnovnošolskih tekov:
 500 metrov: Vid Bajec in Zala Lenarčič
 800 metrov: Tanej Fatur in Neža Lenarčič
 1200 metrov: Kristjan Zalar in Zoja Levec

Ameriški košarkarji 
znova v Cerknici

Avgusta so cerkniški košarkarji ponovno gostili po-
sebne goste. Med poletnimi pripravami v Slove-
niji in Italiji so se 

v Cerknici namreč ustavili 
košarkarji z univerze Da-
vidson Wildcats in 10. av-
gusta z domačini odigrali 
prijateljsko tekmo.

V ekipi Davidson Wil-
dcats je, preden je ob-
lekel dres Golden State 
Warriorsov, tri leta (med 
2006 in 2009) igral tudi 
Stephen Curry, trenu-
tno eden najboljših ko-
šarkarjev na svetu. Ne 
čudi torej, da je tekma 
privabila množico špor-

Karateisti so se 
pripravljali na Krku

Tudi letos je konec junija v kraju Vantačiči na oto-
ku Krku potekal že četrti karate tabor, ki so se ga 
udeležili karateisti iz Cerknice, Starega trga in 

Ilirske Bistrice. Letošnji tabor je bil glede na prejšnje tri 
malo drugačen, saj tokrat na taboru niso potekali izpiti 
za DAN (črne) pasove, kljub temu pa so za vse udeležen-
ce pripravili pester program. 

Organizirali so različne programe vadbe, z upošteva-
njem razlik v starosti in znanju. Jutranji treningi so bili na-
menjeni pridobivanju fizične kondicije, večerni pa treningu 
kata in borbenih tehnik ter praktičnemu prikazu uporabe 
le-teh. Ob treningih so karateisti uživali tudi ob kopanju, 
sladoledu in večernih zabavah. Zadnji večer so se pomerili 
na tekmovanju ter prvim trem v vsaki kategoriji podelili 
diplome. Karate klub Cerknica se za uspešno izvedbo ta-
bora zahvaljuje vsem udeležencem in njihovim staršem, še 
posebno pa Maticu Iskri, ki je kljub svojemu zdravstvene-
mu stanju pokazal neizmerno voljo in vztrajnost.

tnih navdušencev, ki so si želeli ogledati bodoče NBA 
košarkarje. Poletna prijateljska tekma z ameriškimi 
košarkarji je v Cerknici potekala že drugo leto zapored, 
lansko leto so nas obiskali košarkarji Appalachian State 
University iz Severne Karoline. Ljubitelji košarke seveda 
upamo, da bodo takšne tekme postale kar stalna pope-
stritev poletnega športnega dogajanja pri nas.

Foto: arhiv društva

Foto: arhiv društva



34 | Slivniški pogledi | september 2017

Gospodarstvo

Cerknica: 
za desetino nižje plače 
»Gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki občine Cerknica so v letu 
2016 poslovali uspešno,« so sporočili  
z Agencije RS za javnopravne evidence 
in storitve . 

Gospodarske družbe so leto 2016 zaključile z neto 
čistim dobičkom v višini 7,63 milijona evrov, 
vendar so rezultate v primerjavi s preteklim le-

tom poslabšale za 39,5 odstotka. Samostojni podjetniki 
so ustvarili neto podjetnikov dohodek v višini 1,59 mi-
lijona evrov in v primerjavi s preteklim letom rezultat 
izboljšali za 10,4 odstotka. Glede na rezultat poslovanja 
so najbolje poslovale družbe s področja predelovalnih 
dejavnosti, med podjetniki pa tisti s področja prometa 
in skladiščenja. 

Neto čisti dobiček gospodarskih družb v občini 
Cerknica znaša 18,5 odstotka vsega neto čistega dobička 
družb v Primorsko-notranjski regiji, neto dohodek sa-
mostojnih podjetnikov pa 18,8 odstotka neto dohodka 

vseh podjetnikov v regiji. Število gospodarskih subjek-
tov v občini Cerknica predstavlja le pol odstotka vseh v 
državi, ustvarijo pa 0,3 odstotka neto čistega dobička na 
ravni slovenskega gospodarstva. 

Družbe v občini Cerknica so v letu 2016 ustvarile 295 
milijonov evrov vseh prihodkov, podjetniki pa skoraj 21 
milijonov evrov. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 
pri družbah predstavljajo 12,6 odstotka vseh prihodkov 
družb v regiji, pri podjetnikih pa 1, 6 odstotka. 

Število zaposlenih se je tako pri gospodarskih druž-
bah kot pri samostojnih podjetnikih občine Cerknica v 
letu 2016 povečalo. Družbe so zaposlovale 78 delavcev 
več, samostojni podjetniki pa 9 več kot v letu 2015. Za-
posleni pri gospodarskih družbah v občini Cerknica po-
menijo 23,6 odstotka vseh zaposlenih v regiji in le 0,4 
odstotka vseh zaposlenih v državi. Zaposleni pri podje-
tnikih v občini Cerknica pa predstavljajo 15,8 odstotka 
zaposlenih v regiji oziroma 0,4 odstotka zaposlenih pri 
samostojni podjetnikih v Sloveniji. 

»Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri druž-
bah v občini Cerknica je znašala 1.319 evrov, kar je manj 
kot na ravni države, kjer je povprečna plača v letu 2016 
znašala 1.536 evrov. Prav tako so plače pri cerkniških 
podjetnikih nižje od slovenske ravni: povprečna sloven-
ska bruto plača zaposlenih pri samostojnih podjetnikih 
v letu 2016 je znašala 974 evrov, v občini Cerknica pa 
904 evre,« je sporočila Larisa Benassi, vodja postojnske 
izpostave AJPES.

Postavke poslovnega izida za občino Cerknica 
(zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki

2016
Indeks*

2016
2015

2016
Indeks*

2016
2015

Število subjektov 302 - 326 -

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 1.987 104,1 169 105,6

Prihodki skupaj 295.184 102,7 20.503 114,3

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 155.794 105,6 1.932 176,7

Odhodki skupaj 285.589 104,4 18.909 114,7

Neto dodana vrednost 69.026 95,3 5.614 108,9

Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 34.741 91,6 11.419 106,9

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 7.631 60,5 1.594 110,4

Delež kapitala oz. podjetnikovega kapitalav virih 
sredstev, v %

44,1 - 54,3 -

* Podatki za leto 2015 iz letnih poročil, predloženih za leto 2016. 
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

Avtor: Sergeja Širca
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Podpora podjetnikom 
vse bogatejša
RRA Zeleni kras že nekaj časa 
zainteresiranim ponuja poslovno 
svetovanje, podporo pri pripravi in 
izvajanju podjetniških projektov . 

Že dobro leto pa intenzivno izvaja tudi podjetniške 
delavnice, ki nudijo podporo tako podjetnikom za-
četnikom pri razvoju poslovne ideje ter pri vzpo-

stavitvi lastnega podjetja kot tudi izkušenim podjetjem 
pri ohranjanju ustrezne kadrovske strukture, krepitvi ra-
zvojno-raziskovalne funkcije in iskanju novih priložnosti.

Za doseganje teh ciljev na RRA nudijo različne stori-
tve: regijske kadrovske štipendije, ugodne regijske ga-
rancije, informacije o aktualnih razpisih, oblikovanje 
razvojnih skupin in vpis v evidenco razvojnih podjetij, v 
jeseni pa načrtujejo tudi novo serijo podjetniških delav-
nic, tako s področja razvoja poslovne ideje in finančnega 
poslovanja podjetja kot s področja tržnega komunicira-
nja, retorike in drugih uporabnih veščin.

Osnovne svetovalne storitve so brezplačne za vse 
prebivalce Primorsko-notranjske regije, občani občine 
Cerknica pa se lahko na RRA obrnejo tudi za pripravo 
poslovnih načrtov in vlog na razpise po subvencionirani 
ceni, ki jo omogoča Občina Cerknica.

Več informacij: jana@rra-zk.si, (05) 721 22 48 ali  
marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33

Nov javni razpis garancij za bančne 
kredite

Podjetnike obveščamo, da je RRA Zeleni kras 30. ju-
nija v Uradnem listu objavila drugi javni razpis ga-
rancij za bančne kredite mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme 
v Primorsko-notranjski regiji. 

Zavarovanje kredita podjetjem, posebno manjšim, po-
gosto pomeni nepremostljivo oviro na poti do sredstev 
za investicije. Po zaslugi garancijske sheme bodo krediti 
zaradi nižje obrestne mere in manjših stroškov lažje do-
stopni in ugodnejši. V Primorsko-notranjski regiji je za 
garancije na voljo dobra 2,5 milijona evrov sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki in zadruge, ki delujejo in izvajajo 
projekte na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bi-
strica, Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

Z novim razpisom upravičenci lahko pridobijo ga-
rancijo v višini od 50 do 80 odstotkov glavnice kredita. 
Pod določenimi pogoji so predmet prijavljenega projek-
ta lahko obratni stroški tudi do 100 odstotkov. Najnižji 
znesek bančnega kredita je 8.000, najvišji pa 500.000 
evrov. Odplačilna doba kredita je največ 8 let. Pomoč po 
tem razpisu se dodeljuje po pravilu »de minimis«.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 16. 
junija 2018.

Navodila za pripravo vloge in 
razpisna dokumentacija so na 

voljo na sedežu RRA Zeleni kras, 
d. o. o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, 
in na spletni strani www.rra-zk.si. 

Dodatne informacije lahko 
dobite pri Marinki Petrc 

(marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33).
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Obveščamo

Izobraževanje v korak 
s potrebami gospodarstva 

Sredi septembra se bodo tudi uradno odprla vrata 
Izo  braževalnega centra sodobnih tehnologij (ICST), 
ki bo opravljal poslanstvo učnega izdelovalnega la-

boratorija zlasti za dijake in študente Šolskega centra Po-
stojna in vse zainteresirane skupine. Omogočil bo učin-
kovitejši prenos veščin iz šolskih klopi do gospodarskih 
subjektov z uporabo sodobne tehnološke CNC – orodjar-
ske – robotske opreme. Glavni cilj izgradnje in nakupa 
strojev in naprav je zmanjšati razkorak med izobraževal-
nim sistemom in dejanskimi potrebami gospodarstva v 
Primorsko-notranjski regiji.

Notranjska bo s tem projektom pridobila na razpoz-
navnosti in iskanju novih priložnosti. Da pa bo zastav-
ljen projekt v relativno kratkem času postal realnost, ni 
rezultat posameznih iniciativ, temveč celostne podpore 
gospodarskih združb in občin, gospodarskega in šolske-
ga ministrstva in nenazadnje Šolskega centra Postojna 
kot nosilca projekta, ki mu bo v prihodnje dodeljena 

 najbolj odgovorna naloga: povezovanje vseh za dosego 
prej omenjenega cilja.

 Učinkovitost izobraževalnega centra sodobnih teh-
nologij v prihodnje ne bo odvisna samo od vsebin, ki se 
bodo izvajale v centru, ampak bo v veliki meri odvisna 
tudi od podpore okolja, v katerem bo deloval.

Kakšno znanje si od naših dijakov in študentov po 
zaključku šolanja želi današnje gospodarstvo? Znanje s 
področja snovanja in konstruiranja orodij v CAD-CAM 
programih, CNC programiranja, tehnoloških postopkov 

v fazi izdelave orodij, sestavljanja in preizkušanja orodij, 
načrtovanja in vzdrževanja orodij, osnov avtomatizacije 
in robotizacije.

Projekt tako pomeni priložnost za izobraževalni ra-
zvoj posameznikov glede na potrebe gospodarstva, za 
nadaljnji pospešeni razvoj CNC in orodjarske panoge. 
Center sodobnih tehnologij bo namenjen prav posre-
dovanju teh znanj s področja tehnologije. Poudarek bo 
na tehnologijah, ki so značilne za področje strojništva: 
orodjarstvo in CNC tehnologije, krmiljenje robotov na 
daljavo in v bližini robotske celice. 

Izven rednega šolskega programa bodo v centru lahko 
potekala usposabljanja študentov višje strokovne šole, 
izobraževanja oz. prekvalifikacije strokovnjakov drugih 
strok, usposabljanja zaposlenih in bodočih sodelavcev v 
podjetjih pa tudi mednarodna sodelovanja šole pri izme-
njavi dijakov, študentov in zaposlenih, ki bodo z izgra-
dnjo centra dobili nove možnosti za pridobivanje veščin 
na strokovnem področju strojništva. 

Upamo, da bo ICST kmalu naredil korak od poučeva-
nja – v smeri razvoja in raziskav z obliko učenja, ki te-
melji na delu.

Avtor: mag . Slavko Božič, predavatelj in vodja 
programskih področij VSŠ Postojna
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Sprememba 
koledarja 
odvoza odpadkov 
2017 – Rakek

K rajane naselja Rakek obvešča-
mo, da za področje zbiranja 
odpadkov št. 5 (Rakek) s sep-

tembrom 2017 velja spremenjen urnik 
odvoza odpadkov:

• Odvoz mešanih komu-
nalnih odpadkov (zelen 
zabojnik) se iz petka pre-
stavi na sredo – (M5)
• Odvoz mešane embala-
že (zabojnik z rumenim 
pokrovom) se iz petka 
prestavi na četrtek – (E5).
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Notranjski regijski park

Avtor: Dejvid Tratnik Foto: arhiv NRP 

Novi pedagoški 
programi 
Notranjskega parka
Šola se je začela, Notranjski park  
pa je tudi med počitnicami – tako kot 
skozi celotno šolsko leto – skrbel  
za malo drugačno izobraževanje .  
V preteklem šolskem letu se je več kot 
700 osnovnošolcev udeležilo pouka  
v »najlepši učilnici na svetu« –  
v naravnem okolju Notranjskega 
regijskega parka . 

Naravna okolja so za otroke ena najbolj pri-
mernih okolij za učenje. Uradne raziska-
ve kažejo, da je 

učenje otrok v naravnih 
okoljih, kot sta jezero 
ali gozd, učinkovitejše, 
saj v teh okoljih otro-
ci lažje usmerjajo svojo 
pozornost. Krepijo se 
njihove splošne veščine, 
kot so motorične spret-
nosti, sodelovanje, oce-
njevanje in obvladovanje 
tveganja, orientacija in 
ustvarjalnost.

Notranjski park je lan-
sko leto pričel z bogato 
in raznoliko izbiro pe-
dagoških programov in 
že prvo leto presegel vsa 

pričakovanja. V šolskem letu 2016/2017 nas je na 
naravoslovnih dnevih in zaključnih izletih obiska-
lo več kot 700 osnovnošolcev iz celotne Slovenije, 
petkrat pa smo brezplačno gostili tudi vzgojno- 
izobraževalne zavode iz občine Cerknice. Postalo 
je namreč jasno, da je pedagoška služba izjemno 
pomemben del delovanja zavarovanega območja, 
pedagog, ki zna pritegniti mladino in preostale 
obiskovalce, pa je še kako potreben. Parki lahko 
pošiljamo številna vabila in reklamne materiale ter 
se oglašujemo prek različnih kanalov, pa vendar je 
glavni razlog za obisk dobro pripravljen in izveden 
program ter kustos pedagog, ki pritegne pozornost 
in naklonjenost učiteljic in učiteljev ter predvsem 
otrok in mladostnikov. Tudi naravni parki smo po-
membni vzgojitelji in buditelji radovednosti. 

Običajno ravno otroci, ki so nekdaj že obiskali 
Cerkniško jezero, na primer v okviru dejavnosti 
svoje šole, pridejo nazaj kot odrasli – če je bil se-
veda prvi obisk nepozaben, za kar se javni zavod 
Notranjski park vsako leto bolj trudi.

http://www.notranjski-park.si/
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Ideja za izlet

Iz Grahovega proti Cerkniškemu jezeru

Avtor: Štefanija Šebalj Mikše

V poletnih mesecih, ko se jezero osuši, 
nam njegova izjemna vrlina presihanja 
omogoča sprehod iz Grahovega 
proti Cerkniškemu jezeru . 

S sprehodom pričnemo desno, pred 
cerkvijo, in nadaljujemo po asfaltni 
cesti vse do konca, nato pa seveda 

naprej po makadamski poti, med njivami 
oziroma bolj travniki. Morda kje opazi-
mo še kaj malega poljščine, kot na primer 
krmno peso. Na travnikih nas že spremlja 
jesenski podlesek, pa tudi belo lakoto lahko 
opazimo. 

Čedalje bolj se približujemo Cerkniške-
mu jezeru in občudujemo, kako nam narava ponuja tisoč 
in en odtenek zelene barve. Kar naenkrat pridemo na 
mostiček, kjer že prečimo Žerovniščico. Tu se tudi odlo-
čimo, ali bomo sprehod nadaljevali levo, proti Žerovnici, 
ali desno, ob strugi Žerovniščice. Predlagam slednjo pot, 
kajti sušno obdobje nam omogoča, da se po tej kolovo-
zni poti sprehodimo vse do konca. 

Ob strugi poslušamo šelestenje jelš in mogočnih vrb, 
voda z lenobnim tokom pa se nam pokaže le poredko, 
saj nam pogled nanjo zakriva trstika. Trstika je prav za-
nimiva rastlina, liste ima namreč le na eni strani stebla. 

Na drugi strani naše sprehajalne poti so neskončni 
travniki kravine. V daljavi si ogledujemo hribe, ki obda-
jajo Cerkniško jezero, Slivnica deluje še posebej mogoč-
na. Iz te perspektive je toliko bolj razvidna škoda, ki jo je 
povzročil lubadar.

Lahko sprehajalno pot prehodimo v približno eni 
uri, dejstvo pa je, da je pot sončna, sence je zelo malo. 
Zato si za sprehod izberemo primeren čas, ko ni pre-
več vroče, oziroma poskrbimo za ustrezno zaščito pred 
soncem. Seveda ne smemo pozabiti tudi na zadostno 
količino pijače. 

V Grahovo se vrnemo po isti poti. Če nam je dvo-
urni sprehod predolg, se lahko nazaj pričnemo vračati 
že prej. 

Dolžina izleta: približno dve uri (v obe smeri).
Zahtevnost izleta: nezahtevno, primerno tudi za 

mlajše otroke in starejše.

Foto: Štefanija Šebalj Mikše
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Duh nekega drugega časa

Notranjske artikulacije Avtor: Artikula

Kako, že kar september? Seveda, saj smo že imeli vse mesece 
pred njim. Vročina je popustila, otava je tudi pokošena, šol-
ski zvezki so več ali manj zaviti in življenje se je mesecu pri-
merno zresnilo. Drage štrame, dovolj je poletnega biksanja.

»Kje pa je mularija danes? Nekam tiho je na ulici.«
»Te štrame, z našimi vred, so šle že navsezgodaj plezat nekam 
na Hrvaško. Le kaj jim je treba, si bo še kdo kaj naredil.«

štrama = trapast, tudi neroden človek, motovilo

1952 Brezje – 
nedeljsko popoldne
Pa smo le dobili eno sliko tudi z Brezja . 
Brezje je majhna vasica na pobočju 
Slivnice . Danes ima le malo prebivalcev, 
pred II . svetovno vojno pa je premogla 
celo gostilno . Včasih so se ob nedeljskih 
popoldnevih zbrali vaška dekleta in 
fantje, klepetali so, šli na kak krajši 
izlet ali pa plesat .

Ivan Intihar se rad spominja tistih časov. Kasneje 
so se njihove poti razšle. Večina je odšla od doma 
za boljšim kosom kruha. Doma sta ostala le Ana in 

France Rožanc – Kovačeva. Slavka Jakopin je bila 
odlična šivilja, poročila se je z Mrakovim Jožetom in 
živela v Dolini v Begunjah. Angela Rožanc je bila sprva 
dekla pri Dehinčih na Brezju, kasneje se je zaposlila na 
Brestu in živi v Cerknici. Vera Rožanc je bila poštna 
uslužbenka v Postojni, kasneje je živela v Bohinju. Ana 
Jakopin je odšla v Žirovnico. Vida Rožanc se je izšolala 
za medicinsko sestro. Bila je odlična in spoštovana me-
dicinska sestra na kirurškem oddelku v Kliničnih bolni-
cah v Ljubljani. Marsikateremu domačinu je pomagala, 
če ga je pot zanesla v bolnišnico. Ivan Intihar – Zimcov 
se je zaposlil na Žagi. Ko se je poročil, sta si z ženo zgra-
dila hišo v Begunjah.

V ozadju vidimo cerkev sv. Jurija. Zraven stoji velika 
lipa. Včasih je bilo v navadi, da so ob cerkvah in cerkvi-
cah sadili lipe, ki so utrujenim obiskovalcem maše dajale 
senco. Po maši so se pod lipo radi zbrali možakarji, da so 
uganili kakšno modro.

Zanimivo je, da je Brezje po cerkveni plati v upravi Žu-
pnije Cerknica, vsi vaščani pa so hodili k maši v Begunje, 
ker je bilo bližje. Tudi otroci so hodili v šolo in k verouku 
v Begunje. Ena od utemeljitev za takšno delitev je bila, 
da ob veliki vodi potoka Cerkniščica niso mogli priti v 
Begunje. Tudi mrliče so vozili pokopavat v Cerknico.

Na travniku so se poletnega popoldneva leta 1952 slikali breški* 
fanta in dekleta . Prav nasmejani stojijo z leve: Anica Rožanc in 
njen brat France Rožanc (Kovačeva z Brezja), Slavka Jakopin – 
Jakopinova, Ivan Intihar in Angelca Rožanc . Spredaj pa so se pos-
tavile Ana Jakopin, Vera Rožanc in Vida Rožanc .
*breški: tisti, ki je doma z Brezja (tako je napisal Ivan Intihar), 
lahko tudi brezjanski, na primer: brezjanska Marija Pomagaj . Je-
zikovna posebnost našega, meniševskega Brezja je tudi, da rečemo 
na primer: sem prišel z Brezja, sem bil na Brezju, doma sem z Brez-
ja… in ne kot na Gorenjskem: z Brezij, sem bil na Brezjah . |Avtor: 
neznan |Zbirka: Stanka Intihar

Avtor: Marta Hren
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Razgibajmo možgane

Nagradno geslo križanke (izpisano na osenčenih zele-
nih 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. septembra. 

Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli nagrade, ki jih pri-
speva pokrovitelj tokratne križanke, Plesni klub Evora 
Cerknica:
1. nagrada: brezplačni mesečni tečaj po izbiri 
          v PK Evora Cerknica,
2. nagrada: majica in obesek za ključe PK Evora,
3. nagrada: plastenka PK Evora.

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

V uredništvo sta prispeli 102 pravilni rešitvi prejšnje kri-
žanke. Med njimi smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo 
 nagrade pokrovitelja Stepp, d. o. o. 
1. nagrada (tabure kocka): 
Julka Hvala, Dolenje Jezero 22, 1380 Cerknica,
2. nagrada: (okrasna blazinica): 
Marija Debevc, Unec 24b, 1381 Rakek,
3. nagrada: (blazinica za stol): 
Martin Brenčič, Hotedršica 1a, 1372 Hotedršica.

Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v Razstavnem 
 salonu Stepp v Industrijski coni Podskrajnik (01 70 58 031). 

Avtor križanke: Vladimir Milovanović, Najeto pero
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Cerkniško jezero – priljubljeno zatočišče v vseh letnih časih .

Znotraj taborskega obzidja je nastopila tudi skupina Etno Sezam . 

Martinjak je že več let dom družine belih štorkelj . Tudi letos je par 

poskrbel za naraščaj .
Julija so pri Najgerjevih v Dolenji vasi ročno poželi 6,5 arov pire, 

ki je tudi posejana in shranjena po tradicionalnih postopkih .

Koncert zasedbe Djembabe na vrtu Galerije Krpan .

Konec avgusta se je na prostem znotraj obzidja na Taboru odvila 

projekcija dokumentarnih filmov, ki so jo s kulinarično ponudbo 

popestrila lokalna društva .

Najlepše podobe poletja

Foto: Ljubo Vukelič 
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... v septembru
do konca septembra

Po osmi in pol 
Razstava šivanih unikatnih izdelkov 
Valentine Škerlj. 
Knjižnica Rakek, razstavna vitrina

vsako sredo
Igralne urice v španščini 

vsak četrtek
Igralne urice v angleščini 
Za otroke od 4. leta. Prijave: druzinski.
center.cerknica@gmail.com, 031 727 528. 
ob 17.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

četrtek, 7. september
Morska pravljična urica  
z ustvarjalno delavnico
Za otroke od 4. leta. Prijave: (01) 7091 078.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

torek, 12. september
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od 4. leta. 
ob 17.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

sreda, 13. september
Vadba joge za starejše
Brezplačna vadba Iyengar joge, prilagojene 
za starejše, s seboj prinesite odejo. 
Prijave: info@gibek.si, 040 886 449. 
ob 10.00 Center starejših Cerknica 
Organizira: Joga studio Gibek.si 

sreda, 13. september
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od 4. leta. 
ob 18.00 Knjižnica Rakek
Organizira: KJUC

sreda, 13. september
Uvodni sestanek Bralnega kluba
ob 19.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

četrtek, 14. september
Fran Gerbič (1840‒1917) 
Otvoritev razstave ob stoletnici smrti 
skladatelja, tenorista, opernega pevca, 
pedagoga in rodoljuba. Na ogled do 20. 
oktobra 2017.
ob 19.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

petek, 15. september
Skupinska telovadba na prostem
Predstavitev vadb, ki jih organizira RDC 
(pilates, power kick, aerobna vadba, 
funkcionalna vadba, energijske vaje). 
Vabljeni ženske in moški vseh starosti. 

Lepo vabljeni  . . .
Vstop je prost, prinesite podloge za vadbo.
ob 17.00 vrt Galerije Krpan
Organizira: Rekreacijsko društvo Cerknica 
(RDC)

sobota, 16. september
Koncert DJ Brass Duo 
Avtorska glasba za pozavno in tubo; 
Cerkničan Janez Žnidaršič in Domen 
Jeraša, tubist in pozavnist Orkestra 
Slovenske filharmonije, bosta predstavila 
bogat repertoar avtorskih del. Vstopnina: 5 €.
ob 19.30 Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica

ponedeljek, 18. september 
Je usklajeno partnerstvo pogoj za dobro 
starševstvo? 
Predavanje dr. Vesne Vuk Godina.
ob 17.00 OŠ Cerknica 
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

ponedeljek, 18. in 25. september 
Joga za šolske otroke (6–12 let) 
Brezplačna vadba. Otroci naj prinesejo 
podlogo za vadbo in so oblečeni v udobna 
oblačila. Prijave: druzinski.center.cerknica@
gmail.com, 031 727 528.
ob 17.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

torek, 19. in 26. september 
Likovna delavnica 
Za otroke od 4. do 9. leta. Prijave: 051 310 764. 
ob 17.00 Galerija Martin Krpan
Organizira: Andreja Gorjanc, akad. slikarka
 
četrtek, 21. september 

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni 
Ogled filma Še vedno Alice in diskusija. 
ob 18.00 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

sreda, 27. september 
Ravnovesje s samim seboj je ravnovesje  
z življenjem 
Predavanje spec. prof. športne vzgoje Žive Meljo 
(makrobiotski celostni pogled na življenje).
ob 17.30 Točka moči, Čabranska 9 
Organizira: Večgeneracijski družinski center 
Cerknica

sreda, 27. september
Gradovi na Notranjskem 
Predavanje Alenke Veber o gradovih 
na Notranjskem ter z njimi povezanim 
ljudskim izročilom. 
ob 19.00 Knjižnica Rakek
Organizirata: KJUC in Zavod Rihtarjeva 
domačija

Četrtek, 28., in petek, 29. september
Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
Za otroke od 4. leta. Prijave na (01) 7091 078.
ob 17.00 Knjižnica Cerknica
Organizira: KJUC

sobota, 30. september
Funny Money 
Komedija v izvedbi DPD SVOBODA Loška 
dolina - predstava, polna preobratov in smeha. 
Vstopnina: 8 €. 
ob 20.00 Kulturni dom Cerknica
Organizira: Kulturni dom Cerknica

Dnevi starejših 2017 – DEOS 
Center starejših Cerknica
sreda, 27. september 

Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in 
holesterola s svetovanjem
Izvajajo aktivistke RK.
od 9.00 do 15.00 v avli Centra

Predstavitev in uporaba defibrilatorja
Predstavlja Območno združenje RK. 
ob 10.00 v 1. nadstropju Centra 

Predstavitev in praktičen prikaz aktivne poti 
na prostem 
Predstavlja fizioterapevtka Centra Katja Opeka. 
ob 14.00

Četrtek, 28. september 
Predavanje o inkontinenci 
Predava mag. Alenka Zupančič, Sanolabor
ob 10.00

Predavanje o varnem načinu dvigovanja in 
premeščanja slabo pokretnih in nepokretnih 
oseb 
Predava vodja zdravstvene nege in oskrbe 
Centra Šejla Gazibra, praktičen prikaz 
fizioterapevtka Centra Katja Opeka.
ob 16.00 v 1. nadstropju Centra 

petek, 29. september 
Slavnostna prireditev ob mednarodnem 
dnevu starejših in otvoritev aktivnih stopnic 
ob 10.00

sobota, 30. september 
Vodeni ogled Centra
od 9.30 do 11.30

sreda, 4. oktober 
Dan odprtih vrat: Aktiven dan za starejše iz 
lokalnega okolja
Izobraževanje, fizična vadba, kognitivne 
delavnice in druženje za starejše. Brezplačen 
program pod vodstvom sodelavcev Zavoda 
aktivna starost in prostovoljcev Prve osebne 
zavarovalnice v okviru akcije Ustavi se!
od 9.30 do 12.30 v 1. nadstropju centra.

Vabijo k vpisu
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
V septembru in do konca šolskega leta 
prvošolčki vabljeni k brezplačnemu vpisu  
v vseh enotah knjižnice. Ob vpisu vas čaka 
darilo (slikanica). 

Baletno društvo Postojna 
Dekleta in fante od 4. leta vabi k vpisu  
na vadbo klasičnega baleta v Cerknici. 
Vpis: sreda, 6. septembra, ob 17.00  
v Gasilskem domu Cerknica. Ogled vadbe: 
vsako sredo v septembru ob 17.00.  
Info.: baletnodrustvo.postojna@gmail.com, 
balet-postojna.eu, 040 223 069.


